Novinky z OcÚ:
-realizácia kúrenia - sála OcÚ,
- realizácia výstavby workoutového ihriska,
- upratovanie verejných priestranstiev po kalamite,
- pravidelná úprava verejných priestranstiev – kosenie,
-pokračuje finalizácia úpravy exteriérovej časti MŠ,
- realizácia výstavby detského ihriska,
- podaný projekt " Cez lávky do Jednoty ".
J. Lӧrinc, starosta obce Budkovce

I vi sce buľi? Dze? No šak na Dňoch našoho valala. Dvacecštvartoho juna toho roka – vera, bars horuco bulo - na našim Štadione
Štefana Nadzama u Butkovci – aľe ľepši, jak kebi malo buc žimno, no ňe? Co še tam šicko dalo vidzec? No, po perši, bula suťaž u vareňu
guľaša – a vihraľi ju Gaborovci (toti, co maju VALMBYT) - porota tverdzi, že ich guľaš bul zos šickich najľepši. Daľej sce še mohľi povožic
na koču – takim, co bul cahani koňami. Aj na koňoch še dzeci mohli povožic – ej, ňebulo konca kraja toho vožeňa. Bul tam naš Janko
Romančak zos svoju fajnu zmeržľinu, chtoru maľi toti, co prišli – zadarmo. Bul aj guľaš – taki, co pre šickich – obecni - no aľe fajni bul.
Pre šickich bula aj kofola, aj pivo u šestroch Viery Olexikovej aj Marty Miľovčikovej – na ľistki. Mladi chlapci sebe mohli zaštriľac zos
„softchellových“ puškov s Dominikom Lorincom – nedalo še dakomu ubľižic... Dzeci maľi skakaci hrad, trampoľinu, stanok zos hračkami,
aj cukrovu vatu. I mohľi še zabavic na disciplinoch zos našu kulturnu poslankiňu Evu Pavlovovu aj s kulturnu komisiu - bežec, skakac,
zasuťažic sebe... Šicki dzeci dostali džusik, lizatko, aj baloni... Dzivčata zos Aničku Olexovu maľovali na tvar meňši dzeci, no ta daľi jej!
Ozda každi dzecko malo coška na tvari. Šicko zešlo, abo še rospuščilo, kec prišli hasiče s totu ich penu – no dzeci še zabavili aš – aš –
a mokri buľi, aľe bačilo še im... Naš športovi veduci Lukaš Ložansky zabespečil zapas u malym fodbaľe – i vihrali starši nad mladima.
Dzekujeme zamestnancom našoho Obecnoho uradu – veľo še narobili, visledok šak stal za to... Dalo še pohutorec s každim, chto prišol
– išče aj pan farar... Dachtori še aj par ročkov ňevidzeľi. A o toto išlo, no ňe?
A na druhi dzeň – dvacecpiatoho juna – išče večša parada – 23. Folklorni slavnosci še konaľi u Butkovskej Kulture. A jaku reklamu
maľi! Dzivčata aj s harmoniku na vože cahanim s koňami špivaľi po calim valaľe a zvolavaľi šickich, chto ľubi našo pišňički. Maľi perši pris
našo Pacerki z Butkovec, ale nemohľi, ta zašpivaľi na začatok ženi zos našoho suboru Dreľich – zos Editu Jónyovu. Zahral im harmonikar
Janko Ivan a vecka vistupiľi dzivčata, chtori už davňejši povihravaľi všelijake mesta na okresnich koloch Slavik Slovenska – Paťka Jurčova,
Silvia Paľova i Kristina Melnikova – špiva im to doteras bars šumňe. A daľši čislo bul Folklorni subor Zemplin - no a ten zatancoval,
zahral i rozošpival šickich! Ta to buľi profesionali, ňe? Aš še kultura tresla! Javisko bulo zrekonštruovani – kuščok šliski, ale tanečnici
tancovali do konca – odmeňili ich s guľašom, s kvitkami, s kňišku i s podzekovaňom, žebi im to špivalo a tancovalo furt ľepši...
Moderatorki hutoreľi neľem slovenski , ale aj po našim, ta aspoň me šicki rozumiľi... A cešime še o rok, co nam birov aj s kulturnu aj
športovu komisiu prihotovia!
Mižo z Butkovec

