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Milí spoluobčania,

dostalo sa mi nesmiernej cti, aby som sa k vám v tieto
sviatočné dni mohol opäť prihovoriť. Rád by som sa prihovoril

všetkým, od čerstvo narodených nemluvniat, cez väčšie deti,
mládež, strednú generáciu, až po obyvateľov nášho sídliska,

ktorých hlavu bohato zdobia strieborné šediny múdrosti.
Vianoce sú vari najkrajšími sviatkami roka. Všetci sme plní

očakávania, radosti, lásky a pokoja. Počas sviatkov sa navštevujú
priatelia, rodinní príslušníci, susedia alebo ľudia, ktorých osud svo-
jim riadením zviedol do jedného klbka života. Mali by sme sa
v týchto radostných chvíľach pozastaviť a popremýšľať nad tým,
čím nás rok 2014 obdaril a čím nás, naopak, veľmi nepotešil. V
prvom rade by sme si mali spomenúť na našich blízkych, ktorí
nám budú tohto roku pri sviatočnom stole chýbať. Prúd rieky
života nás všetkých nesie smerom k nim na stretnutie do
večnosti, ale kým sme na tomto brehu rieky, treba im vzdať
vďaku za to, že sme tu. Ďalej nám budú pri stole chýbať
naši milovaní, ktorým ich práca nedovoľuje tráviť sviatky
s nami. Treba si na nich pri sviatočnom stole tiež
spomenúť s myšlienkou na skoré stretnutie. Najhoršie
na tom budú naši blízki, ktorí budú sviatkovať či už v
zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach pre se-
niorov a hlavne deti v detských domovoch, o ktoré
nikto nejaví záujem. Preto vás chcem poprosiť,
keď sa pri sviatočnom stole budete modliť a spomí-
nať, venujte tichú modlitbu a spomienku v duši aj
tým, ktorí nemajú to šťastie byť na Vianoce so
svojimi blízkymi. Na záver svojho príhovoru vám
chcem zaželať veľa šťastia, zdravia, spokoj-
nosti, lásky, deťom veľa vysnívaných darčekov
a všetkým Božieho požehnania. Do roku 2015
vám prajem, aby sa vám darilo viac ako pominulé

roky, aby vaša cesta životom nebola tŕnistá a aby
ste si splnili všetky sny a predsavzatia.

S úctou
Emil Petrvalský

Miestna volebná komisia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podpisom
zápisnice osvedčila voľby do orgánov samosprávy mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa konali 15. novembra 2014. Právo voliť využilo
27,49% voličov.

Za starostu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce bol zvolený JUDr. Cyril
Betuš.

Poradie kandidátov na starostu mestskej časti podľa dosiahnutých výsledkov:
1. JUDr. Cyril Betuš 1118 hlasov

nezávislý kandidát
2. Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc 1111 hlasov

SDKÚ-DS, SaA, NOVA, KDS, DS, OKS
3. Ing. Bc. Miloš Ihnát 1012 hlasov

nezávislý kandidát
4. Miroslav Špak 904 hlasov

SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP
5. Marián Kéda 342 hlasov

nezávislý kandidát
6. Mgr. Iveta Strukanová 246 hlasov

nezávislý kandidát
7. Ing. Peter Bozogáň 2 hlasy

nezávislý kandidát

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva podľa voleb-
ných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod č.1
1. MVDr. Jozef Figeľ 667 hlasov

SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP
2. Mgr. Mária Horváthová 587 hlasov

nezávislý kandidát
3. Mária Borovská 585 hlasov

SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP
4. doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. 584 hlasov

SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP
5. Ing. Peter Bozogáň 541 hlasov

nezávislý kandidát
6. Ing. Milan Drotár 523 hlasov

nezávislý kandidát
7. Ing. Ladislav Olexa, PhD. 512 hlasov

Smer-SD

Volebný obvod č.2
1. Ing. Bc. Miloš Ihnát 802 hlasov

nezávislý kandidát
2. Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. 720 hlasov

SDKÚ-DS, SAS
3. Ing. Štefan Bereš 605 hlasov

nezávislý kandidát
4. Mgr. Zuzana Slivenská 502 hlasov

SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - Magyar Kozôsség Pártja
5. Miroslav Janitor 469 hlasov

nezávislý kandidát
6. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. 452 hlasov

SDKÚ-DS, SAS

Čas sviatočný, čas výnimočný,
čas priam zázračný. Vchádza pokor-
ne, ticho do našich príbytkov so
všetkým, s čím si spájame najkrajšie
sviatky roka. Prináša nám prívetivosť,
znášanlivosť, láska-
vosť a potešenie,
ktoré sa ako pri-
rodzené vlastnosti
človeka na Vianoce
prejavujú v naj-
čistejšej podobe
úprimnosti ľudských
citov. Zažívame vzá-
jomnú spolupatri-
čnosť, náklonnosť
svojich najbližších, no hlavne cítime
tú prevzácnu vôňu domova. Tá nás
v duchu tradícií zvoláva k rodičom,
k najbližším, jednoducho tam, kde
sme doma. Veď Vianoce sú predo-

všetkým sviatkami rodiny a domo-
va.

