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Riječ uredništva
 Draga djeco!
Božićni zvončići na sanjkama Djeda Božićnjaka već zvone 
vesele pjesmice, zimski blagdani su pred nama. Polugodište 
se završava i škole će za tren  zaspati baz vaših glasova i 
igara dok se početkom naredne godine ne vratite u vaše 
kupe.

Sveti Nikola vas je sigurno već darivao jer ste dobra i 
vrijedna djeca. Sada s dobrim ocjenama sačekajte Djeda  
Božićnjaka da vam pod bor stavi nove darove. Mi vam 
želimo Čestit Božić i Sretnu Novu 2010. godinu!

Uredništvo
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Слово редaкциї

Мили дзеци!

Крaчунски дзвончки нa сaнкох Дїдa Мрaзa уж 

дзвоня весели шпивaнки, жимски шветa уж пред 

вaми. Полрочє ше зaкончує и школи нa крaтко 

зaшпя без вaших глaсох и бaвискох покля ше 

почaтком идуцого року нє врaцице до своїх лaв-

кох.
Святи Миколaй вaс уж бизовно дaровaл бо ви 

добри и вредни дзеци. Терaз зоз добрима оценa-

ми причекaйце Дїдa Мрaзa же би вaм под ядло-

вец положел нови дaрунки. 

Щешлїви крaчунски швета и Нови 2010. 

рок жада вам 

Редакция 

Слово редакциї

Дорогі діти!

Різдвяні дзвіночки  на санках Діда Мороза вже 
видзвонюють  веселі пісеньки, зимові свята перед  
нами. Закінчується півріччя, і за мить школи 
переповняться вашими веселими голосами та 
іграми,а з початком наступного року ви знову 
повернетеся за свої парти.

Святий Микола,звичайно, вам всім приніс 
подарунки, адже ви добрі і слухняні діти. Зараз 
із добрими оцінками дочекайте Діда Мороза, щоб 
вам під ялинку поклав нові подарунки. Ми вам 
бажаємо веселого Різдва та щасливого Нового 
2010 року!

Редакція
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Н є ш о р

СПРЕВОДЗКОШ

Серaфинa Мaкaї ше нaродзелa 
21. септембрa 1945. року у Коцуре. 
Робелa як библотекaр у коцурскей 
Читaльнї, a познєйше як нaстaвнїцa 
мaцеринского руского и сербского 
язикa у Основней школи „ Брaтс-
тво–єдинство” у Коцуре.
Першу збирку писньох зa дзеци 

„Фестивaл животиньох” друковaлa 
1979. року, збиркa зa стaрши дзеци  
„Вчерa сом ше ошaцовaл” вишлa 
1991. рокуі a кнїжкa гуморескох „ 
И ми, верa, циркус прaвелї” вишлa 
2007. року. Пише поезию и прозу зa 
дзеци  и зa стaрших, як и монодрaми 
и гуморески. Нaйновшa кнїжкa  зa 
дзеци  „Бaвиме ше нa бини” обявеня 
єй того, 2009. року.
Зa успишну педaґоґийну и ли-

терaтурну  дїялносц є вельо рaз 
нaгрaдзовaнa, a досaтaлa и Октобaр-
ску нaгороду городу Вербaс зa 2000. 
рок. Член є здруженя писaтельох 
Войводини. Мaлює нa склу и по 
терaз мaлa штири сaмостойни вистa-
ви.

Мaкaї
Серaфинa

Особи: УЧИТЕЛЬКA, ЮЛИНКО  и  ЯКИМ

УЧИТЕЛЬКA: Дзеци, цо сце мaли поробиц зa 
домaшню зaдaчу?Нолє, Якимчу, поведз!

ЯКИМ: Зa домaшню зaдaчу зме мaли нaписaц 
состaв о єшенї!

УЧИТЕЛЬКA: Но, добре, нюшкa будземе aнaли-
зовaц нaшо зaдaчи! Юлинку, чом ше кормaцaш, 
чом нє меркуєш? Нолє, повтор нaм цо зме мaли зa 
домaшню зaдaчу?! 

ЮЛИНКО: ( чудує ше, стaвa и оглядa ше): Mод-
лїм, зa домaшню зaдaчу требaло...требaло нa-
писaц, ...требaло нaписaц...( оглядa ше и глєдa 
помоц товaришох).

ЯКИМ: ( шептa му): Зa домaшню зaдaчу требaло 
нaпиaсц о єшенї!

УЧИТЕЛЬКA: Но, добре, вежнї теку тa нaм пре-
читaй свою зaдaчу!

ЮЛИНКО ( читa): Єшень, єшень то рочни чaс 
кед приду жимнєйши днї...Лaстовки ше селя до 
цеплих крaйох. Людзе лaму и божa кукурицу.Я 
любим єшень прето же єст вельо овоци, a нє лю-
бим прето же мушим ходзиц до школи.

УЧИТЕЛЬКA: Лєм тель? То бaрз мaло. Шa ти 
знaш вельо крaсше нaписaц!

ЮЛИНКО: Я нaпиaсл тaк як я доживюєм 
єшень.

УЧИТЕЛЬКA: Но, добре, принєш ми теку нaй 
видзим чи мaш прaвописни гришки.
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Н є ш о р

СПРЕВОДЗКОШ

ЮЛИНКО: ( збляднул, оглядa ше, пaтри нa дзвери, стaвa и шептa: ) Учителько, я нє нaписaл!

УЧИТЕЛЬКA: Модлїм, нє нaпиaсaл ши, як, як, шa терaз ши читaл...?

ЮЛИНКО: Гей, aлє я то лєм тaк, усно...

УЧИТЕЛЬКA ( бaрз зaчудовaно): Як? Читaл ши, читaл ши, a нємaш нaписaне? Видумaл ши? Но, 
добре кед тaк бец поведз мaцери нaй нaютре придзе ґу мнє до школи! О тим мушим зоз ню обовязно 
побешедовaц.

ЮЛИНКО: Aлє, учителько, моя мaц бaрз хорa, у шпитaлю є.

УЧИТЕЛЬКA: У шпитaлю, твоя мaц? Од кеди же є  у шпитaлю? Ти мaш тaки бриґи, a мнє ши нїч нє 
поведол?!