Pekný výlet
Výbor Klubu dôchodcov usporiadal pre členov klubu jednodňový zájazd
do susedného Maďarska na termálne kúpalisko v Sárospataku.
Vzhľadom na to, že v autobuse bolo dosť voľných miest, mali možnosť
sa ho zúčastniť aj nečlenovia klubu. Tak ako sa to už viackrát stalo,
piatkové ráno 23. júna bolo dosť chladné, veterné a silne pršalo. Za
stáleho silného dažďa a vetra sme opúšťali Budkovce, no v nádeji, že
počasie sa zlepší. A skutočne, tak ako po minulé roky sa „ktosi“ nad
nami „zmiloval“, a my sme zažili pekný slnečný deň ako určený na
kúpanie. Vzhľadom na to, že ešte neboli školské prázdniny, areál
kúpaliska nebol preplnený a my sme sa mohli dostatočne vykúpať,
využiť všetky ponúkané možnosti kúpaliska a večer sme sa šťastne
vrátili domov.
Aj napriek menšiemu záujmu o zájazd, výbor klubu zorganizoval
v piatok 18. augusta ďalší, tentoraz bez poplatku na cestu aj pre
nečlenov klubu. Zúčastnilo sa ho celkovo štyridsať záujemcov a aj
počasie bolo krajšie ako pri predošlom zájazde. Všetci zúčastnení boli
spokojní a šťastne sa vrátili domov.
Organizátori obidvoch zájazdov ďakujú všetkým zúčastneným za ich
príkladnú disciplínu. Škoda, že zo strany dôchodcov je o takýto výlet
z roka na rok menší záujem a je na rozhodnutí výboru, či ešte takýto
zájazd organizovať.
V dňoch 24.-25.6.2017 sa konali Dni obce Budkovce, ktorých
súčasťou bola aj súťaž vo varení guľášu. Medzi deviatimi súťažnými
družstvami bolo aj družstvo Klubu dôchodcov, ktoré obsadilo v súťaži 2.
miesto. Ďakujeme všetkým členom tohto družstva za vzornú
reprezentáciu klubu a za ceny, ktoré zanechali v prospech klubu.
Štefan Šimko

Z každého rožku trošku
Je pravdou, že príroda sa dokáže rôzne zahrať s ľudskou
bytosťou.
Napr.: Štvoroký muž žil údajne v Anglicku
a všetky štyri oči mu plne fungovali. Mal dokonalý zrak
a každým okom sa dokázal pozerať na iné miesto.
V USA žila žena s najväčším váhovým úbytkom. Narodila sa
v r. 1943, časom jej váha začala nekontrolovane rásť a v r.
1988 vážila 477 kg. Nakoniec sa jej podarilo schudnúť o 349
kg. Pri váhe 136 kg sa podrobila operáciám na odstránenie
prebytočnej kože. Zomrela v r. 2006.

Zašmejme še
Policajt : „Chlapče, šak išče maš ľem pejc roki a dze vedzeš
totu kozu na štrančgu ?“
„Ta do Dubravky gu capoj.“
„No a ocec toto nemuch spravic ?“
„Ta co sce dilino? Šak ocec ma mladu ženu.“
Hutori kumotra kumotroj : „Kazala mi mužoj, Kalmanoj, naj
mi da svoju platobnu kartu bo idzem na nakup.“
„A PIN dal ?“
„Ne – nepindal.“
Štefan Šimko

Účastníci výletu.
Foto: J. Bicha

Z receptára budkovskej kuchárky
Zapekaná žemľa
Po tomto jedle sa len tak zapráši. Lahodne rozpustený syr,
chrumkavá žemľa a chutné vajíčko uprostred. Lepšie deň už začať ani
nemôžete. Budeme potrebovať: 4 malé bochníky chleba alebo veľké
žemle, 4 vajcia, 150 g šunky, 100 g tvrdého syra, petržlenová vňať
alebo pažítka, soľ a korenie na dochutenie.
Postup: Najprv si zapnite rúru, ktorá sa nahreje, kým budete jedlo pripravovať. Rúru predhrejte na 180 stupňov. Na pripravených
bochníkoch odrežte vrchnú časť ako čiapočku. Vnútro žemle vydlabte lyžicou alebo nožom tak, aby bola hrúbka steny približne 1 cm (pri
žemliach, ktoré majú oveľa jemnejšiu kôrku ako chlieb, môžete nechať hrubšie steny). Dno každého bochníka následne vysteľte plátkami
šunky, ktorú potom zalejte surovým vajíčkom. Na strúhadle s väčšími otvormi si potom nastrúhajte syr. Bylinky, petržlenovú vňať alebo
pažítku si nakrájajte najemno a zmiešajte so syrom. Vajce posypte zmesou syra a byliniek. Bochníky naspäť uzavrite vrchnou časťou, ktorú
ste na začiatku odrezali. Zabaľte ich do alobalu a nechajte piecť 5 minút. Po upečení na ne môžete položiť malý plátok masla.
Q
Otília Sabolová