Opäť nám nežne zaklopú, plné
zázrakov a prianí. Pripravme sa te-
da na ne spoločne a vychutnajme si

ich so všetkým, čo k
nim patrí. V du-
šiach nech sa nám
rozhorí krásny po-
cit, na stole nech
zavonia kapor, či
iné dobroty a Štedrý
večer nech zanechá
v srdciach stopu
pohody a radosti.

Krásne prežitie
vianočných sviatkov a šťastný vstup
do roku 2015 želá v mene celej samo-
správy mestskej časti a zamestnancov
miestneho úradu

Redakcia Ťahanovských novín

Komunálne voľby
2014 - VÝSLEDKY
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Cyril Betuš – Nezávislý kandidát
Novozvolený starosta mestskej časti

Z inauguračného prejavu vyberáme:
...je, myslím, na mieste poďakovať všetkým

predchodcom, ktorí od úplného začiatku budovali
miestnu samosprávu v našej mestskej časti, bý-
valým starostom i poslaneckým zborom, ktorí v
spolupráci s obyvateľmi, spoločenskými organizá-
ciami, občianskymi združeniami, cirkvami dosiahli
významné úspechy na tomto, svojím spôsobom
zložitom území, ktoré sme po predchádzajúcom

spoločensko – politickom systéme zdedili. Všetci dobre vieme, čo je pre nás naj-
zložitejším problémom, ktorý nás roky dusí, a tým je nevysporiadaný pozemkový
fond a nepremyslene dosiahnutá nešťastná hustota obyvateľstva 400 ľudí na
hektár, či nový fenomén veľkých miest – dopravná situácia a parkovanie.

Žije medzi nami aj určitá skupina obyvateľov, ktorá sa prejavuje negatívne,
u ktorej zlyhávajú základné atribúty rodiny, výchova, kde absentuje vzdelanie,
kde rastie nezamestnanosť, chudoba, alkoholizmus, beznádej, bezdomovectvo
a ďalšie nepríjemné dôsledky.

Je tu neustále narastajúci počet obyvateľov staršej generácie, ktorý je
potrebné vziať na vedomie a vytvárať seniorom podmienky na dôstojné prežitie
jesene života.

Napriek čiastkovým, aj keď zásadným problémom je potrebné zároveň
povedať aj to, že sa naša mestská časť úspešne rozvíja. Je tu bohatý potenciál
vzdelanostný, kultúrny, športový, osobnostný, duchovný. Svedčia o tom úžasné
výsledky, ktoré naši obyvatelia, spoločenské organizácie, občianske združenia,
cirkvi i podnikatelia dosahujú v rôznych sférach verejného i profesionálneho
života. Mnohí z nich boli zastupiteľstvom, starostami, či predstaviteľmi mesta
Košice aj verejne ocenení.

Moja predstava činnosti starostu mestskej časti bude v najbližších týždňoch
a mesiacoch zameraná na konštruktívnu spoluprácu s poslancom VÚC Jozefom
Figeľom, poslancami mestského zastupiteľstva Emilom Petrvalským,
Miroslavom Špakom a Milošom Ihnátom, kandidátmi na post starostu našej
mestskej časti s cieľom nájsť spoločné prieniky všetkých volebných programov
do jedného spoločného zámeru spracovaného aj do Programu sociálneho a
hospodárskeho rozvoja našej mestskej časti pre toto volebné obdobie tak, aby
ho odobrila naša verejnosť a následne aby sme pristúpili k jeho realizácii v jed-
notlivých rokoch s účelovým a efektívnym využitím finančných prostriedkov.

Teším sa úprimne na spoluprácu s každým, kto má záujem, chuť a fortieľ
pomáhať a rozvíjať našu mestskú časť.

Emil Petrvalský
SDKÚ-DS, SAS

V miestnej samospráve pracujem už niekoľko
volebných období. Predtým ako zástupca starostu,
v minulom volebnom období mi dali obyvatelia
dôveru ako starostovi mestskej časti. Súčasne som
ako poslanec aktívne presadzoval záujmy mestskej
časti aj v zastupiteľstve mesta Košice.

V programe, s ktorým sme do súčasného voleb-
ného obdobia ako koalícia vstúpili, sú ciele, ktoré sa

týkajú viacerých oblastí verejného života:
1. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ, ktorý je potrebné aktualizovať
2. Doprava – podpora realizácie statickej dopravy, udržateľnosť úrovne MHD, ako

aj rozvoj integrovanej dopravy v Košiciach
3. Bezpečnosť – posilnenie priameho výkonu služby štátnej i mestskej polície,

realizácia projektu kamerového systému
4. Zdravie obyvateľov – rozvoj zdravotníckych služieb, zabezpečenie čistoty a po-

riadku, uzamykanie kontajnerov
5. Zeleň a oddych – výstavba parku na Európskej triede, revitalizácia zelene, bu-

dovanie oddychových zón a ihrísk
6. Šport – rozšírenie možností existujúcich športovísk, budovanie ihrísk pre ne-

tradičné športy, podpora vrcholového športu v mestskej časti.
7. Kultúra –cieľom je získanie objektu pre organizovanie kultúrneho života

v mestskej časti, objektu pre klub seniorov, podpora výstavby duchovných centier

Jozef Figeľ
SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP

S prácou v samospráve na úrovni miestnej i re-
gionálnej mám dlhoročné skúsenosti. V roku 2013
som bol opäť zvolený za poslanca Košického samo-
správneho kraja, kde pracujem v komisii územného
plánovania a životného prostredia. Tri volebné ob-
dobia som pôsobil ako poslanec Mestského zas-
tupiteľstva mesta Košice. V Miestnom zastupiteľstve
Košice - Sídlisko Ťahanovce pracujem s výnimkou

jedného volebného obdobia už od vzniku samosprávy. V minulom volebnom ob-
dobí som pracoval vo funkcii člena miestnej rady.

