Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám…
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KrásÀanov musíme po voºbách spojiÈ
Vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení páni, ctení
hostia,
V prvom rade mi však dovoľte
úprimne sa poďakovať. Mojej
rodine, všetkým podporovateľom
a mojim skutočným priateľom,
ktorí zostali pri mne aj v časoch
úspechov, aj neúspechov. Keď

1143. Žili tu aj pôsobili v 16. storočí košickí mučeníci, napríklad
známy Marek Križin. Títo mučeníci tu v srdciach ľudí a v ich
ďalších potomkoch zanechali
silnú, nezmazateľnú kresťanskú
stopu. Od prvých počiatkoch
Benediktíni učili našich predkov
základom viery, ale aj poľnohospodárstva a vinohradníc-

všetkých obyvateľov Krásnej.
Občan a verejný záujem musí
byť pre nás každodennou prioritou a každodenným chlebom.
Na druhej strane aj obyvatelia

Príhovor novozvoleného
starostu Krásnej
JUDr. Marek K A Ž I M Í R

K o š i c e - K r á s n a
urobiť ty pre svoju zem.“ Dvere
starostu Krásnej budú preto
odteraz aj v sobotu otvorené
všetkým, ktorí chcú priložiť ruku
k dielu. Tým, ktorým záleží na
tom, aby sa naša Krásna naďalej
zveľaďovala a tiež tým, ktorí sú
ochotní venovať svoj čas, záujem
či talent projektom pre najkrajšiu
mestskú časť Košíc. Aby sme sa
tu všetci mali lepšie.
Vážení poslanci, obyvatelia
Krásnej nám v novembri vyjadrili svoju dôveru. Odovzdali nám
svoj hlas, aby sme v ich záujme urobili všetko preto, aby sa
Krásna rozvíjala a zveľaďovala ešte rýchlejším tempom. My
všetci sme povinní vytvoriť obyvateľom Krásnej podmienky
a možnosti na ich zapojenie do
aktivít samosprávy, ich účasti
na miestnych verejných zastupiteľstvách, verejných zhromaždeniach a komisiách, ktoré musia byť živnou pôdou na hľadanie tých najlepších riešení pre
ďalší rozvoj Krásnej. Našou spoločnou úlohou je osloviť a zapojiť
čo najväčší počet obyvateľov do

som bol kandidátom na primátora Košíc, starostom, poslancom, ale aj radovým dopravným
policajtom. Veľmi si to vážim.
Naša mestská časť Krásna
má úžasný potenciál v polohe,
rozlohe, ale hlavne v ľuďoch – či
už tu bývajú od narodenia, alebo
tu našli svoj domov iba nedávno.
Krásna má bohatú a nádhernú históriu so svojou prvou
písomnou zmienkou z roku

tva, čím sa Krásna (Széplak
– miesto s pekným bývaním)
stala v tomto regióne GENIOM
LOCI (duchom miesta) kde okolité mestá a obce nachádzali
kresťanskú vieru a vzdelanie.
Na týchto základoch, našich
dávnych fundamentoch, musíme
stavať aj v nasledujúcich rokoch,
pri ďalšom dynamickom rozvoji
nášho domova a presadzovaní spoločného dobra v záujme

• Mgr. Pavel K a m i n s k ý

„Milujem vás, teba, svet, celé ºudstvo“

musia byť aktívnejší v zapájaní
sa do rozhodovacích procesov
samosprávy v duchu známeho
kenedyovského hesla „Nepýtaj
sa, čo môže urobiť tvoja zem
pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš

prišiel. Je tu. A preto je
B ohvšetko
iné ako si myslíme.

Vďaka tejto udalosti stojíme my
aj celý svet pred odhalenou
Božou tvárou. Keď povieme:
„Sú Vianoce“, povieme tým:

Sú

(Pokračovanie na 3. strane)

Je to celkom neočakávané
a celkom neobyčajné slovo.
Deň čo deň v našom živote,
v každom človeku, v malom aj
veľkom, v chudobnom, ale aj
v bohatom, v silnom, ale aj v sla-

Vianoce…

„Boh riekol svetu svoje najhlbšie, svoje najkrajšie slovo, ktoré sa stalo telom. Vyriekol slovo,
ktoré sa nedá odvolať, pretože
to slovo bolo jeho definitívne
rozhodnutie, pretože to Slovo
bol sám Boh vo svete“. A toto
slovo znamená: milujem ťa, svet
a teba, človeka, celé ľudstvo.

bom... je Boh „Emmanuel“,
čo znamená „Boh s nami“.To,
že sa Boh „stal človekom“ môžeme oslavovať hlboko v našom srdci, aj keď nemáme
práve chuť na oslavu. I keď
náš život je plný utrpenia, pretože nás trápia zranenia a taj(Pokračovanie na 3. strane)

Vianoce

$

Hody

Aj takto zvykneme hovoriť
o Vianociach, ktoré nesporne
patria medzi najkrajšie sviatky
v roku. Všetkým nám totiž prinášajú neopakovateľnú rodinnú atmosféru a vytúžený pokoj,
tiež pohodu pri stromčeku, pod
ktorým nechýbajú tradičné darčeky pre malých i dospelých,
nevynímajúc bodobre
hato prestretý stôl
s oplátkami, kapustnicou a bobaľkami. Pochopiteľne rodinný kruh, rozšírený
o ďalších členov, najbližších,
ktorí sa v tom čase vracajú
z rôznych kútov republiky, niektorí aj zo zahraničia ku svojim
rodičom a súrodencom.
Neuškodí, ak si pripomenieme, že „Hody“ sa začínajú
adventom – tohto roku od nedele 30. novembra, teda na Ondreja, či Andreja a trvajú štyri týždne.
Je to tzv. prípravné obdobie,
čas očakávania príchodu Spa-

$

Kraãún

siteľa (latinsky adventus – príchod), Dobre vedieť i to, že slovo
Vianoce pochádza z nemeckého Weihnachten (v starej nemčine „svätá noc“) aj to, že kresťanské sviatky sa začali sláviť
v štvrtom storočí. Pôvodne to
boli sviatky zimného slnovratu
a 25. december sa oslavoako deň zrove d i e ť val
denia Slnka (Dies
Natalis Solis Invicti).
Dodajme ešte, že často používaný názov „Vilija“ pochádza tiež
z latinského slova „vigilia“, čo
označovalo predvečer veľkého
sviatku.
Z historickej lexikológie
a frazeológie sa tiež dozvedáme, že na Slovensku sa kedysi
pre Štedrý deň používal aj výraz
„Kračún“, najkratší deň roka
(od slova krátiť). V staroslovanskej mytológii bol Kračún démon
času, pán zimného slnovratu.
Pripravil (bj)
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Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu,
mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť
svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť
ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil
ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými,

I

Magnificat… I

čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil
tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil
z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil
dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá
na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
(Lk 1, 46-55)