Z diania v našej Základnej škole
Školský rok v novom šate
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Pre mnohých boli plné
pekných zážitkov, ktoré nám dodali nové sily. Môžeme tak vykročiť
do plnenia úloh, ktoré nový školský rok prinesie.
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 privítala 4.
septembra svojich 363 žiakov v novom šate. Úprava areálu sa začala
ešte v marci, ale v plnej kráse ho mohli žiaci a rodičia vidieť po
prázdninách. Takáto zmena si vyžiadala veľa práce, a aj finančných
prostriedkov.
Úpravou prešla takmer každá časť areálu. Vyťali sa prečnievajúce
smreky spred prvých budov, ktoré už ohrozovali zdravie žiakov. Tento
areál je upravený a vysadený tak, aby vytváral pekné prostredie pre
všetkých a nebránil pohybu našim žiakom.
Medzi prvým a druhým pavilónom vznikol pocitový chodník a
oddychová lavička v tieni krásnych líp. Umiestnili sme tam aj
exteriérové pexesá o hradoch, zámkoch, faune a flóre Zemplína.
Priestor medzi druhým a tretím pavilónom je relaxačnooddychovou zónou. Žiaci môžu na rôznych výškach pníkov a guľatine
vyskúšať svoju šikovnosť a rovnováhu. Vytvoril sa priestor na
vonkajšiu učebňu s tabuľou a počítadlom. Nájdete tu aj merač zrážok
Slovenského hydrometeorologického ústavu. Veľmi pekne sa
rozrástla aj nová bylinková záhradka. V budúcnosti tu chceme ešte
umiestniť žiakmi vlastnoručne vyrobené kŕmidlá pre vtákov a hmyz, a
takto podporiť ochranu prírody.
Dažďovú záhradu medzi pavilónom školskej jedálne a pavilónom
dielne už iste poznáte. Zužitkujeme dažďovú vodu zo striech, ktorá sa
zachytáva a slúži ako zásoba vody pre rastliny. Takto sa dažďová voda
nedostáva do kanalizácie, ale je užitočným pomocníkom.
Stále pracujeme na priestore medzi pavilónmi dielňa a
telocvičňa. Už dlhšie je tam umiestnený nový skleník s automatickou
ventiláciou, v ktorom môžu žiaci vnikať do tajov sadenia, presádzania
a života rastlín. Počas leta nám prudký vietor veľmi poškodil skleník,
ale už je všetko opravené. Pribudlo tam javisko a regionálna výzdoba,
ktorou sme prekryli neestetické teplovzdušné potrubie.
V časti pri arboréte za multifunkčným ihriskom pribudol ovocný
sad. Vysadili sme 50 nových stromov - jabloní. Aj napriek našej snahe
budeme musieť niektoré stromčeky kvôli veľkému suchu nahradiť.
Najväčším prekvapením je určite nový priestor na cvičenie pred
multifunkčným ihriskom. Vonkajšie fitnes stroje na cvičenie sme
vybrali tak, aby mohli byť využité našimi žiakmi, ale slúžili ako
posilňovňa aj pre seniorov. Teší nás záujem verejnosti práve o
cvičenie na týchto strojoch.
Veľa práce sa urobilo a základná škola má v pláne ešte veľa
urobiť, aby celý areál bol nielen užitočný, ale aj pekný pre všetkých.
To všetko sme mohli zvládnuť za pomoci starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva, šikovnosti zamestnancov školy, ale aj za
pomoci sponzorov školy. Finančné prostriedky na úpravu sme mali
z projektu školy cez nadáciu SPP vo výške 6 000 €, obec nám
prispela vo výške 3 000,-€, vlastné prostriedky školy boli vo výške
cca 4 000,-€.
Ďakujeme...

Všetkým chceme vyjadriť veľké poďakovanie. Vytvorili sme krásny
priestor najmä
pre naše deti, z ktorých chceme vychovať
zodpovedných občanov.
A ako hovorila aj PhDr. Júlia Bilčíková, CSc., hlavne príklad
vychováva.
Práca pedagóga je náročná a namáhavá, no
zároveň vznešená a krásna. Verím, že aj tak príjemné a účelné
prostredie našej školy, ZŠ Júlie Bilčíkovej, pomáha vo výchove a
vzdelávaní našich detí.
autor článku a fotografií:
PaedDr. Viera Vajsová
riaditeľka ZŠ Júlie Bilčíkovej
Budkovce 355
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Z diania v našej Materskej škole
Aj škôlkari začínajú...
Tak ako vo všetkých ostatných školách, aj v Materskej škole
v Budkovciach sa začal v pondelok 4. 9. 2017 nový školský rok.
V tomto školskom roku máme k 1. 9. 2017 zapísaných 36 detí
a v priebehu roka nastúpia ešte 2-3.
Školský rok sme začali aj s novou p. učiteľkou Miroslavou
Sabolovou, ktorá nastúpila po odchode p. A. Sabovčíkovej. Prvé dni
sme začali dobre, len nováčikovia máličko poplakali, ale už si zvykajú.
Krásne nás privítal aj gaštan medzi kaštieľom a MŠ, ktorý celý zakvitol
a má aj nové listy. Akoby chcel privítať nielen deti MŠ, ale aj
záujemcov o cvičenie na našom novom ihrisku, kde už máme prvých
cvičencov na sústave hrázd a finišuje už aj príprava a osadenie
ostatných športových a relaxačných prvkov z projektu Cvičme spolucvičme vonku, ktorý by mal byť do konca septembra už celkom
hotový. Na svoje si prídu nielen deti, ale aj stolní tenisti a všetci
dospelí, čo chcú urobiť niečo pre svoje zdravie. Aj keď boli prvé dni
upršané, už sme vyšli aj von a veríme, že nám počasie ešte umožní čo
najviac sa vyhrať i vonku, a aj v piesku. Zatiaľ Vás všetci
pozdravujeme
z
našej
super
šmykľavky.
Mária Adamová, riaditeľka MŠ

