Novinky z OcÚ:
-

získané finančné prostriedky vo výške 6000,- € z nadácie COOP Jednota - projekt " Cez lávky do Jednoty„ ,
zaslaná žiadosť na environmentálny fond - projekt " Kanalizácia I. stavba“,
finalizácia rekonštrukcie sály kultúrneho domu
ukončenie realizácie Street workoutového ihriska,
upratovanie " Cinterika " v spolupráci s OZ Gazda,
upratovanie v Dome služieb,
výmena tepelných zdrojov v objekte tribúny na Futbalovom štadióne Štefana Nadzama,
realizácia akcie " Úcta k starším " spojená s prijatím jubilantov,
údržba a servis záhradnej techniky po letnej sezóne.
Starosta obce Ján Lörinc

Zrnko múdrosti:
„Ňemesci še do skuri!“
Ing. Ján Rimár, Csc

Október – Mesiac úcty k starším
Ako to už býva zvykom, aj v tomto roku 22. októbra – v nedeľu,
sa stretli členovia Klubu dôchodcov, aby si pripomenuli tento
významný mesiac. Stretnutie sa uskutočnilo v Klube dôchodcov
a predchádzalo ho stretnutie občanov obce, ktorí sa v tomto roku
dožili jubilejných 80 rokov života. Pekným kultúrnym programom ich
pozdravili žiaci tunajšej ZŠ a dedinská folklórna skupina Pacerki.
Prítomných jubilantov svojim príhovorom pozdravil starosta obce
a odovzdal im kvetinové pozdravy a finančné odmeny.
Na spoločnom stretnutí podpredseda klubu p. Štefan Vaško vo
svojom príhovore zdôraznil význam tohto stretnutia a zaželal všetkým
prítomným, aby sa vzájomná úcta neustále prehlbovala medzi
jednotlivcami, ale aj v rodine a celej spoločnosti.
Nasledovalo menšie pohostenie pre všetkých prítomných
a všeobecná rozprava. Touto cestou ďakujeme starostovi obce za
všetko, čím k tomuto posedeniu prispel a za nákupné poukážky, ktoré
dostal každý člen klubu dôchodcov.
Považujem za potrebné informovať všetkých členov Klubu
dôchodcov, že na najbližšej výročnej členskej schôdzi, sa končí
volebné obdobie terajšieho výboru. Vzhľadom na to, že sa budú voliť
noví členovia výboru, je potrebné už teraz pouvažovať, koho
navrhneme a zvolíme do výboru, aby Klub dôchodcov Budkovce
naďalej pracoval v prospech svojich členov a celej obce.
Je mesiac december a blíži sa rok 2018, a preto želám všetkým
členom šťastný nový rok 2018, pevné zdravie, Božie požehnanie,
lásku, šťastie a pokojnú jeseň života.
Štefan Šimko

Uverili by ste ?
Že :
- zapaľovač bol vynájdený pred zápalkami ?
- najdlhšia doteraz vyrobená klobása merala 21 km ?
- čínsky obor Chang Woo Gow sa narodil v polovici 19. storočia,
meral 245 cm a vážil 180 kg ? S cirkusom putoval po Anglicku, kde sa
stal senzáciou medzi aristokratmi. Pri svojich cestách sa naučil veľa
cudzích jazykov. Zomrel v strednom veku, ako to už u nadmerne
vysokých ľudí býva.

Zrnká múdrosti
•Jedna dobrá matka je viac hodná ako sto učiteľov.
•Ak chcú mať rodičia čestné deti, musia byť sami čestní.
•Mladí, ktorým sa odpúšťa všetko, neodpúšťajú nič.
•Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.

Zasmejme sa
• Žena nadáva na muža : I zaš ši opiti, šak kec budzeš teľo pic, ta še
nedožiješ pejdzešatki!
• Co? Paľe na kmotra, neteľo pije jak ja a sčera mal už šejdzešať!
No vidziš, a kebi nepil ta much mac už šidzemdzešat !
• Gejza, kec chceš vipic ta ic gratulovac kumotroj, narodzilo še jim
male.
Nehutor, a co maju ?
• Spišskú borovičku.
Štefan Šimko

Krásne tekvice

Foto: Ján Blicha

Takýto „husársky kúsok“ sa podaril obyvateľke našej obce p. Márii
Ujhelskej, č.d.184, keď vo svojej záhrade vypestovala krásne
tekvice – dyne. Pre zaujímavosť uvádzam, že obvod jednej tekvice
bol 170 cm a váha 54 kg. Na fotografii vidíte šťastnú p. Máriu
Ujhelskú so svojimi tekvicami. foto: Miroslav Pivarník, text: Štefan
Šimko.