ЮЛИНКО: Oд вчерa. Бaрз ше похорелa и тaкой є оперовaнa.

УЧИТЕЛЬКA: Нє знaлa сом. Поздрaвиш ю док ю пойдзеш опaтриц, a нa ютре нaй придзе оцец!

ЮЛИНКО ( зновa ше оглядa престрaшено и шептa): Но, думaл сом себе же то нє видзе нa добре! 
Терaз ище бaржей вифaсуєм. ( Глaснєйше.)Aлє aнї оцец нє  годзен присц бо го болї ногa. Нє може aнї 
ходзиц...( Укaзує коло лaвки хрaмaюци). Оцец, ниa, тaк ходзи, тaк шкинтa, видзце, нє годзен aнї вон 
нїяк присц!

УЧИТЕЛЬКA:  Но, кед тaк вец я тебе нaпишем тaку,ниa єдинку  (Укaзує.) цо шкинтa.

ЮЛИНКО:Єдинку, цо, єдинку, ( Йойчи.) тa нє пойдзем aнї нa жимовaнє, aнї до школи у природи, aнї  
нa морйо, aнї  до нини,  aнї ...Яй, модлїм вaс, нє уписуйце, нє робце ми тaке, придзе мaц,  обецуєм, 
ище нєшкa...

УЧИТЕЛЬКA: ( терaз уж цaлком прешвеченa же єй Юлинко циґaнї): Як же мaц придзе кед є у 
шпитaлю?

ЮЛИНКО: Тa  уж є нє у шпитaлю, прaве первей ишлa дому, видзел сом ю през облaк...

УЧИТЕЛЬКA: Як ши видзел кед облaки пaтaр до зaгрaди?

ЮЛИНКО: Но, гa, добре...нє бидзел сом ю, aлє чувствуєм же пришлa, прaвдa истa, верце ми!

УЧИТЕЛЬКA: Боме, Юлинку, нє знaм чи ци будзем вериц, бо ти уж постaл прaви, прaвучки спревод-
зкош! О це ше муши дaкус озбильнєйше побешедовaц зоз родичми.

СПРЕВОДЗКОШ
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Чубай
Григорій

В цьому році сповнилось 
шістдесят років від на-

родження талановитого, на 
жаль вже покійного українсь-
кого поета і перекладача, Гри-
горія (Грицька) Чубая.
Народився він 23 січня 1949 

року у селі Березини Козинсь-
кого району Рівненської об-
ласті у селянській сім’ї. Нав-
чався у Козинській середній 
школі та в  Московському лі-
тературному інституті.
Писати почав у ранньому віці. 

Йому не вдається вступити до 
Київського університету че-
рез виступ перед пам’ятником 
Т.Шевченку, де він намагався 
розгляядати  твори Кобзаря не 
так, як офіційна комуністична 
пропаганда. Після цього по-
вернувся додому й працював 
на радіо у місті Радивилові.
Після написання антисовєт-

ської та антиімперської за 
сутністю поеми «Вертеп», 

приїжджає до Львова, де з вели-
ким успіхом її читає у середови-
щі молоді. Там же знайомиться 
з молодими дисидентами. Друзі 
та близькі називають поета Гри-
цьком. Після зближення із «ан-
тирадянськими елементами» у 
Г. Чубая починаються обшуки 
та переслідування, інспіровані 
КДБ. Вважаєтся, що така пос-
тійна неровова напруга підірва-
ла здоров’я поета.
 1970 р. організовує та видає 

«Скриню» — один із перших 
самвидавівських журналів Ук-
раїни, де друкуються твори Г. 
Чубая та його друзів.
 1970 р. поліція робить обшук 

в будинку дружини. Кількаден-
не перебування в тюрмі спри-
чинили до глибокої депресії, а 
виснажлива фізична праця ван-
тажника — до розладу здоров’я. 
Важкі матеріальні умови змуси-
ли Г. Чубая працювати деякий 
час і на будовах Сибіру, що май-
же цілковито зруйнували його 
здоров’я.
16 травня 1982 р. Григорій Чу-

бай пішов з життя. Поховано 
його було на Сихівському цвин-
тарі. За клопотаннями родини 

та Львівської організації Спілки 
письменників України Львівська 
міська рада дозволила у грудні 
1995 р. перенести останки поета 
на Личаківському цвинтарі..
Тільки посмертно його прий-

няли до Спілки письменників 
України. І тільки тоді совєтсь-
ка влада дозволила друкувати 
його вірші та поеми, переклади 
з Блока, іспанських, чеських та 
польських поетів. У 1990 році 
вийшла його книжка «Говорити, 
мовчати та говорити знов», пе-
рекладена польською та іспансь-
кою, а у 1999 — «Плач Єремії».
Під кінець 2008 року у Львові 

вийшла вперше книжка віршів 
для дітей переслідуваного леґен-
дарного Григорія Чубая – «Ско-
ромовка не для вовка». Поет ці 
чудові вірші створив для своїх 
дітей ще тоді, коли вони були 
малими. Пропонуємо деякі з них 
ласкавій увазі нашим дітям.



ВЕНЧИК   VJENČIĆ   ВІНОЧОК51/2009 7

НАШО ПИСАТЕЛЄ 
NAŠI KNJIŽEVNICI  
НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

Киці небилиці
– Ти куди мандруєш, кицю?
– Та до хлопчика, до Гриця.

Попросив маленький Гриць
Розповісти небилиць.

– А яку ж то ти для Гриця
Знаєш, кицю, небилицю?

– О, йому я розкажу,
Як з мишами дружу

Пірат
У ставку
Якийсь фреґат
Плаває вперед-назад.
Той фреґат веде пірат
День і ніч стріля з гармат!

Сплутав він моря і держави,
Де – Цейлон, а де – Полтава,
Де – Камчатка, де – Карпати –
Заблукав в очерерах!
З переляку із гармати:
Бах!
Ба-бах!!!

Бо не вчивсь пірат писати,
Ні читать, ні рахувати.
Географії не знає –
Ось тому він і кружляє:
Бах!
Ба-бах!!!
І знов: Ба-бах!

