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Krásne Vianoce chcem vám priať,
aby mal človek človeka rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten Nový rok za to stál

Mikuláš zavítal aj k nám...
... Večer pred Mikulášom, sa pri obecnom úrade rozžiaril vianočný
stromček, ktorý obci venovala rod. Kavečanská, za čo im srdečne ďakujeme. Veríme, že pekne vysvietený vianočný stromček, nám bude vytvárať
príjemnú atmosféru pred a počas najkrajších sviatkov v roku.
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Investičné akcie v Bohdanovciach v roku 2012
Chodník, schody na novom
cintoríne
V letných mesiacoch sa začala
rekonštrukcia rozpadnutých schodov pri dome smútku a celého
prístupového chodníka. Stavebné práce vykonala firma BEMAT
SLOVAKIA s.r.o. v celkovej čiastke
5 506,40€, ktorej sa aj touto cestou
chceme poďakovať. O výsadbu a
úpravu zelene (v hodnote 466 €)
okolo nových chodníkov sa postarali všetci zamestnanci obce. Počas
roka bol zriadený aj urnový háj.
Prvý urnový hrob bol umiestnený
pod brezami za domom smútku,
ktoré toto miesto pekne dopĺňajú.
V budúcom roku chceme pokračovať vo zveľaďovaní tohto pietneho
miesta, spolu s osadením pamätníka na pamiatku našich občanov
padlých v I. a II. svetovej vojne,
ktorí sa už nevrátili do rodnej obce.
Rekonštrukcia obecného úradu
a schodišťa
Po cca 40 rokoch sme sa pustili
aj do rekonštrukcie priestorov na
obecnom úrade – kancelárii, chodby, schodišťa a sobášnej siene.
Tieto priestory už dávno nespĺňali
štandardné podmienky pri vybavovaní stránok. Práce zrealizovala
firma J&T BUILD Hreha Tibor v celkovom náklade 22 253,31€ (z toho
DPH 4 450,66€), ktorej taktiež za vykonanú prácu ďakujeme. Dotácia z

Ministerstva financií činila čiastku
8.000 € a spolufinancovanie obce
bolo vo výške 14 253,31€. Pevne
dúfame, že zrekonštruované kancelárie Vám spríjemnia vybavovanie Vašich rôznych záležitostí.
V budúcom roku plánujeme...
Okrem vynoveného interiéru
obecného úradu, chceme nie-

čo urobiť aj z vonkajškom. Na
základe výzvy Ministerstva životného prostredia sme podali
žiadosť o dotáciu na zateplenie a
výmenu všetkých zostávajúcich
starých okien a dverí na budove
obecného úradu a kultúrneho
domu.
Oplotenie pri Materskej škole
Zrekonštruovali sme aj časť
oplotenia pri materskej škole, ktoré už bolo v dezolátnom stave,
prehrdzavené, spadnuté a zarastené kríkmi a stromami. Podarilo
sa nám to urobiť svojpomocne v
priebehu mesiacov august až september, v celkových nákladoch
947,65€.
Protipovodňové opatrenia
Tak ako minulý rok aj v tomto roku sa obec v spolupráci s
ÚPSVaR Košice-okolie a SVP, š.p.
OZ Košice zapojila na základe dohody o poskytnutí príspevku na
podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pre
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Od 1.
7. 2012 sme na dobu 3 mesiacov
zamestnali troch občanov z radov
nezamestnaných. Tí začali realizovať opravu chodníka okolo potoka
v časti od p. Kočišku po p. Gurbáľa, ktorý je spojovací chodník pre
Bogdáň a centrum obce. Na celom
úseku rozobrali podmyté betónové kocky, ktoré následne osádzali
a betónovali do svahov. Mzdu pre
zamestnancov preplácal ÚPSVaR
a materiál ako napr. štrk a cement
zabezpečila firma SVP, š.p. Spolufinancovanie obce bolo v čiastke
967,13€. Veríme, že teraz sa chodí
našim občanom po chodníku bezpečnejšie.
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Účasť starostov v Europarlamente
Na pozvanie europoslankyne pani Mgr. Moniky Smolkovej boli dvaja starostovia zo
ZOSMR pozvaní do Euro parlamentu – Štarsburgu.
Dňa 15.04.2012 až
18.04.2012 sa zájazdu
zúčastnili
Marta
Gamrátová, starostka
obce Bohdanovce a
Daniel Stančík, starosta obce Slanská Huta
a Denisa Vargová,
starostka obce Gyňov.
Okrem nás troch, boli
pozvaní aj športovci,
dôchodcovia, študenti zo stredných škôl
a podnikatelia. Hlavným bodom programu bola návšteva Európskeho Parlamentu
– návšteva pléna,
prednáška o jeho práci a fungovaní.

Organizačná
štruktúra obce
Marta Gamrátová, starostka obce
Zamestnanci Obce:
l JUDr. Marta Šimčáková – ekonomický odbor, tel.: 6941138
l Valéria Kočišková – matrika,
evidencia obyvateľstva, pokladňa, tel.: 055/6941218
l Anna Šimčáková – sekretariát, podateľňa, overovanie listín,
stavebné veci, knižnica, tel.:
055/6941218
l Kristína Ruščáková – upratovačka
l Peter Trejfa – údržbár

ÚPSVaR - evidencia v nezamestnanosti k 11/2012
UoZ

ženy

muži

absolventi

ZPS

nad 50 rokov

dlhodoboevidovaní

Blažice

58

29

29

1

1

13

32

Bohdanovce

59

23

36

6

0

5

16

Kalša

61

30

31

2

0

16

42

Nižný Čaj

19

7

12

1

1

4

12

Nový Salaš

21

6

15

0

0

5

13

Rákoš

35

10

25

6

1

9

21

Ruskov

95

35

60

5

0

17

38

Slančík

26

17

9

2

0

7

6

Slanec

151

64

87

11

2

30

59

Slanská Huta

24

9

15

2

1

11

12

Slanské Nové Mesto

41

18

23

2

0

10

21

Vyšný Čaj

43

13

30

3

1

9

19

Počty UoZ v evidencii ÚPSVaR Košice - stav k 28.11.2012

Vyznamenali darcov krvi
Dňa 29.11.2012 o 15.30 Slovenský Červený kríž, Územný spolok
Košice – okolie udeľoval vyznamenania darcom krvi z okresu
Košice – okolie za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo. Za tento
krásny ľudský čin, na slávnostnom
aktíve, ktorý sa konal v obradnej
sieni mestskej časti – Staré Mesto,
bola odovzdaná vzácna Diamantová Jánskeho plaketa nášmu občanovi Petrovi Fogarášovi, nar. 16.
1. 1977 za 80 bezplatných odberov
krvi a Strieborná Jánskeho plaketa
bola odovzdaná nášmu ďalšiemu
občanovi Pavlovi Timkovi, nar. 24.
1. 1969, za 20 bezplatných odberov
krvi.
Ku gratulantom sme sa pripojili
aj my v zastúpení Marty Gamrátovej, starostky obce, ktorá im odovzdala Ďakovný list a malú pozornosť.

