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ŠEBASTOVČAN
2/2010       

Mikuláš opäť 
v Šebastovciach 
Rok sa s rokom zišiel, ani sme sa nenazdali 
a Mikuláš k nám prišiel.
Navštívil všetkých, malých aj veľkých. 
Rozdával radosť, sladké darčeky a peknú 
rozprávku.
Ďakujeme Ti Mikuláš a tešíme sa na stretnutie 
o rok ...
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Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne 
pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas vianočný, 
keď stromček sa ligoce, prajem Vám zo srdca 
prekrásne Vianoce. V kruhu najbližších tešte 
sa spolu, až budete sadať k štedrému stolu. 
Veselé Vianoce chcem Vám priať, aby človek 
človeka mal stále rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby tento Nový rok za to stál. 
V tento krásny čas vianočný Vám želám, aby 
boli všetky Vaše dni požehnané láskou, poko-
jom, zdravím a rodinnou harmóniou. Šťastný 
krok do Nového roku želá

Monika Puzderová- starostka MČ



Zo zasadnutia MZ
Prvé ustanovujúce zastupiteľstvo MČ
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Miestne zastupiteľstvo na svojom ustanovujú-
com zasadnutí po voľbách 15.12.2010

Prerokovalo:
1.  Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy mestskej časti.
2.  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávne-

ný zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

3.  Návrh na zriadenie komisií miestneho za-
stupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 
a voľbu predsedov komisií.

4. Zásady odmeňovania poslancov
5. Poverenie zástupcu starostu MČ

Zriadilo:
komisie miestneho zastupiteľstva a zvolilo 
predsedov a členov jednotlivých komisií
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcii verejných funkcionárov
- Predseda: Ing. JUDr. Miroslav Ondruš

Komisiu majetkovú a finančnú
- Predseda: RNDr. Mária Takáčová

Komisiu kultúry, mládeže a športu
- Predseda: Róbert Makaji

Komisiu výstavby, dopravy a životného pro-
stredia
- Predseda: Ing. JUDr. Miroslav Ondruš

Schválilo:
zástupcu starostu mestskej časti – p. Róberta 
Makaja

Výsledky volieb do orgánov 
samosprávy v MČ Košice-Šebastovce
Starosta mestskej časti Košice – Šebastovce
  počet platných hlasov
1. Monika P U Z D E R O V Á  nezávislý kandidát 212

Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Šebastovce
  počet platných hlasov
1. Anna ČIŽMÁROVÁ  KDH  165
2. Monika KOŠŤANSKÁ  KDH  161
3. Mária TAKÁČOVÁ, RNDr.  SMER-SD, MOST-HÍD, ĽS-HZDS  133
4. Ľubica MATYÁŠOVÁ  KDH  119
5. Róbert MAKAJI  KDH  113
6. Miroslav ONDRUŠ, JUDr. Ing.  SDKÚ-DS  106 
7. Anna MAKAJIOVÁ  KDH  104

Náhradníci , ktorí neboli zvolení za poslancov:
  počet platných hlasov
1. Ľuboš VAŠKO, Ing.  KDH  93
2. Anastázia VAŠKOVÁ  KDH  55

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 526
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 255
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu MČ 212
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov MČ 242

Ako sme volili ...

Vážení občania,
V komunálnych voľbách ste rozhodli a vybrali 
ste si na ďalšie štyri roky starostu a nových 
poslancov miestneho zastupiteľstva v Šebas-
tovciach. Dovoľte mi, aby som Vám z úprim-
ného srdca poďakovala za Vami prejavenú 
dôveru. Je to pre mňa veľký záväzok. Urobím 
všetko preto, aby som Vašu dôveru nesklama-
la. Zároveň chcem ubezpečiť aj tých, ktorí mi 
vo voľbách dôveru nedali, že nechcem deliť 
Šebastovce na „mojich“ a tých druhých, ale tak 
ako doteraz, som tu pre všetkých. Chcem byť 
starostkou všetkých Šebastovčanov . V dobre 
načatej práci budeme spoločne pokračovať aj 
v budúcnosti a budeme sa snažiť urobiť všetko 
preto, aby sa obyvateľom v Šebastovciach žilo 
čo najlepšie. Aby sme mohli byť na Šebastovce 
hrdí a aby naň mohli byť hrdé aj naše deti...

Ešte raz všetkým zo srdca úprimne ďakujem.

Monika Puzderová, starostka MČ
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Spoločenská rubrika v tomto štvrťroku

Pokiaľ sa dnes povie „osveta“, väčšina ľudí si ju spája so súčasnou 
činnosťou osvetových stredísk, ktorej ťažisko spočíva v podpore a pre-
zentácii neprofesionálneho umenia a kultúry.
Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry ľudstva.
Šaty vraj robia človeka.
Myšlienka zvečniť tradičné oblečenie našich žien vznikla spontánne. 
Chceme, aby sme zanechali aj budúcim generáciám dôkaz o tom, ako 
sa niekedy v Šebastovciach žilo a obliekalo.

