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• Gabriel PÓsA,
HDG3

Pocit dobre vykonanej práce. Mož
nosť pracovať s brúskou pri odstraňo
vaní železných konštrukcií v šatniach 
v Základnej škole na Juhoslovanskej 
ulici mi z celej ponuky dobrovoľníc
kych aktivít vyhovovala najviac. Je to 
práca, ktorú mám rád, a preto som pri 
výbere, do čoho sa zapojiť, nemal žiad
ny problém a nezaváhal som. Rád po
máham iným, je to pre mňa prirodze
né. Navyše, vedel som, že tu bude 
dobrá partia. 

• Zuzana KAČMArIKOVÁ,
GM pre strategické suroviny

Dobrý pocit z toho, že môžem po
môcť. Bude ma hriať, že sa deti pote
šia, keď vo svojej škôlke na Ľudovej uli
ci nájdu vynovený park a vymaľovanú 
šatňu. Pri možnosti zapojiť sa do dní 
dobrovoľníkov som ani na chvíľu ne
váhala, nemusela som sa vôbec pre
máhať ani motivovať. Oslovovala som 
kolegov, kto má záujem pripojiť sa 
a potom sme sa skupinovo prihlásili. 
Som rada, že sme tu, je tu zábava. Ve
rím, že deti budú mať tiež radosť.

• Mária FEDOrČÁKOVÁ,
Útvar Generálneho
právneho zástupcu

Dobrý pocit, že sme pomohli dobrej 
veci a tiež fajn pocit z toho, že som spolu 
s našim kolektívom prežila pekný a uži
točný deň. Špeciálnu základnú školu na 
Vojenskej ulici sme si vybrali aj preto, že 
sa tu učia postihnuté deti, ktoré si ne
môžu samé pomôcť a nevedia  si svoje 
priestory v škole bez pomoci opraviť. Po
časie sa vydarilo, farby na dverách i na 
altánku dobre schli a stihli sme urobiť 
všetko, čo sme si naplánovali.

• Petra KrÁLOVÁ,
Útvar GM pre evironment

Radosť. Radosť z toho, že sa dá 
prispieť k dobrej veci a niekomu po
môcť. Športovozábavný areál som si 
vybrala najmä preto, že som tu moh
la prísť s dcérou, i preto, že som vede
la, že sa pri sadení kvetov spolu zaba
víme. Z celej akcie mám výborný pocit. 
Boli tu príjemní ľudia, vyšlo nám aj 
krásne počasie. Akcia bola dobre pri
pravená, tak ako by mala byť, mali sme 
dosť kvetov, zeminy... Bolo to super. 
Sme rady, že sme prišli. 

• Katarína KENDEOVÁ,
Controlling prvovýroby

Dobrý pocit z toho, že som mohla 
pomôcť dobrej veci. Zoologickú záhra
du v Kavečanoch máme v rodine veľmi 
radi, často tam chodievame, preto sme 
si vybrali práve ju. Navštevujeme aj iné 
zoologické záhrady na Slovensku i v Ma
ďarsku. Budeme radi, keď tá košická 
bude ešte krajšia ako sú v zahraničí, 
a aj preto sme so synom priložili ruky 
k dielu. Brigáda bola pripravená veľmi 
dobre, mali sme všetko potrebné k prá
ci. Vôbec neľutujeme, že sme prišli.

• Peter BArtOŠ,
DZ sVa   

Využil som príležitosť, aj v minu
lom roku som sa na dňoch dobrovoľ
níkov zúčastnil. Som dlhodobý, dobro
voľný darca krvi. Vlani som krv v rámci 
tejto akcie daroval po prvý raz, teraz 
druhý raz. V darovaní krvi som mal do
teraz dlhšiu pauzu, nekonali sa žiad
ne akcie. Ponuka v rámci akcie Naše 
Košice ma oslovila, neváhal som ani 
chvíľu a som rád, že som sa zapojil. 
Rád využijem možnosť aj v budúcich 
rokoch.

Čo vám dáva účasť
na dobrovoľníckych akciách?

• NAŠE KOŠICE •

UROBME SVOJE MESTO KRAJŠÍM... A LEPŠÍM

NAŠE KOŠICE
16. a 17. máj 2008

• ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA • ANKEtA •

Pýtal sa: Marián HUtňAN
Foto: Ján KIsUCKý
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Chcem sa poďakovať odboru 
Vonkajšie vzťahy USSK a Oceli vý
chodu za skvelú organizáciu nároč
ného projektu Naše Košice. Aj nebo 
videlo, že sa ľudia dobrovoľne spoji
li pre svoje mesto, takže nám pria
lo aj počasie. Ja som si opäť dobre 
vybral. V geriatrii sv. Lukáša všetko 
dobre „klapalo“ pod manažovaním 
pani Šoltésovej. Náradie bolo neus
tále v činnosti a všetko sme stihli do 
stanoveného času. Oživením bol prí
chod basketbalistiek, majsteriek SR, 
ktoré sa hneď po príchode zapojili 
do práce. Potešila ma aj pomoc pre
zidenta USSK a jeho manželky a tiež 
opäť dobrá partia. Zbadal som tam 
známe tváre dobrovoľníkov z minu
lého roku.