Samospráva obce
Samosprávu obce tvorí 7 zvolených poslancov a sú to :
l Peter Azari
l Marián Baltes
l Valéria Belušová
l Matúš Beréš
l Magdaléna Hegedüšová
l Ing.Mária Kozárová
l Vojtech Maguľák
l Ing. Mária Kozárová bola poverená zastupovaním starostky obce
v prípade dlhšej neprítomnosti.
Menovaní členovia:
l Štefan Mihók
l Pavel Timko
Hlavný kontrolór: František Horňák
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na
svojich zasadnutiach 6 krát, kde
riešili rôzne veci týkajúce sa života
v obci. Znenia všetkých uznesení
sú zverejnené na webovej stránke
obce www.bohdanovce-ke.sk a na
úradnej tabuli obce. Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 12.
12. 2012.

Verejná súťaž
Obec Bohdanovce dňa 14.
7. 2012 vyhlásila obchodnú
verejnú súťaž v zmysle § 9a
ods. 1 písm. a/ zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka na
podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj
nehnuteľného majetku obce
- Budovu drobnej prevádzkarne, výrobnú halu a dvor
so záhradou. Z predaja tohto
obecného majetku, obec plánovala výstavbu chodníka na
Bogdáň a opravu rozbitých
miestnych komunikácií. Žiaľ,
o ponúkanú nehnuteľnosť nebol záujem.
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Ako sme volili v roku 2012
V našej obci sa predčasných parlamentných volieb do NR SR, ktoré boli dňa 10.marca
2012 zúčastnilo hlasovania 454 voličov, zo zapísaných 817 voličov, čo predstavuje
0,55 %. Zúčastnení voliči odovzdali svoje hlasy týmto stranám:
strana SMER – sociálna demokracia

220 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie

49 hlasov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

49 hlasov

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

25 hlasov

Slovenská národná strana

18 hlasov

Ľudová strana Naše Slovensko

15 hlasov

Sloboda a Solidarita

14 hlasov

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ

14 hlasov

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

11 hlasov

MOST – HÍD

10 hlasov

99 % - občiansky hlas

9 hlasov

Komunistická strana Slovenska

4 hlasy

Strana živnostníkov Slovenska

3 hlasy

Strana demokratickej ľavice

2 hlasy

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

2 hlasy

Strana zelených

2 hlasy

Robíme to pre deti – SF

2 hlasy

Zelení

1 hlas

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

1 hlas

Obyčajní ľudia

1 hlas

1041
Počet obyvateľov
obce Bohdanovce
k 30. 11.2012

Zber šatstva
Na jar sme v kultúrnom dome
zorganizovali prvý zber šatstva.
Vyzbierali sme od Vás cca 300
vriec šatstva, ktoré bude darované
charite, detským domovom a bezdomovcom. Naďalej môžete čisté
nepotrebné šatstvo, hračky, obuv
v igelitových vreciach nosiť do
pripraveného kontajnera, ktorý je
umiestnený za obecným úradom.

Verejné korčuľovanie v Čani
Čas: od 10:15 hod do 12:00 hod
Deň: Sobota
vstupné: 1,50€ na osobu
prenájom ľadovej plochy je od
100 €/hodinu
Informácie na čísle 0903 306 805
a www.zimnystadioncana.sk

Z našej histórie... Jeden z povojnových príbehov
nášho rodáka Imricha Timku
Jedno z povojnových dianí, zavialo na ďaleký východ aj nášho rodáka, už nebohého pána
Imricha Timku (nar. 1930, zom. 1984). Ten sa počas vojenskej základnej služby dostal do
výberu 1.československej brigády pri OSN, s následným vyslaním do Severnej Kórei.
Po ťažkej príprave sa dňa
22.7.1953 vydali na strastiplnú cestu naprieč Ruskom a Čínou. Po mesačnom cestovaní vlakom, sa dopravili do cieľovej stanice Kaesong
v Severnej Kórei. Úlohou našich a
ostatných vojakov OSN bolo, strážiť
hraničný prechod na legendárnej
„38“ rovnobežke medzi Severnou
a Južnou Kóreou. Náš rodák tam
strávil jeden rok, krajina spustošená napalmom, zanechala nie
len negatívne spomienky, ale aj

pozitívne. Medzi ne patrilo aj priateľstvo vojakov OSN s domorodým
obyvateľstvom. Jeden z miestnych
si nášho rodáka natoľko obľúbil, že
ho požiadal, aby jeho syna pokrstil
a dal mu meno Imrich. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa má dnes tento
chlapec, teraz už dospelý muž, vo
veku približne 65 rokov.
Pán Timko sa po ročnej službe
vrátil späť domov. Okrem spomienok a zážitkov si doniesol aj u nás
vtedy, zriedkavú chorobu - malá-

1. Československá brigáda pri OSN (v prvom rade v strede)

riu. Našťastie sa mu z nej podarilo
vyliečiť. V roku 1956 si založil rodinu a s manželkou Máriou (rod.
Mrázkovou, zomr. 2012) vychovali
dvoch synov a jednu dcéru.
Počas svojho života, stále rád
spomínal na život v Kórei a každý
ho rád počúval. Na záver príbehu
chceme osloviť aj Vás. Tí, ktorí máte
vo svojich rodinách nejaký zaujímavý príbeh, máte možnosť sa s ním v
ďalšom vydaní obecných novín podeliť s ostatnými. Ďakujeme.

