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Noviny z OcÚ 

 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Gazdovský dom 

 Zakúpenie nového vianočného osvetlenia 

 Práca na projekte DHZ Budkovce ( Dobrovoľný hasičský 

zbor) 

 Získanie dotácie 14 000€ na výstavbu altánku v lokalite 

„Cinterik“ 

 Nová vstupná brána na futbalovom štadióne s logom obce 

Budkovce 

PF 2022  

Vinšujeme Vám šťastlivý 

Nový rok, zo slaniny veľký 

bok, v komore dosti, na stole 

hojnosti, po celý rok kopu 

hostí, na stole fľašu vína, 

buďte zdravý ako ryba. 

Želá redakčná rada  

Budkovčana  
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Advent 
očakávanie a príprava na narodenie Pána 

 
Prvú časť prípravy Cirkev zameriava na tak-

zvaný eschatologický advent, teda druhý slávny Pá-
nov príchod na konci vekov. Druhá časť prípravy je 
zameraná na takzvaný historický advent, keď si pri-
pomíname stáročné očakávanie    a  prípravu prvého 
príchodu prisľúbeného Mesiáša a bezprostredné 
udalosti, ktoré sa diali pred narodením Pána. Táto 
príprava bola vykonávaná v Izraelskom ľude Pís-
mom, obradmi, obetami, symbolmi Starého Zákona, 
ako súčasti Božieho projektu na záchranu ľudstva. 
Proroctvá o jeho príchode mali umožniť rozpoznať 
čas a miesto ich naplnenia. 

Naplnenie proroctiev kresťania stotožnili 
s vierou, že Boh sa stal konkrétnym človekom Ježi-
šom Nazaretským, ktorý sa zjavil v podobe zraniteľ-
nej a  nakoniec ukrižovanej lásky. Sv. Peter svoju 
prvú reč po zoslaní Ducha Svätého zakončil slova-
mi: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že 
toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali Boh urobil aj 
Pánom aj Mesiášom.“ (Sk 2,36) Náboženské elity 
Židov, hoci poznali proroctvá o Mesiášovi, ľahostaj-
ne prehliadli znamenia jeho príchodu a skutkov. 
Väčšina Židov Ježiša neprijala, v čom je podľa sv. 
Pavla skryté hlboké tajomstvo súvisiace s pohanmi 
a Božím kráľovstvom. 

Zavŕšenie Božieho kráľovstva Ježišovým 
druhým slávnym príchodom (parúziou) však 
v každej chvíli dejín závisí aj od uznania Ježiša pl-
ným počtom Židov ako potomkov Izraela. Lebo oni 
odpovedali na Božie zjavenia v Starom zákone,            
z nich sú praotcovia, proroci a z nich podľa tela po-
chádza Ježiš. Preto Židia aj kresťania spejeme 
k podobnému cieľu. U Židov je to zamerané na bu-
dúcnosť, na pokračujúce očakávanie príchodu Me-
siáša, u nás kresťanov je to eschatologické očakáva-
nie slávneho druhého príchodu Ježiša, očakávanie 
ktoré sprevádza dráma jeho neuznania celým Izrae-
lom. Prvý Pánov príchod v pokore a v skrytosti sa 
spája s utrpením Božieho Syna a  jeho druhý prí-
chod sa viac vyznačuje utrpením ľudstva až do zavŕ-
šenia dejín. 

Ježiš je zavŕšením nielen ľudských dejín, ale 
aj nášho osobného životného adventu. Celý náš ži-
vot má byť prípravou na stretnutie s Ježišom 
v hodine našej smrti. Preto nestrácajme zo zreteľa 
základný cieľ našej životnej púte, svoju spásu 
a spásu svojich drahých. Načúvajme výzvam Cirkvi 
na múdry životný postoj, na bdelosť a pripravenosť 
na stretnutie s Pánom. K prirodzenému životu kres-
ťana patrí i nadprirodzený život, k prirodzeným hod-
notám i hodnoty nadprirodzené, k telesným aj du-
chovné. Aj to je úloha adventu, aby sme sa učili žiť 
vyvážene podľa Božej vôle, ktorú poznávame cez 
očisťovanie srdca, ktoré je miestom nášho rozhodo-
vania, kde si volíme hodnoty života, alebo smrti. 

