Novinky z OcÚ

Fotografické spomienky

- zaslaná žiadosť na Environmentálny fond – kanalizácia,
- realizácia projektu " Cez lávky do Jednoty „,
- začatie realizácie rekonštrukcie strechy OcÚ,
- podaná žiadosť na podporu rozvoja športu vo výške 4700,- €,
- podaná žiadosť na SFZ vo výške 35000,- €,
- rekonštrukcia budovy " Tribúny " na Futbalovom štadióne Štefana Nadzama,
- úprava miestnych komunikácií,
- rekonštrukčné práce na budove Gazdovského domu,
-úprava terénu v lokalite " Cinterik „.
starosta obce Budkovce J. Lörinc

Ohňostroj Budkovce 2018

Detský spevácky zbor Pro musica Magnólia – 7.1.2018 v Budkovciach

Skupina Drišľak – MDŽ v Budkovciach 2018

Zasmejme sa:
-Hluchý povedal, ako nemý povedal, že slepý videl chorého po vode
behať...
- Otec poslal syna za trest skoro spať. O chvíľu sa z izby ozve:
"Oci?
"Čo je?"
"Mám smäd. Mohol by si mi priniesť pohár vody?"
"Nie. Mal si sa správať lepšie.
"A ak sa ešte raz spýtaš, tak ťa prídem vyplieskať!"
O päť minút neskôr:
"Ocii?"
"ČO JE???"
"Keď ma pôjdeš vyplieskať, mohol by si so sebou vziať pohár vody?„
- Sedí dievčatko na lavičke a nadáva.
Príde babka a hovorí:֦ Čo tak nadávaš?“
Prisadnite si a pošepkám vám...
Babka si prisadne a tiež začne nadávať.
Príde dedko a pýta sa: ֦A vy dve čo tak nadávate???“
Babka:֦ Prisadni si a poviem ti... “
Dedko sadne a babka mu vraví:֦ Tá lavička je čerstvo natretá...“

Viete o tom, že??
1. Najznámejším slovom používaným na našej planéte je: OK,
hneď druhým je Coca-Cola.
2. V Tatrách je približne 175 plies.
3. Šváby nemajú rady uhorky.
4. Peru má viac pyramíd ako Egypt.
5. Domový zvonček bol vynájdený v roku 1831.
6. Jojo bolo používané ako zbraň pre lov na Filipínach.
7. Maledivy majú najvyšší bod nad morom vo výške 2,5 metra.

Páči sa vám táto tvarohová vianočka?
Urobte si ju sami – je famózna!
NA VIANOČKU BUDEME POTREBOVAŤ:
500 g múky,
100 g masla,
1 vajce, štipka soli,
50 g cukru (dve polievkové lyžice).
Z 250 g vlažného mlieka, 30 g čerstvých kvasníc a 1 lyžičky
kryštálového cukru si pripravíme kvások.
Na plnku budeme potrebovať:
500 g tvarohu
4 lyžice cukru, 1 žĺtok
PRÍPRAVA :
Zamiesené cesto rozvaľkajte do obdĺžnikového tvaru.
Na okrajoch urobte zárezy, stred nechajte celý.
Do stredu dajte plnku, ktorú zakrývajte narezanými okrajmi jeden
na druhý, ako keď pletiete vrkoč. Potrite žĺtkom a nechajte
kysnúť 20 minút.
Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 °C cca 20-25 min, potrieme
rozšľahaným vajíčkom. Dobrú chuť!
Otília Sabolová

Otília Sabolová
Ing. Ján Rimár, CSc.

Ďalšia fotografická spomienka

Krajšie Vianoce pre starkých v Budkovciach, foto – E. Pavlovová

Ohňostroj Budkovce 2018,
foto – K. Dikovcová

DSZ Pro musica Magnólia v Budkovciach
7.1.2018, foto – J. Blicha

Skupina Drišľak ako darček našim ženám k MDŽ, foto – J. Blicha

Z diania v našej základnej škole
Nová interaktívna vzdelávacia pomôcka sa postupne
udomácňuje na 100 základných školách po celom Slovensku,
ktoré boli podporované v rámci unikátneho projektu
Nadácie Volkswagen Slovakia.
„Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými
obrazovkami
a zaujímavým vedomostným obsahom. Týmto
jedinečným projektom chce Nadácia Volkswagen podporiť inovatívne
formy vzdelávania na základných školách a sprístupniť ich všetkým
žiakom. Cieľom projektu je zároveň naučiť žiakov pútavým spôsobom,
ako spájať teoretické poznatky s praxou, a pomôcť im pri výbere
strednej školy.