Som vyštudovaný veterinárny lekár a vo svojej profesii sa venujem hygiene po-
travín. Vo voľnom čase sa venujem športu, konkrétne stolnému tenisu, kde pôsobím
ako rozhodca. Svoju odbornú kvalifikáciu viem využiť v prospech obyvateľov
prostredníctvom poradenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa ( kontrola prevádzok,
ktoré pracujú a obchodujú s potravinami ), v oblasti športu sa budem podieľať na or-
ganizovaní športových a kultúrnych podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľov.
Mojím heslom v oblasti športu je: „Deti a mládež od obrazovky na športové
palubovky!“ Mojou ďalšou prioritou v tomto volebnom období bude podpora
dostavby duchovného centra v mestskej časti.

Mária Horváthová
Nezávislý kandidát

Do tohtoročných komunálnych volieb som vstu-
povala bez skúseností, pretože doteraz som v samo-
správe nepracovala. O to viac si vážim, že mi
obyvatelia mestskej časti ako nezávislej poslankyni
dali svoju dôveru.

Vzhľadom k tomu, že dlhodobo pracujem
s mládežou a kultúrou na škole, svoje skúsenosti

by som chcela uplatniť práve v tejto oblasti. Moje vízie smerujú k prepojeniu vzťa-
hov mládeže so staršou generáciou v mestskej časti, pretože vidím v tom značné
medzery až nedostatky. Preto by som sa chcela angažovať v oblasti komunitného
rozvoja, kultúry a práci s mládežou i seniormi.

Miloš Ihnát
Nezávislý kandidát

Ďakujem za každý hlas voličom, ktorí mi opäť,
a to už štvrté volebné obdobie v miestnom zastu-
piteľstve (toho času dokonca s najvyšším počtom
hlasov) umožňujú prispievať k rozvoju našej
mestskej časti, podieľať sa na správe vecí verejných,
bojovať a presadzovať záujmy občanov na miestnej
úrovni a druhé volebné obdobie zastupovať aj
všetkých Košičanov v mestskom zastupiteľstve.

Moje podrobnejšie výsledky činností je možné nájsť na www.milosihnat.sk.

Známou črtou mojej osobnosti je riešenie „neriešiteľných“, až extrémnych prí-
padov, kde mnohí skonštatovali „nedá sa“, pričom ja práve v tomto vidím výzvu
konať a riešiť vec až do pozitívneho výsledku. Aj naďalej budem pôsobiť v tomto
volebnom období ako poslanec miestneho a mestského zastupiteľstva v mojej ak-
tívnej činnosti, a to aj spolu s ostatnými členmi našej samosprávy, Mesta Košice
a jeho odbornými zložkami, a to verím, že vždy aj s efektívnymi výsledkami. V prí-
pade potreby ale samozrejme vystúpim aj s ostrou kritikou. Tiež vyviniem snahu
viac zapojiť občanov do správy vecí verejných, budem presadzovať čo na-
jotvorenejšiu samosprávu, ktorá bude občanov informovať pravdivo o chode našej
mestskej časti. Svoju činnosť budem stavať na mojich základných pilieroch, ktoré
som aj vo volebnej kampani prezentoval, a to: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK
A PARKOVANIE. Chcem, aby náš DOMOV – NAŠE SÍDLISKO ŤAHANOVCE
bolo pokojným, bezpečným a príjemným miestom pre život.

POSLANCI
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V stredu 19. novembra 2014 pripravila mestská časť Košice-
Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so Združením žien Slovenska v Koši-
ciach Ťahanovskú vianočnú detskú tvorivú dielňu v priestoroch
kultúrneho strediska MČ. Tentoraz sa dielne zúčastnilo veľa rodičov
so svojimi ra-
tolesťami. Ne-
chýbali ani
oteckovia, ktorí
dokázali, že sú
kreatívni a so
svojimi deťmi
vytvárali krás-
ne darčeky.