Pomník nenaroden˘m deÈom aj v Krásnej
Za účasti zástupcu OZ Deti
sv. Alžbety, Aliancia za život
ThLic. Dušana Škurlu a zástupcov miestnej samosprávy, dňa
2. 11. 2014 požehnal vdp. dekan Mgr. Pavel Kaminský,
pomník nenarodeným deťom,
situovaný v priestranstve pred
naším farským kostolom.
Nápad, vytvoriť miesto
úcty ku každému počatému
životu, podnietili návrhy práve vás, obyvateľov Krásnej.
Myšlienka sa stretla s mimo-

riadnym pochopením a tak sa
miestnemu úradu v súčinnosti
s farským úradom za krátky čas
podarilo skvelý nápad uskutočniť. Najväčšiu zásluhu na samotnej realizácii majú bratia Martin a Slavo Ducároví, ktorí aj
napriek tomu, že pred sviatkom
Všetkých svätých mali plné ruky
práce, ani na chvíľu nezaváhali.
Vyhotovili a darovali na pomník
nádhernú pamätnú dosku s vy-
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Polož si ma na svoje srdce ako
pečať, ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná
ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie
je žiarlivosť. Jej žiar je žiarom
ohňa, mohutným plameňom.
Mohutné vody nemôžu uhasiť
lásku ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za
lásku všetko bohatstvo svojho
domu, iste by ním pohrdli.
(Z „Veľpiesne Šalamúnovej“)

Z úcty k poãatému Ïivotu...
rytými symbolmi tak, aby sa
požehnanie pomníka mohlo vykonať v deň, keď slávime pamiatku všetkých verných zomrelých, na dušičky. Obrad sa
konal bezprostredne po sv.
omši, obetovanej za duše
našich zomrelých, takže ho každý vnímal mimoriadne pozorne, netajac pritom dojatie nad
každou vyslovenou myšlienkou. Citujem z obradu požehnávania:„...Tento pamätník
bol postavený ako pamiatka
nevinným deťom, ktoré nespravodlivo zomreli, ktorým
bol vzatý život, keď sa v tichosti rozvíjali v lone svojej

•

matky. Nech sa týči toto dielo ako monument na ich pamiatku, ako pripomienka našej vlastnej hriešnosti a pozvanie k pokániu za naše
vlastné hriechy i hriechy celého sveta...aby sa stal miestom zamyslenia a modlitby
pre tých, ktorí popri ňom
prechádzajú. Nech je tento
symbolický hrob vyjadrením
nášho odčinenia za všetky

Pre osvieÏenie
du‰e

hriechy proti posvätnosti
a dôstojnosti počatých detí.
Nech sa stane miestom svetla a obrátenia pre tých, ktorí
doposiaľ konali proti životu.
Nech je miestom útechy pre
rodičov, ktorí stratili svoje
dieťa skôr, ako sa narodilo.
Nech je výzvou pre tých, ktorí
sa k ochrane počatých detí
stavajú s ľahostajnosťou...“
Sme radi, že naša mestská
časť, sa ako jedna z mála, môže
pýšiť takýmto monumentom.
Úprimná vďaka všetkým, ktorí
ho pomohli zrealizovať.

) ) )

Pravdu nepotvrdzujeme tak,
že pôsobí bolesť inému, ale
tým, že ja trpím. Môže sa nám
týranie protiviť, no nemáme
robiť tyranovi zle, ale ho premáhať láskou. Miluj svojho
blížneho ako seba samého
– všetko čo žije, je tvojim
blížnym. My musíme sa učiť
zahrňovať láskou všetko, čo
žije a v tejto láske spočíva
naše poznanie Boha.
(M. K. Gándhí)
) ) )

Hoci z dverí nevyjdeš, poznáš
svet. Hoci z okna nevyzrieš, vidíš podstatu nebies. Čím ďalej
kto vychodí, tým menej vie. Preto povolaný nepotrebuje chodiť
a predsa dôjde.
(Čínsky filozof Lao-c´)

Mária M i ľo v á

Pripravil: (bj) (krátené)

Nestačí robiť dobro, treba ho robiť správnym spôsobom.

Ako sme volili v Krásnej?
Miestna volebná komisia
spracovala a predkladá údaje
o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obcí, konaných dňa
15. 11. 2014 za Mestskú časť
Košice-Krásna.
Z počtu 3 515 oprávnených
voličov sa volieb zúčastnilo 1 799
(51,18 %). O funkciu starostu mestskej časti sa uchádzali dvaja
kandidáti. Zvolený bol nezávislý
kandidát JUDr. Marek Kažimír,
ktorý získal 960 hlasov (55,2 %).
Jeho protikandidát Ing. Vladimír
Saxa (KDH) dostal 780 hlasov.
Z 30 kandidátov sme volili 7 poslancov miestneho zastupiteľstva. Na základe získaného
počtu voličských hlasov zvolení
boli: MUDr. Milan Maďar (576),
Ing. Peter Kubička (553), Ladislav Kočiš(551), Ing. František Klik (450), Ing. Ján
Kubička (425), Ing.Peter
Tomko (425) a Ľubomír Hake
(406). Náhradníkmi, ktorí za

poslancov zvolení neboli, sú:
Marta Bodnárová (360), Pavol
Hake (358), Lucia Študencová
(344), František Jurčo (327),
Mgr. Irena Feketeová (318),
Ing. Antónia Dudríková (310),
Vincent Nagy (279), Lenka
Takáčová (268), Jaroslav Poloha (252), Imrich Hake (250),
Bc. Róbert Sasfai (226), Ing.
Róbert Helcmanovský (215),
Ján Antal(204), Viera Hegedüšová(194), Mária Kobezdová(189), František Matik
(186), Ján Škrak (156), Lukáš
Vozár (155), Ján Estočin (130),
Mgr. Magdaléna Poláková (130),
Viera Matyiová (80), Veronika
Rimaiová (44) a Milan Struk (31).
Za poslanca mestského zastupiteľstva bol za našu mestskú časť zvolený JUDr. Marek
Kažimír – získal 782 platných
voličských hlasov.
Mária M i ľo v á , predsedníčka
miestnej volebnej komisie

Najväčší adventný veniec v Košiciach, ktorý má 22 metrov, je umiestnený na Námestí sv. Cyrila a Metoda, pred naším vynoveným kaštieľom.
Poďakovanie za nápad patrí pánovi dekanovi Mgr. Pavlovi Kaminskému
a Ing. Terézii Vysockej, PhD., našej projektovej manažérke. Za hodiny
práce a materiál, ďakujeme Mestským lesom, Alici, Jankovi a Peťovi
Buchlákovcom.
Text a snímka: Marek Kažimír

Zápis žiakov do 1. ročníka
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv.
Marka Križina Rehoľná 2, Košice -Krásna oznamuje rodičom
budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský
rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch:

16. 1. 2015 (piatok) od 14, 00 – 18, 00 hodiny
17. 1. 2015 (sobota) od 9, 00 – 12, 00 hodiny
23. 1. 2015 (piatok) od 14, 00 – 17, 00 hodiny