Príbehy budkovských krížov
Prícestný drevený kríž rodiny Kišíkovej
Drevený prícestný kríž stojí na hranici budkovského (Cholmik)
a slavkovského (Na hrune) chotára, oproti čerpacej stanici
Transpetrol. Pred ním vyrástol agát biely, aj za ním, ale ten už bol
spílený. Pamätník je vyrobený z dubového hranola 25x25cm 4,20 m
vysokého, bez ochranného náteru, osadený do betónového základu
s rozmermi 0,6 x 0,6 m. Na rozpiacu je pripevnený plechový korpus.
Hornú časť kríža prekrýva ochranný plech. Na kríži sú vyrezané reliéfy
kalicha, klieští s kladivom a veže s kohútom. Bol postavený v roku
1905 na slávu Božiu rodinou Paľkovou (ktorej korene siahajú do
Budkoviec) a rodinou Kišíkovou zo Slavkoviec. Na najvyššom bode
parcely Cholmik 109,5 m n. m. boli dňa 21.10.1831 obesení traja
vodcovia sedliackeho povstania v Budkovciach z augusta 1831.
Boli to obyvatelia Budkoviec odsúdení štatariálnym súdom
v Michalovciach. Ladislav Kováč – 48 ročný zeman, Juraj Kovalík – 38
ročný sedliak a Ján Rigas – 26 ročný sedliak. Tieto udalosti popísal
Vladimír Miro vo svojej knihe Horúce nebo. Na pamiatku obetiam
roľníckeho povstania v roku 1831 bol vybudovaný pamätník, ktorý je
umiestnený na Kostolnom námestí pred Gazdovským domom.
O tento kríž sa starajú potomkovia rodiny Kišíkovej .
Miroslav Pivarník
OZ Gazda Budkovce

Prvé spoločné tohtoročné foto – autor Mária Adamová

Pamätník obetiam povstania,
foto: M. Pivarník

Takto nás
privítal gaštanfoto: Mária Adamová

Už si tu môžete zacvičiť – foto Mária Adamová

Prícestný drevený kríž rodiny
Kišíkovej, foto:M. Pivarník

Miesto, kde stáli šibenice, foto:M. Pivarník.

Poznávajú históriu svojej obce
Občianske združenie Gazda – Budkovce uskutočnilo v mesiaci jún
2017 v spolupráci so ZŠ Júlie Bílčikovej v Budkovciach pre žiakov
vyšších ročníkov II. poznávaciu trasu na tému „Poznaj históriu svojej
obce“. Po trase ZŠ – ulica Nový valal ich sprevádzali členovia OZ
Gazda Ing. Ján Rimár, Ing. Miroslav Pivarník, Jozef Milan Volovár,
Dušan Volovár, Ferdinand Kunder, Štefan Janusko, Anna Sabolová
a Michal Petro.
V tento letný deň výška teplomeru dosiahla skoro 30 °C, keď sme
spoločne po príhovore riaditeľky ZŠ PaedDr. Viery Vajsovej so žiakmi
vykročili od ZŠ, v sprievode učiteľov Mgr. Vaľovej a Mgr. Šaffu na
poznávaciu trasu. Smerovali sme od bývalého obchodu Baťa, neskôr
predajňa Zelenina v rodinnom dome Imricha Ondiča st. V tomto
dome sa v rokoch 1935 – 45 konali divadelné a školské predstavenia .
Mládenci a dievčatá si v tejto sále aj zatancovali. Nasledovalo
priestranstvo terajšieho Obecného úradu, kde bola kedysi veľká kerta
– ovocný sad, patriaci k bývalému notárskemu úradu. Kertu dal
vysadiť notár Szoták. Mladší chlapci tam tajne chodili oberať nezrelé
ovocie.
V tejto ulici nachádzame rodinné domy, kde sa narodili naši
známi rodáci: v obchode Vesna – speváčka ľudových piesní Mária
Paľová – Kovaľová, teraz predajňa Kebab. Ďalší rodný dom
stredoškolského profesora Mgr. Štefana Olexíka, futbalistu Štefana
Nadzama, lekárov – športovcov MUDr. Štefana Kepiča a MUDr. Jána
Harbuláka, ako aj detí folkloristov rodiny Olexíkových: Františka,
Angeliky, Márie. Obchod Chemodroga viedol Michal Olexík, v ktorom
bol tovar pre zabezpečenie domácnosti – maľovanie, nafta a petrolej,
žiarovky, detské hračky- guličky a bábiky, školské potreby, budíky,
knihy a iný tovar.
V našej obci máme aj „prvého občana Slováka“ Stanislava
Volovára, ktorý sa narodil sekundu po polnoci 1.1.1973. V tých rokoch
bola v Československu venovaná prvým občanom veľká pozornosť,
deťom boli venované darčeky – kočík a detská výbava. Každoročne
boli ich rodiny pozývané na slávnostné novoročné stretnutia s veľkou
tortou a darčekmi. Tie im pripravilo vedenie obchodného domu Prior
a Detský dom Praha 1. Cestu
do Prahy mali zdarma, aj výlet po Prahe na vozidle Tatra 603.
V spomienkach nás starších natrvalo ostal obraz piatich horiacich
stodôl na Novom valale, a to od križovatky u Astrabových až po
Kuchárových. V ďalšom dome u Jána Olexíka bol počas prechodu
frontu v druhej svetovej vojne vykopaný „dekung“, kde sa mohli
domáci aj susedia skryť pred bombami. Počas jedného
bombardovania bol v tvári zranený mladý M. Paľo – Birovik. Z
historických stavieb tu nachádzame na pozemku u Novotňákových
„odvodňovací kanál“ od železnice až ku vodnému stavidlu na Duši. Na
Fircik uličke mal v dobách po Druhej svetovej vojne kováčsku vyhňu p.
Madaras. Kováčska „šmikňa“ bola aj u Virčíka – teraz rodinný dom
Dušana Verbiča.
Ďalšou historicky významnou stavbou je „obranný val“ za
Mištaničovou záhradou z roku 1939. Vtedy Slovensko napadli
maďarské horthyovské vojská. U nás v Budkovciach to boli žandári
a civili z Drahňova. V tých rokoch bola za našou obcou hranica medzi
Slovenskom a Maďarskom. Naši domobranci mali guľometné hniezda
za Galandom, vľavo pri Duši a vpravo pri železničnej stanici. Chlapci
a mládenci z dediny tajne spoza rohu slamy pokukávali na celé
dianie. Ďalej pri pohľade na lúku za obcou po pravej strane stojí
váhadlová studňa na Pľebanskim pastvisku, ktorá slúžila pre
napájanie dobytka. Na tomto pastvisku sa v 40. rokoch min. storočia
konali obecné slávnosti. Občania – starí aj mladí , ale najmä deti zo
základnej školy. Pri ceste na ľavej strane stojí novopostavený kríž, dar
rodiny Harbulákovej.

