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ČAS DUŠIČIEK...

ŠEBASTOVČAN
október/2014

Sviatok Všetkých svätých aj deň Spomienky na všet-
kých verných zosnulých sa u nás ľudovo nazýva aj Dušičky. 
Tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov, ozdobovania 
hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných 
príslušníkov a známych. Návšteva cintorínov na Všetkých 
svätých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom všetkých 
vrstiev spoločnosti. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. tento 
sviatok na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na zná-
mych kresťanských svätcov.

Tento zvyk sa postupne rozšíril a v kalendári sa zakotvil 
2. november ako Pamiatka zosnulých (Dušičky). Podľa 
starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na hroboch 
zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na 
cintorínoch patrí k novším tradíciám. Pamiatku verných zo-
mrelých zaviedol v roku 998 clunyjsky opát Odylo, ktorý sa 
takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. 
storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi. Veriaci 
si počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťan-
ský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú 

a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, ne-
boli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali 
dobro a vedeli sa obetovať pre iných. Spomeňme si na naj-
bližších ticho a bez zhonu. S blížiacimi sa dušičkami naše 
cintoríny opäť viac opekneli, zo stromov padá ticho jesenné 
lístie a každý z nás sa vráti na miesto, kde sme sa naposledy 
rozlúčili s našimi drahými zosnulými. Aj keď moderná doba 
prináša zhon, skúste na chvíľu zastaviť čas a s úctou, v pokoji 
a s láskou si spomeňte predovšetkým na tých, ktorí vám boli 
v živote najbližší a najdrahší. Na svojich rodičov, ktorí vám 
dali život a ktorí svojou usilovnosťou i mozoľami budovali váš 
- náš dnešný život. 

Spomínajte aj na svojich starých rodičov, dedov, ktorí 
vám kedysi vedeli tak pekne rozprávať dojemné rozprávky. 
Ako film beží v našich spomienkach ich život a možno sa 
na chvíľu pri hrobe najbližších oplatí aj zamyslieť nad tým, 
ako žijeme a kam sa v posledných rokoch všetci tak náhlime. 
Nuž, vzdajme im našu poctu, ktorú si zaslúžili a nech odpo-
čívajú v pokoji.

Počas mesiaca októbra prebiehali 
na cintoríne práce na čistení celého 
priestoru a taktiež na oreze stromov. 
Vzniknutý biologický odpad bol odve-
zený do kompostárne na ďalšie spraco-
vanie. Orezom stromov sme začali ich 
nutnú údržbu.

Niektoré stromy ohrozovali hrobky 
opadávaním suchých konárov, ale aj 
korene niektorých stromov znehodno-
tili hrobné miesta pod povrchom. Prá-
ce sa zvládli aj vďaka pomoci poslan-
cov MZ aj neposlancov, proste ľudí 
ktorí sú ochotní stále pomáhať.

Miesto posledného odpočinku na-
ších najbližších pri vstupe do cintorína 
skrášlila aj nová socha anjela. 

CINTORÍN JE OPÄŤ ČISTEJŠÍ
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Vážení spoluobčania, 

v tomto období nielen bilancujeme a zamýšľame sa nad 
vecami, ktoré sa stávajú postupne minulosťou, ale rovnako 
zvedavo hľadíme dopredu na dni, ktoré sú pred nami a za-
mýšľame sa nad tým, čo všetko je ešte potrebné urobiť. Končí 
sa volebné obdobie a preto sa chcem poďakovať všetkým 
Vám, spoluobčanom, poslancom, členom komisií, spolu-
pracovníkom, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku 
k dielu, ktoré sme počas uplynulých štyroch rokov spoločne 
budovali a šírili tak dobré meno Šebastoviec. Volebné ob-
dobie samosprávy 2010 - 2014 v našej obci sa o niekoľko 
dní skončí. Uplynulé štyri roky boli z pohľadu napĺňania 
predstáv občanov rôznorodé. Zmena finančných podmie-
nok v závere roka 2010 pri radikálnom znížení príjmov 
z podielových daní a zrušení dohodnutých účelových do-
tácií čo bolo cca 50 tis. eur ročne, znamenalo v ďalších ro-