V jedno nedeľné predpoludnie sa pred naším kostolom odohrala milá 
a príjemná udalosť.
Stretli sa tam všetky ženičky, ktoré ešte nosia v Šebastovciach tra-
dičné ľudové oblečenie. Nie je ich veľa a pre niektoré z nich, nebolo 
vôbec jednoduché prísť, nakoľko zdravie už neslúži tak, ako by malo.
Napriek tomu aj za pomoci a s podporou svojich najbližších prišli. 
Patrí im všetkým za to úprimné poďakovanie.
Keď naše deti niekedy v budúcnosti otvoria kroniku Šebastoviec, budú 
mať na čo spomínať a tradície nepadnú do zabudnutia.

Ešte sú medzi nami ...

Narodili sa: 
Lýdia Ruščáková, Papradia
Katarína Kiszelová, Rozmarínová
Vikória Ungárová, Šebastovská

Zosobášili sa:
Patrik Parlagi a Františka Vargová
Marek Čech a Viera Kiszelová
Ing. Karol Hložek a Monika Vašinská

Blahoželáme jubilantom:

50
Margita Ruščáková, Papradia
Peter Čižmár ,Rozmarínová
Serafína Palková, Podbeľová
Ondrej Čižmár, Podbeľová

55
Magdaléna Čuláková , Repíková
PhDr. Milan Beregsási, Rozmarínová
Margita Šoltésová, Šebastovská
Štefan Beregsázi, Šebastovská
Mária Tkáčová, Šebastovská
Štefan Sedlák, Repíková

60
Jolana Podracká, Šebastovská
Martin Maťaš, Podbeľová
Ladislav Janočko, Podbeľová
Ivan Baksa, Rozmarínová
Marta Šoltésová, Prasličková
Mária Vašinská, Repíková

65
Ján Puha, Harmančeková

70
Irena Matyášová, Repíková
Milan Paluv, Rozmarínová

75
Mária Matoňáková, Podbeľová

80
Štefan Šároši, Repíková
Terézia Šárošiová, Repíková

85
Helena Šárošiová, Rozmarínová
Bartolomej Beregsási, Rozmarínová

Opustili nás:
Rudolf Fedor, Podbeľová
Martinka Matyášová, Šebastovská
Pavol Grega, Šebastovská
Štefan Beregsázi, Podbeľová

strana |3



4|strana

Návraty do dedovizne



Š

Vianočný list pre Teba...
Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. 
Každý rok sa koná oslava na moju počesť 
a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas 
týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas 
a televízia vo svojich reklamách na každom 
kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa na-
rodeniny. Je krásne vedieť, že najmenej raz 
ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako 
iste vieš, oslava mojich narodenín začala už 
pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali 
a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. 
Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dô-
vod osláv. Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú 
sa, ale nepoznajú význam osláv. Spomínam si, 
že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť 
na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná 
delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba 
bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali 
nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo 
vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som 

pozvaný. Keď prišiel deň D, prišiel som, ale 
nechali ma vonku, pred zabuchnutými dve-
rami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi. 
Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v po-
sledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú 
dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol 
potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do 
rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, 
pili a nesmierne sa na všetkom bavili. O pol-
noci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril 
svoju náruč čakajúc koho by som objal. A vieš 
čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si začali 
rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. 
Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som sa 
obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre 
mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich 
narodeninách boli obdarovaní všetci okrem 
teba – oslávenca? Vtedy som pochopil, že 
som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle 
odišiel. Každý rok sa sviatok mojich narodenín 

zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, 
zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú. Bol by 
som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstú-
piť do svojho života. Potešilo by ma, keby si 
uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi 
som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať 
svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, 
jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým 
svojím srdcom. Budem na vás všetkých čakať 
na tohtoročnej oslave... 

Milujem ťa! Ježiško
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Na zamyslenie…

Čokoládový Mikuláš mi v hypermarkete na-
kládli poza uši už niekedy v polovici septembra. 
Utekala som od neho čo najďalej.
Čím viac som utekala chrániac si babie leto 
v náručí, tým viac sa mi ho snažili ukradnúť. 
Bilbordy frajersky postávajúce vedľa ciest, 
hlasné reklamné spoty unikajúce z médií... 
Mám pocit, že tohto ročné Vianoce mi na-
tlačili nasilu.

Salónkam uloženým v regáloch obchodov sa 
červená staniol rovnako ako lístie, ktoré ešte 
ani nestihlo opadať zo stromov.
Človek sa ledva spamätá z toho, že prišla je-
seň, nestačí si ju vychutnať a už ktosi začne 
davovú psychózu.
Znechutená sa pozerám na poskakujúceho 
ujka v TV, ktorý sa už dva mesiace snaží nájsť 
ukrytý vianočný darček (tvorcov reklamy ne-
napadlo, že kradnú deťom ilúzie?). Máš sa ty 

ešte nahľadať, kým prídu skutočné Vianoce ... 
ak sa tak dajú ešte nazvať.
Mánia nakupovania, zadlžovania sa ...
Veď čo ak švagriná nakúpi drahšie darčeky 
ako ja??? Čo ak u exmanžela deti dostanú 
viac ???
Ježiško, oplatí sa ti ešte narodiť? Uvidí ťa 
niekto medzi hŕbou hračiek, elektroniky, spod-
ného prádla, šperkov a potrhaného baliaceho 
papiera ???

Vianoce ???