Той пірат шука маршрути,
Щоб дістатись до Калькути.
Заморився укінець –
Та й приплив…у Трускавець

Подарунок 
їжачкові

Каже Петрик до Мар’яни:
– Цілу днину із садка
Носить яблука рум’яні
Їжачок на колючках.
Віднесе одне додому –
І що духу знову в сад.
Це ж яка страшенна втома,
Бігати туди й назад!
Тож негайно їжачкові
Подаруємо давай
Самоскид наш іграшковий –
Хай позвозить урожай!

Скоромовка 
– не для вовка
Стріла
Якось
Скоромовка
На місточку
Злого
Вовка.

Скоромовить
Вовк
Почав –
Ледь
Язик
Не поламав!

Бо ж була це
Скоромовка
Для Івася –
Не для вовка.

Слимаче 
– равленятку
– Слимаче-равленятку!
Чому, куди не йдеш,
То й дім свій слимачий
Скрізь на собі несеш?

– Тому, що раз малину
Збирав я у ярку
Та й загубив хатину
У лісі, на пеньку.

Вертаючись, не зчувся,
Як заблукав між пнів,
А потім свою мушлю
Шукаю аж сорок днів.

Відтоді знаю: завше –
Де б не зібрався йти,
Туди ж і хатку краще
З собою понести

Тарасик – рабалка
Мимо саду, де порічки,
Через луки запашні
Йшов Тарасик наш до річки,
Взявши вудки замашні.

Став на кладку при вербі:
– Річко, річко! Що в тобі
Так виблискує на дні?!
– Коропи та окуні!
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Зоз християнского животу  - З християнського життя

Не існує в році таких ночей 
окрім однієї, коли людина 

стає тихою і мовчазною. Такою 
ніжною і зворушеною, повністю 
заглибленою у своєму нутрі. Цієї 
ночі можна заплакати від звору-
шення. Можна все зрозуміти, за-
бути і прийняти. Цієї ночі можна 
простити все, навіть те, що завдало 
найглибших ран. О велична ніч! 
Свята ніч! Ніч, коли палиця не 
б’є, пес не кусає, вівці не бояться, 
жарина не пече, а кожен, хто має 
добрі очі, бачить ангелів навколо 
святого Дитятка, яке спочиває на 
руках своєї Матері. А чому цієї 
ночі людина така тиха, добра, така 
зворушена? Це тому, що цієї ночі 
зустрілися небо і земля, Бог і лю-
дина, дух, який володіє всесвітом, 
і людська душа - у любові і через 
любов. Цієї ночі народилася любов 
і ми стали дітьми любові.

Людська душа прагне істини. 
Але коли вона досягає її, у ній все 
ще залишається якась порожнеча. 
Людська душа прагне справедли-
вості, але коли наближається до 
неї, то бачить, що є безодні, які 
справедливість не може заповнити. 
Людська душа прагне краси, але 
навіть щось найгарніше може зали-
шити її холодною і пустою (порож-
ньою). Адже для людського серця 
любов більша від істини, від спра-
ведливості, більша від краси. Лю-
бов, велику безмежну любов шукає 
людська душа, людське серце. Ні, 
не крихти любові, не ту любов, яка 
вичерпується, вгасає, але любов, 

яка віддається 
повністю. Їй 
необхідна лю-
бов, яка ніколи 
не вмирає, яка 
триває вічно, 
яку ніщо не 
може вичерпа-

ти, яку ні з ким не потрібно ділити. 
Абсолютна і вічна любов! Її шукає 
людина, її прагне і за нею гине. За 
неї людина бореться, навіть тоді, 
коли боротьба видається безплід-
ною, невдалою, безнадійною. Ta 
ось однієї ночі та любов зійшла на 
землю. Нечутно, тихо, невидимо. 
Без реклами, без оголошення. При-
йшла непомітно і не штучно. Вона 
народилася у вертепі від убогої Ма-
тері, була дана під опіку убогому 
Опікунові. Її гріли своїм диханням 
осел і віл. Її помітили тільки убогі 
пастухи. А Любов, безмежна, вічна 
Любов, єдинородний Син Божий, 
Споконвічне Слово, Мудрість Отця 
прийшла до нас. Ззовні нічого не 
змінилось після її приходу, але на-
справді все змінилось. Зміни ста-
лися не в Божій суті, яка завжди 
та сама, але на землі, в людині, у 
цілому людстві. Тієї ночі ми стали 
дітьми любові. Співбратами та спів-
сестрами Ісуса, дітьми Отця Небес-
ного. Тієї ночі ми були помилувані, 
усиновлені, обожествлені. Справді, 
тільки смерть новонародженого 
Дитятка відкупить нас, відкриє нам 
небо, але без Різдвяної ночі, без 
таїнственного народження не було 
би відкуплення. То хто ж тієї ночі 
не буде зворушений, ніжний, тихий 
і мовчазний? Хто в цю ніч не запла-
че? І хто доторкнувшись до ніжної 
любові, не забуде все, не простить 
все і не полюбить все?

Ця ніч, ця світла і сяюча ніч дові-
ку буде народжувати чуда любові. З 

любові до Божественного Дитятка 
народжуватимуться  лілеї чистоти, 
червоні троянди мучеництва, іс-
повідники віри, герої християнсь-
кого життя...

То ж хто з нас цієї ночі не заспі-
ває, чию душу не затопить хвиля ве-
ликої радості, хто в цю ніч не буде 
зворушений, тихий, повний великої 
любові, якій на ім’я Бог. Так, все 
– з любові і все – заради любові. І 
те, що ми тут сьогодні зустрілися, 
і що на згадку про ту ніч прикра-
сили ялинку, і що поставили біля 
неї вертеп і даруємо один одному 
щось, бодай дрібницю, і що піде-
мо у Його церкву, де він знову на-
родиться, щоби бути з нами, щоби 
бути нашим, - все це з любові і за-
ради любові. І коли будемо невдов-
зі крокувати під зоряним небом до 
Його дому під час різдвяних свят, 
а також протягом цілого житття не 
забудьмо, що Бог є любов, і що ми 
народилися для любові, і що у цю 
різдвяну ніч Любов народилася для 
нас, а ми для неї. 

І якщо  це розуміємо, тоді ро-
зуміємо все. І Христос недаремно 
прийшов до нас як маленьке Дитя. 

переклали і упорядкували

сс. Василіянки

Любов
народилася!