Výzva proroka Izaiáša „Pripravte cestu Pá-
novi!“ sa začala plniť v pôsobení Jána Krstiteľa. 

V tom, čo učil a dokázal je zmysel adventu pre naše 
životy. Spôsob, akým pripravoval cestu Pánovi je 
oslovujúci. Zvolil cestu pokánia, ktorú hlásal aj žil. 
Pripomínal ľuďom, čo majú robiť aby sa uzdravili, 
a tak uzdravovali aj prostredie, v ktorom žili. Nestačí 
iba lamentovať a upozorňovať na šíriace sa zlo me-
dzi ľuďmi. Podľa jeho príkladu je potrebné naň 
vplývať uzdravujúco svedectvom a obetou vlastného 
života. 

Cirkev nás nabáda chápať, že advent má byť 
cestou pokánia, aby nás plnšie prenikala Božia láska 
zjavená v Ježišovi ako najväčšom poklade darova-
nom ľuďom a chránili sa pred hriechom, najväčším 
nešťastím človeka a ľudských dejín. Musíme počítať 
s realitou našej porušenej ľudskej prirodzenosti 
a  náklonnosťou k hriechom, ktoré tradícia nazýva  
žiadostivosť očí, žiadostivosť tela a pýcha života. 
Úsilie bojovať proti „starému človeku“ v nás, spočí-
va najmä v očisťovaní srdca a praktizovaní miernos-
ti. Najúčinnejším prostriedkom je častá a aktívna 
účasť na sv. omšiach. Očisťované srdce nám umož-
ňuje vidieť všetko „Božími očami“, s radosťou 
a vďačnosťou prijímať dobrodenia, s pokorou 
a trpezlivosťou znášať ľudí s nevľúdnym 
a neústupčivým srdcom a prijímať i obetovať 
aj ťažšie chvíle života. 

Podľa sv. Augustína „čistí srdcom“ sú tí, čo 
veria články Vyznania viery, aby veriac podriadili sa 
Bohu, podriadení počestne žili, počestne žijúc očis-
ťovali si srdce a s očisteným srdcom chápali, čo ve-
ria. Uverme a zoberme vážne aj výzvu, ktorú pre 
všetkých kresťanov vyslovil staroveký teológ Orige-
nes: „Čo ti prospeje, že Ježiš Kristus prišiel na svet, 
keď sa nenarodí v tvojom srdci?!“                               
                                                                         

 Všetkým Vám, prajem požehnaný adventný čas. 

 farár Viliam 
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 Zo života materskej školy... 

Jeseň sa pomaličky chýli ku koncu a my 

sme sa rozhodli, v spolupráci s rodičmi, 

vyhlásiť súťaž o najkrajšie jesenné diel-

ko. Rodičia s deťmi sa naozaj snažili. Vytvorili krás-

ne výtvory, ktoré nám ešte donedávna zdobili našu 

vstupnú chodbičku. Namaľovali, vyrezali obrovské, 

ale aj mini tekvičky a pri svojich výtvoroch využili 

naozaj všetky dary jesennej prírody. Nielen deti, ale 

aj dospelí, ktorí navštívili našu  MŠ boli očarení na-

šou jesennou výzdobou. Už aj v materskej škole sa 

venujeme environmentálnej výchove a preto sme sa 

zapojili do projektu s názvom “Triedim, triediš, trie-

dime“,  ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť 

odpad. Veríme, že keď si aj najmenšie deti osvoja 

základy tohto prístupu, dokážu v budúcnosti našu 

prírodu chrániť.  

Najkrajšie sviatky roka sa blížia a my naj-

menší už netrpezlivo čakáme na príchod Mikuláša. 

Niektoré deti už majú aj vyčistené čižmičky, 

a tešíme sa na Vianoce.  

Prajeme Vám všetkým nádherné vianočné 

sviatky, plné radosti, pokory a odpúšťania. K tomu 

veľa spokojnosti, zdravia a šťastia. Aby bol Váš rok 

2022 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé, 

problémy vzdialené a budúcnosť skvelá, to Vám 

z celého srdca želá kolektív zamestnancov MŠ Bud-

kovce. 