koch zachovanie tejto zníženej úrovne bez ohľadu na vývoj 
počtu obyvateľov. Tieto skutočnosti významne obmedzili 
finančný príjem rozpočtu mestskej časti a mali výrazný do-
pad na rozpracované aktivity, ako aj na plnenie niektorých 
našich plánovaných zámerov. Skúsenosti uplynulých rokov 
ukazujú, že podmien kou rozvoja obce sú dostatočné finan-
čné zdroje. Keďže vlastné prostriedky mestskej časti na roz-
voj nestačia, hlavnou úlohou vedenia obce, teda starostky 
a poslancov MZ, bolo zabezpečiť financovanie niektorých 
rozvojových projektov z iných zdrojov, čo sa nám takmer 
každý rok podarilo a z takýchto zdrojov sme vedeli finan-
covať jednotlivé zámery. Nie je možné vymenovať všetky 
aktivity, ktoré sa nám podarilo v spolupráci s podnikateľský-
mi subjektmi v MČ a ďalšími ľuďmi, ktorým záleží na roz-
voji Šebastoviec zrealizovať. Najskôr spomeniem aspoň tie 
najdôležitejšie aktivity, ktoré sa podarilo za štyri roky plniť 
a ktoré boli v tomto volebnom období zabezpečené:

Všetky tieto aktivity ostávajú prioritou do budúcna. Toto 
krátke vyhodnotenie nemôže obsiahnuť v plnom rozsahu 
vyhodnotenie celej štvorročnej činnosti. Počas štvorroč-
ného obdobia sme neraz boli nútení prehodnotiť rozpočet 
a niektoré plány sme nemohli zrealizovať. Plynúce volebné 
obdobie rokov 2010 - 2014 okrem uvedených prínosov pre 
občanov našej mestskej časti bolo poznačené aj zvýšeným 
tlakom zo strany médií i mesta Košice vo veci rušenia, resp. 
znižovania počtu mestských častí, čo značne ovplyvnilo 
možné aktivity v oblasti vyriešenia finančných vzťahov me-
dzi mestom a mestskými časťami. Samosprávy mestských 
častí, hlavne pôvodných historických obcí akými Šebas-
tovce sú, majú svoje opodstatnenie aj v budúcnosti, keďže 
riešia prevažnú časť kompetencií obcí a najlepšie poznajú 
potreby ľudí žijúcich na ich území. Verím však, že aj na-
priek tomuto je vykonaných pozitívnych činností viac ako 
neuskutočnených plánov. Nie vždy bola situácia ľahká, či 
už v pozícii starostu, poslanca, alebo zamestnanca, ale tak 
to už býva v spoločnosti a aj v dedine. Niekedy si človek 
myslí, že urobil pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretne 
s nepochopením a nevôľou, no i takéto veci prináša bežný 

život. V každom prípade mňa osobne potešil a do ďalšej 
práce motivoval postoj a povzbudivé slová mnohých Vás 
Šebastovčanov, ktorí prišli s podnetom, dobrým nápadom, 
pomocou alebo aj opodstatnenou kritikou. Mojím osobným 
želaním je neustála dobrá spolupráca so všetkými občanmi 
obce, poslancami i spolupracovníkmi. Vždy si budem vážiť 
dobré a povzbudzujúce rady, ochotu a toleranciu. 

Na záver mi dovoľte ešte raz vysloviť úprimné poďakovanie 
poslancom MZ, pracovníkom MÚ mestskej časti, vedeniu 
a zamestnancom materskej školy, cirkevnej obci, podnika-
teľom, aj Vám všetkým občanom, ktorí ste boli nápomocní 
mne osobne aj samospráve v MČ a tak podporovali našu sna-
hu o rozvoj Šebastoviec. 