-rep-

Ťahanovská VIANOČNÁ
detská dielňa

Mesiac úcty k starším i blížiace sa vianočné sviatky otvárajú srdcia ľudí
voči tým, ktorí sú odkázaní na pomoc. Benefičné koncerty, zbierky a char-
itatívne podujatia oslovujú tých, ktorým osudy blížnych nie sú ľahostajné.
Aj košický klub ZŽS sa k nim pridal, keď v piatok 7. novembra 2014 zor-
ganizoval zbierku potravín pre osamelé matky s deťmi, viacdetné rodiny, či
osamelých ľudí. Do zbierky sa zapojilo 35
členiek ženského klubu. Sme radi, že ju
podporili i ďalší obyvatelia našej mestskej
časti - p. Zlatica Lovászová, Miroslav Špak
s priateľmi, novozvolený starosta mestskej
časti Cyril Betuš, Henrieta Kočišová,
Stanislav Výrostko, Marián Kéda, Emil
Petrvalský, Elena Červeňáková, ale aj oby-
vatelia z iných častí Košíc - Andreja
Takáčová z mestskej časti Košice Sever,
Peter Konček, Viktor Sabo z mestskej časti
Košice – Sever.

Organizátori zbierky

Zbierka potravín pre osamelé
matky s deťmi

V závere Mesiaca úcty k starším navštívili členky košického klubu
Združenia žien Slovenska klientov denného stacionára a zariadenia opa-
trovateľskej služby na Južnej triede 2 v Košiciach pri Domove pokojnej
staroby A.F.Colbrieho. Pripravili pre nich malé občerstvenie v podobe
domácich koláčikov, ovocia, džúsov a odovzdali im i vlastnoručne zho-
tovené darčeky z korálikov - vianočných anjelikov, zvončeky i srdiečka.
S kultúrnym programom vystúpili členovia Speváckej skupiny Spoločnosti
seniorov z mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Na koniec sa zaují-

mali o prácu denného
stacionára u koordiná-
torky denného centra
Ing. Márii Sabolovej.
Aj takto členky košic-
kého ženského klubu
spríjemnili jedno po-
poludnie našim star-
kým.
Jarmila Repčíková

Mesiac úcty k starším v Dennom
stacionári a ZOS v Košiciach

Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa
mu v oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v
hovore s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi, hovorí
jedna ľudová múdrosť.

Krásnym príkladom, ako zvýrazniť krásu detstva spolu s krásou zrelosti
a šedín bolo stretnutie detí z Materskej školy na Budapeštianskej 1 so
starými rodičmi, ktorých predstavovali členovia Spoločnosti seniorov
v priestoroch materskej školy. Príležitosťou na toto stretnutie bola úcta
k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta
k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám.
K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.

Podujatie zorganizovala materská škola pod vedením riaditeľky
Mgr. Ivety Strukanovej.

Slávnostné stretnutie dvoch generácií sa začalo symbolicky – chlebom
a soľou, ktoré seniorom ponúkli škôlkari. Starkým deti pripravili hodnotný
kultúrny program, aby ich potešili, pohostili ich ponukou zdravej výživy
a napokon ich pozvali do svojich herní, aby ich zasvätili do tajov hier detí
21. storočia. V triedach tak prítomnosťou babičiek i dedkov vznikla rodinná
atmosféra, plná zábavy, smiechu a veselého detského džavotu.

Krásna symbióza najmladšej a najstaršej generácie bola v tento deň
naozaj dojímavá. Hostia zo Spoločnosti seniorov si návštevu v škôlke
pochvaľovali a veria, že nebola posledná. Medzigeneračné vzťahy je treba
pestovať, aby náš život obohacovali a robili ho príjemnejším a krajším.

-raj-

Deti z materskej školy
hostili seniorov

Ingrediencie:
1 kg ovocia (môže byť aj mrazené)
hrušky, jablká, pomaranče, ríbezle,
slivky, mandarinky, jahody, maliny
1,2 kg cukor kryštál
2 dcl rumu (nemusí byť)
1citrón
1 KL škorice
3 nemleté klinčeky

Postup: Ovocie nakrájame na kúsky
(jablká a hrušky nemusíme lúpať).
V miske zmiešame nakrájané ovocie
a cukor, pridáme rum, citrón (nakrá-
janý na kúsky), škoricu a klinčeky.
Všetko dôkladne premiešame, dáme
do hlbšieho pekáča a vo vyhriatej rúre
na 220 stupňov pečieme približne
45 minút – tak, aby ovocie pustilo
šťavu. Počas pečenia občas premie-
šajte.
Po upečení ešte horúce naplníme po-
háriky, zaviečkujeme a otočíme hore
dnom na 5 min. Podávame tak, že do
hrnčeka dáme 1-3 lyžičky pečeného
čaju a zalejeme horúcou vodou. Ne-
cháme vyluhovať a pijeme.

Vianočný pečený čaj !
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Šimon Forrai je študentom Fakulty športu na Prešovskej univerzite. Od
útleho detstva sa aktívne zaujímal o rôzne športové disciplíny, a preto spolu
so svojou priateľkou sa rozhodol venovať novodobému silovému športu
s názvom street workout.

Pre mnohých ľudí je street workout neznámym športom. Môžeš nám pri-
blížiť, čo to je a odkiaľ pochádza?