Bc. Henrieta Petrová 

Akú vôňu majú Vianoce? 

„Konečne sú tu!“ tešia sa deti. 
A my dospelí  povzdychneme, že čas 
uletel a Vianoce každým rokom prichá-
dzajú akosi skôr. Čas plynie rýchlejšie. 
Niekedy sa nám zdá, akoby sme sa 
z pondelkového večera zobudili do piat-
kového rána a víkend naberá kozmickú rýchlosť. 

Raz v roku príde čas, keď sa všetko spomalí. 
Čarovné chvíle, keď si mnohí želáme, aby trvali čo 
najdlhšie. Chvíle rodiny, priateľov, pohody a šťastia. 
Cukor má sladšiu chuť, hviezdy svietia jasnejšie, 
zvončeky cinkajú tichšie a tá vôňa...  

Opýtali sme sa detí, ako voňajú ich Vianoce. 
Urobte si pohodlie a začítajte sa. 

 
Každý deň, každá udalosť, či sviatok má svo-

ju vôňu.  Moje Vianoce voňajú po mandarínkach, 
vôni živého stromčeka a úsmeve mojich najbližších. 
Nesmie chýbať ani vôňa perníkov a parfumu mojej 
tety, ktorá k nám chodí každý rok. Vône sa miešajú 
a vytvárajú dokonalú spleť šťastných pocitov. Viano-
ce sú najkrajšia časť roka. Myslím si, že obdobie                             
pred Vianocami je ešte krajšie. Vône nadšenia, oča-
kávania a vzrušenia mi kolujú krvou už od novembra 
a každým dňom sa to stupňuje. Vôňa domu sa na 
Vianoce celkom zmení. Farby sa stanú žiarivejšími 
a zvuky o čosi výraznejšie. 

     Matúš Spišák, 6.A 

 
Vianoce sú kresťanské sviatky. Oslavujeme 

narodenie Ježiša Krista. Nesmie chýbať stromček, 
počúvanie kolied. Na Vianoce si neželám nič viac, 
len byť so svojou rodinou. Rodina je pre mňa všetko. 
Pred slávnostnou večerou sa pomodlíme aj za tých, 
ktorí už s nami nemôžu byť.  Na večeru jeme oplátky 
s medom a cesnakom, kapustnicu, bobaľky, šalát 
s rybou a koláče. Moje Vianoce voňajú ako škorica. 

         
Ema Bajužíková, 7.A 

    
         Moje Vianoce voňajú ako ihličie. Vždy keď 
zdobíme stromček, nádherne vonia. Vtedy začína to 
pravé čaro Vianoc. Je to krásny pocit, keď ho zdo-
bím s rodinou. Večer, keď si spoločne sadneme 
k vianočným rozprávkam a stromček svieti, vládne 
pohoda a dobrá nálada.      
    Natália Vargovčíková, 6.A 

  
Vianoce sú pre mňa obdobím v roku, keď sme 

všetci, celá rodina spolu doma. Snažíme sa venovať 
svoj čas jeden druhému. Pesničkami a koledami 
oslavujeme narodenie malého Ježiška. Veľmi sa mi 
páči výzdoba domu a stromčeka. Teším sa aj na tra-
dičné vianočné jedlá a koláče, ktoré si môžem vy-
chutnať počas Vianoc. Celú atmosféru Vianoc vní-
mam s veľkou radosťou a pokojom. 

        Júlia Kamenská, 7.A 



      Noviny obyvateľov obce Budkovce                    www.budkovce.sk             4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        

Babka prinesie svoju kuchársku knihu, ktorá má už 
tridsaťpäť rokov. Stále si do nej zapisuje aj nové 
vianočne recepty. Na Vianoce k nám príde aj teta 
s ujom a malým Dávidkom. Po večeri čakáme v izbe 
na zvonenie a potom si rozbaľujeme darčeky, smeje-
me sa. Moje Vianoce voňajú ako rodina. 
          