   Monika Puzderová
   starostka MČ

• Rozšírenie NN vedenia - v lokalitách Prasličková 
a Pri železnici

• Kolaudácia inžinierskych sietí - vodovod a kanalizá-
cia v lokalite „Nadmerné záhrady“

• Úprava a spevnenie povrchu komunikácií: 
 Levanduľová a Prasličková 
• Oprava rigola na Podbeľovej ulici
• Oprava a rekonštrukcia domu smútku: 
 strecha, interiér, časť exteriéru
• Rekonštrukcia sály KD
• Dobudovanie detského ihriska Ferdo mravec
• Rozšírenie verejného osvetlenia na Šebastovskej 

a Pra sličkovej ulici 
• Oprava oplotenia v MŠ
• Oprava oplotenia pri cintoríne na Prasličkovej ulici
• Zriadenie symbolickej záhradky na miestnom cin-

toríne

• Výmena okien v MŠ, rekonštrukcia soc. zariadení 
MŠ, rekonštrukcia interiéru MŠ 

• Schválená zmena územnej štúdie v lokalite „Kríže“ 
južná časť

• V neposlednom rade sme venovali pozornosť prezen-
tácii Šebastoviec v oblasti spoločenského a kultúrne-
ho života, vydávali sme náš občasník Šebastovčan, 
organizovali akcie pre deti i dôchodcov

* * *

Je potrebné povedať aj to čo sme nestíhali. Dôvo-
dom prečo, sú v prvom rade finančné prostriedky, 
ktoré napriek našej snahe nebolo možné získať. Je to 
predovšetkým:
• dokončenie stien domu smútku, opravu rigola na Re-

píkovej ulici, či rozsiahlejšie opravy komunikácii

HODNOTENIE volebného obdobia
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VOLEBNÉ OBDOBIE V OBRAZOCH

Rekonštrukcia sály

Kultúrny dom 2010

Kultúrny dom 2014

Dom smútku

Rekonštrukcia Prasličkovej ulice - komunikácia

Dom smútku 2014

Nové elektrické vedenie a osvetlenie 
na Prasličkovej ulici
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VOLEBNÉ OBDOBIE V OBRAZOCH

Stavanie mája

Ferdo mravec - domček Včielky Maji

Deň mestskej časti 2012

Rozlúčky ...

Vítania ...

Výstavba inžinierskych sieti v lokalite - Nadmerné záhrady

Vianočná besiedka 2011

Náš kultúrny a spoločensky život
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KOHO BUDEME VOLIŤ

Kandidáti NA STAROSTU v mestskej časti Košice - Šebastovce

Kandidáti NA POSLANCOV MIESTNEHO zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce

Kandidáti NA PRIMÁTORA mesta Košice

Kandidáti NA POSLANCOV MESTSKÉHO zastupiteľstva v Košiciach

vo volebnom obvode sa volí 1 KANDIDÁT
1. Monika Puzderová 
 53 r., starostka, nezávislá kandidátka

2. Mária Takáčová
 RNDr., 47 r., pedagóg, SMER – SD

vo volebnom obvode sa volí 5 KANDIDÁT
1. Anna Čižmárová
 52 r., prevádzkový pracovník, nezávislá kandidátka
2. Martin Kiszel, Ing.
 33 r., zamestnanec bezpečnostnej kontroly, SIEŤ
3. Monika Košťanská
 50 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
4. Miroslava Makajiová
 21 r., študentka, nezávislá kandidátka