Obrazovka Vedomostného ostrova. Foto: L. Kaľavská - Patzová

Do projektu sa mohli prihlásiť všetky základné školy z celého
Slovenska od septembra do októbra 2017 bez ohľadu na ich veľkosť
alebo počet žiakov. Z viac ako 250 prihlásených základných škôl
vyžrebovali 100 škôl, ktoré tento vedomostný kiosk získali a medzi
vyžrebovanými školami bola aj naša Základná škola Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach. Základná škola okrem samotného Vedomostného
ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na internet,
licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu
tabuľu a do tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku
odporúčanú aj Ministerstvom školstva.
Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je
špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na
ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka,
ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí
a pokusov, ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže
pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu Vedomostných
ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď
vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť
vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk,
dopravná výchova a fyzika. Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia,
ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a
interaktivitu.
Želáme žiakom a učiteľom veľa zábavy a získavania nových
vedomostí z Vedomostného ostrova.
PaedDr. Lenka Kaľavská - Patzová

Chrípka zatvorila aj našu školu
Chrípka dáva o sebe vedieť každý rok. ,,Vírus chrípky sa prenáša
veľmi ľahko, ak sa nakazíte, môžete ju šíriť aj vtedy, keď ešte
nepociťujete žiadne príznaky“, hovorí hlavný hygienik Slovenskej
republiky Ján Mikas. Ide o závažné ochorenie, ktorým sa nakazí 5 -15
percent populácie, neliečená chrípka môže spôsobiť aj závažné
zdravotné komplikácie. U mladých zdravých osôb je jej priebeh
väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 – 14 dní. K najčastejším
komplikáciám patria: zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a
zápal pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim
srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu. Chrípka je
nebezpečná hlavne pre starších ľudí, ale aj deti, ktoré majú oslabenú
imunitu.
Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a
kýchaní. Keďže ide o závažné ochorenie, pri zvýšenom počte chorých
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva odporúča prerušiť
prevádzku. Cieľ je zamedziť združovaniu sa a izolovaním ľudí vytvárať
podmienky proti šíreniu sa choroby.
Možno aj preto, že niektorí ľudia prekonajú chrípku ľahšie, majú
tendenciu podceňovať toto ochorenie. Pohybujú sa medzi ostatnými
a neuvedomujú si, že ich takto môžu nakaziť, prípadne túto chorobu
poriadne nevyležia.
Najúčinnejším opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku
ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas je počas
jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia epidémie chrípky.
Ďalšou prevenciou je časté vetranie, umývanie si rúk. Dôležité je tiež
primerane sa obliekať a
vyhýbať sa priestorom s vysokou
koncentráciou ľudí.
Niektorým rodičom sa zdá, že zatváranie škôl, či iných zariadení,
kde sa pravidelne stretávajú ľudia je len účelová hra. Neuvedomujú
si, že ľudia chrípku prekonávajú rôzne. A aj keď sú u nás zriedkavé
prípady úmrtia na chrípku, nikto z nás by nechcel, aby sa to stalo
práve v jeho rodine.
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vydalo
Metodické usmernenie
č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a
stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej
republike.
Týmto usmernením sa riadi riaditeľ školy pri sledovaní dôvodov absencie
vysokého počtu žiakov. Už pri počte 20% chýbajúcich žiakov je riaditeľ
povinný oznámiť danú skutočnosť regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) a na jeho odporúčanie prerušiť vyučovanie.

