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ZDARMA

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Zemplínske múzeum nadväzuje na tradíciu konania Medzinárodného
dňa múzeí a svojimi aktivitami sa zapojí do celoslovensky konanej Noci
múzeí a galérií. Tohtoročný program otvoria múzejníci v sobotu 18. mája
v skorých poobedňajších hodinách, pričom program bude prebiehať
až do neskorého večera.
Stáva sa peknou tradíciou, že
Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravuje v máji, pri
príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí, veľkolepé podujatie, bohaté na rôzne atrakcie a zážitky.
Program Zemplínskeho múzea
sa ponesie v duchu stredoveku.
Prvých návštevníkov múzeum
privíta v sobotu už o trinástej
hodine. Hlavným hosťom programu bude skupina historického
šermu VIKOMT zo Sniny. Tá na
nádvorí odohrá niekoľko historických scénok z obdobia gotiky
„Rabovali Turci“, a „O zbojníkovi Vasiľovi z Krásneho Brodu“.
Šermiari predvedú historické
zbrane, zapoja záujemcov do
historických hier. V priestoroch
kaštieľa odznejú tóny stredovekej
hudby v podaní žiakov Základnej
umeleckej školy Michalovce. Po-

čas celého dňa je v areáli múzea
pripravený sprievodný program,
ktorý poteší nielen dospelých, ale
aj ich ratolesti. O zábavu sa postarajú detské atrakcie – trampolíny,
zlaňovanie, hojdačky, lezecká sieť,
zvieratká z balónov, nafukovací
hrad, 5D kino. Deti budú mať jedinečnú príležitosť povoziť sa na
poníkoch či pohladiť sokola. Nebudú chýbať ukážky tradičných
remesiel – hrnčiarstvo, tkáčstvo,
kováčstvo, šindliarstvo, ukážky
mokrého plstenia vlny, včelárstvo
či tradičné ľudové liečiteľstvo.
Milovníci vína budú môcť vo
vínnej pivnici múzea degustovať
vína z vinohradov v Choňkovciach. Nadšenci výtvarného umenia zhliadnu vo výstavných priestoroch múzea kvalitné umelecké
diela z 19. storočia zo zbierok
Šarišskej galérie v Prešove.

Noc múzeí a galérií pokračuje o osemnástej hodine
v priestoroch samotného kaštieľa programom „Ako nás nepoznáte...“ počas ktorého múzejníci interaktívnym spôsobom
predstavia náplň svojej práce.
Podujatie ukončí vystúpenie
skupiny Vikomt, ktorá o dvadsiatej hodine odohrá na nádvorí
historickú scénku o Albertovi
Užskom z Michaloviec. Múzeum sa s návštevníkmi rozlúči
veľkolepou ohňovou šou.
Pracovníci Zemplínskeho múzea veria, že vďaka lákavému programu si do múzea nájdu cestu aj tí,
ktorí ho ešte nenavštívili, alebo
boli v ňom veľmi dávno.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Mesta Michalovce.
Mgr. Mária Fuchsová

Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán. (D. Viscott).
Máj je jeden z najkajších mesiacov v roku, preto ho nepremárnime, veď len s láskou je náš život zmysluplný.

Naše zlaté dievčatá
Hádzanárky michalovskej IUVENTY sa stali už po šiestykrát víťazkami
Slovenského pohára. Zlaté dievčatá v obradnej sieni mestského úradu
privítal primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Spolu s nimi sa tohto
slávnostného aktu zúčastnili aj juniorky Iuventy, ktoré prednedávnom
triumfovali v prvej ženskej lige.

Podujatie venované
ženám – matkám

Vďaka Vám
v programe vystúpi
folklórny súbor Šarišan

Víťazom maratónu Bernard Talam

20. mája o 14.00 hod.
veľká sála MsKS

Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce, Cyklosport Michalovce, Olympijský klub Michalovce a Mestské kultúrne stredisko Michalovce boli 1. mája organizátormi 29. ročníka podvihorlatského
maratónu, 11. ročníka michalovského polmaratónu a 8. ročníka
in-line maratónu. Na štart uvedených pretekov sa celkovo postavilo
205 pretekárov z celého Slovenska, ale i zo zahraničia a to z Česka,
Maďarska, Ukrajiny a Poľska.
S nástrahami maratónskej trate si najlepšie počínal pretekár tmavej
pleti Bernard TALAM štartujúci za maďarský Nagyerdei Kst 62, ktorý zvíťazil časom 2:44,33 hod.

Na mestskú radnicu dievčatá
priniesli nielen majstrovský pohár, ale aj putovný pohár, pohár
za víťazstvo v Slovenskom pohári  a štvrtým do zbierky bola trofej za zisk prvenstva v prvej lige.
Primátor mesta ocenil prístup
zlatých dievčat, ako aj to, že už
niekoľko rokov robia mestu veľ-

mi dobrú reklamu. Vzápätí odovzdal prezident klubu Gabriel
Dorič primátorovi dres s podpisom všetkých hráčok.
V samom závere sa hráčky,
ale aj všetci prítomní činovníci
klubu, podpísali do pamätnej
knihy mesta. Po skončení slávnostného aktu sa zlaté dievčatá

presunuli pred mestský úrad,
kde ich už čakalo približne päťdesiat priaznivcov, ktorí prišli na
sľúbenú autogramiádu. Dievčatá
sa podpisovali na plagáty, ale aj
na kartičky, či dresy. Fanúšikovia
sa mohli odfotiť nielen so svojimi obľúbenými hádzanárkami,
ale aj s víťaznými trofejami.

hľadáme
dvojníkov

www.michalovce.sk

Klub kresťanských pedagógov v Michalovciach, Rímskokatolícky farský úrad v Michalovciach,
Mesto Michalovce, Cirkevná základná škola sv. Michala, Fórum kresťanských inštitúcií
a Mgr. Michal Klima – mydesign vás pozývajú na

