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Milí Budkovčania,  
blížia sa dni,  

počas ktorých spomíname            

na našich najbližších zos-

nulých. 

Venujme im tichú spomien-

ku   

a zapáľme sviečky,  

lebo kým spomíname, kaž-

dý  z nich žije v našich srd-

ciach. 

Ján Lörinc  

starosta obce Budkovce 

Dni obce Budkovce 

       Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili tejto skvelej akcie. Na fotografii môžeme    

vidieť víťazov vo varení guľášu, ktorým srdečne gratulujeme. Taktiež ďakujeme : Folklórnemu súboru             

Vargovčan, Muzike Milana Rendoša, Pacerkam, Jožko Jožkovi a deťom z MŠ Budkovce za bohatý             

program na 26. Folklórnych slávnostiach.  

Foto : Ján Blicha 
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Príhovor starostu obce  

Vážení spoluobčania,     

dovoľte mi,  aby som aj takýmto spôsobom v krát-

kosti zhodnotil moje pôsobenie vo funkcií starostu 

obce Budkovce vo volebnom období v rokoch 2019 

—2022. Boli to veľmi náročné roky poznačené Co-

vidom 19 a v súčasnosti aj ekonomickou a energetic-

kou krízou. Napriek tomu to boli roky, v ktorých 

sme sa spoločne s obecným zastupiteľstvom snažili 

posunúť našu obec vpred do pozície,  aby naša obec, 

bola obcou strediskovou. Jednalo sa najmä o rozšíre-

nie služieb pre občanov (železný obchod, kaderníc-

tvo, masér, posilňovňa a manikúra - pedikúra) a udr-

žanie toho, čo tu už bolo. Mám  na mysli hlavne le-

kára pre dospelých, nakoľko nás náhle opustil dlho-

ročný lekár pán Dr. Urban, tiež do zaslúženého dô-

chodku odišla pani zubárka  MUDr. Slodičková. 

Obec sme sa snažili zviditeľniť aj v oblasti športu, 

hlavne futbalom, v ktorom hráči OŠK dlhodobo do-

sahujú výborne výsledky. 

Dovoľte mi heslovite zhodnotiť jednotlivé roky:  

2019  

- bola kompletne zrekonštruovaná budova OŠK 

Budkovce ( vonkajšia fasáda, sociálne zariadenia, 

šatne, kuchyňa, spoločenská miestnosť, skladové 

priestory) 

- v mesiaci marec boli rozdané kompostéry do všet-

kých domácností v obci 

- zakúpenie traktorovej kosačky 

- v ZŠ došlo k rekonštrukcií kotolne a kompletnej 

výmene radiátorov z projektu Municipality,  

- boli zrekonštruované sociálne zariadenia na príze-

mí obecného úradu 

- z Úradu vlády SR bola získaná dotácia na opravu 

parkiet v ZŠ a opravu strechy 

- na futbalový štadión bol zakúpený plecháč 

- došlo k celkovej rekonštrukcii strechy na dome 

smútku 

- rozšírenie rekonštrukcií osvetlenia v obci  

- z projektu Šport nás spája boli opravené parkety               

v telocvični  v ZŠ 

2020 

- získaná dotácia z Úradu vlády SR na opravu cesty 

ulica Pri potoku 

-bola skompletizovaná projektová dokumentácia pre 

realizáciu kanalizácie v obci 

- z projektu „ Kriminalita“ rozšírenie verejného 

osvetlenia 

- boli obnovené priestory vinárne 

- bol zrekonštruovaný objekt terajšieho železného 

domu 

- na dome smútku bolo pristavané prekrytie vstupu 

- riešili sa problémy spôsobené Covidom 19                      

-v objekte Klub dôchodcov boli vymenené okná 

2021 

- bola zriadená a zariadená posilňovňa  

- pre kuchyňu vo vinárni bol zakúpený sporák 

a doplnenie kuchynského zariadenia  

- počas trvajúceho Covidu rozdané pre občanov nad 

60 rokov respirátory  

- v objekte predajne Ilas došlo k výmene dverí 

a okna  

- došlo k výmene okien v objekte pre lekára pre do-

spelých  

- z projektu Eustream bolo postavené detské ihrisko 

v Parku za kaštieľom  

- oprava detských drevených prvkov na školskom 

dvore MŠ  

- bol zrealizovaný nákup pre kuchyňu v ZŠ 

- bola zrekonštruovaná cesta na ulici pri pekárni 

a taktiež odstavná plocha pred domom služieb  

- bola získaná dotácia na projektovú dokumentáciu 

na opravu strechy kaštieľa 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení Gazdovský 