Vrcholom úspešného dňa bolo 
pre mňa vyhodnotenie projektu Na
še Košice v detskom areáli. Po dob
rom guláši v kruhu kolegov – dobro
voľníkov mi udelili cenu Dobrovoľník 
U. S. Steel 2008. Prekvapilo ma to 
a zároveň potešilo. Keď som sa v ne
dávnej minulosti hlásil k dobrovoľ

níctvu, táto cena rozhodne nebola 
mojím cieľom. Necítim sa byť najlep
ším, zrejme rozhodla moja stoper
centná účasť na dobrovoľníckych ak
ciách. Táto nádherná firemná cena 
patrí všetkým kolegom – dobrovoľ
níkom USSK. V mojom príbytku mi 
bude pripomínať krásne zážitky, kto
ré som zažil na brigádach – od prvej 
akcie v ZOO až po tú zatiaľ posled
nú. Pár hodín po jej prevzatí od prezi
denta USSK si ešte neuvedomujem 
jej význam. No jedno viem už teraz. 
Táto cena je výnimočná v tom, že je 
krásna, jedinečná a že bola udele
ná po prvý krát v novodobej histórii 
dobrovoľníctva východoslovenských 
železiarní. Latka je postavená vyso
ko. Táto cena mi bude pripomínať, že 
netreba poľaviť v nasadenom tempe 
ani v budúcnosti. Svojim príkladom 
chcem pritiahnuť aj iných kolegov, 
susedov, rodinu... Teším sa na ďalšie 
dobrovoľnícke akcie.

roman JEsENsKý,
hrdý dobrovoľník

U. s. steel Košice 2008

– Arcidiecéznej charite Košice
– ArtEste – polyestetickému vzdelávaniu znevýhodnenej mládeže
– Centru voľného času Domino
– Detskej organizácii Frigo
– Lige proti rakovine
– Materskému centru Stonožka
– MŠ Trebišovská
– Národnej transfúznej službe
– Nemocnici Šaca – Hematologickotransfúziologickému oddeleniu
– N.O. Maják
– OZ Usmej sa na mňa
– Spoločnosti detí z detských domovov Úsmev ako dar
– Športovozábavnému areálu MČ Juh
– Únii vzájomnej pomoci ľudí a zvierat
– Vysokošpecializovanému geriatrickému ústavu sv. Lukáša
– ZOO Košice
– ZŠ Gemerská
– Rómovia  v obci Veľká Ida pomáhali sami sebe: maľovali domy a čistili ich okolie

Počas dvoch dní prišli pomôcť zamestnanci 
– U. S. Steel Košice (vrátane jej dcérskych spoločností a firiem, ktoré pracujú 
v jej areáli – Reliningserv, SBS, Vulkmont, ObalServis)  
– Tesco Stores SR, a.s. 
– VÚB 
– Východoslovenská energetika 
– A&D Global Business Relations 
– Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) 
– Mesto Košice 
– Správa mestskej zelene
– Elpro, HiReklama

hendikepovaní ľudia. Tých všetkých spo
jila myšlienka nezištnej pomoci iným.

V sobotu popoludní sa dobrovoľní
ci zišli na spoločnom stretnutí v Špor

tovozábavnom areáli na Alejovej ulici. 
Mnohí plní dojmov a určite všetci s po
citom dobre vykonanej práce. Na všet
kých tu čakal dobrý guláš, zaslúžený 
oddych spríjemnilo vystúpenie Mariá

na Čekovského, Tomáša Kraka a Mar
tina Krausza.

„Dnešný deň vyšiel úžasne,“ prihovo
ril sa im prezident USSK George F. Bab-
coke po boku s manželkou Kathleen. 

„Počasie bolo vynikajúce, odvied-
li sme kus dobrej roboty vo viacerých 
lokalitách,“ konštatoval a poďakoval 
sa všetkým, ktorí prispeli ku koordiná
cii i realizácii jednotlivých aktivít. „Je mi-
moriadne zaujímavé a dôležité vidieť, 
koľko ľudí prišlo podať pomocnú ruku. 
rovnako ako aj ich rodinných prísluš-
níkov. Vám všetkým patrí poriadny po-
tlesk. Je to aj výsledok úžasného par-
tnerstva medzi súkromným sektorom 
a mestom. Na týchto základoch bude-
me budovať našu spoločnú budúcnosť. 
tieto dva dobrovoľnícke dni by sa ne-
mohli uskutočniť bez ľudí ako ste vy. 
Bez dobrovoľníkov. Napriek tomu,  že 
sme nimi všetci, radi by sme sa pri tejto 
príležitosti poďakovali jednému z nás,“ 
povedal prezident a pozval k mikrofó
nu romana Jesenského, ktorému odo
vzdal cenu Dobrovoľník U. S. Steel Ko
šice 2008. R. Jesenský bol účastníkom 
všetkých dobrovoľníckych podujatí, kto
ré doteraz spoločnosť U. S. Steel Košice 
organizovala. Je dlhoročným darcom kr
vi, pomáhal pri prvej akcii v ZOO, v cha
ritatívnom stánku počas Košických Via
noc na Hlavnej ulici, počas Dňa narcisov 

i v Dome pokojnej staroby. Hutníkom je 
už dvadsiaty šiesty rok. Začínal v Tep
lej valcovni, dnes je strojníkom čistiarne 
odpadových vôd v Sokoľanoch, zamest
nancom DZ Energetika.