Je to posilňovanie tela vlastnou váhou. Sú však do neho zaraďované aj rôzne
triky, ktoré sa podobajú gymnastickým prvkom. Je to teda spojenie posilňovne
a gymnastiky, aj keď jednotlivé prvky v street workoute majú svoj presný názov
a podobu, každý si vytvára svoj vlastný štýl. So svojou priateľkou Simonou sa
nám podarilo vytvoriť vlastný trik, ktorý sme nazvali leg lever. Človek leží vo
vodorovnej polohe vo vzduchu a je iba na jednej nohe. Street workout vznikol
v Amerike medzi černochmi. V minulosti ich nechceli púšťať do posilňovne,
a tak sa rozhodli, že budú cvičiť tam, kde sa to dá, a to vonku na otvorenom
priestranstve. Zo začiatku cvičili na provizórnych tyčiach, ale neskôr si začali
sami stavať ihriská.

Čo ťa viedlo k tomu, aby si začal s týmto športom?
Od malička som vyhľadával rôzne športy, pretože som bol veľmi hyperak-

tívny. Nakoniec som nejaký ten čas zostal pri karate a taktiež som sa začal veno-
vať parkouru, ktorý je úzko spojený s workoutom. Pri parkoure človek musí
prekonať prekážku a na to, aby sa cez ňu dostal potrebuje silu. Začal som sa
teda zaujímať o posilňovanie a cez videá na internete som prišiel k tomuto
športu, ktorý, musím povedať je menej náchylný na zranenia ako parkour.

Viem o tom, že cvičíš spolu so svojou priateľkou. Začali ste spolu alebo
samostatne?

Workout cvičím približne tri roky. Priateľka síce menej, ale keďže je podobná
ako ja a športu sa venuje odmalička, workout vyskúšala a našla sa v ňom.

Kde workout cvičíš? Potrebuješ na tento šport nejaké špeciálne priestory
alebo ti postačí aj naše sídlisko?

Tento šport je street, a to znamená, že sa dá cvičiť kdekoľvek kde je nejaká
hrazda, bradlá alebo aj naše detské preliezky. Najideálnejšie je ale street work-
outové ihrisko, ktoré sa skladá zo spletí rôznych hrázd s rôznymi výškami, z ho-
rizontálnych tyčí, z bradiel a podobne. Je to niečo podobné ako gymnastická
telocvičňa. V Krásnej a na KVP sa nám podarilo takéto ihriská vybudovať a ja
verím, že niečo podobné sa podarí aj na Ťahanovciach, pretože záujem o tento
šport sa zvyšuje. Je pravda, že u nás na sídlisku je vytvorené fitnes ihrisko, ale
bohužiaľ nespĺňa parametre, ktoré sú požadované pre tento šport.

Ako na vás ľudia reagujú, keď vás vidia
cvičiť na ulici alebo v len tak v meste?

Zažil som situácie, ako si nás ľudia fotili
alebo sa nás pýtali, čo to cvičíme. Väčšinou
sa na nás pozerajú a nechápu ako je možné,
že sa napríklad spolu udržíme na hrazde vo
vodorovnej polohe nad zemou.

Máš čas aj na niečo iné okrem tvojej pri-
ateľky a workoutu?

Ako každý študent aj ja sa snažím brigá-
dovať a niečo si privyrobiť. Ostatný čas mi

zaberá škola, pretože študujem na Fakulte športu Prešovskej univerzity, ale
hlavne sa venujem workoutu.

Čo by mal človek urobiť, keď chce začať s takýmto typom športu?
Každý človek bez ohľadu na vekovú kategóriu môže začať sám, či už doma

alebo vonku, no kto sa bojí začať sám môže sa nakontaktovať na mňa alebo na
našu skupinu SebeRevolta – Košice. Veľmi rád sa dohodnem na tréningu alebo
na stretnutí ako začať a potom sa pravidelne stretávať. Je to zadarmo a už dva
roky robíme bezplatné tréningy, ale potrebujeme telocvičňu, kde by sme mohli
ďalej pokračovať s rozvíjaním tohto športu, pretože začalo zimné obdobie a pre
začiatočníkov bude možno náročné cvičiť na ulici v takomto počasí.

Zúčastnil si sa nejakých verejných vystúpení alebo súťaží?
Áno, zúčastnil som sa štyroch väčších súťaží. Dvakrát v Bratislave, kde sa mi

raz podarilo dostať do prvej desiatky súťažiacich a potom v Snine, kde som získal
druhé miesto vo freestyle. Na poslednej súťaži, ktorá bola v Rožňave som získal
prvé miesto vo svojej váhovej kategórii do 75 kg, v disciplíne weighted, čo zna-
mená, že človek má na sebe ešte pridanú váhu, s ktorou sa snaží urobiť čo najviac
opakovaní: v zhyboch a kľukách na bradlách. V decembri sa chystáme do Prahy
na európsky šampionát, kde budem súťažiť spolu s priateľkou v párovom cvičení.

Čo ti prináša tento šport?
Prináša mi silu, slobodu, kreativitu, duševné uspokojenie a udržovanie kondí-

cie.
Čo by si chcel odkázať Ťahanovčanom?
Chcel by som im odkázať hlavne to, aby si tento novodobý šport vyskúšali,

lebo je naozaj pre každého. Človek k tomu nepotrebuje nič, iba odhodlanie
a chuť spoznať niečo nové. Zhovárala sa: Michaela Luxová

Úspešní športovci
a kluby v roku 2014

STREET WORKOUT, šport z
Ameriky aj na Ťahanovciach

– slovenská rekordérka v halovom behu
na 200 m v kategórii do 23 rokov, úča-
stníčka tohtoročného európskeho atle-
tického šampionátu vo švajčiarskom
Zurichu.