(Dokončenie z 1. strany)

rozhodovania o prioritách miesta, kde všetci bývame, žijeme
a trávime svoj voľný čas. Každý občan, každá jeho oprávnená
požiadavka musí byť pre nás najdôležitejšou prioritou bez ohľadu na to, či je adresovaná starostovi, poslancovi alebo úradníkovi na miestnom úrade. Predchá-

lo byť natrhnuté nitky priateľstva
a dobrých susedských vzťahov
spojiť, a to kvôli jednej, jedinej
veci – kvôli nášmu domovu, našej obci, našej Krásnej. Podariť
sa nám to môže iba spoločnými
silami. Som pripravený podať pomocnú ruku a podporiť všetky
dobré riešenia v prospech jediného cieľa, ktorým je, aby Krásna bola ešte krajšia, čistejšia

KrásÀanov musíme po voºbách spojiÈ
dzajúcemu starostovi, poslankyniam a poslancom chcem úprimne poďakovať za všetky dobré
rozhodnutia a projekty, ktoré boli
vykonané v prospech obyvateľov
Krásnej.
Komunálne voľby v Krásnej
s dvoma kandidátmi na starostu
Krásňanov spojili, ale aj rozdelili.
Vnímal som to počas kampane
a vnímam to žiaľ aj dnes. Našou
spoločnou prioritou by preto ma-

•

K a ž d ý

a úspešnejšia ako kedykoľvek
predtým. Aby jej občania boli
hrdí na to, kde bývajú, odkiaľ pochádzajú, a aby odtiaľto nikdy už
nechceli odísť. Toto si želám a verím, že sa nám to spoločnými silami podarí dosiahnuť.
Áno, je to obrovská výzva. Ale
takéto výzvy sú predsa na to, aby
sme ich v živote naplnili.
Ďakujem vám za pozornosť.

r o b í

K zápisu je potrebná účasť dieťaťa v sprievode jeho
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
zákonného zástupcu.
Naša škola ponúka: • výchovu v kresťanskom duchu •
výučbu čítania a písania v 1. ročníku jedinečnou metodikou
SFUMATO • výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka
využitie moderných informačno-komunikačných technológií
vo všetkých predmetoch • individuálny prístup k žiakom
(nadaným žiakom, aj žiakom s vývinovými poruchami
učenia) • možnosť naplniť voľný čas detí v Školskom klube
detí a v rôznych záujmových útvaroch školského Centra
voľného času • možnosť navštevovať pobočku knižnice
priamo v budove školy • možnosť stravovať sa v školskej
jedálni.
PaedDr. Veronika Becová
riaditeľka školy

Sú

Vianoce…

(Dokončenie z prvej strany)

né túžby musia zostať nenaplnené. Tomuto Bohu v dieťati
sa však môžeme bez strachu
úplne otvoriť. Pred ním sa
smieme ukázať takí, akí skutočne sme, „úplne nahí“, priznať si hanbu a hriech,
ukázať smútok, odložiť strach
a zároveň načerpať novú dôveru. Pretože tento Boh v dieťati sa pozerá na mňa ako na
dieťa – nechce ma zosmiešniť, ale miluje ma napriek mo-

n a j l e p š i e

t o ,

č o

jej vine a s mojimi hriechmi.
Pri ňom už nemusím utekať
sám pred sebou.
ak, ako Boh nemá problém povedať nám, že nás
má rád, prejavme v tomto
vianočnom čase lásku svojim blízkym aj my. Nemajme
problém povedať, že sa tešíme z ich prítomnosti, že ich
máme radi. Nech s touto radostnou zvesťou narodenia
Božieho dieťaťa začneme
radostne aj Nový rok 2015.

T

r o b í

r á d .
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F o t o r e p o r t á ž z u s t a n o v u j ú c e h o z a s a d n u t i a M i e s t n e h o z a s t u p i t e ľs t v a
Mestskej časti Košice-Krásna dňa 15. decembra 2014

Foto: (Kika)
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nemožno deliť na kúsky. Buď je alebo nie je.

Pre úspe‰n˘ rozvoj detí a ich prípravu na Ïivot
Po prázdninách sa znovu
otvorila brána našej materskej
školy pod starým gaštanom na
Žiackej ulici číslo 18 v Košiciach Krásnej pre deti, ktoré ju už navštevovali, ale aj pre novoprijaté
deti, na ktoré sa najviac tešil celý personál školy. Mesiac
september bol veľmi náročný
pre deti, zamestnancov školy,
pre rodičov, nových škôlkárov
- najmä tých 2-3 ročných, ktoré
spod krídel lásky svojich rodičov
prišli do nového prostredia. Preto zostáva na nás, učiteľoch i zamestnancoch školy vytvoriť im
príjemné a láskyplné prostredie,

Michalovi Sopkovi, Miroslavovi
Voľanskému, Martinovi Bičkošovi, Petrovi Hegedüšovi, Ing. Borisovi Farkašovskému, Jane
Salákovej, Márii Horváthovej,
Monike Horváthovej, Ivete Lenártovej, Ing. Hedvige Dvorožňákovej, rodine Rejdugovej.
Riaditeľstvo MŠ a RZ osobitne ďakuje JUDr. Marekovi
Kažimírovi za vecný dar, ktorý prispeje k skvalitneniu výchovnovzdelávacej činnosti a skrášleniu interiéru materskej školy.
Vďaka patrí aj nášmu miestnemu
úradu za výdatnú pomoc pri sezónnych prácach v areáli mater-

Dobrá spolupráca ‰koly s rodinou
aby sa tu cítili rovnako dobre ako
doma.
Spolupráca našej školy s rodinou a inými inštitúciami je na
veľmi dobrej úrovni. V septembri
bola rada školy doplnená o nových členov z radov rodičov Ing.
Petra Gaľaša a Petra Fedora.
Výbor Rodičovského združenia
(RZ) pri materskej škole pripravil plenárnu schôdzu, na ktorej rodičia odsúhlasili plán práce ško-

ly, školský poriadok, školský vzdelávací program a aktivity školy na
školský rok 2014/2015. Medzi
tie najvýraznejšie patria: náučná
jesenná vychádzka, Deň plný
vitamínov, návšteva bábkového
divadla, botanickej i zoologickej
záhrady, oslavy Dňa matiek, vianočná besiedka, oslavy Dňa
detí, rozlúčka s predškolákmi,
výchovno-vzdelávacie koncerty,
účasť na výtvarných súťažiach.