Účastníkov projektu Naše Košice 
pozdravil i primátor mesta František 
Knapík. „Chcem vyjadriť úprimnú ra-
dosť nad tým, že dobrovoľnícky pro-
jekt Naše Košice pod gesciou U. s. 
steel Košice a v spolupráci s Nadáci-
ou Pontis mal taký úspešný štart. Bol 
to správny krok. samospráva mesta 
podporuje aktivity, ktoré veľmi užitoč-

ným spôsobom podnecujú a rozvíja-
jú vlastný občiansky potenciál, vzťah 
Košičanov k svojmu mestu, prostre-
diu, v ktorom žijú, organizáciám, kto-
ré v meste pôsobia. Verím, že tento 

projekt má pred sebou užitočnú per-
spektívu a že sa v budúcnosti dosta-
neme aj do iných oblastí, kde je dob-
rovoľnícka pomoc potrebná.“

Spoluorganizátorom podujatia Na
še Košice bola bratislavská Nadácia 
Pontis, ktorá je okrem iného i adminis
trátorom Business Leaders Forum – 
neformálneho združenia spoločensky 

zodpovedných firiem. Jeho programový 
riaditeľ Pavol Hric netajil, že z košické
ho podujatia si odnáša veľa dojmov, zá
žitkov a inšpirácií.

Magdaléna FECUrKOVÁ

• NAŠE KOŠICE •

I v sobotu bol Športovo-zábavný areál plný detí zamestnancov, ktorí sa zúčast-
nili na projekte Naše Košice.

Je po brigáde, chvíľa odpočinku dobre padne...

Dobrovoľníci odviedli v sobotu kus dobrej roboty. Na spoločnom stretnutí v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici im 
za ňu po boku s manželkou Kathleen poďakoval prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke.

Projekt Naše Košice
sa vydaril

Komu sme pomáhali„Cena patrí všetkým kolegom,
dobrovoľníkom USSK...“

Cenu Dobrovoľník U. S. Steel Košice 2008 prevzal od prezidenta spoločnosti 
Georgea F. Babcoka Roman Jesenský, zamestnanec DZ Energetika.

O dobrú náladu na vyhodnote-
ní podujatia sa postaral i populárny 
Marián Čekovský.

(dokončenie z 1. str.)

Foto: Ivan FLEIsCHEr, Ján KIsUCKý,
Jana ŠLOsÁrOVÁ a Milan KAtUNsKý
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„Verím, že počasie vydrží,“ ne
chala sa počuť Gabriela sinčáková 
v slnkom zaliatej zoologickej záhra
de. Bolo krátko po deviatej hodine, 
keď zručnými ťahmi štetca nanáša
la, hneď vedľa manželky prezidenta 
U. S. Steel Košice Kathleen Babco-
kovej zabranej do práce, prvú vrst
vu tmavohnedého luxolu na dreve
né dielce konštrukcie budúcej kostry 
stanu. Neďaleko sa rovnakej činnosti 
venovali jej kolegyne z odboru účtova
nie majetku Malvína Vargová a Eva 
Koneracká, ktoré prišli pomôcť pri vý
stavbe stanového tábora aj so svojimi 
deťmi. Ktovie, možno si niekedy v bu
dúcnosti, až podrastú, budú môcť vy
skúšať, ako chutí stanovačka v tomto 
nádhernom kuse prírody...

„Všetky tri sme boli včera da-
rovať aj krv,“ stihla ešte prezradiť 
G. Sinčáková, ktorá si dala, ako sa 
vraví, pustiť žilou po prvýkrát v živote. 
„Páčia sa mi také akcie,“ konštato
vala. „Lebo sú zmysluplné.“

Len niekoľko metrov ďalej sa 
s krompáčmi a lopatami činilo zopár 
chlapov. Rukávy si vysúkali prezident 
U. S. Steel Košice George F. Babcoke, 
primátor Košíc František Knapík, vice
prezident pre financovanie William  
C. King, generálny manažér pre tech
nický servis zákazníkom Michael 
J. rogers, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy 
Ján Bača, ku ktorým sa pridal i štipen
dista USSK Mišél Batmend a domáci 
hostiteľ, riaditeľ ZOO Štefan Kollár. Vy
dolovanou zeminou potom spevňova
li terén okolo základov stanových kon
štrukcií. Popri  robote si čas na kus reči 
našiel aj primátor. Dobrovoľníctvo je 
mu blízke. Rád si spomína najmä na 
jednu akciu. „Pred niekoľkými rokmi  
sme s chlapcami, ktorí sa venovali 
skautingu, likvidovali čierne sklád-
ky. Pustili sme sa do toho, nebolo to 
jednoduché, ale keď sme po približ-
ne šiestich hodinách robotu dokon-
čili, ostal nám vynikajúci pocit. také-
to aktivity, ak majú zmysel, sú fajn. 