Alexandra Bezeková

- Karate klub UNION Košice – najúspešnejšia členka klubu, tohtoročná
vicemajsterka Slovenska v kumite žien do 55 kg, bronzová medailistka z
Majstrovstiev Európy v kumite junioriek U21 do 53 kg a víťazka mno-
hých slovenských i medzinárodných turnajov v karate

Zuzana Schwartzová

– úspešný talentovaný skateboardista, ktorý
žne úspechy v Európe i v zámorí, naposledy
účastník legendárnej TAMPA AM na ame-
rickej Floride.

Rišo Tury

– člen Klubu orientačného behu ATU
Košice, minuloročný školský majster sve-
ta v orientačnom behu, podal v roku 2014
najhodnotnejší výkon roka, popýšiť sa
môže majstrovským titulom Moravy v
kategórii M – 18B.

Martin Šmelík

– Bedmintonový klub Lokomotíva Košice –
podľa bodového zisku zo súťaží v roku 2014
tretia v rebríčku klubu v dvojhre, siedma vo
štvorhre a druhá v zmiešanej štvorhre.

Katarína Šariščanová

– basketbalový klub, ktorý po sezóne
2011/2012, kedy získal titul Majstra SR
kadetiek, v tomto roku získal na Majstrov-
stvách SR bronz v kategórii mladšie mini.

CBK Cassovia Košice

– futbalový klub vychováva najmladšie fut-
balové talenty, ktoré hrajú v kategóriách
starších i mladších žiakov prvoligový fut-
bal. Jeho odchovanec Jakub Hromada sa stal
hráčom legendárneho Juventusu Turín.

KAC Jednota Košice

– športový klub, ktorý dlhé roky reprezentuje nielen mestskú časť, ale aj
Košice a Slovenskú republiku v karate. Aj v roku 2014 sa môže pochváliť
mnohými úspechmi takmer vo všetkých kategóriách.

Karate klub UNION



ŤAHANOVSKÉ NOVINY
December/2014PREDSTAVUJEME NOVOZVOLENÚ SAMOSPRÁVU 2014 - 20185

Peter Bozogáň
Nezávislý kandidát

Tohto roku som bol zvolený do miestneho zas-
tupiteľstva štvrtýkrát. V rokoch 1991-1998 som bol
ako poslanec členom miestnej rady a predsedom
komisie verejného poriadku.

V predchádzajúcom období som bol členom
komisie športu a kultúry, kde sme organizovali viace-
ré akcie. Moje skúsenosti s prácou v samospráve sú

bohaté, iné problémy sídliska sa riešili v rokoch 90-tych a iné sa riešia teraz.

Moje skúsenosti využijem v práci poslanca miestneho zastupiteľstva, teda sto-
percentnou dochádzkou a podporou dobrých a rozumných riešení problémov
sídliska. Angažovať sa budem zase v komisii športu a kultúry. Taktiež v komisii
oceňovania tých, čo pre sídlisko niečo urobili. Budeme organizovať akcie pre oby-
vateľov sídliska. /stolný tenis, šach, orientačne behy, tenis, kultúrne akcie, semináre
atď./. Myslím si, že činnosť a výsledky karate klubu Union, ktorý bol založený
v roku 1991 /www.karateunion.sk/, sú známe. Vďaka športu sme dotiahli veľa detí
do telocvične a výsledkami sme zviditeľnili sídlisko Ťahanovce, mesto Košice
a Slovensko. V tejto činnosti, ktorá si žiada veľa času a energie budem pokračovať.
V nasledujúcom období budem pracovať aj v rade školy na ZŠ Belehradská.

Ľubica Kozáková
SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP

V samospráve nie som nováčik, v miestnom za-
stupiteľstve pracujem už tretie volebné obdobie.
V tom predchádzajúcom som pôsobila v Komisii vý-
stavby, dopravy, životného prostredia a ochrany
zdravia. Okrem svojej poslaneckej práce a práce
v komisii som sa venovala aktívnej činnosti v oblasti
výchovy k ochrane zdravia a darcovstvu krvi v spo-
lupráci so Slovenským Červeným krížom. V sociál-

nej oblasti som sa snažila spolupracovať s občianskymi združeniami a spolkami,
ktoré sa venujú pomoci rodinám sociálne odkázaným obyvateľom.

Aj v nasledujúcom volebnom období by som sa rada zamerala na oblasti,
v ktorých som pracovala doteraz. Budem sa snažiť využiť všetky moje odborné
i osobnostné predpoklady na prácu v prospech spoluobčanov na sídlisku Ťahanovce.

Mária Borovská
SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP

Moje skúsenosti s prácou v samospráve sú dl-
horočné, nakoľko ako poslankyni miestneho zastu-
piteľstva mi v každom volebnom období obyvatelia
mestskej časti dávajú svoju dôveru.

