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Першый тыждень лїтнёй школы
русиньского языка і културы...

... од 14. до 20. юна 2010 на Пряшівскій універзітї (ПУ) в Пряшові прошов успішно.
То є оцїнка єй штудентів зо Словеньска, Австрії, але главно зо Споєных штатів америцькых, лекторів і орґанізаторів (Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові
у сполупраці зо Словеньсков асоціаціов русиньскых орґанізацій і Карпаторусиньскым
научным центром у США). О першім дню святочного отворїня сьме писали в минулім
чіслї нашых новинок, теперь бы сьме хотїли пару словами повісти о цїлім першім
тыждню.
Главныма предметами навчаня на першім річнику лїтнёй школы є русиньскый язык
і історія Русинів. Русиньскый язык учать дві домашнї лекторкы з Інштітуту русиньского языка і културы ПУ у Пряшові: анґлоязычну – доц. ПгДр. Анна Плїшкова,
ПгД. вєдно з двома лекторками анґліцького языка, Мґр. Евов Едді, ПгД. і ПаедДр.
Аленов Качмаровов, ПгД., одборныма асістентками катедры анґліцького языка і
літературы Факулты гуманітных і природных наук ПУ, русиньскоязычну – ПгДр. Кветослава Копорова. Другый предмет зась „мають під пальцём“ загранічны лекторы
– проф. Др. Павел Роберт Маґочій, ПгД. із Торонтьской універзіты, і Мґр. Валерій
Падяк, к. н. із Научного центра карпатістікы в Ужгородї.
Лекції з історія ся ведуть дообіду а з языка пообідї, і хоць первістный план
быв опачный. Орґанізаторы мусили орґанізацію лекцій приспособити третёму
загранічному лекторови, проф. Др. Стефанови Пюови, ПгД. із Врайтьской штатной
універзіты в Дейтонї (штат Oгайо, США) котрый не міг прилетїти з Америкы внаслїдку
здравотных проблемів. Но вдяка сучасній техніцї навчаня і так може реалізовати, за
што треба подяковати службам Авдіовізуалного штудія Пряшівской універзіты
на челї з РНДр. Франтїшком Франком, ПгД. І так штуденты мають од 14. годины
єдну годину русиньской конверзації з А. Плїшковов у класї ч. 182 у Высокошкольскім
ареалї Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 1., а другу в аудовізуалнім
штудію, де посередниством телемосту веде лекції з русиньской ґраматікы в
анґліцькім языку Стефан Пю зо США, де в тім часї є вісем годин рано. Нова техніка
очівісно приносить новы можности, котры, як нам повіли робітници аудіовізуалного
штудія, хоць на ПУ суть заведжены од року 2002, доднесь ся вывжывають мінімално.
Наісто, є то новый розмір в процесї едукації, якый несподївав і мотівовав переважну
часть участників лїтнёй школы русиньского языка і културы на ПУ. Видно то і на їх
приступі к навчаню, сістематічній і актівній участи на вшыткых годинах і супроводных
акціях. Як конштатовали вшыткы лекторы, самы суть приємно несподїваны з того, як
пилно, з інтересом ся учіть 27 штудентів обидва предметы. Видно, же вшыткы
віковы катеґорії штудентів – од 30- по 70-річных пришли до Пряшова серьёзно
штудовати русиністіку, а не лем просто на екскурзію.
Хоць і екскурзії ся одбыли, а то в середу пообідї (16. юна), і цїлоденны (у суботу і
недїлю – 19. і 20. юна.). 16. юна штуденты 1. річника Studium Carpato-Ruthenorum
– міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы – як першу русиньску інштітуцію навщівили праві нашу редакцію Русин і Народны новинкы, де їм
шефредактор, Мґр. Александер Зозуляк, росповів о єй дїятельстві, підкресливши,
же редакція выдавать нелем періодічну пресу, але і неперіодічну і русиньскы учебникы. Охотно одповів на вопросы штудентів, а жебы ся обидві стороны докладно
порозуміли, з русиньского до анґліцького языка тлумачів зналець русиньскых реалій
на Словеньску, профeсор історії П. Р. Маґочій. Інж. арх. Славомір Гиряк зась
тлумачів, кідь штуденты в допроводї асістенткы інштітуту і авторкы даного проєкту,
(Продовжіня на 3. стор.)
Мґр. Алены Блыховой,

• Новотов у роботї Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшові є чітаня лекцій
в аудіовізуалнім штудію ПУ, де формов телемосту веде навчаня з русиньской ґраматікы в
анґліцькім языку проф. Др. Степан Пю, ПгД. із Врайтьской штатной універзіты (Огайо, США).