  Dominika Berešová, 6.A 
 
 Vianoce sú pre mňa symbolom rodiny a  poko-
ja. Predstavujú narodenie Ježiška. Je to čas, keď si 
spolu v rodine spievame koledy, darujeme si darče-
ky a navzájom si želáme všetko dobré. k Vianociam 
patrí dobrá kapustnica, bobaľky a zákusky. Na Via-
noce spoločne zdobíme stromček a pečieme perníky. 
Teším sa aj na chvíle, keď napadne sneh a spolu so 
sestrami sa budeme guľovať a korčuľovať. V škole 
pre mňa začínajú Vianoce vtedy, keď v školskom 
zvonení vyhrávajú koledy. Vianoce sú sviatky lásky. 
          

Anna Mary Jónyová, 7.A 
  
Na Vianoce mi vonia všetko. Čerstvo zrezaný 

vianočný stromček, mamičkine perníčky, hubová 
kapustnica s klobásou, aj pečený kapor so zemiako-
vým šalátom, babičkine dobroty. Mám rád, keď sa 
snehové vločky sypú z oblohy a mráz nám vyštípe 
líčka. Na Vianoce spoločne spievame koledy. Mám 
rád čas, keď spolu s mamkou, ockom a bratom sedí-
me v izbe a pozeráme telku. Najviac mi voňajú dar-
čeky. Ich šuchotavý papier a radosť, ktorú z nich 
mám je tá najkrajšia vôňa Vianoc. 

          Filip Pavlov, 7.A 

     

Mgr. Erika Forgáčová 

Deň pred Štedrým večerom s babkou pečieme 
a zdobíme perníky. Keď skončíme je už väčšinou ne-
skorý večer, a tak pozeráme vianočné rozprávky. 
Ráno ma zobudí vôňa Vianoc a Štedrého dňa. Cítim, 
ako sa v kuchyni varí kapustnica a ďalšie vianočné 
jedlá. Pomáham s prípravami. Je to nádherný pocit 
ozdobovať dom vianočnými svetielkami. Večer pre-
strieme stôl a dáme naň jedlo. Všetci si sadneme 
k stolu a pochutnávame si na štedrovečernom jedle. 
Po večeri rýchlo dáme pod stromček darčeky 
a všetci sa zídeme v obývačke. Každý si rozbalí svoje 
darčeky a spoločne sa tešíme z maličkostí. Mojou 
vôňou Vianoc je, že sme všetci spolu a radujeme sa. 

       
 Lilli Gregušová, 6.A 

 
Vnímam Vianoce ako najkrajší sviatok, keď 

môžeme byť pokope celá rodina. Pre mňa nie sú na 
Vianoce dôležité darčeky, ale že sme  všetci doma 
a spolu. Mamka nám uvarí najchutnejšie vianočné 
jedlá a babka napečie tie najúžasnejšie voňavé ško-
ricové  koláčiky. Doma nesmie chýbať krásne vyzdo-
bený a vysvietený vianočný stromček a vianočné 
ozdoby. Spolu s rodinou počúvame koledy 
a pozeráme vianočné rozprávky. Niekoľkokrát sme 
boli na Vianoce u najstaršieho brata, niekedy 
u mladšieho brata, alebo u starých rodičov.  

    
Rebeka Alžbeta Hajtová, 7.A 

 
Vianoce sú pre mňa najkrajším dňom v roku. 

Nezáleží mi na darčekoch, ale na tom, že sa stretne-
me celá rodina. Vtedy sú Vianoce plné lásky, radosti 
a smiechu. Vonia kapustnica a koláče. V dome vlád-
ne atmosféra, ktorá nás napĺňa šťastím. Máme krás-
ny stromček, ktorý je ozdobený všeličím. Pred veče-
rou sa pomodlíme za všetkých, aj za tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Počas slávnostnej večere nám 
najstarší člen rodiny urobí medom krížik na čelo, 
aby sme boli zdraví a šťastní. Na Vianoce  je všetko 
krajšie, ľudia sú na seba milí a všetkým je dobre. 