Deň rodiny v Michalovciach

Kultúrne centrum

„ABY DETI OTCOV MALI, ABY MALI MAMY…“ – PRÍĎ TO POVEDAŤ NAHLAS!

na výstavu koláži

v sobotu 18. mája 2013

Program: Svätá omša • 12.30 – 13.30 hod. • Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie
Kultúrno-spoločenský program pre rodiny: 14:00 - 17:00 hod. • Námestie osloboditeľov
Otvorenie • Vystúpenie gospelovej skupiny Agatangel • Vystúpenie žiakov materských škôl
• Predstavenie rodinných spoločenstiev • Vyhlásenie ku Dňu rodiny • Vystúpenie žiakov Cirkevnej
základnej školy sv. Michala • Vystúpenie hudobnej skupiny Straňanka
Sprievodný program pre deti a rodinky: Športovo-spoločenské aktivity pre deti, rodičov,
starých rodičov, súťaže, tvorivé dielne, detské atrakcie • Ukážky práce Mestskej polície,
Požiarneho zboru a Červeného kríža

FreeDom

vás pozýva

Miriam
Adamíkovej
do 15. júna
Námestie osloboditeľov 80
Michalovce


z pera viceprimátora

aktivity primátora
6. 5.
6. 5.
7. 5.
		
7. 5.
9. 5.
11. 5.
		
12. 5.
		
13. 5.
14. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18.5.

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
účasť na pietnom akte kladenia vencov na Cintoríne
Červenej armády
prijatie víťazného tímu hádzanárok – žien a junioriek
rokovanie Valného zhromaždenia RZT
účasť na medzinárodnom stretnutí na hranici
Slovensko – Ukrajina
účasť na slávnostnej bohoslužbe v chráme Pravoslávnej
cirkvi v Michalovciach
otvorenie podujatia Literárne dni seniorov
rokovanie mestskej rady
účasť na podujatí Regionálneho ZMOS
porada primátora
prijatie účastníkov kvalifikačného turnaja v hádzanej
účasť na podujatí Deň rodiny

Z poslaneckých interpelácií
Informácia o riešení interpelácií predložených
poslancami na XIV. zasadnutí MsZ 23. februára 2013.
Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ:

Obrátili sa na mňa ako poslanca MsZ podnikateľské subjekty, ktoré
majú prevádzky – obchodné priestory na Námestí osloboditeľov a využívajú dvor za Domom služieb na parkovacie a zásobovacie účely.
Pred časom, v októbri 2012, bolo zo strany MsÚ vyčlenených 7 parkovacích miest, z toho 3 vytvorené parkovacie miesta bránia vstupu
vozidiel na zásobovanie jednotlivých prevádzok. K zásobovaniu prevádzok je potrebné zachovať určitý priestor pre zásobovacie vozidlá
a pre manipuláciu s tovarom. Na bráne pri vstupe do dvora za Domom
služieb je síce značka Zákaz vjazdu, ale tá nie je zo strany obyvateľov
vždy rešpektovaná a vo dvore parkujú aj autá občanov, ktorí nie sú
nájomníkmi obchodných prevádzok vo dvore a po otvorení „nového
TESCA“ oproti sa táto situácia ešte zhoršila pre nájomníkov.
Na základe vyjadrenia nájomníkov je potrebné vo dvore prioritne
riešiť zachovanie prístupu a miest na zásobovanie jednotlivých prevádzok a následne až parkovacích miest tak, aby nezabraňovali prístupu
zásobovania. Preto žiadam kompetentných o riešenie vzniknutej situácie v prospech občanov nášho mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce:
Riešenie situácie bolo navrhnuté zmenou dopravného značenia na Ul.
špitálskej, pred vstupom do dvora a zmenou vodorovného dopravného
značenia vo dvore. Zmena sa uskutoční po vydražení parkovacích miest.
Na zasadnutí komisie na prenájom majetku dňa 12. 12. 2012 boli prerokované možnosti využívania pozemku za Domom služieb za účelom parkovania nájomcov, s určením ceny nájmu dražbou. Komisia na zasadnutí
dňa 13. 2. 2013 schválila podmienky pre vypísanie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 953/1, vedeného na LV č.
5157 k. ú. Michalovce, za účelom užívania 7 vyznačených parkovacích
miest. Termín uzatvorenia podávania prihlášok bol stanovený do 11. 3.
2013. Po vyhodnotení podaných súťažných návrhov budú s úspešnými
záujemcami uzatvorené nájomné zmluvy a následne TaZS pre nájomcov vydajú parkovacie karty. Týmto bude komplexne riešené parkovanie
a prístup zásobovania vo dvore objektu Domu služieb.

pokračovanie v ďalšom čísle

STRETNUTIE GYMNAZISTOV PO 60. ROKOCH
„Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí!“
Do pozornosti maturantov 4. A triedy Antona Tokárskeho,
ktorí v máji 1953 opustili brány michalovského Gymnázia.
Stretneme sa 31. mája tohto roku, o 10. hodine v budove
Gymnázia Pavla Horova.
Tešíme sa na spomienky svojej mladosti
Náhradní organizátori Ján Džurina a Július Peržeľ