V našej základnej škole v čase od 6.2.2018 pomerne prudko
narástol počet chorých žiakov na chrípkové ochorenie. Najskôr
chýbalo 25% žiakov školy, na druhý deň už 31% žiakov školy. Na
odporúčanie RÚVZ Michalovce sme na 5 dní prerušili vyučovanie pre
zamedzenie vzniku šírenia choroby. Po návrate do školy nám stále
chýbalo 27% žiakov školy a RÚVZ Michalovce nám odporúčal znovu
prerušiť vyučovanie aj z dôvodu, že vírus sa šíril naďalej. Podnetom
bola vysoká chorobnosť v školách nielen v okrese Michalovce, ale aj v
celom Košickom kraji (zatvorených bolo 27 materských a 36
základných škôl).
Vedenie základnej školy veľmi zodpovedne pristúpilo k
uvedenému problému a bolo nútené prevádzku našej školy na určitý
čas prerušiť. Pokračovať vo vyučovaní by bol hazard so zdravím detí.
Ohrozili by sme nielen zdravie ostatných detí, ich rodičov, ale aj
všetkých zamestnancov školy.
Sme presvedčení, že rodičia tento stav rešpektovali hlavne v
záujme zdravia svojho dieťaťa. Vedenie školy sa chce touto cestou
poďakovať všetkým rodičom za ich pochopenie a veríme, že
spoločnými silami zmeškané učivo do konca školského roka
dobehneme.
V. Vajsová

Z diania v našej materskej škole
Aj po vianočných sviatkoch sa rozbehol život v materskej škole
aktívne. Deti si užívali aspoň zriedkavé možnosti hier na snehu. Využili
sme každý deň, keď sa dalo ísť na sneh. Vo februári sme mali
karneval, na ktorý sa tešili všetky deti a priniesli si naozaj krásne
masky. Pohostenie na karneval pripravili rodičia a všetci spolu sme si
zatancovali a zabavili sa pri rôznych veselých súťažiach. Všetky masky
si zaslúžili aj sladké odmeny a malé darčeky. Tento rok nás neobišla
chrípka, a tak sme museli zastaviť prevádzku pre vysokú chorobnosť
detí.
Všetci sa už tešíme na príchod jari a predškoláci aj na zápis do
základnej školy. Naše školské aktivity sú pestré a zaujímavé, napríklad
pri aktivitách s geometrickými tvarmi deti pracovali viac ako hodinu
sústredene, také boli zaujaté. Aj keď nás koncom februára trocha
zaskočili silné mrazy, predsa sme už naladení na jar, o čom svedčí aj
naša jarná výzdoba.
Deťom sa veľmi páčilo aj divadelné predstavenie prešovského
divadla Zlaté kuriatko, ktoré sme navštívili v spolupráci so Základnou
školou Júlie Bilčíkovej a materskými školami z okolia obce,
v Kultúrnom dome v Budkovciach. V mesiaci marec ešte chystáme
spoločnú akciu s 1. a 2. ročníkom ZŠ Júlie Bilčíkovej a obecnou
knižnicou, autorskú besedu s autorkou detských kníh p. Varadyovou,
ktorá nám predstaví a podpíše novú knihu Na babkinej hojdačke. Čas
neuveriteľne letí a po Vianociach sa blíži už aj Veľká noc, a s ňou naše
tradičné zvyky – oblievačka, na ktorú sa už tešia hlavne naši chlapci predtým si určite pripravíme aj pestré kraslice, na tvorivých dielňach.
A plánujeme aj tento rok organizovať Noc v materskej škole,
venovanú rozprávkam.
M. Adamová

Zúbky,
foto: Bc. H. Petrová

Karneval,
foto – M. Adamová

Zima, foto: Bc. H. Petrová

Karneval, foto: M. Adamová

Hravá matematika, foto: Bc. H. Petrová

Vežový vodojem
Na pomedzí chotárov Stretavka a Budkovce , pri osade Dolný Les Budkovce bol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vybudovaný
závlahový systém, tzv. závlaha pozemkov Východoslovenskej nížiny
č.5 , ktorý patril do celkového komplexu závlah VSN. Závlahový
systém bol zásobovaný vodou z rieky Laborec, maximálne piatimi
závitkovými čerpadlami bola voda dopravovaná do vodojemu.
Ovládanie čerpadiel bolo automatické v závislosti na hladinách
vo vežovom vodojeme. Rozvod závlahovej vody bol vedený
samospádom, oceľovými potrubiami s priemerom od 1,80 m až po
priemer 40 cm , ktoré sú uložené v zemi s metrovým krytím zeminy ,
k jednotlivým prípojným miestam. Dnes z modernej závlahy zostali
iba zakopané potrubia v zemi a vežový vodojem.