Rok Júlie Bilčíkovej v našej základnej škole
Čas nám plynie rýchlo. Zdá sa nám, akoby v bežných
povinnostiach a drobných radostiach ubiehal čoraz rýchlejšie. Strieda
sa rok za rokom a my sme bohatší a skúsenejší vždy o jeden rok.
Na chvíľu sa vie aj čas zastaviť. Vtedy majú ľudia k sebe
blízko, v ich srdciach je sálajúce teplo, ktoré rozpúšťa aj ľad. Aj nemé
stisnutie ruky hovorí- mám ťa rád.
Vianoce 2017
Čarovné chvíle Vianoc znejú v nás, v nich spomienky
tajomné aj veselé chvíle v prítomnosti. Rok ubehol ako voda a opäť
sú tu Vianoce, sviatky šťastia a rodinnej pohody. Vianoce to je aj
koniec roka. Zvyčajne sa po Vianociach hodnotí aj končiaci sa rok .
Každý hodnotí, čo urobil, čo ešte mohol urobiť navyše, čo sa nestihlo
urobiť.
Aj naša škola – Základná škola Júlie Bilčíkovej chce v tomto
vianočnom období zhodnotiť svoju činnosť, ale hlavne si chce
pripomenúť život a myšlienky učiteľky PhDr. Júlie Bilčíkovej, CSc, po
ktorej je pomenovaná.
Rok Júlie Bilčíkovej
V tomto duchu sa nesú všetky aktivity školy, v tomto
školskom roku. A že ich nie je málo, sa môžete presvedčiť aj vy sami.
Najskôr sme privítali našich prváčikov slávnostnou
imatrikuláciou. Navštívil nás Lukáš Poláček, ktorý pracuje v
spoločnosti Google, v hlavnom meste Švajčiarska – Zurichu.
Porozprával žiakom o tom, aké to je pracovať v takejto veľkej firme a
tiež zodpovedal na ich zvedavé otázky. Na konci prezentácie im
povedal o svojom výlete na Aljaške, kde stretli medvede, soby a losy,
takže na svoje si prišli aj milovníci biológie.
Žiaci tried 6.A, 6.B, 7.A, 7.B sa zúčastnili Noci výskumníkov v
Átriu Optima v Košiciach. Takmer štyri hodiny si vlastnými rukami
mohli vyskúšať rôzne experimenty a pokusy. Podujatie bolo výborne
zorganizované a ponúklo veľmi rozmanité vedecké stánky zo všetkých
prírodovedných predmetov, ktoré sa učia v našej škole.
Deň kariéry
Pod týmto názvom sa uskutočnila v našej škole prezentácia
škôl z okresu Michalovce. Žiakom 7.A, 8.A a 9.A tr., sa odprezentovali
tieto školy: Gymnázium Pavla Horova, SOŠ technická, SOŠ sv. Cyrila a
Metoda, Súkromné stredisko praktického vyučovania- BSH, Súkromná
hotelová akadémia- Dufincova, SOŠ obchodu a služieb, Obchodná
akadémia, Stredná odborná škola- Szakkozépiskola Veľké Kapušany a
MICHATEK, Priemyselný park 1, Michalovce. Žiakom boli poskytnuté
informácie o možnosti štúdia a novootvorených odboroch na
týchto školách.
Učiť sa cudzie jazyky nie je vôbec jednoduché, no zároveň v
dnešnej dobe veľmi potrebné. Ako sa dajú využiť vo
svete nám ukázala tlmočníčka, ktorá prezentovala svoju profesiu.
Žiaci VIII.A triedy zažili ako vyzerá preklad z nemčiny do slovenčiny, čo
všetko je potrebné ovládať a zároveň si sami vyskúšali takúto
prácu pri vlastnom pokuse o tlmočenie z anglického jazyka do
slovenského. Bola to nevšedná hodina anglického jazyka s jeho
reálnym využitím, ktorá zožala veľký úspech.
Sviečkový sprievod
Katolícka cirkev 1. novembra slávi Sviatok všetkých svätých, na
ktorý 2. novembra nadväzuje Spomienka na všetkých veriacich zosnulých,
ľudovo nazývaný Dušičky. Je to dôležitá udalosť pre nás všetkých, pretože asi
každý človek už stratil niekoho blízkeho.
Podľa tradície, v Deň mŕtvych spomíname na našich mŕtvych,
chodíme na cintoríny, upravíme hroby, zapálime sviečky....Zapaľovanie
sviečok symbolizuje očistu. Aj žiaci prvého stupňa, pod vedením svojich
učiteliek, si zapálením sviečok pri pomníkoch v našej dedine uctili pamiatku
zosnulých.

Športové a kultúrne aktivity.
Od septembra nám žiaci robia radosť svojimi úspechmi. Stolní
tenisti – Filip Kmec, Ján Tačár, Samuel Vančišin a Dávid Kmec vyhrali okresné
kolo v súťaži stolného tenisu žiakov a na krajskom kole získali 3. miesto.
Pochvala za ich úspech patrí aj Obecnému klubu stolného tenisu
v Budkovciach i Klubu stolného tenisu v Dúbravke, ktorí našich žiakov trénujú.
Naši divadelníci, pod vedením Mgr. Martiny Bajužíkovej a PaedDr.
Evy Pavlovovej, sa zúčastnili na 13. ročníku krajského matičného festivalu
amatérskych divadiel základných škôl z Košického kraja pod názvom Divadelné
Košice Jozefa Adamoviča.
Prehliadky sa zúčastnilo 9 základných škôl. Našu školu
reprezentovali žiaci Vivien Csörgőová, Lea Červeňáková, Ivan Čurma, Dominika
Dorčáková, Bianka Tačárová a Alexandra Pavlovová s dramatizáciou rozprávky
O troch grošoch. Od poroty získali potešujúce a povzbudivé druhé miesto.
Pekné tretie miesto v okresnom kole Technickej olympiády získali aj žiaci –
Pavol Vaľo, Filip Kmec a Slavomír Tkáč.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
našej školy.
Zaujímavé aktivity školy v budúcom roku.
Pripravený je tradičný Buttkay beh, Memoriál Štefana
Nadzama v malom futbale, slávnostná akadémia. Okrem týchto
aktivít pripravujeme aj Deň Júlie Bilčíkovej. Chceme ho pripraviť ako
záhradnú slávnosť s pestrým programom pre žiakov, rodičov
i priateľov našej školy.
Teší nás, že sa nám podarilo dohodnúť pre žiakov našej
školy bezplatnú dopravu do školy a späť. Každý žiak, ktorý má trvalé
bydlisko v školskom obvode dostal preukaz žiaka, na základe ktorého
má dopravu do školy zdarma. Celkové náklady na dopravu uhradí
priamo prepravcovi škola, na základe presného vyúčtovania.
Očakávame, že sa zlepší dochádzka žiakov do školy a uľahčíme
rodičom finančné zabezpečenie dopravy do školy.
Rekonštrukčné a modernizačné aktivity školy.
V škole máme opravené strechy, vymenené všetky okná
a dvere za plastové, neustále obnovujeme nábytok, zabezpečujeme
moderné učebne a IKT pomôcky. Máme upravený areál školy, ktorý je
doplnený o vonkajšie fitnes stroje. Moderný skleník a dažďová
záhrada na zachytávanie a využívanie dažďovej vody umožňujú
žiakom porozumieť ako zachovať ekosystém. Napriek snahe vedenia
školy zabezpečiť čo najlepšie podmienky na vyučovanie, stále sa
stretávame s prevádzkovými problémami.
Jedným z mála problémov, ktorý ešte ostáva vyriešiť, je zrenovovať
vykurovací systém, hlavne vnútorné vedenie a radiátory. Mimo vykurovacej
sezóny sme vymenili 10 radiátorov. Žiaľ, nemohli sme vedieť, že teplovodné
vedenie ukryté pod podlahou jedálne a kuchyne už nespĺňa svoju funkciu.
Porucha sa prejavila až po zahájení vykurovania v novembri, a tak sme museli
uzavrieť školu a dať opraviť celú vetvu vykurovacieho systému. Práce boli
rozsiahle, trvali 5 dní – od 16. – 20. novembra 2017. Vďaka pochopeniu
zamestnancov opravárenskej firmy, ktorí pracovali aj počas štátneho sviatku,
soboty a nedele sa podarilo poruchu odstrániť a žiaci mohli byť opäť v škole.
Chceme sa poďakovať za pochopenie hlavne rodičom, ako aj
všetkým, ktorých sme obmedzili pri týchto rekonštrukčných prácach .
Vianoce sú zaiste čas, kedy ľudia majú k sebe bližšie. Úsmev či
pozdrav je o čosi srdečnejší, a každý chce prejaviť tomu druhému úctu
a rozdať radosť. Nezabudnime pritom na naše deti, buďme pre nich
príkladom a učme ich, ako sa stať dobrým a vzdelaným človekom.

