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Namiesto úvodu
História magistra vita est a mala by poučiť aj novú generáciu Ťahanovčanov. 

Príležitosťou je aj významné 750. výročie najstaršie známej písomnej zmienky o obci 

Ťahanovce. Mnohí, aj noví Ťahanovčania zo sídliska (ale zrejme nielen oni) o histórii 

Ťahanoviec, tejto bývalej samostatnej obce a jej obyvateToch, vedia veTmi málo. Keďže 

približne do roku 1990 bolo prakticky celé územie MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce 

(minimálne intravilán) súčasťou bývalej samostatnej obce Ťahanovce, zdieľalo s ňou aj 

jej dejiny. Rok 2014 je jubilejný pre obidve tahanovské mestské časti mesta Košice. 

Popri uvedenom trištvrte tisícročnom jubileu bývalej samostatnej obci Ťahanovce, 

oslavuje jej mladučké sídlisko len 1/50-tinu spoločných písomne doložených dejín. 

Viditeľné dejiny najnovšej mestskej časti Košíc (začiatok terénnych prác) sa začali písať 
až v máji 1984, samotná samosprávna MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce je ešte mladšia.

Územie, na ktorom sa teraz nachádzajú obidva tahanovské mestské časti mesta 

Košice, vydáva svedectvo už o pravekých dejinách (svedčia o tom napr. nálezy prof. 

Kríčku — Budinského v ťahanovskom chotári). Je veľmi reálne, že začiatkom stredoveku 
aj Ťahanovce, resp. osada v ktorej predkovia Ťahanovčanov vtedy žili, patrila do 

štátneho útvaru starých Slovákov, ktorého kráľom bol Svätopluk. Tieto, ale aj ďalšie 
dejinné udalosti späté s Tahanovcami, môže čitateľ nájsť v diele Jozefa Duchoňa a kol., 
ktoré vyšlo v roku 2011 ŤAHANOVCE DEJINY OBCE. Aj tento dokument je 

silne inšpirovaný týmto, možno povedať súborným dielom, ktoré by mohlo slúžiť ako 

dejepisná príručka miestnych dejín nielen pre laikov. Keďže nie každému sa táto knižka 

dostane do rúk, ponúkame aspoň sled základných historických udalosti, v mnohých 

prípadoch však obohatený o vlastné poznatky. Najmä v obrazovej zložke sme sa snažili 

použiť materiály, ktoré v spomínanom diele nie sú zaradené. Viac opísané sú najmä 

udalosti, ktoré sú pomerne málo publikované, niektoré nie sú uvedené ani v spomínanej 
„dejepisnej príručke Tahanovčana“. Mnohé sa možno dotkli samotných Ťahanoviec len 

okrajovo a sú zaradené najmä v spojitosti s bohatými dejinami samotných Košíc 

i širšieho okolia. Pri príležitosti významných medzníkov pre bývalú obec i jej mladé 
panelové sídlisko, sa 24.novembra 2013 uskutočnil odborný seminár „Ťahanovce — 

fragmenty dejín“. Tento dokument je jedným z jeho výstupov. Jeho účelom je dať 

historickej pravde zadosť, poukázať na biele miesta histórie Ťahanoviec, Košíc 

i východného Slovenska. V súlade so zámerom seminára by mal byť dostupný skoro pre 

každého, kto prejaví záujem o jeho obsah a umiestnený v rámci celosvetovej knižnice 

nazývanej Internet.
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Chronologický prehľad nasledujúcich udalostí vychádza síce z histórie bývalej 

samostatnej obce Ťahanovce, niektoré (známe a možno pre bývalú obec aj významné) 
udalosti nie sú uvedené, ak sa bezprostredne nedotýkajú MČ Košice - Sídlisko 

Ťahanovce. Tie, čo majú aký-taký súvis s touto mladou mestskou časťou (aj ked také 

priradenie môže byť subjektívne) majú grafické označenie jej erbom.

Najprv si však pripomeňme ten základný kameň, teda meno obce, resp. jeho 

históriu. Zaujímavé je aj zistenie, že samotná obec, či jej predchodkyne (predium, 

posessio, villa), málokedy patrili do panstva Abovcov, resp. do územných celkov 

pomenovaných podľa nich, aj keď na základe geografickej polohy obce by ju tam zaradil 

snáď každý. Kedysi veľkú Novohradskú stolicu (Comitatu Wyvar) však môžeme 

považovať za predchodcu historických územným celkov, ktoré neskôr mali Abov vo 

svojom názve.

Pôvod názvu pomenovania obce Ťahanovce uvádzajú historici takto:

11. storočie, meno pôvodnej občiny pochádza od slovanského osobného mena

Tehan (Varsík), resp.Techan (Uličný).

Ťahanovce sa v priebehu svojej histórie v zachovaných dokumentoch uvádzajú 

nasledovne (výber):

r. 1264 predium Tehan (Novohradská stolica - Comitatu Wyvar),

r. 1293 posessio Thehan (Novohradská stolica - Comitatu Wyvar),

r. 1351 Thyhan,

r. 1355 villa Techan,

r. 1397 Thehan,
r. 1773 sloven. Czahanowcze, maď. Tehány (od r. 1785 Šarišská stolica),

r. 1800 Mapa: Comitatu Sarosiensis (Šarišská stolica), najjužnejšia obec:

maď. Tehány, sloven. Czahanowcze,
r. 1808 Lipszky, register REPERTORIUM: sloven. Tahanowce (Šarišská stolica),

r. 1811 lat. Tehány, maď. Tihány (Šarišská stolica),

r. 1851 Fényes:sloven. Czahanowce, maď. Tehány (Šarišská stolica),

r. 1906 Czambel: slovenský ľudový názov Cahanovce,
r. 1907 Hernádtihany, Čahanovce,

r. 1920 Ťahanovce (Cesko-Slovensko, Košická župa).
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Tahanovce v rokoch 1264 — 1799
1264
Najstaršia doteraz známa písomná zmienka o Ťahanovciach.

„Najstaršia písomná zmienka o Ťahanovciach sa datuje rokom 1264, to však 

neznamená, že obec v tomto roku vznikla“, uvádza Duchoň (2011, s.5). Ako dalej 

tento historik píše (2011, s.7): „Obec si na hu musela počkať zopár storočí od svojho 

skutočného vzniku. V tomto dokumente sa uvádza, ze manželka šľachtica Privarda 
(uxor comitis Priuardi) v spomínanom roku 1264 testamentom poručila majetok 
Tahanoviec svojim bratom a sestrám“. Zmienka o Ťahanovciach znie v latinskom 

origináli takto: „Item quoddam predium suum Tehan vocatum existentem in 

Comitatu Wyvar fratribus suis et sororibus dimisit perpetuo iure possidendum. “, 
Duchoň (2011, s.7). V tom čase teda patrili Ťahanovce do velkej Novohradskej 

župy — Wyvar.

Druhá polovica 13. storočia BI
Vybudovanie cesty cez Chvalabohu, miestne hovor. „Hvalabohu“

(v súčasnosti sa táto lokalita označuje ako Zelený dvor).
„Niekedy v druhej polovici 13. storočia Košičania vybudovali v údolí potoka Moňok, 
čiže na hranici ťahanovského chotára, cestu, ktorá križovala les a Košickú horu, 

mierne stúpala až po miesto neskôr nazvané Chvalabohu, potom strmo klesala 
serpentínami k Vajkovciam a Budimíru a napájala sa na už dlhšie existujúcu cestu 
smerom na Prešov.“, píše Duchoň (2011, s.9). V súčasnosti tade vedie cesta pre 

motorové vozidlá, jej teleso v podstatnej miere prekrýva pôvodnú cestnú 

štruktúru. Práve táto medzinárodná cesta mala po stáročia veľký význam, ked 

hlavne po nej „kráčala história“ i významné osobnosti.

Svoj význam mala aj cesta vedúca popri pravom brehu Hornádu (dnes 

Kostolianska cesta) ako spojnica stredného Pohornádia.

Hlavnou prístupovou cestou k obci od nepamäti bola Tavobrežná, vyvýšená nad 
tokom Hornádu (dnes Magnezitárska, jej časť patrí aj do MČ Košice - Sídlisko 

Ťahanovce).

Každá z týchto troch ciest má svoju vlastnú históriu i význam.
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1293
Druhá písomná zmienka o Ťahanovciach súvisí s rodom Abovcov.

„ Tak sa niekedy v poslednej tretine 13.storočia Abovci zo Svinice stali pánmi 
Ťahanoviec. Zmienka o Abovcoch ako o nových feudálnych pánoch obce je vlastne 

druhou známou písomnú zmienkou o Ťahanovciach. Datovaná je rokom 1293, 

... “ako uvádza Duchoň (2011, s.7).

1307
Na Hradovej, starom slovenskom hradisku nad Hornádom, oproti 

Ťahanovciam, budujú Abovci (Omodej) murovaný hrad.
„Omodej ... začal na vrchu Hradová budovať mocný kamenný hrad“, píše Duchoňa 

(2011, s.7).Hrad so strategickou polohou nad Hornádom, v závere časti Košickej 

kotliny pomenovanej podlá tejto rieky, mal zrejme v prvom rade chrániť 
nadobudnuté majetky tohto rodu aj v Ťahanovciach. Podlá najnovších poznatkov 

išlo zrejme o veľkú rekonštrukciu objektov, ktoré boli súčasťou, v tom čase, 

jedného z najväčších hradov na Slovensku.„Zistená rozloha, približne 6,2 ha 

naznačuje, že je jedným z najväčších slovenských hradov na území bývalého Uhorska. 

Hrad začali stavať najneskôr v prvej polovici 13. storočia, ked v Uhorsku vládol kráľ 
Belo IV. Ide nepochybne o hrad založený kráľom. Svedčí o tom jeho veľká rozloha, ale 
aj rozmery dvoch zachovaných veží. Okrem rozsahu má košický hrad aj dalšiu 

zvláštnosť — vežu s trojuholníkovým pôdorysom na severnej strane opevnenia. “, uviedol 
web portál mesta Košice. Doteraz obnovené časti košického hradu sa oplatí vidieť

aj osobne (ako motiváciu vid Prílohy)

Obnovené časti košického hradu, časť múra severných hradieb s vežou trojuholníkového pôdorysu 
Zdroj: Foto autor, 2013
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1397
Kráf Žigmund Luxemburský (potomok starého českého kráľovského

rodu) predal svoje majetky na území obce 
Košice.

„ ... a kráľ sa zbavil Ťahanoviec. 

(rozumej predal) Košiciam.“,

Ťahanovce mestu

V roku 1397 ich daroval 
píše Duchoň (2011,

s. 10).Uhorský kráľ (a po svojom otcovi aj cisár Svätej 

rímskej ríše) potvrdil pre Tahanovčanov rovnaké práva, 

aké udelil Košičanom. Tak ako si Košičania pripomínajú 

výsady, ktoré im udelili najmä panovníci z rodu Anjou, 
ale aj sám Žigmund, mali by Ťahanovčania pamätať na 

tohto významného panovníka (aj keď u mnohých národov 

nie veTmi obľúbeného).

Žigmund Luxemburský (uhorský kráľ a cisár) 
Zdroj: Internet

Polovica 15.storočia (1440-1441)
Na Hradovej sa opevnili českí žoldnieri Jána Jiskru v službách 

uhorského kráfa Ladislava Pohrobka.
„... vojna trvala roky a uvádza sa, že počas nej si Česi opevnili nedostavaný hrad na 
Hradovej, teda v tesnej blízkosti Ťahanoviec.“, uvádza Duchoň (2011, s. 10). 

Hradby, ktoré tento vojenský veliteľ dal postaviť v Košiciach možno už ťažko 

identifikovať. Na obdobie pôsobenia „jiskrovcov“ v kráľovských službách Uhorska 

však existuje v meste pomerne významná pamiatka. V Dóme Svätej Alžbety nad 

vchodom od kaplnky S v. Michala (južný portál) pod kráľovskom emporou, vedľa 

točitého schodiska, je okolo 5 m dlhý nápis (epigraf) z tohto obdobia.
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Ján Jiskra z Brandýsa, nápis z doby pôsobenia Jána Jiskru v Košiciach, Dóm Sv. Alžbety
Zdroj: Internet a foto autor

1526-1550
Maďarskí utečenci v Tahanovciach.

Po prehratej bitke pri Moháči v r. 1526, nasledovnom páde Budina a obsadení 

takmer celej nížinnej časti Uhorska, utekalo jeho obyvateTstvo, ale najmä šľachta do 
stolíc v Hornom Uhorsku. Početní utečenci prišli aj do Ťahanoviec. Tieto 

skutočnosti komentuje Duchoň (2011, s. 12) takto: „To znamenalo postupný odchod 
množstva maďarského obyvateľstva do hornouhorských oblastí. Ťahanovce boli tiež 

zasiahnuté touto vlnou nového obyvateľstva...“ Nažívanie s pôvodným obyvateľstvom 

bolo na dlhý čas pomerne bezproblémové. Veľké zmeny a nezhody v Hornom 

Uhorsku nastali až vplyvom konfesijného štiepenia a stavovských povstaní 
nepokojného a „dlhého“ 17.storočia (ktoré podľa niektorých historikov v Hornom 

Uhorsku a teda aj v Košiciach trvalo až do r. 1711).

1567
Turci v Tahanovciach.

„... tunajší kraj, ktorý začali znepokojovat Turci. V roku 1567 sa jeden ich vpád, 
vedený temešvárskym pašom Hasanom, dostal do okolia Košíc a neštastné Ťahanovce 

boli asi najsevernejším terčom Turkov. Rabovali, odháňali dobytok, zajímali ľudí do
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otroctva.“, píše Duchoň (2011, s. 13). Šťastie v nešťastí možno mali Ťahanovčania, 

ktorí sa v takej chvíli ocitli v Košiciach. Fortifikačné úsilie košických mešťanov 
(budovanie hradieb a opevnení napr. za čias kráľa Žigmunda i hajtmana Jána 

Jiskru) nadobudlo ten pravý zmysel a zachránilo mnohé ľudské životy i majetok 

zrejme nielen samotných Košičanov.

Február — marec 1626 H

Na svoju svadbu do Košíc, popri Ťahanovciach, prichádza krásna 
princezná Katarína Brandenburská.

„Knieža Bethlen sa v Košiciach ženil s mladou a krásnou nemeckou protestantskou 

princeznou Katarínou Brandenburskou. ... Už samotný príchod nevesty a jej sprievodu, 
samozrejme, po ceste od Chvalabohu, musel byť pre dedinčanov čímsi dovtedy 
nezažitým a neobvyklým.“, píše Duchoň (2011, s. 14). Ako uvádza Kolcun: 

„Katarína neprichádzala sama. Spolu s ňou aj sprievod v počte 255 osôb na 340 

koňoch, pričom niektoré z nich ťahali niektorý z 39 kočov. “ Niekoľkodňová svadobná 

hostina (po sobáši 2.marca 1626 v Dóme Sv. Alžbety) sa konala v košickom 
Levočskom dome, ba aj na celom priestranstve pred ním (dnes je tam Štátne 

divadlo a fontána) aj v uličke pri ňom. Poznamenajme, že ženích mal v čase svadby 

46 a nevesta 22 rokov. Dobové „svadobné oznámenie“ si môžete pozrieť nižšie, 

výjav z ich svadby môžete vidieť, ak navštívite múzeum voskových figurín 

v Urbanovej veži.

Gabriel a Katarína (1626) 
Zdroj: Internet
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1701
Zachovaný odtlačok obecnej pečate Ťahanoviec.

„ ... sa z roku 1701 zachoval odtlačok obecnej pečate, na ktorom boli zachované 
atribúty vinohradníctva“, píše Duchoň (2011, s. 14).

1709 -1710
Morová pandémia zasiahla aj Ťahanovce.

„Navyše v rokoch 1709 a 1710celú krajinu zachvátila strašná pandémia čiernych 

kiahní. ... Zomrel dokonca aj cisár vo Viedni. “, uvádza Duchoň (2011, s. 15).

Okolo r. 1730 R

Vežovitá stavba, miestne hovorovo „kapľička“, postavená 
Ť ahanovčanmi.

„Pravdepodobne v týchto časoch postavili Tahanovčania južne od obce na svahu nad 
cestou vedúcou na Chvalabohu vežovitú stavbičku, ozdobenú doskovými obrazmi. 

Stavba vznikla pravdepodobne na pamiatku strašnej morovej epidémie z rokov 1709 
a 1710.“, uvádza Duchoň (2011, s. 16).

Vežovitá stavba, stará kresťanská ťahanovská kaplnka (stav pred r.2001) 
Zdroj: Internet
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Rozsiahla oprava kostola, zmena a potvrdenie nového patrocínia.
„Už chátrajúci tahanovský kostol prešiel v roku 1750 rozsiahlou opravou, ... zmenili 
Ťahanovčania aj jeho patrocínium. Apoštola Ondreja ... nahradila svätá Anna, sám 

pápež Benedikt XIV. udelil Ťahanovciam v roku 1751 večné odpustky na deň svätej 
Anny. Odvtedy je v Ťahanovciach odpust 26. júla.“, uvádza Duchoň (2011, s. 16). 

Kostol prešiel zásadnou a veľkou rekonštrukciou aj v roku 1850. Jej i interiéru 

kostola sa podrobne venuje aj Duchoň v citovanom diele. Po renováciách v 20. 

storočí slúžil tento kostol takmer desaťročie (jún 1988 —1.7.1995) aj veriacim, 

obyvateľom ťahanovského sídliska, až do zriadenia samostatnej farnosti, mnohí ho 

zrejme využívajú aj dnes. Kostol bol zaradený medzi kultúrne pamiatky mesta 
Košice, je dominantou MČ Košice — Ťahanovce. Možno ho zaradiť aj medzi 

fotograficky veľmi príťažlivé objekty.

Rímskokatolícky kostol Sv. Anny v Ťahanovciach 
Zdroj: Foto autor
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1782-1785
Prvé vojenské mapovanie - Ťahanovce na podrobnej mape.
Koncom 18. storočia aj v habsburskom cisárstve, teda „Rakúskej monarchii“, začalo 

prvé vojenské mapovanie označované ako jozefínske (dokončilo sa za panovania 

Jozefa II.). Na území Slovenska sa vykonávalo v rokoch 1769 a 1782 — 1784. 

Podrobná mapa Uhorska svedčí o precíznosti vojenských kartografov.
Zameriame sa na obec Ťahanovce a jej blízke okolie. Vyznačená je hranica stolíc. 

Ťahanovce boli najjužnejšou obcou Šarišskej župy (Comitatu Sarosiensis). Do 

Šariša vtedy patrili aj Kavečany (viac mapa Prílohy). Na podrobnej mape obce sú 

uvedené dva názvy Czahanowce a alternatívny Tihány, obec má viditeľne 

vyznačený intravilán. Na východe obce je označený cintorín. Mapa ciest je dosť 

odlišná od súčasnosti. Hlavná cesta z Košíc do Prešova viedla ponad údolie potoka 
Moňok (približne nad bývalým Sadom mládeže, kde sú dnes stĺpy WN).

Obec Ťahanovce na mape, I. vojenské mapovanie 1782-1785, (výsek mapy detail obce)
Zdroj: <https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-hungary/>.
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1800
Ťahanovce a Košice okolo roku 1800.

Aj keď v tom čase Košice zaznamenali pomerne veľký ústup z pozícií, ktoré mali na 

vrchole stredoveku (žiaľ, pričinili sa o to aj udalosti náboženských nepokojov a 

stavovských povstaní búrlivého 1/.storočia, ktoré spoločne s existujúcou tureckou 

hrozbou výrazne ovplyvnili tento stav), predstavovali na východe Horného Uhorska 

dôležité mestské centrum. Okolo roku 1800v tesnej blízkosti mesta viedla župná 

hranica dvoch významných stolíc. Ani toto umiestnenie na rozhraní stolíc mestu 
nie veľmi prospelo. Hranice stolíc viedli zvyčajne pozdĺž vodných tokov 

a významných ciest (tie často boli popri vodných tokoch zriadené).

Prvé geografické práce vedeckého charakteru publikovali uznávaní učenci ešte 

v prvej polovici 18.sto točia. Niektorí nezapierali svoj slovenský pôvod, napr. Matej 

Bel, Samuel Mikovíni. Na prelome 18. a 19. storočia sa rozmohlo mapovanie 

územia Habsburskej monarchie v nebývalej miere.

Obec Tahanovce na mapách Uhorského kráľovstva z roku 1800.
V atlase Uhorského kráľovstva ATLAS REGNI HUNGARIAE vydaného v roku 
1800 je aj mapa Šarišskej stolice (COMITATU SAROSIENSIS). Podľa tejto mapy 

(celý list pozri prílohy) viedla hranica dvoch žúp severne od Košíc údolím potôčika 

Moňok smerom z Prešova. Na opačnej strane Hornádu pokračovala hlbokým 

údolím horskej bystriny Cermeľ nadväzujúcou cestou smerom na Spiš. Táto cesta 

z Košíc kedysi vychádzala v podobe (Starej) Spišskej cesty.

Zdroj: Internet, úprava autor

- 13 -



Dokument vznikol pri príležitosti 750. výročia najstaršie známej písomnej zmienky o obci Ťahanovce
a 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce

Ťahanovce (Tehány, Czahanowcze) patrili v tom čase do Šarišskej stolice a boli jej 

najjužnejšou obcou. Okrem tohto primátu boli zrejme aj jedinou obcou tejto 

stolice, v ktorej sa v tom čase vo velkom pestoval vinič.
Poznámka: Podlá mapy Šarišskej stolice (C. Sarosiensis) z roku 1800 by v tom čase 

do tejto stolice patrili minimálne tri (3) súčasné mestské časti mesta Košice.

1804-1808
Obec Ťahanovce na mapách z rokov 1804-1808 od významného 

vojenského kartografa Jána Lipského, ktorý sa hlásil ku svojim 
slovenským koreňom.