Sociálna pomoc občanom mesta
Sociálny servis

Sociálna sféra je dôležitou súčasťou práce samosprávy – Mesta
Michalovce. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozsiahlu problematiku,
ktorá sa neustále mení, budeme vás v našich novinách postupne informovať o možnostiach poskytovania sociálnych služieb z hľadiska pôsobnosti mesta. Hlavným zdrojom informácií pre prácu samosprávy
v sociálnej oblasti je zákon NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách
(ďalej len „zákon“) a príslušné Všeobecne záväzné nariadenia VZN)
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach týkajúce sa tejto oblasti.
Mesto v súlade so zákonom, registráciou sociálnych služieb
a VZN č. 141/2012 poskytuje pre občanov s trvalým pobytom na
území mesta tieto sociálne služby:
n Zariadenie pre seniorov na Hollého ulici – celoročná pobytová sociálna služba
n Zariadenie opatrovateľskej služby na Masarykovej ulici – celoročná pobytová sociálna služba
n Opatrovateľská služba – terénna sociálna služba v prirodzenom domácom prostredí klienta
n Jedáleň – stravovanie pre seniorov a zdravotne postihnuté
osoby – ambulantná sociálna služba (Malometražné byty na
Obrancov mieru 4, jedálne IV. ZŠ, V. ZŠ a VII. ZŠ)
n Stredisko osobnej hygieny na Obrancov mieru 4 – ambulantná sociálna služba
n Práčovňa, Obrancov mieru 4 – ambulantná sociálna služba
n Denné centrá seniorov (kluby dôchodcov) – 7 denných centier – ambulantná sociálna služba.
Okrem uvedených sociálnych služieb Mesto Michalovce poskytuje tzv. odľahčovaciu službu, na Masarykovej ulici č. 21 – pobytová
sociálna služba na maximálne 30 kalendárnych dní v roku. Prispievame tiež na prevádzku Prepravnej služby, Kmeťova 2, Michalovce.
Podrobné informácie o jednotlivých druhoch sociálnych služieb
a možnostiach ich poskytnutia, ako aj informácie o iných sociálnych
výhodách pre občanov mesta, prinesieme v nasledujúcich vydaniach.
MsÚ, odbor sociálnych vecí

Svetový deň masmédií

Zázrak na pokračovanie

Pri návšteve Rostova na Done som stretol vnuka vojaka Leonida Fedoroviča Zachareviča, ktorý padol 16. decembra 1944 pri dedine Giglovce
vo vranovskom okrese. O tomto svojom zážitku som písal v Michalovčanovi v minulom roku. Tento malý zázrak má svoje pokračovanie.
Úplnou náhodou sa mi 6. mája 2013 ozval syn a vnuk vojaka Andreja Ananjeviča Pasymaka, ktorý padol tiež 16. decembra 1944 v obci
Giglovce. Navštívili naše mesto a samozrejme hrob svojho otca a deda.
Stretli sme sa na Cintoríne Červenej armády na Hrádku. Keď som im
spomenul, že poznám rodinu iného vojaka, ktorý padol v boji v ten istý
deň a na tom istom mieste ako ich príbuzný, prejavili záujem spoznať
ju. Telefonicky som spojil vnukov obidvoch padlých vojakov a verím,
že padlí pri Giglovciach spoja rodiny potomkov – jednu v Moskve a druhú v Rostove. Tento môj zážitok považujem za zázrak na pokračovanie.
Gabriel Dorič

Živnostníci, pozor!
mujeme podnikateľov, u ktorých
Podnikatelia, u ktorých bolo do
bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté
31. mája 2010 rozhodnuté o poo pozastavení prevádzkovania živzastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy v
nosti na dlhoročné lehoty, aby si
súlade s §
upravili svoje
§ 80s ods. 3 zákona č. 455/1991
57 ods. 6 do
právne vzťaZb. o živnostenskom podnikaní
hy v súlade
troch rokov
s novou právod účinnosti
(živnostenský zákon) v znení
tohto zákona
nou úpravou
neskorších predpisov
(t. j. do 31.
do troch romája 2013), inak im uplynutím
kov od účinnosti živnostenského
tejto doby pozastavené živnoszákona (do 1. júna 2013), inak im
tenské oprávnenia zanikne.
uplynutím tejto doby pozastavené
V súvislosti s blížiacim sa termíživnostenské oprávnenie zanikne.
nom uplynutia troch rokov (od 1.
Obvodný úrad Michalovce
júna 2010 do 1. júna 2013) oboznaOdbor živnostenského podnikania

Médiá sú nevyhnutné pre kultivovaný rozvoj modernej spoločnosti. Dennodenne nás zaplavuje veľké množstvo informácií. Pri existencii neuveriteľného množstva ľudských činností je súčasťou dneška
paralelné množstvo periodík, zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami.
Odborné časopisy, existujúce v každom jazyku. Denníky a iné periodiká, zamerané na sledovanie diania v spoločnosti. Úloha práce
novinára je byť vždy na tepe spoločenského diania. Objektívne informovať o udalostiach spoločensky významných. Zaznamenávať
pohyb v spoločnosti, jeho pozitívne i negatívne stránky. Zachytiť,
okomentovať i zdokumentovať ľudskú činnosť. Mimo medzinárodných udalostí v reálnej prítomnosti zaznamenať dianie na národnej
a štátnej úrovni.
Nezameniteľné postavenie majú aj regionálne a lokálne médiá,
venujúce sa informovaniu občanov o dianí v ich bezprostrednom
okolí.
Práve oblasť médií je často označovaná i ako veľmoc. Kultivuje
a vytvára verejnú mienku. Často formuje spoločenské povedomie
a určuje význam spoločenských hodnôt. Naopak, často balancuje na hrane komercionalizácie. V snahe dosiahnuť zisk z predaja
svojho produktu sa prikláňa k senzácii a povrchným hodnoteniam.
V snahe o informovanie verejnosti občas preladí k politikárčeniu až
nadržiavaniu záujmu úzkych, často finančných skupín obyvateľov.
Často nie obsahovo v článku, ale v bombastických titulkoch. Je bežné,
že v niektorých médiách je už dopredu jasné, akým spôsobom zachytia určitú udalosť.
Tlak vlastníkov médií na pracujúcich novinárov je nielen v rovine etickej, ale i novinárskej cti. Je preto na čitateľoch, ich postrehoch
a ich postoji, aby vytvárali svojím záujmom o príslušné periodikum
tlak na jeho úroveň. Iba kultivované podávanie čo najobjektívnejším
zachytením udalostí v reálnom čase posúva dopredu celú spoločnosť.
Pripomeňme si teda 20. mája Svetový deň masmédií. Vyzdvihnime prácu ľudí v redakciách novín a časopisov. Ich snahu a dôležitosť.
Postavenie ľudí pracujúcich v rozhlasovej a televíznej tvorbe.
Dovoľte mi popriať všetkým ľuďom v masmediálnej oblasti čo najväčšie uspokojenie z ich neľahkej práce.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje, že v mesiacoch máj a jún 2013 opäť vykoná na celom území Slovenskej
republiky zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov, ktoré sa
realizuje vo všetkých krajinách Európskej únie.
Získané výsledky budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií
v domácnostiach a u jednotlivcov, pričom všetky údaje,
ktoré budú uvedené v dotazníkoch, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby ŠÚSR.
Zisťovanie sa vykoná vo vybraných obciach a mestách, spolu v 4 500 náhodne vybraných domácnostiach. Pri návšteve
domácností je opytovateľ povinný preukázať sa osobitným
poverením.
ŠÚSR