         
Ivana Sabolová, 7.A 

  
           Zima je krásne obdobie v roku. Všetko pokoj-
ne spí pod bielou perinou. Vonku a v domoch sa ľu-
dia pripravujú na najkrajšie sviatky. Všade sa ligocú 
stromčeky, svetielka. Vianoce sú, keď je celá rodina 
pokope. Pečieme perníky, koláče, zdobíme stromček 
a okná svetielkami. Na Štedrý deň si pripravíme ve-
čeru s rôznymi dobrotami. Zakúrime v kozube. Dre-
vo krásne praská a hreje nás nielen na tvári, ale aj 
na duši, lebo sme všetci spolu a máme sa veľmi radi. 

           
Samuel Ščobík, 7.A 

 
Moje Vianoce voňajú ako svieži vzduch, keď 

idem na Štedrý deň von, alebo ako čokoláda, ktorej 
vôňa sa šíri celým domom. Najviac sa teším na bab-
kine perníky, ktoré chutia a voňajú ako kúsok neba. 
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Významné výročie, uplynulo 100 rokov  

od otvorenia železnice v Budkovciach 

         Presne 20. októbra tohto roku uplynulo 100 
rokov od pripojenia našej obce na železničnú sieť. 
Bola to prvá trať, ktorá sa postavila po vzniku  Čes-
koslovenskej republiky. Viedla z Bánoviec nad On-
davou, ktoré boli na železnicu napojené už v roku 
1871 s postavením uhorsko-haličskej trate Michaľa-
ny-Humenné- poľský Lupków  do Vojan, ktoré boli 
súčasťou trate Užhorod – Vojany postavenej v roku 
1910. Jej cieľom bolo prepojenie Československa 
s Podkarpatskou Rusou.  Ešte predtým, a to už 
v roku 1914 sa o vznik železnice snažil Dr. Elemír 
Barabás, avšak jej realizácia bola možná až po ukon-
čení vojny. Projektové práce sa začali koncom roka 
1919, stavebné práce 7.januára 1920 a ukončili sa vo 
februári 1922. Otvorenie trate sa konalo už 20. ok-
tóbra 1921.  Stavbu narýchlo realizovala Českoslo-
venská  štátna železničná správa  za pomoci želez-
ničného pluku československej armády. Časť prác 
realizovala aj stavebná firma Bratři Redlichové 
z Brna 11. Pri stavbe sa použili koľajnice 
z nevyužívaných tratí, ktoré boli uznané za zbytoč-
né. Kvôli nedostatku financií, materiálu i robotníkov 
vznikli mnohé stavby trate len ako provizórne. 

        Stavby trvalých železných mostov sa vybudo-
vali až v rokoch 1924 – 25. Na trati vzniklo päť zas-
távok – stanica Bánovce nad Ondavou, výhybňa  
Hatalov, stanica Budkovce, výhybňa  Drahňov 
a stanica Vojany.  Všetky budovy boli primárne len 
dočasné, z drevenej konštrukcie pobitej latami 
a dechtovým papierom, postavené na kamennej pod-
murovke. 

       Až v roku 1923 sa začalo s projektovaním defi-
nitívnych výpravných budov v Hatalove, Budkov-
ciach a Drahňove. Do súčasnosti sa na trati nezacho-
vala ani jedná pôvodná výpravná budova, v 40. ro-
koch sa nahradili novými. Zaujímavou stavbou bola 
výpravná budova v Budkovciach. K jej stavebnej 
realizácii sa pristúpilo v roku 1925, práce sa ukončili 
v roku 1926, ale do užívania bola odovzdaná až 
v roku 1927. Meno projektanta nepoznáme. 
Z pôvodných plánov datovaných 5. novembrom 
1924 v Košiciach je zrejmé, že objekt navrhla skupi-
na zamestnancov pozemných stavieb III/7 
z Riaditeľstva štátnych dráh v Košiciach.  

Budova predstavuje architektúru typu barokovej vi-
dieckej kúrie s volútami zdobeným murovaným ští-
tom. Obr. 1 Projekt výpravnej budovy 
v Budkovciach z roku 1924. 

       Na našom území sa jednalo o výnimku v rámci 
železničnej architektúry. Predpokladáme, že objekt 
reflektoval architektúru daného regiónu dolného 
Zemplína. Prízemná, čiastočne podpivničená budova  
mala jednoduchú dispozíciu zloženú z dvoch funk-
čne odlišných častí – obslužnej a obytnej. Obslužnú 
časť tvorili čakáreň a úradovňa, obytnú dve izby 

a kuchyňa. 