Na fotografii stojaci druhý zľava

...stojaci druhý zprava
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Čím žije naša škola
Hlavným poslaním každej školy je vzdelávať a vychovávať deti. Aby sa tento cieľ podarilo dosiahnuť, je dôležité zabezpečiť pre žiakov vhodné a príjemné prostredie,
v ktorom sa budú dobre cítiť.
Mgr. Ivan Dudáš

Už dlhší čas sme pociťovali
absenciu kvalitnej školskej knižnice, ktorá by dokázala prilákať
žiakov ku knihám. Nebojíme sa
odvážne tvrdiť aj to, že by sme
radi odtiahli žiakov od počítačov a televízie a ukázali im, že
voľný čas sa dá tráviť aj zmysluplnejšie. V lete sme preto začali
s prestavbou starej kotolne na
modernú knižnicu a po niekoľkých týždňoch sa nám podarilo
zmeniť nehostinné prostredie,
kde sa kedysi skladovalo uhlie,
na príjemný kultúrny stánok. V
spolupráci s Radou rodičov sme
zakúpili viacero nových kníh,
ktoré budú určite hlavným lákadlom pre všetkých žiakov.
Otvorenie knižnice je naplánované na 8. január 2013.
Okrem knižnice sme prebudovali aj priestory starého skladu na ateliér, v ktorom prebiehajú výtvarné aktivity žiakov,
ale aj predmety zamerané na
technické práce.
Jedným z dôležitých predpokladov toho, aby boli naši žiaci
úspešní, sú aj kvalitní učitelia.
Bez ich neustáleho vzdelávania a
odborného rastu by sa deti mohli
len ťažko prispôsobovať novým
možnostiam, ktoré im stredné
školy a moderná spoločnosť poskytujú. Preto sme sa zapojili do
projektu Comenius, ktorého cieľom je medzinárodná spolupráca učiteľov a žiakov v rámci Európy. Jedna z našich kolegýň sa v
súvislosti s projektom zúčastnila
kontaktného seminára, počas
ktorého nadviazala partnerskú
spoluprácu so školami v Španielsku, Írsku, Francúzsku, Poľsku a
Nemecku. Počas ďalších aktivít
absolvujú jednotliví učitelia a
vybraní žiaci výmenné pobyty
vo všetkých krajinách a rovnako
privítame u nás kolegov a žiakov
zo zahraničia.

fusove Bohdanovce a Mikuláš.
Školský ples má už desaťročnú
tradíciu a o jeho kvalite svedčia
aj mnohí plesajúci z okolitých
obcí. Atmosféra nášho plesu

Popri učení nezabúdame ani na kultúru a zábavu. K tým
najzaujímavejším
podujatiam patria určite Školský ples, Rú-

dostane naozaj každého a ani tí
najzarytejší odporcovia tancovania neostanú dlho sedieť.
Jedným z nových kultúrnych
podujatí školy je súťaž v prednese vlastnej tvorby žiakov pod
názvom Rúfusove Bohdanovce,
ktorá sa u nás konala v roku
2012 druhýkrát. Takmer 60 súťažiacich z celého okresu Košice
– okolie a veľmi pozitívne ohlasy
od všetkých účastníkov svedčia
o tom, že táto nová tradícia si
našla miesto v našej škole aj na
ďalšie dlhé obdobie.
Aby sme nezabudli za výbornú prácu žiakov vyplatiť aj primeranú plácu, pozývame každoročne do školy a škôlky Mikuláša so
svojimi pomocníkmi. Už tradične
sa naňho tešia hlavne tí najmenší
a zábava, ktorú pri vítaní Mikuláša zažívame, patrí k tým najmilším. Keďže aj tento rok boli všetky
naše deti poslušné, balíčky sa ušli
každému z nich. (fotografie na titulnej strane).
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Kultúrno – športový život v obci
Spoločný zájazd na kúpalisko v Nyiregyháze
Mimoriadne veľký záujem našich seniorov, ale aj Vás ostatných, bol v tomto
roku o zájazd na kúpalisko v Nyiregyháze. Pre cca 230 ľudí
bolo objednaných
päť autobusov. Verím, že si to zopakujeme aj budúci rok.

V mesiaci október , ktorý je
mesiacom úcty k starším sme sa
spolu stretli na malom posedení
spojeným s občerstvením.. Atmosféru tohto popoludnia nám spestrila naša mužská spevácka skupina Garbočan. Verím, že sme spolu
strávili príjemné popoludnie.

Korčuľovanie
V najväčších mrazoch 4.2.2012 kedy bolo – 20° C, sa 5 odvážlivcov: Róbert Mrok, Ladislav Čontofalský, Tomáš Béreš,
Štefan Bodnár a Rastislav Sciranka podujali, že pripravia ľadovú plochu pre deti a mládež. Tá bola veľmi využívaná, nielen na korčuľovanie a hokej , ale aj na maškarný bál, ktorý si
žiaci pripravili na ľade. V mene všetkých, ktorí ste využívali
ľadovú plochu sa chceme našim odvážlivcom poďakovať. Verím, že aj táto zima nám dopraje takúto zábavu.

Vianočná akadémia
Peknou aktivitou našich žiakov, od tých najmenších až po deviatakov,
pod vedením svojich pedagógov, sa stala príprava Vianočnej akadémie.
Program je rôznorodý a zameraný na príchod Vianoc. Tento rok nás žiaci
obohatia svojím vystúpením dňa 19. 12. 2012 v kultúrnom dome v Bohdanovciach.

Čaj o piatej
Keďže činnosť CVČ sme na jeden
rok pozastavili, priestory slúžia na
stretávanie práve našim seniorom.
Tu si môžu spolu zahrať spoločenské hry, porozprávať sa a čo je hlavné, príjemne stráviť dlhé zimné
večery spoločne.

Pochod vďaky
na Dargov
Nový rok sme zahájili ďalším
ročníkom pochodu na Dargov:
zimný pri príležitosti oslobodenia
našich obcí spod fašizmu a letný
pri príležitosti SNP. Tohto podujatia
sa okrem našej obce, zúčastňujú aj
obce Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Blažice,
Ruskov, Slančík a Olšovany.