P o z n á m k a

kéto a podobné sú názory na
„najvzácnejšiu vec na svete“,
ktoré nám víria v hlave, pričom si kladieme otázku ako
na to, aby sme nielen existovali, ale aj žili. Ukazuje sa,
že najschodnejšou cestou
by mohlo byť o čosi viac než
doteraz siahať po dielach,
románopiscov, najmä takých,
ktorí nám približujú udalosti
a zážitky velikánov tohto sveta, ktorí formujú naše kroky,

V minulom číslo nášho
spravodajcu sme okrem
iných vážnych materiálov
uverejnili aj niekoľko stále
aktuálnych výrokov múdrych, medzi nimi aj tento:
„Žiť je tá najvzácnejšia vec
na svete, lebo väčšina ľudí
iba existuje“. Je to naozaj
veľavravný výrok Oscara
Wilda, ktorý nesporne platí

Na plenárnej schôdzi RZ bol
doplnený výbor o nových členov
– Ing. Nikolu Fedičovú, Mgr. Silviu Sladíkovú, Mgr. Renátu Takáčovú. Predseda rodičovského
združenia poďakoval všetkým
rodičom a sponzorom, ktorí
prispeli k zlepšeniu výchovnovzdelávacej činnosti školy, menovite Ing. Martinovi Nemcovi,
Petrovi Fedorovi, Ing. Petrovi
Gaľašovi, Alexandrovi Šimkovi,
a človek prijíma iba tie príjemné podnety z okolia. V našom Krasňančanovi chceme naďalej uverejňovať stále
živé a poučné výroky významných mysliteľov, ktoré sme
začali vkladať do jeho strán
od roku 2006. Vždy totiž
majú vo svojom texte literárny i filozofický význam, v ktorých je krása a inšpirujúca
sila. Navyše dávajú nám odpoveď na otázky, ktoré si

ÎiÈ, ãi len existovaÈ?
aj v dnešnom turbulentnom,
teda neusporiadanom a rozbúrenom svete.
Ako hovorí slávny rímsky
senátor, rečník a spisovateľ
Cicero „Žiť, teda zmysluplne
absolvovať, precítiť a naplniť
svoje pozemské bytie, pre niekoho znamená premýšľať“,
Michal Quoist zas vraví, že
milovať, pre ďalšieho obdivovať prírodu, čo tvrdí Max
Švabinský, ale aj to, že žiť je
tiež cestovanie a spoznávanie sveta, čosi ako postgraduálne štúdium. Nuž ta-

•

L á s k u

ukazujú smer cesty životom,
pomáhajú zdolávať prekážky
a napokon zvíťaziť vo vnútornom boji človeka.
A náš príspevok k téme
týkajúcej sa obohacovania
nášho žitia by tiež nemal
stáť bokom, tobôž nie v požehnanom čase Vianoc, či príchodu Nového roka 2015.
Okrem toho, že má byť časom
pokoja, mieru a lásky, mal by
sa nazývať aj časom pohody telesnej, najmä však duševnej, keď všetky boľačky
tela i duše sú zabudnuté

t r e b a

v l o ž i ť

v i a c

ľudia kládli už na úsvite civilizácie: „Kto sme, odkiaľ
sme prišli, kam smerujeme?“ S rovnakou naliehavosťou by sme si ich mali
klásť aj v dnešnom uponáhľanom svete, pretože
len tie nám umožnia pochopiť ako duchovnosť
vplýva na morálne hodnoty
i na pravidlá správneho
života. Iba tie inšpirujú našu túžbu lepšie a hlbšie
poznať seba samého, čo by
malo osloviť každého z nás.
Ján B i č k o š

d o

s k u t k o v,

skej školy (mimoriadne oceňujeme vyčistenie odkvapových
rúr na budove).
V novom školskom roku budeme naďalej venovať pozornosť
spolupráci školy s rodinou, so
všetkými výchovnými i ostatnými
inštitúciami pri výchove a vzdelávaní najmladšej generácie
s cieľom úspešného rozvoja dieťaťa a jeho prípravy do života.
Mgr. Renáta B a č o v á

Zo „Vzne‰en˘ch
právd budhizmu“
âo je utrpenie?
Narodenie je utrpenie, choroba
je utrpenie, odlúčenie od toho,
čo je milé, je utrpenie, ak človek dosiahne to, čo si želá, aj
to je utrpenie, teda päť obetí,
cez ktoré prenikáme k svetu
javov, je utrpením.
Odstránenie utrpenia
Odstránenie utrpenia znamená odstránenie smädu, ktorý
vzniká pri utrpení, znamená to,
že človek celkom bez stopy
odstráni tento smäd, opustí ho
a zbaví sa ho, oslobodí sa od
neho a nedožičí mu vo svojom
živote miesta !
Ktorá je tá stredná
cesta?
Je to vznešená osemdielna
cesta: pravý názor, pravé
rozhodnutie, pravá reč, pravé jednanie, pravé žitie, pravé usilovanie, pravé rozvažovanie a pravé sústredenie
ducha.

a k o

d o

s l o v.
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Ak sa má staÈ ãlovek ãlovekom, musí sa vzdelávaÈ.

Z iniciatívy Rady Európy sa
Európsky deň jazykov oslavuje
každoročne 26. septembra.
Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby
sa bez ohľadu na vek, v školách
aj mimo nich, učili viac jazykov.
Všeobecným cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia ja-

jednotlivých ročníkov absolvovali
rôzne akcie realizované v rámci vyučovania cudzích jazykov.
V tento deň našu školu navštívila americká lektorka Elizabeth
Ficken, ktorá pôsobí v Košiciach. Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka porozprávala o bežnom živote Američana, odpovedala na ich doplňujúce otázky
a vyskúšala si ich vedomosti zo

a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí. Žiaci druhého až piateho ročníka zistili, že učenie sa
cudzieho jazyka má mnohé výhody, napríklad možnosť pozerania aj iných než slovenských
rozprávok. Novú slovnú zásobu, ktorú sa cez rozprávky naučili, si následne upevnili prostredníctvom pracovných listov
a rôznych hier. Tretiaci sa

Európsky deÀ jazykov
zykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, podpora jazykovej
a kultúrnej rozmanitosti Európy,
podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách
i mimo škôl.
Aj na našej škole sme si
26. septembra 2014 pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci

slovnej zásoby cez zaujímavé hry.
Ôsmaci si pripomenuli Európsky deň jazykov aj na hodine ruštiny, kde sa po besede o význame tohto dňa, venovali nácviku
piesne. Prváci absolvovali prednášku s manželmi Ducárovými,
ktorí im pripravili nádhernú prezentáciu svojho pobytu v Amerike. Opísali v nej svoj život