Ján Lipský (JOANNES LIPSZKY 1766-1826) v roku 1808 dokončil niekoľkoročné 

úsilie vo vydávaní máp Habsburskej monarchie, ktorej súčasťou bolo vtedy aj 

Uhorské kráľovstvo. Bol predovšetkým vojak (v cisárskom vojsku dosiahol hodnosť 

plukovník) a kartografiou sa zaoberal len ako súkromná osoba. Jeho 

najvýznamnejším dielom je najpresnejšia a najpodrobnejšia mapa Uhorska tých 

čias, vydaná v rokoch 1804-1808. Vypracovaniu tejto mapy venoval dlhé roky. 

Zhromažďoval materiály a spolupracoval s mnohými vedcami viacerých vedných 
odborov. Jej mierka (1:469 472) je uvedená deviatimi vtedy známymi dĺžkovými 

mierami. Je to vlastne prvá kompletná mapa vypracovaná na vedeckých základoch. 

Mapa pozostáva z 9-tich dielov. Výbornú digitálnu formu tohto diela prezentuje 

napr. Vedecká knižnica v Olomouci. Na liste č.9 je aj mapa Horného Uhorska 

vrátane mesta Košice a jeho okolia. Uvedieme niekoľko poznámok k tejto mape 
(väčší výsek pozri prílohy).

Poznámka 1: Na tejto mape je mesto Košice uvedené v troch hlavných jazykoch, 

ktoré sa vtedy najviac používali v meste. Pomenovanie mesta je uvedené latinsky 

ako CASSOVIA, nemecky ako Kaschau a slovansky ako Kossice (čítaj Košice).

Poznámka 2: Podľa tejto mapy, hlavnými vstupmi do mesta Košice boli 4 (štyri) 

hlavné cesty. Prvá viedla zo smeru od Prešova (z údolia Torysy) prechádzajúc 

obcou Budimír (Budamér). Druhá viedla zo smeru od Michaloviec prechádzala 

obcami Zdoba a Bester (táto cesta je pre Košičanov v súčasnosti takmer 

zabudnutou komunikáciou). Tieto dve cesty sa spájali pri moste cez Hornád (dnes 

Stará Prešovská cesta). Z hornádskej kotliny viedla jedna cesta z juhu cez 
Šebastovce, Vyšnú a Nižnú Barcu (aj dnes je táto cesta hlavná v smere z juhu). 

Zaujímavé je, že ďalšia hlavná cesta viedla do/z Rudohoria cez Malú Idu (K. Ida). 
Bola to vtedy hlavná cesta cez Jasov, Medzev a banské mestečká Štós a Smolník do 
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Rožňavy (na Gemer). Na ňu sa pripájala povyše Polová (Poly) cesta od Moldavy 

n/Bodvou (dnes hlavná spojnica zo západného smeru). Vedľajšou cestou 

vstupujúcou do mesta bola(Stará) Spišská cesta. Tá v tom čase neviedla údolím 

bystriny Cermeľ, ale prakticky už od dnešnej Alpínky prechádzala úpätím hory 

a cez sedlo Horný Bankov (Bankó) najkratším smerom viedla do mesta.

Výsek mapy okolia Košíc z roku 1804, vyznačená hranica dvoch žúp 
Zdroj: Internet, úprava autor

Na mape (väčší výsek pozri Prílohy) môžeme pozorovať aj ďalšie zaujímavosti.

Poznámka 3: Myslavský potok vyvierajúci z Rudohoria (spod Holiska) nad 

Nižným Klátovom bol pomerne dlhým vodným tokom. Rozdeľoval Barcu na 

Vyšnú a Nižnú. Pri Milhosti sa do neho vlieval Sokoľanský potok, spolu vytvorili 

riečku Sartoš (Szártos), ktorá sa do Hornádu vlievala až poniže dediny 

Hidasnémeti. Významné sú technické zásahy do jeho toku v novodobých dejinách. 

Kvôli požiadavkám na vodu (VSS) bol jeho tok presmerovaný do priemyselnej zóny 

už pre Barcou a do Hornádu sa vlieva na Sídlisku nad Jazerom. Málokto však vie 

o jedinečnom technickom vodnom diele, ktoré spôsobuje jeho „bifurkáciu“. Povyše 

Nižného Klátova je časť jeho vody podzemným potrubím (s priemerom vyše 2,5m, 

vyše 1,5 km dlhým) odvádzaná do vodárenskej nádrže s pitnou vodou (v. n. 

Bukovec). Jeho „rozdvojené“ vody sa tak stretávajú až v sútoku Hornádu a Slanej.
- 15 -

{ * * j ± . Dokument je výstupom seminára .ŤAHANOVCE - fragmenty dejín“ ^3



Dokument vznikol pri príležitosti 750. výročia najstaršie známej písomnej zmienky o obci Ťahanovce
a 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce

Poznámka 4: Zo sídiel v blízkom okolí mesta je zaujímavá dnes už neexistujúca 

usadlosť Lubina (Lebeny) ležiaca medzi Nižnou Barcou a Hornádom. Dnes 

súčasťou mesta Košice je aj Nova vesz, cez ktorú vedie v súčasnosti hlavná 

výpadovka z mesta smerom na východ. Tá dnes prechádza cez Torysu a následne 
obcou, ktorá vznikla z dvoch samostatných sídiel Olcsvár F., Olcsvár A.

Na záver zhrnieme vtedajšie názvy niektorých, vtedy existujúcich samostatných 

sídiel, dnes súčastí vcľkomesta Košice: Kavecsány, Tehány, Bankó, Miszloka, Poly, 

Sacza, Barcza, Zsebes, Lebeny, Széplak, Szép. Apathe, Nova vesz. Ich súčasné názvy 

(skoro všetko samostatné mestské časti) necháme na čitateTa.

1804-1808
Obec Ťahanovce v registri k mapám z rokovl 804-1808 od 

významného vojenského kartografa Jána Lipského.
Ján Lipský v roku 1808 dokončil k spomínaným mapám Habsburskej monarchie aj 
precízny zoznam geografických objektov nachádzajúcich sa na jeho mapách. 

Register REPERTORIUM LOCORUM OBJECTORUMQUE IN XII. TABULIS 

MAPPAE REGNORUM HUNGARIAE, ... vyšiel roku 1808 v Budíne a obsahuje 

39 500 hesiel (titulku diela pozri Prílohy).

Kartograf Ján Lipský si dal tú námahu, že na strane 669 uviedol geografický pojem

v slovanskej transkripcii (s.)

* Tahanowce, s. vida Tehány
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Ťahanovce v registri z roku 1808 k mapám z rokov 1804-1808, s. 669 a 674
Zdroj: Internet, úprava autor
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Dedinčania obdivovali blyštavé zbrane, pestrofarebné 

uniformy a hlavne skvelé kone ruskej jazdy. “ - takto 
túto parádnu prehliadku zaznamenal Duchoň (2011, 

s.19).
Na pamiatku pobytu Kutuzova v Košiciach bola na 

Hlavnej 59 inštalovaná pamätná bronzová tabula s 

textom: „NA PAMIATKU POBYTU MARŠALA M. 

L KUTUZOVA SLÁVNEHO RUSKÉHO 

VOJVODCU V KOŠICIACH V DŇOCH 30.12.1805 

-4.1.1806.”

Pamätná tabula maršalovi Kutuzovovi v Košiciach 
Zdroj: Internet ,—$—,

22.-23.9.1811
Kanonická vizitácia v Tahanovciach prvým košickým biskupom J.E. 

Mons. Ondrejom Szabóm.
„No najdôležitejšou vecou, ktorá Ťahanovce v roku 1811 poznačila, bola kanonická 

vizitácia v obci prvým košickým biskupom Ondrejom Szabóm. ako uvádza Duchoň 

(2011, s.20).
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22.-23.9.1811

Najstaršie známa doložená písomná zmienka o starej kresťanskej 
ťahanovskej kaplnke postavenej pri Prešovskej ceste, označenej 
ako „columna vero murata“ (murovaný stĺp).

Zápisnicu zo zmienenej vizitácie spísali poverené osoby v dňoch 22. — 23. 

septembra 1811. Jej nadpis znie: „Puncta seu Articuli Canonical Visitationis 

Ecclesiaet Parochial rehanyiensis ‘.ZÁ\)\sn\cA je pomerne obšírna, venovaná 

duchovným záležitostiam, sakrálnym stavbám. Pre občanov MČ Košice - Sídlisko 

Tahanovce môže byt užitočný poznatok, že sa v nej a to hned niekoľkokrát, 

spomína stará kresťanská ťahanovská kaplnka postavená pri Prešovskej ceste. 

V latinčine sa tento objekt, zaradený medzi cirkevné, označuje ako „Columna 
Vero murata \ teda murovaný stĺp. Zapisovatelia ho zahrnuli do paragrafu: 

§„De Crucibus, Statuis, in Cdčmelerio, vel alibi extra Ecclesiam 

Consistentibus“ teda medzi cirkevné objekty stojace mimo kostol (viď prílohy).

Ruský cár v Košiciach a pri Ťahanovciach.
V roku 1821 Košice navštívil pri návrate z Ľubľany z kongresu Svätej aliancie ruský 
cár Alexander L, ktorý prespal v Dessewffyho paláci jednu noc (19.5.1821). Ďalej 

pokračoval do Ruska už nám dobre známou cestou cez Budimír na Prešov.
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1842-1853 H

Jonáš Záhorský v Košiciach a pri Ťahanovciach.
Túto dobre známu cestu, popri starej kresťanskej ťahanovskej kaplnke, umiestnenej 

nad Prešovskou cestou, často využíval aj dlhoročný Košičan Jonáš Záhorský. Ten 

ako kaplán (ešte ev. cirkvi) pôsobil v Pozdišovciach, ako farár v Rankovciach. Po 

konvertovaní na katolíka pôsobil dlhé roky v Košiciach, neskôr odišiel na faru do 
Župčian pri Prešove.

Kňaz, profesor a literát Jonáš Záhorský bol národne aktívny najmä v r. 1848, ked 
napísal tzv. „KOŠICKÉ MEMORANDUM“. Popri latinčine a nemčine, svoje 

kázne v košických kostoloch mal aj v slovenčine, kvôli tomu bol označený ako 

pansláv. Za túto svoju činnosť bol súdený a väznený spolu s učitelom J. Tomaškom 
a kňazom J. Sekčíkom. K prepustenie týchto politických väzňov došlo až 

v dôsledku rýchleho a rázneho postupu cisárskych vôjsk pod vedením krakovského 

vojenského veliteľa, cisárskeho generála, podmaršala F.H. Schlicka.

V Košiciach na Hlavnej 67, je busta, pod ňou mramorová tabula s textom 
nasledovného znenia: „JONÁŠ ZABORSKY HISTORIK, BÁSNIK A 

SPISOVATEĽ BOL V ŠKOLSKOM ROKU 1849/50 PROFESOROM NA VYSOKEJ 
ŠKOLE UMIESTNENEJ V TEJTO BUDOVE”.
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Bitka pri Budimíre, resp. tzv. „1- košická bitka“- vojenský súboj 
medzi cisárskym vojskom a košútovcami, prebiehal aj v chotári 
Ťahanoviec.

Túto bitku v krátkosti opisuje aj historik Jonáš Záhorský takto:,, ... len na Košickej 

hore skúsil (pozn. Schlick, jednooký Cech, ako ho nazval Záhorský) akýsi tieň 

odporu. Čakal ho tam gróf Tôrôk, s jedným oddielom riadneho jazdectva, 20 000 
gardistami a 800 Poliakmi, ...bolo i 6 diel zo Spila. Pri horlivosti bol by mohol zajať 
so všetkým činom Schlicka, ktorý mal len 6000 ruských chlapcov a 12 diel. Ale gardisti 

(pozn. košútovci) mysleli len na útek. Torok nič nežiadal menej ako víťazstvo. Preto 

sotvaže zahrmeli od Budimíra medené kráľovské dôkazy, gardisti odvrhli kosy a piky, 

všetci v nohy a bitke koniec. Schlick vtiahol do Košíc. “ Podrobnejšie priebeh bojov 

z toho dňa opisuje napr. Duchoň (2011, s.24-26), ale aj iní. Všetci, podlá výsledku 

bitky konštatujú, že bitka pri Budimíre mala rýchly a jednoznačný priebeh. Bola 

akousi predohrou bitky pri Világoši, ktorá sa odohrala o deväť mesiacov neskôr. Po 

spresnení miesta pri starej kresťanskej ťahanovskej kaplnke (miestne kapličke), kde 

boli pochovaní mnohí padlí, medzi nimi najmä poľskí, resp. haličskí legionári, 

v bitke, ktorej malá epizóda sa udiala aj na ťahanovskej „Dluhej lúke“ dňa 

11.12.1848, začalo sa s reštauráciou tejto starej kaplnky i úpravou okolia tohto 

pietneho miesta.

{^■^^^{Dokument je

Schlick pri Košiciach 11.12.1848
Zdroj: Internet
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Ľudovít Štúr prišiel do Košíc popri Tahanovciach.
S vojskom cisárskeho gen. Gôtza prichádza do Košíc od Prešova Ľudovít Štúr (po 

ceste od Budimíra).V podvečer 24.2.1848 sa stretáva s Jonášom Záhorským. 

V Košiciach, na Hlavnej ulici 28, na dome vedia Arcibiskupského úradu je od roku 
1972 umiestnená pamätná tabula, ktorá hlása: „NA KOŠICKEJ FARE SA 
24.FEBRUÁRA 1849 STRETLI VEDÚCI PREDSTAVITELIA SLOVENSKÉHO 

NÁRODA ĽUDOVÍT ŠTÚR A JONÁŠ ZÁBORSKÝ A ROKOVALI O 

NÁRODNOM PROGRAME SLOVÁKOV”. Bronzová tabula a nad ňou portréty 

oboch predstavítelov Slovákov sú dielom akademického sochára Juraja Bartusza.
Počas svojho krátkeho pobytu v Košiciach (24.2.1849 — 2.3.1849) bol Štúr 

v slovenskej otázke ovela aktívnejší ako Záhorský. Jeho pasivitu mu Štúr aj vyčítal. 

Treba však povedať, že Záhorský bol národne aktívny najmä vr. 1848. Za tieto 

aktivity bol súdený a väznený. Politickí väzni 

košútovcov boli prepustení až príchodom vôjsk 

cisárskeho generála F.H. Schlicka (viď Bitka pri 

Budimíre).

Známy košický kronikár a dokumentátor Dr. 
Plathv v dobovej kronike píše aj o Štúrovom

verejnom prejave na košickej radnici: „Na

mestskom dome vo vernosti k cisárovi verejne 

rečnil Ľudovít Štúr, o ktorom sme čítali vyššie, 

že bol proskribovaný. “

K tejto veľkej udalosti sa za vyše 160 rokov od nej 

nenašiel nikto v Košiciach, to by urobil niečo pre 

to, aby si ju Slováci pripomínali, ba takmer 

málokto ju aj publikuje.

V tejto súvislosti treba povedať, že od septembra 

1848 bol Ľudovít Velislav Štúr aj podpredsedom 

prvej Slovenskej národnej rady.
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Ešte horšie je na tom najmladší z poskribovanej slovenskej trojice J.M. Hurban. 

Treba povedať, že platné zatykače na slovenských predstaviteľov mali za následok, 

že tí sa po území dnešného Slovenska pohybovali zvyčajne so sprievodom. Na 

pôsobenie i verejné vystúpenie J. M. Hurbana v Košiciach nie je žiaden hmatateľný 

pamätník (do r.2013), ešteže je po ňom pomenovaná aspoň ulica. A to tento muž 

činu — Jozef Miloslav Hurban — od septembra 1848 bol predsedom prvej 

Slovenskej národnej rady. Ten sa zo svojho vzťahu ku Košiciam (v meste bol 

28.2.1849 — 2.3.1849) vyznáva vo svojich Rozpomienkach, ako z nich vybral 

(Kolcun, s. 138) takto: „Košice urobili na mňa dojem prajný; skutočne dojem 

mesta. Ja idúc prvý raz z Viedne do Pešti, prekvapený som bol podivným citom 

malichernosti, aký na mňa urobila Peší. Len pozdejšie vedel som si to vysvetlit. To 

robila duma, ktorú niesol som so sebou o Viedni. Istý priateľ mi to isté hovoril, keď 

ohliadal s ideálom viedenskej výstavy tú peštiansku výstavu. — Košice, hovorím, 

urobili na mňa dojem veľkého mesta. I to si viem vysvetlit; prvé stavisko videl som 

pred sebou stredoveký dóm stred pekného námestia, dve brigády koncentrované v meste 
a ulice ľudstvom sa vlniace. Rôzne obleky, rôzne rovnošaty, typy národov, zvislé hlavy i 

hlavy sediace pyšne na pleciach, skvelé, nádherné rúcha popri ošumelých, i ten hovor 
rôznojazykový s prevahou slovančiny. “
Pozn. Citovaný text je gramatický upravený podľa novších vydaní Rozpomienok 

J.M. Hurbana.

Február — marec 1849
Dobrovoľníci Slovenského národného vojska realizujú početné 

presuny Prešov — Košice — Prešov, popri Ťahanovciach.
Prvýkrát prišli slovenskí dobrovoľníci z Prešova do Košíc v posledný februárový 

deň r. 1849 a hneď na druhý deň pochodujú Košicami. Svedčia o tom historické 

záznamy, krátky citát z dobovej kroniky, ktorej autorom je Dr. Plath, ten bol aj 

profesorom na Právnickej fakulte v Košiciach, znie: „Dňa 1. marca slovenský 

vojenský úctyhodný oddiel Blaudka, veliteľa slovenských landšturmistov 

(dobrovoľníkov z krajov slovenských) pochoduje mestom, z oddanosti 

cisárovi, tiež z rozkazu generála Rhamberga.“

Žiaľ o týchto udalostiach niektorí košickí historici akosi zaryto mlčia. Pravdou 

však je, že na mnohých miestach kade viedli kroky hurbanistov (tak ľudovo 

nazývali dobrovoľníkov — príslušníkov „Slovenského národného vojska“ 
- 23 -

* /» Dokument je výstupom seminára .ŤAHANOVCE - fragmenty dejín“



- 24 - 

 
 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 
 

Иван Федорович Паскевич



Dokument vznikol pri príležitosti 750. výročia najstaršie známej písomnej zmienky o obci Ťahanovce
a 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce

1857 SI

Ťahanovce na podrobnej mape okolia Košíc od podmaršala 
Maroičiča.

Na veľkú priemyselnú výstavu v Košiciach bol zvedavý aj mladý cisár. Pripravovalo 

sa na ňu aj vojsko. Veliteľ košickej posádky podmaršal Jozef Maroičič von 

Madonna del Monte (1812-1882) dal podrobne zmapovať okolie Košíc. Výsledok 

je známy ako „PLAŇ DER UMGEBUNG VON KASCHAU“.
LIST ČÍSLO 3

„Je to prostredný horný list súboru, kreslený nastojato, zobrazujúci Hradovú 

a Červený breh, vrchy nad Ťahanovcami, samotné Ťahanovce a koryto 

Hornádu od kameňolomu az po Kapustníky IKrautfelderl. Opát je tu mnoho 

východoslovakizmov v miestnych názvoch - Dluha Luka, Krizni Kamen, 

Sucha Thal, na Bigarov Priloch či Hawranow Brech. Medzi svahom 

Hradovej a korytom Hornádu je nakreslený násyp dlhý 576 metrov s menom 

Schulzdamm - hrádza. “Pozri <https://www.cassovia.sk/marocicZ2.php3>.
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31.8.1857
Na návštevu Košíc prišiel od Prešova mladý cisár František Jozef I.

V Košiciach sa v tom čase konala veľkú priemyselná výstava a zvedavý na ňu bol aj 

sám cisár. O jeho návšteve píše Duchoň (2011, s.28): „31.augusta 1857 mali 

Tahanovčania možnosť uz druhýkrát vidieť svojho cisára pána Františka Jozefa — 

pravda, ked si odbehli k Prešovskej ceste, kadialpanovník prichádzal na návštevu do 
Košíc. Pobudol tam zopár dní, ale do končín okolo Tahanoviec sa, samozrejme, 
neunúval. “

1869
Druhé vojenské mapovanie - Ťahanovce už majú železnicu.
Na podrobnej mape sú uvedené dva názvy obce, miestny Tzahanóvce a alternatívny 

maďarsky h. Tehány, obec má viditeľne vyznačený intravilán. Cintorín je označený 

krížom. Cesta z Košíc do Prešova naďalej vedie ponad údolie potoka Moňok, popri 
intraviláne dnešnej MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce. Významnou novinkou je 

železnica.

Obec Ťahanovce na mape, II. vojenské mapovanie 1819-1869, (výsek mapy detail obce) 
Zdroj: <https://maps.arcanum.com/en/map/secondsurvey-hungary/>.
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1.9.1870
Popri Ťahanovciach, z Košíc, prešiel prvý vlak.

Aj keď do Košíc sa dalo dostať vlakom už skôr, Ťahanovčania si na túto 

vymoženosť museli ešte trochu počkať. O tomto veľkom projekte píše Duchoň 
(2011, s.29): „Asi najväčšou stavbou tých čias realizovanou na území Ťahanoviec 

bola železnica pod menom Košicko-bohumínska, ... Tá priniesla obci pôvodne 

nečakané dobrodenia.“

Štreka“ pri tahanovskom tuneli (dobová pohľadnica) 
Zdroj: Internet

Spresnenie niektorých dátumov i ďalšie zaujímavé poznatky o „štreke“ uvádza 
Medvec v Kosceľanke 1/2012 (pozn. niektoré jeho komentáre sú vynechané): „Úsek 

trate Košice — Kysak — Prešov spustili do prevádzky po dvoch rokoch budovania 1. 

septembra 1870. Prvý vlak bol vypravený z Košíc do Prešova o 7:30 hod. ráno. ... 
Hlavný úsek medzi Kysakom a Spišskou Novou Vsou si na svoje spriechodnenie musel 
ešte istú dobu počkat. Do prevádzky bol spustený 12. marca 1872 ako posledný úsek 

Košicko — bohumínskej železnice. ... Pre tunajších obyvateľov bola železnica jedinečným 

technickým unikátom, ktorý mnohokrát naháňal aj strach. V Kysaku, keď ľudia 
pracujúci na poli zbadali prvý vlak, vraj odhadzovali motyky a utekali kade ľahšie. 
Kronikár obce Trebejov na margo príchodu prvého vlaku po tejto trase poznamenal: 

Dľa rozprávania očitých svedkov bol to vraj úchvatný pohľad na prvú železnicu. Hľa,
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1877
Košice znovu navštívil cisár František Jozef L 
Ťahanovce v jeho pozornosti, ale aj iného donora.