Akcie našej knižnice
Naša obecná knižnica aj v tomto
roku žila svojím knižničným životom. Žeby počet čitateľom prudko
stúpal to nie, ale ich počet a počet
výpožičiek, vďaka naším skalným
čitateľom je zhruba na úrovni minulých rokov. Sme radi, že sú ľudia
a deti, ktorým sa ešte stále chce čítať
a kniha je pre nich zdroj múdrosti,
poznania, zábavy a relaxu. Dúfam,
že si prídu na svoje, veď knižnica
zakúpila nové knihy /je ich 96 zv/,
finančné zdroje na ich zakúpenie
získala z dotácií Ministerstva kultúry SR a aby sa lepšie a modernejšie
pracovalo získali sme dotácie aj na
technické vybavenie knižnice. Naša
knižnica sa aj tohto roku zapojila
do medzinárodného podujatia Noc
s Andersenom. 14 našich čitateľov
strávilo rozprávkovú noc v knižnici.
Zapojili sme sa aj do celoslovenského čitateľského maratónu „Čítajme
si“, kde sa žiaci ZŠ pokúsili prekonať
minuloročný rekord čitateľov. Taktiež sme sa zapojili do regionálnej
súťaže „Oživené príbehy“, ktorú
organizuje VKJB v Košiciach. Na vyhodnotenie tejto súťaže sme spolu
so žiakmi ZŠ Bohdanovce boli pozvaní do obecnej knižnice pri OÚ vo
Veľkej Ide.

Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Dubina
zorganizovalo 28.1.2012 ďalší ročník poľovníckeho plesu v kultúrnom dome v Bohdanovciach. Tento ples je stále medzi ľuďmi veľmi
obľúbený a zúčastňujú sa ho pravidelne aj ľudia z okolitých obcí. Veľkým lákadlom sú hodnotné ceny v
tombole a veľmi chutná večera.
Ďalší ročník sa uskutoční 26.
januára 2013.
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V. ročník v minifutbale
Aj toho roku sme v júli, v spolupráci s bývalými hráčmi usporiadali ďalší ročník v
minifutbale. Turnaja sa zúčastnilo okrem našich troch družstiev
aj družstvo z Nižného Čaju, Slančíka, Trsteného pri Hornáde , Nižnej
Hutky a Vyšného Čaju.
Víťazný pohár zásluhou nášho
družstva zostal v Bohdanovciach.
Druhé miesto patrilo družstvu z
Trsteného pri Hornáde a tretie si
vybojovalo družstvo Nižného Čaju.
Hosťujúcim družstvám, ale aj
našim hráčom ďakujeme za pekný
športový zážitok, poľovníckemu
združeniu Dubina za chutný guľáš
a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní spomínaného turnaja.

Spoločenská
kronika

90 rokov
krásny to vek...
Krásneho životného jubilea sa
dožila pani Viera Vesterová, ktorá
je najstaršou občiankou našej obce.
Ku gratulácii sme sa pripojili aj my .

Spoločné áno si
povedali ......
Krásneho jubilea sa dožili aj
naše tri manželské páry.

Multifunkčné
ihrisko
Sme radi, že aj multifunkčné ihrisko bolo permanentne obsadzované. Základná škola ho v rámci telesnej výchovy využívala do 15:30,
od 16:00 a počas víkendov, bolo ihrisko k dispozícii našim občanom.
Ihrisko bolo využívané hlavne na
futbal, tenis, nohejbal, ale aj ženy
sa ku koncu leta dali „dokopy“ a
začali hrávať pravidelne volejbal.
Veríme, že aj budúci rok budete ihrisko pravidelne využívať.

Nové detské ihrisko
S príchodom jari, dňa 1. apríla
2012, sme spolu s našimi deťmi z
materskej školy otvorili brány nového detského ihriska. Tie ihneď
vyskúšali rôzne náčinia a pieskovisko, ktoré mali k dispozícii do neskorej jesene.

Deň matiek
Už tradične 13. máj patrí Dňu
matiek. Aj my sme si ho pripomenuli v kultúrnom dome, kde vystúpila
hudobná skupina z Ruskova Elias
a naša mládež – mužská spevácka
skupina Garbočan v zložení Bc.
Matúš Béreš, ktorý sprevádza na
harmonike, Tomáš Takáč, Štefan
Bodnár, Patrik Beľuš a Marek Hudák, ktorí sa prvýkrát veľmi dobre
prezentovali a prekvapili mnohých
z nás. Program sprevádzala Petra
Jámborová, ktorá nakoniec zaspieval krásnu pieseň Hallelujah.

Deň detí
Verím, že aj tento rok v spolupráci so Základnou školou sme pre
deti k ich sviatku pripravili pekný
deň. Mohli si zasúťažiť v rôznych
disciplínach, ale aj vyšantiť sa na
nafukovacom hrade a šmýkačke.

Pred 63 rokmi, dňa 12.9.1949
sa na spoločnú cestu životom vydali manželia Ján Ruščák (nar.
24.6.1924) a Alžbeta (rod. Kakarová nar. 14.1.1931). Spolu vychovali
dvoch synov a dve dcéry a majú 8
vnúčat a 5 pravnúčat.

Pred 60 rokmi, deň 15.9.1952
bol svadobným dňom manželov Jozefa Baltesa (nar. 7.8.1931) a Alžbety (rod. Tóthovej, nar. 15.12.1936).
Spolu vychovali dvoch synov a
majú 5 vnúčat a 5 pravnúčat.