A svojím spôsobom aj formujú člo-
veka. Ťažisko mojej dnešnej dobro-
voľníckej práce je v ZOO. Kvitujem, 
že sa realizujú viaceré aktivity na 
miestach, kde je pomoc potrebná 
a kde nemajú dostatok prostried-
kov na to, aby všetko bolo tak, ako 
by sme si to želali.“

„Zoologická záhrada je naša srd-
covka,“ povedal Oceli východu Ladi-
slav Nemec z BSCe i za Miroslavu 
salajovú z lekárne v Optime, s kto
rou spoločne natieral budúce prične. 
„A potom... Čo v meste?!“

V sobotu sa do vybudovania stano
vého tábora v tesnej blízkosti Gazdov
ského domu v košickej ZOO s vervou 
pustilo približne tridsať dobrovoľní
kov. Boli medzi nimi najmä hutníci, 
štipendisti ale i zamestnanci iných or
ganizácií, vrátane ZOO. Vďaka nim bu
de môcť prvá skupina detí zažiť pod 
dozorom dospelých dobrodružnú noc 
z 31. mája na 1. júna tohto roku.

Magdaléna FECUrKOVÁ

„ZOO je naša srdcovka!“
Dali sa do roboty, aby deťom umožnili prežiť v novovybudovanom stanovom tábore v košickej ZOO dni plné zábavy a poučenia.

Drevené dielce bolo treba najprv ošetriť luxolom.

Do kopania a vozenia zeminy, ktorá poslúžila na spevnenie základov, sa pustil aj prezident USSK George F. Babcoke.
Poriadnu silu bolo treba vynaložiť, kým drevenú konštrukciu stanu uložili na určené miesto. V popredí zľava riaditeľ ZOO 

Štefan Kollár a primátor Košíc František Knapík, vzadu hutník, Jozef Taraba.

Foto: Milan KAtUNsKý, 
Ivan FLEIsCHEr
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V čakárni Hematologickotransfúzio
logického oddelenia NemocniceŠa
ca, 1. súkromnej nemocnice, vo Vstup
nom areáli U. S. Steel Košice, čakalo 
v piatok, 16. mája, zopár minút po šies
tej hodine ráno, na odber krvi už dvad
saťosem záujemcov. Marián stahura 
z Energetiky prišiel prvý. O publicitu ne
stál, prezradil iba, že patrí k pravidel
ným darcom krvi. Cielene, povedal, sa 
do projektu Naše Košice nezapojil, pri
šiel, lebo mu to práve v tento deň vy
hovovalo. Rovnako ako Jozef Compeľ 
z aglomerácie Vysokých pecí. „Cho-
dievam darovať krv pravidelne, ten-
to rok je to po druhý raz a osemnásty 
raz v poradí. Akciu Naše Košice nepo-

znám,“ reagoval na našu otázku, či vie 
o dobrovoľníckych dňoch. Naopak, zá
močníci Juraj Hromňák a Daniel Jac 
z Teplej valcovne sa pridali k takmer 
stovke tých, ktorých podujatie, špeciál
ne bezpríspevkové darovanie krvi, oslo
vilo. „Boli sme tu aj vlani,“ pripomenu
li sa. „A niektorí kolegovia sa chystajú 
v sobotu pomáhať v Dome pokojnej 

staroby na Južnej triede,“ prezradi
li. Na svoj dvadsiaty štvrtý odber čakal 
rušňovodič Martin Bartko. „Chýba syn 
Marek, ktorý ma na dnešný odber na-
hovoril. Nemohol prísť. Má tu však ka-
maráta Gabriela Šipoša.“ Iba 24ročný 
mladík prišiel v piatok darovať krv po 
štrnástykrát, hoci tentoraz mimo ohlá
senú akciu. Ekonómky Gabriela sinčá-

ková a Eva Koneracká boli na transfú
ziológii po prvý raz v živote. „Podnetom 
darovať krv bola pre nás práve táto 
dobrovoľnícka akcia, o ktorej infor-
movala Oceľ východu,“ povedala pani 
Gabriela. „Dlhšie sme sa o tom s ko-
legyňou rozprávali a nakoniec sme sa 
prihlásili. sme v pohode. A či prídeme 
aj nabudúce? Za seba môžem pove-
dať, že asi áno,“ dodala medzitým, čo 
sa odberný vak pomaly napĺňal jej kr
vou. Na svoj druhý odber v živote ča
kal i mladý Miroslav Šándor z Vulkmon
tu. „Po prvý raz som krv daroval ešte 
ako študent, teraz to bolo spontánne 
rozhodnutie. Áno, o akcii som vedel 
z Ocele východu, ale neprihlásil som 
sa. Prečo? sám neviem...“ Projekt svo
jou prítomnosťou podporil aj energetik 
Peter Marcin. „Ak sa dá, chodievam 
krv darovať pravidelne štyrikrát do ro-
ka. Dnes to bude po dvanásty raz.  Na-
še Košice moju prítomnosť na trans-
fúzke trochu urýchlili, prišiel by som 
o zopár dní neskôr. A prečo to robím? 
Ako stredoškolák som mal dosť ťažký 
úraz. Cítim povinnosť aj takouto for-
mou splatiť to, čo som dostal...“ Po
dobné pohnútky priviedli k darcovstvu 
aj dlhoročného zamestnanca Rúrovne 
divízneho závodu Hutnícka druhový
roba Jozefa Boháča. Na tomto praco

visku si odkrútil už štyri desiatky rokov 
a v piatok čakal na svoj osemdesia
ty šiesty odber krvi. „Pred rokmi som 
pri úraze, ktorý sa nestal v zamestna-
ní, prišiel o ruku. Približne v tom čase 

som sa stal pravidelným bezpríspev-
kovým darcom. K darcovstvu som pri-
viedol aj syna, aj keď on zatiaľ cho-
dieva skôr nepravidelne. Ak dá Boh 
a budem zdravý, chcem krv darovať aj 
naďalej,“ dodal. 