„ ... v nasledujúcom roku 1877 si Ťahanovce užili tej najvyššej pozornosti. V septembri 

toho roku prišiel už po tretíkrát na návštevu Košíc cisár pán František Jozef L Už to 
nebol mladíček, ale dôstojný manžel a štvornásobný otec s fúzami a hradou. Do 
Ťahanoviec, samozrejme, opát nemal dôvod zájst, ale obec sa mu do pozornosti dostala. 

Pri akejsi príležitosti sa mu totiž donieslo do uší, že v obci je 150 školopovinných detí, 
pre ktoré však v tamojšej škole nie je dostatok priestoru. Monarcha sa tak potešil z toho, 
že sa mu národ množí a poctivo učí, že obratom Ťahanovciam daroval 100 forintov 

(forint bol vtedy doslova tvrdá mena) na pristavenie novej učebne. Podobne sa potom 
zachoval aj nový košický biskup Konštantín Schuster, ktorý však nastúpil na svoj úrad 

až v októbri. píše Duchoň (2011, s.30-31). Poznamenajme, že v roku 1877 bol už 
cisár František Jozef L aj viacnásobným starým otcom.

„Cisár pán a jeho rodina“, časť rodiny Františka Jozefa I. (pribi, r. 1883), cisár pán s fúzami a bradou medzi 
dvomi dámami, po jeho lavici je cisárovná „Sisi“, v strede stojí ich najmladšia dcéra Mária Valéria 
Zdroj: Internet
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1887 f|

Tretie vojenské mapovanie - Ťahanovce.
Na podrobnej mape sú uvedené dva názvy obce Tihány (Cahanovce). Cesta z Košíc do 

Prešova už vedie v údolí potoka Moňok, tak ako v súčasnosti. Novinkou je 

kótovanie, teda uvedenie nadmorskej výšky (v m. n. m.). Samotná obec 224 m. n. 

m. (pri kostole?). Významné dominanty: Dariusova hora /Darius B/ 224 m. n. m.; 

Viničná 410 m. n. m.; Chvalabohu /Chvala boha/ 339 m. n. m.; Košická hora

označená známa pamiatka „Križni kameň“

/Kaschauer B/ s viacerými kótami. Od obce v smere na Chvalabohu je nápisom

Obec Tahanovce na mape, III. vojenské mapovanie 1869-1887, (výsek mapy detail obce) 
Zdroj: <http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/17921 >.
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BI
Zriadenie cvičiska a strelnice cisársko-kráfovskej armády.

Koniec 19. storočia znamenal významnú zmenu pre časť ťahanovského chotára, 
ktorú v súčasnosti zaberá intravilán nášho sídliska, teda MČ Košice - Sídlisko 

Ťahanovce, ako o tom píše Duchoň (2011, s.31): „ ... koncom storočia si tu na svahu 

nad dedinou zriadila rakúsko-uhorská armáda cvičisko. “ Neskôr bola na jeho 

hornom okraji v lese zriadená aj strelnica „Der Militärschiefíplatz kaiserlich-

kônigliche armee“. Cvičisko sa využívalo pomerne dlho, prakticky až do

bezprostredného začatia výstavby sídliska, aj ked menili sa najmä aktéri, ktorí tu
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Jednými z prvých, ktorí okúsili cvičisko na ťahanovskej stráni boli zrejme kadeti 

košickej strednej vojenskej školy ako súčasť C. — K. armády.

Za socializmu aj známy český spevák Dalibor Janda bol na vojenčine v Košiciach 
a cvičil na vojenskom cvičisku pri Tahanovciach.

Ešte okolo roku 1980 nad Tahanovcami hĺbili svoje prvé okopy, útočili pomedzi 

ovce a barany a strieľali slepými aj košickí vysokoškoláci, budúca záloha 

dôstojníckeho zboru Československej ľudovej armády, ktorú vtedy pripravovali 
početné vojenské katedry na košických vysokých školách.

Samotné bývalé cvičisko slúži už vyše 30 rokov (prví obyvatelia sa nasťahovali 

v júni 1988) „na mierové účely“ každému obyvateľovi i návštevníkovi MC Košice - 
Sídlisko Ťahanovce.

aj prílohy) i vandali. Snáď niekoľkokrát opakovaná snaha miestnej samosprávy 

urobiť z neho prijateľné miesto pre oddych i krátkodobú relaxáciu už konečne 

nevyjde nazmar a zariadenie tam osadené bude podliehať len zubu času.

Torzo objektov bývalej strelnice nad Tahanovcami 
Zdroj: Foto autor
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28.7.1914
Ťahanovce a začiatok L svetovej vojny.

„ Tahanovský odpust sa v tomto roku konal v napätej politickej atmosfére. Dva dni po 
ňom vypukla vojna so Srbskom, ktorá sa veľmi rýchlo premenila na takzvanú Veľkú 

vojnu. ... Očakávalo sa, že vojna skončí do Vianoc roku 1914, a mnohí chlapci boli 
smutní, že sa jej už nestihnú zúčastnit. Ukázalo sa však, že to bol nemiestny 

optimizmus — vojna nakoniec trvala vyše štyroch rokov.“, ako uvádza Duchoň (2011, 
s.32). Málokedy vídané i slýchané militantné Nech žije vojna! (Éljen 

a háború!) znelo Košicami a možno aj v Ťahanovciach. Ako spojenec nemeckého 

cisárstva a na jeho podnecovanie vstupuje monarchia do vojny s celosvetovým 

dosahom (našťastie pre ňu poslednej, nanešťastie pre jej obyvateľov s obrovskými 

ľudskými a materiálnymi stratami) .Nové objavy, vynálezy a vylepšenia, priniesli 

novinky aj do vojenstva. Rýchlopalné zbrane ako automatické pištole, guľomety 

a úplne nové zbrane (tanky a vo vzduchu letectvo), celkom zmenili taktiku 

a stratégiu bojov. Ku koncu vojny sa dokonca použili zbrane hromadného ničenia, 
hlavne chemické. Už prvý rok vojny bol kritický. Časy, keď o víťazstve rozhodla 

jediná veľká bitka boli už dávno preč. Zdanlivo vzdialené frontové boje sa mohli 

veľmi rýchlo priblížiť i do zázemia. Veľké boje boli o Karpaty, hlavne o Beskydy. 

Ruské vojská sa pomerné rýchlo zmobilizovali, v krátkom čase obsadili cisársku 

Halič a koncom roka 1914 zatlačili C-K armádu za Karpaty. Ničivá vojna naberala 

na sile a nezadržateľne pokračovala, až nakoniec zničila aj žalár národov v strednej 

Európe, Rakúsko-uhorskú monarchiu.

Zdroj: Hronský a kol. (príloha)

{•{■^H^Dokument je vý
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28.10.1918
Koniec Rakúsko-uhorskej monarchie a vznik samostatného štátu 

Čechov a Slovákov.
Formovanie českého a slovenského dobrovoľníckeho vojska.

Keď rakúske vojenské velenie požiadalo mocnosti Dohody o prímeria 29.októbra 

1918, politická situácia v monarchii už bola neudržateľná. Ako uvádza Hronský 

a kol. (1996, s.88): „Podvečer 28.októbra vydal pražský Národný výbor zákon 

o zriadení samostatného československého štátu. V turčianskom Sv. Martine sa 
30.októbra zišlo, nevediac o týchto udalostiach, dlho pripravované deklaračné 

zhromaždenie, ktoré prijalo Deklaráciu slovenského národa ..., ktorá na základe 
sebaurčovacieho práva slovenského národa deklarovala odtrhnutie Slovenska od 

historického Uhorska a súhlas s vytvorením samostatného československého štátu. “ 
Koniec vojny s úľavou prijali aj Tahanovčania. O udalostiach, ktoré viedli k vzniku 

nového štátu, ktorého mali byť súčasťou, však máločo vedeli. Aj keď vojna už 

skončila, v rozvrátenej monarchii jedinou silou, ktorá mohla napomôcť udržať 

novú republiku pri živote bolo vojsko. Vojenské jednotky, v ktorých slúžili Slováci 

boli ako súčasť uhorského honvédstva v drvivej väčšine nasadzované v predných 

líniách najmä proti Slovanom (na východe proti Rusom, na juhu proti Srbom), ale 

aj na talianskom fronte. Jednotky zložené z maďarsky hovoriacich vojakov pôsobili 

väčšinou v zázemí. Ku koncu vojny sa radikálne búrili najmä jednotky nasadené 

v predných líniách, odmietali bojovať a dožadovali sa odchodu domov, v mnohých 

prípadoch sa dobrovoľne vzdávali do zajatia a odovzdávali zbrane víťazným 

mocnostiam Dohody. Oproti tomu Česi sa cítili byť jej súčasťou a nechávali si plnú 

výzbroj, často aj celé velenie jednotiek až do veľkosti pluku tvorili len príslušníci 

tohto národa a zvyčajne spoločne sa vracali aj z bojísk. Mnohí z veliteľov patrili aj 

ku generalite v monarchii a to až do hodnosti poľného podmaršala. V tom čase, 

jediným Slovákom s generálskou hodnosťou (ale vo francúzskej armáde) bol M.R. 
Štefánik. Ďaleko od domova sa tak sformovali aj najbojaschopnejšie jednotky 

zložené zo Slovákov, legionárske zbory tvorené z amerických krajanov boli úspešné 

v bojoch na západnom fronte. Malo to síce veľký politický význam najmä pre 

medzinárodné uznanie nového štátu, ale rozhodujúcou sa ukázala situácia priamo 

doma. Plne sa to prejavilo pri formovaní vojska v novej republike, pri vytýčení a aj 
udržaní jej hraníc. Kým českí velitelia, ktorí dali svojim podriadením voľno na 

návštevu rodín, vedeli sformovať vojsko, aj dobrovoľníkov — legionárov, v priebehu
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niekoľko hodín, či dní, Slováci boli na tom oveľa horšie. Pomerne málo ich 

vojensky pôsobilo priamo na území Slovenska. Ostrieľaní mnohými bojmi, 

zvyčajne ako radoví vojaci, či na nižších veliteľských postoch, sa po skončení vojny 

vracali na Slovensko (väčšinou z najbližšieho srbského, či talianskeho frontu),často 
peši a bez zbraní. Mnohí z nich si uvedomovali potrebu vlastných vojenských

jednotiek pri obrane nového štátu, ku ktorému sa hlásili. 

Začali vznikať národné gardy. Významným činom bol vznik 

centra pre organizovanie Gardy Slovenskej Slobody. Ako 

uvádza Hronský a kol. (1996, s.94): „Organizovaním gardy 

poverili kapitána Ľudovíta Simka zo Senice. ... Po vykonaní 

slávnostnej vojenskej prísahy 15.decembra 1918 odišiel I. 

prápor Gardy Slovenskej Slobody do poľa — na východné 
Slovensko.“ Ľudovít Šimko (29.7.1890 — 29.11.1938) bol 

rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky z 8.mája 

2009 povýšený do vojenskej hodnosti plukovník in 

memoriam.

Ľudovít Šimko už ako pplk. generálneho štábu Československej armády
Zdroj: Vojenský historický ústav (VHÚ)

Vojenské jednotky zložené z Cechov a Moravanov si 

popri zbroji často nechávali svoje označenie aj po 

návrate z frontu, to umožnilo ľahkú orientáciu ich 

členov. Príkladom môže byť 30. peší pluk, ktorý sa 

vrátil z frontu do Vysokého Mýta (pod vedením 

pplk. Františka Berana) v bojaschopnej zostave.

Najmä z legionárov sa sformovali mnohé ďalšie 

zložky vojenskej moci v novej republike, ktoré najprv 

pomáhali pri vytýčení hraníc nového štátu a čoskoro 

ho museli aj brániť pred rozsiahlou okupáciou z

Spomínané dve jednotky (I. prápor Gardy Slovenskej 

Slobody a 30. peší pluk), ako súčasť novej obrannej 

moci, pôsobili na východnom Slovensku, v Košiciach 
a pri Ťahanovciach.

pík. František Beran, v Košiciach a na východnom Slovensku velil ešte ako podplukovník
Zdroj: Regionálni muzeum ve Vysokém Mýte, Sbírky
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29.12.1918 m

Príchod českých a slovenských legionárov do Košíc a Ťahanoviec.
Silné zoskupenie legionárov došlo koncom roka 1918 do Kysaku (vid foto v
prílohách). Na oslobodzovaní východného Slovenska, samotných Košíc 

a Ťahanoviec spod uhorskej správy sa bezprostredne zúčastnili spomínané vojenské 

jednotky českých a slovenských dobrovoľníkov. Pplk. F. Beran velil českým 

legionárom 30. pešieho pluku z Vysokého Mýta a kapitán (stotník)Ľ. Simko zasa 

Slovákom z práporu Gardy Slovenskej Slobody. V rámci zaujatia tzv. Prvej 

demarkačnej čiary sa koncom decembra dostali do bezprostrednej blízkosti Košíc. 

Vojenskí historici, Hronský a kol. (1996, s. 107) o tom píšu: „Ako prví vtiahli do 

mesta slovenskí dobrovoľníci Gardy Slovenskej Slobody a večer 29.decembra 1918 boli 

Košice obsadené jednotkami domáceho čs. vojska.“ Na pamiatku tejto udalosti bola 
v Košiciach na Hlavnej 113 (kde sa vojsko usídlilo), odhalená pamätná tabuľa (síce 
až pri príležitosti 90. výročia tejto udalosti, ale predsa). O Tahanovciach, i o 

smeroch postupu legionárov sa vyjadruje aj Duchoň (2011, s.33): „Pri tejto akcii 
boli obsadené aj Ťahanovce. Po 

ceste od Chvalabohu prišli totiž 
českí vojaci bývalého

30.vysokomýtskeho pluku a po 
pravom hornádskom brehu, cestou 

od Kostolian, vojaci Gardy 
slovenskej slobody. Ešte v ten večer 
dislokoval podplukovník Beran v 

Tahanovciach dve delostrelecké 
batérie. “ Práve cvičisko nad 

Tahanovcami svojou polohou 

bolo na to veľmi vhodné. 

„Tricátnici“ tak mali Košice na 

dostrel.
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Okrem pamätnej tabule venovanej českému a slovenskému vojsku na Hlavnej ulici 

v Košiciach a známej putiky U Legionárov (tú si však s nimi spája len 

málo kto),niet o nich ani o ich veliteľoch žiadnej inej zmienky. Pripomeňme si tak 

aspoň ich slávnostný pochod Košicami i vojenskú prehliadku na historicky veľmi 

známych miestach metropoly východného Slovenska.
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Útok boľševickej maďarskej armády na Slovensko.
Koncom roka 1918 sa na Slovensko vrátili početné légie Slovákov najmä 

z Talianska pod velenímvysokých talianskych dôstojníkov a generálov, o čo sa 
pričinil najmä M.R. Štefánik. Najväčšia časť vojensky bojaschopných jednotiek 

však uviazla v Rusku, ktoré zachvátila boľševická revolúcia. Revolučné hnutie sa 

šírilo aj strednou Európou a zasiahlo aj Maďarsko. Ani predstavitelia tejto novej 

moci sa však nemienili vzdať myšlienok na obnovu Uhorska a koncom mája začali 

útok proti novému štátu Cechov a Slovákov. Dovtedy už posilnené česko-slovenské 

vojsko zaujalo aj tzv. druhú demarkačnú čiaru, pričom do novej republiky bolo 

začlenené nielen celé Slovensko, ale aj tzv. Podkarpatská Rus s väčšinovým 

rusínskym a ukrajinským obyvateľstvom. „Tricátnici“ pod taktovkou pplk. F. 

Berana na jar 1919 plnili v zázemí aj iné ako vojenské misie (propagovali futbal, 

zúčastňovali sa ľudových osláv a pod.). Od čias pobytu slovenských dobrovoľníkov 

na východnom Slovensku (v rokoch meruôsmych 1848 - 1849) tu bolo po vyše 

polstoročí znovu vojsko, ktoré rozumelo obyvateľstvu a naopak aj obyvatelia jemu. 

30. peší (30.strelecký, toto označenie používajú niektorí slovenskí historici) pluk 

plnil až do konca mája svoje úlohy blízko slovensko-poľského pomedzia.

Mierové misie legionárov 30. pluku na východnom
Zdroj: Regionálni muzeum ve Vysokém Mýte, Sbírky

Ako sa hovorí dobrého veľa nebýva, mierové časy sa rýchlo skončili, aspoň na 

Slovensku. Dňa 6. júna vtrhli maďarskí boľševici (až 5 peších divízií, teda prakticky 

jeden armádny zbor) v smere na Košice a po oboch hlavných cestách okolo 

Ťahanoviec pokračovali na sever. Hlavný prúd sa údolím Torysy dostal do Prešova. 

Tu sa opäť rozdelil v smeroch na Sabinov a k Bardejovu. Bočnými smermi 

postupovali iné vojenské jednotky maďarských boľševikov, najväčšia z nich proti 
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toku Hornádu až do Kysaku. Najmä maďarsky hovoriace obyvateľstvo Košíc vítalo 

príchod maďarského boľševického vojska (je zaujímavé, že veliteľský zbor 

i generalitu tohto „proletárskeho vojska“ tvorili penzionovaní generáli C—K armády 

a príslušníci šľachty, mnohí z nich neskôr účinkovali aj v radoch tých, čo potlačili 

boľševickú revolúciu v Maďarsku a umožnili nástup Horthyho fašistickej 

diktatúry). V Košiciach bola vyhlásená Maďarská republika rád. Odlišná situácia 

bola v Prešove. Tu sa „proletari caleho šveta spojili“ 16.6.1919 až keď boli oslovení 

agitátormi (a tlačovinami napísanými „čechoslováckou“ rečou, resp. „šarištinou“) 

v službách Maďarskej republiky rád. Maďarskí boľševici priviezli so sebou aj 

bábkového predsedu vlády Slovenskej republiky rád - SRR, soudruha A. Janouška. 

Pre obyčajného človeka mohlo byť nanajvýš čudné, že jedna časť bratov Cechov 

mu ako hlavné mesto núka Prahu a onedlho na to, iní mu chcú vnútiť opäť 

Budapešť. Okrem toho, že sa boľševici chceli porátať so svojimi „triednymi“ 

nepriateľmi (ušiel pred nimi aj košický biskup), tŕňom v oku im boli najmä 

proslovenskí činitelia, napr. Ján Straka v Košiciach. Spúšť, ktorú títo „proletári“ 

zanechali aj na východnom Slovensku, nezažilo obyvateľstvo od čias tureckých 

nájazdov (pri svojom odchode odvážali dokonca dozrievajúce obilie z polí).

Boje legionárov s boľševickým útočníkom v okolí Košíc.
30 . peší pluk sa síce stihol vrátiť do Košíc, ale na príkaz velenia ich 5.júna opustil 

a zaujal obranné postavenie v ich blízkosti. O jeho činnosti, i južne priľahlej 
vojenskej jednotky, uvádza známy súčasný košický historik (Gašpar, 2000) 

nasledovné: „30. peší pluk pod vedením pplk. Berana zaujal obranné pozície v 

priestore ohraničenom dedinami Bukovec - Nižný Klatov - Košická Belá - Obišovce. V 
uvedenej oblasti sa odohrali prudké boje, pri ktorých mal nepriateľský 40. a 101. peší 
pluk maďarskej červenej armády až trojnásobnú prevahu. Najprudšie boje s veľkými 

stratami na životoch sa odohrali v dňoch 8.-11. júna pri Kysaku a 17. - 18. júna na 
Železnom vrchu (818m) južne a o kótu 705m (Vinterov) východne nad obcou Košická 

Belá. 30. strelecký pluk v týchto bojoch stratil pri Kysaku 10 mužov, nad Košickou 

Belou 43 mužov. Ustupujúci Maďari sa následne v priestore Nižný Medzev - Jasov 
stretli v bojoch s legionármi 32. pešieho pluku "Gardský”. Tu v bojoch 21. júna 1919 
položilo svoje životy ďalších 21 českých vojakov. V júnových bojoch padlo ďalších 23 
českých legionárov a vojakov aj v priestore Perín - Čečejovce - Turňa nad Bodvou. “ 

Niekoľkonásobnej početnej prevahe boľševického nepriateľa sa Cecho-Slováci 
väčšinou len bránili.
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Snáď jedinou úspešnou útočnou operáciou z česko-slovenskej strany v tej dobe 

bola „bitka O Kysak“ ll.júna 1919, v ktorej významnú úlohu zohral II. prápor 

(veliteľ kapitán | stotník Jiŕí Hon) 30.pešieho pluku, ako o tom píše (Junek, 

2009): „Napriek tomu sa ráno ll.júna podarilo II. práporu celkom nečakaným 
útokom zmocnit celej dediny Kysak, obsadit dôležitú železničnú stanicu a dva mosty cez 
Hornád. “ Aj keď pomer síl bol výrazne na strane boľševikov (2 samostatné pluky 

oproti 1 práporu, teda prevaha najmenej 7:1), významnú úlohu tu zohrala najmä 
guľometná rota práporu Čecho-Slovákov, ktorá nemilosrdne kosila Kúnových 

agresorov. Aj keď nepriateľ neskôr prešiel do protiútoku, jeho straty boli obrovské. 

Po dohodnutom prímerí Cecho-Slováci napočítali 13 mŕtvych a 27 zajatých. Na 

strane maďarských boľševikov bolo 250 mŕtvych.