dom  

- kúpa nových vianočných ozdôb 

2022 

- získaná dotácia a výstavba altánku v lokalite Cinte-

rik  

- bola získaná dotácia na zavlažovanie ihriska  

- prebieha rekonštrukcia domu služieb  

- bola získaná dotácia na rekonštrukciu strechy kaš-

tieľa, s realizáciou sa začne  v čo najkratšom čase  

- z projektu Eustream získaná dotácia na umiestne-

nie ďalších lavičiek do priestorov v Parku za kaštie-

ľom a vybudovanie oddychového miesta s krížom 

a lavičkami 

- pred obecný úrad bol umiestnený erb obce Bud-

kovce s osvetlením, rovnako umiestnený doručovací 

box Paceta. 

- bolo zrekonštruované kúrenie prízemnej časti bu-

dovy tzv. starého obecného úradu 

- prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu kanali-
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zácie v obci Budkovce 

     Toto boli veci, ktoré sa nám za uvedené obdobie 

podarili. V pláne naďalej ostáva realizácia kanalizá-

cie v obci Budkovce. Pevne verím, že k jej začatiu 

dôjde v čo najkratšej dobe, nakoľko máme komplet-

nú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie 

a víťaznú firmu. Ako som už uviedol začalo sa 

s rekonštrukciou kaštieľa, kde sme začali strechou a 

spoločne s pamiatkarmi sa hľadajú ďalšie možnosti 

pre jeho využitie . V rozpracovaní zostala budova 

obecného úradu a nezabudlo sa ani na chodník sme-

rom k cintorínu, kde je problém s veľkým počtom 

vlastníkov.  

 Chcel by som pripomenúť, že počas môjho 8 

ročného pôsobenia aj napriek ťažkým ekonomickým 

časom, nedošlo k zvyšovaniu daní z nehnuteľností, 

poplatkov za cintorín, psa a nezmenila sa ani výška 

mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhra-

du výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý platia 

rodičia,  zostala stále nezmenená - 5,50 eur. Tento 

príspevok  je jeden z najnižších v okolitých obciach. 

Čo sa týka vývozu komunálneho odpadu, obec Bud-

kovce patrí k tým, ktoré majú najnižšiu sumu za oso-

bu.                                                                                                

 Ďakujem  obyvateľom obce za prejavenú dô-

veru, ktorú ste mi dali  a stále dávate, veľmi si to 

vážim a pevne verím, že spoločnými silami našu 

obec posunieme vpred.                                                                                      

       Ján Lörinc                                                                                                                   

           starosta obce Budkovce 

Čo je nové v našej obci ... 

Nová podlaha v kostole 

Ďakujeme pánovi Pištejovi, za nových 5 podlaží              

vo zvonici a za nové schody pre ľahší prístup                

ku zvonu.  

Foto: Stela Lörincová 

Návšteva z KSK. 

Foto :  Stela Lörincová 
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Závlaha na futbalovom ihrisku Rekonštrukcia interiéru bývalej požiarnej 

zbrojnice 

Pietne miesto v Parku za kaštieľom 

Ďakujeme pánovi M. Sabolovi za novu bránu.  

Nová brána pri kostole 

Vďaka SFZ sme získali finančný príspevok z pro-

jektu EURÁ z EURA a mohli tak vybudovať auto-

matický zavlažovací systém.  Výška príspevku bola 

10 000 €, celkové náklady na tento projekt boli      

13 746 €, zvyšok bol uhradený z rozpočtu obce. 

Pietne miesto bolo financované z Nadácie SPP. 

Vďaka projektu : Oddych v lone prírody  

Foto : Stela Lörincová 

Foto : Stela Lörincová 

Foto : Stela Lörincová 

Foto :  Mgr. Lukáš Ložanský 
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Vyriešili ste krížovku? Doručte nám správne znenie tajničky v zalepenej obálke s tele-

fonickým kontaktom na obecný úrad pani Januskovej a my vás zaradíme do žrebova-

nia. Vyžrebovaného čaká malé prekvapenie. Súťaž prebieha do  28.10.2022.  