Podporme svojím správaním
jednu z hlavných myšlienok
Júlie Bilčíkovej, že žiakov
vychovávajme hlavne
svojím príkladom.
riaditeľka školy
PaedDr. V. Vajsová
Naši reprezentanti vyhrali 3. miesto na krajskom kole
Súťaže v stolnom tenise žiakov. Foto: J. Červeňák

Zo života Materskej školy Budkovce
Ani sme sa nenazdali a už nám najkrajšie sviatky roka- Vianoce klopú na dvere. Táto jeseň nám, čo sa týka počasia priala, a preto sme
v materskej škole mohli realizovať veľa aktivít aj vonku. Využívame
naše ihriská a tešíme sa, že aj Street workoutové ihrisko môžu
využívať deti MŠ. Trénujeme tu hlavne chôdzu , beh s podliezaním,
vyhýbanie sa prekážkam, ale aj hod na cieľ. I keď v chladnom,
daždivom počasí a pri príchode zimy sa aktivity na ihrisku obmedzia,
určite nám poslúži na pohybové aktivity namiesto vychádzok. Keďže
máme veľa detí do troch rokov je vychádzka na cestnú komunikáciu
takmer nemožná pre správne dodržiavanie všetkých bezpečnostných
opatrení.
Veľmi sa tešíme, že máme dokončenú vonkajšiu fasádu. Čakali
sme, kým odletia lastovičky, potom nám neprialo počasie, ale už je
všetko v tomto roku dokončené a nás nestrašia vypadané diery v
omietke a materská škola konečne vyzerá aj zvonku pekne.
Hurááááá.
Naše deti, a to konkrétne Tadeáš Kunder a Nelka Duč-Anciová sa
zúčastnili Talentária materských škôl Školského úradu Vinné, kde nás
Tadeáš reprezentoval v prednese prózy: Ako Kubko s Maťkom fujaru
strúhali a Nelka v speve ľudových piesní. Obaja ukázali svoj talent a
úspešne nás reprezentovali. Začiatkom novembra sme spolu so
starými rodičmi a rodičmi usporiadali svetielkovú slávnosť, kde deti
pozdravili hlavne starkých s krásnym programom. Potom sme spolu
vyrábali jesenné i zimné lampášiky. A veruže budova MŠ praskala vo
švíkoch - bolo tam cca130 ľudí.
V novembri sme privítali aj Hudobné divadielko p. Hrubovčáka.
Deti naplno prežívali rozprávku
s interaktívnym využitím aj
netradičných ľudových nástrojov. Gajdy a fujaru videli mnohé z nich
naživo po prvýkrát a ujo Hrubovčák nás veru zdvihol zo stoličiek.
Všetci sa už aktívne pripravujeme na Mikuláša, ktorého
privítame v rekonštruovanej sále Kultúrneho domu v Budkovciach
6.12. 2017. Aj v tomto roku to bude pre deti z obce od 1-12 rokov . Po
oslavách slávnostne zažneme vianočné osvetlenie v našej obci. A
potom už dúfame, že nám zima nadelí troška snehu, aby sme si užili
všetci spolu krásne biele Vianoce. Za kolektív MŠ Budkovce Vám
všetkým želáme krásne a požehnané Vianoce a do nového roku
2018 vykročiť tou správnou nohou! Mária Adamová, riaditeľka MŠ

Na školskom dvore.
Foto: M. Adamová

Talentárium.
Foto: M. Adamová

Poďakovanie Nadácii SPP – Eustreem Slovakia
Naša obec sa zapojila do výzvy Nadácie Slovenského
plynárenského priemyslu – Eustreem Slovakia v projektoch
Multicipiality, a svojím projektom Cvičme spolu, cvičme vonku bola
úspešná. Získali sme dotáciu 11.000 eur na rozšírenie detského
ihriska a vybudovanie nového Street workoutového ihriska. Realizácii
projektu predchádzali výberové konania, ale už koncom augusta sa
začalo s realizáciou Street workoutového ihriska. Na ihrisku si bolo
možné zacvičiť na tráve koncom augusta, v septembri už na
špeciálnej gumovej podlahe. Pribudol aj vonkajší stolnotenisový stôl,
nové hojdačky- kolotoče, nový drevený domček. Pružinové hojdačky
s fitnes strojom boli dodané až neskôr, preto sa osadia až v jari, teraz
by to už bolo neúčelné. Tešíme sa, že si našla mládež aj dospelí čas,
prísť si zacvičiť. Naše detské ihrisko je obyvateľom obce prístupné
celý rok, a tak sa deti tešia novému vybaveniu. Veríme, že sa bude
celé ihrisko využívať v súlade s danými pravidlami. Preto Vás aj touto
cestou vyzývame k dodržiavaniu bezpečnostných pokynov a prosíme
rešpektujte aj to, že detské náradie majú používať deti, nie staršia
mládež. Všetky náradia majú určené aj vekové, aj váhové limity,
prosím rešpektujte ich, aby nám vydržali ,čo najdlhšie. Iste vás poteší
aj to, že naše ihrisko je prístupné aj večer . Je tam nainštalované
osvetlenie a kamerový systém.