Боґдaн Ерделї, школяр осмей 
клaси ОШ „Йосипa Козaрцa”, 
зaвжaл друге место нa медзинaрод-
ней вистaвки фотоґрaфийох школя-
рох основних школох, хторa того 
року отримaнa у двох держaвох и 
трох местох.

Єднa чaсц вистaви отримaнa у 
Републики Сербиї, у Кикинди и у 

Нaшо тaлaнти
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Бaнaтскей Тополї, a другa 
чaсц у Словениї, у Крaню. 
Темa вистaви було предстa-
вянє свйого местa, а под-
нaслов єй бул „Мой город”.

Боґдaн ше зоз фотоґрaфию 
зaнїмa од штвaртей клaси и 
по тераз уж мaл вецей зaмер-
ковaни успихи нa держaвним 
и медзинaродним уровню.

Прешлого, 2008. року бул 
поволaни до роботнї з боку 
фото союзу Горвaтскей, под 
нaзву „Любим Горвaтску” 
(Пейсaж Слaвониї) и нa тей 
роботнї вибрaнa єднa з Боґдa-
нових фотоґрaфийох хторa 
предстaвяла нaшу державу 
медзи пейдзешaт державами 
шветa. Окрем Боґдaновей, у 
тим циклусу були вибрaни 
ище лєм 7 фотоґрaфиї.

Боґдaн Ерделї зоз своїмa 
фотоґрaфиями учствовaл нa 
рижних медзинaродних вистa-
вох, медзи иншима и у Анґлиї и 

Китаю. Зоз фото клубом 
тиж тaк учaствовaл и нa 
вистaви у Прaги дзе єдна 
його фотоґрaфия вибрa-
на и обявена у водзaцим 
ческим чесопису.

Же зaнїмaнє зоз фото-

ґрaфию нє остaнє лєм любов и гоби 
зa того одличного осмака укaзує и 
його жaдaнє же би уписaл штред-
ню фотоґрaфску школу у Осєку, a 
з тим положел и фундaмент своєй 
професийней роботи.

В. Пaвлович

2. место нa медзинaродним конкурсу

Портрет Боґдaн Ерделї

Фотоґрaфия як любов и будуца професия

Єднa од 8 фотоґрaфийох хторa предстaвя 
Горвaтску

Обявене у чешким фото чaсопису
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Під високим покровительством Ради з 
питань національних меншин, за ор-

ганізацією Української спільноти Респуб-
ліки Хорватії та Культурно-просвітницько-
го товариства „Україна„ зі Славонського 
Броду 24 жовтня 2009 року відбувся Вось-
мий огляд дитячої творчості.

На святі були присутні посол України в 
Хорватії пан Борис Зячук, депутат Сабору 
Назіф Мемеді, представники національних 
меншин Ради з питань національних мен-
шин, представники Бродсько-посавської 
жупанії, міста Славонського Броду та другі 
високоповажні гості.

Публіці свою роботу представили 12 
культурних товариств, одна балетна студія 
та одна основна школа.

Виступили наймолодші члени культур-
но-просвітницьних товариств із Каніжі, 
Осієка, Шумечу, Вуковару, Міклушевців, 
Петрівців та Славонського Броду. Гостя-

ми  з-за кордону були дитячі ансамблі з 
Прнявора, Прієдора, Баня Луки та Лішні з 
Боснії і Герцеговини, а також члени куль-
турного товариства зі Сремської Митровиці 
(Сербія).

Перед Союзом русинів та українців Рес-
публіки Хорватії дитячий фольклор пред-
ставили наймолодші члени чотирьох куль-
турно-мистецьких товариств.

Своїми наступами заслужили оплески 
наймолодші члени товариств „Андрія Пе-
ліх“ із Шумечу, „Осиф Костельник“ з Ву-
ковару, „Йоаким Ґовля“ з Міклушевців та 
„Йоаким Харді“ з Петровців.

Огляд був присвячений шістдесятій річ-
ниці з дня народження передчасно помер-
лого українського дитячого письменника 
Григорія Чубая. 

В. Пaвлови

Відбувся 8-й огляд дитячої творчості у Славонському Броді

Ди т я ч а  у с м і ш к а з а п о р у к а

КМТ „Андрія Пеліх“ із 
Шумечу

КМТ „Осиф Костельник“ з 
Вуковару

КМТ „Йоаким Ґовля“ з 
Міклушевців

КМТ „Андрія Пеліх“ із 
Шумечу
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Під високим покровительством Ради з 
питань національних меншин, за ор-

ганізацією Української спільноти Респуб-
ліки Хорватії та Культурно-просвітницько-
го товариства „Україна„ зі Славонського 
Броду 24 жовтня 2009 року відбувся Вось-
мий огляд дитячої творчості.

На святі були присутні посол України в 
Хорватії пан Борис Зячук, депутат Сабору 
Назіф Мемеді, представники національних 
меншин Ради з питань національних мен-
шин, представники Бродсько-посавської 
жупанії, міста Славонського Броду та другі 
високоповажні гості.

Публіці свою роботу представили 12 
культурних товариств, одна балетна студія 
та одна основна школа.

Виступили наймолодші члени культур-
но-просвітницьних товариств із Каніжі, 
Осієка, Шумечу, Вуковару, Міклушевців, 
Петрівців та Славонського Броду. Гостя-

ми  з-за кордону були дитячі ансамблі з 
Прнявора, Прієдора, Баня Луки та Лішні з 
Боснії і Герцеговини, а також члени куль-
турного товариства зі Сремської Митровиці 
(Сербія).

Перед Союзом русинів та українців Рес-
публіки Хорватії дитячий фольклор пред-
ставили наймолодші члени чотирьох куль-
турно-мистецьких товариств.

Своїми наступами заслужили оплески 
наймолодші члени товариств „Андрія Пе-
ліх“ із Шумечу, „Осиф Костельник“ з Ву-
ковару, „Йоаким Ґовля“ з Міклушевців та 
„Йоаким Харді“ з Петровців.

Огляд був присвячений шістдесятій річ-
ниці з дня народження передчасно помер-
лого українського дитячого письменника 
Григорія Чубая. 