Výherca z minulého čísla 

         Výhercom sa stáva Viera Brejdová, ktorá vy-

hrala ponorný tyčový mixer .  

         Srdečne gratulujeme.  

Citáty o živote od slávnych osobností 

„Život je ako jazda na bicykli. Aby ste si udržali 

rovnováhu, musíte sa neustále hýbať.“       

                         Albert Einstein 

„Najväčšie dobrodružstvo, aké môžete podniknúť, je 

žiť život svojich snov.“ 

Oprah Winfrey 

„Snívaj tak, ako keby si žil večne, a ži tak, ako keby 

si mal zajtra zomrieť.“ 

James Dean 

„Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, 

keď sa narodíte, a deň, keď zistíte prečo.“ 

Mark Twain 
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SEDLIACKE  POVSTANIE                        
NA  ZEMPLÍNE  V ROKU  1831 

 
 
      Sedliacke  alebo aj cholerové povstanie sme už 

v našich novinách Budkovčan viackrát spomínali. 

Bolo to však zo všeobecného hľadiska, teraz by 

sme chceli upriamiť pozornosť našich čitateľov           

na účasť obce Budkovce v tomto povstaní a  na 

opatrenia pánov proti budkovským vzbúrencom 

z aspektu  revolučnej a nepokojnej atmosféry 

v obci. 

      Nebudeme opakovať známe skutočnosti, že prí-

činou nespokojností  sedliakov bol hlad, následne 

epidémia cholery  a metódy ochrany proti nej de-

zinfekciou studní , teda zdrojov pitnej vody. Práve  

dezinfekcia studní sypaním podozrivých práškov 

bola tou poslednou kvapkou.  Ľudia  si to vysvetlili, 

že ich páni chcú otráviť, aby im neujedali z chleba. 

Toľko na občerstvenie pamäti. 

     V ďalšom sa budeme opierať  a citovať zo zdro-

ja: „Sedliacke  povstanie na Zemplíne v roku 

1831“, prednášky spracovanej vdp. Andrejom Piš-

kaninom,  farárom v Budkovciach v rokoch 1965 – 

1990. 

     Citujeme: „Keď 4. augusta vypuklo povstanie 

v Trebišove, pripájajú sa  k nemu obyvatelia 

Drahňova, Oborína, Veľkých Raškoviec, Dúbrav-

ky, Sliepkoviec a Budkoviec so zemanom Ladisla-

vom Kováčom.  Začala sa honba na židov a pánov. 

V Budkovciach povstalci zatkli župného poradcu 

Gašpara Záborského, hlavného služného Jána  

Wiczmándyho, správcu Jozefa Lengyela 

a miestneho notára Jozefa Faidla. Zatvorili ich do 

krčmy žida Herška, kde ich bili svojským spôso-

bom. Žid Herško to nevydržal a na piaty deň zom-

rel. Medzitým zomrel na choleru obecný pastier 

a povstalci mu vychystali slávnostný pohreb. Zema-

nia s poviazanými rukami ho museli položiť do 

truhly, zapriahli ich namiesto koňa  a ťahali truhlu 

na cintorín. Tu donútili  budkovského  prepošta 

Péterfyho , aby vykonal náboženské obrady. Na 

cintoríne zajatci museli poviazanými rukami zahá-

dzať hrob.“   Môžeme konštatovať, že povstalci  sa 

k svojim väzňom chovali tvrdo.          

       Medzitým do vzbúreného Trebišova došla ko-

misia z Nového mesta pod velením hlavného služ-

ného Antona Horvátha, ktorá mala utíšiť povstanie.  

Ešte 4. augusta došla do Trebišova aj stotina pešie-

ho pluku „Vacquant“, komisia nič nedocielila. Ne-

mala dostatočnú fyzickú silu, aby postupovala proti  

vzbúrenému mestu. Veliteľ pluku nadporučík Abra-

hámy vidiac, že je v nevýhode začal s povstalcami 

vyjednávať a taktizovať. Vydal rozkaz, aby povstalci 

priviedli do Trebišova svojich zajatcov, že sa bude 

nad nimi konať  riadny súd, ale kde by boli zároveň 

aj pod ochranou vojska. 