V minulom volebnom období som pracovala vo
finančnej komisii pri miestnom zastupiteľstve a za
svoju prioritu v minulých rokoch i v súčasnosti po-

važujem prácu pre duchovný rozvoj našich spoluobčanov. Aktívne sa chcem
podieľať aj na aktivitách organizovaných pre mládež, seniorov, ale aj pre ostatné
vekové skupiny obyvateľov. V poslaneckej práci budem presadzovať všetky dobré
návrhy a nápady, ktoré prispejú k rozvoju mestskej časti i života jej obyvateľov.
Týka sa to oblasti dopravy, čistoty, bezpečnosti i oddychu. Podporím všetky akti-vity
vedúce k dokončeniu duchovného centra.

Štefan Bereš
Nezávislý kandidát

Moje doterajšie skúsenosti v komunálnej politike
sú zatiaľ menšieho rozsahu, som nováčikom medzi
poslancami miestneho zastupiteľstva. V minulom
volebnom období v rokoch 2010-2014 som pracoval
v Komisii životného prostredia, verejného poriadku
a ochrany zdravia MsZ Košice.

Mám ekonomické vzdelanie a niekoľkoročné
skúsenosti s riadením finančnej politiky v súkromnej firme. Mojou prioritou ako
poslanca preto bude kontrolovať, ako nakladá sídlisko s financiami, projektmi a pre-
dovšetkým dbať na to, aby nákupy boli efektívne a nedochádzalo k ich predražova-
niu. Budem pravidelne informovať občanov o hospodárení sídliska a moja snaha
povedie k posunu v transparentnosti na vrchné priečky na Slovensku. Budem
otvorene komunikovať s občanmi, zapájať ich do rozhodovania našej samosprávy
prostredníctvom vystúpení na zasadnutiach MZ. Mojím druhým cieľom bude oblasť
športu. Všetci vidíme, ako je na tom naše sídlisko so športoviskami. Je potrebné ich
vylepšovať, ďalej vybudovať nové a taktiež napojiť Ťahanovce na cyklotrasy.
Budem tiež dbať na spravodlivé prideľovanie miest v materskej škole a odpolitizo-
vanie Ťahanovských novín, kde by sa mal dať rovnocenný priestor všetkým zvo-
leným zástupcom sídliska. Mojim prianím ako nezávislého kandidáta je, aby sa v
zastupiteľstve "nepolitikárčilo", spolupracovalo a po 4 rokoch bola viditeľná zmena
ku krajšiemu a lepšiemu miestu na bývanie na našom sídlisku. Chcel som zároveň
popriať obyvateľom sídliska šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Milan Drotár
Nezávislý kandidát

V prvom rade sa chcem poďakovať Bohu, že si
ma vybral do tejto služby a mojej manželke za jej
podporu. Samozrejme sa chcem poďakovať všetkým
obyvateľom mestskej časti, ktorí mi dali svoj hlas.
Mám 36 rokov, som ženatý a máme dve deti.

Študoval som na ekonomickej strednej škole
a následne absolvoval ekonomickú univerzitu. Desať

rokov som pracoval v hutníckej spoločnosti pri Košiciach ako účtovník a vedúci fi-
nančného oddelenia. Od roku 2004 pracujem v oblasti finančného sprostredkovania
ako živnostník v spolupráci s medzinárodnou úspešnou spoločnosťou. Mojím
hlavným poslaním je viesť ľudí v orientácii na finančnom trhu.

Momentálne rozvíjam aktivity aj na realitnom trhu. V oblasti komunálnej poli-
tiky nemám žiadne skúsenosti. V prvom rade chcem využiť svoje pracovné
skúsenosti a pomôcť pri dostavbe kostola a pastoračného centra, hľadať možnosti
financovania. Ďalej sa chcem zamerať na vytvorenie možností praktického vzdelá-
vania v oblasti finančnej gramotnosti a efektívneho hospodárenia rodiny. Za dôležité
pokladám aj estetické skrášlenie sídliska, aby sa tu ľudia cítili čo možno najlepšie,
aby nechodili na sídlisko iba prespať, ale aj žiť. Nakoniec sa chcem zamerať
na rozvoj vzťahov medzi občanmi, na rozvoj vzťahov medzi politikmi a občan-
mi.

Tieto štyri hlavné body môjho programu som zostavil po rozhovoroch s vami -
občanmi sídliska Ťahanovce. Chcem povzbudiť ľudí k spolupráci, aby to bolo naše
spoločné dielo nás obyvateľov mestskej časti.

Zuzana Slivenská
SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, SMK - MKP

V prvom rade veľmi pekne ďakujem za dôveru,
ktorú ste mi prejavili.

Skúsenosti s prácou v samospráve doteraz ne-
mám, no nepovažujem to za nevýhodu. Práve naopak.
Som mladá poslankyňa, nepoznačená politikárčením.
Aktivitu, ktorú som vynaložila už v lete pri rôznych
akciách a to nie sama, ale ako členka tímu Spolu
meníme Ťahanovce, by som chcela ďalej zužitkovať

a toto je niečo, čo ma od niektorých tradičných poslancov odlišuje. Nielen ja, ale aj
celý tím sme mladí ľudia, ktorí chcú priniesť niečo nové.

Svoje schopnosti by som rada uplatnila v organizovaní rôznych spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí, ako aj v práci so seniormi a mládežou. Určite je
veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť a robiť v prospech sídliska.