Obr. 2 Výpravná budova v Budkovciach v plnej krá-
se. 

       Pamätníci z Budkoviec vždy s určitou nostalgi-
ou spomínajú na krásu tejto budovy, na to ako bola 
z čelnej strany pokrytá kvitnúcimi šípovými ružami. 
Je veľká škoda, že táto pekná a svojrázna budova 
bola zničená ustupujúcou nemeckou armádou. 
Okrem tejto budovy však boli zničené koľajiská 
a sklad plný obilia, ktorý zhorel. 

                                                                                     

Dušan Volovár, o.z. Gazda    

Obrázok č.1 

Obrázok č.2 
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Vyriešili ste krížovku? Doručte nám správne znenie tajničky v zalepenej obálke s telefonickým kon-

taktom na Obecný úrad pani Januskovej a my vás zaradíme do žrebovania. Vyžrebovaného čaká 

malé prekvapenie pod stromček. Súťaž prebieha do 20.12.2021 

 

Výherca z minulého čísla  

Výhercovi gratulujeme.  
Detské ihrisko 

       Sme veľmi radi, že detské ihrisko zakúpené vďaka 

Nadácií SPP z projektu Park aj pre najmenších, slúži tým 

najmenším a majú z neho radosť nie len deti, ale aj do-

spelí.  
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STOROČNICA 

Miestny odbor Matice slovenskej v Budkovciach 

 

V roku 2021 pripomíname si viaceré vý-
znamné jubileá – 100 rokov od narodenia nášho vý-
znamného česko-slovenského politika a vrcholného 
predstaviteľa Pražskej jari Alexandra Dubčeka a 100 
rokov od úmrtia slovenského básnika, spisovateľa 
a čestného predsedu Matice slovenskej Pavla 
Országha Hviezdoslava. 

V decembrových dňoch 2021  si pripomenie-
me 100 rokov od založenia Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej v Budkovciach. Z obecnej kroniky je 
známe, že priatelia - národovci  v obci v týchto zim-
ných dňoch v roku 1921 prijali vznešené rozhodnu-
tie s  myšlienkou, aby občania vo svojich srdciach 
spojili vzácne hodnoty národné a vlastenecké.  

 Vyberám zo stanov Matice slovenskej pri jej 
vzniku v roku 1863: „Slovenská Matica je jednota 
milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ - 
v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzde-
lanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú 
literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, 
a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napo-
máhať  a na jeho zveľaďovaní pracovať“. 

V neskorších časoch matičné hnutie v obci 
nebolo prezentované. V našej obci bolo prosperujú-
ce JRD „Zlatý klas“ Budkovce, podporovalo rozvoj 
ľudovej kultúry od roku 1986 a toto prezentoval fol-
klórny súbor „Zlatý klas“. Tak sa 18. júna 1992 zno-
vu obnovilo  matičné hnutie. Po ukončení tejto akti-
vity nastala ďalšia nečinnosť. 

Pre obnovenie Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Budkovciach rozhodli sa aktivisti s cieľom 
povzbudenia národného povedomia v obci, najmä 
pre uchovávanie a rozvoj miestnej a regionálnej kul-
túry. Na ustanovujúcom zhromaždení dňa 20. febru-
ára 1995 boli zvolené orgány MO MS a za predsed-
níčku bola zvolená Anna Sabolová. Matičná činnosť 
sa začala aktivizovať aj s pomocou poslancov obec-
ného zastupiteľstva a v spolupráci s členmi kultúrnej 
a športovej komisie pri OZ.  

Každoročne od roku 1995 sme organizovali 
folklórne slávnosti aj za pomoci Domu Matice slo-
venskej v Michalovciach a príspevkov z „Nadácie 
Matice slovenskej“. V programe vystúpili účinkujú-
ci z viacerých regiónov i z celého Slovenska 
a umelecká latka bola z roka na rok vyššie postave-
ná. Na nich sa prezentovali najmä naše „Pacerki“, 
ktoré nielen spievali, ale piesne aj zbierali -  zapiso-
vali, a tiež sa im neskôr podarilo vydať vlastné CD. 
Za krátky čas sme pomáhali aj mladým talentom 
pod názvom malé „Paceročki“. 

