
	

					 Keď	sme	pred	deviatimi	rokmi	vstupovali	do	nového	milé-
nia	a	do	Jubilejného	roku	v	Cirkvi,	zažil	som	na	Štedrý	večer	takúto	
príhodu:	Prostredníctvom	satelitu	sme	sledovali	udalosti	na	Svätope-
terskom	námestí	v	Ríme.	Zhromaždený	ľud	očakával	udalosť	otvo-
renia	Jubilejnej	brány	na	získanie	odpustkov.	Za	oknami,	kde	býval	
pápež	Ján	Pavol	II.	bola	tma.	Po	chvíli	sa	pootvorilo	okno	a	v	ňom	sa	
mihla	biela	reverenda	pápeža.	Medzi	ľuďmi	na	námestí	to	zašumelo.	
Zasa	sa	chvíľu	nič	nedialo.	Potom	ľudia	začali	skandovať	a	volať,	aby	
Svätý	Otec	otvoril	bránu	…	Po	chvíli	sa	opäť	objavila	postava	pápeža,	

ktorý	na	okenný	rám	položil	zažatú	sviecu.	Tá	ožiarila	nie	len	jeho	
tvár,	ale	rozžiarila	aj	tmavú	izbu...	
	 Malé	svetielko	premohlo	tmu	a	dalo	ľuďom	nádej	…	Dav	na	
svätopeterskom	námestí	 	 pochopil	 znamenie	 svetla.	Potleskom	od-
menil	gesto	pápeža.
	 „A	svetlo	vo	 tmách	svieti…“	Aj	 tieto	slová	budeme	počuť	
počas	nastávajúcich	sviatočných	dní	...	Verím,	že	nie	len	slová,	ale	aj	
samotné	Svetlo	si	nájde	miesto	v	našom	živote.	
Boh	nám	dáva	toto	Svetlo,	dáva	nám	svojho	Syna	aby	bol	pre	nás	
týmto	svetlom,	aby	premáhal	tmu	v	našom	živote	a	bol	pre	nás	ná-
dejou.
	 Ako	sme	sa	pripravili	a	príchod	tohto	svetla	do	nášho	živo-
ta?	Pripravili	sme	mu	miesto?	Cítime	potrebu	tohto	svetla	v	našom	
živote?
	 Jeden	z	filozofických	názorov	hovorí,	že	neexistuje	tma,	len	
nedostatok	svetla.	Tam	kde	nie	je	svetlo	je	tma…	A	tma	nikdy	nie	je	
pre	človeka	bezpečná.	Nevie	kam	bude	nasledovať	jeho	nasledujúci	
krok,	môže	si	ublížiť…	Malý	plameň	svetla	dokáže	premôcť	túto	tmu,	
cestu	urobiť	 jasnou	a	bezpečnou.	A	práve	pre	 toto	nám	Boh	dáva	
toto	Svetlo,	svojho	Syna	…	Pre	našu	bezpečnosť,	pre	našu	nádej.	
„A	 svetlo	 vo	 tmách	 svieti!“	 Bratia	 a	 sestry!	 Všetkým	 nám	 prajem,	
aby	nadchádzajúce	sviatky	Narodenia	Pána	boli	pre	nás	príležitosťou	
prijať	Svetlo	do	nášho	života.

	 																		Požehnaný	vianočný	čas	Vám	praje	a	vyprosuje		
	 	 	 																								ThLic.	Jozef	Pekár,	farár
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Šebastovčan

Milí  Šebastovčania .
Ani sme sa nestačili dobre poobhliadnuť za tým, čo sme v priebehu roka vykonali a máme tu opäť najkrajšie sviatky roka – sviatky 
vianočné. Rok 2009 nám ubehol ako voda, veľa vecí sa nám podarilo uskutočniť, určite nie všetky predsavzatia sa nám splnili.
Želám Vám drahí spoluobčania, aby ste prežili tieto vianočné sviatky v zdraví, spokojnosti a v kruhu svojich najbližších. Želám 
Vám, aby do každého domu vstúpila láska šťastie a porozumenie, prajem Vám všetkým zdravie, pokoj vo vašich rodinách a požeh-
nané vianočné sviatky,  nech sa Vám v novom roku naplnia všetky osobné túžby a predsavzatia. Želám Vám ničím nerušené prežitie 
požehnaných vianočných sviatkov.

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,

pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku, nech Vám stojí popri boku.