Dalším manželským párom, ktorí sa dožili krásneho jubilea 52 rokov spoločného života sú manželia
František Gurbaľ (nar. 9.10.1938)
a Regina (rod. Gáborová, nar.
19.8.1942), ktorí sobáš uzavreli dňa
24.11.1960. Vychovali dve dcéry, a
tešia sa z 5 vnúčat a 3 pravnúčat.
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Deň Slanského mikroregiónu konaný dňa
8. 9. 2012 v Blažiciach Združenie obcí slanského
mikroregiónu (ZOSMR)

Vyberáme časť píhovoru predsedu ZOSMR
Ing.Štefan Markovič
predseda ZOSMR

Toto podujatie je obzvlášť významné tým, že sa koná prvýkrát
v 9 ročnej histórii nášho mikroregiónu. Myšlienky o jeho uskutočnení boli už skôr, avšak rozhodnutie
padlo začiatkom tohto roka. História nášho mikroregiónu, ktorý
združuje 12 obcí s viac ako 7000
obyvateľmi, na úpätí krásnych
Slanských vrchov je bohatá. Jedinečným symbolom je Slanský hrad
a s ním súvisiace historické miestaLovecký kaštieľ na Varhegyi, Kostol mena Panny Márie v Ruskove
- kde je vzácny organ i miesto posledného odpočinku panovníkov
rodu Forgáčovcov a ďalšie.
Neodmysliteľnou prírodnou dominantou mikroregiónu je jazero
Izra. Scenéria nášho prírodného
bohatstva Slanských vrchov - patrí
do chránených území európskeho
významu NATURA 2000.
Náš mikroregión má tiež bohatú kultúrno spoločenskú a športovú tradíciu.
činnosť vyvíjajú folklórne spevácke a tanečné skupiny (Slanec,
Slančík, Slanské Nové Mesto, Ruskov, Vyšný Čaj)
- divadlá malých javiskových foriem (Ruskov, Slanec, Bohdanovce)
- futbal sa hrá aktívne v Kalši,
Blažiciach, Slanskej Hute a Ruskove
- na vysokej úrovni sú DHZ v
Slanskej Hute, Novom Salaši, Slančíku, Slanskom Novom Meste, Kalši
a Ruskove
Na udržanie a rozvoj týchto
tradícií pamätajú aj v našich základných školách v Slanci, Kalši,
Bohdanovciach, Ruskove, či v rámci krúžkov mimoškolskej činnosti.

V našom mikroregióe v rámci
samospráv obcí sa usilujeme o to,
aby život v našich obciach bol dôstojný, aby naši občania mali pocit,
že sa tu oplatí žiť a boli hrdí na svoj
domov, svoj región a svoju obec.
Naše obce i mikroregión sa za
posledné roky menia k lepšiemu.
Napomohli k tomu predovšetkým
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátnych i
súkromných fondov. Proces prípravy projektov, ich realizácia a
vyhodnotenie je náročný proces,
ale stojí za to, aby ulice, chodníky,
verejné priestranstvá našich obcí
boli krajšie, aby sa zrekonštruovali budovy ZŠ, MŠ o ostatné obecné
budovy, aby sa vybudovali športové a detské ihriská, aby sa postupne vybudovali vodovody, kanalizácie, zrealizovali protipovodňové
opatrenia, vystavali byty pre mladé
rodiny.
Urobilo sa toho za posledné
roky dosť a veľa práce nás ešte
čaká. Verte, že pri súčasných finančných problémoch, ktoré sa
bezprostredne týkajú i obcí to nie
je a nebude ľahké. Preto sa obce
združujeme do mikroregiónov,
aby sme si navzájom pomáhali, radili sa vymieňali si skúsenosti, poznatky, riešili spoločné problémy
našich obcí i občanov.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí
akýmkoľvek
spôsobom
prispeli k rozvoju našich obcí a
mikroregiónu a tiež tým, ktorí sa
podieľali na programe osláv dňa
slanského mikroregiónu a zvlášť
ďakujem všetkým sponzorom .
Prajem všetkým obyvateľom
Slanského mikroregiónu, aby jeho
rozvoj napredoval, aby sa im tu
dobre žilo a boli hrdí na svoje domovy i obec.

ZOSMR bolo zaregistrované dňa 4.11.2003.
Jeho členmi je 12 obcí a to: Bohdanovce (1041 obyv.), Blažice (550),
Kalša (707), Nižný Čaj (291), Nový Salaš (201), Rákoš (346), Ruskov (1400),
Slanec (1365), Slančík (216), Slanská Huta (209), Slanské Nové Mesto
(494), Vyšný Čaj (304) Predsedom ZOSMR je p. Ing.Štefan Markovič – starosta Ruskova a podpredseda p. Daniel Stančík – starosta Slanská Huta.

Horný rad zľava: Ing. Jozef Bela – starosta obce Slanec, Daniel Stančík – starosta obce Slanská Huta, Ing. Štefan Markovič – starosta obce Ruskov, Ing. Milan
Česlák – starosta obce Nižný Čaj, Juraj Gmitro – starosta obce Blažice.
Dolný rad zľava: Vincent Borovský – starosta obce Vyšný Čaj, Marta Gamrátová – starostka obce Bohdanovce, Ing. Gabriela Ivaňáková – starostka obce
Kalša, Ing. Andrea Michalková – starostka obce Nový Salaš, Milan Dieneščík
– starosta obce Slanské Nové Mesto, Ján Bačo – starosta obce Slančík, na fotografii chýba Igor Antoni – starosta obce Rákoš.

Priebeh podujatia
Tento deň bol rozdelený na dve
časti. Doobedu športový, poobede
kultúrny a večer pokračoval voľnou zábavou. Doobedu sa na starom futbalovom ihrisku predstavili dobrovoľné hasičské družstva
z obcí Slančík, Kalša, Slanec, Nový
Salaš, Slanská Huta, Ruskov, Slanské Nové Mesto a profesionálny
hasiči z Bidoviec.
Pre túto skupinu dobrovoľných
hasičov a hostí, občerstvenie - chutný guľáš, pripravovali členovia
nášho Poľovníckeho združenia Dubina, za čo im srdečne ďakujeme.