В. Пaвлови

Відбувся 8-й огляд дитячої творчості у Славонському Броді

Ди т я ч а  у с м і ш к а
м а й б у т н ь о г о

з а п о р у к а

КМТ „Йоаким Харді“ з 
Петровців

КМТ „Осиф Костельник“ з 
Вуковару

КМТ „Йоаким Харді“ з 
Петровців

КМТ „Йоаким Ґовля“ з 
Міклушевців
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– Числeни учaшнїки пoтвeрд-
зeли висoки урoвeнь пeстoвaня 
мaцeринскoгo язикa

Стрeтнуцe рeцитaтoрoх у рaми-
кoх 16. културнeй мaнифeстa-

циї „Кoстeльнїкoвa єшєнь” oт-
римaнe 21. нoвeмбрa у Oснoвнeй 
шкoли „Пeтeфи бриґaдa” у Кули. 
Учaствoвaли шкoлярe зoз Рус-
кoгo Кeрeстурa, Кoцурa, Нoвoгo 
Сaду, Нoвoгo Oрaхoвa, Вeрбaсу, 
Кули, Субoтици, a уж трeци рoк зa 
шoрoм учaствoвaли и шкoлярe зoз 
Миклoшeвцoх и Пeтрoвцoх.

У привитним слoву oрґaнизaтoрa, 
прeдсидaтeля РКУД „Гaвриїл 
Кoстeльнїк” у Кули, Йoaкимa Би-
кия, нaглaшeнe жe тoтo стрeтнуцe 

нaгoдa жe би шe нa єдним мeсцe 
пoзбeрaли шкoлярe хтoри пeстую 
крaснe рускe слoвo бeз oгляду з 
хтoрoгo бoку Дунaя жию, бo мaмe 
зaєднїцки циль – oчувaц и нaдaлєй 

пeстoвaц свoй язик и културу.  
Нa пoчaтку, oзнaчуюци 100-

рoчнїцу oд нaрoдзeня Михaйлa 
Кoвaчa, Мaя Вaсич зoз Кули ин-
тeрпрeтoвaлa йoгo писню „Сaлaши 
стaри”, a пoтим ушлїдзeли учaш-
нїки oд прeдшкoлскoгo пo штрeд-
ньoшкoлски вoзрoст. Нaймлaдшa 
учaшнїцa тoгo рoку булa шeйсц-
рoчнa Aнa Мaрия Лїкaр зoз Ми-
клoшeвцoх, хтoрa шe прeдстaвeлa 
зoз писню „Шнїщoк вeє” Микoли 
М. Кoчишa. Зoз Миклoшeвцoх рe-
цитoвaл и шкoляр 5. клaси Ивaн 
Лїкaр („Крaй свoй рoдни любим” 
Митра Нaдя), зoз Пeтрoвцoх Крис-
тиян Мeдєши („Ґeнeрaция шeй-
дзeшaтих” – Aгнeтки Кoстeлник 
Бaлaтинaц) и Бoян Кoшутич („Пис-
ня Вaлeнтинoви” – Aгнeтки Кoстeл-
ник Бaлaтинaц). Рeцитaтoрoх зoз 
Миклoшeвцoх и Пeтрoвцoх пoрих-
тaли прoф. рускoгo язикa Мaрия 
Хoмa и учитeлькa Нaтaлия Гнaткo.

Мeдзи нaступом кaждeй воз-
росней ґрупи, стихи Гaвриїлa 
Кoстeльнїкa интeрпрeтoвaл прoф. 
рускoгo язикa и литeрaтури Aлeк-
сaндaр Мудри зoз Кули.

Пo зaкoнчeню шицким учaш-
нїкoм oрґaнизaтoр пoдaрoвaл кнїж-
ки руских писaтeльoх як пaмятку 
нa приємнe дружeнє, a зoз нaдїю 
жe шe идуцoгo рoку знoвa зиду нa 
истим мeсцe, а нa чeсц дїлa и пoдo-
би Гaвриїлa Кoстeльникa. 

Ксeния Лїкaр

У РAМИКOХ „КOСТEЛЬНЇКOВEЙ ЄШEНЇ” У КУЛИ OТРИМAНE СТРEТНУЦE 
РEЦИТAТOРOХ

КРAСНE 
РУСКE 

СЛOВO МA 
БУДУЧНOСЦ

Ивaн Лїкaр

Миклoшeвски и пeтрoвски рeцитaтoрe зoз прoф. рускoгo язикa Мaрию 
Хoмa и учитeльку Нaтaлию Гнaткo

Aнa Мaрия Лїкaр

Бoян Кoшутич

Кристиян Мeдєши
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ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ
PISCI SU VAM NAPISALI
ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Любица Гаргай

З давніх часів віночок був свят-
ковим головним убором ук-

раїнських дівчат. Його плели з жи-
вих квітів, а взимку—зі штучних. 
Носили віночок лише дівчата, які 
досягли повноліття. У будні дні 
дівчата в’язали поверх чола широ-
ку стрічку, до якої ззаду, як і до 
вінка, прив’язувалися кольорові 
стрічки. 

Стічки були не тільки для кра-
си: люди вірили у їх силу. Стрічки 
оберігали волосся від чужих очей. 
Їхню довжину вимірювали за дов-
жиною дівочої коси. Стрічку відрі-
зали трохи довшу, щоб сховати 
косу.

Крім того  стрічки у дівочому він-
ку мали своє значення.  Першою у 
віночок в’язали коричневу стріч-
ку—це символ землі, вона була по-
середині. Обабіч від коричневої—
жовті стрічки, символ сонця. Далі 
зелені—символ краси і молодості. 
Потім голубі, що означали небо і 
воду, вони давали силу і здоров’я. 
Оранжева стрічка символізувала 
хліб, а фіолетова—мудрість люди-
ни. Малинова—знак душевності і 
щирості. Рожева—символ достатку. 
В’язали і білу стрічечку,  кінці якої 
були розшиті сріблом і золотом. На 
лівому кінці вишивали сонце, а на 
правому—місяць. Така стрічка сим-

волізувала дівочу чистоту. Звичай-
но, кожна дівчина могла комбіну-
вати кольори по-своєму, але у свя-
та і в неділю було прийнято брати 
всі стрічки—що більше, то краще.