Prajem všetkým Vám milí Šebastovčania
 krásne a veselé Vianoce.

Nech sú  plné lásky, pokoja a oddychu.
Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych

a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda.

Monika Puzderová
starostka MČ

... a SvetLO pRIšLO na Svet
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www.sebastovce.sk

OPustili Nás:  
 Imrich Ačai

Terézia Šoltésová

50
Ružena Fedorová , Podbeľová

MUDr. Darina Mazáková , Podbeľová
55

Katarína Beregsásiová, Rozmarínová
60

Irena Lengyelová, Rozmarínová
Mária Vatalová, Repíková
Ján Ferko, Rozmarínová

65
Emil Matyáš, Šebastovská
Irena Lesová, Rozmarínová

70
Mária Štofová , Repíková

75
Štefan Heteš, Podbeľová

80
Imrich Ačai, Repíková Narodili sa :

Michaela Lendacká, Podbeľová
Martin Varga, Šebastovská

Kristína Vargová, Podbeľová
 

Uzavreli manželstvo:
Daniel Janočko a  Andrea Mitrišinová

blahoželáme
SpoločenSká rubrika

klebetník pre ženy

Milé dámy,
tak ako každý rok aj teraz sa každá z 
nás snaží zvládnuť prípravu Vianoc na 
jednotku. Určite sa nám to aj darí. Príde 
však aj posledný deň tohto roku a aj na 
tento je potrebné sa pripraviť, aby  si naši 
najbližší mali počas silvestrovskej noci 
čo to zamaškrtiť. Ponúkame vám niečo 
dobre na silvestrovskú noc.

JednOduché tvaROhOvé tyČInky

potrebujeme:
250	g	hladkej	múky,	250	g	tvarohu,	250	g	masla	(Palmarínu),	1	vajce,	soľ,	rascu.
postup:	Na	doske	 spracujeme	múku,	maslo	a	 tvaroh	na	hladké	cesto,	ktoré	 rozvaľ-
káme	asi	na	pol	 centimetrovú	hrúbku.	Celý	povrch	potrieme	 rozšľahaným	vajcom,	
osolíme	a	posypeme	 rascou.	Ostrôžkou	nakrájame	 tyčinky	asi	1	 cm	široké	a	dáme	
zapiecť	do	vyhriatej	rúry.

SILveStROvSký kOLáČ

potrebujeme:
100	 g	 mandlí,	 100	 g	 hrozienok,	 kandizovaná	 kôra	 z	 pomaranča	 a	 citróna,	 0,5	 dl	
rumu,	200	g	masla
150	g	práškového	cukru,	1	malá	ČL	škorice,	3	vajcia,	250	g	polohrubej	múky,	rum,	
práškový	cukor
postup:
Mleté	 mandle,	 pokrájané	 hrozienka,	 pokrájanú	 kôru	 spolu	 pomiešajte	 a	 zalejte	 ru-
mom.	Maslo	vymiešajte	s	cukrom	a	so	škoricou	na	hladký	krém.	Do	krému	vmiešajte	
postupne	vajcia	a	múku.	Nakoniec	pridajte	zmes	z	mandlí	a	hrozienok.	Všetko	spolu	
dobre	premiešajte.	Cesto	vlejte	do	vymastenej	a	vysypanej	 formy	a	v	stredne	 teplej	
rúre	upečte.	Ešte	teplé	vyklopte	a	nechajte	vychladnúť,	potom	pokvapkajte	rumom	a	
posypeme	cukrom.

naša mestská časť má novú 
internetovú stránku

KLIKNITE    NA : www.sebastovce.sk a do-
zviete sa viac.......
Šebastovce majú  – prehľadnú a aktuálnu 
web stránku, informujúcu občanov o živote 
v  mestskej časti  a okolí. Pripravili sme pre 
vás zaujímavé informácie z histórie i súčas-
nosti  mestskej časti.
Spoznáte kultúru a tradície, i aktuálne 
dianie v spoločenskom, kultúrnom, 
športovom i duchovnom živote Še-
bastoviec. Ocenili by sme, keby ste aj 
vy, návštevníci týchto stránok pomohli 
svojou invenciou k ich vylepšeniu. 
Svoje nápady, podnety, príspevky, či 
fotografie môžete posielať na e-mailovú 
adresu, ktorú nájdete na našej stránke, 
prípadne ich doručiť do kancelárie 
starostu obce. Prajeme vám príjemné 
čítanie a tešíme sa na Vaše podnety, 
názory a nápady.                                                                                     