  Organizovali sme s obecným úradom „Dni 
obce“ aj športové súťaže, najmä „futbalový zápas 

dolný a horný koniec“ za odmenu „Śiňak starostu 
obce“. 

  V ďalšej oblasti to bola spolupráca so základ-
nou a materskou školou, či to boli literárne alebo 
výtvarné súťaže vyhlásené MS alebo Domom MS v 
Michalovciach, ale najmä vystúpenie detí s piesňami 
a veršami pod vedením svojich učiteľov na našich 
akciách v kultúrnom dome. Členovia MO MS ďalšiu 
spoluprácu uskutočňovali s ostatnými organizáciami 
v obci, najmä v Klube dôchodcov, kde sme pomohli 
vzniku ženskej speváckej skupiny „Nezábudka“. 
Chcem oceniť realizáciu „Pamätnej izby“ 
v priestoroch obecného úradu  a zbierku exponátov 
o histórii našej obce.  

             Aktívna spolupráca je s Občianskym združe-
ním GAZDA – BUDKOVCE                            pre 
zachovanie kultúrneho dedičstva charakterizujúce 
poľnohospodársky spôsob života. Pomáhali sme pri 
zbierke exponátov do etnografického múzea 
„Gazdovský dom“, aby sa uchovala tradícia života 
v našej obci. V oblasti kultúry a histórie sme sa zbie-
rali ľudové piesne, ľudové tradície a obyčaje. Nie-
koľkoročné snaženie bolo zamerané na vydanie 
knižnej publikácie „Na valaľe“ s finančnou podpo-
rou Matice slovenskej. Zborník obsahuje vyše tisíc 
ľudových piesní z Budkoviec a južného Zemplína aj 
etnografické texty. Tento zborník má spropagovať 
zemplínske nárečie a ľudové spevy aj tradície, preto-
že sa vytrácajú z našich životov a v súčasnosti naša 
mládež nerozpráva zemplínskym nárečím alebo len 
výnimočne.  

Máme podiel aj na vydaní knižnej publikácie „Ej, 
u Budkovci medza“ pri príležitosti                              
25 rokov umeleckého účinkovania folklórnej skupi-
ny „PACERKI“ tiež s finančnou podporou Matice 
slovenskej v Martine. 

           V spolupráci so Základnou školou J. Bilčíko-
vej v Budkovciach a OZ GAZDA sme so žiakmi 
formou poznávacej trasy I. a II. po obci vysvetľovali 
dávnu históriu obce. Ďalšia aktivita bola od roku 
2018 pri realizácii projektu „Zelený areál – Cinterik 
– Rybníky“ . S finančnou podporou Matice sloven-
skej a v spolupráci s OZ GAZDA v roku 2020 sme 
podporili realizáciu „Symbolického cintorína“ pad-
lých vojakov z obce Budkovce v Prvej svetovej voj-
ne. 

 

Anna Sabolová 

   predsedníčka Miestneho 
odboru  

 Matice slovenskej v Bud-
kovciach 
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Pozdravujem všetkých Zemplínčanov, 
„Budkovčanoch“ zvlášť! 

Svojho času žijem a pracujem na opačnom 
konci Slovenska. Zostal som však obrovským patri-
otom „vichodňarov“ a najmä Zemplínčanov z okolia 
Michaloviec. Nikdy nezabúdam odkiaľ pochádzam, 
kde som sa učil, kde som získaval skúsenosti, kde 
som žil. Doniesla sa mi do uší výborná správa. Bud-
kovce budú chrániť vlastní obecní hasiči! Každé 
mesto, každá obec si praje, aby práve v ich centre 
boli hasiči, lekári, zdravotníci, záchranka, polícia. 
Každý sa spolieha na to, že v núdzi príde pomoc ove-
ľa skôr ako je momentálne štandardné. Vaša obec 
bola vždy na mape bezpečnosti vysoko, ale časom 
táto skutočnosť, pocit a realita vyprchala. Je naozaj 
úžasné, že starosta so svojimi občanmi našiel rieše-
nie a v blízkej dobe sa vo Vašej obci usídli a začne 
na plné obrátky pracovať obecný hasičský zbor 
a špeciálna hasičská jednotka. Stanete sa súčasťou 
veľkej slovenskej mapy rozmiestnenia síl 
a prostriedkov hasičov. 