5. Ľubica Matyášová
 50 r., vedúca ŠJ, nezávislá kandidátka
6. Regina Palková
 63 r., sociálny pracovník, SMER – SD
7. Valéria Šoltésová
 53 r., podnikateľ, SMER – SD
8. Mária Takáčová, RNDr.
 47 r., pedagóg, SMER - SD

vo volebnom obvode sa volí 1 KANDIDÁT
1. Alena Bašistová, doc. PhDr. Mgr., PhD., 37 r., vyso-

koškolská pedagogička, Kuzmányho 21, Košice, SIEŤ, 
MOST – HÍD

2. Rudolf Bauer, RNDr., PhD., 56 r., starosta, Kremnická 
10, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, 
NOVA, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komuni-
ty - Magyar Közösség Pártja, Konzervatívni demokrati 
Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Demokra-
tická strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

3. Ján Dečo, Ing., 52 r., manažér, Na Rožku 8, Košice, nezá-
vislý kandidát

4. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 63 r., vynálezca, Turgene-
vova 27, Košice, nezávislý kandidát

5. Ivan Goňko, MUDr., 55 r., lekár, Pri vagovni 18, Košice, 
JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska

6. Jozef Holečko, Ing., MBA, 60 r., krízový manažér, 
Kostolianska cesta 163, Košice, nezávislý kandidát

7. Richard Raši, MUDr., MPH, PhD., 43 r., primátor, 
Abovská 27, Košice, SMER – sociálna demokracia

8. Boris Urbančík, Mgr., 42 r., manažér, Jelšová 18, Košice, 
Strana TIP

Volebný obvod č. 5 (Barca, Šebastovce, Poľov)
vo volebnom obvode sa volí 1 KANDIDÁT

1. Ivo Čabra, Ing., MBA, 41 r., manažér, Močiarna 13, Ko-
šice, nezávislý kandidát

2. Ivan Goňko, MUDr., 55 r., lekár, Pri vagovni 18, Košice, 
JEDNOTA-ĽSS

3. Lucia Gurbáľová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogič-
ka, Poľovská 15, Košice, KDH, SDKÚ DS, NOVA, SaS, 
SMK-MKP, KDS, OKS, DS

4. Mária Kappelová, RNDr., 51 r., koordinátorka pre 
vzdelávacie projekty a lektorka, Barčianska 1A, Košice, 
7 STATOČNÝCH

5. Igor Sidor, Mgr., PhD., MBA, 50 r., súkromný podnika-
teľ, Abovská 85, Košice, nezávislý kandidát

6. Ondrej Vilner, PaedDr., 59 r., pedagóg, Fándlyho 28, 
Košice, MOST - HÍD

O niekoľko dní sa uskutočnia komunálne voľby, kedy sa budú 
voliť zástupcovia na úrovni samosprávy mesta i mestskej časti. 
Verím, že sa týchto volieb zúčastní čo najviac občanov našej mest-
skej časti, aby sa aj pri nižšom počte poslancov v samospráve - bu-
deme ich pre Šebastovce voliť 5 - vybrali ľudia, ktorí žijú v našej 
mestskej časti aj s jej každodennými potrebami, majú skutočný 
záujem o rozvoj Šebastoviec a ktorí, vedia priložiť ruku k dielu.

Predseda Národnej rady SR Pavol Paška rozhodol v ponde-
lok 7. júla o tom, že starostov, primátorov a poslancov zastupi-
teľstiev obcí a miest budeme voliť v sobotu 15. novembra. 

Hlasovať sa bude od 7:00 do 20:00
Na novembrových voľbách starostov obcí, primátorov miest 

a poslancov obecných, mestských alebo miestnych zastupiteľstiev 
sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia Slovenska. Podmienkou je, 

aby mali v obci, kde budú voliť, trvalý pobyt a najneskôr v deň vo-
lieb, teda v sobotu 15. no vembra dosiahli 18 rokov. Podľa zákona 
o voľbách do orgánov obecnej samosprávy tak môžu primátorov, 
starostov a poslancov komunálnych zastupiteľstiev voliť nielen 
občania Slovenskej republiky, ale aj cudzinci s trvalým pobytom 
na Slovensku, keďže v kaž dej obci volia jej obyvatelia vlastných 
komunálnych zástupcov. Podľa zákona voľby do orgánov samo-
správy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch sú to ob-
vodné volebné komisie, v Bratislave a Košiciach mestské volebné 
komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie.