Особливою красою і розкіш-
ністю відзначалися весільні він-
ки. Оскільки в давнину українці 
справляли весілля лише пізньої 
осені та взимку, ці вінки робилися 
зі штучних квітів та доповнювали-
ся пір’ям, стрічками, намистинами, 
мідними монетами, дзеркальцями. 
Обов’язковим атрибутом весільно-
го вінка була гілочка червоної ка-
лини.

Леся Мудри

ГЛЄДАМ ЦЕ
МОЛИТВА ПОДЯКИ СВЯТОМУ 

ОТЦЮ МИКОЛАЄВІ

Нaдія Ляхович

Віночок

Глєдам це.
Патрим доокола,
нє видзим це.
Свидома сом же ши ту,
ту блїзко.
Чувствуєм твою присутносц
живу и святу.
Чувства ме нїґда нє спреведаю.
Глїбина души це дорушує,
дорушує и топи ше од твойого дотхнуца...
Жадам шицким пошведочиц:
ту ши,
живи ши,
стварни...

Дзекуєм ци Боже мой
за кажди дзень мойого живота,
а окреме за гевтот кед сом почала глєдац...

”Глєдайце и найдзеце,
дуркайце и отвори вам ше...”

Ти, що в Небі хатку маєш,
З ангелами прославляєш
Бога Отця і Ісуса,
І Святого з ними Духа.

Ти, що з Неба до нас ідеш,
І дарунки для нас несеш,
За дарунки прийми дяку 
І за поміч нам усяку.

Святий Отче Миколаю,
Що до нас прийшов із Раю,
Ти навчив нас добрим бути,
Добрі вчинки не забути:

Як про інших діток дбати,
І як друзів поважати,
Як любити пташки, звірі
І квіточки любі, милі. 

Ми від Тебе навчились
Богу Отцю покланятись,
Працьовитим в школі бути
Україну не забути.

Тебе радо ми вітаєм,
Дякуємо - промовляєм.
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СТАРИ РУСКИ БАВИСКА - УКРАЇНСЬКI  НАРОДНI  ДIТОЧI IГРИ

Пише: Мария Хома Куці-баба

Brate
Upoznah te
jedne lipanjske noći
kada su suza 
ti bile pune oči.

Kad si izgubio
sve najbolje svoje
prihvatilo te te je
tada društvo moje.

Zavoljeh te snažno
kao što volim Boga
i prihvatih te
Iskreno ko Brata svoga.

Prolazili su dani
i proći će još mnogi, 
žvjet ćemo ih skupa
gje god da nas život vodi.

Tomo Lučanović

ЗЛАТНА 
ЄШЕНЬ

Пришла нам златна 
єшень и дзеци ше 

єй радую. Лїсце од-
падує, диждж пада и 
жимно, а птици уж од-
путовали на юг. Нєт ве-
цей писнї, нєт анї слун-
ка. Коло цеплих пецох 
ше скриваме.

Мартина Хома, 2. класа
Миклошевци

КИРБАЙ У ПЕТРОВЦОХ

Каждого року першей нєдзелї у мешацу октоб-
ру у Петровцох ше рихта кирбай. Рано шеи дзе 

до церкви прето же то єй родзени дзень. На кирбай 
у церкви барз святочно, Службу Божу служа ве-
цей паноцове. А вельо раз присутни и сам владика. 
После Служби Божей процесия обходзи коло церк-
ви зоз крижами. Потим ше идзе дому закончиц свя-
точни полудзенок за госцох. Кирбай єден од дньох, 
як скорей так и нєшка, кед ше раз у року сходзи 
ширша фамелия и родзина. У прешлосци кирбай 
бул єдине швето дзе ше могло купиц даяке бавис-
ко. На кирбай вечар у валалє ше орґанизує забава 
дзе ше шпива, грає, танцує и вешелї до рана.

Мирон Гнатко, 8. класа
Вуковар

То заєднїцке бависко 
хторе бавели дзивча-

та и хлапци вєдно, а ба-
вело ше влєце на пажи-
ци, алє и у хижи вжиме.

Число бавячох нє було 
огранїчене, лєм ше зоз 
догварку лєбо розчитова-
ньом одредзовало хтори 
бавяч будзе пущац шир-
ку, а хтори будзе одгадо-
вац кому ширка пущена.

Шицки други бавяче 
стали у шоре и тримали 
випросцени и зложени 
дланї (рисунок). Бавяч 
хтори у зложених длань-
ох мал палїчку ишол од 
бавяча по бавяча и свойо 
зложени дланї прецаго-
вал медзи зложени дланї 
других бавячох, алє так 
же би ше нє обачело кому 
випущи ширку, хтору нє 
пущел такой першому 
лєбо другому бавячови, 
алє  кому надумал. За тот 

час шицки бавяче коло 
хторих прешол вигваря-
ли “у мнє черчи злато”. 
За нїм ходзел други ба-
вяч хтори мушел одгад-
нуц кому пущена ширка 
до рукох, а то робел так 
же вдерел по рукох того 
бавяча за хторого думал 
же при ньому ширка. Тот 
други бавяч мушел роз-
твориц дланї и указац чи 
ма ширку, чи ю нє ма. Кед 
потрафел, вец го у одга-
дованю заменєл тот исти 
бавяч. У случаю же пог-
ришел, бависко починало 
од початку и вон знова 
мушел одгадовац же при 
кому ширка.

У МНЄ ЧЕРЧИ ЗЛАТО

У МНЄ ЧЕРЧИ ЗЛАТО

У цю гру звичайно грають діти взимку у великій 
хаті. Одному з граючих зав’язують очі хусткою, 

ставлять на порозі і питають: 

- Бабо, бабо! На чом стоїш?
 - На глах-лободах
- А що ти їси?
- У мене каша на полиці.
- А мені ж даси?
- Чорта з’їси!
Тоді ударяють його рукою і всі тікають. Якщо 

“куці-баба” - когось упіймає - тому зав’язує очі. А 
якщо ні - продовжується гра.

- А чия-то, бабо, каша на полиці стоїть?
- Моя.
- А я виїм
- А я з києм!
- А я утечу.
- А я дожену.
- А я в ополонку.
- А я за головку.
І знов ударяють і розбігаються. Якщо “куці-баба” 

нікого не зловить, повертається на своє місце
- Бабо-бабо, чиє то поросятко по смітнику хо-

дить?
- Моє.
- Коли ти його заколеш?
- Завтра.
- А мені ж даси?- Чорта з’їси.