Ak mi budete chcieť položiť nejaké otázky alebo predložiť nové nápady, môžete
ma kontaktovať na mojom maile: slivenska.zuzana@gmail.com.
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Uršula Ambrušová
SDKÚ-DS, SAS

V uplynulom volebnom období 2010 –
2014 som bola predsedníčkou Komisie komu-
nitného rozvoja, kultúry a športu pri Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce.

Za komisiu som odporúčala návrhy,
pripomienky, podnety a stanoviská k mate-

riálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva a riešila som
úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení. S členmi komisie
som navrhovala, pripravovala a organizovala športovo-kultúrne akcie ako
napr. Ťahanovský lesný beh, stolnotenisový turnaj, beh fit, šachový turnaj,
tenisový turnaj poslancov, prvýkrát v histórii mestskej časti aj odborný
seminár Ťahanovce – fragmenty dejín a pod. K mojim skúsenostiam
v samospráve patrí aj pôsobenie v radách škôl najprv na ZŠ Belehradskej,
neskôr ZŠ Juhoslovanskej, redakčnej rade Ťahanovských novín, v komisii
kultúry mesta Košice a tiež riešenie žiadostí a individuálnych požiadaviek
obyvateľov počas poslaneckých dní.

V nastávajúcom volebnom období 2014 – 2018 by som naďalej chcela
uplatňovať svoje skúsenosti v oblasti komunitného rozvoja a podieľať sa
na skvalitňovaní života na sídlisku z pohľadu bezpečnosti, verejného po-
riadku, čistoty a spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok pre
rozvoj záujmovej, umeleckej, kultúrno-spoločenskej činnosti a športových
podujatí v mestskej časti.

Miroslav Janitor
Nezávislý kandidát

Ako bývalý športový reprezentant a pre-
vádzkovateľ športového areálu Olympia mám
veľké skúsenosti s organizovaním športových
i kultúrno-spoločenských aktivít v mestskej
časti. Za posledné roky som na sídlisku Ťa-
hanovce založil tenisovú ligu dvojhier i štvor-
hier, detskú tenisovú školu a každý rok
usporadúvam množstvo športových i kultúrno-

spoločenských podujatí vo vlastnej réžii i v spolupráci s mestskou časťou.

Vo svojom volebnom programe v spolupráci s ďalšími poslancami
chcem podporiť vybudovanie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11, ktorá
vytvorí cyklistické napojenie sídliska Ťahanovce na mesto Košice cez obec
Ťahanovce až do Krásnej nad Hornádom. Chcem presadiť vybudovanie
bikrosového areálu v nezastavanej časti sídliska, vybudovanie veľkého
areálu Olympia s ihriskami na plážový volejbal, florbal , pétang a ďalšie
športové aktivity pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

Rád by som organizoval stretnutia so športovými legendami, ktoré
môžu byť príkladom pre dorastajúcu mládež, hudobné večery so
špičkovými umelcami, ktoré pritiahnu nielen mladšie, ale aj staršie ročníky
tak, aby si žánrovo každý prišiel na svoje.

Podporím projekty na vybudovanie bezpečnostného kamerového sys-
tému, ako aj projekty pre krajšie a čistejšie sídlisko.

Ladislav Olexa
SMER - SD

Dlhodobo pôsobím v oblasti dopravy v
meste Košice a vo východoslovenskom regió-
ne. V súčasnosti pracujem v pracovnej pozícii
vedúceho odboru dopravy Úradu Košického
samosprávneho kraja. Tu spoločne s kolektí-
vom odboru sa zaoberáme cestnou dopravou
a pozemnými komunikáciami na cestách II. a
III. triedy v košickom kraji, koľajovou elek-

tričkovou dopravou, železničnou regionálnou dopravou, prímestskou au-
tobusovou dopravou a integrovanou dopravou. S pôsobením v samospráve
mám dlhoročné skúsenosti ako poslanec miestneho zastupiteľstva sídliska
Ťahanovce počas pôsobenia starostu Martina Jalča, kedy som bol aj členom
miestnej rady. V rokoch 2002-2006 som bol poslancom Mestského zastu-
piteľstva a členom Mestskej rady mesta Košice. Počas tohto obdobia som
sa intenzívne venoval rozvoju dopravy mesta Košice.

V minulom volebnom období som bol členom dopravnej komisie MZ
Košice ako neposlanec.

Na základe svojho doterajšieho pôsobenia a odborných skúseností
svoju pozornosť chcem venovať koncepčnému riešeniu dopravy, budova-
niu integrovaného dopravného systému v regionálnej doprave, ako aj kon-
cepčnému riešeniu problematiky statickej dopravy a budovaniu cyklotrás
a športových cyklistických parkov. V neposlednom rade chcem nadviazať
spoluprácu s mládežou a aktívnym obyvateľstvom budovaním športovísk
a sústrediť sa tak na rozvoj športu a zdravia všetkých občanov na sídlisku
Ťahanovce. Tiež budem iniciovať osadzovanie lavičiek vytváranie oddy-
chových zón doplnených výtvarnými sochárskymi dielami.
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