V mestskej časti Košice – Šebastovce bude 1 okrsok. Volebná 
miestnosť bude sídliť na Podbeľovej ulici číslo 1, v zasadačke 
MÚ. V nadväznosti na predložené kandidátky zapisovateľom 
miestnej volebnej komisie do 24.00, dňa 21. septembra 2014 je 
zoznam kandidátov nasledovný:
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Ďakujeme: mestu Košice a primátorovi mesta MUDr. Richar-
dovi Rašimu, poslancom miestneho zastupiteľstva a starostke MČ, 
Ing. Ladislavovi Hrehovi, VVS a.s. Košice, Ing. Stanislavovi Hreho-
vi, Ing. Mariánovi Sangretovi, IVKA BAR pánovi Takáčovi, rodine 
Ľubomíra a Marianny Kováčových, rodine Ing. Štefana Fedora, 
rodine Ungárovej, pánovi Erwinovi Lowymu, Ing. Pavlovi Šamovi 
- Drogéria Máša, Ing. Helene Minčičovej, Petrovi Knapovi, spolo-
čnosti Amphenol-Cemmthome. Mgr. Igorovi Sidorovi podnika-
teľovi a poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý venoval deťom 
do škôlky novú bezpečnú a peknú hojdačku. Pomôcť môže aj každý 
z Vás. Jednou z možností je aj zaslanie 2% dane pre občianské zdru-
ženie „ŠEBIKOVIA“, ktoré vytvorili rodičia detí z MŠ aby jej mo-
hli aj takto pomáhať. Potrebný folmurál Vám doručia do schránok 
v decembri. Dostupný bude aj na webovwj stránke MŠ.

Ján Amos Komenský povedal „Všetko 
závisí od začiatku. Ako sa položia zákla-
dy, tak ide potom všetko.“

Radosť v očiach našich detí v mater-
skej škole na začiatku školského roku to 
len potvrdila. 2. september 2014 priniesol 
radosť nie len deťom, ktoré sa po prázdni-
nách vrátili do svojej škôlky, ale určite aj 
ich rodičom. Čakala na nich vynovená 
„školička“. Počas uplynulého školského 
roku sa podarilo urobiť veľa pre naše deti. 
Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, 
úplne sa zmenil priestor triedy a spálne, 
vymenili sa okná, upravil sa priestor dvora. 
Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebeh-

la pred začiatkom školského roka, vznikli 
v budove nové priestory. Som potešená, že 
vďaka osobnej zanietenosti riaditeľky MŠ 
pani Natálie Barilovej, zamestnancov, rodi-
čov, sponzorov, ako i ostatných darcov sme 
mohli privítať detí a rodičov v nádherných 
vynovených priestoroch našej MŠ. Vďaka 
zrekonštruovaným priestorom sme mohli 
zvýšiť kapacitu škôlky o šesť detí.

Naši najmenší po dlhej dobe dostali 
vynovené priestory, ktoré spĺňajú lepšie 
nielen pedagogické požiadavky, ale aj hy-
gienické, estetické a zdravotné. Vďaka zod-
povednému prístupu všetkých ktorí pomá-
hali, deti získali priestor, v ktorom sa pod 
vedením pani učiteliek budú rozvíjať po 

každej stránke a budú môcť každodenne 
prežívať pocit uspokojenia z hier a rôzno-
rodých aktivít. 

Za to všetko vyjadrujem obdiv a uzna-
nie tým, ktorí sa viac či menej pričinili 
o to, že napriek finančnej náročnosti toh-
to projektu, neváhali a s vy užitím všetkých 
dostupných zdrojov prispeli k tomu, že tu 
dnes majú naše deti nové, lepšie a zdravšie 
prostredie.  