Guľometná čata legionárov pluku „Gardský“ v Turni n/Bodvou, r. 1919 
Zdroj: Internet

- 41 -



Dokument vznikol pri príležitosti 750. výročia najstaršie známej písomnej zmienky o obci Ťahanovce
a 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce

Po podpísaní prímeria, hneď po odchode boľševikov z Košíc začiatkom júla 1919, 

ako prvý do mesta vtiahol práve 30. peší vysokomýtsky pluk. Je len iróniou osudu, 

že aj pre neho platia košické historické paradoxy. V tomto prípade je to však jedna 

z košických historických absurdít. Na budove bývalej košickej radnice. Hlavná 59, 

ešte stále visí tabula venovaná bábkovej SRR, ktorej vláda zutekala s maďarským 

boľševickým vojskom. Tento relikt socializmu tak pripomína okupáciu Košíc 

a východného Slovenska maďarskými boľševikmi. Pritom Košice so Slovenskou 

republikou rád majú pramálo spoločné. Tá bola vyhlásená v Prešove až 10 dní po 

tom, čo Košiciach a v mestách na juhu východného Slovenska (Rožňava, ...) bola 

vyhlásená Maďarská republika rád ako nástupca veľkého Uhorska. Teda pamätná 

tabuľa je číry nezmysel, pripomína okupáciu mesta Košice cudzím, maďarským 

boľševickým vojskom. O čs. légiách na starej košickej radnici nie je ani zmienka. 

Pamätníky označujúce boje týchto zabudnutých hrdinov možno však nájsť 
v Kysaku, v Košickej Belej, na Železnom vrchu, či v Turni n/Bodvou.

Na svoju pamätnú tabuľu v Košiciach zrejme márne čakajú minimálne dvaja 

vojenskí velitelia, ktorých vojská oslobodili toto územie spod uhorskej správy. 

Veliteľ práporu Gardy Slovenskej Slobody stotník Ľudovít Simko (od roku 2009 
plukovník in memoriam) a veliteľ 30. pešieho vysokomýtskeho pluku pplk. 

František Beran (neskôr povýšený na plukovníka). Jeho vojsko oslobodilo Košice 

spod maďarskej nadvlády dokonca dvakrát (29.decembra 1918 a 6.júla 1919).
Ťahanovce spolu s Košicami tak prežili prvú aj keď krátku, mesačnú (od 6.júna do 

6.júla 1919) okupáciu maďarským vojskom, tá najdlhšia ich ešte len čakala. 

Predchádzalo jej ešte takmer 20-ročné obdobie života v demokratickom štáte 
s názvom Československá republika, resp. Československo, skr. ČSR.

Dňa 4. júna 1920 sa rešpektovať územnú celistvosť tohto štátu zaviazal 

Trianonskou mierovou zmluvou aj jej južný sused, Maďarsko. Ako túto zmluvu 

mienil dodržať sa mohli čoskoro presvedčiť aj Tahanovčania, ktorí naopak vyjadrili 

tomuto aktu plnú podporu.
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1919-1920
Ťahanovčania slobodne vyjadrili svoju národnú príslušnosť 

a podporili Trianonskú zmluvu.
Po rozpade Rakúsko - Uhorska mali následníčke štáty riešiť dohodami aj 

novo vznikajúce hranice. Rakúska strana bola v tomto smere pomerne ústretová.

Zmierila sa s voľbou Cechov a Moravanov patriť do iného štátneho zväzku. Veľké 

územie Malopoľska (vrátane Krakova), Haliče a aj časti Vladimírska pripadlo 

opätovne obnovenému Poľsku. Pomerne hladko sa vyriešili územné spory aj 

s Talianskom, či novo vzniknutým kráľovstvom južných Slovanov. Veľkú mieru na 

tom mali zrejme aj samotní rakúski politici, ked spoločne s veľkou časťou 

obyvateľstva preferovali republikánske zriadenie svojho nového štátneho útvaru. 

Odlišná situácia bola v Maďarsku. Konzervatívne jadro vládnucich vrstiev len veľmi 

ťažko nieslo prehru vo vojne, ale najmä územné zmeny po nej, ktoré znamenali 

koniec Uhorska. Polarizovaná spoločnosť často prijímala krajné riešenia od 

ultraľavicového v podobe Maďarskej republiky rád až po fašistickú diktatúru 

nastolenú Horthym. Všetky tieto politické formy však neskrývali nevraživosť voči 

územným zmenám a nesúhlas najmä s podmienkami Trianonskej zmluvy 

o povojnovom usporiadaní strednej Európy. Silou mocou chceli naspäť najmä 

mesto Košice. Presvedčiť víťazné mocnosti o tom, že v meste a jeho blízkom okolí 

žijú Maďari vo väčšine, malo napomôcť verejné zisťovanie v najbližšej severnej obci 
Ťahanovce (Tehány), tú si zvolila samotná maďarská strana. V rámci verejného 

zisťovania o tom, akým jazykom hovoria dospelí obyvatelia tejto obce, odišli 

zástupcovia maďarskej strany s poriadne dlhým nosom, ako uvádza napr. 

(Prídavok, 2007): „Člen madeirskej komisie nadporučík gróf Csáky žiadal francúzsku 

misiu, aby Košice pririekla Maďarsku, bo i okolie Košíc je maďarské. Náš člen, Karol 
Murgaš, žiadal presvedčit sa o tom. Ipošla komisia do Ťahanoviec a nenašla tam ani 

jedného Maďara. Francúzsky generál sa nad týmto pozastavil a upozornil Csákyho, aby 

ho nezavádzal. “ V súvislosti s meniacimi sa pomermi po I. svetovej vojne 

spomeňme ešte jednu zaujímavosť. V priebehu krátkeho obdobia (1918-1920) 
Ťahanovčanov aj Košičanov chcelo mať za občanov niekoľko štátnych útvarov: 

Habsburská monarchia v podobe Rakúsko — Uhorska, Slovjacka republika resp. 
Slovenska ľudová republika, Česko — Slovensko, Maďarská republika rád, 

Československo, resp. Československá republika. Niektoré z nich mali len 

deklaratívnu podobu.
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Ťahanovce v rokoch 1920 - 1985
22.9.1923
Otec slovenského národa Andrej Hlinka v Košiciach, jeho obranca 

Ján Hanušovský z Ťahanoviec bol zabitý.
Život v novom štáte priniesol mnoho noviniek, bol aj veľmi rušný. Slobodu 

a demokraciu si však často každý vykladal po svojom, najmä rôzne živly. 

Dochádzalo k častým aj fyzickým potýčkam, ak sa zišlo viac protichodných 
názorov. Na jednu takú doplatil životom aj Tahanovčan Ján Hanušovský, ktorý 

chcel zabrániť, aby v košickom Salkháze napadli slovenského kresťanského politika 
a farára A. Hlinku. Píše o tom aj Ďurica (1995, s. 120): „22.september - Na 

predvolebnom ľudovom zhromaždení SĽS v Košiciach prívrženci vládnych strán 

napadli zhromaždených občanov i samého poslanca A. Hlinku a na smrť dobili roľníka 
Jána Hanušovského z Ťahanoviec. "

1923
V Gajdových kúpeľoch (dnes rekreačný areál Anička) sa od roku 

1923 kúpali aj Ťahanovčania.
Život však prinášal pre Košice i Ťahanovce aj príjemnejšie stránky: „Veliteľkošickej 

vojenskej posádky, mladý a aktívny generál Radola Gajda, sa ukázal ako schopný 
organizátor, ktorý v roku 1923 využil svojich vojakov na postavenie moderného bazéna 

a kúpeľných zariadení. Novým kúpeľom sa ihned začalo hovoriť Gajdove a zo 

sírovodíkového prameňa sa stala Gajdovka — tento názov sa udržal dodnes.", ako 

uvádza Duchoň (2011, s.38).
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1925 -1938
Zberáte! slovenských ornamentov Š. L. Kostelníček v Košiciach. 

Jeho pozornosti neušli ani ornamenty z Ťahanoviec.
V novom štáte nastal aj nebývalý rozmach všetkých druhov umenia. Aj výsledky 

ľudovej tvorivosti sa začali systematicky podchycovať. Medzi pomerne málo 

preferované druhy výtvarného umenia patrí aj ornamentika. Zakladateľom 

systematickej slovenskej ornamentiky, dokumentaristom slovenského ornamentu, 

je Štefan Leonard Kostelníček, občiansky Štefan Kostelničak (* 14.2.1900 

- Spišská Stará Ves, t 19.9.1949 — Košice). „Vroku 1925 prišiel do Košíc, kde 
navštevoval kresliarsku školu maliara Eugena Króna. V roku 1926 tu mal vlastný 

ateliér a venoval sa ornamentálnej tvorbe a výzdobe keramiky. tíko uvádza SME- 
KORZÁR online. Ako žiak (1925-1927) a neskôr aj priateľ E. Króna mal 

v Košiciach ateliér až do roku 1938.

Z početných motívov našiel v jeho tvorbe svoje miesto aj tahanovský ornament. 

Majster slovenského ornamentu veľmi pravdepodobne využíval na svoje cesty do 

i z Košíc Prešovskú cestu, či železnicu.
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1929
Futbal v Tahanovciach.

Do popredia sa v mierových časoch dostávalo aj trávenie voľnočasových chvíľ, 

ktorých začalo pribúdať. Aj v Tahanovciach sa zmenila štruktúra obyvateľstva. 

Mnohí z nich síce ostali gazdovať na svojej rodnej hrude, časť obyvateľstva však 

mala príjmy aj z inej činnosti (pracovné príležitosti v meste, na železnici 

i v samotnej obci), niektorí sa za prácou vysťahovali do zahraničia (najmä do USA). 

Novým fenoménom sa stal šport. Najmä pred blížiacimi sa I. majstrovstvami sveta 

vo futbale (1930) sa v 20-tych rokoch 20. storočia tento druh športu rýchlo šíril po

celej Európe. Na chuť mu prišla aj ťahanovská mládež. Prvé oficiálne súťažné 

zápolenia sú zviazané so zaujímavým názvom ťahanovského klubu, ako píše 

Duchoň (2011, s.72): „Časom sa však tahanovskí chlapci vypracovali a v roku 1929 

sa prihlásili do súťaže, už pod hrdým menom „Kométa Ťahanovce. 'Najslávnejšia 

história ťahanovského futbalu je však spojená s klubmi Mapnezitka Ťahanovce, 

resp. neskoršie Baník Ťahanovce, ktoré reprezentovali obec niekoľko desaťročí. 

Mená ťahanovských futbalistov ako Štefan Jurík, Vojtech Chmilnický, Ondrej

Svojho času úspešne pôsobilo v Tahanovciach aj ženské futbalové družstvo. Kto 

tomu neverí, nech si pozrie nami často citovanú historickú príručku Tahanovčana 

od J. Duchoňa.
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10.-11.11.1938
Začiatok okupácie Košíc a Ťahanoviec maďarským fašistickým 

vojskom M. Horthyho.
Po mníchovskom diktáte koncom septembra 1938, zosnovanom Hitlerom, 
i zbabelom prístupe k ochrane Československa vtedajšou vládou na čele 

s prezidentom Benešom, visel aj nad Slovenskom ortieT anexie území, na ktorých 

žili aj menšiny. Vo Viedni sa začiatkom novembra zišli zástupcovia európskych 

fašistických mocností, aby riešili územné nároky horthyovského Maďarska voči 

svojim susedom. Okupácia južných území Slovenskej krajiny a Podkarpatskej Rusi, 

vrátane mesta Košice a obce Tahanovce, v súlade s viedenským verdiktom musela 
prebehnút do 10.11.1938. Prúdy utečencov prechádzali popri Ťahanovciach do 

Kysaku, Prešova a ďalej do slovenského vnútrozemia (po Prešovskej ceste, po 

Kostolianskej ceste i po železnici). Tento exodus obyvateľstva spôsobil zmenu 

mesta Košice z takmer prosperujúceho veľkomesta na provinčné sídlo: „V októbri 

1938 v meste žilo 80 000 obyvateľov, v decembri už len 58 000. “
Žiaľ, veľký podiel na oslave vstupu „vodcu“ Horthyho do mesta a jeho velebenie 

pokrikom „Horthyl, Horthy!, Horthyl“, majú aj známi protagonisti tej doby, 

vojnový zločinec J. Esterházy (Eszterházy János) a Košičan Alexander Máraj (Márai 

Sándor), ktorý to aj publikoval v periodiku „Pesti hírlap“. Duch hortyovstva 

a antitrianonu sa v „multikulturálnom meste“ Košice ticho toleruje aj v časoch 

bezbrehej demokracie, každý z nich má v meste sochu.

Ako píše Duchoň (2011, s.38): „lO.novembra 1938 sa teda Tahanovce stali súčastou 
Maďarska. 'Pre Košice, Ťahanovce i ďalšie okupované obce nastali kruté časy. 

Incidentov s brutálnou štátnou mocou bolo mnoho. Z okolia Košíc spomeňme 

napr. Slanec (hrdinský boj finančnej stráže s okupantmi), Nádosť, dnes Trstené 

p/Hornáde (na vyvesenie slovenskej zástavy na kostole 9.4.1939 reagovali maďarskí 
fašisti pálením slovenských kníh, potupením obrazov svätých, atď.). 

Prenasledovaniu sa nevyhli ani cirkevní predstavitelia: v Barci (farár Pavlík), 

v Krásnej n/Hornádom (rehoľníčky), atď., atď.
O svojom živote v okupovaných Košiciach publikovali napr. Dr. T.E. Bohm 

(Bohm,1994), Mons. Dr. A. Harčar (Harčar,2008). Svoje si prežil aj nestor 

košických historikov, ešte žijúci prof. L. Tajták (nar. 1921) a mnohí iní.
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10.-11.11.1938
Ťahanovská mládež vyjadrila svoj postoj k okupácii.

Prebiehajúci obraz apokalypsy nenechal ľahostajnú ani ťahanovskú mládež, najmä 

študentov. Tí sa zapojili do distribúcie letákov vysvetľujúcich nezákonnosť 

okupácie. Maďarskí okupanti boli touto iniciatívou nemilo zaskočení. Podrobne 

tento skutok opisuje jeho iniciátor, učiteľ Michal Smolko (1899 — 1986) 

z Kostolian n/Hornádom, ako uvádzajú Sabolová, V., Medvec, A., (2009, s. 18 — 

20): „Košice čakali návštevu hlavy štátu Horthyho. Dátum nepamätám, lebo neviedol 
som si písomné záznamy. Ale bolo to v nedeľu. Aj my, Slováci, chceli sme ho privítať 

tak po slovensky, aby cítil naše veľké sklamanie. Objednal som z Bratislavy 
z propagačného oddelenia letáky na toto privítanie. Poslali mi ihned 5 druhov, 
dovedna asi 30 000. V stredu zavolal som si z Ťahanoviec študentov. Prišli 6 chlapci 

a jedno dievča. Na ich mená si nepamätám. Letáky nabalili do batohov, a tak okolo 
polnoci osobne som ich odprevadil na hranicu. Pribral som si aj študenta Jána Oravca 
z Kostolian, aby som sa v noci nevracal sám. Pravda, dal som im aj poučenie, ako treba 

s letákmi narábať, aby svoje poslanie splnili a oni aby neupadli do podozrenia. Do 
soboty večera kázal som letáky ukryť do predsedovho stohu slamy. Totiž predseda bol 
maďarón. Letáky mali rozhadzovať až v noci zo soboty na nedeľu, a to až po polnoci. 
Od Ťahanoviec po Košice nemá sa ani jeden leták pohodiť, aby stopa neviedla do obce. 

A na pamiatku doma tiež nenechávať nič, lebo treba predpokladať i domovú 

prehliadku. V nedeľu ráno pred príchodom Horthyho bol v Košiciach veľký poplach. 
Ulice i dvory boli zamorené letákmi. Polícia, vojaci i hasiči odstraňovali letáky. Všade 
zhon, jedni nadávali, iní zase sa tešili z toho chaosu. My sme po tejto nedeli čakali 
správu o letákovej akcii, lined v pondelok poslal som kolegu Siegfrieda na stanicu 

k vlaku, či niekto známy nepríde z Košíc a neporozpráva, čo sa dialo v Košiciach. 

Dopoludnia nič. Ale popoludní prišla jedna pani z Košíc, ktorá Siegfrieda poznala 
a porozprávala mu o zamorení Košíc letákmi. Ba dokonca mala aj jeden v topánke 
obutý. Ukázala mu ho, a tak sme sa presvedčili, že letáky svoju úlohu dobre zohrali. 
Pravda, bez vyšetrovania sa to nezaobišlo. V Barci dvoch ľudí zatvorili, ale takých, čo 
prsty v tom nemali. Chlapci dlhý čas boli utajení. Ale i tu oko podozrenia zaškúlilo. 

Raz, včas ráno o štvrtej, ktosi zaklope na okno. Pozerám vonku a na dvore stojí financ 
a 4 moji chlapci z Ťahanoviec. Cez plecia majú prehodené, čo si stihli z domu pri 

úteku zobrať. Hovoria mi — sledujú nás a preto museli sme utiecť. Financovi kázal som 
ich nechať u nás. Manželka dala im raňajky a ja som pre nich napísal listy. Dvoch som 

poslal na okres do Prešova a dvoch do Bratislavy. “ Podobne túto historickú udalosť na 
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seminári v Tahanovciach r.2009 opísala vo svojom príspevku Ing. Mária Sabolová, 

dlhoročná poslankyňa NR SR. Počula ho z rozprávania svojho starého otca, 
Michala Smolka z Kostolian n/Hornádom.

Michal Smolko, traja študenti z Ťahanoviec a financ, v Kostofanoch n/Hornádom
Zdroj: Sabolová, V., Medvec, A. (2009): Spomienky na Kostolany. MKV press, Košice, 2009

Žiaľ, mená 7 ťahanovských študentov, ktorí preniesli letáky cez hranice a 

„distribuovali“ ich v Košiciach pred príchodom Horthyho nie sú doteraz známe. 

Doposiaľ nepoznáme mená ani tých 4 ťahanovských študentov, ktorí boli 

v dôsledku perzekúcie nútení vyhľadať azyl na Slovensku a utiekli z okupovaných 
Ťahanoviec. Je možné, že po 75-tich rokoch spoznajú Tahanovčania aspoň tých 

troch študentov, ktorí sú na fotografii.

Je veľmi pravdepodobné, že všetci spomínaní ťahanovskí študenti boli 

zainteresovaní aj na dalšom podujatí proti okupantom, ktoré sa realizovalo priamo 

v obci. Následné vyšetrovanie aj tejto udalosti ich zrejme mohlo spojiť „s letákovou 
akciou“ a preto volili útek z okupovaných Ťahanoviec.
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22.1.1939
Odpor Ťahanovčanov proti maďarským fašistickým okupantom.

Po takmer 20-tich rokoch demokracie sa aj do Ťahanoviec načas vrátili ťažké časy 
akoby z konca 19. storočia. Najmä mladší Ťahanovčania to veľmi ťažko znášali a po 

drobných akciách sa podieľali aj na verejnom prejave svojej túžby po slobode, ako 
otom píše aj Duchoň (2011, s.38-39): „22januára 1939 vyjadrili Ťahanovčania 

svoju nespokojnost s pričlenením k Maďarsku aj verejne a masovo. Po bohoslužbe 

v kostole zaspievali slovenskú hymnickú pieseň „Hej Slováci, ešte naša slovenská

O beštialite a praktikách maďarských fašistických okupantov svedčia výpovede 
dvoch najviac prenasledovaných občanov Ťahanoviec, Dr. Jozefa Katonu a Jána 

Vargu. Z výpovede J. Katonu, ako to publikuje napr. (Bôhm, 1994), sa 
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dozvedáme: „ ... stalo sa, že niekoľko ráz od hrozného bitia som omdlel a prišiel 

k vedomiu, len ked ma poliali vodou.“, to okupantom nestačilo: „...po dvojdňovom 
mučení ... spútaní a ako vrahovia boli sme cez mesto Košice pod bodákmi na samé 

poludnie vedení vari na výstrahu ...“.

Pri príležitosti 70. výročia tejto udalosti (v nedeľu 25. januára 2009) bola 

v Tahanovciach na kostole odhalená pamätná tabuľa, za účastníkov tejto udalosti 

bola odslúžená slávnostná svätá omša. Po odhalení pamätnej tabule sa konal aj 

odborný seminár. Slávnostnú omšu celebroval pomocný košický biskup J. Ex. 

Mons. S. Stolárik. Podujatí sa zúčastnili aj významné osobnosti: primátor mesta p. 

F. Knapík, poslankyňa Národnej rady SR p. M. Sabolová, početne boli zastúpení aj 

starostovia mestských častí mesta Košice a iní.
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Marec 1939
Ťahanovčania a Košičania, proti svojej vôli, ako vojaci maďarskej 

okupačnej armády, na „slovenskom fronte“ v marci 1939.
Ani po okupácii južných častí Slovenska, ktoré získalo horthyovské Maďarsko na 

základe Viedenskej arbitráže v réžii fašistických mocností, jeho územné požiadavky 

neochabovali. Bedlivo sledovalo kroky Berlína a spoločne sa podieľalo na agresii 
voči susedom. Ďalšia príležitosť sa naskytla pri delení Československa v marci 

1939. Žiaľ okrem fašistických štátov (Nemecko, Maďarsko) sa na tomto akte, aj 

keď okrajovo, zúčastnil aj ďalší sused tejto koristi, PoTsko. Po okupácii podstatnej 

časti Podkarpatskej Rusi, pokračovali horthyovci v agresii proti novovzniknutej 

Slovenskej republike, ktorú medzi prvými de iure uznali už 15.3.1939. V rámci 
bojov v tzv. Malej vojne v dňoch 23.-25.marca 1939 sa dostali až do hĺbky 10-30 

km na územie východného Slovenska. Celý tento pás (od Novej Sedlice, cez 

Stakčín, Sobrance až po Pavlovce n/Uhom) okupovali až do jeho oslobodenia 
sovietskou Červenou armádou v novembri 1944. Pódia osvedčenej taktiky 

prebranej z čias monarchie, boli v marci 1939 do prvých línií nasadzovaní vojaci 
z okupovaných území južného Slovenska, medzi nimi aj Ťahanovčania, či 

obyvatelia iných mestských častí súčasných Košíc. Okupačné sily fašistického 

Maďarska tvorilo viacero zložiek. Aj samotná maďarská kráľovská armáda bola 

hierarchicky členené do viac sledov. Jej jadro už len obsadzovalo dobyté územia za 

prvým sledom, ktorý tvorili vojaci nemaďarského (najmä slovenského) pôvodu. 