Ešte raz patrí poďakovanie Nadácii SPP Eustreem Slovakia za
podporu športu v obci a veríme, že naše ihrisko budú ešte
dlho využívať občania našej obce.
Mária Adamová, riad. MŠ
Pridávame fotografie z našich aktivít: Hudobné divadlo, foto. M. Sabolová

Takto sme vyrábali lampášiky. Foto: M. Adamová

Príbeh budkovských zvonov

Tri zvony vo veži umiestnené v jednom rade na oceľovej konzole
a osadené v ložiskových domčekoch. Foto: M. Pivarník

Za najstarší kresťanský zvon v Európe sa pokladá malý zvon menom
Kančí tesák (5. storočie), ktorý je znitovaný z troch železných častí. Bol nájdený
v kostole svätej Cecílie v Kolíne nad Rýnom . V 10. storočí pápež Ján XIII.
prvýkrát posvätil zvon a pri tejto príležitosti mu dal aj meno. Odvtedy začalo aj
ranné, poludňajšie a večerné zvonenie ako znamenie k modleniu. Zvony majú
svoje mená. U katolíkov sú mená podľa svätíc a svätcov , kým u evanjelikov je
to najčastejšie pomenovanie podľa veľkosti: veľký, stredný a malý.

Nevyhnutnou súčasťou každej farnosti sú zvony, ktorých úlohou
odpradávna bolo zvolávať veriacich k modlitbe. Okrem
toho mali ďalšie funkcie: ohlasovali udalosti vo farnosti – úmrtie,
pohreb, ale aj dôležité spoločenské udalosti – víťazstvo vo vojne,
narodenie panovníka, voľbu pápeža, a mali aj signálne poslanie pri
požiaroch, povodniach či iných živelných pohromách. Zvony pred
zavesením posväcoval biskup alebo poverený kňaz. V minulosti
zvonenie na zvonoch vykonával zvonár. Hlas zvonov stíchne iba raz do
roka. Podľa tradície sa na Zelený štvrtok pred Veľkou nocou zvony
„zaviažu“ ,a nezvonia až do Bielej soboty, keď večer po zotmení
mohutným hlasom oznámia svetu zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Počas zaviazania zvonov sa pri liturgii používajú drevené rapkáče.
Hlahol zvonov najkrajšie zaznieva v čase Vianoc, keď oznamujú
narodenie Jezuliatka a zvolávajú veriacich na polnočnú svätú omšu.
V zápisnici kanonickej prehliadky budkovskej farnosti, zo dňa 19 . júna
1771, sa spomína , že kostol je vystrojený troma zvonmi . Prvý
Najsvätejšej Trojice , druhý sv. Jána Krstiteľa a tretí sv. Lukáša
evanjelistu . Tieto zvony boli zakúpené z majetku obce Pavlovce .
V tom čase jestvoval ešte malý zvon , takzvaný umieračik , ktorý bol
umiestnený v malej vežičke nad hlavným oltárom . V prvej svetovej
vojne (1914 – 1918), v roku 1916 boli na vojnové ciele zrekvirované
zvony . Po skončení vojny zakúpili veriaci z vyzbieraných milodarov
na chválu Hospodina tri pekné zvony za 34 000 Kč. Najťažší zvon váži
583 kg , priemer má 101 cm a nápis „ O JEŹIŚU SMILUJ SA NAD
NAMI“ s vyobrazeným malým obrázkom Ježiša , druhý zvon váži 319
kg, má priemer 87 cm a nápis „ O MÁRIA ORODUJ ZA NÁS!“ a
obrázok Panny Márie , tretí zvon váži 164 kg, má priemer 68 cm
a nápis „ Sv. ONDREJ APOŚTOL ORODUJ ZA NÁS“ . Na všetkých troch
zvonoch sú jednotné nápisy „ ULIALI BRATIA BUCHNEROVCI
V KOŚICIACH 1924“ a „RÍM . KAT. OBEC V BUDKOVCIACH“. Výška
všetkých písmen je 25 mm a šírka 5 mm. Zvony uliala a dodala firma
Bratia Buchnerovci z Košíc. Boli osadené na 3. plošine kostolnej veže
vo výške 2,75 m od podlažia a celkovo 16 m od zeme . Vnútorné
rozmery veže sú na tejto plošine v smere sever – juh: 3,40 m, východ
– západ: 3,20 m , hrúbka múrov je 75 cm . Na plošine máme tri okná
orientované v smere: sever, juh a západ. Namiesto skla sú
namontované drevené nastaviteľné žalúzie, ktoré bývajú v zatvorenej
polohe, aby sa vtáci (holuby, vrabce a pod.) nemohli dostať do veže
a špiniť v nej. Dňa 21. septembra 1924, po veľmi dôstojnej oslave
a posviacke zvonov , zahlaholili tieto na chválu Stvoriteľa . V roku
1976 bola vymenená pôvodná drevená nosná konštrukcia zvonov za
oceľovú, ktorá slúži doposiaľ, a každý zvon bol uložený do dvoch
ložiskových domčekov. Ručné zvonenie sa vykonávalo z 1. plošiny
veže , kde vyúsťovali konopné laná od jednotlivých zvonov.
Zvonil kostolník alebo ním poverené osoby. V auguste roku 1982 bolo
ručné zvonenie ukončené , nakoľko sa vykonala elektrifikácia zvonov pod
vedením Štefana Šutaja , ktorý sa aj dnes stará o ich bezporuchový chod.
Zvonenie zapína automat . Čas zvonenia : ráno o 6:00 hod, napoludnie o 12:00
hod. a večer o 19:00 hod. Zvoní sa aj prvýkrát pol hodiny pred svätou omšou
a druhýkrát päť minút pred svätou omšou. Pri úmrtí sa zvoní v čase: 8:00 ,
11:00 a 16:00 hod., všetkými troma zvonmi . Na 2. plošine veže sa nachádza
tzv. načúvací otvor v tvare štvorbokého zrezaného ihlana, vyúsťujúci na chór
(koruš) za kostolným orgánom. Otvor slúžil pre lepšiu orientáciu tomu, kto
išiel zvoniť počas svätej omše. Využíval sa až do roku 1982 .
Obč. združenie Gazda - Miroslav Pivarník

Otvor v tvare
štvorbokého zrezaného ihlana

Automat –
el . ovládanie zvonov.