Rušno bolo aj na pracovisku Ná
rodnej transfúznej služby SR na Trie
de SNP 1 v Košiciach. Aj sem prichá
dzali darcovia už od skorého rána. 
Toto miesto si vybrali najmä zamest
nanci firiem sídliacich v meste, došli 
aj železiari. Dobre naladená skupinka 
mladých z hypermarketu Tesco čaka
la ešte na povinné vyšetrenie pred od
berom. „Informáciu o projekte Na-
še Košice som si všimol na výveske 
vo firme a zapojil som sa,“ rozhovo
ril sa Alexander rimek. „Krv chodie-
vam darovať pravidelne, dnes je to po 
desiaty raz.“ V čakárni sme stretli aj 
päticu mladých z HiReklamy. Dvaja sí
ce trochu posmutneli po výroku lekár
ky, že dnes z odberu nič nebude, ko
legovia, ktorí pri vyšetrení obstáli, sa 
však držali statočne. Informačný ar
chitekt BSCe stanislav Řihák z U. S. 
Streel Košice patrí medzi pravidelných 
darcov krvi. Vlani sme ho počas dob
rovoľníckych dní stretli na transfúzioló

gii v poliklinike šačianskej nemocni
ce. „tohto roku som zvolil transfúznu 
službu v meste, chcel som si to vy-
skúšať. A aké mám dojmy? transfúz-
ka vo vstupnom areáli je vynovená, 
upravená, má potrebné prístrojové 
vybavenie. Celkovo na mňa pôsobí 
domáckejšie, i keď samozrejme, aj 
tu som stretol príjemných ľudí. Krv 
chodievam darovať pravidelne, dnes 
som po dvadsiatom druhom odbere. 
Vyšiel mi práve termín, tak som pod-
poril projekt Naše Košice.“

Na transfúziológii šačianskej ne
mocnice vo vstupnom areáli už v stre
du a štvrtok uplynulého týždňa darova
li krv pre Naše Košice 11 ľudia, v piatok 
prišlo 72 bezpríspevkových darcov, 51 
z nich reagovalo na projekt dobrovoľníc
kych dní. Po prvý raz sa rozhodlo daro
vať krv 13 ľudí. Na pracovisko Národnej 
transfúznej služby v Košiciach prišlo ak
ciu podporiť 29 Košičanov. Z nich štr
násti boli zamestnanci oceliarskej spo
ločnosti. 

Skvelá myšlienka urobiť niečo ne
zištne pre druhých oslovila 91 Košiča
nov.     

Iveta FIALOVÁ   
Foto: Jana ŠLOsÁrOVÁ

Viac ako šesťdesiat veľkých kartó
nových škatúľ dokázali naplniť šatstvom  
dobrovoľní darcovia, ktorí sa v uplynu
lý piatok a sobotu rozhodli aj takou
to formou podporiť projekt Naše Koši
ce. Pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej 
núdzi oslovila 105 ľudí, ktorí prispe
li pánskym, dámskym, detským ošate
ním, posteľnou bielizňou, uterákmi, ale 

i obu vou. Pomoci pri zbierke sa ochotne 
ujali, ako už neraz v minulosti, naši bý
valí kolegovia – dôchodcovia, ktorí prijí
mali a triedili veci priamo v priestoroch 
Občianskeho združenia Jeseň života 
na Luniku II. V Dome pokojnej staroby 
v Košiciach na Južnej triede sa rovnakej 
roboty ujali zamestnankyne Charitného 
domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici 

a Krízového centra na Alejovej ulici. Na 
Terasu smerovali najmä kroky železia
rov, súčasných, ale i bývalých. Jedným 
z nich bol aj Vendelín Mišalka. „to už 
bolo dávno,“ prezradil medzi tým, čo na 
stôl kládol plné vrecia najmä dámske
ho šatstva. „Od roku 1956 som praco-
val v Hydrostave a staval som železiar-
ne,“ pyšne dodal. „Veľmi rád by som 

sa do firmy niekedy pozrel a prešiel sa 
po starých miestach... Dúfam, že dcé-
rine veci niekomu ešte prospejú. Vie-
te ako to je, ženy nakupujú, nakupujú 
a potom to už nechcú...“ zasmial sa.   

„Zíde sa všetko,“ uviedla sociál

na pracovníčka Helena Havrilová, kto
rá dobre pozná takmer každého bez
domovca zdržiavajúceho sa na území 
mesta. „Chýbajú nám však aj iné veci, 
najmä taniere, príbory, hrnce, potešili 
by aj funkčné rádioprijímače či televí-

zory.“ Katarína sarková spolupracu
je so ženami – matkami, ktoré hľadajú 
útočisko v krízovom centre na Alejovej 
ulici. „Keď prídu k nám, nemajú nič. 
Vôbec nič. Okrem šiat však potrebu-
jú aj uteráky, posteľnú bielizeň, niečo 
na osobnú hygienu, chýba oblečenie 
pre najmenšie deti... Nič z darované-
ho nevyhodíme. Nevhodné šatstvo roz-
striháme a ženy z nich vyrábajú kober-
ce...“

Tí, ktorí majú s charitou tohto typu 
už skúsenosti, vedia, ako, komu a čím 
môžu najlepšie pomôcť. Je to preto, 
že tak robia sami ochotne a nezištne. 
Jednou z takýchto ľudí je určite i  Má-
ria Mitrová, ktorá prišla v piatok do 
zberného centra na Južnú triedu s pl
nou taškou. Prečo? „rada pomáham. 
Dnes som tu so šatstvom, v minulosti 
som priniesla aj rôzny drogistický to-
var – mydlá, solvinu, ale i plachty, či 
novú posteľnú bielizeň,“ uviedla. „te-
raz som sa zasa dozvedela, že posteľ-
ná bielizeň chýba, tak sa doma po nie-
čom poobzerám,“ lúčila sa.  