Rok Gorazda Zvonického (1913 – 2013)

Rozsievač perál

Redakcia našich novín pripravila pre svojich
čitateľov sériu článkov, ktoré bližšie predstavia
Gorazda Zvonického.
Pokračovanie – VIII. časť
Básnikove sugestívne úvahy
o všeľudských hodnotách a ich
aplikácii do aktuálneho dobového
časopriestoru vydávajú autentické svedectvo o vysokej kvalitatívnej úrovni jeho reflexívnej lyriky
(zbierky Prebúdza sa zem, 1964;
Na jubilejné víno, 1965; Slnko ma
miluje, 1967; Prekutávam lovištia,
1968; Na igricovom kare, 1973;
Napárať čím viac lyka, 1978;
Obolus, 1985; Smer Mariánska
hora, 1988; Si krajšia, moja vlasť,
1993, a iné). Ako sme už naznačili na inom mieste, poetologickú
základňu autorových básní tvorí
klasický pôdorys viazaného verša. Vo Zvonického tvorbe výrazne
dominuje sonet, ktorý jej vtláča
asketickú podobu reflexívnej až
epigramatickej poézie.

A ako svoju básnickú tvorbu
vnímal sám autor? ,,Múzu, aj keď
sa nástojčivo hlásila, odbíjal som
z vyšších pohnútok. Počas noviciátu mi z formačných dôvodov
vôbec zakázali básniť. Počas
ďalších štúdií som mohol niečo
hodiť na papier, ale iba s dovolením alebo z poverenia. Neskôr
básnická tvorba musela ustupovať dušpastierskym a školským
záväzkom. Ostávali mi pre ňu
iba zlomky času: oddych, fyzická
únava, potreba rozptýlenia...“
Vyhraneným mravným fundamentom umeleckého i ľudského posolstva prerástlo Zvonického literárne dielo hranice
slovenských diaspór, aby sa nakoniec mohlo prirodzene vrátiť
tam, odkiaľ musel básnik pred
desaťročiami tajne utekať.

denne od soboty o 14.00 hod.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F) Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
G) Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
H) Ul. močarianska č. 5 v Michalovciach (Autoservis)
I) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 3. jún 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

z pirka Andriša zo Straňan
Nit podľa mňe u našim varošu čľeveka, co bi še ňepocešil dačomu, co še u šercu Zempľina podari. Dobrich i predobrich skutkov
u pošľedňim čaše preveľo. Dobri še samo chvaľi. Už roki nas pocešuju našo dzivčata – hadzanarki, zos našej Iuventi. Tak še stalo
aj toho roku, kec u finale ňedaľi najmenšu šancu Šaľankom.
Mušime baštu slovenskej hadzanej presunuc do našoho varoša.
Po tamti zadnejši roki toti panove co šedzeľi na visokich stolkoch
sebe bars u pondzelok rano pocerpeľi na tim, žebi še doznaľi, jak
u ňedzeľu baviľi našo fotbaľisci, hadzanari, hadzanarki... Ražiľi
teoriju, že kec še povihravalo, ta naša robotňicka klasa mala pres
buduci tizdzeň ľepši smak do roboti...
Ňeda še zrovnac zos terajšim stavom, kec roboti pomeňej, i kec
bi smak bul.
Kec me už pri tim šporce – mame za sobu daľši ročňik Podvihorlackoho maratonu. Pred joho štartom še našol čľevek, volal še Buc,
odovzdal našomu primatoroj šumni oceňeňe, jak zname na Slovensku najľepši zorganizovac tot preťek. Chto taki daco ňeorgaňizoval sebe aňi ňezna predstavic co taki daco treba znac zorganizovac, choč na ňim ňebeha 40 000 maratoncov jak pošľedňe u tim
ňeščesňim Bostoňe. Zos 29 ročňikov našoho maratonu mi ňechibil
aňi na jednim. Pred 20 rokami išol „Ó Meli – pan Marcel Meličko,
telocvikar, naš varošski fotbaľista u Gaziku zos vojensku višilačku
na predku pred maratoncami a z každoho valala (Zalužice, Lučky,
Zavadka, Klokočov, Kaluža...) hlašil na štadijon do varoša jaki stav
na traťi. Tot čľevek, co sebe na druhi rok budze dumac, že bi zos
mikrofonom pred varošsku chižu še zhoscil moderovaňa naj sebe
totu vec uvedomi, bo toho roku to bulo po 25. kilometer o ňičim.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