Z „Malého lexikonu Biblie“
Už sme spomínali, že podľa oficiálnych štatistík je Biblia
jednou z najrozšírenejších kníh na svete. Tuším aj to, že táto
„kniha kníh“ je zároveň kultúrno-historickým dokumentov dejín
ľudstva, ktorého vplyv pociťujeme od jej zrodu po súčasnosť
a jej poznanie patrí k všeobecnej vzdelanosti pre dnešného
človeka, najmä pre mladú generáciu, ktorá –nebojme sa
povedať – o Biblii nevie takmer nič, alebo len veľmi málo.
Domnievam sa, že robíme dobre, ak si občas „oživujeme“
čo len strohými vetami niektoré výrazy, názvy či biblické osoby, pravdaže v skrátenej podobe“, ktoré nám súčasne dajú
odpoveď na mnohé doposiaľ nezodpovedané otázky, pričom
rozšíria aj náš obzor poznania. Žiada sa povedať i to, že bez
znalosti Biblie by sme len ťažko pochopili literárne, či umelecké diela svetových velikánov, pre ktorých boli inšpiráciou
práve biblické príbehy a osoby (Shakespeare, výtvarné diela
Rafaela, Tiziana či Michelangela a ďalších).
Pre vianočné a novoročné číslo nášho Krasňančana sme
pre vás vybrali niekoľko názvov, výrazov aj biblické osoby,
ktoré by vás mohli zaujať.
Apokryfy – knihy, ktoré si svojím názvom alebo obsahom
vyžadujú božskú úctu, ale nedostali sa do kánonu...
Farizeji – predstavitelia židovského smeru z čias okolo

•D a j
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začiatku nášho letopočtu, ktorí
mali mimoriadne prísne náboženské i politické postoje...
Helenizmus – historické
obdobie od Alexandra Veľkého po vládu cisára Augusta,

oboznamovali aj s nemčinou.
Naučili sa nemeckú vyčítanku
a potom si vyfarbovali omaľovánku športov so slovnou zásobou v nemčine i v angličtine.
Šiestaci si pripomenuli Európsky deň jazykov hneď na dvoch
hodinách. Na hodine anglického jazyka ochutnali anglický
čaj a „custard“ (anglický puding).
počas ktorého sa vzájomne
ovplyvňovali národy Grécka
a starovekého Východu...
Gabriel – anjel vystupujúci
v Starej aj v Novej zmluve. Evanjelium podľa Lukáša uvádza
Gabriela ako božieho posla, vyslanca, ktorý zvestuje Ježišovo
narodenie a jeho mesiášske
poslanie
Augustus – rímsky panovník
31 pred n.l. – 14), od r. 27 pred
n.l. cisár. Evanjelium podľa Lukáša tvrdí, že za jeho vlády sa
narodil Ježiš...
Betlehemské vraždenie
neviniatok – príbeh v Matúšovom evanjeliu, podľa ktorého
keď sa Herodes dozvedel od
mudrcov z Východu o Ježišovom narodení, dal zabiť v Betleheme všetky deti do veku
dvoch rokov...
Ábel – podľa knihy Genezis druhorodený syn Adama
a Evy, ktorého zavraždil brat
Kain. V novej zmluve vystupuje

V tomto školskom roku sa však
žiaci začali učiť aj druhý cudzí
jazyk – ruštinu a na nej si vymedzili jej postavenie v systéme európskych jazykov, zoznámili sa s prvými písmenami azbuky, ich správnou výslovnosťou
a správnym tvarom písma. Siedmaci si na angličtine vyskúšali niektoré zaujímavosti britskej kuchyne, ako napríklad
„porridge“, „brown sauce“,
„peanut butter“, „Marmite“,
„Golden sirup“ a ďalšie.
Bezpochyby 26. september
bol dňom, kedy žiaci na našej
škole zážitkovým učením získali
mnoho vedomostí a zručností
z anglického, ruského a nemeckého jazyka a tak rozšírili svoje
poznatky z cudzích jazykov.
PaedDr. Veronika Becová
riaditeľka školy
ako hrdina viery, bojovník za
spravodlivosť, preto je predobrazom Ježiša Krista a kresťanských mučeníkov...
Antikrist – veľký protivník
Ježiša Krista, ktorý sa objaví
na konci časov ako satanov
posol (diabol) svojou nadprirodzenou silou vykoná zázraky a ľudí prinúti k apostáze
(odpadnutie od viery). Jeho
moc zlomí Kristus...
Archa zmluvy – skrinka,
alebo debna, Jahveho trón,
sídlo, viditeľný dôkaz prítomnosti Boha, vodcu ľudu v boji,
ktorá slúžila aj na úschovu
kamenných tabúľ Desatora...
Sieť – podobenstvo pripisované Ježišovi, ktoré nebeskú ríšu (kráľovstvo božie) prirovnáva k sieti hodenej do
mora a zachytávajúcej ryby
rozličného druhu...
Púrím – sviatok radosti, ktorý vznikol po babylonskom
zajatí...
Pripravil: (bj)

k a ž d é m u d ň u š a n c u , a b y s a s t a l n a j k r a j š í m d ň o m Tv o j h o ž i v o t a .

Sp
pevom k srdcu, srdcom k národu
Po krátkej odmlke, po vyčerpaní seriálu „Hymnické
piesne“, ktoré sme zaraďovali do strán nášho spravodajcu, na rade sú „Ľudové
piesne“. Veď ony sú jedinečným dokumentom slovenskosti, najkrajšie a najdrahšie
perly trblietajúce sa v našom
národe, to ony nás urobili boháčmi a svet nám závidí. Cudzinci nám otvárajú oči, oceňujú naše bohatstvo a krásu.
Totiž mnohí z nás k našej ľudovej piesni, írečitej a rázovitej, vyjadrujúcej žiaľ i radosť,
ostávame ľahostajní a tak
nečudo, že sa pomaly a isto
vytráca z našich dedín, hynie
a odumiera, čo je smutné
a boľavé!
Ak teda nechceme, aby
osirela, nedajbože načisto

Koľko nás je?
K 1. decembru 2014 žije
v našej mestskej časti 4549
obyvateľov, z toho 2260 mužov a 2289 žien. Detí do 14
rokov je 922, od 15 do 59
rokov 2796 a starších ako
59 rokov je 831 občanov.
V mesiacoch september,
október a november 2014
sa narodilo 14 detí a zomrelo
päť občanov.
Mária Študencová

Ilustračné foto

zhynula, oživme ju aj týmto
spôsobom, prispejme k tomu,
aby sa naša príslovečná
spevavosť vrátila do našich
domovov, na priedomia, do
škôl, aby nesmútila v zabudnutí, aby prenikla medzi
našich ľudí a žila v nás.

Z bohatého repertoáru
„Ľudové piesne“ pre dnešné číslo uverejňujeme: „Hej,
hore háj, dolu háj“ a „Hej,
kamaráti moji“. A potom,
podľa možnosti aj tie ďalšie.
(bič)

Hej, hore háj, dolu háj

Hej, kamaráti moji

(Turiec)

(Priechod)

Hej, hore háj, dolu háj, hore hájom chodník,
(: môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník:)
Hej, ja musím byť zbojník, bo krivda veliká,
(: neprávosť u pánov, pravda u zbojníka:)
Hej, pravda u zbojníka, čo zná krivdy s vami,
(: a keď im niet rady, ráňa ich guľami:)

Hej, kamaráti moji, tu ma nenechajte,
pod lipku zelenú, tam ma pochovajte
(: pod lipku zelenú:)
tam ma pochovajte
Hej, keď lipka rozkvitne, dobrý pozor dajte,
kamaráti moji, na zboj sa chystajte,
(: kamaráti moji,:)
na zboj sa chystajte!