Zo zbierok
OZ Gazda Budkovce
Plamienka zimná (zamatovohlúbiková)
(lat.Flammulina velutipes (Curtis) Singe),
krajovo Verbovka)

Vežový vodojem – pohľad z osady

Vtokový kanál –
prívod vody z Laborca

Prázdne miesta uloženia
závitkových čerpadiel

Technický popis:
Vežový vodojem je 97 m vysoký a užitočný obsah nádrže je 500 m3.
Postavený je na železobetónovej doske s hrúbkou 1,60 m na okraji
a 3,60 m v strede základu . Základ je pravidelný 12 – uholník
s polomerom spodnej dosky 12 m a vrchnej 9,50 m. V základovej
doske sú zabetónované kotvenia nárožníkov , ako aj prívodné
a odpadové potrubie a rúry pre elektrický rozvod. Funkciu výtlačného
a prepadového potrubia tvoria dva nárožníky s priemerom 1,30 m.
K prístupu obsluhujúceho personálu slúži polovica
tretieho
nárožníka , v ňom sú umiestnené rebríky , v druhej časti bol vo
výkresovej dokumentácii plánovaný výťah. Priemer tohto nárožníka
je 2,50 m. Nárožníky sú medzi sebou spojené výplňovými oceľovými
prútmi. Odpadové potrubie od vodojemu slúžilo na stlmenie
kinetickej energie vody odvádzanej z vodojemu, v prípade zlyhania
hladinovej blokácie . Potrubie tvorí oceľová rúra s priemerom 0,80 m
o celkovej dĺžke 552 m , vyúsťujúcej do kanála Čarnejky. Vežu osadila
firma Michala Popadiča zo Stanče.
Foto a text –
Občianske združenie GAZDA Budkovce
Ing. M. Pivarník

Vyčnievajúca veža
ponad 135 ha
Dolný Les - Budkovce

Opis:
Plamienka zimná sa v staršej literatúre uvádza tiež ako plamienka
zamatovohlúbiková. Plodnice rastú zvyčajne v malých i veľkých trsoch
na pňoch alebo živých kmeňoch listnatých stromov. Klobúk má
15-70 mm v priemere, najprv je takmer polguľovite klenutý, neskôr
rozprestretý s ostrím okrajom, na ktorom presvitajú lupene. Pokožka
je žltooranžová až žltohnedá, v strede spravidla najtmavšia, hladká,
holá, za vlhkého počasia alebo po daždi dosť lepkavo slizká a lesklá.
Lupene sú 5-12 mm široké, riedke, bruškaté, pri hlúbiku voľne
zaoblené. Najskôr sú krémové, neskôr okrovo žlté. Hlúbik je
50-100 mm dlhý a 3-12 mm hrubý, stredový alebo trochu výstredný,
dutý, úzko valcovitý, niekedy stlačený. Tesne pod klobúkom je
žltočervenkastý alebo medovo žltý, inde tmavohnedý až čiernohnedý,
husto zamatovo chĺpkatý. Dužina je tenko mäsitá, špinavobelavá
alebo krémová. Na vzduchu nemení farbu.
Význam:
Má miernu chuť a príjemnú slabú hubovú vôňu. Je jednou z mála
jedlých húb, za ktorými sa oplatí brodiť v snehu. Inak je plamienka
zimná skutočne chutná jedlá huba, vhodná prevažne do polievok, ale
je rovnako vynikajúca aj pri nakladaní do octového nálevu.
Výskyt:
Plamienka zimná (zamatovohlúbiková) rastie od novembra do
polovice marca na pňoch a živých kmeňoch listnatých stromov, najmä
topoľov a vŕb. Ak je mierna zima, môžeme nájsť jej plodnice takmer
cez celé zimné obdobie. Na dreve rastú plodnice buď jednotlivo,
alebo v bohatých trsoch.
Zaujímavostí:
Plamienka je základná tinktúra pri alergiách, ekzémoch a problémoch
s kožou.
Obč. združenie Gazda Budkovce – Ing. Miroslav Pivarník