BATTLE – súboj kapiel
2. ročník hudobnej súťaže
17. 5. o 17.00 hod. tribúna pri MsÚ

Dávid Hlodinok

Vďaka Vám
podujatie venované ženám – matkám
20. 5. o 14.00 hod., veľká sála MsKS

Timea Lajčáková
Alexandra Lebedová

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok
so začiatkom o 22.00 hod.
LETNÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR – LAT 2013
30. 6. – 6. 7. vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej šírave
pre žiakov základných škôl
Informácie: tel.: 056 644 32 59, e-mail: info@hvezdaren-mi.sk

Výstavy
Ján Kováč – prechádzka mysľou (maľba)
do 31.5., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
16. – 18. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
19. – 20. 5. nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
VEĽKÝ GATSBY
romantický, dráma
Vstupné: 6 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

3D
2D

2013
USA
Slovenské titulky

18. – 19. 5. sobota, nedeľa o 17.30 hod.
NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ TADA STONESA v3D
animovaný, dobrodružný, komédia
2012
Vstupné: 6 €, deti: 5,50 €
ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
22. 5. streda o 19.30 hod.
ŠTVRTÁ MOCNOSŤ
thriller
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2012
NEMECKO
České titulky

23. – 26. 5. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
RÝCHLO A ZBESILO 6
akčný, krimi, thriller
Vstupné: 4 € študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

25. – 26. 5. sobota, nedeľa o 17.30 hod.
KRÚDOVCI
animovaná komédia
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

28. 5. utorok o 19.45 hod.
29. 5.streda o 19.30 hod.
PRÍBEH MÔJHO SYNA
Premiéra
dráma
2013
Vstupné: 3 €
TALIANSKO/ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky
30. – 31. 5. štvrtok, piatok o 17.30 hod.
1. – 2.6. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
1. – 2.6. sobota, nedeľa o 17.45 hod.

3D
3D
2D

KRÁĽOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV
animovaný, dobrodružný, fantasy, komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5,50 €
2013
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
30. – 31. 5. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
1. – 2. 6. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
VO ŠTVORICI PO OPICI
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Gastronomická výstava

V hoteli Plejsy Krompachy sa v apríli konala XXIII. jarná gastronomická výstava jedál a cukrárenských výrobkov a slávnostných tabúľ.
Organizátorom tejto výstavy bol Tatranský a Košický klub SZKC.
Svoje vedomosti a zručnosti sa rozhodli predstaviť v silnej konkurencii
aj žiaci a majstri odborného výcviku Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Michalovciach. Aj keď odchádzali s predsavzatím, že chcú
čo najlepšie reprezentovať našu školu a mesto, išli aj s vedomím, že sa
niečo nové naučia.
Konkurencia bola veľká, keďže na výstave bolo zastúpených 26 vystavovateľov.
Kolektív študentov SOŠOaS pod vedením Bc. J. Balombiniho a Bc. M. Lendáča, mali zastúpenie v kategórii Slávnostná studená misa pre 8 osôb
s ukážkovým tanierom a dvoma druhmi omáčok. V kategórii s názvom
Jarné variácie z bravčovej panenky získali zlatú medailu a v kategórii
Slávnostná tabuľa pod vedením Bc. M. Popríkovej pripravila slávnostné
stolovanie v duchu zážitkovej gastronómie žiačka Simona Matišinová. Jej
slávnostná tabuľa získala zlaté pásmo.
Na výstave sa zúčastnili aj študenti odboru hotelová akadémia a čašník
servírka, kde videli aktuálne gastronomické trendy.
PaedDr. E. Pažinková

Výstava plná skvostov
V západnom krídle
Zemplínskeho múzea
vystavujú vzácne
obrazy. Môžete vidieť
77 diel od významných
výtvarníkov 19. storočia.
Výstava Umenie 19. storočia,
zo zbierok Šarišskej galérie, pod
titulom Od klasicizmu po brány
moderny, sa viaže na vydanie
rovnomennej publikácie. Publikácia nadväzuje na sériu brožúr,
prostredníctvom ktorých galéria
postupne prezentuje verejnosti
svoje fondy. Oproti predchádzajúcim sa táto líši omnoho vyšším
podielom textovej zložky. Cieľom
bolo priblížiť záujemcovi zdanlivo ľahko pochopiteľné umenie
19. storočia a lepšie sa orientovať v jeho štýlových podobách
prostredníctvom detailnejšieho

rozboru viacerých diel, ktoré na
prvý pohľad zložito nevyzerajú.
Vzhľadom k tomu, že zásady
a idey klasicizmu 18. storočia vyznievali hlboko do storočia nasledujúceho a že princípy ranej moderny na našom území prežívali
ešte do medzivojnového obdobia,
výstava nazerá na sledované obdobie ako na „dlhé” storočie, vymedzujúc jeho „umelecké” trvanie
približne rokmi 1780 – 1920. Výstava sa snaží prezentovať ho ako
epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov. Zatiaľ čo vystavené
diela z obdobia pred rokom 1900
ilustrujú plnú šírku umeleckých
názorov, kľúčom k výberu diel
vzniknutých začiatkom 20. storočia bol ich tradicionálny aspekt
nepoznačený ešte avantgardou.
Výstava potrvá do konca júla.
Jozef Ridilla