Najväčší strach u obyvateľstva mala vyvolať teroristická tzv. rongyos gárda, tvorená 

z rôznych dobrodruhov a kriminálnych živlov, jej príslušníci mali okrem iného 
prisľúbené majetky a pozemky, z ktorých vyhnali (v mnohých prípadoch aj fyzicky 

zlikvidovali) ich pôvodných vlastníkov.

Jar 1941
Ťahanovčania a Košičania ako nedobrovofní vojaci maďarskej 

okupačnej armády, na „juhoslávskom fronte“ na jar 1941.
Už známu taktiku použili horthyovskí fašisti aj v prípade okupácie Juhoslávie, na 

ktorej sa popri Hitlerovom Nemecku, Mussoliniho Taliansku, s veľkou vervou 

zúčastnili. Tejto zákernej vojny sa v prvých líniách opäť nechtiac zúčastnili aj vojaci 

z okupovaných území južného Slovenska, medzi nimi aj Ťahanovčania, či 
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obyvatelia iných mestských častí súčasných Košíc. Aj ich, aj keď nechceným, 
pričinením sa napr. z Nového Sadu stal opäť Újvidék, zo Subotice Szabadka, atd.

26.6.1941
Bombardovanie Košíc 26.6.1941, obetami boli aj Ťahanovčania.

Okupovaním území susedov (južného a časti východného Slovenska, celej 

Podkarpatskej Rusi, časti Rumunska, severného Srbska) sa v podstate naplnili 

ambície maďarských fašistov o velkom Maďarsku, aj keď už nie celkom v rozsahu 

Uhorska zo začiatku 20.storočia. Atak, keď 22. júna 1941 (v nedeľu, v skorých 

ranných hodinách)bez vypovedania vojny vyše 200 divízií nacistického Nemecka 

a jeho spojencov zaútočilo na Sovietsky zväz, maďarskí vojaci medzi nimi chýbali. 

Svoju modrú divíziu - Division Azul poslal španielsky diktátor - Caudillo de 

Espana, F. Franco (za Hitlerovu pomoc letky Luftwaffe Condor v rokoch 

občianskej vojny, ktorá zrovnala zo zemou baskické mestečko Guernica), nastúpili 

aj početné talianske divízie, ktoré vyslal duce B. Mussolini, nechýbali francúzski 

fašisti, ktorí chceli po stopách Napoleona dobyť Moskvu. Svoje zlepené divízie 

sľúbili aj predstavitelia Slovenska, ktorých zobral vodca Tretej ríše pod svoju 

ochranu. Jediným veľkým spojencom, ktorý Hitlerovi chýbal do počtu bolo 

horthyovské Maďarsko (nie tak samotná pomerne slabo vyzbrojená i vycvičená 

armáda, o ktorej Nemci aj po spoločnom ťažení proti Juhoslávii nemali ktovie akú 

mienku, ich záujem smeroval skôr na zázemie v blízkosti frontu, ale najmä na 

pomerne dlhú spoločnú hranicu medzi horthyovským Maďarskom a ZSSR, 

s krytím ktorej mohli byť na začiatku obrovského vojenského ťaženia problémy).

Aby prinútili Hothyho (ktorému Hitler najviac dopomohol v jeho územných 

požiadavkách voči svojim susedom) vstúpiť do vojny, zinscenovali bombardovanie 

Košíc 26.6.1941. Nálet tromi lietadlami (najpravdepodobnejšie nemeckými), ktoré 

zbombardovali Košice ruskými bombami, ale hlavne presviedčanie verejnosti, že to 

bola boľševická akcia (Sovieti však mali v tých dňoch podstatne iné starosti ako 

tesne popoludní pekného letného dňa zbombardovať troma bombardérmi pokojné 

mesto štátu, ktorý mu vojnu dovtedy nevyhlásil, vzdialené stovky kilometrov od 

frontovej línie), mal byť tým hlavným dôvodom vstupu aj tohto spojenca do 

okupačnej vojny proti Sovietskemu zväzu (hneď na druhý deň, 27.6.1941, sa tak aj 

stalo).
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Už pri tomto bombardovaní, keď bolo zabitých okolo 30 ľudí, boli medzi mŕtvymi 

aj Tahanovčania. Tie najväčšie obete, ktoré položili na oltár novej vlasti, 

fašistickému Maďarsku, ich ešte len čakali.

Pamätnú tabulu na počesť obetí bombardovania slávnostne odhalili v Košiciach na 

rohu Poštovej a Moyzesovej ulice, stalo sa tak v roku 2009, pri príležitosti 

68. výročia tragického bombardovania Košíc 26.6.1941.

Pamätná tabula obetiam bombardovania Košíc a mapka s vyznačenými miestami dopadu bômb 
Zdroj: Internet

1941 -1945
Tahanovčania ako nedobrovoľní vojaci maďarskej okupačnej 

armády, na „ruskom fronte“ od leta 1941.
Ako píše Duchoň (2011, s.39): „Vlete 1941 boli mnohí odvelení v rámci madarskej 

armády do druhej svetovej vojny ako spojenci fašistického Nemecka proti Sovietskemu 
zväzu." Niekoľko desiatok ich padlo v honvédskom mundúre na východnom 

fronte a spia svoj večný spánok v ukrajinských a ruských stepiach a lesoch niekde 

medzi Bugom a Volgou. Medzi tými, čo sa z tejto nezmyselnej vojny šťastlivo 

vrátili domov, boli napr. Imrich Hricl919-1999 (vojnu zakončil ako zajatec 

Červenej armády v poľskom Krakove, neskôr bol známym ťahanovským pekárom).

Michal Bucher, nar. 1917 (bol vyučeným mäsiarom), koncom roka 2013 bol
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najstaršie žijúcim občanom Ťahanoviec, keď oslávil 96 rokov života. Živo si 

spomína na vojnové časy, keď bojoval v lesoch pod Brianskom (dnes Ruská 

federácia). Začiatkom marca r. 1943 zažil rýchly útok sovietskej tankovej jednotky. 

Zbadal ju prvý, ako pozorovateľ (rotmajster), na jeho radu na ústup velitelia nedali. 

On sám sa zachránil v poslednej chvíli, keď naskočil na sane ku 

kamarátovi trubačovi. Vojnové peklo na východnom fronte prežili aj iní.

1944-1945
Maďarský koncentračný tábor v meste Kassa / Košice (košický 

holokaust) - pohon na spoluobčanov židovského pôvodu 
maďarskými hortyovcami a nemeckými hitlerovcami.

Ako píše Duchoň (2011, s.39): „Vtedajšia vyhláška maďarského kráľovského kapitána 

zo dňa 27. apríla 1944 hovorí: „Odo dňa 27.4. od 18,00 hodiny sa nijaká židovská 
osoba nesmie zdržiavat na území mesta Košíc a okolia s výnimkou tábora v Tehelni... “. 

Policajným veliteľom maďarského fašistického koncentračného tábora v 
okupovaných Košiciach bol László Csizsik Csatáry. Ako sa môžeme dočítat v SME 
online: „Csatáry bol kľúčovou postavou pri deportácii 15 700 Židov z Košíc a okolia 

do koncentračného tábora Osvienčim na jar v roku 1944.Na svedomí má toho však 

podstatne viac. Horlivý nyilašovec, teda člen maďarskej fašistickej Strany šípových 
krížov, sa osobne zúčastňoval na neľudskom týraní a ponižovaní ľudí určených do 
táborov smrti, ktorí boli internovaní v zbernom tábore, v tzv. Jakabovej tehelni na 

predmestí Košíc.“ Tieto jeho činy, či skôr zločiny, ho priviedli v roku 2012 
k neblahému prvenstvu. Ako uvádza Čokyna (Košický Korzár/SME, 20.4.2012): 

„Najhľadanejším vojnovým zločincom na svete je niekdajší policajný veliteľ 

horthyovských Košíc László Csatáry. “ Aký trest nad týmto zločincom vyniesol ľudový 
súd v Košiciach uvádza napr. (Pekár, 2013). Žiaľ, ani nový pamätník maďarského 

a košického holokaustu odhalený 2.6.2019, umiestnený na začiatku 

koncentračného tábora Kassa / Košice neprináša adresné informácie na túto tému, 

podobne ako zmienka o deportácii židovského obyvateľstva z Košíc, vo vstupe do 
židovskej synagógy na Puškinovej ulici. Členom vyššie spomínanej strany (NYKP), 

bol aj učiteľ z Ťahanoviec, Štefan Jasovský. Agilný nilaš, ako vodca slovenskej 

skupiny NYKP v Košiciach a okolí, v obci Ťahanovce veľmi nepochodil. 

Ťahanovčanov do strany veľa nezískal. Členmi tejto strany však boli aj početné 

skupiny prevažne slovensky hovoriacich občanov napr. z Krásnej n/Hornádom, ale 
i z Čane a jej okolia.
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Výčiny maďarských ultrafašistov sa dotkli Ťahanoviec a aj územia 
dnešnej M Č Košice — Sídlisko Ťahanovce.

Po odstúpení admirála bez námorníctva M. Horthyho, sa vo fašistickom Maďarsku 

moci uchopili ultrafašisti, po straníckej línii označovaní ako nilaši, nilašovci 

(nyilašovci), či po svojom novom vodcovi szálašiovci. Ako uvádza Duchoň (2011, 

s.39): „V októbri roku 1944 bol zosadený dovtedajší regent, admirál Horthy, 
a namiesto neho nastolený režim Ferenca Szálasiho (pôvodom bol Košičan), často tiež 

nazývaný ako režim Strany šípových krížov — nilašov". Pomerne dobre známe sú 

výčiny szálašiovcov či nilašov v Košiciach a ich blízkom okolí tesne pred útekom 

týchto ultrafašistov z mesta. Popri najväčšej a možno menej známej masakre okolo 

polstovky ľudí v Cermeli na prelome rokov 1944-1945, demonštratívnej výstražnej 

verejnej poprave vyše desiatky obesených na stromoch na Hlavnej ulici v Košiciach, 

dňa 5.januára 1945, sa asi najviac uvádza ich besnenie pred KostoTanmi 

n/Hornádom, či známejšie označenie pri ťahanovskom tuneli. Z týchto zločinov 

bol usvedčený vtedajší čelný predstavíteT strany NYKP v Košiciach a župy 

Gyarmaty Gábor, ktorý ich nariadil. Ten po nástupe Szálasiho k moci, ako jeho 

obdivovateľ a stúpenec, sa neštítil dokonca zlikvidovať bývalého mešťanostu mesta 

Košice. Nezľutoval sa ani nad svojou susedou, jej sestrou a neterou. Ako zázrakom, 

práve jeho suseda, Košičanka Mária Vantuchová, bola jedinou osobou, ktorá 

toto vraždenie prežila. Dňa 17.januára 1945 okolo 22:45h. ich naložili na auto 

v kasárňach v Košiciach. Pravdepodobným miestom popravy bolo priestranstvo 

blízko brehu Hornádu pri lesíku (dnes hrabovo-osikový porast) lemujúcom 

strminu na riekou v katastri obce Kostoľany n/Hornádom, niekoľko sto metrov od 

pamätníka na túto udalosť, ktorý je hneď pri ceste. Pravdepodobne v týchto 

miestach odbočili zločinci s plným autom obeti z hlavnej cesty. Treba povedať, že 

to v tých časoch bolo územie prvej Slovenskej republiky. Bol to zrejme zámer, 

vyviesť obete takmer 10 km z mesta na územie cudzieho štátu.

Priebeh popravy i svoj útek opisuje vo svojej neskoršej výpovedi zachránená Mária. 

Aj keď v tú noc svietil mesiac a na skupinu odsúdencov namierili aj reflektory auta, 

rúško noci jej zrejme pomohlo k tomu, že toto „polnočné“ vraždenie prežila. 

Duchaprítomne sa zbavila pút. Vlastným telom sa jej nepodarilo zachrániť svoju 

neter. Keď vrahovia poľavili v ostražitosti, rozhodla sa pre útek. Zázrakom sa vyhla 

aj následnej streľbe, ktorú popravčie komando spustilo, keď zistilo, že jedna z obetí
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chýba. Cez Hornád sa jej podarilo dostať až do Ťahanoviec. V tomto prípade treba 

vysoko oceniť pomoc ťahanovskej rodiny Gavreckých, ktorá ju v skoré ráno 

druhého dňa prichýlila. To aké tresty dostali hlavní aktéri tohto ohavného zločinu 
je možné sa dočítať v často citovanej „dejepisnej príručke Tahanovčana“ od J. 

Duchoňa. Pripomeňme, že hlavným aktérom popravy bol Košičan Ladislav 

Daraboš (Darabos László), ktorý bol po vynesení rozsudku popravený, pochovaný 
je v rodinnom hrobe na mestskom verejnom cintoríne. ŽiaT, zabudlo sa na ich 

obete, o ktorých sa už pomaly ani nevie, kde sú pochované. Pripomeňme aspoň 

menoslov tých zo skupiny odsúdencov, ktorých sa podarilo identifikovať: Mária 

Vantuchová (jediná sa zachránila, bytom Zbrojničná 16, Košice, neskôr poštová 

úradníčka), Irena Dudovičová a Helena Dudovičová (príbuzné Márie 

Vantuchovej), Dr. Tibor Barcsa, Dr. Pavel Drótoš (32r.), Aladár Halko, Jozef 
Jelinek (46r.), Ján Hurcik, poštár Ján Drencsák (45r.), remenár Imrich Seidler, Ján 
Mikula. Ďalšie osoby bez bližšie zistenej totožnosti. Po podrobnom skúmaní sa 

podarilo identifikovať niekoľko hrobov na mestskom verejnom cintoríne Košice, 
v ktorých sú pochované obete popravy pri Hornáde nad Tahanovcami. Aj ked by 

malo ísť o pamätné, vojnové hroby, v súčasnosti sú málo udržiavané. Po 70-tich 

rokoch boli stotožnené tieto, ktoré patria obetiam spomínanej masakry: Helena 

Dudovičová (1922-17.1.1945), parcela XII/B-3-22, Irena Dudovičová (1898

17.1.1945), parcela XII/B-3-23, Dr. Pavel Drótoš (Drótos Pál), parcela I/d-Vr2-l, 
Aladár Halko (Halkó Aladár, 1893-17.1.1945), parcela I/d-Vr2-2/3/4 a Jozef 
Jelinek, parcela XII/B-3-24. Obete boli na verejnom cintoríne v Košiciach 

pochované koncom januára, resp. začiatkom februára 1945.

Hroby na mestskom verejnom cintoríne Košice, v ktorých sú pochované obete popravy
Irena Dudovičová, parcelaXII/B-3-23Helena Dudovičová, parcela XII/B-3-22, 

Zdroj: Internet
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„Od novembra 1944 do polovice januára 1945 nilaši v Košiciach 

zavraždili od 500 do 700 ľudí. Vyplýva to z výpovedí obžalovaných 

príslušníkov Strany šípových krížov v priebehu pojednávania na 

Krajskom súde v Košiciach v dňoch 23. až 26. marca 1959, ako uvádza 

SME, 2012.

Co je však pomerne málo známe, popravy sa konali aj v tesnej blízkosti obce 
Ťahanovce a dokonca aj na území dnešnej MC Košice — Sídlisko Ťahanovce, či 

v jej bezprostrednej blízkosti, ako o tom píše Duchoň (2011, s.40): „Bohužiaľ, na 
cast týchto svojich výčinov si vybrali územia v bezprostrednom okolí Ťahanoviec. 

Obecná kronika uvádza prvé popravy v areáli bývalých Gajdových kúpeľov, v takzvanej 
Stofkovej záhrade. Najprv tu nilaši popravili desat osôb a potom dvakrát po tri osoby. 
V lese blízko Chvalabohu zastrelili desiatich vojenských zbehov, ktorých zlapali pri 
razii v mestskej časti Džungľa. “

Treba si uvedomiť najmä skutočnosť, že pokiaľ vojaci Hitlerovho wehrmachtu sa 

k miestnemu obyvateľstvu správali ako k občanom spriatelenej krajiny, v ktorej 

viedol vojnový front a ničili najmä infraštruktúru, na vraždách a popravách ľudí sa 

podieľali maďarskí ultrafašisti - nilaši, v mnohých prípadoch len z osobných, či 

národnostných pohnútok. Aj udania gestapu mali prevažne podobný charakter. Aj 

keď spoločnosť vo vojnovom Maďarsku bola koncom vojny už značne frustrovaná, 

najmä po obsadení Maďarského kráľovstva v marci 1944 nemeckým vojskom, 

k významnému odporu voči okupantom nedošlo. Pasívna rezistencia obyvateľstva 

síce existovala aj medzi maďarsky hovoriacim obyvateľstvom, predstavovali ju však 

jednotlivci, či málopočetné skupiny. Ich vzdor však na druhej strane výrazne 

prevyšovali skutky a zločiny maďarských ultrafašistov, ktorí po prebratí moci začali 

uplatňovať priam beštiálne teroristické metódy. Na strane nacistického Nemecka 

ostalo Maďarsko až do konca II. svetovej vojny v Európe, vrátane Maďarskej 

kráľovskej armády (honvédstva). Jej početné vojsko spolu s nemeckým 

wehrmachtom okupovalo veľké územie Slovenska ešte koncom apríla 1945. 

Maďarské kráľovstvo tak stratilo svoj kredit aj v očiach Maďarov a zaniklo.
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14.-19.1.1945
Ťahanovčania a Košičania odvlečení maďarskými ultrafašistami. 

Príbeh Jozefa Vaška a Ondreja Gregu st.
Žiaľ ťažké časy v závere vojny, resp. tesne pred prechodom frontu, zažili na vlastnej 

koži aj viacerí Ťahanovčania, Košičania, ale aj obyvatelia okolitých dedín 

okupovaných maďarskými fašistami. Po páde diktátorského režimu (august 1944) 

sa aj Rumunsko pridalo na stranu protifašistickej koalície. Aj keď veľké boje sa 

odohrávali v Sedmohradsku, pomerne rýchlo sa preniesli až na územie dnešného 

Maďarska. Podľa doterajšieho priebehu vojny nemeckí stratégovia tušili, že 

z východu budú vedené hlavné údery sovietskych vôjsk po rovinách a to cez Poľsko 

(smer Varšava - Berlín) a cez Maďarsko (smer Budapešť - Viedeň). Hornaté 

Slovensko a protektorát Cechy a Morava sa mali stať ich poslednými opornými 
oblasťami. Po potlačení SNP nemeckými nacistami a aj maďarskými fašistami, si 

títo ešte pred začiatkom zimy začali pripravovať zázemie pre svoje ustupujúce 

armády.

Už v priebehu decembra 1944 bolo z Košíc vypravených niekoľko transportov 

čerstvej pracovnej sily (samozrejme ich osadenie tvorili najmä Slováci 

z okupovaného okolia mesta). Maďarskí ultrafašisti - nilaši na čele s Košičanom F. 

Szálasim mali v meste Košice zdatných sekundantov. Ich príkazy rezolútne plnil už 

spomínaný krajský župan G. Gyarmaty.
Tesne pred príchodom frontu na jeho príkaz aj z Tahanoviec odvliekli smerom na 

stredné Slovensko početnú skupinu mužského obyvateľstva (dovtedy neodvedené 
ročníky veľmi mladých a starších mužov). Z mnohých osudov týchto vyše 20 
odvlečených Tahanovčanov spomeňme aspoň prípady Jozefa Vaška (nar. 1928) a 

Ondreja Gregu staršieho (1904 — 1945). J. Vaško mal väčšie šťastie a možno i viac 

odvahy. Okupanti ho odvliekli krátko po dovŕšení 16-tich rokov. Na základe 

rozhovorov s ním, môžeme rekonštruovať priebeh udalostí. Dňa 14.1.1945 

zhromažďovali v škole na Kováčskej ulici maďarskí okupanti dovtedy neodvedených 
mládencov a starších mužov aj z Tahanoviec. Pomáhali im v tom miestny notár 

a tunajší nižší úradník (kisbiró) Hricišák, ktorý do košickej školy doviedol skupinu 
vyše 20 Tahanovčanov. Studenú noc strávili priamo na podlahe v miestnostiach 

školy. Medzi inými tam boli aj chlapi z Bystera a z iných dedín z okolia Košíc, ale 

aj priamo z mesta. Po dvojdňovej ceste z Košíc, cez Cermeľ, Jaklovce, sa dostali do 

Svedlára (16.1. mali nocovať na miestnej píle). Keď im oznámili, že ich budú na 

druhý deň rozdeľovať, pridelili im aj proviant — kus surového konského mäsa (časť 
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mladých Ťahanovčanov mala odísť do Jasova, k Moldave n/Bodvou a Turni 

n/Bodvou sa v tom čase už blížili sovietske a rumunské oslobodenecké vojská), 

rozhodla sa skupina mladých ťahanovských chlapcov pre útek. Jeho hlavným 
organizátorom bol Štefan Hajduk (neskoršie známy ťahanovský futbalista), pridali 
sa k nemu Jozef Vaško, Fero Forgáč a další dvaja Ťahanovčania. Po dvadsiatej 

hodine, keď sa všetko utíšilo, pod rôznymi zámienkami sa vytratili z píly do 

blízkeho lesa. Začala sa dobrodružná a strastiplná cesta za slobodou. Celú noc sa 

brodili cez les, snehu bolo niekde aj vyše pása. Po takmer 15 kilometrovom 

nočnom pochode sa dostali do Markušoviec. Tu sa im podarilo naskočiť na jeden 

z posledných nákladných vlakov smerujúcich do Kysaku, odtiaT sa peši po cestách - 

necestách dostali do rodných Ťahanoviec ešte pred príchodom frontu, ktorého sa 

dočkali skrytí v kuríne u Borovských — Peštových (miestna prezývka). To, že 
„prišli Rusi“ uvítala aj pätica mladých Ťahanovčanov skrývajúcich sa v kuríne. 