Vnútorné priestory múzea Gazdovský dom
dostávajú nový vzhľad
Vážení čitatelia, s potešením Vás chceme informovať o všetkých
zmenách, ktoré sa udiali počas zimných mesiacov v našom múzeu.
Boli to predovšetkým drobné opravy dvoch miestností, po ľavej
i pravej strane javiska. Po ukončení opráv sme takto získali priestory
pre dokumentačný materiál a staré historické tlačoviny, včítane
starých kníh. Z nich najstaršie pochádzajú z obdobia rokov 1820. Tu
bude potrebné dokončiť registráciu všetkých
tlačovín podľa
druhov, časového obdobia a prehľadne uložiť do regálov. Na
podrobný prehľad a orientáciu bude slúžiť spracovaný register.
V druhej miestnosti pri javisku sa prehľadne uložia a označia
gramoplatne so spracovaným registračným prehľadom. Podobne sa
tu uložia aj krátkometrážne filmy, diafilmy a magnetofónové pásky.
Prenesením a uložením filmov, diafilmov a magnetofónových pások
sa
nám
uvoľní
priestor
pre
efektívnejšie
uloženie
exponátov audiovizuálnej techniky, pretože doteraz bolo v tejto
miestnosti dosť „tesno“.
V samotnej prestavbe expozície múzea sa v súčasnosti
zaoberáme budovaním priestorov gazdovskej kuchyne so všetkým, čo
s tým súvisí. Je potrebné dodať, že keď na začiatku budovania nášho
múzea sme si všetci mysleli, že budova starého kultúrneho domu je
veľká, tak teraz si to nemyslíme. Už aj spomínaná expozícia kuchyne
by si zaslúžila väčší priestor, no ale my ho nemáme. Našim zámerom
je oddeliť aj expozície jednotlivých remesiel, a to už môže byť
problém s priestormi.
Samozrejme, že sa s tým nakoniec
vysporiadame a umiestnime do jednotlivých expozičných častí
maximálne množstvo exponátov, aby ich návštevníci videli. Inak by
sme ich museli nechať v depozite, čo by bola škoda. Po dokončení
expozícií kuchyne a remesiel, nás ešte čaká prebudovať expozíciu
audiovizuálna technika. Následne bude potrebné všetky vystavené
exponáty označiť evidenčným číslom a menom darcu exponátu,
pretože toto si naši darcovia – „spolubudovatelia“
nášho
etnografického múzea zaslúžia. Celkom na záver bude potrebné
vyhotoviť farebný katalóg všetkých exponátov, tvoriacich súčasnú
expozíciu. Mal by to byť reprezentačný materiál ako rýchly,
operatívny sprievodca našim etnografickým múzeom. Z výpočtu
týchto prác jasne vyplýva, že ich dokončenie ešte nejaký čas potrvá.
Napriek tomu, že sa v našom múzeu robia drobné opravy, že
jednotlivé expozície nie sú dokončené, predsa sa tu objavia
návštevníci, ktorých nemôžeme odmietnuť. Sú to žiaci základných
škôl a to nielen z Budkoviec. V posledných februárových dňoch sme
v našom múzeu privítali žiakov 1. až 4. ročníka zo Základnej školy
Hatalov. Sprievodcami im boli členovia občianskeho združenia Gazda
a to Eva Steranková, Michal Sabol a Eva Gajdušková. Ako
pedagogický dozor boli učitelia z Hatalova, ale aj riaditeľka ZŠ
z Budkoviec PaedDr. Viera Vajsová. Boli to nesmierne milí a pozorní
návštevníci. Všetko ich zaujímalo, na všetko sa pýtali, ale veľa aj
fotografovali na svoje mobily. Týmto našim návštevníkom nevadilo,
že sa sem-tam, najmä na dlážke nachádzal prach. Naši vďační
návštevníci nám svoje dojmy z jednotlivých expozícií napísali aj do
našej návštevnej knihy. Je to takmer symbolické, že expozície
v múzeu zaujímajú naše deti, pretože práve pre nich bolo toto
múzeum budované. Oni nám svojím záujmom o všetky vystavené
predmety dokázali, že tá všetka námaha a čas strávený pri budovaní
múzea, mal zmysel. Dá sa trochu nadnesene konštatovať, že ich
záujem znamenal pre nás pochvalu za všetko vykonané.
Priložené foto dokumentuje záujem o expozíciu v múzeu.
Ján Rimár, OZ Gazda Budkovce

Fotogaléria OZ Gazda Budkovce_
Z návštevy Srbov – leto 2017, foto – M. Pivarník

Z návštevy
hatalovských
školákov , foto –
archív OZ
Gazda Budkovce.