Na záver mi dovoľte popriať našim de-
ťom, aby mali po celý život potešenie zo 
vzdelávania. Vám všetkým dospelým ďaku-
jem, že ste sa pričinili o to, aby ste umožnili 
deťom prežívať detstvo v priestoroch, ktoré 
si zaslúžia.

DETI SÚ NAŠE ZÁKLADY

Ďakujeme Ďakujeme 
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AJ STROMY STARNÚ...

NA CHVÍĽU OŽIL V ŠEBASTOVCIACH FUTBAL

V posledných dňoch si každý určite 
všimol tak povediac radikálnu zmenu 
v Šebastovciach. Topole pri ihrisku k 
Valalickej ceste začali vyrubovať. Určite 
bol každý prekvapený čo sa deje. Ten kto 
chcel vedieť prečo, pýtal sa. Boli aj takí 
ktorí sa nepýtali len konštatovali. „sta-
rostka rúbe stromy“. 

Nie je to pravda a preto si dovolím 
vysvetlenie k vzniknutej situácii. Po-
volenie na výrub nedala starostka ani 

miestny úrad nakoľko to nie je v našej 
kompetencii. O výrub stromov požiadali 
vlastníci parcely, na ktorej topole rástli. 
Dôvodom žiadosti o výrub bola skutoč-
nosť, že uvedené dreviny majú zlý zdra-
votný stav, sú prestárle a ohrozujú ma-
jetok a zdravie ľudí pohybujúcich sa po 
obslužnej komunikácii. Žiadosť o výrub 
podali vlastníci 6. 9. 2013 mestu Košice, 
ktoré po obhliadke predmetnej lokali-
ty, na základe predložených podkladov 
a stanovísk všetkých dotknutých orgá-
nov štátnej správy starostlivosti o život-
né prostredie, vydalo rozhodnutie na vý-
rub drevín rastúcich na parcele reg. „E“ 
číslo 558. Svoje stanovisko odôvodnilo 
- citujem zo stanoviska: 

„Stromy odporúčame na výrub, sú 
prestárle, napadnuté hnilobou v koreňo-
vých nábehoch, čo spôsobuje stratu stabi-
lity. Na väčšine stromov odporúčaných na 
výrub je kôra poškodená, ohorená nelegál-
nym vypaľovaním trávy, konáre sa lámu 
a padajú na priľahlý poľnohospodársky 
pozemok a obslužnú komunikáciu. Ná-
hradná výsadba za odporúčaný výrub je 
potrebná z dôvodu celkovej rekonštrukcie 
a revitalizácie stromovej zelene na pred-
metnej parcele smerujúc k dobudovaniu 

kostry ekologickej stability záujmového 
územia mesta a je navrhnutá v súlade 
s ekostabilizačnými opatreniami pre 
BK-M č. 44 Valalický potok,“ 

Toľko krátky citát. V prípade záujmu 
si môžete celé rozhodnutie prečítať 
na miestnom úrade. Čo k tomu dodať. 
Snáď len toľko. Kompetencie mestskej 
časti v rámci rozhodovania o životné 
prostredie sú vymedzené zákonom, kto-
ré nie je možné meniť (zatiaľ) a už vôbec 
nie ich porušovať a to platí aj pre starost-
ku. Na mieste starých topoľov bude vy-
sadených 82 ks nových zdravých dubov 
a celý priestor sa vyčistí od nelegálnych 
odpadov navozených do tohto priestoru. 
Verím že budeme mať čistejšie a zdrav-
šie prostredie v okolí Šebastoviec. Na-
vyše spoločnosť, ktorá realizuje výrub, 
nám ponúkla pomoc pri vyčistení zaras-
tenej cesty na vinici, ktorá „nemá pána“ 
a nikto sa o ňu nestará aj keď vlastníci 
sú známi. Tak ako človek potrebuje 
k svojmu životu podmienky, aby mohol 
zdravo žiť a zostarnúť, podobne je to aj 
so stromom. Potrebuje priestor a staro st-
livosť. No príde čas, keď zostarne človek 
aj strom.