Za jeden a pol dňa sa vyzbieralo toľ
ko vecí, koľko pri podobných zbierkach 
za týždeň.

Iveta FIALOVÁ
Foto: Jana ŠLOsÁrOVÁ

Dnes ja tebe, zajtra ty mne
Naše Košice oslovili 

bezmála stovku
bezpríspevkových 

darcov krvi 

Zbierku šatstva pre ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi podporilo 105 darcov

Odkázaným vyše šesťdesiat
plných škatúľ

V čakárni transfuziológie vo vstupnom areáli sa v piatok počas dňa vystriedalo 72 darcov krvi.

Pätica mladých z Hi-Reklamy prišla darovať krv na košické pracovisko Národnej transfúznej služby. Až do odberného 
kresla sa dostali nakoniec traja.

Gabriela Sinčáková sa pridala k prvodarcom krvi. 

Dôchodcovia z Jesene života urobili pri zbierke šatstva kus dobrej roboty.

V Dome pokojnej staroby pri preberaní darovaných vecí od Márie Mitrovej 
(vpravo) Helena Havrilová a Katarína Sarková.



OCEĽ VÝCHODU číslo 21/2008 • strana 11• NAŠE KOŠICE •

Dobre naladená partia ľudí, dob
rovoľníci, starí známi i nováčikovia, 
čakala v sobotu ráno i pred  Vysoko
špe cializovaným odborným ústavom 
ge riatrickým sv. Lukáša v Košiciach na 
Strojárenskej ulici. Všetci s chuťou pra
covať. Rodinu Jesenských reprezentova
li traja muži. Bratia Roman a Ivan i Iva
nov syn Jakub. „Vlani som bol v Dome 
pokojnej staroby, tento rok tam núka-
li ľahšiu robotu – maľovanie, ja som 
chcel niečo náročnejšie, tak som sa 
rozhodol pre geriatriu,“ prezradil ro-
man Jesenský. „sme pripravení praco-
vať na terénnych úpravách,“ pridal sa 
Ivan Jesenský. „Myslím, že aj deti tre-
ba priúčať robote,“ mrkol na syna Ja-
kuba, inak hokejistu HC Košice, člena 
družstva starších žiakov. Pomôcť prišla 
aj študentka Ekonomickej fakulty Tech
nickej univerzity v Košiciach Xénia Mi-
chaličová, štipendistka U. S. Steel Koši
ce. „Firma ma podporuje, cítim sa byť 
zaviazaná pomôcť. Zdalo sa mi zaují-
mavé prísť práve na geriatriu,“ vysvet
lila svoj dôvod účasti. roman Fedák 

z odboru inžinierskotechnických slu
žieb chcel pomôcť dobrej veci a zároveň 

potešiť i svoje deti. „Chcem, aby mohli 
zažiť v novovybudovanom tábore v ko-

šickej ZOO noc z 31. mája na 1.júna.“ 
Dvojica Pavel Babej a Pavol Petráš 
z oblastných dielní 2 (na dňoch dobro
voľníkoch sa zúčastnili už vlani) si ten
to rok priniesli posily – kolegov Adama 
Weisza, Jozefa Mlynaroviča a Dušana 
Šípka. „Budeme betónovať,“ prezen
tovali svoje odhodlanie chlapi, ktorí sa 
po celý čas aj kamarátsky podpichovali, 

vraj inak by „makali“ na chalupe alebo 
sedeli doma pred televízorom....  

O robotu pre každého sa postaral 
riaditeľ ústavu Peter Pavlov so svojím 
tímom. Rukávy si spolu so železiarmi 
vysúkalo aj 24 zamestnancov ústavu. 
„snažili sme sa už vopred na dnešný 
deň pripraviť. Na časti zábradlia te-
rasy sme vymenili poškodený plech, 
spredu sme terasu tiež opravili, máme 
hotový takmer celý betónový chodník. 
Dnes chceme zábradlie očistiť, nama-
ľovať, dokončiť prístupový chodník, 
osadiť lavičky, urobiť terénne úpra-
vy. Mysleli sme, že stihneme zasadiť 
aj stromy a kríky, ale dohodli sme sa 
so správou mestskej zelene, že to bu-
de až v najbližších dňoch.“

Ženy dostali do rúk drôtené kefy,  štet
ce a farby, hrable, chlapi motyky, fúriky, 
krompáče. Terasa i dvor sa menili do
slova z hodiny na hodinu. Vice prezident 
pre technológiu Patrick J. Mullarkey 
s manželkou Carol sústredene natiera
li zábradlie, ničím a nikým sa nedal vy
rušovať ani generálny manažér pre Vý
skum USSE Michael L. simko. 