Krížová cesta
Do obdobia pôstu pre veriacich kresťanov neodmysliteľne patrí aj
krížová cesta. Táto forma modlitby nám pomáha uvedomiť si, čo
všetko Kristus pretrpel z lásky ku každému jednému z nás.
Za môjho detstva bolo divné, ak niekto nebol na krížovej ceste.
Dnes po určitom období vnímam, že je to presne naopak.
Možno si dávame otázku a v srdci sa môžeme pýtať: Prečo? Kde je
dôvod našej neochoty?
Je to lenivosť? Alebo v tom iní nevidia zmysel? Tí, ktorí ešte cítia,
akoby povinnosť účasti, bojujú sami so sebou a s pokušením, že to nie
je hriech, keď nepôjdem.
Často počujeme z úst kazateľov, že Kristus trpel a zomrel za naše
hriechy, a práve tu treba otvoriť svoje srdce Pánovi, zamyslieť sa nad
svojím konaním a večným životom, ktorý nám daroval Pán, keď
zomrel za nás na kríži.
Ktorýsi pápež to perfektne vystihol: „Ľudia dnešnej doby, žijú
v ošiali nevinnosti.‘‘ Ináč povedané: ֦ Ja som nič neurobil, ja vlastne
ani hriechy nemám.“
Toto myslenie je dôvodom, že Bohu nič nedlhujem, hoci sem-tam
ho potrebujem na zaistenie zdravia, úspechu, a samozrejme, v tých
najťažších chvíľach môjho pozemského života.
Ak človek nepripúšťa, že zhrešil (možno trošku), tak za koho potom
Ježiš niesol kríž a zomrel? Keby si žil na svete iba ty, Ježiš by bol
ochotný zomrieť práve za teba. Ľudia dnešnej doby odmietajú
utrpenie a bolesť, preto len ťažko chápu, čo Ježiš pre človeka urobil.
Niet inej a krajšej cesty ako tá, ktorú ukázal Boží Syn. Je to cesta,
ktorá vedie na Kalváriu. Lebo do slávy sa ide cez utrpenie. Doba
pôstu, je doba sebazaprenia, poznania pravdy a pokánia. Je to čas
návratu na správnu cestu k nebeskému Otcovi, ku ktorému sa
môžeme dostať iba nasledovaním jeho Syna, ktorý povedal: „Nik
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
V našom farskom kostole, na víťaznom oblúku, máme dennodenne
pred očami Ježišovu výzvu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“
Krížová cesta sa bez kríža predsa nemôže nazývať krížovou. Každý
človek má svoj kríž, ten, ktorý nadobúda rôznu podobu – choroba,
osamelosť, smútok, utrpenie najrozličnejšieho druhu.
Naše utrpenie získa zmysel až vtedy, keď v pokore oľutujeme svoje
hriechy a s čistým srdcom prijmeme Pána Ježiša v chlebe večného
života, v Eucharistii.
S úprimnou a detinskou láskou, prijímajme Ježiša do nášho života.
Nech sa táto láska k nášmu milujúcemu Bohu prejavuje v našich
životoch a to tým, že počas pôstneho obdobia nezabudneme na Pána,
ktorý s nami celý život kráča touto našou mnohokrát neľahkou
krížovou cestou. Neprestajne nám podáva pomocnú ruku, keď
padneme.
Až vtedy si uvedomíme veľkosť Božej lásky, ktorá sa obetovala za
nás. Pochopíme slová, ktoré vo svojej múdrosti vyriekol, dnes už sv.
Ján Pavol II: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“
kaplán Martin Brečka