     Budkovčania medzi prvými skoro ráno 4. augusta 

naložili na voz Wiczmándyho a Záborského, ostatní  

museli ísť peši. V dúbravskom chotári smerom 

k Falkušovciam na pasienku pri studni sa zastavili na 

oddych.  Všetci zajatci mali celou cestou zaviazané 

oči, boli smädní a chceli sa napiť.  Nikto 

z povstalcov nechcel  podať vodu pánom, až nako-

niec  vstal  Andrej Čurma, nabral vody do kalapa  

a podal Wiczmándymu so slovami „Šak sme 

krescaňe, či ňe?“ Pred Trebišovom sa zastavili blízko 

majera Sady a do mesta vyslali dvoch ľudí, aby sa 

informovali či môžu priviesť  svojich väzňov.  Väz-

ňov ostalo strážiť okolo 60 ľudí.  Vojaci na rozkaz 

služného Horvátha zatkli v meste  oboch Budkovča-

nov. Keď sa  od nich dozvedeli, že za mestom strážia 

povstalci väzňov  aj Jána Wiczmándyho,  polovica 

stotiny  sa hneď vydala  k povstalcom.  Povstalci bo-

li prekvapení príchodom vojska a nepočúvli výzvu, 

aby prepustili väzňov a rozišli sa domov.  Druhá po-

lovica vojska sa zakrádala okolo záhrad v snahe ob-

kľúčiť povstalcov. Jeden z povstalcov Juraj Petro 

vykríkol: „Chlopi ta co, dame śe  polapac jak ba-

raňe?!“  Zdvihol vidly a zaútočil na veliaceho dôstoj-

níka.  Najbližšie stojaci vojak strieľal na útočníka 

a následne vojaci vypálili salvu, po ktorej ostalo 11 

povstalcov na mieste mŕtvych.  

Mená zastrelených sú vyryté na žulovej tabuli nášho 

pomníka.  Pri prenasledovaní  vojaci zastrelili ešte 9 

vzbúrencov, medzi nimi aj slavkovského richtára 

Barloka. Mená ostatných 8 zatiaľ nepoznáme, môže-

me predpokladať, že aspoň polovica z nich boli Bud-

kovčania.  

       Všetkých 20 mŕtvych povstalcov „pochovali“ do 

spoločného hrobu /jamy/ na mieste  stretu na majeri 

Sady.  Keď sa o tomto krvavom potlačení  dopočuli 

oborinskí a raškovskí povstalci, rozutekali sa 

a opustili svojich zajatých pánov. Zemani vodcovia,   

ktorí od začiatku boli s povstalcami Tasnady, Kanóc, 

Petro  chceli ujsť na Šariš, ale sedliaci ich chyti-

li, poviazali a viezli do Budkoviec  do starého zám-
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Opäť piatoligoví.. 

Aj napriek mohutnému finišu v uplynulej se-

zóne sa A-mužstvu nepodarilo udržať v najvyššej 

krajskej súťaži, ktorá sa po reorganizácií nazýva IV. 

liga a územne zaberá celý východoslovenský kraj. 

V novej sezóne 2022/23 pokračujeme v V.lige juh, 

ktorá zaberá celý Košický kraj a pribudli v nej muž-

stvá ako Gelnica, Rožňava, či košická Lokomotíva. 

Aj vďaka týmto mužstvám  táto sezóna určite nebude 

jednoduchá, ani priveľmi ukrátená o kvalitné zápasy. 