Víťazné družstvo Bohdanoviec

Na novom multifunkčnom ihrisku sa konal turnaj v minifutbale.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev.
Víťazný pohár si odnieslo družstvo Bohdanoviec, druhé miesto
patrilo družstvu Ruskova a tretie
mužstvo Slanská Huta. Všetkým
gratulujeme, ale predovšetkým našim chlapcom za výbornú reprezentáciu našej obce. Pri Obecnom
úrade varili guláš pre futbalistov a
účinkujúcich v kultúrnom programe aj Obec Slančík, Obec Vyšný
Čaj, Obch.dom Carrefour a domáce
Blažice.
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Pre deti bol k dispozícii skákací hrad a veľká šmýkačka, tieto to
patrične využili. Prezentovali sa
rôzne tradične remeslá spojené s
predajom.
Po zahájení osláv Dňa slanského mikroregiónu, predsedom ZOSMR Ing.Štefanom Markovičom a
privítaním domáceho pána starostu Juraja Gmitru sa začal kultúrny
program, do ktorého prispela skoro každá obec svojim programom
a účinkujúcimi. Našu obec zastupovala spevácka skupina Garbočan, menovite - Bc.Matúš Béreš,
ktorý zároveň sprevádzal hrou na
harmonike,Tomáš Takáč, Štefan
Bodnár, Marek Hudák z Blažíc,
Peter Timko z Hanisky a Zuzana
Vincová zo Sobraniec , ktorá hrala
na husle.
Okrem Vás všetkých, boli pozvaní aj vzácni hostia . Okrem iných ,
pozvanie prijali aj starostovia so
susediacich maďarských prihraničných obcí ako sú Holloháza,
Pustafalló, Fúzer .

Na záver, vyvrcholením programu bola skupina Drišľak, ktorá
všetkých prítomných dobre naladila na voľnú tanečnou zábavou v
kultúrnom dome, ktorá trvala až
do rána bieleho.....
Verím , že aj táto spoločná akcia
prispela k príjemnému letnému
dňu a vzájomnému stretnutiu sa
so známymi. Budúci rok je naplánovaný Deň slanského mikroregiónu na deň 31. 08. 2013 v obci
Kalša.
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Potulky naším regiónom
Gotický Hrad Slanec
- história hradu
Hradný kopec, na ktorom
dodnes stojí zrúcanina Hradu
Slanec, bol na základe archeologických nálezov z roku 1961
osídlený už v neolite ľudom bukovohorskej kultúry a neskôr v
mladšej dobe rímskej. História
hradu sa začína niekedy po roku
1270, pretože v listine z tohto
roku sa v opise slanského panstva
hrad ešte nespomína. Iniciátormi
výstavby hradu boli zrejme príslušníci slanskej vetvy rodu Aba
(hradný kopec a jeho okolie v tej
dobe vlastnil Peter, syn Chamov).
Prvá písomná zmienka o hrade
„sub castro Zalanch“ („pod hradom Zalanch“) pochádza z listiny datovanej 9. augustom 1281
od uhorského kráľa Ladislava
IV., ktorý v tej dobe hrad dobýjal
od zradného palatína Fintu (syna
Dávida z rodu Aba). Kráľovi sa
jeho zámer vydaril a palatín Finta bol porazený, no hrad ostal ešte
na zhruba 50 rokov vlastníctvom
slanskej vetvy Abovcov.
Roku 1330 Szálanci Péter Comes vymenili hrad za šarišské
obce s Viliamom Drugethom,
ktorý od roku 1334 do roku 1342
bol palatínom Uhorska. Je vysoko
pravdepodobné, že tak neučinili
dobrovoľne, keďže po bitke pri
Rozhanovciach v júni roku 1312
Abovci strácali postupne vplyv
a majetky. Viliam Drugeth pred
odchodom na kráľovské ťaženie
do Poľska zanechal testament
datovaný 9. augusta 1330 (hoci
zomrel až v roku 1342), v ktorom
Hrad Slanec a ďalšie hrady zanechal svojmu bratovi Mikulášovi.
Roku 1342 sa majiteľom hradu
stal Mikuláš Drugeth, ríšsky sudca a turocský hlavný išpán. Roku
1379 hrad patrí jeho pravnučke
Anne Drugethovej vydatej za Ladislava Telegdyho. Roku 1390 je
majiteľkou hradu Anna Telegdy
(vnučka Anny Drugethovej), vydatá za Ladislava Lossonczyho.
Roku 1440 je majiteľom hradu
Ján Lossonczy. Po tomto roku,
keď v Uhorku prebiehali vnútorné boje medzi ovdovelou kráľovnou Alžbetou a Vladislavom I., je
pravdepodobné, že Ján Jiskra z
Brandýsa, český vojvodca, hrad
obsadil a zničil. Roku 1490 za
panovania Vladislava II. – vtedajší majiteľ hradu Ladislav Lossonczy, hlavný kráľovský pokladník, ho dal obnoviť. Roku 1520
za Žigmunda Lossonczyho (syna
Ladislava), hrad mal kapitánov
Jána a Andreja Doláni Cherného.
Roku 1552 boli pánmi hradu Anton a Štefan Lossonczyovci. Po

Fontány
Okolo kaštieľa v rozsiahlom
parku kedysi striekalo šesť vodotryskov zo zlatými rybičkami. Najväčší bol umiestnený na severnej
strane kaštieľa priamo pred verandou. Do roku 1938 bol ešte v prevádzke. Po zbúraní kaštieľa bol aj
tento vodotrysk zlikvidovaný.

Najstaršou dominantou nášho regiónu je Slanský hrad.
ich smrti zasa vdova po Štefanovi Lossonczym, Anna Pekry a jej
dcéra Anna Lossonczyová, ktorá
sa roku 1568 vydala za Krištofa
Ungnáda – bána Chorvátska a po
jeho smrti roku 1589 za Žigmunda Forgácha Gymešského, norgrádskeho hlavného išpána. Roku
1601, po smrti Anny Lossonczyovej, vtedajší panovník Rudolf –
Hrad Slanec daroval Žigmundovi
Forgáchovi.
Roku 1605 posádka hradu kapitulovala pred kniežaťom Štefanom
Bocskayom. Roku 1607, po uzavretí viedenskej mierovej zmluvy a po
smrti Štefana Bocskaya, bol hrad
vrátený Žigmundovi Forgáchovi.
Roku 1621, po smrti palatína Žigmunda Forgácha sa stala majiteľkou hradu jeho ovdovelá manželka grófka Katarína Pálffyová. Roku
1625 Katarína Pálffyová hrad spolu
s väčšou časťou svojho majetku
dala do zálohy sedmohradskému
kniežaťu Gabrielovi Bethlénovi.
Roku 1644 mesto Košice obsadil
Juraj Rákóczi I., sedmohradské
knieža, ktorý obliehal, obsadil a potom vypálil Hrad Slanec. Žigmund
Forgách (syn palatína) bol prinútený zdržiavať sa v tábore ako väzeň.
Roku 1678 hrad obsadil Imrich
Thököly so svojimi kuruckými
oddielmi. Roku 1679 gróf Lestie,
generál, hrad obsadil. Už predtým
ho stráž pred útekom podpálila.
Na základe nariadenia panovníka
Leopolda ho v tom istom roku dal
generál Lestie rozrúbať. Od roku
1679 je Hrad Slanec neobývanou
zrúcaninou. V roku 1815 gróf Jozef
Forgách dal opraviť vežu (donjon)
a umiestnil v nej rodovú zbierku,
ktorá bola v druhej svetovej vojne
zničená.
V roku 2010 sa majiteľom Hradu Slanec stala Obec Slanec. Obec,
v spolupráci s Občianskym združením Zachráňme hrad Slanec,
začala v roku 2012 po 333 rokoch
od zbúrania hradu v roku 1679 so
záchranou hradu, ktorý je dominantou obce.