Monika Puzderová - starostka

30. augusta 2014 prežili milovníci futbalu peknú sobo-
tu. Uskutočnil sa ďalší ročník futbalového turnaja o pohár 
Šebastoviec. Zišlo sa veľa mladých ale aj starších zanieten-
cov, aby spolu bojovali o vzácne trofeje. Už známe družstva 
„Šejačka, Bobri, Chili, Pusinky, Benfika či Tsunami“ tvrdo 
bojovali v silnej konkurencii. Opäť to nebol deň iba o fut-
bale. Pre deti bol pripravený zaujímavý program a ich roz-
lúčka s prázdninami. Kým ich súrodenci, bratranci, kama-
ráti aj ockovia hrali futbal, deti mali možnosť využiť jazdu 
na koníkoch, vyskákať sa v nafukovacom hrade, súťažiť 
a vyhrávať ceny v tombole. Nechýbal ani chutný „guľášik“ 
a varené koleno od dvoch kuchárov Ľubov. (uja Ľuba Vaška 
a Ľuba Kertésza alias „Kica“). Potvrdil to aj sám pán pri-
mátor mesta, ktorý si pochutnal nie len na guľáši, ale aj na 

pivečku od uja „Tikiho“. Opäť po roku vydarená akcia, kto-
rá prispela k dobrej nálade detí aj dospelých. Aby sme na 
ňu mali spomienky nielen v mysliach, ale aj na obrázkoch, 
nechýbal ani športový redaktor a fotograf ujo Faltin. A kto 
bol najlepší? No predsa najlepší „ŠEJAČKA“. Len tak ďa-
lej chlapci. Nabudúce to bude ťažšie. Tak ako stále pri prí-
prave takých podujatí treba poďakovať všetkým, ktorí toto 
pripravili. Chlapom a mládeži, ktorí vykosili a vyčistili celý 
priestor pred začiatkom akcie. Futbalistom, ktorí sa spoji-
li a našli čas zahrať si futbal, Ivka Baru za finančnú pod-
poru, miestnemu úradu za prípravu ocenenia pre víťazov 
a všetkým ostatným, ktorí akokoľvek pomáhali. Ďakuje-
me a tešíme sa o rok priatelia. No a tu je konečné poradie 
a spomienky na peknú sobotu.

Najmladší účastníci



8 Šebastovčan - občasník mestskej časti Košice - Šebastovce. Vydáva MČ Šebastovce, Podbeľová 1,  040 17, Košice.
IČO 00691011 • mcsebastovce@netkosice.sk • Kontakt: 055 / 6768007 • EV 3479/09, ISSN 1339-5696 • NEPREDAJNÉ!

NÁVRATY DO DEDOVIZNE - od pani Ireny Matyášovej

Sára Anna Pecuchová, Podbeľová
Gabriel Balogh, Prasličková

Marína Kiszelová, Rozmarínová
Filip Beregsási, Rozmarínová
Sebastián Varga, Bazalková

Ján Mikolaj, Ďatelinová

Kertész Jozef    †    Mária Ruščáková     †      Mária Mazárová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

OPUSTILI NÁS

50 rokov
Ľubica Matyášová, Repíková
Marián Takáč, Bazalková
Monika Košťanská, Prasličková 
60 rokov
Ladislav Cincula, Ďatelinová
Ján Kiss, Podbeľová

70 rokov
Gabriel Jambor, Repíková
Marta Baloghová, Harmančeková
Melánia Jamborová, Repíková
Paulína Dzurišová, Repíková
80 rokov
Štefan Heteš, Podbeľová

Blahoželáme jubilantom Narodili sa 
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