Blahoželám Vám k tomuto počinu a teším sa, 
že s budete v spolupráci s chlapmi, hasičmi 
z Transpetrolu a profesionálmi z Michalovského 
okresu spolupracovať a zabezpečovať tak pre svojicj 
občanov pokojný spánok a ich ochranu v každej mi-
moriadnej situácii. 

Lúčim sa s Vami so slovami všetkých dobro-
voľných hasičov:  

Blížnemu na pomoc, Bohu na slávu! Trimce 
še! 

 

Patrón hasičov sv. Florián 

Zobrazuje sa ako rímsky vojak 
s prilbou na hlave, v ľavej ruke 
drží zástavu, v pravej nádobu 
na vodu, ktorou zalieva horiaci 
dom. 

Sviatok sv. Floriána slávime 
4.mája (Deň hasičov a záchranárov). Svätý Florián 
žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. 
Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana.To naj-
dôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasi-
čov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval 
preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov. 

 
Generál Alexander Nejedlý 

 

Môj dom, tvoje body 

Touto parafrázou by sme mohli charakteri-

zovať naše jesenné účinkovanie v IV. lige. Od po-

sledného článku zo začiatku septembra sme vo 

zvyšných 8 kolách síce vyhrali vonku v Sokoľanoch 

(ktoré dovtedy neprehrali..), Krásnohorskom Pod-

hradí a v poslednom zápase v Kr. Chlmci, priniesli 

bod z Geče. Na revanš si body po výhre u nás od-

niesli Sp. Vlachy a Ťahanovce. Aj napriek pomerne 

značným domácim stratám, ktoré  boli vykompen-

zované bodmi zvonku je naše  A-mužstvo po jesen-

nej časti na veľmi lichotivom 7. mieste s 21 bodmi 

( 13 z „vonku“, 8 získaných doma). Plánované jarné 

predohrávky s Dvorníkmi a Čaňou sa kvôli nepriaz-

nivej situácií presunuli na marec 2022. 

Nebudem sa púšťať do detailnej analýzy zá-

pasov, či jednotlivých hráčov, na to bude priestor na 

schôdzi, ktorú sa nám snáď niekedy v priestore 

a čase podarí uskutočniť, ale keď to zhodnotím 

v krátkosti, tak škoda zápasov, ktoré sme po slabých 

výkonoch prehrali doma, napr. Ťahanovce či Sp. 

Vlachy. O to prekvapujúcejšie je, že tí istí hráči 

o týždeň neskôr dokázali vyhrať na pôde nezdolané-

ho, kde 3 body nečakal nik. Počas októbra nám ci-

teľne chýbali Marek Kijovský či Michal Lukačko 

s pracovných dôvodov – aj tam môžeme hľadať prí-

činu slabších výkonov. V mnohých zápasoch sme 

tak doplácali na úzky káder – aj preto nám na výpo-

moc do konca jesene prišiel Samuel Hajduk z Tušíc. 

Veľký potenciál do budúcnosti ukazuje Samo Van-

čišin, ktorý ak stabilizuje svoje výkony a bude pra-

covať na sebe, tak z neho môže byť výborný hráč – 

už jeho štatistiky z jesene sú príjemným prekvape-

ním. Ostáva nám tak len dúfať, že zimná príprava 

prebehne bez obmedzení, aby sme sa mohli zodpo-

vedne pripraviť do jarných odviet. Tiež mládež stih-

la odohrať všetky svoje plánované zápasy. Žiaci sú 

po jeseni na peknom 3. mieste s dvoj bodovou stra-

tou na prvé Čičarovce. Dorastenci sú na mieste pia-

tom. V tomto prípade sme však radi, že vôbec sú. 

Mgr. Lukáš Ložanský  
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