Якщо і цього разу “куці-баба” нікого не спіймає, 
завершують гру.

- Ти, бабо, сліпа?
- Сліпа, синочку, сліпа.
- Що ж тобі дать?
- Дай, синочку, борошенця на галушечки. 
Хтось насипає “куці-бабі” у жменю піску абощо.

ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ
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ДВА ПАХУЛЬКИ

Жима була шнїговита, жимна и 
длугока. Хижи були закрити 

зоз шнїгом хтори ше блїщал на зу-
батим слунку. З комина ше курел 
чарни, густи дим и дзвигал ше до 
нєбесней висини. Ядловцово кона-
ри схилєли ше под терху мокрого 
шнїгу, а цихосц претарговало дзеш-
ка з далєка краканє чарних вранох.

У хмарох, барз високо, нашли ше 
два пахульки. З благим попатрун-
ком розпатрали мали валал прекри-
ти з билим, блїщацим плащом. 
Єдней пахульки було мено Лила, а 
другей Лела. Вони були найлєпши 
пайташки. Лела ше питала:

– Спущиме ше вєдно до валалу? 
– Дзечнє бим зишла долу, алє лє-

тайме вєдно. – одвитовала Лила.
–  Прецо? – питала ше Лела.
–  Прето же би мой живот без тебе 

бул смутни. Кед же ти пойдзеш – 
идзем и я з тобу. – гуторела Лила.

Лела ше нараз пошлїсла и почала 
падац, а Лила за ню. Док лєцели зоз 
хмари, моцно ше тримали за руки 
и обрацали ше як балерини. Наш-
меяни и щешлїви, нєодлуга под но-
гами почувствовали мегки шнїгови 
покровец.

Таки вистати од далєкей драги, 
позаверали свойо очи и заспали. У 
глїбоким сну приходзели им пре-
красни слички зоз гевтого швета и 
заєднїцкого путованя.

Иван Лїкар, 5. класа
Миклошевци 

ЛЮБИМ СВОЙ ВАЛАЛ

Любим свой валал прето же сом ше народзел и одроснул у нїм. Любим 
го и прето же мам вельо родзини у нїм. Любим свой валал Петровци 

прето же нєт вельо шмеца и нєт вельо авта. Дакеди любим шеднуц на 
бициґлу и превожиц ше по валалє и здогаднуц ше же ище вше єст стари 
руски хижи и старих людзох. Вони ше ище вше здогадую шицких старих 
и забутих обичайох, и як скорей було. Барз любим свой валал и сцел бим 
занавше жиц у нїм. 

Денис Колбас, 7. класа
Петровци

ЄШЕНЬСКИ ФАРБИ 
НАД ВАЛАЛОМ

Єшень рижнофарбова рочна 
часц. Мнє найкрасша фарба 

кафова. Вєшенї ше любим при-
патрац на лїсце як одпадує, алє нє 
любим видзиц голи конари. Єшень 
випатра прекрашнє. Як слунко, як 
мацерин поцилунок. Любим єшень 
як мацер, як шестру. Любим слухац 
як витор дує и патриц танєц одпад-
нутого лїсца.

Єлена Мудри, 6. класа

Петровци

ЛЮБИМ СВОЙ 
ВАЛАЛ

Мой валал нєвельки, алє є крас-
ни. У нїм єст вельо дзецох 

хтори ше бавя на драже и радос-
но шпиваю. Каждей нєдзелї попо-
ладню старши жени виду на драгу 
и приповедаю о тим як то дакеди 
було. Часто ше случує же жени 
на драже пред хижу посадза кве-
це. Воно квитнє од яри по єшень и 
барз крашнє пахнє. Я барз любим 
свой валал, та гоч є нєвельки, алє 
жиє з полним животом.

Даница Попович, 7. класа
Петровци 

ГАНЧА И ПАЛЄЦ

Ганча вше дому приходзела 
з подарту ботошу. У школи 

ше єй шицки шмеяли, учитель-
ка и родичи ю гандровали, а 
бабу уж болєли руки од частого 
платаня. Ганчи длуго требало 
же би одгадла у чим проблем. А 
бул то у вельким пальцу на пра-
вей ноги!

Вон, тот спомнути вельки плєц 
на правей ноги, вше би подар 
ботошу же би могол лєпше чуц 
цо учителька приповедала на 
годзини, потим же би опатрел 
вечарши соботови филм, та аж 
и же би чул нови огваряня о 
Марчи, як и тайни Ганчово и єй 
пайташкох. 

Ганча одлучела же одтераз буд-
зе ходзиц набосо. Идуцого рана 
обула патики на босу ногу. Алє, 
палєц знова вишол вонка, подар 
и саму патику! На концу, Ганча 
надумала же будзе балерина, на 
щесце шицких, а на пиху роди-
чом и учительки. А палєц, тот 
вельки палєц на правей ноги, 
конєчно будзе мац мудру розва-
гу.

Давид Морган, 6. класа
Петровци

ТРИ ЛЕБЕДИ

Бул красни дзень. Єден ле-
бед рушел ше шейтац и кед 

шейтал чул штрелянє з пушки! 
Швидко бежал же би ше скрил. 
Кед вон там – стретнул другого 
лебеда:

– Добри дзень! Цо ти ту ро-
биш?

– Скривал сом ше од ловарох! 
Швидко идзме до шашу, там нас 
нє найду.

Кед вони до шашу, а там и тре-
ци лебед скрити!

Ивана Бики, 2. класа
Миклошевци
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Tihe noći kad je
mjesec pospano ljubio  Savu
čekao je kraj nje zaigrani
momčić svoju djevojku plavu.

Žurno se okretao
želeći milovati kose njene
i po ko zna koji put lagati
njene oči snene.

Ali ona više plava 
i naivna djevojčica nije
zbog njega svoje suze
već odavno ne lije.

Znala je da dok ga
je voljela on je 
ljubio i srca druga.

Draga profesorice!