Za najvýznamnejšie archeologické nálezisko u nás je považované
starobylé osídlenie „Hurka“ nad Vagašom, k čomu máme aj
reprodukciu katastrálnej mapy z roku 1866. Vagaš , je bývalá osada
/rúbanisko z maď./, kde bývali rodiny: Paľo – Birovikovo, Smaržovo,
Olexikovo, Kuchárovo a ďalšie Kuchárovo. Poslední osídlenci sa
presťahovali okolo roku 1900 a vytvorili novú ulicu pod terajším
názvom „Nový valal“. Na dávnom osídlení Hurka boli preskúmané
dobové stavby, a to torzá po vykopaní: obytné priestory, hlinená
dlážka, palankové steny a steny z prútia oblepené hlinou, obilnica –
hlinená nádoba na zrno. V 50. rokoch minulého storočia dievčatá
a chlapci chodili v skupinkách počas jarných mesiacov na Vagaš na
„dzvončky“ – korunkovku strakatú. „Dzvončkoch“ bolo celé more
a celé náručia dievčatá nosili domov na ozdobu do vázy. Po zásahu
poľnohospodárskeho družstva priemyselným hnojením bola táto
lokalita postihnutá a „dzvončki“ na niekoľko rokov zmizli. Až teraz sa
príroda sama oživila a milé jarné „dzvončki“ sú tu opäť v plnej kráse.
Teraz sa však podľa zákona už nesmú trhať.
Veľmi zaujímavým v závere náučnej trasy bol výklad Michala
Petra k lokalite Vajsov hrunok a to k nálezom z toho osídlenia –
kamenný pazúrik, ako pracovný kamenný nástroj na lov zveri, ale aj
opracovanie úlovku a na práce v kuchyni. Ďalej bol žiakom
poskytnutý prehľad z oblasti tu vyskytujúcej sa fauny a flóry. Vtáky
včelárik, rybárik, brehuľa hnedá a mnohé ďalšie vo farebnom
vyobrazení. Z poľnej zveri sa v tejto lokalite vyskytuje líška, srnčia
zver, zajace, diviaky, bažanty.
V tomto horúcom letnom dni a po dlhšom pochode sme boli ku
koncu cesty na Vagaš všetci zmorení, dospelí aj žiaci. Vodička nás
občerstvila a záver výletu sa nám šťastlivo vydaril. Na tento horúci
júnový náučný chodník budeme mať my aj žiaci pekné spomienky.
Finálne výsledky práce členov OZ Gazda Budkovce bude možné
využiť pre skvalitnenie vyučovacieho procesu žiakov ZŠ a pre
zachovanie ľudovej kultúry a histórie zo života našej obce
v spracovaných dokumentoch. Okrem školy budú uložené aj
v etnografickom múzeu Gazdovský dom.
Anna Sabolová
Z Gazda - Budkovce

Žiaci Základnej školy J. Bilčíkovej Budkovce
na exkurzii s členmi OZ Gazda – Budkovce,
foto : A. Sabolová