Zo ZOO dorazili tiež prezident U. S. 
Steel Košice George F. Babcoke s man
želkou Kathleen a primátor Košíc Fran-
tišek Knapík. Hoci muži už mali jednu 
poriadnu „šichtu“ za sebou v zoologic
kej záhrade pri stavbe stanového tábo
ra, od roboty sa neodťahovali a stihli 
sa aj zoznámiť s dobrovoľníkmi. Bežky
ňa Alžbeta tiszová našla spoločnú reč 
s G. Babcokom. Obidvaja majú za se
bou niekoľko maratónov. Prezident za
behol päť, štyri spolu s otcom a jeho 
najlepší čas je 3 hodiny 33 minút. Bet
ka ich má v nohách „o niečo viac“, až ti
síce kilometrov, veď už stihla odbehnúť 
viac ako sto maratónov. Jej najlepší čas 
3:02:32 si vyslúžil uznanlivé pokývanie 
hlavy šéfa firmy. A i prísľub, že sa tohto 

roku bude snažiť zabehnúť v Košiciach 
aspoň polmaratón. Zahanbiť sa nedali 
ani basketbalistky majstrovského tímu 
Kosit 2013 Košice. Jurčenková, Jal-
čová, Čikošová, Egedová, Kováčová, 
Minčíková, Čarnoká a dvaja manažéri 
tímu zapadli okamžite do partie. 

O premenu kedysi zarasteného 
skladiska stavebného odpadu sa po

staralo 53 nadšencov. Ešte toto leto 
bude terasa a pekný park miestom prí
jemného posedenia pre klientov ústa
vu a ich rodinných príslušníkov. Stane 
sa tak po osemnástich rokoch existen
cie ústavu. 

„som veľmi spokojný, že prišlo toľ-
ko nadšených dobrovoľníkov,“ komen
toval výsledok roboty popoludní riaditeľ 
ústavu P. Pavlov. „sami by sme za je-
den deň nestihli urobiť to množstvo 
práce, ktoré tu dnes pribudlo. Ostá-
va ešte opraviť schodisko na terase, 
vyasfaltovať chodníky a dokončiť sad-
bové úpravy. Budem rád, ak by sa tu 
zišla podobná partia ľudí aj niekedy 
v budúcnosti.“  Iveta FIALOVÁ

Foto: Jana ŠLOsÁrOVÁ

Ak existuje miesto, kde sa ruky dob
rovoľníkov podpísali na takmer neuve
riteľnom výsledku, tak je to nesporne 
park v Dome pokojnej staroby na Alejo
vej ulici v Košiciach. Nádherné priesto
ry s majestátnymi stromami dokázali 
počas dvoch minuloročných akcií dob

rovoľníci z U. S. Steel Košice zmeniť na 
nepoznanie. Dnes sa park pýši hebkým 
trávnikom, novými chodníkmi, osade
nými lavičkami, na ktorých sme v sobo
tu predpoludním zastihli v spoločnosti 
ošetrujúceho personálu odpočívať spo
kojných starkých. Len po očku sledovali 

prácu ľudí, ktorí sem opäť prišli plní od
hodlania. „Došperkovať“ oázu pokoja 
a oddychu. Perfektný dojem kazil už len 
nevábny vzhľad murovaného oplotenia, 
na ktorom sa podpísal zub času.

„tá zmena je úžasná, však? Až 
ma hreje pri srdci,“ konštatovala Ali-
ca Štarková z Arcidiecéznej charity. 
„A keď dáme do poriadku i oplotenie, 
bude to krása.“ Marián Fecko z dcér

skej spoločnosti Labortest, ktorý pri re
konštrukcii parku pomáhal od začiatku, 
mal rovnaký názor. „Pamätáte si, ako 
to tu vyzeralo pred rokom? Narobili 
sme sa, ale stálo to za to.“ Pohľad, kto
rý ponúkal slnkom zaliaty park ocenili 
aj viceprezident pre ľudské zdroje Mar-
tin Pitorák a jeho manželka Beáta,  kto
rí na jeho zveľaďovaní pracovali aj vlani. 
Partia, ktorá sa tu zišla, si teda nebo

la celkom neznáma. A nechýbala ani ro
dinka Makróczyových.

Kým chlapi dávali nové šaty oplote
niu, mimochodom, náterová béžová far
ba sadla do prostredia ako uliata, ženy 
sa postarali o úpravu záhonu uprostred 
nádvoria. Tu sme zastihli pri robote i tri
násť dobrovoľníkov zo Zväzu sluchovo 
postihnutých v Košiciach.

„Veľmi sa nám zapáčila myšlien-

ka, ktorú projekt Naše Košice prinie-
sol,“ povedala nám za všetkých riadi
teľka mestskej pobočky zväzu Agnesa 
Maťašovská. „Je dobré pomáhať tým, 
ktorí to potrebujú. Viete, aj my sme 
niekedy odkázaní na pomoc druhých 
a práve preto chceme ukázať, že vie-
me pomôcť tiež aj my. Preto sme tu!“

Magdaléna FECUrKOVÁ
Foto: Milan KAtUNsKý

Pacienti budú môcť už čoskoro
oddychovať v peknom parčíku

„Tá zmena
je úžasná...“

Pomáhal v vlani, 
prišiel aj tentoraz. Vi-
ceprezident pre ľudské 
zdroje Martin Pitorák 
pri natieraní murované-
ho oplotenia.