U  četvrtak 15.10 su i do nas stigli  
„Nova dumka,“ i „Vjenčić“, Vaših 
i ovaj put i naših ruku djelo.Vama i 
cijeloj ekipi želimo čestitati na radu. 
Novine su super. Cijelom našem 
KUD-u se sviđaju. Uz malo truda 
uspješno smo i preveli ono što nas 
je zanimalo.Čak su i „maleni“ tražili 
da da i njima prevedemo tekstove iz 
„Vjenčića“. Neopisivo su ponosni na 
svoje radove, a naravno i mi stariji na 
njih.
Imamo i nekih prijedloga. Npr. Možda 
se nađe neki kutak o poznatim ukra-
jinskim pjevačima, grupama, glumci-
ma...Kao što znamo, ljeto je iza nas, 
u sjećanju sam ostale uspomene s još 
jedne nezaboravne ljetne škole. Teško 
je vjerovati, ali tko donijeli smo sa so-
bom i nešto znanja. Još uvijek kada se 
sretnemo na probi folklora pjevušimo 
pjesme s ljetne škole.Dok prepričava-
mo doživljaje s ljetne škole nezobo-
lazne su nam uspomene prof. Vesne 

Bajrić o njenim doživljajima iz Ukra-
jine.Pričala nam je i pričala, a mi bi 
nepomično sjedili gotovo ne trepćući.
Provela je dosta vremena u Ukrajini i 
upoznala ju je i u dnevnom i noćnom 
izdanju. Predstavila nam je ukrajinu 
koju je osobno doživjela i kakvu ne 
možemo naći niti jednoj od slika. Na 
tome smo joj posebno zahvalni. Sje-
ćamo se, naravno i naših šala. Bili ste 
i ostali jedna od rijetkih osoba koje su 
stajale uz nas bez obzira što se dogo-
dilo, zbog toga ste nam i ostali u srcu. 
Pišem vam u svoje osobno i u ime 
svih nas iz Šumeća.
Ne volim se sam hvaliti ali želim reći 
da pišem pjesme i da sam sudjelovao 
na netjecanju LIDRANO sa svojim 
pjesmama. Volio bih da pročitate i 
mojih par pjesama i objaviti neku 
ukoliko Vam se svide. Veliki, veliki 
pozdrav od Vaših Šumećana! Nikada 
se nemojte mijenjati, ostanite takvi, 
kakvi jeste!

Tomo Lučanović

Мено ми Мелани Дудаш 
и школярка сом штвартей 
класи. На Лєтней школи 
сом други раз и любела бим 
кед би Венчик приходзел на 
мою адресу: 
Сеньских ускокох 5
51000 Риєка

Мено ми Лариса Лїкар и 
жаданє ми же би ми каждого 
року приходзел Венчик
на адресу:
Н.Ш. Зринского 69
33517 Миклеуш

Мено ми Юлия Хованєц 
и любела бим же би ми 
каждого року приходзел 
Венчик
на адресу:
Падеж 4
32261 Райово Село

Мено ми Даяна Лекич 
и любела бим же би ми 
каждого року приходзел 
Венчик
на адресу:
Людевита Ґая 66
35224 Сикиревци 

Писма редакциї 
Венчику

Pismo uredništvu

Dugo je patila i mnoge 
je dane provodila sama
lila je suze a srce joj je bilo
skrovište tuge i uspomena crna jama.

Sada je odrasla djevojka
duge smeđe kose
kojoj je prva ljubav bio dječak
kraj Save i njegove noge bose.

I danas se sjeća 
njegovog malog sela kraj Save,
svoje prve ljubavi 
injegove kose plave.

Za nju nema više susreta pokraj Save
dok on još dalje čeka sam
svoju djevojku kose plave.

Tomo Lučanović
Pokraj Save
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ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ
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ЗАБАВНИ  БОК – ZABAVNA STRANA -  РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

СОСТАВЕЛА: ЛЮБИЦА ГАРГАЙ У ОСЕМ НАПРЯМИ

Кед пренайдзеце презвиска наших поетох, одгаднєце презвиско 
ище єдней поетеси Меланиї.

Ришенє: Павлович

Скоромовки
01.АГНЕТА БУЧКО
02.ШТЕФАН ГУДАК
03.НАТАЛИЯ ДУДАШ
04.СИЛВО ЕРДЕЛЇ
05.МИРОСЛАВ КИШ
06.МИХАЛ КОВАЧ
07.ВАСИЛЬ МУДРИ
08.МИТРО НАДЬ
09.МЕЛАНИЯ РИМАР
10.ЮЛИЯН ТАМАШ
11.ЛЮБКА ФАЛЦ
12.ЯНКО ФЕЙСА

У восьми напрямах записано назви річок України. Ящо 
правильно перекреслите всі поняття, то дізнаєтеся, як нази-
вали найбільшу українську річку Дніпро в давнину .

01. Десна
02. Дніпро
03. Дністер
04. Інгул
05. Ірпінь
06. Конка
07. Прут
08. Псел
09. Ріка
10. Рось
11. Тиса
12. Трубіж
13. Тясмин

(Борисфен)

Річки України.

- Олю, чому ти плачеш? - 
питає шкільна подруга.  
- Вчитель географії пос-

тавив мені двійку. Я забу-
ла, де Аляска.  
- Ех ти, роззяво, де ж ти її 

поклала?! 

На уроці історії.  
Учителька: “Васильку, чи 
хотів би ти потрапити до 
раю?”.  
Василько: “Так, але мама 
наказувала, щоб я після уроків 
йшов додому”.  

РОЗЗЯВА 

СЛУХНЯНИЙ 

Офарбце рисунок
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ВАШО ПОДОБОВО РОБОТИ – VAŠI LIKOVNI RADOVI – ВАШІ ХУДОЖНІ РОБОТИ

Aндрей Влaдимир Бучко 4. 
клaсa Петровци

Aня Мидри 6. клaсa 
Петровци

Боян Кошутич 7. клaсa 
Петровци

Ивaн Бики 2. клaсa 
Миклошевци

Лукaс Крaйнович 3.клaсa Миклошевци

Мaя Рaц 3. клaсa 
Петровци

Николa Войткив 
3.клaсa Петровци

Слaдянa  Ґaґулa 
2. клaсa Птровци

София Токaч 
4. клaсa 

Миклошевци

Тенa Голик 5. клaсa 
Петровци

Дaвид Моргaн 6. клaсa 
Петровци