Do novej sezóny už s mužstvom nepokračujú Samu-

el Hajduk, ktorému skončilo hosťovanie z Tušíc, Ľu-

boš Legemza (návrat do Sobraniec), Martin Surmaj 

(Petrovce), Samuel Vančišin (Lastomír), Tomáš 

Ihnát (hosťovanie v Záhore). Na trvalý prestup prišli 

už zimné posily Tomáš Michaliv, Daniel Lorinc, Ja-

kub Porvaz a brankár Michal Liška (všetci Strážske), 

Miroslav Stankovič (Čaňa). Môžeme si všimnúť, že 

síce kvalitatívne sa káder posunul o stupienok vyššie, 

ale problémom zostáva kvantita, keďže za ideálnych 

podmienok máme 16 hráčov, no k takejto ideálnej 

konštelácií príde bohužiaľ veľmi výnimočne. Nadvä-

zujúcim problémom je aj účasť na tréningoch, ktorá 

je niekedy vďaka pracovným a iným povinnostiam 

podpriemerná. Aj napriek týmto problémom sme 

úvodných 5 kôl zvládli bez straty kvetinky 

a priebežne sme na solídnom treťom mieste. Čakajú 

nás však tzv. zápasy pravdy doma s M. Horešom, 

Gelnicou, vonku v Rožňave, a najmä v Čermeli 

s Lokomotívou. Držme si  palce, aby sme tieto nad-

chádzajúce ťažké zápasy zvládli a jesennú časť 

ukončili čo možno najvyššie. 

Mgr. Lukáš Ložanský 

 

ku. Vodca budkovských povstalcov Ladislav Kováč 

sa nepokúšal o útek a ostal v Budkovciach. 

     Do Budkoviec medzitým dorazila stotina pluku 

Vacquant a vojenská stráž odviedla vodcov povsta-

nia do Trebišova. 

      Sú tu niektoré nové skutočnosti,  a to identifiko-

vaná cesta budkovských povstalcov so zajatými pán-

mi  cez Dúbravku, Falkušovce smerom k brodu cez 

Ondavu a ich zastávka  pred mestom Trebišov na 

majeri  Sady.  Povstalec Juraj Petro s výkrikom: 

„Chlopi ta co, dame śe polapac jak baraňe?!“ vybur-

coval ostatných povstalcov a sám aj zaútočil. Teda 

povstalci nestali nečinne.  

Identifikácia miesta spoločného hrobu 20 povstalcov 

na majeri Sady.  V roku 1965 bol vedúcim na majeri 

Sady p. Vaculín,  ten ukázal skupine pracovníkov 

Výskumného ústavu z Michaloviec miesto ohradené 

dreveným oplotením a zarastené trávou a burinou, že 

tu sú pochovaní  povstalci z Budkoviec.  

 Prečo bolo potrebné po strete povstalcov s vojakmi 

pri Trebišove vyslať stotinu vojska do Budkoviec?  

Zrejme preto, že atmosféra  a nálada medzi prostým 

ľudom – sedliakmi bola strašná. Umierali jednak na 

choleru a teraz  20 zdravých ľudí zastrelili vojaci 

a nedovolili ich ani riadne pochovať! 

Obr. 1.  Cesta povstalcov so zajatými pánmi cez 

Dúbravku, Falkušovce, brod cez Ondavu do Trebi-

šova k majeru Sady. 

Obr. 2 Majer Sady /Szadi mjr./ , miesto masového 

hrobu zastrelených povstalcov.    

Ing. Ján Rimár,          

 o.z. Gazda 

  

 
                                                                                                                         

Foto : Mgr. Lukáš Ložanský 

Úspešná zostava OšK Budkovce 
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      OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI zorga-

nizoval v nedeľu 14. augusta 2022 premiérový stol-

notenisový turnaj dvojíc o Pohár predsedu ObSTZ 

MI v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. 

Turnaja sa zúčastnilo 20 dvojíc. V 1.kole sa hralo 

skupinovým systémom každý s každým a v 2.kole sa 

hralo K.O. systémom o celkové umiestnenie. Víťa-

zom turnaja sa stala dvojica A. Laboš a T. Horňak 

z STO Valaliky. OKST Budkovce zorganizoval 

v sobotu 3. septembra 2022 stolnotenisový turnaj 

2.ročník Memoriál Štefana Mištaniča v telocvični 

ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Turnaj bol bez 

obmedzení, prihlásiť sa mohol ktokoľvek. Odohrali 

dvojhry a štvorhry. OKST Budkovce z poverenia 

ObSTZ MI organizoval v sobotu 17. septembra 2022 

záverečný stolnotenisový turnaj MI-SO Open ligy v 

telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Pred 

začiatkom turnaja vyhodnotil súťaže MI-SO Open 

ligy 2022 a odovzdal vecné ceny, diplomy súťažným 

družstvám podľa celkového umiestnenia. Po ukonče-

ní letnej nemajstrovskej súťaži MI-SO Open ligy, 

ktorej posledné 11.kolo sa odohralo 9.9.2022, sa hrá-

či začínajú pripravovať už na nový súťažný ročník 

2022/2023 pre majstrovskú krajskú 4.ligu Košicko-

Zemplínsku v ktorej bude hrať A-čko ako aj oblast-

nú 5.ligu MI-SO, v ktorej bude hrať B-čko. 