Kultúrne a technické
bohatstvo parku
– technické zaujímavosti
K zaujímavostiam, ktoré zdobili výbavu a technickú hodnotu
kaštieľa, hospodárskych budov a
parku boli aj niektoré pozoruhodnosti uplatnené v mnohých prípadoch ako nadčasové, čo svedčilo
o ume, schopnostiach, zručnosti,
sčítanosti resp. informovanosti zo
sveta pokroku vedy, technických
objavov či drobných „zlepšovacích
návrhov“ správcov objektu a areálu, najmä však majiteľov, osobitne
grófa Štefana Forgácha.
Rezervoár na vodu
Zo severozápadnej časti chotára
pod horu Várhegy (Hradný vrch) a z
lúk okolo Trstinového jazierka zviedol gróf Forgách viac vodných prameňov, zachytil ich do potrubia ústiaceho do šachty chodníka na hrad
a odtiaľ asi do 100m vzdialeného
rezervoára pod hradom (dnes areál základnej školy). Zachytenú pramenistú vodu oloveným potrubím
priviedol do kaštieľa, použil samospád vody vo fontánach okrasného
parku a na napustenie plaveckého
bazéna. Ešte v osemdesiatych i deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa
zdroj kvalitnej pitnej vody využíval
v miestnom bufete v parku.

Plavecký bazén
Rozmery plaveckého bazéna
boli cca 10 x 12 m a hĺbka s mierne klesajúcim dnom od 120 do
160 cm. Dno aj bočné steny mal z
tzv. cementovej pálenej omietky.
Umiestnený bol asi 50 m západne
od rezervoára na vodu. Po vzniku JRD v Slanci ho v päťdesiatych
rokoch 20. storočia družstevníci
používali ako nádrž na uloženie
kukuričnej siláže, čím znehodnotili kvalitu i hodnotu tejto stavby.
Neskôr sa bazén znehodnotil návozom smetia až do úplného zániku.
Hodinárska dielňa
Kaštieľ disponoval osobitne
obľúbenou hodinárskou dielňou
majstrujúceho grófa Forgácha.
Nielen že zostrojil celý rad vreckových a stolových hodín, zostrojil a
nainštaloval vežové hodiny kostola
reformovanej cirkvi i hodiny na
štíte budovy reformovanej fary.
Geniálne upravil miestny čas, a
síce posunul ho o 23 minút napred
oproti oficiálnemu stredoeurópskemu času. Tým ho aktualizoval
podľa pohybu slnka na polohu
obce.
Ľadovňa kuchyne kaštieľa
Kaštieľ mal samostatnú budovu pre kuchyňu. Kuchyňa kaštieľa
bola materiálovo vybavená najlepším servisom, príbormi. V letnom
období však chladiace zariadenie
ešte nebolo, preto sa na udržiavanie jedál v chlade využíval ľad. Nevyrábal sa ako dnes, slúžili k tomu
v zime vytesané a vyrezané kusy
ľadu z potokov a nádrží. Tie sa uložili do tmavých, v zemi zapustených
a kamennými múrmi vyložených
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miestností. Prekryli sa slamenými
rohožami a tak udržiavali ľad až do
horúcich dní júna, zriedka júla. Takáto ľadovňa bola na mieste vedľa
budovy kuchyne (oproti cez cestu
vedľa bufetu v parku). Aj s časťou
strechy siahajúcej až k zemi, vchodovými dverami z dosák zapustenými do kamenného muriva bola táto
stavba neznalými často zamieňaná
za akúsi pivnicu. Znehodnocovaná,
rozpadajúca, plniaca rolu smetiska
bola k videniu až do svojho definitívneho zániku na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Slnečné hodiny
Súčasťou parku okrem vzácnych drevín a fontán boli aj slnečné hodiny, umiestnené v juhozápadnej časti parku, ktorá bola
vstupnou bránou z hlavnej cesty
hornej časti obce zvanej Höcse
(horný koniec). Tvorili ju dva kamenné piliere medzi zachránenou
pôvodnou zo železa tepanou bránou. Na jednom z týchto kamenných kvádrov na seba postavených
do výšky takmer 3 m boli nakreslené slnečné hodiny s „ručičkou“ .
Pri výstavbe základnej školy aj táto
pamiatka zanikla.

Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce“
s celkovým rozpočtom vo výške
1,08 mil. Eur. Hlavným cezhraničným partnerom projektu
bola obec Slanská Huta. Projekt
bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 cez
opatrenie 2.3.1 Budovanie malej
cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás. Na
slovenskej strane sú vybudované
tri vetvy cyklotrás a to Slanská
Huta – štátna hranica (cez jazero
Izra), Brezina – štátna hranica a
Byšta – štátna hranica. Na štátnej
hranici s MR tieto vetvy cyklotrás
sa napájajú na sieť cyklotrás na
maďarskej strane.