Hraná krížová cesta v Kostole Najsvätejšej Trojice,
rok 2016, foto: P. Astrab

Z činnosti športovej komisie pri OZ Budkovce
Športová komisia pri OZ v Budkovciach v sobotu 30. decembra
2017 zorganizovala vo vestibule obecného úradu kartársky turnaj
Budkovský joker. Na podujatí štartovalo 15 hráčov. Hralo sa podľa
vopred stanovených pravidiel. Výsledky: 1.miesto - D. Verbič,
2.miesto - M. Janusko, 3.miesto - P. Olexík a cenu útechy získal V.
Červenák.
Športová komisia pri OZ v Budkovciach v sobotu 6. januára 2018
zorganizovala vo vestibule obecného úradu Trojkráľový šípkový
turnaj jednotlivcov. Na podujatí štartovalo 15 hráčov a hralo sa na
troch sisalových terčoch. Systém turnaja pozostával z 2.kôl:V 1. kole
sa hralo hrou 301 single in / doubleout, v troch 4-členných a jednej 3člennej skupine, systémom každý s každým, na jeden víťazný set. V 2.
kole sa hralo hrou 501 single in / doubleout v pavúku – obojstranný
systém K.O., na dva víťazné sety z troch. Výsledky: 1. miesto - S.
Vančišin, 2. miesto - V. Gajdoš, 3. miesto - M. Horňák, 4. miesto - P.
Mikloš.
Športová komisia pri OZ v Budkovciach v sobotu 24. februára
2018 zorganizovala Zimný výstup na Vihorlat (1076m). Na toto
podujatie sa prihlásili 5 turisti. Začiatok túry bol z obce Poruba
p/Vihorlatom o 8.00 hod. Krásne slnečné počasie s mrazivým
severákom nás sprevádzalo počas celého výstupu až na najvyšší vrch
Vihorlatských vrchov. Od štartu z obce až po sedlo Poľana (950 m)
sme výstup zvládli za 3,5 hod. Záverečný finiš ku kamennému stĺpu
s krížom, ktorý má osadenú tabuľku Vihorlat (1076 m) sme v hlbokom
snehu a silnom vetre prešli za 40 minút. Vedúci výpravy R. Pivarník
odovzdal účastníkom výstupu pamätnú medailu pre R. Šipoša, F.
Kmeca, S. Šipoša a S. Vančišina, nasledoval zápis do vrcholovej knihy,
spoločná fotka a ešte zopár výhľadov na okolie. Z Vihorlatu
odchádzame o 13.00 hod., po zelenej značke v smere obec Poruba
p/Vihorlatom, kam prichádzame o 15.45 hod. Akciu hodnotím veľmi
pozitívne, pretože chlapci podali heroický výkon v rámci svojich
možností.
Športová komisia pri OZ v Budkovciach v sobotu 24. februára 2018
zorganizovala vo vestibule obecného úradu Šípkový turnaj
jednotlivcov. Na podujatí štartovalo 9 hráčov a hralo sa na troch
sisalových terčoch.
Systém turnaja pozostával z 2.kôl:V 1. kole sa hralo hrou 301 single in
/doubleout ,v dvoch 4-členných skupinách, systémom každý
s každým, na jeden víťazný set.V 2. kole sa hralo hrou 501 single in /
doubleout v pavúku – obojstranný systém K.O., na dva víťazné sety
z troch. Do 2. kola bol zaradený hráč, ktorý 1. kolo nehral. Výsledky:
1. miesto - R. Šipoš, 2. miesto - S. Vančišin, 3. miesto - R. Pivarník, 4.
miesto - J. Horňák.
L. Ložanský

Spoločná fotka účastníkov zimného výstupu na Vihorlat.
Zľava: F. Kmec, S. Vančišin, R. Šipoš a R. Pivarník. Foto: S. Šipoš

Futbalové okienko
Počas zimnej prestávky došlo v kádri k viacerým pohybom, ktoré
mali za cieľ dostať do mužstva vyššiu kvalitu a konkurenciu.
Zo Žbiniec k nám prišli Nikolas Tokár, Peter Pulko a Matúš
Bubeňko, z Vojan Milan Mucha a z Krásnoviec, vekom ešte
dorastenec, Tomáš Mitník. Opačným smerom putoval Tomáš
Dzvoník, do Slávie TU Matúš Sopko, do Poruby Dominik Frič a do
Bánoviec Maroš Danko. Najpodstatnejšia zmena prebehla na
trénerskom poste, kde sa „žezla“ ujal Dušan Kukuč s asistentom
Františkom Pustým, ktorí k nám prišli z Pavloviec n/U. Zimná príprava
prebieha najmä v domácich podmienkach na futbalovom štadióne,
resp. na MF ihrisku a v telocvični ZŠ. V rámci prípravných zápasov sa
trénerské duo snažilo zapracovať do kádra nových hráčov, resp. prejsť
na nový štýl hry, preto aj výsledky týchto zápasov boli až druhoradé.
Napriek tomu sme dokázali vyhrať so Sačurovom 6:5, Močaranmi 5:2,
remizovať s Vojčicami 1:1, a napokon aj prehry so štvrtoligovými
Sobrancami 1:6 a Palínom 2:3. Spestrením prípravy bola účasť na
tradičnom turnaji, bol organizovaný oblastným futbalovým zväzom,
kde sme obsadili 2. miesto. Generálku na jarnú časť odohráme 18.3.
s Krásnovcami a prvé jarné kolo začneme 25.3. domácim zápasom so
Zalužicami.
Ďalej pokračujeme aj v pohári, prvý semifinálový zápas s Tušicami
TNV je na programe 5.4. o 16.30 v domácom prostredí. L. Ložanský