• 16. юна 2010 як першу русиньску інштітуцію в Пряшові участници 1. річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы навщівили редакцію Русинa і
Народных новинок, де їм шефредактор А. Зозуляк (справа) представив єй дїятельство.

К. Копорова – нова председкыня СРПС
16. юна 2010 у засїдалнї СНМ – Музею
русиньской културы в Пряшові одбыла ся
громада членів Сполку русиньскых писа
телїв Словеньска, яку вів єй председа,
ПгДр. Миколай Ксеняк із Ружомберку.

Зо здраворных прічін М. Ксеняк на тій
громадї одступив з функції председы. На
тот пост запропоновав на самый перед
підпредседу, Ярослава Сисака, якый але
функцію не прияв і проявив желаня зіста
ти лем рядовым членом СРПС. По тій
інформації наслїдовали новы пропозі
цї на председу. З двох запропонованых
– Мґр. Феодосії Латтовой і ПгДр.
Кветославы Копоровой наконець члено
ве голосовали переважно за другу кан
дідатку. Змінив ся таксамо выбор СРПС,
якый од той громады буде робити у такім
зложіню: ПгДр. Кветослава Копорова,
ПгДр. Марія Мальцовска, Мґр. Алена
Блыхова, Осиф Кудзей і ПаедДр. Фран
тїшек Данцак.
Ґратулуєме новому выбору і єй пред
седкынї і желаме їм много успіхів в їх
хосеннім дїятельстві на благо далшого
розвику русиньского списовного языка
і русиньской літературы на Словеньску.
-р-, фотка: -аз-

• Експозіціов СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові штудентів лїтнёй школы провела
директорка, О. Ґлосікова.

• Штуденты лїтнёй школы были гостями і Іншітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, де о ёго дїятельстві росповіла директорка, А. Плїшкова (в центрї).

2 ЛІТЕРАТУРА ● НАРОДНОСТНА ПОЛІТІКА

Премія А. Павловіча – Осифови Кудзеёви
16. юна 2010 в будові Літературного
фонду в Братїславі были переданы
премії і цїны Літературного фонду,
міджі нима і Премія Александра Пав
ловіча за русиньску літературу, яку
того року дістав нам вшыткым добрї
знамый писатель Осиф Кудзей із Няґо
ва. Премію дістав за два зборникы
баёк – Байкы-забавляйкы (2008) і
Байкарёвы думы (2009), за што дістав
діплом і плакету тыж выдаватель тых
книжок – Русин і Народны новинкы
(попозерай фотку долов).
А же трорчость Осифа Кудзея є оцї
нёвана нелем крітіками, але таксамо
чітателями і декламаторами, то ся
потвердило 18. юна 2010 на Великій

сценї Театру Александра Духновіча
в Пряшові на 11. річнику цїлосло
веньского конкурзу з міджінароднов
участёв у декламації поезії, прозы,
властной творчости, народного і біб
лічного росповіданя і малых сценіч
ных форм у русиньскім языку – Дух
новічів Пряшів. Ту коло 60 процент
участників выбрало сі на декламацію
якраз творы О. Кудзея, также не было
дивне, же тот автор у тайнім голо
сованю декламарів ся став першым
найпопуларнїшым русиньскым писа
телём на Словеньску. А тото оцїнїня
го порадовало найвеце зо вшыткых
дотеперїшнїх, як повів на сценї театру
(на фотцї ниже). -аз-, фотка автора

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

25 / 2010

Стрїча в окресній централї
МОСТ-HÍD у Пряшові

• Вступный приговор у своїй окресній централї партії Moст-Híd мав председа окресной
орґанізації – Mґр. Петро Крайняк.