Dramafest 2013
Žiaci dramatického krúžku
pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona sa 29. apríla ako
jediní z michalovského okresu
zúčastnili v Prešove Dramafestu
2013.
Je to prehliadka scénok, dialógov a divadelných predstavení
v anglickom jazyku. Toto podujatie organizuje Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity pod vedením docentky Zuzany Strakovej.
Žiaci Základnej školy Teodora Jozefa Moussona sa predstavili
divadielkom Snehulienka a se-

dem trpaslíkov. Výkony všetkých
predstavení hodnotila odborná
porota, ktorá vystúpenie žiakov
Základnej školy Teodora Jozefa Moussona vysoko vyzdvihla.
Žiaci zapôsobili pohybovými
schopnosťami na javisku, prezentovali sa svojou jazykovou schopnosťou, peknou anglickou výslovnosťou a vhodne zvládnutou
réžiou. Porota ocenila invenčnosť
rekvizít a brilantné spracovanie
klasickej rozprávky.
Mgr. Jana Hanesová,
Mgr. Anna Demská

Pozývame vás
do knižnice

Aktivity projektu
Ekodrobec

Vo štvrtok 30.mája
2013 o 16.00 hod. vás
srdečne pozývame
do Zemplínskej knižnice
Gorazda Zvonického
na autorskú prezentáciu
cestopisu o Číne

MC Drobec v apríli úspešne
zorganizovalo prvú časť aktivít
naplánovaných v rámci projektu
Ekodrobec – spoznávaj a chráň,
s podporou programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s. r. o..
Drobci sa zúčastnili na zaujímavej prednáške ornitológa z SOS
Birdlife Slovensko o živote vtákov a výskyte vtáčích druhov
v okolí nášho mesta, vyrábali
vtáčiky v rámci tvorivej dielne
v herni materského centra. Viac
ako štyridsať detí so svojimi rodičmi malo možnosť pozorovať

JÁN FIFIK – LOOKING
OVER THE WALL /POZRIME
SA ČO JE ZA MÚROM…/
Na prezentácii si bude možné zakúpiť cestopis so zľavou.
Ján Fifik je spisovateľ, novinár,

v minulosti pedagóg, šéfredaktor Východoslovenského
vydavateľstva v Košiciach, donedávna mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenska vo Vietname. Prednášal na
univerzite v Pekingu. Pôsobil
ako Obchodný radca na Veľvyslanectve SR v Pekingu. Na svojich cestách po svete poznával
osudy mnohých ľudí, vnímal
ich problémy a od svojho návratu z diplomatických služieb
na Slovensko sa usiluje svoje
skúsenosti tlmočiť prostredníctvom literárnej tvorby.

vtáky aj na území Vtáčieho raja
v Sennom v rámci exkurzie.
V máji sa uskutoční v herni MC
beseda o znečisťovaní životného prostredia, tvorivá dielňa,
v rámci ktorej budú drobci vyrábať zvieratká a exkurzia na
farmu v Stretave. Budeme radi
ak sa na akciách projektu Ekodrobec zúčastní čo najviac záujemcov, členstvo v MC nie je
podmienkou. Harmonogram
aktivít nájdete na stránke www.
mcdrobec.sk.
Mgr. Adriana Jacečková,
štatutárka MC Drobec

Peter Horňák
a Mária Girgošková
Martin Hűbler
a Lucia Nováková
Peter Beňák
a Ivana Brunacká
Michael James Lubkeman
a Ing. Miroslava Žeňuchová
Ing. Marcel Kačmár
a MUDr. Mária Hausová

Poďakovanie
Verejne vyslovujem úprimné a srdečné
poďakovanie primárovi

MUDr. P. Hirjakovi

I. interného oddelenia NsP Š. Kukuru, ako aj všetkým
lekárom, zdravotným sestrám a celému obslužnému
personálu za starostlivosť, obetavý prístup počas
mojej hospitalizácie na tomto oddelení.
pacientka Vinclerová

Blahoželanie
V týchto dňoch sa dožíva krásnych 70 rokov

Anna Čižmárová

Želáme Ti dnes, milá mama,
zlaté rúno z barana, toľko grošov,
koľko vlahy padne s rosou za rána.
prajú synovia s rodinami

Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Michalovce v spolupráci so Strednou
zdravotníckou školou v Michalovciach
vás pozýva na

Deň otvorených dverí
27. – 30. mája od 8.00 – 13.00 hod.
v priestoroch OR SZZP
Počas dňa budú študenti SZŠ poskytovať masáže,
merať hladinu cukru v krvi, tuky, krvný tlak.
Tešíme sa na vašu návštevu

Prechádzka mysľou
Galéria mestského kultúrneho strediska do konca mesiaca
prezentuje milovníkom výtvarného umenia expozíciu Jána Kováča zo Sobraniec. Tá má príznačný názov Prechádzka mysľou.
Autor totiž vo svojej mysli zachytáva odraz sveta a života v ňom.
Svet a život sa v dielach autora
odráža na viacerých úrovniach
bytia. Expozíciu možno vnímať

v dvoch častiach. Prevažuje abstraktno-realistická pred sakrálnou. Expozícia je veľmi silnou
výpoveďou autora, ktorá svedčí
o jeho pozitívnom vzťahu k životu a k človeku samotnému.
Autor verí, že človek premýšľaním rastie a osobnostne dozrieva. Premýšľanie človeka vedie ku
schopnosti žasnúť a radovať sa.
PaeDr. Ivana Mochorovská