Pokračovanie príbehu
pani Petruňovej
Dostala som od p. redaktorky otázku: „Čo nové máte na dvore?“
Tak odpovedáme:
Máme dokončené jazierko, urobili si v ňom
domček dve malinké žabky a zopár vodných ulitníkov .... na hladine
vody tancujú vodné korčuliarky a skrášľujú ju vodné rastlinky, ktoré
zakvitli. Celé leto chodili vtáci piť do jazierka vodu, čo nás nesmierne
tešilo, nakoľko sa množstvo vtáctva zdržiava na dvore a vyspevuje.
Zjari pán domáci nelenil a pustil sa do výstavby
dreveného domčeka s pivnicou osadenou do zeme. Svoju vášeň pre
víno nezaprie, a ak by ste náhodou otvorili dvere do pivnice,
nezľaknite sa :-), pre jej obsah ju môžeme pokojne nazvať vínnou, aj
keď mala pôvodne slúžiť na uloženie zeleniny a ovocia. Hádam sa
zmestí aj to.
Celodrevený domček, ktorý vytŕča spoza plota,
má charakter duchovnej úrovne a slúži na relaxáciu, cvičenie a
harmonizáciu energie, jednoducho povedané na inventúru duše a
načerpanie novej energie. Keďže je to priestor celodrevený, bez
akéhokoľvek elektromagnetického žiarenia a zbytočných myseľ
narušujúcich podnetov, je vhodný na meditácie. V dnešnom
uponáhľanom svete je dôležité stíšiť myšlienky a nechať ich odísť
spolu so strachom, stresom a zaneprázdnenosťou, aby sme vytvorili
priestor pre nové nápady, myšlienky a príchod novej energie na ich
zrealizovanie. Práve v takom prostredí, kde je úplne ticho, cítiť vôňu
dreva a spev vtákov, je ideálne sa vžiť do nášho tela a precítiť ho
cvičením, vedúcim okrem iného k prečisteniu tela a mysle. Presne za
týmto účelom bol domček zrealizovaný.
Za ním je posedenie, pod susedovou čerešňou na
našom pozemku :-), s otvoreným ohniskom. Letné večery sme
využívali s celou rodinou na rozhovory, rituály pri ohni a celkom
bežné opekanie maškŕt a zemiakov v pahrebe ako niekedy dávno za
našich mladých čias. Načerpať novú energiu nám umožnila celková
atmosféra, spev našich detí, večerný ľahký vzduch a plamene ohňa.
Okrem toho, aj na našom dvore končí rozmarné
leto a začína sa zjesenievať, začali padať orechy a stihli sme vysadiť
jahôdky. Tešíme sa na babie leto a, samozrejme, farebnú teplú jeseň.
Prajem Vám, všetkým čitateľom, krásnu
pohodovú jeseň, plnú farieb a jesenného slnka. Relaxujte, oddychujte
a buďte zdraví.
Za celú rodinu Valéria Petruňová
Foto: V. Petruňová