Dominika Mirgová – Šťastné a veselé
1. Keď sa vonku chumelí, zlietajú sa anjeli.
V taký istý biely deň, tiež som prišla na svet viem.
S týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia.
Ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou.
R.: Šťastné a veselé dnes prajem Vám,
nech nikto pri stole nesedí sám.
Šťastné a veselé nech všetci máme,
nech máte celý rok len šťastie samé.
2.
Na mesto nám nasneží, do ulíc aj do veží.
Pri srdci ma zahreje, ako ľuďom dobre je.
Stromčeky za oknami, všetky hrajú farbami.
Tichá noc nás bude hriať, čokoľvek si môžeš priať.

Významný posun v budovaní
zeleného náučno-relaxačného areálu
Vážení čitatelia, veríme, že všetci viete o aký zelený areál v Budkovciach
ide. Len pre istotu, to predsa zopakujeme. Takže spomínaný zelený areál
bude po dobudovaní pozostávať: 1. Cinterik alebo obecný cintorín z rokov
1780 – 1884, zachované náhrobné kamene zemanov a hrobka rodiny
Wiczmándy, 2. Projekt na vybudovanie náučného chodníka formou farebných
panelov o drevinách, bylinných rastlinách, poľnej zveri, vtákoch a rybách
vyskytujúcich sa v tejto lokalite, 3. Vodná nádrž na potoku Duša s lipovou
alejou, 4. Informačný panel o histórii budovania rybníkov, 5. Altánok na
posedenie a oddych pre návštevníkov pri vodnej nádrži, 6. Rybník ako miesto
pre športový rybolov a súťažné akcie, 7. Rybárska chata pri rybníku, 8. Miesta
na prechádzky a lavičky na oddych po celom areáli, 9. Prístupové chodníky
k areálu z ulice „K rybníku“ a zo štátnej cesty pri moste . V areáli sa pre
motoristov vybudujú tri parkoviská. Takže toto by mal byť budúci zelený areál.
Začiatkom roka 2017 sa udiali obdivuhodné veci, pretože sa podarilo
spojiť sily a prostriedky štyroch subjektov v našej obci pre spoločný cieľ. Boli to
Občianske združenie Gazda, Obecný úrad, Rímsko-katolícka cirkev a Obvodná
organizácia rybárskeho zväzu v Budkovciach. Je to nevšedná vec, že sa na
spoločnom projekte dohodli tieto štyri subjekty, pretože to bolo, a je zárukou
jeho úspešného ukončenia. Nebudeme tu uvádzať konkrétne detaily, čo ktorý
subjekt akceptoval, či už urobil. Nie je to potrebné , pretože všetko to smeruje
k jedinému spoločnému cieľu - vybudovať zelený areál.
Vážení čitatelia, boli ste svedkami, že sme prostredníctvom obecného
rozhlasu vyzývali všetkých na brigádnickú výpomoc pri tejto akcii už
v mesiacoch september – október. Aj keď sme spomínali, že nebudeme
hovoriť o detailoch, nasledujúce skutočnosti musíme vymenovať, pretože
v tejto súvislosti je potrebné poďakovať sa všetkým, ktorí sa týchto brigád
opakovane zúčastnili. Menovite sa chceme poďakovať tým, ktorí boli
mimoriadne iniciatívni a to: Róbert Pivarník, Jaroslav Vagaský. Jaroslav
Tatárka. Je potešujúce, že táto akcia podnietila aj našich podnikateľov, ktorí so
svojimi nákladnými autami zabezpečovali dovoz materiálu, ale aj niektoré
práce pri budovaní chodníkov. Naše ďakujem patrí Ing. Antonovi Chvostaľovi
a Štefanovi Harbuľákovi ml. Významne nám pomohol pri ošetrovaní nápisov
náhrobných kameňov majster kamenár Ladislav Matúš sídliaci v Budkovciach.
Je potrebné poďakovať majstrovi Jánovi Lorincovi st., za položenie obrubníkov
na prístupovom chodníku ku hrobom zemanov. Na začiatku budovania tohto
chodníka však bola nezištná pomoc Jána Bubenku, ktorý zabezpečil
podkladový kameň na spomínaný chodník.
Veľký kus práce urobila
rímskokatolícka cirkev ako vlastník pozemku Cinterik, a to pri odstraňovaní
suchých agátových stromov v tejto lokalite. Rovnako aj pracovníci Obecného
úradu v Budkovciach odviedli obrovskú robotu pri odstraňovaní kríkov
a následnom štiepkovaní tohto materiálu. Nesmieme zabudnúť poďakovať
všetkým členom Občianskeho združenia Gazda Budkovce, ktorí sa s veľkým
zápalom zapájali do všetkých prác. Tu je možné spomenúť čistenie celej
plochy Cinterika od konárov, práce na úprave priestorov okolo hrobov
zemanov, ale najmä práce pri vysadení stromčekov líp, gaštanov a tují.
Špeciálnu prácu ako člen OZ Gazda urobil Miroslav Pištej. Vyrobil drevený kríž
zo svojho materiálu, ktorý bude zafixovaný na betónovom podstavci na
Cinteriku. Na tento kríž zabezpečila korpus z jantáru Rímskokatolícka cirkev
Budkovce. Celkový výpočet prác a aktivít by bol veľmi dlhý, preto ešte raz
veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí priložili ruky k tomuto nevšednému dielu
budovania zeleného areálu. Aj keď koordináciu prác malo na starosti OZ
Gazda, svoju nezastupiteľnú úlohu nad celým projektom mal Obecný úrad v
Budkovciach, zvlášť starosta obce Ján Lorinc ml., najmä pri riešení
nepredpokladaných problémov.
V roku 2018 ostáva ešte dokončiť práce okolo prístupového chodníka zo
štátnej cesty od mosta, vrátane mostíka cez priekopu pre peších a vysadenie
lipovej aleje po pravej strane, pripraviť miesto pre záhradný altánok vyrovnať a spevniť terén pri vodnej nádrži, dokončiť prístupový chodník od
parkoviska pri „krypte“ v smere k panelovej ceste. Tým sa síce podstatná časť
stavebných prác ukončí, avšak bude potrebné sústavne, zopakujme si toto
slovo: sústavne, a v rámci možností, my všetci Budkovčania udržiavať čistotu
a poriadok, starať sa o pravidelnú a nutnú údržbu ako je kosenie, jarné
čistenie celého areálu po zime. To kosenie a čistenie areálu platí pre štyri už
spomínané subjekty, pričom my ostatní im túto prácu nesťažujme
a nepridávajme ďalšiu. Pretože, keď areál nebude udržiavaný, nemôže plne
slúžiť svojmu účelu, teda nám všetkým, a to by sme nechceli.
Ján Rimár
Občianske združenie Gazda Budkovce