Z histórie obce
Košice – mestská časť Krásna leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmienka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opátstvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. Už
v čase jeho rozvoja tu vznikli dve samostatné dediny
Krásna a Opátska, v stredoveku známe vinohradníctvom. Krásna nad Hornádom vznikla spojením
už spomínaných obcí v roku 1945. Súčasťou mesta
Košice sa stala v roku 1976.
Heraldická komisia v roku
1997 potvrdila Krásnej erb
a zástavu.

Na‰ej „po‰tárke“
„Dobrá práca sa sama chváli,“ hovorí slovenské príslovie,
ale predsa by som sa pri jednej
profesii, ktorá si pozornosť zaslúži, rada zastavila. Neviem, či
sa niekto už zamyslel nad tým,
čo toto povolanie prináša – denne na bicykloch, s veľkými brašňami plnými listov, balíčkov, ktoré si najmä teraz, pred Vianocami, objednávame cez internet

Mária Molnárová (rod. Behunová), ktorú miestni iste dobre
poznajú. O nej môžeme smelo
povedať, že robí dobré meno
spoločnosti, ktorá ju zamestnáva,
teda tak, aby nevznikol žiaden
dôvod k sťažnosti. Je precízna
(až veľmi „predpisová“), úslužná,
stále milá, zhovorčivá a okrem
pošty prináša do našich domovov aj úsmev. A to je veľmi dob-

nech˘ba úsmev
z pohodlia nášho domova. Áno,
reč je o poštových doručovateľkách. Väčšinou sú to ženy, ktoré sa okrem iného musia udržiavať aj v dobrej fyzickej kondícii,
pretože byť deň čo deň v teréne
za každého počasia, nedokáže
hocikto. Ich práca znamená aj
psychickú záťaž. Veď ľudia sú
rôzni – vďační, no i veľmi nároční. „Rajón“, kde patrí naša,
Mozartova ulica, má už niekoľko
rokov na starosti doručovateľka

•

re, lebo úsmev zohreje srdce
a zlepší niekomu z nás deň. Nestojí nič, ale urobí veľa. Ten totiž
vytvára v dome šťastie, v smútku
je potechou, ale aj prirodzeným
lekárom. Nemožno ho ukradnúť,
pretože má hodnotu od chvíle,
keď ho dávame.Pani Marienke
i jej kolegyniam želáme, aby sa
im práca páčila a nech majú počas celého roka dôvod na úsmev
v zamestnaní i v súkromí.
Mária M i ľo v á

V láske najviac pochybujeme o tom, čomu najviac veríme.
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V predajni „Poctiv˘ farmár“, slovenské potraviny

Pred vstupom do predajne „Poctivý farmár“ na našej Ukrajinskej ulici č. 58. Na druhom zábere interiér predajne počas platby za nakúpené výrobky.

Na samom začiatku, v minulom roku mali myšlienku,
ktorú si v rodine pomaly, ale
isto začali vyslovovať nahlas:
„Ako dlho budeme požívať
potraviny preplnené chémiou
a následne stovky eur vyhadzovať za lieky, aby eliminovali negatívne účinky chémie na

liska Nad jazerom – prezradil
nám jej majiteľ Ing. Miroslav
Gavuľa.
Aj syn Marek, pri robote za
pultom i mimo neho z času na
čas dopĺňal otca, čo všetko
museli zvládnuť, pravdaže aj
s manželkou Evou, pri zakladaní predajne pred rokom. A tu

a vybrali iba tovar, ktorý by len
minimálne obsahoval škodlivé
látky, tzv. „éčka“! Iste, nie vždy
sa im to podarilo stopercentne,
ale stoja si za tým, že z portfólia vybrali iba produkty s najnižším negatívnym vplyvom
na zdravie. Ako vravia, ich hlavný sortiment tvoria kvalitné

Podporujú domácu produkciu
naše chatrné zdravie?“ Slovo
dalo slovo a ich dumy sa premenili na skutok, ktorý zrealizovali v podobe založenia predajne pod výstižným názvom
„Poctivý farmár“, slovenské potraviny na pôde mestskej časti krajskej metropoly v Krásnej,
na Ukrajinskej ulici, konča síd-

sú ich slová : „Boli to desiatky
hodín strávených pri internete,
hľadanie výrobcov, zisťovanie
kto a ako vyrába, ako chová,
či dodržuje hygienu.“ Jednoducho mravčia robota aj s tým,
ako vyriešiť logistiku, ako vybrať
tie najlepšie potraviny, aby sa
nemuseli hanbiť za výrobok

Nové vedenie Urbariátu
Pozemkové spoločenstvo
krásňanského Urbariátu, ktoré
spravuje pozemky, pasienky,
ornú pôdu a lesný pozemok
v katastrálnom území KošiceKrásna, evidované na LV č. 3047,
3375, 3894, 3329, 4457, 2929,
3371, 2453, 3629, 3630, 5692,
5952, 6115, 8051, 5272 a 5589 si
na Valnom zhromaždení v septembri 2014 zvolilo
nový výbor v zložení:
Ján Fekete, František Gordoň, František Nagy,
Mikuláš Škrak, Mária Martonová, Ing. Róbert Klik a František Matik. Do Dozornej rady
zvolilo Róberta Slezáka, Ing.
Júliusa Behúna a Františka Študenca. Tá si za svojho predsedu zvolila Františka Študenca. Na ustanovujúcom výbore
do funkcie predsedu urbariátu
zvolili Mikuláša Škraka, za pod-

predsedníčku a hospodárku
Máriu Martonovú, a za pokladníka Františka Nagya. Súčasne
bola odoslaná žiadosť o zmenu
údajov – členov výboru a dozornej rady – na Okresný úrad v Košiciach – odbor pozemkového
a lesného hospodárstva, ktorý
registruje pozemkové spoločenstvá. Výbor urbariátu sa bude
schádzať podľa potreby, minimálne raz
za dva mesiace.
Stránkový deň bude každý piatok, okrem dní pracovného pokoja, v Klube seniorov nášho
miestneho úradu v čase od
15. do 17. hodiny. Okrem stránkového dňa je možná dohoda
osobného stretnutia na telefónnom čísle 0949 287881,
alebo 0918763872.
Mikuláš Š k r a k ,
predseda urbariátu

a chutné produkty z mäsa,
zabíjačkové špeciality a čerstvé mäso, ktoré priamo v predajni rozrába mäsiar. Pochádza hlavne z EKO fariem na
Slovensku. Nakúpite tu čerstvé
bravčové, hovädzie, teľacie
mäso, divinu a na objednávku
aj králika. Neoddeliteľnou súčasťou je aj hydina, kŕmená bez
stimulátorov rastu, antibiotík,
dokrmovaná kukuricou. Stojí
za to pociťovať pravú chuť mäsa, ktorá sa žiaľ z našich
obchodov vytratila ! Zastúpenie
tu majú tiež mliečne výrobky – ovčia bryndza, babičkin