M. P.
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6.deceMbRA 2009 bol V ŠebAstoVciAch MikUláŠ deti V MAteRskej Škôlke 
dostAli dARčekMikuláš  deťom   tohto roku priniesol okrem darčekov aj  veľa svojich dobrých pomoc-

níkov, princeznú , kráľa , obuvníka Ondreja , ale aj čertovsky prekrásny zážitok  v po-
dobe rozprávky o princeznej Júlinke a čertoch. Mikuláš nezabudol ani na deti v MŠ.
Za pomoc ďakujeme sponzorom: 
p. Matysová Alžbeta – Potraviny BALA                                                                      
SAN TRADE s.r.o Šebastovce
p. Capulič – PÍLA Šebastovce
KAMIKO s.r.o
NOVOLI OC , Košice

Generálny riaditeľ spoločnosti VODS a zároveň 
kandidát na poslanca  zastupiteľstva KSK,  Mgr. 
Igor Sidor vrámci svojej predvolebnej kampane  
Šebastovským deťom v MŠ urobil veľkú  rado-
sť. Na ihrisku v MŠ bola zrealizovaná pokládka 
gumených rohoží a úprava povrchu . Naše deti 
už nemusia na svojom  školskom   dvore behať  
po mokrej tráve ani v zablatených topánočkách. 
Slávnostné otvorenie ihriska za prítomnosti  
pána Igora Sidora  sa aj napriek nepriazni po-
časia uskutočnilo 3.11.2009
V mene detí, rodičov, v mene svojom a verím, 
že aj v mene všetkých obyvateľov MČ  vyslo-
vujem  pánovi Igorovi  Sidorovi úprimné a sr-
dečné poďakovanie za realizáciu  tohto zmys-
lu plného činu.
                                                                                                                                                      

    Starostka MČ 
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Krátky dotazník???
Ubehol druhý rok od  vydania prvého čísla nášho občasníka Šebatovčan.
Chceme poznať aj Váš názor. 

1. Akou známkou by ste  ohodnotili  naše noviny?

2.Máte záujem aj naďalej  prečítať  si  Šebastovčan?

ÁNO   -   NIE

3. Ako často v priebehu roka  by ste privítali vydanie občasníka?

Označte jednú z možnosti a vyplnený dotazník vhoďte prosím do pri-
pravenej schránky v zasadačke miestneho   úradu. 
Pomôžete   nám skvalitniť prácu pri príprave našich novín.  

Ďakujeme 

Neviete  ešte kam na Silvestra???   
Čo tak 

Šebastovský Silvester 2009 ???

Kde ?
KULTÚRNY DOM ŠEBASTOVCE    

… polnočná kapustnica, 1 šampan-
ské pre pár, káva, nealko  …
 
...tradične dobrá tombola
... silvestrovský program a super 
dobrá nálada o ktorú sa postará 
hudobná skupina:

FAMILY
Za  koľko?    
To všetko, len za 16,50  €                                                                                                                                        
Začiatok : 19,00 hod 
                                                                                                         
Vstupenky v predaji na MÚ MČ  
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3, Október  - mesiac úcty k starším

„ Kto si cti matku, počína si tak akoby si zhromažďoval poklady. 
Kto si cti otca, nájde radosť v synoch a bude vyslyšaný, keď sa 
bude modliť“ 
Deň úcty k starším sa v našej MČ uskutočnil v sobotu 3. októbra  
2009 v sále kultúrneho domu. Všetkých prítomných  v úvode 
privítala  a pozdravila starostka MČ Monika Puzderová  a 

zaželala  prítomným veľa zdravia.
V programe vystúpila ženská spevácka skupina v doprovode 
ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar a ľudový rozprávač 
Jožko Jožka a deti  z MŠ pod vedením pani riaditeľky a  pani 
učiteľky. Pre dôchodcov bolo pripravené občerstvenie a každý 
účastník obdržal upomienkový predmet.

PODARILO   SA   NÁM   TO.

1.novembra 2009 pri poobedňajšej pobožnosti na sviatok Všetkých svätých požehnal duchovný otec Jozefa Pekár  náš obnovený Dom 
smútku,ktorý   aspoň čiastočne spĺňa  naše predstavy a približuje nás k tomu , aby sa mohli obyvatelia našej MČ  v dôstojných pod-
mienkach rozlúčiť so svojimi zosnulými.

PodARilo sA náM to!