15. юна 2010 в oкресній централї партії MOСT-HÍD председа окресной
орґанізації той політічной партії в Пряшові, молодый Русин – Mґр. Пeтро
Крайняк ся стрїтив з членами і сімпатізантами партії.
У вступі привітав гостїв, міджі нима і Русинів: честного председу Світовой
рады Русинів і презідента Карпаторусиньского научного центра в США –
aкaдeмiкa, Др. Павла Роберта Маґочія, ПгД., професора Toронтьской
універзіты, Mґр. Валерія Падяка, к. н., директора Научного центра
карпатістікы в Ужгородї і председу Надації Русиньска школа на Закарпатю,
дoц. ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД., директорку Інштітуту русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, і Мґр. Александра Зозуляка,
шефредактора русиньскых періодічных і неперіодічных выдань.
П. Крайняк подяковав ушыткым сімпатізантам і волічам партії Moст-Híd,
вдяка якым ся партія з 8,12 % голосів дістала до парламенту, як і тым, што
дали свої голосы русиньскым кандідатам на посланця Народной рады СР,
міджі котрыма быв і він сам. Підкреслив, же їх партія у Пряшівскім краю здобыла лем 1,7 % голосів волічів, але члены молодой партії будуть ся намагати, жебы за штири рокы тото чісло выразнїше підросло. Тeперь їх але чекать
важна задача – дістати своїх членів до пряшівского містьского парламенту,
як і до самосправных орґанів іншых міст і сел Пряшівского краю, жебы могли
партіціповати на рїшаню важных задач, главно у сферї културного і народностного жывота.
Найвекшый акцент у своїй далшій роботї П. Крайняк буде класти на розвой
русиньского школства, котре поважує за барз важне як в сучасности,
так про будучность русиньской народностной меншыны на Словеньску. Сучасно высловив велике желаня, жебы ся найлїпше умістненый за
тоту патію Русин по зоставлїню новой влады і штатных штруктур із новыма
людми, Iнж. Aндрій Джуґан, як 8. наградник партії дістав до парламенту. Пан
Джуґан наслїдно тыж выступив на тій стрїчі, як і крайскый председа партії,
Словак, Maріан Страка, і Iнж. Осиф Чокына, Русин родом з Уліч-Кривого,
котрый як член партії Moст-Híd быв у волебній комісії за волебный обвод
Пряшів-Сабінов. Мож повісти, же на тій стрїчі было може найвеце Русинів,
але были ту і Словаци, і представителї іншых народностных меншын. І тым
ся підтвердило, же Moст-Híd не є лем мадярьсков політічнов партіов.
Подобну стрїчу 21. юна 2010 скликав у своїй централї у Пряшові председа
крайской орґанізації Moст-Híd – М. Страка.
-aз-, фоткы aвтора

• Честны гостї і члены партії Мoст-Híd в Пряшівскім краю на стрїчі 15. юна 2010:
(злїва) В. Падяк, A. Джуґан, П. Р. Маґочій, Л. Петеёва, П. Крайняк, мол., А. Плїшкова і П.
Крайняк.

КВАРТАЛНИК ПРО РУСИНЬСКЫ ДЇТИ І МОЛОДЕЖ
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Успішный 11. річник Духновічового Пряшова
18. юна 2010 на Великій сценї Театру Александра Духновіча в Пряшові проходив 11. річник цїлословеньского конкурзу з міджінароднов участёв у декламації поезії, прозы,
властной творчости, народного і біблічного росповіданя і малых сценічных форм у
русиньскім языку – Духновічів Пряшів.
Акцію святочным приговором отворив председа Русиньской оброды на Словеньску,
Володимір Противняк. Наслїдно ся зачав
самотный конкурз, якый збогатило выступлїня
Крістіана Гуняры зо Стащіньской Розтокы,
якый ся презентовав модерныма русиньскыма
співанками.
По павзї на обід, котра з єдной годины ся
продовжыла о далшу півдруга годину, также
главно малым декламаторам уж было затяжко вытримати, наслїдовало оцїнїня 11. річника конкурзу. В нїм председа пороты, проф.
ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., дав молодым декламаторам много цїнных рад, але наконець
высоко оцїнив тот факт, же така акція ся орґанізує, а то за богатой участи молодых декламаторів. Наслїдно В. Противняк і О. Сіпко
передавали діпломы і дарункы найлїпшым
декламаторам, з котрых хочеме спомянуты
холем тых, што здобыли першы місця (0.
катеґорія – поезія: Максим Сійка з МШ на ул.
Духновічовій в Міджілабірцях, 1. кат. – поезія: Зузана Ґайдошова з ОШ у Пчолинім, 1.
кат. – проза: Славка Ковачова з ОШ у Пчолинім, 1. катеґорія – властна творчоть: Патрік
Яночко з ОШ в Ублї, 2. кат. – поезія: Оксана Росул із Русиньской недїльной школы у
Великім Березнім (выграла тыж міморядну
цїну за декламаторьскый прояв, і тыжденне
перебываня у лїтнїм таборї про русиньскы
дїти в Дрєніцї-Лысій), 2. кат. – проза: Крістіна Пелёва з ОШ у Стащінї (выграла тыж Цїну
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• Портрет од Заслуженого умел
ця Украінї Василя СКАКАНДІЯ з Уж
городу.