Z plánov a činností
Občianskeho združenia Gazda – Budkovce
Členovia IV. sekcie Občianskeho združenia Gazda – Budkovce
pracujú na aktivitách spojených s flórou a faunou, ktorá sa nachádza
v katastri obce. V roku 2017 sme začali pracovať na evidencii
významných drevín v obci, o ktorých informácie (názov, lokalita,
výška, zdravotný stav atď.) sú zapisované do tzv. evidenčných listov.
Doteraz sa nám takýmto spôsobom podarilo zmapovať okolo 20
drevín.
IV. sekcia bližšie spolupracovala aj s pani O. Sabolovou pri
vypracovaní projektu, ktorého zámerom bolo vytvorenie oddychovej
zóny ( osadenie lavičiek a informačných panelov) pri rybníku. Členovia
združenia vypracovali obsahovú náplň informačných panelov, pričom
každý z piatich zamýšľaných panelov sa zameriava na časť fyzickogeografickej charakteristiky územia ako rastlinstvo, živočíšstvo,
vodstvo a iné.
Ďalším zámerom do tohto, ale aj nasledujúceho roku je
spracovanie hydrologickej charakteristiky územia obce, v rámci ktorej
chceme podrobne preskúmať historický vývoj a súvislosti, ktoré
formovali hydrológiu obce, ako aj zmapovať súčasný stav, keďže
v intraviláne aj v extraviláne obce sa nachádza množstvo kanálov,
často zabudnutých a spustošených. Pevne veríme, že sa nám podarí
v nasledujúcom roku splniť všetky výzvy, ktoré sme si predsavzali,
pretože všetky tieto informácie, charakteristiky alebo nech to
nazveme hocijako ináč, majú potenciál byť hodnotným zdrojom
informácií o našej obci.
Lukáš Ložanský

Fotogaléria – priebeh prác v Cinteriku

Ukladanie obrubníkov

Vyrezávanie konárov a upratovanie konárov

Výkop ryhy pre chodník a
navážanie mletého kameňa

Dokončený chodník, foto: L. Ložanský

Vianočná úvaha
Manfred Spitzer v knihe „Digitálna demencia“, v kapitole
o televíznom vysielaní pre nemluvňatá (strana 127), píše o príspevku
na Spiegel Online, že keď istý americký prevádzkovateľ káblovej
televízie, ktorá má v svojej ponuke stanicu BabyFirst, musel na pár
hodín vypnúť svoj program, došlo v mnohých rodinách
k výnimočnému stavu. Do televízie volali stovky zúfalých rodičov,
ktorí nevedeli ako svoje ratolesti upokojiť, pretože ich deti neboli
zvyknuté usínať bez obrázkov z BabyFirst.
Asi si nepovieme: „Presne, Amerika. To sú celí Američania.“ Tak by
sme povedali pred pár rokmi. Skôr si dnes povieme: „Jasné, to sme
celí MY.“
Onedlho sa mnohí z nás ocitneme v kostole či už tu
v Budkovciach, alebo inde u starých rodičov, alebo u detí, možno na
druhom konci krajiny (ak nepatríte k tým, čo radi prídu do kostola
kvôli modlitbe, prečo to teraz neskúsiť?). Najviac nás to počas
sviatkov ťahá „pozrieť“ jasličky alebo skôr dieťa - Ježiša v jasliach. Keď
pozerám v našich kostoloch na rodiny prichádzajúce dopredu,
najmenším ukazujeme hlavne dieťa Ježiša. Patria tam aj zvieratá,
pastieri, králi. Ale viete si predstaviť jasličky bez malého Ježiša? Bolo
by to smiešne, nekompletné. Predstavte si, že namiesto sošky, ktorú
roky poznáme ako malého Ježiša, by ste tam zbadali vaše dieťa. Či už
5 mesačné, alebo 40 ročné. Viem, trápna idea, predstaviť si tam 18
ročného machra, ale skúste to rodičia. Lebo každý z nás, taký bol. Ako
Ježiš. Taký bol náš začiatok. Boli sme ako Ježiš, podobali sme sa mu.
Dokonca aj v titule Božie dieťa. Aj keď my sme neboli Ježiš, veľmi sme
sa mu podobali. Potom sme z tých „jasličiek“ vyrástli a žijeme svoje
životy v našej dobe, ňou poznačení. Máme svoj vek, svoje povolania,
rodiny, zázemie, majetok, túžby. Sme dospelí, múdri. Poznáme život,
skúmame ho. Od jasieľ a podoby s Ježišom uplynulo pár rokov, a táto
podoba pomaly mizne. Podobať sa na dospelého Ježiša Krista v mojej
dospelosti? Načo by to bolo? Alebo, o čom by to bolo? Odpoveď je
jednoduchá: o láske, pokoji, čistej radosti, o iných dobrách, ktoré
dnes hľadáme. Nestratili sme väčšinu z toho hneď po „vylezení“
z našich jasličiek? Nestrácame ich každý rok, hneď po odložení
jasličiek z kostolov? Čo je také silné, emotívne, manipulatívne v našej
dobe, že sa v nás stráca to, čo nám silno vtlačil do srdca náš milujúci
Otec?
Počas písania tohto článku som si pustil televízne noviny na
akejsi TV stanici. Je asi 19:30 a nezáleží na tom, ako ide svet, a aké
„noviny“ ohlasujú (prirodzene, že podľa TV hrozné), ale na tom, čo mi
chcú ponúknuť. Tak som si to schválne spísal. V jedinom reklamnom
spote sa mi ponúkajú špičkové produkty H&M, ešte lepšie od firmy
CCC, zľavnené jedlo COOP Jednota. Peter Sagan mi ponúka
neuveriteľný paušál v Telecome, množstvo nových nadupaných
smartfónov. Michal Hudák mi ponúka ešte lepšie alternatívne
produkty Orange-u. Pýtam sa, odkiaľ na to vziať? Hneď mi Petra
Polnišová odpovedá, že na to nemusím mať, že mi hneď požičajú
z ČSOB - čky. Na tieto zbytočnosti potrebujem čas, ktorý nemám. Veď
si teraz pred Vianocami potrebujeme upratať. Hneď mi telka dáva
odpoveď aj na toto. Nemusím upratať, môj nový robot – vysávač, to
zvládne aj bezo mňa (a to len za pár stovák eur). A toto sa nám
a našim deťom omieľa stokrát počas dňa. Divíme sa, že šalieme?
Vraj, v USA dá reklamný priemysel 10 miliárd ročne, len na
ovplyvňovanie jedálenských návykov u detí, len aby jedli nezdravé
jedlá a navykli si na ne. A kde sú ešte iné veci, ktoré musíme mať?
Zvykli sme si mať všetko. A preto Ježiš chce, aby sme sa všetkého
vzdali. Nemusíme to vyhadzovať. On len chce uzdraviť naše túžby,
našu nenásytnosť. Myslíte si, že sa dokážeme my Božie deti vrátiť
naspäť do jaslí, k Márii a Jozefovi, aby sme začali od začiatku? Či
nechce Boh počas Vianoc naše znovu uzdravenie? Alebo, čo chce?