domáci tvaroh, nepasterizované kravské mlieko, kozie
mlieko, ale aj jogurty, rôzne
druhy syrov, parenica, či korbáčiky. Na pultoch predajne
nachádzame aj ovocie a zeleninu, ktoré dozreli v podmienkach našej krajiny.
Doplnkový sortiment tvoria med, domáce džemy, nátierky, ovocné destiláty, ale aj
kvalitné čaje, cestoviny, tiež
cukrovinky. Za zmienku stojí,
že podporujú domácu produkciu, a teda zároveň podporujú
aj zamestnanosť našich ľudí.
A čo je ešte fajn ? Treba vedieť
aj to, že na Slovensku máme
prísnejšie normy z hľadiska
hygieny ako v celej Európskej
únii. Takže nemusíme požívať odpad iba z „vyspelých
krajín!“ Napokon, skúste sa
o všetkom presvedčiť priamo
na tvári miesta, v predajni na
našej Ukrajinskej ulici č. 58
(niekdajší areál ŠM).
Ján B i č k o š
Snímky: autor

v Krásnej

•Č l o v e k
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Pri otvorení novej predajne nechýbali ani naše ženičky v krojoch.

nesmie priviazať loď o jednu kotvu a život o jednu nádej.

Memento homo, quia pulvis est, et pulvere reverteris

Takto vyzeralo na mieste nášho posledného odpočinku počas tohtoročných sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Snímky: (bič)

V období do konca 16. storočia bol cintorín pri starom
Kostole sv. Jakuba. Obdobie
reformácie, odnímanie majetkov a kostolov katolíkom
(v Košiciach roku 1619) mohlo
ovplyvniť rozhodnutie pre vznik
nového cintorína, na mieste,
ktoré symbolizuje počiatky kresťanstva v Krásnej, na „Brehu“,
teda tam, kde stál benediktínsky kláštor vysvätený v ro-

1789. V roku 1818 zomrel jeho
syn Anton, ktorý bol pochovaný do rodinnej hrobky z východnej strany. Hrobka bola v roku
2000 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Z obdobia 19. storočia
je tu niekoľko zaujímavých hrobov, ako napr. hrob kňaza Štefana Szijartha, ktorý zomrel v roku 1866, učiteľa Andreasa
Kosztrapszkého, zomrel v roku
1898. Z obdobia 20. storočia

jenskom výcviku. Niekedy v roku 1994 boli exhumované hroby
nemeckých vojakov z obdobia
druhej svetovej vojny, ktorých
pozostatky boli prevezené na
spoločný cintorín do Vysokých
Tatier.
Dnes má miestny cintorín
1577 hrobových miest. Od roku
1993, kedy prešla správa cintorína na našu mestskú časť,
vedenie samosprávy mu venu-

Z histórie a súãasnosti ná‰ho cintorína
ku 1143, vznikol najstarší zatiaľ zdokumentovaný cintorín.
Archeologickým výskumom v rokoch 1971 – 1981 bolo na uvedenom mieste zistených 267
hrobov zo 17.–18. storočia.
Najstarší známy kríž na
cintoríne je na hrobe bývalého
krásňanskeho kňaza Adama
Bukassyho, ktorý zomrel v roku
1744. Historicky najhodnotnejšia je hrobka rodiny Mesko. Je
v nej pochovaný barón Jozef
Mesko, ktorý zomrel v roku

je to hrob kňaza Jána Kertésa,
rodáka z Krásnej.
Krásňansky cintorín je rozdelený podľa vierovyznania.
Je tu židovský, aj keď značne
zdevastovaný, kalvínsky, Rómovia majú taktiež svoju parcelu.
Tieto nie sú od seba oddelené
a tým Krásňania demonštrujú
tézu zo Starého zákona, že pred
Bohom sme si všetci rovní. Róm
Ondrej Duna nie je pochovaný
medzi Rómami, pretože tragicky zahynul v roku 1974 pri vo-

je mimoriadnu pozornosť. Vybudovali sme Dom nádeje, urnový
hájik, symbolickú záhradku, inštalovali osvetlenie, priebežne zabezpečujeme údržbu a čistotu
na cintoríne. V roku 2011 bol náš
cintorín obohatený o majestátny a impozantný symbol kresťanstva – dominantný kríž s umučeným Ježišom Kristom. Nahradil starý, rozpadávajúci sa,
z 18. storočia. Autorom diela
je Zbygniew Nišponský. Kríž
darovala svojej rodnej obci

Helena Šavlíková, rod. Škraková. Slávnostne bol požehnaný dňa 3. apríla 2011.
Mária M i ľo v á

Epitaf
Potom keď budem sám a na dne
minulosť smútky zbierať začne
tvári sa dotknú ruky chladné
oči sa stretnú v nadoblačne
Hodinám tikot povystane
posledný úder srdce dá im.
Ach ako ťažko moje dlane
dávajú zbohom veciam drahým
Ako sa strácam v umieraní
zo sveta vám i sebe
najdrahšej mojej diaľka bráni
prísť ku mne skôr než po pohrebe
Na rove milá nájdeš po mne
na smutnom venci tieto riadky
V bohatom svete
mal sny skromné
pre večný sen dal život krátky
(Zo zbierky Jula Zborovjana
„Do dlane dýchni“)

Nádherný pohľad „z výšky“ na náš cintorín a priľahlé parkovisko vo sviatok Všetkých svätých a na Dušičky. Ešte úžasnejšie vyzeral večer, rozžiarený
blikotajúcimi plamienkami sviečok, ktoré sme s pokorou a v modlitbách zažali na hroboch našich najbližších zosnulých.
Foto: FutureFly

•

Pamätaj si človeče, že prach si a na prach sa obrátiš.
9

N i k t o
10

n e d á v a

v i a c ,

a k o

t e n ,

k t o

d á v a

n á d e j .

Fotorepor tá

ž
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Fotorepor tá
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Na sedemdesiatročnej fotografii Krásňanom, zvlášť neskôr narodeným, predstavujeme vokálne teleso, členov Cirkevného spevokolu, na ktorej si môžu
spoznať otcov, dedov, či pradedov, žijúce manželky svojich manželov a žijúci speváci seba samých. Sú našimi nezabudnuteľnými vzormi pri šírení
cirkevnej, ale aj svetskej piesne, ktorá nás spájala v krušných aj radostných chvíľach. Vpravo: Po sobáši nikdy nechýbalo fotografovanie. Veď každá
snímka pomáha zastaviť čas, chvíľu na ktorú sa nezabúda. Tak na priedomí urobili čaj čerství manželia Ján Franko so svojou polovičkou po vyslovení
svojho „áno“, ktoré im požehnal sobášiaci vdp. Vincent Kováč pred 56. rokmi v našom kostole, pričom nechýbal ani svedok Imro Angyal.