Матїці словеньской а стала ся і Лавреатков
Духновічого Пряшова 2010 міджі дїтми), 2.
кат. – малы сценічны формы: Матуш Оцетник із ОШ у Кленовій, 2. кат. – народне росповіданя: Еріка Лабашова з ОШ у Шарішскім
Ястрабю, 3. кат. – поезія: Івета Ігнаткова з
ОШ в Ублї, 3. кат. – проза: Владислава Леснякова з ОШ у Шар. Щавнику, 5. кат. – властна творчость: Миколай Коневал із Камюнкы.
На роздїл од минулых річників, того року
были выбраны аж двоє Лавреаты Духновічого Пряшова – уж спомянута К. Пелёва і Мґр.
Анна Мигалёвова, бывша учітелька русиньского языка ОШ на ул. Коменьского в Міджілабірцях, яка была оцїнена за принос про
навчаня русиньского языка і приправу дїтей
на вшыткы дотеперїшнї річникы Духновічого
Пряшова.
Новотов того річника было, же попершы
раз в історії той акції быв зволеный най
популарнїшый русиньскый писатель на Словеньску. У тайнім голосованю декламаторів
на 3. місцю скінчів Штефан Смолей із Міджілаборець, на 2. місцю Штефан Сухый із Стащіна а на 1. місцю Осиф Кудзей із Няґова.
Вшыткы дістали діпломы і дарункы. Ґратулуєме.
Конкурз модеровали: молодый герець
русиньского Театру А. Духновіча, Михал Ільканин, і редакторка русиньского тіму Словеньского розгласу в Кошіцях, Сілвія Зелінкова. Орґанізатором конкурзу была Русиньска
оброда на Словеньску в сполупраці з містом
Пряшів, Пряшівскым самосправным краём
і Крайскым школьскым урядом у Пряшові.
Акція была реалізована із фінанчнов підпоров Міністерства културы СР – проґрам Култура народностных меншын 2010.
-аз-, фоткы автора

• Вітязцї в І. катеґорії – поезії на Духновічовім Пряшові 2010, З. Ґайдошовій
із ОШ у Пчолинім, цїну передав председа РОС, В. Противняк.

• В. Противняк і председа пороты О. Сіпко передали цїну за 1. місце в
І. катеґорії – властній творчости П. Яночкови з ОШ в Ублї.