Sami sa za hrdinov nepokladali, snažili sa len prežiť. Slobodu im zvestovala dávka 

z guľometu, ktorú spustila štvorica mladých sovietskych prieskumníkov, ponad 
Ťahanovce poza kostol na cestu pod Hradovou. Nad Ťahanovce doviedol 

osloboditeľov báčik Markuš 19.1.1945.

Menej šťastia mal o generáciu starší štyridsiatnik Ondrej Grega st. Rodák z Nižnej 
Písanej (*4.3.1904) našiel v Ťahanovciach životnú lásku a oženil sa tu. Od 

novembra 1938 boli Ťahanovce, podobne ako Košice, okupované maďarským 

vojskom. Obec sa stala hraničnou, občania príslušníkmi Maďarského kráľovstva. 

V rodinnom kruhu prežíval Ondrej Grega st. obdobie II. svetovej vojny. V roku 

1944 sa im narodilo aj tretie dieťa (dcéra Mária). Záver vojny však tragicky 

poznačil celú rodinu. Ondrej Grega bol už 40-ročný, okrem toho pracoval vo 

vojensky dôležitej továrni - starej magnezitke (stála približne v priestore dnešných 
ulíc Slovenská — Tahanovské riadky), odchod na front sa ho dlho netýkal. Zmena 

nastala bezprostredným priblížením frontu ku Košiciam v januári 1945. Ocitol sa 

medzi tými, ktorých odvliekli maďarskí nilaši. Doma musel zanechať manželku a tri 

drobné deti, najstarší syn nemal ešte ani 12 rokov, najmladšia dcéra len niekoľko 

mesiacov. Zrejme mal obavu o rodinu a tak s útekom váhal. Bol odvlečený až na 
stredné Slovensko. Živý sa k rodine však nevrátil. O jeho osude sa blízki dozvedeli 

až po skončení vojny. Podľa hodnoverného svedka, ho naposledy videli v Kališti 
neďaleko Banskej Bystrice. Tento svedok, Košičan p. Červeňák, prešiel s Ondrejom 

Gregom st. celú trasu z Košíc na stredné Slovensko. Podľa najnovších zistení táto 

skupina odvlečených pomerne rýchlo nadviazala kontakt s miestnym 
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obyvateľstvom. Na druhej strane mali aj relatívne vo Iný pohyb v oblasti, kde ich 

odvliekli. Mnohí začali pomáhať miestnym najmä so zásobovaním. Pridal sa k nim 

aj Ondrej Grega st. Dlho sa táto skupina ukrývala v Kališti. Táto horská, bývala 

drevorubačská a uhliarska osada však bola počas SNP jadrom tzv. Partizánskej 
republiky. Po mnohých konfliktoch s nacistami, ju mali títo „zapísanú“ a hľadali 

len príležitosť ako sa jej obyvateľom a osadenstvu pomstiť. To sa ukázalo ako 

osudné. Všetko osadenstvo na konci zimy dúfalo, že šťastne prežije čas do prechodu 

frontu. Niektoré skromné príbytky v tejto horskej osade pripomínali skôr 

zemľanky. Partizánske bunkre, postavené ešte v lete, boli pri okraji lesa. Takmer vo 

všetkých obydliach niekto býval. Pred bezprostredným prechodom frontu operovali 

v tejto oblasti stredného Slovenska nacistické oddiely (zrejme už tylové jednotky). 

Mnohé akcie podnikali v tajnosti a zvyčajne si ani o nich neviedli záznamy. Akcia 

z 18.marca 1945 (nedeľa) mala trestný charakter za pomoc partizánom (no zrejme 

aj zištný úmysel), ich hlavná, bojaschopná skupina sa medzičasom z Kališťa stiahla. 
Žiaľ, istá Kališťanka sa o tom zmienila v Moštenici. To využili nacisti a približne 

300 na všetko odhodlaných hrdlorezov, už skoro nad ránom(pred 5:00 zazneli prvé 

výstrely) postupovalo z Moštenice, obsadilo slabo strážené Kalište, vraždilo 

obyvateľstvo a vypálilo obec. Nakoniec fašisti zajali veľkú skupinu osôb a odvliekli 

ich. Pätnásť z nich, pre podozrenie z účasti v protifašistickom boji a pomoc 

partizánom, ešte v ten istý deň hromadne popravili pri obci Moštenica. V súčasnej 
historiografii sú títo popravení označovaní ako maďarskí partizáni, pozri napr. 

<http://www.szpb.sk/rezoznam.htm>. Celkom bolo, pred oslobodením obcí Kalište 

a Moštenica (25.3.1945), nacistami zastrelených, či upálených priamo v Kališti 

okolo 40 osôb, 104 odvliekli do zajatia. Osud posledných chvíľ Ondreja Gregu st. 

by bolo potrebné ešte presne preskúmať. Mohol byť zastrelený už v Kališti. 
Pravdepodobnejšie je, že bol medzi tými „maďarskými partizánmi“, ktorých 

zastrelili pri Moštenici. Podľa opisu doposiaľ neidentifikovaných osôb, 

charakteristika niektorých z nich je vhodná aj pre neho: „Muž, približne 40-ročný, 

strednej postavy, v čižmách.“ Po skončení vojny bol 41-ročnému Ondrejovi 
Gregovi st. z Ťahanoviec posmrtne priznaný status účastníka národného boja za 

oslobodenie (ako čs. partizán). Miesto posledného odpočinku Ondreja Gregu st. by 

po takmer 75 rokoch radi poznali aj jeho pozostalí. Vytesanie jeho mena na 

„Pamätník obetiam vypálenej obce Kalište 18.marca 1945“ priamo 

v Kališti, by symbolicky pripomínalo túto obeť II. svetovej vojny z Ťahanoviec.
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18.-19.1.1945
Oslobodenie Košíc a Ťahanoviec od maďarských nilašov 

a nemeckých nacistov.
Ťahanovce, podobne ako Košice, oslobodila sovietska Červená armáda. Pri 

bezprostrednom oslobodzovaní centra mesta i obce Ťahanovce, našťastie nedošlo k 

nejakým výraznejším bojom. Aj tak pri oslobodzovaní mesta a jeho širšieho okolia 
zahynulo okolo 3000 vojakov Červenej armády. Mnohí sú pochovaní na košickom 

mestskom verejnom cintoríne (763 známych a 2346 neznámych). Na Námestí 
Osloboditeľov bol postavený pamätník osloboditeľom so symbolickými hrobmi

Aj keď sa najmä medzi staršími Košičanmi, či skôr maďarónmi traduje, že mesto 

„zachránili“ aj maďarskí nilaši svojím náhlym odchodom, mnohé skutočnosti 

naznačujú, že skôr rýchly a rázny postup oslobodí telo v im nedal šancu mesto 
vojensky udržať. Nemeckí nacisti spoločne s maďarskými honvédmi úporne bránili 

hlavne prístupy do mesta z južných a východných smerov. Významnými 

prírodnými prekážkami pre postup osloboditeľov sa stali aj ľadom pokryté (no pri 

vysokom vodnom stave) rieky Olšava, Torysa a Hornád.

V smere Durkov — Rozhanovce — Budimír postupovala 318. horská strelecká 

divízia generálmajora Gladkova. Jej ľavé krídlo prešlo sedlom Chvalabohu pod 

Košickou horou a ráno 19. januára 1945 (piatok) prvosledové jednotky 
oslobodili obec Ťahanovce. Do večera toho dňa kontrolovali priestor pod 

Hradovou (železnica, okolie rieky Hornád, cesta do Kostolian nad Hornádom) 
a vstup do Čermeľského údolia. V paralelnom smere Belža — Barca — Myslava si 

úspešne počínala 237. strelecká divízia plk. M. G. Tetenka. Oslobodila 

Sebastovce ráno 19.1.1945 a vstúpila do Barce. Večer bola v priestore dnešného 

sídliska KVP, resp. v Myslave. Medzi týmito divíziami bola včlenená kombinovaná 

vojenská jednotka, zložená zo samostatnej 159.pevnostnej brigády a ďalších 

jednotiek, ktoré postupovali priamo na mesto Košice. Ich útočné úlohy boli 

vymedzené smerom Nižná Myšľa — Krásna — Opátske — Košice — Cermeľské údolie. 
Na zdolaní veľkých vodných prekážok mala veľký podiel ženijná čata poručíka 
Žuravleva (neskôr plukovník a častý návštevník Košíc). Mosta cez Hornád (pri 

Krásnej n/Hornádom) sa bleskurýchlo zmocnila skupina prieskumníkov, z ktorých 

vynikli Lesnaj a Ponomar. Podobný energický útok prekvapil časť nemeckého 

štábu na okraji Košíc. V osobnom aute prestrieľanom ako rešeto našli mŕtveho
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nemeckého dôstojníka zvierajúceho zlatý kľúč od mesta Košice. Pechotu 

159.pevnostnej brigády podporovali dalšie menšie samostatné jednotky. Toto 

bojové zoskupenie úspešne oslobodilo mesto Košice a večer 19.1.1945 bolo na 

Bankové.
Geografické znázornenie postupu osloboditeľov Košíc a Tahanoviec, pozri Prílohy. 

Hlavný podiel na oslobodení mesta Košice mala teda 18.armáda, začlenená do 

4.ukrajinského frontu armádneho generála Ivana Jefimoviča Petrova. 18.armáde 

velil generálporučík Anton Josifovič Gastilovič.

Na oslobodení mesta sa bezprostredne podieľala 159. pevnostná brigáda posilnená 

dalšími jednotkami. Južné a juhozápadne územie dnešného veľkomesta oslobodila 

237.strelecká (pirjatinská) divízia (veliteľ plk. Michail Grigorievič Tetenko). Za 

zásluhy o oslobodenie Košíc, 838. strelecký pluk 237.divízie - veliteľ major P. B. 

Natenov, odvtedy niesol čestný názov „Košický“.
Severnú časť dnešných Košíc, vrátane Tahanoviec, oslobodila už spomínaná 

318. horská strelecká (novorosijská) divízia generálmajora Vasilija Fiodoroviča 

Gladkova, Hrdinu Sovietskeho zväzu. Hlavnými bojovými jednotkami 318. horskej 

streleckej divízie boli tri horské strelecké pluky (1331., 1337. a 1339.) a 796. 

horský delostrelecký pluk. Pripomeňme, že sídlo štábu 318.divízie v dnešnom 

okrese Košice — okolie bolo 18.1.1945 v Košickom Klečenove, 19.1.1945 

v Budimíre, v Sokoli bol štáb 20.1.1945.

Zdroj: Internet
Hrdina Sovietskeho Zväzu

veliteľ IV. ukrajinského frontu
generál A. J. Gastilovič, generál V. F. Gladkov

veliteľ 18. armády IV. UF veliteľ 318. horskej streleckej divízie

Vzhľadom na vtedajšie etnické zloženie mesta si ťažko predstaviť, aby všetci jeho 

obyvatelia s radosťou vítali svojich osloboditeľov. Priateľskejší prístup k ním mali 

skôr občania okolitých obcí. Aj Ťahanovčania sa chceli bezprostredne podieľať na 
- 64 - 

T * * j * Dokument je výstupom seminára .ŤAHANOVCE - fragmenty dejín“ XJ



Dokument vznikol pri príležitosti 750. výročia najstaršie známej písomnej zmienky o obci Ťahanovce
a 30. výročia začatia výstavby sídliska Ťahanovce

oslobodení svojej obce. Za všetkých spomeňme príkladný čin bačíka Markuša, 
ktorý priviedol štvoricu mladých sovietskych prieskumníkov nad Ťahanovce.

Ako píše aj Duchoň (2011, s.40): „Nemecká armáda a nilaši z Košíc a okolitých obcí 

zutekali ešte večer 18. januára. Nemci pred svojím odchodom sa 
ešte neúspešne pokúsili vyhodiť do vzduchu ťahanovský most 
a tunel, ale ich silne poškodili. Zničili tiež traťové teleso 
a železničné koľajnice. V noci z 18. na 19. januára 1945 sa na 
ľavom brehu Hornádu objavili sovietski prieskumníci a ráno 

okolo piatej hodiny, teda ešte za tmy, aj vojaci 18. armády 

generála Gastiloviča. Priamo o obec sa nebojovalo, ale na 
prístupoch k nej padlo niekoľko červenoarmejcov. “
Skromný pomník, žiaľ s veľmi všeobecným odkazom, svojím 

osloboditeľom postavili po skončení vojny aj Ťahanovčania. 

V roku 1955 bol dôkladne obnovený. Na jeho tabuli je text 
"ČESŤ A SLÁVA VÁM, KTORÍ STE PADLI ABY SME

MY ZILL" 

renováciou 

19. januára 

trikolórou.

Objekt je voľne dostupný verejnosti. Poslednou 

dostal výrazne kontrastnú podobu. Okolo 

ho skrášľujú aj vence s bielo-modro-červenou

Pomník osloboditeľom pri kostole v Tahanovciach po poslednej renovácii 
Zdroj: Foto autor, 2013

Január — máj 1945
Ťahanovskí dobrovoľníci - svobodovci „se Svobodou za svobodu“.

Hneď po príchode osloboditeľov sa hovorilo, že Košice budú dočasným hlavným 

mestom oslobodzovaného štátu, píše o tom aj Duchoň (2011, s.40): „Nielenže sa 
tento kraj vrátil Československu, ale z Košíc sa na pár mesiacov stalo dočasné hlavné 
mesto tohto obnoveného štátu. Ešte nikdy v histórii neboli Ťahanovce v takom tesnom 

susedstve svojho hlavného mesta. “
Viacerí mladí Ťahanovčania sa chceli na oslobodení svojho štátu priamo podieľať. 

Posilnili l.čs. armádny zbor (skr. L ČSAZ), ktorého veliteľom bol generál Ludvík 

Svoboda (neskorší prezident Československa). Bojovou piesňou týchto 

dobrovoľníkov a ich nástupcov v podobe príslušníkov ČSĽA sa stala skladba „Smer 

Praha“, ktorá začínala veršami: „Pŕes spálenište, pŕes krvavé ŕeky, 

Československé zahraničného vojska v ZSSR, ako sa táto armáda oficiálne uvádza, 

sa postupne rozrastalo. Jeho kmeňovými jednotkami boli l.čs. brigáda v ZSSR,
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2 .čs. paradesantná brigáda v ZSSR. Neskôr sa sformovali aj 3.čs. brigáda v ZSSR a 
4.čs. brigáda v ZSSR (tá už na časti územia oslobodzovaného Československa).

Prví Ťahanovčania, ktorí sa stali príslušníkmi tohto československého vojska boli 

vojaci, ktorí ako príslušníci maďarskej armády sa dostali v ZSSR do zajatia 

a prejavili ochotu podieľal: sa na oslobodení Československa. Dňa 22.12.1943 sa 

V Buzuluku (dnes Ruská federácia) príslušníkmi zboru stali Berta Stefan

(*20.8.1919) a Kmec Andrej (*15.9.1920; f20.09.1944). Andrej
Kmec hrdinsky padol pri oslobodzovaní Československa na
predhorí Nízkych Beskýd, pochovaný je na Dukle.
Už na území bývalého Československa sa na odvodoch do l.čs. armádneho zboru 
postupne zúčastnili títo rodáci z Ťahanoviec, mnohí sa zapojili aj do bojov:

20. december 1944

25. február 1945, Košice

Forrai František (*26.09.1917).
Kyjovský František (*18.1.1926), 

Onderko Jozef (*08.05.1925), 

Syn Jozef (*04.09.1927).

27.03.1945, Košice Borovský Matej (*2.2.1920),

Lacko Ján (*8.2.1926), 
Rozman Štefan (*1.9.1914).

28.03.1945, Košice

29.03.1945, Košice

Borovsky Štefan (*27.10.1921).

Forrai Ondrej (*10.12.1925), 

Márkuš Jozef (*29.8.1925).

30.03.1945, Košice Horniak Ján (*8.5.1921), 

Stách Robert (*27.9.1926).

04.04.1945, Košice

09.04.1945, Košice

10.04.1945, Košice

Borovský Jozef (*24.?.1913).
Borovský František (*7.4.1920).
Halás Štefan (*31.1.1926),

Lendelján (*22.8.1926),

Mosej Ján (*30.5.1926),
Nigút Štefan (*15.8.1925), 

Soľár Štefan (*18.10.1925), 

Tresa Karol (*28.12.1926).

14.04.1945, Košice

16.04.1945, Košice

Mihalik Štefan (*9.1.1925).

Kandur Jozef (*7.1.1926), 

Mošoro Ondrej (*15.5.1925).
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Dlhé roky stolárčil. Koniec svojho života prežíval v geriatrickom centre v Košiciach 

a nakoniec v domove v Drienovci. Dožil sa pomerne vysokého veku. Zomrel 

16.10.2010, krátko po dovŕšení 93.roku svojho života.

Jozef Syn (1927-2010)
Narodil sa v Tahanovciach 4. septembra 1927. Býval „na 

Viniciach“ (dnes ulica Brusnicová). Príslušníkom I. CSAZ sa stal 

po oslobodení obce. Aj keď narukovať nemusel, ako 17-ročný 

(najmladší z odvedených Tahanovčanov) sa dobrovoTne zapojil do 

národného boja za oslobodenie. V náborovom stredisku sa prihlásil 

25. februára 1945- Bol zaradený dol.čs. brigády v ZSSR. Bez 

vážneho zranenia sa dožil konca vojny. Dosiahol hodnosť

slobodník. Po skončení vojny doslúžil povinnú vojenskú službu.

Po návrate do civilného života jeho veľkú časť prežil v rodnej obci. Dlhé roky 

pracoval na pošte v Košiciach. Jeho veľkým kamarátom bol o dva roky starší

JOZEF SYN 
4. 9.1927 - 7. 9.2010

a manželka

, KATARÍNA
: rod. Rondzíková
j 18.11.1928 - 4.12.2013

náborovom stredisku. Po vojne boli členmi 
odbojárskych združení, najprv v obci 

Ťahanovce, neskôr v meste Košice. 

Dobrovoľníci — svobodovci sú nositeľmi 
početných vyznamenaní. Spočiatku to boli 

československé a sovietske, po roku 1989 sa 

zmenili na slovenské, české, ruské, či ukrajinské. 

Jozef Syn zomrel 7.septembra 2010 krátko po 

dovŕšení 83.roku svojho života. Pochovaný je 
v spoločnom rodinnom hrobe na miestnom 

verejnom cintoríne v MC Košice — Ťahanovce, 

v hornej časti sekcie V.

Náhrobná tabula na spoločnom hrobe manželov Synovcov, miestny verejný cintorín Ťahanovce 
Zdroj: Foto autor
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Starobu prežil v kruhu rodiny. Po tom, čo ho pomerne skoro opustila manželka, 

dožil svoj život v rodine svojej dcéry Moniky Hodermarskej. Tá, podobne ako jej 
otec, sa angažuje v mnohých spoločenských organizáciách. Je aj dlhoročnou 
poslankyňou Miestneho zastupiteľstva MČ Košice — Ťahanovce.

Jozef Onderko zomrel 12 januára 2011. Pochovaný je v spoločnom rodinnom 
hrobe na miestnom verejnom cintoríne v MČ Košice — Ťahanovce, v hornej časti 

sekcie IV.

Náhrobná tabula na spoločnom hrobe 
manželov Onderkovcov,
miestny verejný cintorín MČ Košice — Ťahanovce
Zdroj: Foto autor a archív rodiny Hodermarskej, MC Košice - Ťahanovce

Jedno z posledných vyznamenaní, ktoré 
dostal svobodovec Jozef Onderko

Zaujímavý je dátum jeho narodenia (* 8.5.), ktorý sa v západnej a strednej Európe 

slávi ako Deň víťazstva nad fašizmom a koniec II. svetovej vojny v Európe. 

Mladý Jožko, ktorý sa podieTal na oslobodení svojej vlasti, mal v deň svojich 

20.narodenín nevýslovnú radosť. Skončila sa najväčšia apokalypsa v dejinách 

ľudstva a pred ním, mladým človekom, bol celý života muža, ktorý práve dospel.
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1939-1945
Ťahanovské obete a hrdinovia II. svetovej vojny.

Z dlhého radu tých Tahanovčanov, ktorí sa už z vojny domov nevrátili, uvádzame 
zoznam, ktorý publikoval J. Nigut v miestnom spravodajcovi „Tahanovčan dnes“ 

(1/2010, s.6): „Ondrej Berta, Imrich Borovský, Michal Borovský, Štefan Borovský 

(Banderaček), Ján Eperješi, Anton Fatula, František Forrai, František Forrai st., Jozef 
Forrai, Ondrej Forrai, Pavel Forrai, Ján Halás, Kmec, Ján Lacko, Lukačko, Jozef 
Lengyel, Ján Lengyel, Ondrej Makatura, Ján Miga, Ondrej Miga, Juraj Nagy, 
Ondrejko (Dačov), Štefan Pasternák, Štefan Štec, Tresa (Malkov), Ján Tresa, Pavel 

Tresa a další“. Drvivá väčšina z nich padla na východnom fronte v mundúre 

maďarskej fašistickej okupačnej armády.

Svoj život pri oslobodení svojej vlasti obetoval
Andrej Kmec (*15.9.1920),

ktorý ako príslušník l.čs.samostatnej brigády v ZSSR hrdinsky 
padol, krátko po dovŕšení 24. roku života (t 20.09.1944),
v bojoch o Nízke Beskydy, pochovaný je na vojenskom cintoríne 
pri pamätníku vo Svidníckom sedle (Dukla).