Nakúpiť hlúposti pre seba a deti, aj keď už ani nevieme čo chcú? To
chcú deti, lebo sme ich naučili byť nenásytné. Ale chce toto Boh?
Máme čosi, čo potrebujeme znovu uzdraviť - náš život.
Posledné roky, možno desaťročia, nás presviedčajú, že náš život
nevyzerá veľmi podľa toho obligátneho, vianočného: šťastný a veselý.
Skôr je vždy menej šťastný, a už vôbec nie veselý. Aj nám ho prajú
ľudia s akýmsi neprirodzeným, strojeným úsmevom, bez iskry radosti
v očiach. Akoby nám vypli program BabyFirst ako deťom v USA, a my už
bez toho nevieme žiť. Aspoň na pár sekúnd si predstavte Vianoce bez
tlačenice pri nákupoch, prehnaného varenia, zbytočností, ktoré nám
vzali hodnoty ako je pokoj, čistú radosť... Nedokážeme prestať
nakupovať, chcieť viac, mať viac, deti nám strácajú detskosť a stávajú
sa robotmi, ktoré programuje technika. Nedokážeme zastaviť kolos,
z ktorého sa nám točí hlava. Prečo? Lebo sme prestali byť podobnými
Ježišovi. Odchádzame od neho. Kdesi som čítal úvahu o tom, ako sa
prestávame podobať ľuďom, lenže horšie je, že sa nepodobáme ani
zvieratám. Toto sme preskočili. Začíname sa podobať veciam,
predmetom. Ak toto je pravda, sme na veľmi zlej ceste, lebo my sme
stvorení na to, aby sme sa podobali Bohu. A Boh je teraz celkom
viditeľný. Volá sa Ježiš Kristus.
Ponuka adventu a Vianoc prichádza v možnosti zastaviť sa. Stíšiť
sa. Meditovať nad tým, aký je Boh dobrý a miluje nás natoľko, že nám
svojho Syna dáva aj teraz, aby sme s ním rozprávali, ale aj, aby sme sa
mu podobali. Najprv v jasličkách, potom na kríži. To je ten istý, láskavý
Boh.
Všetkým Vám prajem požehnané sviatky.
Marek Pristaš, správca farnosti

Športová komisia pri OcÚ Budkovce
Vás srdečne pozýva na
kartový turnaj "Budkovský Joker", ktorý sa uskutoční
30.12.2017 v priestoroch vestibulu OcÚ od 16.oo."

Fytoterapeutické okienko
Moderná medicína, bezpochyby, zachránila nejeden ľudský
život, pri akútnych a vážnych ochoreniach, v krízových situáciách, pri
úrazoch, náhlych príhodách a pod., keď prírodná liečba už nemala
moc zasiahnuť. Naša generácia sa akoby vzdala zodpovednosti za
svoje zdravie, civilizačné ochorenia sme prijali ako súčasť nášho
života, potláčame svoje emócie, neraz majú ochorenia
psychosomatický pôvod, strácame sa v kruhu ochorení a nevieme
nájsť cestu von. Je na nás, na našom rozhodnutí, či si zvolíme cestu
budovania zdravia, alebo si ho budeme ničiť. Cieľom prírodnej liečby
je pôsobiť v rámci prevencie. Častokrát naše kroky smerujú k lekárom
aj vtedy, keď si môžeme pomôcť sami. Pri menej vážnych ochoreniach
ako je prechladnutie, chrípka, viróza, zápaly rôzneho druhu, zvýšenie
imunity, a mnoho ďalších. Viac a podrobnejšie informácie nájdete v
prílohe tohto čísla Budkovčana.

Srdečne zdraví a praje krásne prežitie vianočných
sviatkov v kruhu rodiny Valéria Petruňová s rodinou.

ŠÍPKOVÝ TURNAJ - BUDKOVCE 2017
Víťazom sa stal Róbert PIVARNÍK
Športová komisia pri OZ Budkovce
zorganizovala v piatok 17. 11.2017
vo vestibule Obecného úradu v
Budkovciach šípkový turnaj
jednotlivcov. Účastníkov turnaja
privítal predseda športovej komisie p. L. Ložanský. Na podujatí
štartovalo 5 hráčov a hralo sa na 2 sisalových terčoch.
Systém turnaja pozostával z 2.kôl:
V 1.kole sa hralo hrou č.G01/301/03 v jednej 5-člennej skupine
systémom každý s každým, na jeden víťazný set. Hráči boli do skupiny
zaradení žrebovaním. V 2.kole sa hralo hrou č. G02/501/03 v pavúku
– obojstranný systém K.O., na dva víťazné sety z troch. Do pavúka boli
dvojice zaradené podľa umiestnenia v tabuľke.
Víťazom turnaja sa stal Róbert Pivarník, ktorý vo finále zdolal
Vladimíra Gajdoša, v pomere 2:0. Na 3. mieste sa umiestnil Jozef
Horňák.
Radi by sme vás pozvali na záverečný turnaj v tomto roku, ktorý sa
uskutoční 23.12.2017 od 17.30 v priestoroch vestibulu OcÚ v
Budkovciach.
Foto a text : Róbert Pivarník