Z plánov a činnosti
Občianskeho združenia Gazda – Budkovce
V roku 2017 plánuje OZ Gazda – Budkovce v rámci svojej II.
sekcie tzv. ľudová kultúra, začať s prípravou vhodnej formy osláv 25.
výročia založenia dedinskej folklórnej skupiny Pacerki. K tomuto účelu
sa plánuje druhé rozšírené vydanie Zborníka ľudových piesní
z Budkoviec a južného Zemplína, ktorý by mal vyjsť na jeseň 2018.
V tomto vydaní zborníka budú uvedené všetky ľudové piesne z celého
repertoáru súboru Pacerki , ktoré interpretuje súbor naživo, ale ktoré
sú vydané aj na troch CD nosičoch. Bude tu ďalej uvedená celá
chronológia vzniku a celá umelecká cesta Paceriek, ktoré sú tu už 25
rokov, čo je úctyhodné. Ale dozvieme sa aj o životných osudoch
jednotlivých členiek súboru v zložení na začiatku i v súčasnom
obsadení. Takto naša Folklórna skupina Pacerki dostáva od nás
darček za úspešnú umeleckú reprezentáciu našej obce. Je nanajvýš
potešiteľné, že naše Pacerki sú známe nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí, napríklad v Chorvátsku, kde ich opakovane každý rok
pozývajú. Teda druhé vydanie Zborníka ľudových piesní z Budkoviec
bude darom a životnou vzpruhou pre naše Pacerki do ďalších
úspešných rokov.
V rámci III. sekcie tzv. „historickej“ sa pracuje na podchytení
histórie obce Budkovce. Pritom aj naša obec má svoje svetlé miesta
v dejinách z hľadiska celospoločenského a je potrebné to dať na
vedomie najmä mladej generácii, aby poznala históriu svojej obce
a mala byť na čo hrdá a ku svojej obci Budkovce sa vždy hrdo hlásila.
Takéto „dejiny“ obce Budkovce sa môžu spracovať tak , že skúmame
podľa ulíc významné domy, lokality a udalosti, ktoré sa tam udiali.
Zároveň už boli uskutočnené dve akcie v roku 2016 a 2017 pre žiakov
tunajšej Základnej školy Júlie Bílčikovej. V tomto príspevku chceme
upozorniť na to, že táto sekcia v spolupráci s OcÚ, rím.-kat. cirkvou,
MO SRZ a ďalšími subjektmi v obci začala s obnovou a zveľaďovaním
bývalého obecného cintorína „Cinterik“, ktorý je súčasťou veľkého
areálu Budkovských rybníkov a tu plánovaného náučného chodníka.
Na Cinteriku sa nachádzajú hroby a zachovalé náhrobné pomníky
našich zemanov, ale celá táto lokalita je pietnym miestom bývalého
obecného cintorína. Je v pláne celú túto lokalitu upraviť, doplniť
okrasnú zeleň, umiestniť lavičky na posedenie a oddych, ale hlavne
pravidelne kosiť a udržiavať celý areál v kultúrnom stave, na ktorý by
sme mohli byť všetci pyšní.
V súčasnosti sa na Cinteriku buduje prístupový chodník
k spomínaným hrobovým miestam a vykosila sa nežiaduca zeleň.
Pováľané náhrobné kamene sa zafixujú v stojatej polohe a detailne sa
upraví miesto okolo hrobov. Plánuje sa obnoviť hlavný kríž vyrobený
z dreva pánom Miroslavom Pištejom. Následne sa pristúpi ešte tejto
jesene k úprave prístupovej cesty na rybníky, najmä ku vykoseniu
okrajov cesty a vysadeniu stromovej aleje. Postupne v rámci
finančných možností obce sa tu osadia lavičky a jednotlivé panely
spomínaného náučného chodníka, ktorý povedie až ku rybárskej
chate. Pre podnikateľské subjekty v obci, ale aj mimo Budkoviec sa tu
ponúka možnosť sponzorsky podporiť budovanie panelov náučného
chodníka a to tak, že pri poskytnutí finančnej čiastky 300 Eur bude na
paneli uvedené meno darcu. Je možné podporiť akciu aj menšou
čiastkou, potom na paneli budú mená dvoch či troch darcov.
Veríme však, že sa do tejto akcie zapoja aj občania obce, pretože
sa tu buduje niečo, čo bude slúžiť nám všetkým, bude to areál zelene
a prírody, na ktorý budeme určite pyšní.
Ing. Ján Rimár,CSc.
Občianske združenie Gazda
Budkovce

Povedz mi to s láskou..

Fotogaléria z Dní obce 2017 a 23. FS Budkovce

Keď som videl množstvo detí na farskom dvore 3. 7. v pondelok
ráno, rozmýšľal som, ako zabezpečiť aký-taký poriadok, ktorý sme
potrebovali počas celého nasledujúceho týždňa. Napadlo mi, že keby
sme do všetkého, teda do reči, skutkov, vzťahov, dokázali vložiť viac
lásky ako inokedy, zvládneme to v pokoji. Veľa detí, málo mladých.
Nikdy predtým nebol taký nedostatok mladých. Skôr sme mali obavy, či
tie farské letné stanovačky deti ešte chcú, lebo mladí vždy chceli. Tento
rok bol iný. Veď každý rok je iný. Teraz bolo veľa detí, ale menej tých,
ktorí na poriadok dozerali. A tak sme si zvolili heslo: POVEDZ MI TO
S LÁSKOU. Nie, neboli sme z toho rovno svätcami, ale cítili sme, že
láska je všemocným kľúčom na otvorenie mnohých sŕdc. Veď ak by to
tak nebolo, prečo by Ježiš Kristus o tom toľko rozprával? Je to Jeho
návod a je správny. Áno, dá sa to zneužiť spôsobom, že vy so mnou
hovorte láskavo a ja nemusím, ale Ježiš isto počítal aj s tým. Rád by
som ale počul od detí, či si toto heslo odniesli aj domov. Víťazstvom by
bolo, keby rodičia povedali, že môj syn, dcéra, rozpráva a koná
s láskou. A potom by sme museli pokračovať v takýchto akciách aj
naďalej. Ak nám totiž niečo nefunguje doma, v dedine, vo farnosti, ak
nefungujú vzťahy, tak len preto, že je málo lásky.
Každoročne sme vystavení rozmarom počasia, ktoré nám vie
veľkolepo spestriť stanovačku a pobaviť nás tým, že zachraňujeme, čo
sa dá. Pri čítaní táborovej pošty (každovečerná slávnostná podpora
literárnych diel našich detí) som si všimol niekoľko svetelných
zábleskov mysliac si, že deti „selfujú“. Ale kdeže, asi o desať minút
prišla taká búrka, že sme nevládali chrániť obydlia našich detí. Čo
nevzal vietor, podmyla voda. Ale pamätný bol večer v kuchyni, keď sme
sa zahĺbili do príbehu o Noemovi a potope ľudstva. Počúvajúc o veľkej
potope ľudstva sme boli vďační za takú malú prietrž. Tvrdím, že deti
majú ešte stále radi biblické príbehy. Sú krásne, poučné a cez tieto
príbehy k nám rozpráva Boh. Škoda len, že sme na nich zabudli už aj my
dospelí a prestali sme nad nimi meditovať a rozprávať alebo čítať ich
deťom.
Nedá sa nespomenúť návšteva Animy – domova soc. služieb
a Charitného domu Štefana Hlaváča v Michalovciach, kde naše deti
zahrali pár biblických príbehov pre starších, aj chorých ľudí. Pohľad na
človeka, ktorý je limitovaný fyzicky alebo psychicky a je nutne
odkázaný na službu druhých nech nám zostane dlho v pamäti, aby sme
si vážili zdravie, ktoré máme. Iní ho majú menej, alebo nemajú takmer
vôbec. Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa denne starajú o ľudí, ktorým
príbuzní nedokážu dať úplnú starostlivosť. Aj keď sa tam divadielko
nepodarilo dokonale, naše deti boli odmeňované spontánnym
aplauzom a úsmevmi.
Ďakujem všetkým, ktorí nám každoročne pomáhate pri týchto
skromných detských stanovačkách. Cítim podporu celej farnosti,
veď preto to môžeme takto nezištne robiť. Ďakujem mladým za ich
vytrvalosť a prípravu programu. Viem, aké to je namáhavé. Neviem
dokedy nám to vydrží, ale je príjemné pozerať staré fotky spred 11
rokov a spoznávať sa na nich. Áno, tento tábor bol 11. v poradí. A žeby
sme sa navzájom pozvali aj na budúci rok?
Marek Pristáš, správca farnosti