Detail pamätnej tabule, VOJ KMEC ANDREJ, a tabula (Dukla) 
Zdroj: Foto autor
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V horách stredného Slovenska bol v marci 1945 nemeckým trestným komandom, 

za pomoc partizánom, zastrelený Ondrej Grega st. (*4.3.1904). Okrem 

prenasledovaných a väznených občanov Ťahanoviec v roku 1939 Dr. Jozefa Katonu 

a Jána Vargu, bol okupantmi väznený aj Ján Onduš. Tento rodák z Kavečian 

(*12.06.1907) bol ako politický väzeň väznený vyše roka. Zaujímavý je aj údaj, že 
Tahanovčan Ondrej Vajda (*1924) bol svojho času dobrovoTným partizánom v 

Taliansku. Partizánom oddielu „Sukajev“ bol Ján Kalina (*21.06.1925), ktorý po 

potlačení povstania prežil záver vojny (17.11.1944 - 26.4.1945) ako zajatec 
v koncentračnom tábore Oranienburg. Nútené práce v nemeckom pracovnom 

koncentračnom tábore „Ansdorf bei Lignitz“ takmer pol roka absolvovala aj 
ťahanovská futbalová ikona Štefan Jurík (1924-2013).

Ťahanovská futbalová legenda Štefan Jurík
Zdroj: Tahanovčan - dnes, spravodajca — štvrtročník Mestskej časti Košice — Ťahanovce, č.2/2013

Jeden z posledných transportov čerstvej pracovnej sily z Košíc (do ktorého bol 

zaradený), koncom decembra 1944,prikázali vypraviť maďarskí ultrafašisti - nilaši 
na čele s Košičanom F. Szálasim.
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Prvé mesiace rokal945
Obnova tunela a mosta pri Ťahanovciach, zničených fašistami.

Po prechode frontu bolo práce dosť, ako uvádza Duchoň (2011, s.41): „Bolo 

potrebné zreparoval poškodený most cez Hornád, dal do poriadku železničnú trat a tiež 

výbuchom čiastočne zavalený železničný tunel. "

1947-1951
Magnezitka pri Ťahanovciach.

Pracovné príležitosti v nebývalej miere prišli aj priamo k Tahanovciam, ako o tom 

píše Duchoň (2011, s.42): „A tak sa rozhodlo, že nová moderná magnezitka 
sa postaví v tesnej blízkosti Ťahanoviec, na lúke južne od obce, a magnezit 

do nej sa bude dopravovat z Bankova lanovkou ... ". Bolo to výrazné 

posilnenie priemyselnej zóny neskoršie nazvanej „Košický dopravno-výrobný 

pás“. Po počiatočnej výstavbe dostal podnik názov Magnezitový závod Červenej 

hviezdy. Dominantou sa stala aj lanová dráha dopravujúca surovinu z Bankova.
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Závod ponúkol početné pracovné príležitosti aj pre Tahanovčanov. Tí odvážnejší 

pracovali aj ako baníci v bani na Bankové. Až do konca fungovania výroby 

v magnezitke tu načas pracovné príležitosti našli aj poniektorí obyvatelia zo 
sídliska Ťahanovce.

sídliska Ťahanovce
Zdroj: Internet

Magnezitové závody ponúkli početné pracovné príležitosti aj pre Tahanovčanov. Tí 

odvážnejší pracovali aj ako baníci v bani na Bankové. Až do konca fungovania 

výroby v magnezitke tu načas pracovné príležitosti našli aj poniektorí obyvatelia zo 
sídliska Ťahanovce. Či boli aj medzi baníkmi, ktorí sa štrajkom a inými 

nátlakovými akciami snažili zachovať svoje pracovné miesta v bani na Bankové, 

nevedno. Obnova ťažby magnezitu v bani je síce za istých podmienok možná, 

reálnejšia je však revitalizácia a iné využitie areálu bývalého spracovateľského 

závodu vo výhodnej lokalite priemyselnej zóny. Nové pracovné príležitosti by iste 
uvítali obyvatelia oboch tahanovských mestských častí. Žiaľ, v súčasnosti chátrajúca 

fabrika na spracovanie magnezitu je eldorádom „zberačov kovov“ a mizne aj to, čo 

bolo prizvárané. Podobný osud zrejme postihol aj ťažobný komplex na Bankové.
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Najviac viditeľné objekty na hrebeni Predného Bankova (drvičky a budovy 

s dopravnými linkami) mali byť podľa počiatočných plánov v rámci projektu 

Košice EHMK 2013 renovované a použité na kultúrne účely. Najväčším 

problémom sa ukázalo samozrejme financovanie takejto akcie.

Pohfad na bývalý spracovateľsko-tažobný komplex: Magnezitka pri Ťahanovciach 
a objekty patriace k bani na Bankové už len ako súčasť histórie 
Zdroj: Foto autor
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50. roky
Výstavba nového tunela, rozšírenie trate a elektrifikácia železnice.

Nové pracovné príležitosti pre Tahanovčanov priniesla aj „štreka“. Duchoň (2011, 

s.44) uvádza: „Potom to bolo vybudovanie nového železničného tunela neďaleko od 

toho pôvodného. Nový tunel bol východnejšie situovaný a jeho oblúk má väčší polomer 

... ”. Nový tunel sa staval ako dvojkoľajový, rozšírila sa aj trať, zároveň sa budovalo 

elektrické vedenie pre pohon rušňov, parné rušne sa stali už len atrakciou.

Kolektívne hospodárenie Na Demetri (miestne Na Dimeceru).
„V apríli 1959 bolo v Tahanovciach založené obecné JRD. ”, uvádza Duchoň (2011, 
s.46). Živočíšna výroba (ošípané, neskôr ovce) bola umiestnená v lokalite Na 

Demetri (miestne hovor. Na Dimeceru).

50. roky B®
Výsadba „Sadu mládeže“.

Nezabúdalo sa ani na rozvoj pôdohospodárstva: „Pri juhovýchodnej hranici 

tahanovského chotára, v susedstve s Prešovskou cestou vedúcou na Chvalabohu, zriadili 

vtom čase rozsiahly ovocný sad, nazvaný „Sad mládeže“, uvádza Duchoň (2011, 

s.44). Pripomeňme, že horný okraj sadu lemujú stožiare vysokého napätia. Jeho 
preložka bola jednou z prvých prác na budúcom sídlisku Ťahanovce.

V súčasnosti jeho trávnatý okraj sídliska využívajú najmä miestni psičkári. Pás 

jabloní je zarastený a v lete pripomína malú džungľu. 

Novodobým vážnym sociálnym problémom bolo 

nasťahovanie sa skupiny občanov južne od prevádzky 

známeho obchodného reťazca v kline medzi Americkou 

triedou a Prešovskou cestou. Našťastie sa podarilo túto 

situáciu vyriešiť. Premnožená čierna zver využíva tento 

pás na presun za potravou. Niekoľkokrát sa konal hon 

v snahe vyhnať ju z blízkosti intravilánu mestskej časti.

Pohľad na „Sad mládeže“
Zdroj: Internet, úprava autor
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1959-1961
Nová škola v Ťahanovciach.

Spoločenské uvoľnenie v socialistickom tábore sa prejavilo aj v novej kvalite života 
Ťahanovčanov, najmä mládeže. Stará škola už nestačila. Začalo sa s výstavbou 

novej, ktorá sa v pekne situovanej lokalite stala novou dominantou pri vstupe do 

obce, ktorý ostal aj naďalej tým hlavným. Duchoň (2011, s.46) o tom píše: „Vroku 
1959 sa v Ťahanovciach začala výstavba novej školy. Mala byt sedemnásttriedna, 

pavilónového typu.“ a ďalej pokračuje (2011, s.50): „75. apríla 1961 boli slávnostne 

odovzdané školské pavilóny a vyučovanie sa v nových školských budovách začalo 20. 

apríla 1961." Pripomeňme, že v súčasnosti túto školu (nedávno jubilujúcu 
päťdesiatničku) navštevujú nielen žiaci z MC Košice - Ťahanovce, ale aj zo sídliska 

nad bývalou obcou. Recipročne mnohí občania z MC Košice - Ťahanovce (a nielen 

z ulice Madridská) vysielajú svoje ratolesti do škôl na sídlisku.

Zdroj: Internet

1965
Demografický rekord v počte obyvateľov Ťahanoviec.

Zlepšené životné podmienky obyvateľstva sa postupne prejavovali aj na jeho počte.

V histórii samostatnej obce vyvrcholila populačná explózia v roku 1965. Duchoň 

(2011, s.53) uvádza: „V roku 1965 bolo v obci napočítaných 2 831 občanov, čo 

predstavovalo demografický rekord celej tahanovskej histórie. Všetky neskoršie sčítania 
zaznamenali už len postupný pokles obyvateľstva. “
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1960-1965
Električková trať sa dostala až k Tahanovciam.

Prvá fáza budovania električkovej trate na severovýchod od mesta sa začala krátko 
po skončení L svetovej vojny. Československé vojsko zrekonštruovalo kúpele 

v areáli dnešnej Aničky. Ich dostupnosť však bola otázna (najrýchlejšie vlakom, 

resp. peši). Situáciu sa rozhodla vyriešiť samotná armáda, keď v máji 1924, za 

jediný mesiac, postavila úsek poldruha kilometrovej jednokoTajnej trate (od 

Komenského ústavu, dnes Univerzita, veterinárneho lekárstva, do kúpeľov). V piatok 

30. mája 1924 dopoludnia sa konala oficiálna prehliadka zhotoveného diela. O 

tretej hodine popoludní sa za prítomností desiatok hostí a širokej verejnosti začal 

slávnostný akt otvorenia. Nasledujúci deň už premávali električky označené 

linkovou tabuľkou číslo 4 podľa riadneho cestovného poriadku pre verejnosť. 

O cestovanie bol mimoriadny záujem, najmä v letnom období a koncom týždňa. 

Dňa 20. augusta 1929 na túto tému denník Slovenský východ napísal: „Teraz, v 

letnej sezóne, býva za pekných dní veľmi mnoho ľudí odpoludnia v Kúpeľoch odbočky 
Sväzu dôstojníctva pri Ťahanovciach. K večeru, niečo po šiestej hodine sa títo ľudia 

vracajú do mesta a v tejto dobe nemožno, počínajúc od Komenského ústavu až po 
Hlavnú ulicu, takmer vôbec nastúpiť, lebo električka je celkom plná. Myslíme, že pre 

týchto niekoľko pekných dní by mohla správa podniku pristaviť jedon alebo dva 

vlečniaky, do ktorých by sa potom všetci zmestili.“ Trať dobre slúžila takmer 10 
rokov. Jej rekonštrukcia po II. svetovej vojne bola zdĺhavá, no rátalo sa s jej 
predĺžením až k mostu do Tahanoviec.

K predĺženiu jednokoľajnej trate z Aničky do Tahanoviec došlo až v roku 

I960. Obnovená a predĺžená linka 5 v roku 1960 premávala na 2,1 kilometra 

dlhej trase s celodenným dvanásťminútovým intervalom. No netrvalo to dlho. 

Chvatné postavená trať nespĺňala nové parametre. Už čoskoro sa rušili jednokoľajné 

spojenia do Tahanoviec (1965) a Čermeľa (1972), ktoré mali rekreačný charakter. 
Linky do Tahanoviec už premávali len príležitostne až do roku 1968. Vyradením 

starých typov električiek, premávka definitívne zanikla.
Úseky kade bývalá trať viedla poznajú už len starí občania, či miestni historici. 

Najviditeľnejším pozostatkom je poloha bývalého obratiska pri moste, ktoré je 

dodnes využívané autobusovou linkou 14.
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60. roky
Rozvoj kultúry v Ťahanovciach.

Šesťdesiate roky neznamenali len populačnú explóziu. V peknom počasí trávili 

Tahanovčania voľný čas najmä v areáli „Anička“. Horšie to bolo s kultúrou v obci. 

Na začiatku intravilánu obce (miestne Hakčov), zrejme aj za pomoci 

magnezitových závodov bol postavený drevený „barak“, ktorý dlhé roky slúžil aj 

ako „kultúrny dom“. Okrem tanečných zábav sa tu premietali aj filmy, až do 

zákazu používať túto budovu (dnes je približne na tom mieste plechová budova 

slúžiaca na podnikateľské účely). Tu, na hudobnej scéne pôsobilo niekoľko 

hudobných skupín, v ktorých účinkovali Tahanovčania. Skôr začala partia, v ktorej 
Juraj Pribula hral na saxofóne, Štefan Štec na jazz trúbke, Ján Klas na harmonike. 

Podobné zloženie mala aj skupina vekovo mladších hudobníkov (Cyril Berta — 

saxofón, Milan Berta — trúbka, harmonikárom bol Prešovský).

Priestor na začiatku intravilánu obce, kde stal „barak“, ktorý dlhé roky slúžil ako „kultúrny dom 
Zdroj: Foto autor

1%9 -1976
Priekopníci modernej hudby v Ťahanovciach.

Koncom šesťdesiatych rokov začali pokusy o založenie kapiel na báze modernej 

hudby. Tie však vtedy mohli existovať len pod záštitou spoločenskej organizácie. 

V obci bola založená ZO SZM (Základná organizácia Socialistického zväzu 

mládeže). Jej členmi boli mladí Tahanovčania.
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Aj mladí hudobníci sa rozhodli fungovať pod zastrešením tejto organizácie. Ako 

spomína priekopník modernej ťahanovskej hudby, Ján Takáč (*1952): „V roku

1969 sme boli prvou tahanovskou kapelou“. Jej názov bol „Waterfalls

Ján Takáč - priekopník modernej hudby v Tahanovciach 
Zdroj: osobný archív Jána Takáča

Vodopády“. Všestranný 
hudobník Ján Takáč 

pôsobil ako jej „frontman“ 

a hral na sólo-gitare. Bas- 

gitaristom bol Ján Tresa 

(prezývka Vrábľov). Na 

bicie hral Jozef Medvecký. 
Bratia Štefan a Peter

Forgáčovci 
sprievodných

Výborným 

hrali na 
gitarách, 

hlasom

disponovala speváčka Mária 

Senčáková. Istý čas členom 

tejto ťahanovskej kapely bol 
aj Ondrej Borovský, neskôr 

dlhoročný organista

a kantor v rímsko

katolíckom kostole Svätej 

Anny v Tahanovciach.

Toto priekopnícke obdobie formovania skupín modernej hudby v Tahanovciach 

môžeme rozčleniť na dve etapy. V rokoch 1969-1971 sa tvorili ich základy. Aktívny 

Ján Takáč prerobil stavbu bývalej komory na vlastnom dvore pre potreby kapely, 

postavil komín, zaviedol elektrinu, zateplil strechu. Hudobníci tak mohli cvičiť 

podlá ľubovôle aj počas chladnejšieho obdobia. Museli však absolvovať predpísané 

skúšky - tzv. prehrávky. Potrebovali na to lepšie podmienky. Tie im poskytli 
v Barci, kde sa presunuli. Okrem Ťahanoviec (svadby a tanečné zábavy) hrali aj 

v okolí, napr. v Kostoľanoch nad Hornádom, Budimíre, či dokonca až vo
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Vtáčkovciach. Najväčším problémom tanečno-hudobných zábav v obci Ťahanovce 

boli vzájomné potýčky mladých Tahanovčanov, či „miešanie sa“ do repertoáru 

skupiny. Najčastejšie si to odniesli mikrofóny, či iné zariadenia hudobnej kapely. 

OveTa radšej mali hudobníci sobotňajšie a nedeľné podvečery. Na čajové večierky 

na „Caj O piatej“ sa Ťahanovčania schádzali v novom Kultúrnom dome (bývala 

škola v centre obce), no častejšie hudobné tóny zaznievali na poschodí 

v pohostinstve pri železničnej zastávke. Načas sa kapela odmlčala, keď časť jej 

členov bola na vojenčine (1972-1974).

Časť ťahanovskej kapely: Štefan Forgáč, Jozef Medvecký a Peter Forgáč

V ďalšom období, 1974-1976, už vznikala aj miestna konkurencia. Hudobnú 

skupinu založili bratia Corbovci. Niektorí ďalší hudobníci boli združení okolo 

Martina Tresu (prezývka Samuňák). To už skúsená ťahanovská hudobná skupina 

pod taktovkou Jána Takáča pôsobila ako kapela „klubu“ na Merkúri (obchodné 

centrum na ulici B. Nemcovej).
Aj po 50 rokoch od „zlatých“ hudobných čias sa Ján Takáč vo voľných ch vílach 

venuje hudbe. Zahrá si najmä na elektronické piano (keyboard).
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Ťažba keramických ílov Ťahanovce.
Okrem podnikov, závodov a ich prevádzok v priemyselnej zóny nazvanej „Košický 

dopravno-výrobný pás“, bol na území dnešnej Mestskej časti Košice - Sídlisko 
Ťahanovce priemyselne významný priestor, kde sa niekolko desaťročí ťažili 

keramické íly. Hrdzavejúca tabula pri prístupovej ceste k nemu nesie nápis 
„KERKO A. S. KOŠICE, závod ŤAŽBA A ÚPRAVA SUROVÍN, DOBÝVACÍ 

PRIESTOR ŤAHANOVCE“. Ešte v roku 2008 akú takú ťažbu realizoval nástupca 

tohto podniku LB MINERALS, a. s.

Ku cti jeho predchodcov slúži skutočnosť, že bývalé povrchové priestory po ťažbe 

zrekultivovali v niekolkých etapách. Na vrchole hory Viničná tak nie je mesačná 

krajina ale niekoľko hektárov borovicového lesa.

DOBÝVACÍ PRIESTOR ŤAHANOVCE - tabula 
Zdroj: foto autor
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1984-1985, 1988-1990

Výstavba „ťahanovského“ sídliska, jeho prví obyvatelia.
Výstavba sídliska nad bývalou samostatnou obcou Ťahanovce sa začala 18. 

májal984. V prvých dvoch rokoch prebiehali práce na inžinierskych sieťach a 

úpravy terénu. Ako píše Duchoň (2011, s.57): „5. mája 1985 sa kládol oficiálny 

základný kameň sídliska v tesnom susedstve Tahanoviec, sídliska, ktoré od obce už 

stihlo prevziat jej starodávne, historické meno. " Tento dátum uvádza aj (Rajňáková, 

2012). Prvotným zdrojom pre oboch autorov bude zrejme kronika bývalej 

samostatnej obce Ťahanovce. Prví obyvatelia sa na sídlisku udomácnili v júni 

1988. Mestská časť Košice - Sídlisko Tahanovce, ako samosprávna jednotka, bola 

zriadená v roku 1990. Jej prvým starostom bol Ing. Martin Jalč. V súčasnosti je 

panelové sídlisko rozdelené pod samosprávy oboch mestských častí mesta Košice 
nesúcich meno Tahanovce. Do akej miery bude toto meno vlastné ich obyvateľom 

a budú mu robiť len česť, ukáže život.

Prvou školou „ťahanovského sídliska“ bola ZŠ Juhoslovanská, pohľad na výstavbu
Zdroj: Internet
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Dodatok k novodobým dejinám, do roku 2013
Významné osobnosti novodobých dejín na

„Chvalabohu“, či priamo v MČ Košice
ceste cez

Sídlisko
Ťahanovce.

Aj keď začatím výstavby sídliska nad bývalou samostatnou obcou Ťahanovce 

by sa mal historický prehľad udalostí, tak ako bol pôvodný zámer, ukončiť, 
podobnosť novodobých dejín s tými predchádzajúcimi dáva priestor na porovnanie. 
Mnohé významné osobnosti novodobej histórie územie MČ Košice — Sídlisko 

Ťahanovce (resp. cestu na jeho okraji č.68, E50) využili často len na presun. 

Spomeňme aspoň tie najvýznamnejšie.

Pápež Ján Pavol II. v Košiciach a pri Ťahanovciach 
- 2.júl 1995.

Katolícka cirkev v Slovenskej republike túto pre Košice i celé Slovensko významnú 
udalosť komentuje takto: „Územie arcibiskupstva (Košice, Prešov) v nedeľu 2.7.1995 

navštívil pápež Ján Pavol II. V Košiciach sa vtedy konala jedinečná udalosť v dejinách 

košickej a slovenskej cirkvi vôbec - kanonizácia košických mučeníkov (na slovenskej 
pôde, teda mimo hraníc mesta Ríma).“

Mnohí si možno ešte pamätajú denný program Svätého Otca v Košiciach. Po 
vystúpení z lietadla v ranných hodinách na košickom letisku (v Barci), na veľkom 

zhromaždení niekolko stotisíc ľudí neďaleko letiska okrem iného, kanonizoval troch 

košických blahoslavených: Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana 

Pongráca. Okolo obeda mal Svätý Otec krátky oddych v centre Košíc, v seminári 

Sv. Karola Boromejského (Hlavná 91). V odpoludňajších hodinách sa presunul do 

Prešova. Poznamenajme, že presun hlavy katolíckej cirkvi po trase Košice — Prešov 

sa realizoval práve po ceste popri starej kresťanskej ťahanovskej „kapličke“, v tom 

čase už značne stavebne spustnutej.

Táto návšteva Svätého Otca v Košiciach mohla mať ešte väčší význam, stačilo málo. 

Na mysli máme najvýznamnejšiu historickú stavbu mesta Košice, predstavujúcu 

jeho „SPIRITUS MOVENS“. Vstup pápeža do Dómu Sv. Alžbety, krátka 

modlitba, či slávnostné požehnanie v ňom, by predstavovali novú dimenziu 

v stáročnej histórii tohto chrámu významného nielen pre veriacich, ale aj mesto, 

diecézu. Nehovoriac už o pocte akej sa dostalo napr. bazilike na Velehrade od 

tohto pápeža. Mrzieť to môže o to viac, že Jeho Svätosť Ján Pavol II. bol krátko po
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svojej smrti Blahorečený a nedávno vyhlásený za Svätého. Nadsadene tak môžeme 

tvrdiť, že presun Jeho Svätosti do Prešova realizovaný popri území MC Košice — 
Sídlisko Ťahanovce trval dlhšie ako jeho cesta popri najznámejšej dominante mesta 

Košice. Ako by iný scenár pobytu Svätého Otca v Košiciach ovplyvnil túto 

destináciu (mesto Košice a jeho dominantu) aj vo sfére napr. pútnických aktivít 

ako znovuobjavenej súčasti geografie cestovného ruchu necháme na posúdenie 

iným. Pri svojej poslednej návšteve Slovenska v roku 2003 posvätil Ján Pavol II. 
základný kameň nového rímskokatolíckeho kostola v MC Košice — Ťahanovce 

(Pamätná tabula v Prílohách).