Medzigeneračný dialóg
Rok 2013 vyhlásila Európska
únia za Európsky rok občanov.
Stredná odborná škola sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach podporila túto peknú myšlienku a 2. mája pripravila Medzigeneračný deň,
ktorým sa zároveň zapojila do projektu generations@school. Žiaci.
1. A triedy sa stretli so seniormi z Denného centra pre seniorov č. 1 na Ulici obrancov mieru,
o ktorých vieme, že sa ich životná
aktivita nenaplnila dosiahnutím
dôchodkového veku.
Generačný dialóg sa niesol
v duchu o Európe, jej minulosti, prítomnosti a zamysleli sa
nad tým, čo môžu starí a mladí

urobiť pre vybudovanie jej budúcnosti. Ukázalo sa, že seniori
uvítali možnosť hovoriť s mladými ľuďmi, a nielen odpovedali na
ich otázky, ale aj sami ich kládli.
Rozprúdili sa živé debaty, ktoré nebolo jednoduché ukončiť.
V záverečnej časti stretnutia vystúpili žiaci s kultúrnym programom pre seniorov a seniori zo
skupiny Vánok pre žiakov.
Toto stretnutie by nemalo byť
posledným, v spolupráci chcú
študenti pokračovať, či už účasťou na spoločných prednáškach,
športovými alebo rôznymi zábavnými aktivitami.
Ing. Jozefína Javorská



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

31. ročník mestskej športovej olympiády žiakov
michalovských základných škôl
kolektívne športy, zápasy v skupinách: basketbal, hádzaná, volejbal
30. 5. 2013, 8.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Marta Zbojanová, 86-ročná
Jaromír Janáček, 67-ročný
Magdaléna Kostovčíková, 89-ročná
Štefan Lakatoš, 83-ročný
Tibor Balogh, 75-ročný

Futbal
MFK Zemplín – ŠK SFM Senec
II. liga mužov – 31. kolo, 18. 5. 2013, 17.00 hod
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009

Ján Cmar, 82-ročný
Ružena Hreščová, 68-ročná
Anna Molnárová, 84-ročná

TJ Sokol Močarianska – OFK Rakovec n/O.
II. B trieda mužov ObFZ – 22. kolo, 19. 5. 2013, 17.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
MFK Zemplín – 1. FC Tatran Prešov
I. LS/MD U 19, U 17 – 27. kolo, 25. 5. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
AFK Topoľany – FK Plechotice
IV. liga dorastu – 23. kolo, 25. 5. 2013, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
TJ Sokol Močarianska – OcŠK Pozdišovce
II. B trieda dorastu ObFZ – 13. kolo, 25. 5. 2013, 17.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
MFK Zemplín – MFK Stará Ľubovňa
I. LSŽ U 12, U 13-23. kolo, 26. 5. 2013, 9.00 hod. a 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK Zemplín – KAC Košice
I. LSŽ U 15, U 14 – 24. kolo, 26. 5. 2013, 12.00 hod. a 14.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK Zemplín „B“ – FK Drustav Svidník
IV. liga Východ – 27. kolo, 26. 5. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009

Poďakovania
Medailový úspech zo svetového pohára

V dňoch 3. až 5. mája sa v rakúskom Innsbrucku aj za účasti slovenskej
reprezentácie uskutočnil Svetový pohár v kickboxe. Pri účasti takmer
1 600 štartujúcich pretekárov z 29 krajín z troch svetadielov – Európy, Ázie a Ameriky, nechýbali ani zástupcovia Michalovského klubu:
Michal Stričík, Fero Lukáč a Marko Bálint pod vedením trénera Ľuboša Takáča. A nestratili sa. Získali spolu 4 bronzové medaily. Michal
Stričík – 3. miesto light contact juniori (63 kg), Fero Lukáč – 3. miesto
kicklight (63 kg), Marko Bálint – 3. miesto light contact juniori (74 kg)
a 3. miesto kicklight (74 kg). Chlapci podali skvelé výkony a dve strieborné medaily im ušli len o vlások.

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty

AFK Topoľany – TJ Družstevník Malčice „B“
III. B trieda mužov – 18. kolo, 26. 5. 2013, 17.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524

n Predám rodinný dom na Zemplínskej šírave.
Tel.: 0905 370 051
n Predám garsónku na Ulici J. Švermu v pôvodnom stave.
Cena dohodou. RK prosím nevolať! Tel.: 0902 108 157

Hádzaná

Rôzne

Kvalifikačný turnaj junioriek
o postup na majstrovstvá Európy do 19 rokov
17. – 19. 5. 2013
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
HK Iuventa – MHK Bytča
I. LM/SDY – 30. kolo, 25. 5. o 13.00 hod. a 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Strelectvo
Strelecká súťaž – viacboj Q
25.-26. 5. 2013, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
Okolo Zemplínskej Šíravy
cyklo – 23. ročník, 18. 5. 2013
Stolické vrchy
25. 5. 2013, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
Sninské rybníky
26. 5. 2013, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243

Gladiátori z Michaloviec
v Krakove
V Michalovciach má atletika
bohatú históriu, čoho dôkazom
je aj rad bežeckých podujatí
a množstvo atlétov, ktoré sa ich
zúčastňuje.
Dvanásť rokov už pôsobí
v Michalovciach aj amatérsky
bežecký klub Gladiátor Michalovce. Nemá síce na svojom konte významné úspechy ako staršie
atletické zoskupenia, ale o to
s väčšou radosťou a pravou amatérskou chuťou je súčasťou väčšiny atletických podujatí v našom
regióne. V dňoch 27. a 28. apríla
sa členovia Gladiátora zúčastnili
12. ročníka krakovského maratónu pod názvom Beh rovnakých šancí.
Najprv sa v sobotu 27. apríla
úspešne popasovali s minimaratónskou, 4,2 km dlhou traťou
mladí Gladiátori, Sofia Sára
Kvaková a Samuel a Kristína
Čusovci, ako aj niektorí starší
harcovníci – Mgr. Beáta Minčičová a manželia Čusovci.
28. apríla odštartoval hlavný
pretek vzdaním úcty obetiam