Folklórna skupina Dreľich na Dňoch obce 2017. Foto: O. Sabolová

Najvzácnejší hosť – Folklórny súbor Zemplín.
Foto: O. Sabolová

Vozenie na koči v obci –
reklama na Folklórne slávnosti, foto: O. Sabolová

Foto: O. Sabolová

Nové výzvy v našom futbale
Po ukončení jarnej časti sezóny 2016/2017 bolo slovo „priemer“
najčastejším v posezónnom hodnotení účinkovania A-mužstva.
Konečné 7. miesto v tabuľke zrejme odzrkadľovalo celkovú kvalitu
kádra, i keď dosiahnutie 5. alebo 4. miesta bolo určite v našich silách.
Počas krátkej letnej prestávky tak došlo k niekoľkým zmenám –
mužstvo opustili Ľubomír Mašleník (Tušice – TNV) a Peter Sabolčík,
ktorému skončilo hosťovanie z Lastomíra. Naopak do mužstva sa
vrátil Mikuláš Mika (Palín), Samuel Gajdušek (Krásna) a na ročné
hosťovanie Miroslav Kurták z Vyšného Hrušova. Zúčastnili sme sa už
tradičného Derby cupu, kde sme na domácej pôde zvíťazili, a jedného
z najstarších turnajov na okolí – O Pozdišovskú vázu, ktorý sme taktiež
dokázali vyhrať. Na víťaznej vlne sme sa zviezli aj počas prvých 3
zápasov jesennej časti nového ročníka, keď sme dokázali zdolať vonku
Krásnovce a Zalužice a v domácom prostredí nováčika z Poruby.
Nepríjemná bola prehra v Zemplínskej Širokej 2:1, kde hráči
predviedli výkon hlboko pod svoje možnosti. Určitou náplasťou je tak
víťazstvo v domácom zápase s Hatalovom, kde sme v 30. minúte
prehrávali už 0:2 ale nakoniec po obrate a víťazstve 4:2, 3 body ostali
doma. Je však potrebné spomenúť, že najťažšie zápasy s Palínom,
Vojanami či Žbincami nás ešte len čakajú.
Z dôvodu nedostatku hráčov sme boli nútení neprihlásiť družstvo
žiakov do novej sezóny – je to určite škoda, keďže v konečnom
hodnotení sa žiaci umiestnili na 2. mieste. V mládežníckych súťažiach
tak pokračuje dorast – ani tam však situácia nie je ideálna, pretože
sme odkázaní na chlapcov z okolia a je minimum doácich. Musíme byť
ale vďační aj za tento stav...
Lukáš Ložanský

Derby cup, foto: L. Ložanský

Aj my sme obohatili Deň rodiny v Michalovciach...
Osem žiačok a tri učiteľky zo Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce sa ako dobrovoľníci zúčastnili na Dni rodiny v Michalovciach. Deň rodiny
tradične každý rok organizuje Klub kresťanských pedagógov Michalovce a už 3 roky ho obohacujeme aj my, účastníci z našej farnosti. Disciplíny,
ktoré sme spolu so skautmi Michalovce zabezpečovali, priniesli rodinám kúsok radosti a spolupráce a deťom malé sladkosti. Ďakujeme pánu
farárovi , našim učiteľkám a mládeži za veľmi účinnú pomoc a dobrý skutok im bol isto zapísaný! 
Za členov OZ Klub kresťanských pedagógov Michalovce ďakuje Otília Sabolová.

Foto: O. Sabolová