Jesenné bilancovanie vo futbale...
Môj dom, môj hrad – príslovie, ktoré je zaužívané aj na
futbalových trávnikoch a svedčí o sile mužstva v domácich
podmienkach. V Budkovciach však tomuto prísloviu dali hráči
v jesennej časti riadne na frak. Veď posúďte sami : 7. kolo Vojany 1:3,
9. kolo Revištia 3:3, 11. kolo Žbince 1:1 a 13. kolo Remety 1:1.
Pomedzi to ako na hojdačke, víťazstvo v Palíne 4:0 a v Dúbravke 3:0.
Vďaka tomu, že sme paradoxne na ihriskách súperov nazbierali viac
bodov ako doma, je priebežné 5. miesto po jesennej časti aj tak
miernym sklamaním. Malou satisfakciou je účinkovanie v pohári
ObFZ, kde sme sa suverénnym spôsobom (skóre po 4 odohratých
zápasoch 30:0 !!) prebojovali už do semifinále, kde našim súperom
bude mužstvo Tušíc TNV. Výbor OŠK musel v priebehu súťaže riešiť aj
pretrvávajúce problémy na linke tréner – hráči, ktoré až napokon
vyústili do odvolania trénera Atilu Szaba po 6. kole. Do jarnej odvety
už A - mužstvo povedie nový tréner.
Dorastenci sú po jeseni na priebežnej 6. priečke s 9 bodovou
stratou na vedúce Bracovce. Čoraz častejšie sa však v okrese ozývajú
hlasy, čo s mládežou, keďže každé mužstvo v dvoch najvyšších
okresných súťažiach musí mať dorast resp. žiakov. Mnoho klubov iba
s veľkými ťažkosťami spĺňa túto podmienku, čoho výsledkom sú neraz
výsledky ako 24:0, 17:2, sedem hráčov na súpiske a pod. Na ideálne
riešenie zatiaľ nikto z kompetentných neprišiel, tak uvidíme, čo sa
zmení po marcovom aktíve, ktorý bude venovaný práve tejto
problematike.
Lukáš Ložanský

Správa zo zelených stolov
Hráči z OKST Budkovce sa prihlásili do 9.ročníka MI-SO Open ligy
2017. Vytvorili si 2 družstvá a hrali v zložení: 1. družstvo: (V.
Červenák, M. Horňák, Š. Mištanič ml., J. Horňák, P. Eliáš a M. Bréda), 2.
družstvo: (R. Pivarník, S. Tkáč, R. Šipoš, Š. Mištanič st., O. Šalamon a M. Šipoš).
Do Open ligy sa celkovo prihlásilo 16 klubov z okresov Michalovce, Sobrance,
Humenné a Snina. OKST Budkovce sa umiestnilo na 8.mieste zo 16-tich
a Ropiho team na 16. mieste.
V nedeľu 10.9.2017 zorganizovali ObSTZ MI a COOP Jednota
Michalovce
záverečný stolnotenisový turnaj MI-SO Open ligy 2017
v stolnotenisovej herni v Michalovciach. Turnaju predchádzalo vyhodnotenie
súťaže, na ktorom predseda ObSTZ MI p. M. Soós odovzdal diplomy vedúcim
klubov podľa celkového umiestnenia. Na stolnotenisovom turnaji štartovalo
31 hráčov z 12-tich oddielov, z toho 1 hráč z OKST (V. Červenák).
16. septembra 2017 zorganizoval OKST Budkovce 1.ročník
stolnotenisového turnaja o Pohár OKST Budkovce v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej v Budkovciach. Na podujatí celkovo štartovalo 5 klubov. Hralo sa
systémom každý s každým, 4-členné družstvo, t.j. 14 zápasov. Turnaj bol len
pre pozvané kluby. Celkové poradie: 1.miesto OKST Budkovce, 2.miesto ŠK
Stretavka, 3.miesto OKST Dúbravka, 4.miesto STO Beša, 5.miesto Ropiho team.
OKST Budkovce a ObSTZ MI zorganizovali 28.októbra 2017 7.ročník
stolnotenisového turnaja In Memory v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v
Budkovciach. Podujatie bolo spomienkou na tých hráčov, resp. funkcionárov,
ktorí sa venovali stolnému tenisu v okresoch Michalovce a Sobrance. Turnaja
sa z hráčov OKST zúčastnili (M. Horňák, S. Tkáč, O. Šalamon, M. Bréda, R.
Šipoš, M. Tkáč, L. Fecák, S. Vančišin, J. Horňák). Turnaja sa zúčastnilo 38 hráčov
z 15-tich klubov. Víťazom turnaja sa stal M. Ivan z SO-ZŠ Mihra Bracovce.
Súťažný ročník 2017/2018 sa začal koncom septembra 2017. OKST
Budkovce prihlásil do oblastnej 5. ligy MI-SO dve družstvá 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 a M. Tkáč) .
Do súťaže sa prihlásilo 13 družstiev. Hráči A družstva si stanovili za cieľ
umiestnenie do 6.miesta. Cieľom hráčov B družstva bolo odohrať súťaž
a zbierať skúsenosti pre nasledujúci ročník.
OKST Budkovce a ObSTZ MI zorganizujú 2.decembra 2017 v telocvični ZŠ
Júlie Bilčíkovej v Budkovciach 12. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný
pohár ObSTZ MI 2017 v kategórii dospelých a mládeže. Právo účasti na
podujatí majú len hráči 5. ligy MI-SO. Spoločná fotografia hráčov 1. ročníka
o Pohár OKST Budkovce,
Foto a text: R. Pivarník.

OZNAM:
V utorok 26.12.2017 zorganizuje OKST Budkovce v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej v Budkovciach
24.ročník stolnotenisového turnaja
Memoriál Štefana Sabola. Turnaj sa začne o 13:30 hod. Občania našej
obce a žiaci miestnej ZŠ sú srdečne vítaní.
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