Pamätná tabula k pobytu pápeža Jána Pavla II. v Košiciach a jeho erb 
Zdroj: Foto autor a Internet

Ukončenie putovania po Slovensku na miesta zvanom 
„Chvalabahu“ — začiatok roka 1998.

Ing. Ján Kaša (1927-1998), rodák z Čeloviec okr. Trebišov, sa dňa 1.7.1988 

vydal z rodnej obce na cestu po Slovensku na babete. Navštívil spolu 4 190 miest, 

dedín, osád. Najazdil 42 194 km (1000 maratónskych tratí).

Svoju odvážnu cestu po celom Slovensku ukončil začiatkom roka 1998 na krásnom 

mieste neďaleko Košíc, na ChvalaBohu. Hlbokým vyznaním cestovateľa, ktorý 

skutočne miloval svoju domovinu, je kniha: „Po Slovensku na babete veselo
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Ing. Ján Kaša na babete 
Zdroj: Internet

i vážne“. Hydrológ a cestovateľ Ján Kaša bol 

dlhoročným občanom mesta Košice, zomrel 

krátko po ukončení spomenutého putovania 

po Slovensku. Za svoj výnimočný 
cestovateľský čin bol v roku 1998 ocenený 

cenou mesta Košice IN MEMORIAM. 

Pamätnú tabulu má v Ceľovciach na budove 

Obecného úradu.

návšteve

(Prešov - Košice). Práve táto návšteva mala byt podnetom, aby sa začalo 

s reštauráciou starej kresťanskej ťahanovskej „kapTičky“. Po veľkej, ešte 
nedokončenej, rekonštrukcii sa z nej stal tzv. renesančný stĺp.

Poznamenajme, že Jeho Excelencia prišla na návštevu na základe pozvania 

vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky J. Ex. Rudolfa Schustera. Mnohé iné 
povinnosti, ale zrejme ešte nie celkom dokončený tzv. renesančný stĺp i 

neupravené okolie okolo pietneho miesta spôsobili, že prezidenti dali prednosť 
medzevským hámorníkom a kováčom.
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Prezidenti Slovenskej republiky v blízkosti ipB
MC Košice — Sídlisko Ťahanovce i priamo I J
na jej návšteve — január 2009.

Ako už bolo uvedené, túto trasu popri ťahanovskom sídlisku počas svojho 

pôsobenia ako prezident Slovenskej republiky často využíval Rudolf Schuster, ten 

svojho času pomerne často využíval aj vlakové spojenie Košice — Bratislava (po 
železničnej trati, ktorej kúsok tiež vedie cez našu mestskú časť). Či tak robil aj jeho 

predchodca, nevedno. Nie sú však zaznamenané ich návštevy priamo v MČ Košice 
— Sídlisko Ťahanovce počas pôsobenia v tejto funkcii.

Na prvú oficiálnu návštevu tejto košickej mestskej časti sa odhodlal až súčasný 

prezident Slovenskej republiky J. Ex. Ivan Gašparovič. Stalo sa tak v zime v roku 

2009 (presnejšie vo štvrtok 29.1.2009 v odpoludňajších hodinách).

J. E. Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, 
na návšteve v MC Košice — Sídlisko Tahanovce

Zdroj: Internet, upravené

Iné významné osobnosti na návšteve 
MC Košice — Sídlisko Tahanovce.

Návštevy MČ Košice — Sídlisko Tahanovce boli aj v súvislosti s pietnym miestom 

pri starej kresťanskej ťahanovskej kaplnke (miestne kapličke), kde boli pochovaní 

mnohí padlí, medzi nimi najmä poTski legionári z Haliče, ktorí prišli pomôcť 

košútovským vojskám a padli v bitke pri Budimíre, ktorá sa odohrala dňa 

11.12.1848. Toto pietne miesto v júni 2007 navštívili veľvyslanec Poľskej 

republiky na Slovensku J. Ex. Zenon Kosiniak-Kamysz a konzulka Poľskej 

republiky na Slovensku Urszula Szulczyk-Sliwiňska, ktorí položili kyticu na 
pietnom mieste a do tzv. renesančného stĺpu vložili pamätnú listinu s posolstvom
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pre ďalšie generácie. Koncom roka 2007 bola ukončená prvá etapa rekonštrukcie

tohto objektu, úprava jeho okolia, zriadené jeho osvetlenie, 

bola osadená tabula venovaná padlým legionárom z Haliče.
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce pomerne často navštevujú aj 

Slovenskej republiky. Najčastejšie tu boli poslanci Národnej

V jeho blízkosti

ústavní činitelia 

rady Slovenskej

republiky, ba dokonca aj jej predseda. Na návšteve našej mestskej časti bolo možné 

stretnúť aj členov vlády Slovenskej republiky, najmä ministrov a ich zástupcov 

(štátnych tajomníkov).
Po zriadení farností v MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce nie sú už takou vzácnosťou 

ani návštevy významných cirkevných hodnostárov (viď Obrazovú 
prílohu).Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sídlisko Ťahanovce pomerne 

často navštevoval J. Ex. Mons. Alojz Tkáč počas svojho pôsobenia ako arcibiskup 

Košickej arcidiecézy, ale aj neskôr ako emeritný biskup. Podobne, ale v opačnom 

garde, je to aj v prípade Jeho Exelencie Mons. Bernarda Bobera, ktorý bol častým 

hosťom najprv vo funkcii pomocného biskupa. Na návšteve, resp. pri plnení 

biskupských povinností bol už aj ako arcibiskup Košickej arcidiecézy.
Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice — Ťahanovce (do nej sú včlenené obe 

„ťahanovské“ mestské časti) pomerne často navštevuje Jeho Excelencia Mons. 

Vladyka Milan Chautur, košický eparcha.
MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce navštívili aj hokejoví majstri sveta za rok 

2002, Košičania Ladislav Nagy a Rastislav Staňa. Títo hokejisti, odchovanci 

košického hokeja, sú nositeľmi aj iných medailí z majstrovstiev sveta a rôznych 

iných súťaží.
Tieto udalosti však už patria do novodobej histórie MČ Košice — Sídlisko 

Ťahanovce a zasluhujú si samostatnú pozornosť i publikovanie.
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Tahanovské NAJ či prvenstvá
Najstaršia doteraz známa písomná zmienka o Ťahanovciach je z roku 

1264.
Podobne ako v prípade mnohých iných zachovaných prvotných dokladoch 

o obciach a mestách a zrejme nielen na Slovensku, boli v takých dokumentoch 
opísané najmä majetkové vztahy. Ani Ťahanovce neboli v tomto smere výnimkou. 

Takýto charakter má aj najstaršia doteraz známa písomná zmienka o Ťahanovciach 

z roku 1264.

Najpočetnejšia armáda, aká kedy pochodovala popri Ťahanovciach 
bola cárska (ruská) armáda v lete r. 1849.

Vojenským veliteľom vyše 200 000 člennej cárskej armády bol maršal Ivan 

Fiodorovič Paskevič, knieža Jerevanské a Varšavské. Politicky akciu zastrešoval 

mladý cárovič, veľkoknieža Konštantín. Na základe požiadania mladého 

habsburského cisára Františka Jozefa I, vojsko potlačilo košútovské povstanie.
V júni 1849 pochodovali cárski vojaci popri Ťahanovciach do centra Uhorska 

a koncom augusta opačným smerom.

Prvý vlak prešiel popri Ťahanovciach 1.septembra 1870.
K tejto udalosti píše Medvec v Kosceľanke (1/2012) nasledovné: „Úsek trate Košice 

— Kysak — Prešov spustili do prevádzky po dvoch rokoch budovania 1.septembra 1870. 
Prvý vlak bol vypravený z Košíc do Prešova o 7:30hod. ráno. “

Najvyššou stavbou v katastri bývalej samostatnej obce Ťahanovce je 
komín v areáli bývalej magnezitky vysoký 116m.

Je to v súčasnosti aj najvyššia stavba v Košiciach a okolí (komín košickej spaľovne 

je o viac ako 10m nižší). Rekordérom v rámci východného Slovenska, čo sa týka 

murovanej stavby, bol svojho času 300m vysoký komín Elektrárne Voj any, aj po 

znížení na 175m zrejme ostáva najvyššou stavbou v rámci Košického 
samosprávneho kraja. Svojimi parametrami bol takmer aj slovenským rekordérom. 

Toto prvenstvo (najvyššia stavba na Slovensku) už dlhší čas patrí kotvenému 

oceľovému stožiaru vysielača Dubník, vysokému 318 metrov.
V intraviláne bývalej samostatnej obci Ťahanovce je najvyššou stavbou 

rímskokatolícky kostol Sv. Anny.
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Najznámejším futbalistom ťahanovskej športovej histórie bola 
futbalová legenda Štefan Jurík (1.2.1924 — 15.3.2013).

Miestna športová historiografia hodnotí tohto hráča ako najlepšieho ťahanovského 
futbalistu 20. storočia. O tom, že Ťahanovčania v jeho časoch hrávali vynikajúci 

futbal sa často prišlo na vlastné oči presvedčiť niekoľko tisíc divákov. Najmä 

ťahanovskí chlapi utekali na Aničku už pred koncom nedeľnej omše. Pán farár sa na 

nich preto aj vykričal, že keď kope Jurík, tak im je omša pridlhá. Kvôli futbalu ju 

tak radšej posunul o hodinu skôr.

Štefan Jurík (nar. 1.2.1924) najdlhšie aktívne pôsobil vo futbalovom klube TJ 
Magnezitka Ťahanovce. Neskôr bol aj jeho trénerom i funkcionárom. Dožil sa 

úctyhodného veku, zomrel 15. marca 2013, krátko po dovŕšení 89. roku života. 
Vzhľadom na uzavretú kapitolu jeho plodného športového života ho možno 

považovať aj za najlepšieho športovca 20. storočia bývalej samostatnej obce 
Ťahanovce.

ŠTEFAN JURÍK ♦ 1924
MANŽELKA EMILIA 
rod. MOSEJOVÁ 

♦ 1928 + 2007
Náhrobná tabula na spoločnom hrobe manželov Juríkovcov, miestny verejný cintorín Ťahanovce 

Zdroj: Foto autor

Ak Vaše cesty niekedy povedú popri miestnom verejnom cintoríne Ťahanovce, či aj 

priamo naň, môžete sa pokloniť miestu posledného odpočinku tohto miestneho 

futbalového „mága“. Spoločný hrob manželov Juríkovcov nájdete neďaleko 

hlavného kríža po ľavej strane, v hornej časti sekcie IV.
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Najstarším v súčasnosti žijúcim Tahanovčanom je p. Michal Bucher.
Rodák z Košickej Novej Vsi (nar. 1917) sa dožil úctyhodnej stovky. Je už vyše 70 
rokov Tahanovčanom.

Najstaršia pamiatka v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

Za najstaršiu pamiatku v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce môžeme podlá slov 

i výskumov známej košickej historičky Dr. Klaudie Buganovej, venujúcej sa 

sakrálnym objektom, považovať tzv. zmierovací kríž v ťahanovskom lesoparku, 

ktorý má svoj pôvod v stredoveku (teda má už viac ako 500 rokov). Podarilo sa 

identifikovať ho aj na vojenskej mape z roku 1857 s nápisom „Krížni Kameň“.

Najstaršia doteraz známa písomná zmienka g
o pamiatke v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

Najstaršia doteraz známa písomná zmienka o pamiatkach v MC Košice - 
Sídlisko Ťahanovce sa nachádza v zápisnici z kanonickej vizitácie spísanej v dňoch 

22. — 23. septembra 1811. Jej nadpis znie: „Puncta seu Articuli Qanonica 

Visitationis Ecclesia et Parochia Tehanyiensis“. Zápisnica je pomerne 

obšírna, venovaná duchovným záležitostiam, sakrálnym stavbám. V nej a to hneď 

niekoľkokrát, sa spomína stará kresťanská ťahanovská kaplnka postavená pri 

Prešovskej ceste. V latinčine sa tento objekt, zaradený medzi cirkevné, označuje ako 

„columna vero teda murovaný stĺp. Zapisovatelia ho zahrnuli do

paragrafu: „De Crucibus, Statuis, in Cameterio, vel alibi extra Ecclesiam 

Consistentibus“ teda medzi cirkevné objekty stojace mimo kostol.
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Na záver
Aj keď doterajšie história ľudstva, a žiaľ aj Ťahanoviec, vyzerá ako prehliadka 

celého radu vojnových udalosti (žiaľ, tieto sú podobne ako záznamy v cirkevných 

historických zdrojoch najpresnejšie zdokumentované),medzi ktorými boli doteraz 

na prípravu tých ďalších, len krátke prestávky nazývané ako mier, mali by sme sa z nej 
poučiť. Malo by to platiť aj pre generáciu „nových Ťahanovčanov“, ktorí sa s touto 

svojou príslušnosťou len zžívajú a o histórii Ťahanoviec, tejto bývalej samostatnej obce, 

vedia veľmi málo. Významné 750. výročie najstaršie známej písomnej zmienky o obci 
Ťahanovce, by mohlo byť tou príležitosťou, aby sa teraz už aj o svojej histórii dozvedeli 

viac. Aj „noví Tahanovčania“ si pripomínajú isté aj keď veľmi skromné výročia. Je tomu 

už 30 rokov (1984-2014), keď sa v roku 1984 reálne začali prvé terénne úpravy týkajúce 

sa nového sídliska. V máji 1985, 30 rokov (1985-2015), sa začalo s výstavbou bytov. 
Táto zaujímavá téma by mohla byť samostatnou kapitolou zachytenia histórie sídliska 

(jedným z majstrov na stavbe bol napr. p. Viliam Barényi).V júni 1988 sa do bytov na 

sídlisku nasťahovali prví nájomníci — 25 rokov (1988-2013). Samospráva začala 

fungovať od roku 1990 — 25 rokov (1990-2015).
Jedným zo zaujímavých momentov v histórii bývalej samostatnej obce i jej mladého 

sídliska je i skutočnosť, že kým obec Ťahanovce, či aspoň nejaká obývaná osada, tu 

existovala niekoľko storočí, kým bola zaznamenaná o nej nejaká zachovaná písomná 

zmienka. Naopak o sídlisku nad obcou sa písalo pomerne dlho pred jeho vznikom, resp. 

začatím výstavby. Pri príležitosti významných medzníkoch pre bývalú obec i jej mladé 

panelové sídlisko, sa 24.novembra 2013 uskutočnil odborný seminár „Ťahanovce — 
fragmenty dejín“. Tento dokument je jedným z jeho výstupov. Jeho účelom je dať 

historickej pravde zadosť, poukázať na biele miesta histórie Ťahanoviec, Košíc 

i východného Slovenska. Dokument nemá ambíciu byť vedeckou prácou prezentovanou 

napr. na vysokoškolskej akademickej pôde, či vedeckej konferencii. Ak však zaujme aj 
túto obec, bude to len v jeho prospech. Svojím populárno-publicistickým výkladom 

chce však zaujať nielen bežného čitateľa, ale byť aj pomôckou pre žiaka, študenta, či 

učiteľa na základnej, či strednej škole.

Obrazová príloha je podľa možnosti triedená podľa dátumu príslušnej historickej 

udalosti ku ktorej sa vzťahuje.

Košice — Sídlisko Ťahanovce

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., © 2013, (R) 2021
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Terajšia

-

Košický hrad, jeho pôdorys, drevení strážcovia a najodľahlejšia časť juhovýchodných hradieb.

hlavné nádvorie
druhé nádvorie
cisterna
trojuholníková veža
existujúce kruhové veže
predpokladané kruhové veže
brány z vežami
viditeľné časti múrov
severný múr(ktorý sa nezachoval, pravdepodobne boí
len z palisádových hradieb)
múr oddeľujúci nádvoria 
lom
zvyšky múru zo zatiaľ neznámej stavby
prístupové cesty
vyvýšené miesto (pravdepodobne veža)

Legenda: a - 
B - 
V - ▲ - 
o - 
© - 

=© ©=-

H -

Zdroj: Internet a foto autor



Košický hrad na Hradovej, kruhová veža a vizualizácia jej možnej budúcej podoby 
Zdroj: Foto autor a Internet
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Mapa Uhorského kráľovstva, mapovanie J. Lipszky, okolie Košíc r. 1804 
Zdroj: Internet
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Titulka knihy JOANNES LIPSZKY: REPERTORIUM LOCORUM
OBJECTORUMQUE IN XII. TABULIS MAPPAE REGNORUM HUNGARIAE, ...
Zdroj: <https://archive.org/details/agv6489.0001.001.umich.edu>



f

„Puncta seu Articuli Canonical Visitationis Ecclesiae et Pároch iae Tehanyiensis“ 
Vrchná cast titulnej strany zápisnice z vizitácie, spísanej 22.-23.9.1811 
Zdroj: AACass, Arcibiskupský archív v Košiciach

^{Dokument je výstupom seminára .ŤAHANOVCE-fragmenty dejín* «»»



$ „De Crucibus, Statuis, in Cxmeterio, vel alibi extra Ecclesiam Consistentibus “
paragraf zápisnice, zrejme $6, v ktorého odsekoch (bodoch) sa spomína murovaný stĺp nad Prešovskou cestou„Columna vero murata“, 
resp. „columna murata“ zapísaný medzi cirkevné objekty
Zdroj: AACass, Arcibiskupský archív v Košiciach



Sídlisko Ťahanovce sú v súčasnosti eldorádom sprejerovObjekty bývalej strelnice v lesoparku MČ Košice
Zdroj: Foto autor



Vlak (pancierový), ktorý priviezol v decembri 1918 časť českých a slovenských legionárov do stanice Kysak 
Zdroj: Regionálni muzeum ve Vysokém Mýte, Sbírky



Geografické znázornenie postupu osloboditeľov Ťahanoviec.
318. gardová strelecká divízia z východiskovej pozície pri Durkove, 
dňa 19.1.1945 oslobodila priestor Ťahanoviec a 20.1.1945 priestor Kostolany - Sokol
Zdroj: <https://pamyat-naroda.ru>
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2.strana bojového rozkazu velitera 318. horskej streleckej novorossijskej divízie, 
Hrdinu Sovietskeho zväzu, osloboditeľa Ťahanoviec, generálmajora Gladkova
(podpísal sa červenou).
Na tejto strane je jeho rozkaz pre delostrelectvo, ktoré má podporovať pechotu, 
v rozkaze zo dňa 3.1.1945 sa spomínajú obce Nižná Kamenica, Borda, Klečenov, Svinica 
Zdroj: <https://pamyat-naroda.ru>



Jeho Exelencia Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, na návšteve v MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce a jeho podpis 
Zdroj: Internet a MÚ MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce



Vysokí cirkevní hodnostári medzi veriacimi v MČ Košice — Sídlisko Ťahanovce:
J. E. Mons. Alojz Tkáč, J. E. Mons. Bernard Bober, J. E. Mons. Vladyka Milan Chautur (a ich 
erby)
Zdroj: Internet, upravené



Zdroj: Foto autor
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MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY

Ci. 10609 - VHÚ - 1965 Kolku prosto
podie S 21 zák. čís. 255/1946 Sb.

Osvédčení
podie § 8 zák. čú. 255/1946 Sb.

Jtnéno a pčijmeni Josef O n d e r k 0 ....... nar. dne 8 /5 19 25 .
Ťahanovce ............. , okra ...... KP^A.P.®.. ..., zcmč Slovensko

Štátni občan československý, je ve smyslu § 1 odsL 1, pism.........a ) zákona ze dne 19. prosinze 1946
Čis. 255 Sb. - o pfislušnídch československé armády v zahraničí a o nčkcerých jiných úóaštnldch nátvdníhu boje 
za usvobozenľ - 

účastníkem národního boje za osvobození
Podie ustanovení § 15 výäe uvedeného zákona započítava se mu doba:

Od 25. února 1945 do 8. kvétna 1945 jako príslušníka 
čs. zahraniční armády v SSSS.

Výkonným Iwwon byl oce dne------ /-------- 19----do. dne-------í------- 19-
Jrtkn parašutista byt v tylu nepŕícele ode dne------ /------ 4-9------ d n dne------ /-------
Toto osvedčení je dokladem k upiatnéni práv vydražených účastníkúiii národního boje za osvohozeni ustanovením 
§5 3 AŽ 5, 16 až 18 výše uvedeného zákona.
Ponívtidi-výÁc jmenovaný účasttuk-národního bojš a> os vráwani padl----byUpapravcr: zeméc)-----je neevčacný - -
invalidní — pŕcdiázcji jeho práva podie ustanovení J 6 oilsc. 1, púm.  ..................... , $ Z. jidiL uvedeného
zákona na jeho ................. _...... .................    *........................... ............................................. .............................
na r dne / 19..........v........ ......................................................... ........... .okres.... ................................... .. ...
štátniobčan štvi---------- .. .........—..................... ...........
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Osvedčenie, že Jozef Onderko z Ťahanoviec bol účastníkom národného boja za oslobodenie 
Zdroj: Archív rodiny Hodermarskej, MČ Košice - Ťahanovce



PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY Rudolf Schuster udelil 5. mája 2000 PAMÄTNÝ LIST Jozefovi Onderkovi 
Zdroj: Archív rodiny Hodermarskej, MČ Košice - Ťahanovce



Cast medailí a vyznamenaní udelených Jozefovi Onderkovi 
Zdroj: Archív rodiny Hodermarskej, MC Košice — Ťahanovce

{♦« Dokument je výstupom seminára .ŤAHANOVCE - fragmenty dejín“



KOSTOL SV. DOMINIK Ä STO 
KOŠICE - SÍDLISKO ÍAHWm

ZÁKLADNÝ KAMEŇ 
POSVÄTIL SV. OTEC JÁN PAVOL \\ 

V ROŽŇAVE 13.9.2003
Pamätná tabula — základný kameň nového rímskokatolíckeho kostola v MČ Košice — Ťahanovce bol posvätený 13.9.2003 

Zdroj: farnosť v MC Košice - Ťahanovce
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