Už sme spomínali, že k odievaniu v Krásnej je málo prameňov z literatúry. Z ústneho podania starších vieme, že ich odev bol skromný. Do takýchto
šiat sa naše mamy aj babičky obliekali vo sviatočné dni asi pred osemdesiatimi rokmi. Vpravo: Pred vyše štyridsiatimi rokmi na hospodárskom
dvore Jednotného roľníckeho družstva v Krásnej nad Hornádom (medzi Krásnou a Košickou Poliankou) sme mali Hydinársku farmu, ktorá ročne
vyprodukovala bezmála štyri milióny vajec. Na sníme určite spoznáte známe tváre krásňanskych ženičiek, opatrovateliek nosníc.

V areáli nášho kostola sa dali vyfotografovať aj siplacke parobci Mišo Varga a Imro Angyal v typickom krásňanskom kroji, ktorý sa nosieval
pred 58.rokmi. Ako vidíme, k tradičnému oblečeniu patril kalap, kožené čižmy, nohavice zvané priče aj gerok, teda sako, ako ho poznáme aj
v súčasnosti. Vstrede: pred takmer 60. rokmi sa v takomto parádnom kroji v košickom ateliéri zvečnila aj Regina Perunová, rodená Vargová.
(O ľudovom odeve, ktorý je súčasťou folklóru, sme obšírne písali v článku „Kroje a oblečenie Krásňanov“ v júni 2014, kde sa viac dozviete aj
o ženskom kroji). Vpravo: Nevšedná dobová fotografia pred radnicou v Gelnici je z roku 1953, kde sme sa Gelničanom predstavili divadelnou
hrou Páva. Po predstavení režisér krásňanskych ochotníkov V. Blaho zatúžil aspoň sadnúť si za volant tohto veterána, ktorého majiteľom bol
košický ateliérový fotografista (žiaľ jeho meno už nepamätám), veď to bolo pred šesťdesiatimi rokmi.
✽

✽

✽

Texty k dobovým fotografiám napísal a ďalšie zaujímavé a výpovedné snímky očakáva: šéfredaktor
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Nádhern˘

Dňa 16. novembra 2014 sa
v Krásnej uskutočnil mariášový
turnaj – 8. kolo Abovskej mariášovej ligy. Chvíle pred samotným
začiatkom súťaže účastníkom
spríjemnila a milo prekvapila svojím spevom Folklórna skupina
Krásňanka. Zvlášť zabodovala

záver

Abovskej

ným bodovým ziskom Štefan Saniszlo z Čane, ktorý prevzal z rúk
starostu pohár a odmenu 40 eur.
Na druhom mieste sa umiestnil
Jozef Oros z Prešova a na treťom skončil Alexander Hajduk
z Košíc. Tiež si odniesli poháre
a odmenu 30 a 25 eur. Finančne

Prvenstvo získal
·tefan Saniszlo
poslednou piesňou o mariáši.
Po otvorení turnaja starostom
Vladimírom Saxom, mariášové
umenie predviedlo 72 zanietených hráčov. Hrali sa štyri kolá
podľa pravidiel Abovskej mariášovej ligy. Prvenstvo si vybojoval ako jediný s maximálne mož-

odmenení boli ešte ďalší traja
hráči a cenu útechy získal Juraj
Adamčík z Geče. Pohár pre najlepšieho Krásňana získal „skoro
Krásňan“, hráč družstva Krásnej Bedřich Brunclík. Ohlasy na
turnaj účastníkov a pozorovateľov boli vynikajúce. Väčšina ho po-

P r a n o s t i k y
✤ Aké počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
✤ Na svätého Mikuláša už je celá zima naša (6. december)
✤ Na Mikluša švine hluša.
✤ Keď

si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude
(13. december)
✤ Lucia noci upije, ale dňa nepridá.
✤ Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
✤ Na svatú Luci maslo še namuci.
✤ Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
✤ Na Adama a Evu čakajte oblevu. (24. december)
✤ Viľija, rada dzeci pobija. (Štedrý deň – 24.december)
✤ Štedrý večer jasný každému je milý, dá nám Pán Boh vína,
požehná obilí.
✤ Biele Vianoce, zelená Veľká Noc.
✤ Ak na Vianoce padne sneh, bude úrodný rok.
✤ V studenom decembri zem snehom pokrytá, dáva budúceho
roku hodne žita.
✤ Ak chodí Katarína po ľade, chodí Štefan po blate.
✤ Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
✤ O Mláďatkách i deň sa omladzuje. (28. december)

mariá‰ovej

važovala za jeden z top turnajov roka 2014. Poďakovanie za
vydarený priebeh turnaja patrí
všetkým, čo i len troškou prispeli k vysokej úrovni tohto podujatia. Zvlášť ďakujem starostovi
MČ Košice-Krásna, ktorý od
myšlienky usporiadať turnaj až
do jeho úplného záveru bol vždy
ochotný pomôcť, Ondrejovi Jedinákovi za pomoc pri príprave
miestnosti, FS Krásňanka za super vystúpenie, Jaroslavovi Švajlenkovi za prípravu vynikajúceho gulášu a Milanovi Hegedüšovi za bezchybný bufet. Aj účastníci, ktorí nezískali žiadnu cenu
odchádzali z turnaja s pocitom
príjemne stráveného popoludnia.
Mnohí poznamenali, že už teraz
sa tešia na budúce podujatie
v Krásnej.
Ján Hriczišon

ligy

Bude vás zaujímať

Ako nepribraÈ
♣ Jedzte pomaly, pretože tí, ktorí

jedia rýchlo, prijmú vraj o jednu
tretinu viac potravy.
♣ Potravu konzumujte len keď pociťujete hlad.
♣ Jedzte menej, no častejšie. Dennú dávku kalórií si rozdeľte aspoň
na 5 častí.
♣ Nezabudnite, že limonády, ovocné šťavy a hlavne alkohol sú kalorickými „bombami“
♣ Nevynechajte žiadne hlavné jedlo, pretože skôr vyhladnete a potom budete jesť oveľa viac a rýchlejšie.
♣ Počas varenia nemaškrťte.
♣ Dbajte na pestrosť stravy. Zeleninové a ovocné šaláty vám pomôžu zostať štíhlymi.

Ako vznikli názvy častí roka
JAR

– prídavné meno „jarý“ znamená živý, prudký, rozvášnený, bujný
LETO – dáva sa do súvislosti s latinským „laeteus“, čo znamená „radostný“
JESEŇ – slovanské slovo (ruský óseň, srb. chorv. jeseň, poľ.
jesieň)
ZIMA – prastaré slovo – saroindické slovo „hima“ je obsiahuté
aj v názve Himalaje – znamená „zimný“

O krásňanske cesty, po ktorých premávajú autobusy MHD, sa aj tohto
roku postarali pracovníci Správy komunikácií mesta Košice. Náš záber
je z opravy výtlkov na Opátskej ulici, v susedstve nášho miestneho
úradu, Rubína a polyfunkčného objektu.
Snímka: (bič)
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