Першый тыждень лїтнёй школы
русиньского языка і културы...
(Закінчіня з 1. стор.)
Мґр. Алены Блыховой, навщівили Руськый дом і СНМ – Музей русиньской
културы в Пряшові. В першій інштітуції о єй дїятельстві росповів справця
Надації Руського клубу – 1923, Мґр. Штефан Секерак, а в другій – ПгДр.
Ольґа Ґлосікова, др. н., директорка музею. Екскурзію по пряшівскых
русиньскых інштітуціях закінчіли на Інштітутї русиньского языка і културы
ПУ, де о ёго роботї поінформовала директорка А. Плїшкова.
На другый день вечур (17. юна) про штудентів была приправлена
відеопроєкція філму о Русинах-реоптантах під назвов Осиф і ёго
братя, якый на тоту акцію інштітуту пожычіло Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска в Братїславі.
Много нового, інтересного, незабытного зажыли штуденты на цїло
денній екскурзії 19. юна до прекрасной природы на граніцї з Польском, а то в области Пєнїн, де попозерали ай інтересну експозіцію
музею в Червенім Клашторї. Заінтересовав їх і Старолюбовняньскый
замок, і сканзен, де мож было попозерати главно приклады деревяной
архітектуры Русинів із северной части Словеньска.
У недїлю, 20. юна, зась автобус зо штудентами і лекторами попутовав на Дуклю к памятнику героям другой світовой войны, котры впали в
тяжкых боях на Дукляньскім перевалї. Далша путь штудентів повела до
недалекого польского села Зіндранова, но, главно, до пріватного музею
лемківской културы Федора Ґоча. Вертаючі ся назад, навщівили місто
Свідник, де попозерали експозіцію Музею україньской културы і сканзен,
в якім є много прекрасных деревяных архітектонічных „перел“ Русинів
із минулых часів. Екскурзія ся закінчіла на свідницькім фестівалї, де ся
традічно презентує главно русиньскый фолклор.
Першый богатый тыждень першого річника нового проєкту ІРЯК ПУ
принїс ёго участникам нелем повно новых незабытных зажытків, але,
главно, новых знань з русиньского языка і історії Русинів, частёв котрой
є і судьба предків дакотрых штудентів з Америкы, котры з родного краю
одышли за море за роботов. Надїяме ся, же і другый тыждень буде не
менше хосенным і інтересным про вшыткых участників лїтнёй школы.
Ведь орґанізаторы проєкт рихтовали зо заміром, жебы до Пряшова
каждорічно притяговав як новых домашнїх і загранічных штудентів, так
жебы ся реґуларно вертали і абсолвенты попереднїх річників.
-аз-, фоткы автора

• М. Оцетник з ОШ у Кленовій здобыв 1. місце в ІІ. катеґорії – малых
сценічных форм.

• О. Росул із Русиньской недїльной школы у Великім Березнім, яка
здобыла 1. місце в ІІ. катеґорії – поезії, была оцїнена і єднотыжднёвым
перебыванём у русиньскім лїтнїм таборї.
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Смерть

ТВОРЧОСТЬ РАДВАНЬСКЫХ ШКОЛЯРЇВ

Худоба на ґаздівскім дворї

Стары люде повідають, же ся годовало много худобы. Веце як челяди в хыжи. Коровы ся телили і мали телятка. Дїдо казав: „Народив ся
паробок,“ кідь пришов на світ бычок. А кідь ся народила телічка, повів:
„Маме дївочку.“ Были і козы. А дахто тримав і вівцї. Ставало ся, же
дакотра коза мала двоє і троє кізлят. Міджі нима ся трафила козочка
або цапик.
Вівцї таксамо мали по веце ягнят. Родили ся ягнічкы і баранкы. Кідь
ся народила ягнічка зачатком рока, то в тім роцї єй звали ярка. Старша
кітна вівця ся называть багніця. А тота, што ся окотила – дойка.
Могли бы сьме іщі писати про щенята, мачата і іншы малы домашнї
звірята.
Андрея КУРТИКОВА, 6. класа

Русины – єден з найстаршых народів Европы
Русины, Руснаци, Рутены,
Лемкы – каждый народ їх знає.
Тот народ все быв як єдна роди
на. Тота велика родина рокы
жыла на великій теріторії. Люде
ту нормално фунґовали і были
ту все щастливы. Є то доказа
не. Раз нам учітель указовав
єдну історічну мапу, на котрій
были назначены місця, де всяг
ды сьме колись жыли. Но од
тых часів ся того, нажаль, много
змінило. Русины мусили свій
край зохабити або многы погы
нули внаслїдку хворот, дакотры
сплынули з другыма народа
ми, котры вєдно з нима жыли.