výbuchu na maratóne v Bostone.
V mierne daždivom a veternom
počasí sa vydalo na maratónsku
trať viac ako 4500 bežcov. V hlavnom preteku bežali popri sebe
zdraví športovci s borcami s telesným či mentálnym hendikepom
– aj preto ten názov – Beh rovnakých šancí. V starobylých uliciach
kráľovského mesta Krakov vládla
jedinečná atmosféra, typická pre
veľké mestské podujatia.
Gladiátori sa v mase bežcov
nestratili. Bežiac hrdo s veľkým
názvom svojho mesta a krajiny
na dresoch sa dr. Adrián Pavlík
a dr. Štefan Kvak športovo popasovali s Feidippidovou výzvou,
keď zdolali trať v osobných rekordoch.
Aj keď od olympijských limitov sú zabehnuté časy trochu
vzdialené, účasť michalovských
Gladiátorov na tomto zahraničnom podujatí svedčí o tom,
že podpora atletického športu
v našom meste padá na úrodnú
pôdu.
Števo Kvak

n Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné
stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m.
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197
n Predám auto Lada 2108 – Samara. Cena dohodou.
Tel.: 0908 404 156
n Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma.
Tel.: 0948 059 051
n Pozývame vás do novootvorenej predajne BÁBÄTKO v OC
– Idea na Ulici J. Hollého 60 v Michalovciach.
n Predám Škodu 120L so ŠPZ, TK a EK. Lacno.
Tel.: 0907 534 726
n Predám obývaciu stenu, zachovalá. Lacno. Tel.: 0902 634 248
n Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0902 555 510
n Doučujem nemecký jazyk. Tel.: 0907 592 124
n Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel.: 0905 801 108
n Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.
Tel.: 0907 534 726
n Odstúpim alebo dám do prenájmu bufet s občerstvením
– Zemplínska šírava, stredisko Kamenec. Tel.: 0915 960 365
n Kúpim sústružnícke a frézarské plátky. Tel.: 0908 363 292
n VERA – nábytok, vzorková predajňa, Štefánikova 8 (pri
pošte) – ponúka 10 % zľavu na vystavený nábytok. Naše
heslo: Internetové ceny a ešte zľava? Paráda !!!
Tel.: 0948 430 224
n Predám zrekonštruovanú unimobunku 7,5 m x 3 m vhodnú
na rekreačné účely. Vybavenie: 4-x posteľ, kuchynská lavica,
stôl, kuchynská linka, chladnička, plynový sporák na bombu,
sprchovací kút , ohrievač na vodu, elektrické rozvody AV na
prívod vody. Cena dohodou (bez pozemku). Treba vidieť.
Miesto: Zemplínska šírava – Hôrka.
Tel.: 0905 799 096, 0905 799 095
n Predám kŕmnu ošípanú – 130 kg. Cena dohodou.
Tel.: 0908 266 649
n Predám agregát na Opel Astra 1-4 16V, rok výroby 1997,
šrotovník, miešačku 250 l, unimobunku. Tel.: 0903 852 374
n Predám kaviareň v najväčšom obchodnom centre v Košiciach.
Tel.: 0903 600 987
n Predám solárium v najväčšom obchodnom centre v Košiciach.
Tel.: 0903 600 987

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992

Ďakujeme všetkým príbuzným, kňazom,
zboru sv. Jozefa a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s milovaným manželom, otcom a starým otcom

Antonom Cifruľákom

Zároveň chceme poďakovať
za kvetinové dary a prejavenú sústrasť.
manželka Anna, deti Milena,
Vlado a Rado s rodinami
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
príbuzným a známym, ktorí sa dňa 25. apríla
2013 prišli rozlúčiť s našou mamou

Máriou Adamečkovou
Ďakujeme za účasť na pohrebe, prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
rodina Adamečková

Spomienky
Dňa 12. mája 2013 uplynuli 2 roky,
čo nás opustila drahá mamka a babka

Alžbeta Harmanová

Už len kvet Ti na hrob môžeme dať,
zapáliť sviečku a ticho spomínať.
s úctou a láskou spomínajú dcéry Oľga a Eva
Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých,
čo ho milovali.
Dňa 6. mája 2013 uplynul rok,
kedy nás navždy opustil drahý otec a dedko

Dušan Čižmárik

s láskou spomínajú
synovia s rodinami

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 14. mája uplynuli 2 roky od chvíle,
keď nás navždy opustil

MUDr. Juraj Sabol
s láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a súrodenci
Dňa 18. mája 2013 uplynú 2 roky,
kedy nás navždy opustil milovaný syn a brat

Ján Vataha

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal.
Že čas žiaľ zahojí, je veľký klam.
Čas ubieha, chýbaš nám...
s láskou spomínajú rodičia a sestry
Dňa 25. mája 2013 uplynú 2 roky
od smrti milovaného manžela

Tibora Gidu

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
manželka
V máji uplynie 25 rokov,
kedy nás navždy opustili drahí rodičia
a starí rodičia

Andrej Sabol
a Jolana Sabolová
s úctou a láskou v srdci spomínajú
deti s rodinami

Práca
n Firma Silometal, spol. s. r. o., Kollárova 4, 078 01 Sečovce
hľadá pracovníkov na HPP alebo živnosť na tieto pozície:
Ing. informatik na elektronické spracovanie dát, Ing. strojár
– vedúci výroby, Ing. pre procesné plánovanie – absolvent
zvárací inžinier alebo zvárací technológ, dvaja referenti nákupu
oceľových konštrukcií, referent na útvar kvality, pracovník/
pracovníčka vo finančnej učtárni. Požiadavky na zamestnancov:
ukončené VŠ príslušného smeru, aktívna znalosť nemeckého
jazyka. Sme firma so strojárenským zameraním. Žiadosť spolu
s profesijným životopisom v nemeckom a slovenskom jazyku
zasielajte: e-mailom: sekretariat@silometal.sk alebo písomne
na adresu firmy. Tel.: 056 6670 111

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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