Zimný turnaj ObFZ . Autor L. Ložanský

Správa zo zelených stolov
OKST Budkovce zorganizoval v utorok 26. decembra 2017
stolnotenisový turnaj 24. ročník
Memoriál Štefana Sabola,
v kategórii dospelých a žiakov v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 18 hráčov, z toho 3 žiaci.
Účastníkov turnaja privítali, starosta obce p. J. Lorinc, riaditeľka ZŠ
Júlie Bilčíkovej p. V. Vajsová, predseda OKST Budkovce p. M. Bréda
a p. E. Sabol, brat nebohého. Vyhodnotenie: Hl. kategória: 1. miesto F. Kmec, 2. miesto - R. Pivarník, 3. miesto - L. Fecák, 4. miesto - Š.
Mištanič ml. Cena útechy: 1. miesto - T. Mikloš, 2. miesto - K.
Sabovčík, 3. miesto - J. Tačár, 4. miesto - J. Mikloš . Kategória žiakov:
1.miesto - F. Kmec, 2.miesto - S. Vančišin, 3.miesto - J. Tačár.
STK Kaluža zorganizoval 3. februára 2018 , 3.ročník
stolnotenisového turnaja Memoriál Ing. Milana Fencíka v telocvični
ZŠ vo Vinnom. Hráči spolu s organizátormi turnaja si uctili jeho
pamiatku položením venca a zapálením sviečok na jeho hrobe na
cintoríne v Kaluži a potom sa presunuli do telocvične ZŠ vo Vinnom,
kde sa hral turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 34 hráčov, z toho 9 hráčov
OKST Budkovce (J. Horňák, S. Tkáč, R. Pivarník, M. Horňák, S. Vančišin,
O. Šalamon, R. Šipoš, M. Tkáč a J. Tačár). Víťazom turnaja v dvojhre sa
stal M. Šarocký (ŠK Stretavka) a v štvorhre - dvojica J. Horňák a M.
Horňák (OKST Budkovce).
Od 19. 2. 2018 OKST Budkovce pokračuje v stolnotenisovom
krúžku na ZŠ Júlie Bilčíkovej pod vedením zodpovednej osoby J.
Horňáka a S. Tkáča. Krúžok bude v pondelok a vo štvrtok.
OKST Budkovce v spolupráci so ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach
zorganizujú vo štvrtok 15. marca 2018 stolnotenisový turnaj 11.ročník
O Pohár riaditeľa ZŠ Júlie Bilčíkovej v miestnej telocvični so
začiatkom o 13.30 hod.
OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI zorganizuje v sobotu 17.
marca 2018 stolnotenisový turnaj Majstrovstvá oblasti mládeže, pre
kategórie (najmladšie žiactvo, mladšie žiactvo, staršie žiactvo
a dorast) v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach so začiatkom
o 9.00 hod.
Súťažný ročník 2017/2018 sa začal koncom septembra 2017. V
oblastnej 5. lige MI-SO hrajú dve družstvá OKST Budkovce v zložení:
A družstvo (Š. Mištanič ml., M. Bréda, J. a M. Horňákovci, S. Vančišin,
P. Eliáš, L. Fecák) a B družstvo (Š. Mištanič st., S. Tkáč, R. Šipoš, O.
Šalamon, M. Tkáč a J. Tačár) . Súťaž pokračuje a priebežné poradie po
20. kole je: A družstvo je zatiaľ na 8. mieste a B družstvo na 13.
mieste. Súťaž sa končí v sobotu 21.apríla, posledným 26. kolom.
OKST Budkovce zorganizuje 11. ročník stolnotenisového turnaja
o Pohár starostu obce v sobotu 14. apríla 2018 v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej. Po takmer 5 ročnej prestávke sa OKST rozhodlo pokračovať
v tomto turnaji avšak s malou zmenou, že turnaj budú hrať dvojice
hráčov a nie jednotlivci. Turnaja sa môžu zúčastniť akýkoľvek hráči
z rôznych okresov a líg, počet dvojíc je limitovaný na 16. Propozície
k turnaju budú uverejnené na obecnej stránke.
R. PIVARNÍK
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