Марія Терезія Русинам тыж
дала прівілеґії, дякуючі котрым
могли слободно вызнавати
свою реліґію і могли заселити
тыж другы краї на югу монархії.
Но нас і так, як многых дру
гых, стрїтили войны. Є правда,
же нас в історії стрїтило велё
планого, наслїдкы чого чуєме
доднесь. Русины постуно сплы
вали з Поляками, Словаками і
далшыма.
Зато днесь робме так, жебы
сьме свою народность все крас
но репрезентовали і не ганьби
ли ся за ню.
Вероніка БЕНЁВА, 9. класа

Приповідкова дуга

За семыма горами, за восьмыма студниками, перед двома водопадами є
єдна країна з назвов Приповідка. Жыють в нїй звірятка, але і Марька. Наісто там не жыє сама. Мать там многых приятелїв: вовіркы, заячіка, сернятка,
медведика Пупушка і медвідя Маца. Окрем них мать найлїпшого приятеля
– псика Гафка. Мать там маленьку хыжку з ґанком і з краснов загородов.
Єдного дня ся Марька выбрала до парку к студенцї з фонтанков. Кідь
там ішла, переходила через мостик. Під ним собі черкотала водічка, котра
обмывала каміня. Звучало то як кібы морьска панна співала співанку... за нёв
бігали єй камаратя. Кідь Марька пришла к студничати, сїла собі уконана на
лавку і слїдовала околіцю. Сонце гладило дївчатко по личках златыма лучами. Мостик собі од радости поспівовав а рыбкы зачали танцёвати... Втім ся
в студничати купали капкы доджу і небо обсадили сивы захмурены хмары.
І зачало падати. Марька утїкала так як найвеце бировала. Не перебігла велё
і напало єй, же ся може скрыти під мостик. О дакілько минут перестало падати. Уж остатня капка впала до студника. Марька вышла на
ясне сонце. Кідь зробила першый крок, зачали росцвивати квіткы і было
їх чути як нїґда перед тым. Марька собі ішла сїсти на лавку. Втім сїм
ангелів посїдало на кресло з двох белавых облачків. Натягли пракы і
каждый выстрїлив свою фарбу дугы. Фарбы ся споїли довєдна і взник
ла із них дуга. Засміяла ся і заспівала співанку любови. По дакількох
минутах забавы ся дуга зачала страчати. Марька з того была смутна,
але дуга єй на памятку спустила свою сему фарбу, фіалового ангела,
і начісто счезла з белавого неба. Марька собі заплела до косы кривулясту
краску, жебы ю нагодов не стратила. І пішла спокійно домів.
Дома собі до своёго памятничка намалёвала і написала свій днешнїй
зажыток. Кідь домалёвала і дописала, зашла пополивати свою загородку
і поспівовала собі дугову співанку любви. Іщі довго споминала на свою нову
приятельку – дугу. І все кідь попадать, к Марьцї по доджу завітать дуга.
Андрея КУРТИКОВА, 6. класа

Як чую тото слово, по
цїлім тїлї мі перейде
мороз. Подумам на
чорну фарбу, на ґрупу
плачучіх людей і на
засмучену родину.
Нераз єм собі уж положыла вопрос: „Прош
то мусив тот чоловік
умерти, або ці є дая
кый роздїл міджі смер
тёв старого або моло
дого чоловіка?“ Справды, тото не знам наісто
пояснити, але думам,
же роздїл міджі смертёв старого і молодого
чоловіка не є. Даколи
ся говорило: „Молодый
чоловік може умерти,
але старый мусить.“
При смерти молодого чоловіка нас може
скорше нападе, чом
властно мусив тот
чоловік умерти. Іщі быв
предсі молодый і цїлый
жывот мав іщі лем
перед собов... Коли
умре дахто старшый,
тогды собі повіме, же
своє собі наісто пережыв, а предсі – каждый
раз наконець мусить
умерти. Но хоць бы
што, обидвоє одышли до вічности, де їх
чекать може лїпшый і
щастливішый жывот з
Господом Богом.
Із смерти прото не
виньме никого, ани
себе, ани ближнїх, бо
за ню не може нихто.
Але і наперек тому ся
говорить: „Добрых Бог
зо світа бере, планы
ту зістають...“
Еріка ГАРАГУСОВА,
2. Б класа,
Ґімназія в
Міджілабірцях
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• І. Ігнаткова з ОШ з Ублї ся стала вітязков у ІІІ. катеґорії – поезії.

• Обидвоме актеры передаваня діпломів і цїн із
В. Лесняковов, котра была перша у ІІІ. катеґорії –
прозї.

• Злїва: Лавреатка 11. річника Духновічового Пряшова
міджі дїтми – К. Пелёва і Лавреатка ДП 2010 міджі
дорослыма – А. Мигалёвова з председом МсО РОС у
Пряшові, М. Калиняком.
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