Náučný chodník medzi
hradmi Slanec a Fuzér
Cieľom projektu je objavovanie
a predstavenie existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva obcí
Slanec a Fuzér v oblasti Veľkého
Miliča na cezhraničnom náučnom
chodníku medzi dvoma hradmi
(hrad Slanec a hrad Fuzer). Náučný
chodník prispeje k novému rozmachu turizmu, uspokojí požiadavky
udržateľného turizmu a prispeje
k hodnotnému stráveniu voľného
času turistov. Pomocou tohto projektu sa na základe európskeho
vzoru vybudoval náučný chodník,
ktorý bude poskytovať rovnocenné
služby a uľahčovať a napomáhať
rozvoju cezhraničných vzťahov.
Slanská Huta
Cyklotrasa
V septembri 2012 bola ukončená realizácia projektu „Pusztafalu,
Fuzerkajata, Byšta,

Jazero Izra
Izra je v Slanských vrchoch
jazero v geomorfologickom podcelku Milič, na juhovýchodnom
úpätí Veľkého Miliča (895,0 m n.
m.). Leží v katastrálnom území
obce Slanská Huta v nadmorskej
výške 434 m n. m. Zaberá plochu
3,70 ha, maximálna dĺžka jazera je
250 m a šírka 212 m. Vzniklo zahradením doliny jedného z prítokov
Izry – Malej Izry zosuvom pôdy. V
dôsledku úpravy hrádze sa zväčšila plocha vodnej hladiny aj hĺbka
jazera. Krajinársky hodnotné okolie jazera tvorené lesmi, možnosť
kúpania a jazdenia na loďkách, je
dôvodom turistickej príťažlivosti
jeho okolia. Vedú odtiaľ označené

turistické trasy do podcelku Milič a cezhraničná cyklotrasa. Toto
rázcestie je východzím miestom
do štátnych prírodných rezervácií
Veľký Milič 67, 81 ha, Malý Milič
14,95 ha a Marocká hoľa 50,23 ha,
v ktorých je chránený lesný porast,
hlavne bučiny, dúbravy a hniezdiska dravého vtáctva.
Vojenské bunkre
V rokoch 1937 - 1938 sa začali
pozdĺž slovensko - maďarskej hranice stavať vojenské bunkre, ktoré
slúžili na obranu slovenského územia. V blízkosti obce sa z nich ešte
aj dnes nachádza 17 exemplárov v
rôznom stave rozpadu.
Muflónia farma
Ďalšou atrakciou obce je chov
muflónov, ktorým sa zaoberá rodi-
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na Héžeľová, a to už od roku 2002.
Chov začínali s tromi kusmi, ktoré
si zaobstarali zo ZOO Kavečany.
Dnes je ich počet 46. Medializovaným prípadom bol príchod dvoch
jahniat na tento svet na neskorú
jeseň, a to Jesienky v októbri 2007 a
Boriska v novembri 2007.
Nižný Čaj
V neďalekej obci Nižný Čaj sa
nachádza stará pieskovňa , ktorá
je chránenou krajinnou oblasťou,
z dôvodu hniezdenia vzácneho
vtáčika Včelárika zlatého.
Včelárik zlatý k nám prilieta v
máji a odlieta v auguste. V otvorenej, mozaikovitej krajine vyhľadáva pieskové alebo hlinené steny. V
nich si vyhrabáva hniezdne diery.
Hlavné obdobie hniezdenia siaha
od mája do polovice júla. Na území
okresu sa nachádzajú len 2 chránené areály: Perínske rybníky a pieskovňa Nižný Čaj.
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Spoločenská
kronika
Naši
– okrúhle výročia
Našijubilanti
jubilanti
70. narodeniny oslávili:
Gurbaľová Regína
Krajcár Bartolomej
Krajcárová Jolana
Póč Ladislav
Poprocký Vincent
Šťastná Helena
75. narodeniny oslávili:
Cirbusová Mária
Janičková Veronika
Špišáková Mária
80. narodeniny oslávili:
Krajcár Štefan
Mikitová Margita
Tressová Mária
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Vianočné prianie

Najstarší občan našej obce:
Ruščák Ján – 88 rokov

Mihók Adam
Džudžová Liana
Sako Patrik
Lukáč Richard
Antalová Marcela
Marcin Matej
Adamkovičová Nina
Mizia Filip
Jacková Alexandra
Štibrík Róbert
Kušmíreková Lucia

Na Vianoce,
keď svet stíchne,
nech Vám
Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto
svätú chvíľu,
ale taktiež
v novom roku,
nech Vás vedie
v každom kroku.

Srdečne Vás pozývame na rozlúčku so starým
rokom a privítanie nového roku 2013 pred
kultúrny dom. Čaká Vás občerstvenie, hudba,
ohňostroj a priateľské stretnutie so známymi.

Na záver sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a Vám všetkým, ktorí ste sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľaďovanie našej obce.

Marta Gamrátová, starostka obce

90. narodeniny oslávili:
Vesterová Zuzana

Narodení
v roku 2012:
Narodili sa

Jeseň v obci ...

Najstaršia občianka našej obce:
Versterová Zuzana – 90 rokov

Prajeme šťastný krôčik
do života

Navždynás
násopustili:
opustili
Navždy
Gurbaľová Anna - 79 r.
Verebová Margita - 88 r.
Hegedüšová Helena - 85 r.
Erdélyiová Alžbeta - 83 r.
Rác Ján - 86 r.
Janičko Ladislav - 88 r.
Takáč Ladislav - 65 r.
Vavrek Mikuláš - 77 r.
Bartoková Mária - 54 r.
Česť ich pamiatke

Živjó, živjó, živjó
Svoje
povedali:
SvojeÁNO
ÁNO
povedali

Posledné
zbohom...

január 2012
Gabriel Vislocký
Katarína Kloncková
marec 2012
Richard Szanyi
Katarína Bližňáková
máj 2012
Ján Szőllősy
Eva Vašková
august 2012
Ing. Martin Šipoš
Jaroslava Mihaláková
september 2012
Peter Plichta
Monika Takáčová
október 2012
Marián Szőllősy
Gabriela Sochová
Ing. Tomáš Béreš
MUDr. Eva Kožejová
Peter Fogaraš
Oľga Miklušová
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Bohužiaľ, tohto roku sme
odprevadili na poslednej
ceste nášho bývalého kolegu - starostu Nového Salaša,
pána Milana Hudáka (nar.
1950), ktorý zomrel po ťažkej chorobe dňa 13.6.2012
vo veku 62 rokov. Funkciu
starostu vykonával cca 24
rokov a za ten čas urobil
pre Nový Salaš kus dobrej
roboty.
Česť jeho pamiatke