V krajskej súťaži budú mať opäť hráči dôležitú úlo-

hu a to vybojovať zotrvanie v súťaži aj pre sezónu 

2023/2024. Zo súťaže zostupujú minimálne 2 druž-

stvá a súťaž je opäť aj pre tento ročník veľmi kvalit-

ne obsadená. Za A-čko budú hrať (F. Kmec, V. Čer-

venak, Š. Mištanič, R. Leško), za B-čko nastúpia 

hráči (P. Eliáš, T. Mikloš, M. Horňák, R. Dekány, J. 

Horňák, S. Tkáč, Š. Eľko a J. Sidor). Ak bude po-

trebné zastúpiť neprítomných hráčov v A-čku, tak 

im pomôžu hráči z B-čka a to (P. Eliáš, T. Mikloš, 

M. Horňák, R. Dekány a J. Horňák). Krajská a ob-

lastná súťaž  sa začne 24.9.2022 alebo 1.10.2022.                                                

      Róbert Pivarnik 

Správa zo zelených stolov 
 

            OKST Budkovce po ukončení majstrovskej 

krajskej 4.ligy a oblastnej 5.ligy prihlásilo jedno 

družstvo do letnej súťaže a to MI-SO Open ligy 

2022, aby zotrvalo vo výkonnosti a pripravilo sa na 

nový súťažný ročník 2022/2023. Do súťaže sa pri-

hlásilo 12 klubov a začala sa hrať 3.6.2022. Súpisku 

družstva tvoria títo hráči: T. Mikloš, M. Horňák, R. 

Leško, J. Horňák, P. Eliáš, S. Tkáč, J. Sidor , S. Ba-

ňas, Ľ. Tomko a R. Pivarník. Zatiaľ sa odohralo 

8.kôl a družstvo je na 10.mieste. Zostáva ešte odo-

hrať tri kolá a súťaž sa ukončí.  OKST Budkovce 

z poverenia ObSTZ MI v nedeľu 3. júla 2022 zorga-

nizoval 11.ročník stolnotenisového turnaja In Me-

mory 2021 v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach. Turnaj sa organizoval v náhradnom 

termíne, pretože pôvodne sa mal uskutočniť 

v októbri 2021, avšak pre Covid-19 bol odložený. 

Na turnaj pricestovalo 30 hráčov z 18 klubov. Hralo 

sa v 5-tich kategóriách, a to v 4-och dvojhrách a 1-

nej štvorhre. Jednotlivé kategórie v dvojhrách majú 

mená hráčov, ktorých si takto pripomíname. V hlav-

nej kategórií - Michal Nistor sa víťazom stal hráč 

Jozef Kudrec ml. z OSK Michaľany, víťazom kate-

górie nad 50 rokov - Ing. Marián Brandabúra sa 

stal hráč Cyril Sabol z STK Lemešany, víťazom ka-

tegórie 5.ligy MI-SO – Dušan Timko sa stal hráč 

Ján Behunčík z STK Slávia Sobrance, víťazom kate-

górie Mládež do 18 rokov – Dávid Papp sa stal hráč 

Erik Vargovčík z MKST Veľké Kapušany a vo 

štvorhre zvíťazila dvojica J. Kudrec st. a J. Kudrec 

ml. z OSK Michaľany.  

OKST Budkovce v nedeľu 31. júla 2022 zorganizo-

val 16.ročník stolnotenisového turnaja o Majstra 

OKST Budkovce v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 9 hrá-

čov. Hralo sa v jednej skupine systémom každý 

s každým. Poradie hráčov je nasledovné: 1.m. Š. 

Mištanič, 2.m. J. Horňák, 3.m. P. Eliáš, 4.m. T. Mik-

loš, 5.m. R. Pivarník, 6.m. J. Sidor, 7.m. S. Tkáč, 
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