Vďaka dobrovoľníkom, ktorí nám takto zapózovali, získal park v Dome pokojnej staroby na Južnej triede v Košiciach opäť krajšiu tvár.

schátraná terasa a dvor geriatrického ústavu v Košiciach sa aj za pomoci dobrovoľníkov mení na oázu pokoja

Pri natieraní zábradlia terasy Ľudmila Juríčková a Alžbeta Tiszová.

Dobrovoľníci upravili terén a pripravili ho na výsadbu stromčekov a okrasných kríkov.

Okolie geriatrického ústavu na Strojárskej ulici bude po ukončení sadových úprav príjemnou oázou na oddych.
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ZŠ JUHOsLOVANsKÁ
V chodbe Základnej školy na Juho

slovanskej ulici, na Sídlisku Ťahanovce, 
ktorá integruje sluchovo postihnuté de
ti a deti s poruchami učenia správania 
v rámci špeciálnych tried, bolo v sobo
tu rušno, a najmä hlučno už od rána. 
Presne o 9. hodine začali chlapi Pet-
ra Polyáka, riaditeľa DZ Zušľachťovne, 
rezať brúskami kovové konštrukcie – 
štyri šatne, ktoré podľa riaditeľa ško

ly Alexandra Krajňáka už neplnili svoj 
účel. „Vieme si predstaviť lepšie využi-
tie priestoru. Namiesto šatní tu bude 
oddychová zóna, tri-štyri stolnoteniso-
vé stoly,“ vysvetlí vzápätí.

Inšpekčnému zámočníkovi na po
zdĺžnej deliacej linke Zdenkovi Mace-
jovi i zmenovému zámočníkovi na PZL3 
Gabrielovi Pósovi ide robota od ruky. 
„sú to dobrí chlapi. Je na nich vždy 
spoľahnutie,“ predstavuje ich spoľahli
vú prácu P. Polyák. A chlapi ju hneď aj 
ukazujú s náradím, ktoré si do školy pri
niesli. „tieto štyri kotvy treba uvoľniť, 
hornú časť odrezanej konštrukcie dať 
dole a potom pôjde aj spodná,“ pomá
hajú si chlapi radami. Chytajú sa brú
sok, sekáčikov a kladív a uvoľňujú jed
nu časť kovovej konštrukcie za druhou. 

Pomôcť prišiel aj školník timotej Vaj-
gel. „Výborná pomoc! Častejšie a viac 
by jej bolo treba. Aj elektrikárov, vo-

dárov, stolárov,... Škola je veľká, sám 
nestíham,“ povzdychne si. „Dobrá ak-
cia. Pre šikovných chlapov s úmyslom 
pomôcť druhým ako stvorená,“ pridá 
sa Ivan Mikle z Občianskeho združenia 
Usmej sa na mňa, ktoré je komunitným 
partnerom projektu Naše Košice.

Rýchlym krokom prichádza medzi 
dobrovoľníkov ďalší z nich, Cyril Lac-
ko z DZ Mechanika. „Neprihlásil som 
sa. No chcem pomôcť. Môžem? Bý-

vam tu... Neďaleko... Čo treba robiť?“ 
opýta sa nervóznejšie. „Veľmi radi vás 
tu vidíme,“ privíta ho riaditeľ školy. No 
ďalšieho do partie už niet. Bez veľkých 
rečí sa pridal do práce.

MŠ ĽUDOVÁ
V Materskej škole na Ľudovej uli

ci (Terasa), ktorú navštevujú 48 teles
ne, zmyslovo i mentálne postihnutých 
detí z Košíc, je o 10. hodine ako v úli. 
Vyše dvadsiatka ľudí, prevažne z útva
ru GM pre strategické suroviny, pracu
jú ako včeličky. tibora Bodnára stretá
vame v šatni škôlky. Práve desiatuje. 
Dokončil „vysprávky“ na stenách, čaká 
kým sadra uschne, aby ich mohol začať 
natierať. „Potrebujú hygienický náter. 
Farbu nemeníme, zostane zelená. Je 
pekná,“ prisvedčí. „Ľudovú som si vy-
bral náhodne. Vyhovovala mi doprav-
nou dostupnosťou,“ dodá vzápätí.

Na školskom dvore to vrie. Dvaja 
muži rozoberajú s brúskou, kladivami 
a sekáčmi plechovú strechu z altánku. 
„Je to starý materiál. Potrebuje vý-
menu. Škoda naň dávať farbu,“ povie 
muž, ktorý nestál o zverejnenie svojho 
mena a priezviska. „A načo? Veď kvôli 
tomu som tu predsa neprišiel. Že pre-
čo som tu? Pre dobrý pocit. Celý týž-
deň sme v robote zavretí, no a keď prí-
de sobota a nedeľa, treba niečo dobré 

urobiť. Či pre seba alebo pre iných. to 
je jedno,“ doloží.

Obďaleč sa zručne oháňa benzíno
vou kosačkou ďalší muž. „tráva veľ-
mi rýchlo vyrástla. V ostatných dňoch 
často prší,“ snaží sa vysvetliť Peter Vra-
nay, otec jedného z dieťaťa, ktoré cho
dieva do škôlky na Ľudovej. Pri lavičke, 
ktorá bude o pár minút s novým náte
rom krajšia, stretávame Helenu Lehot-
skú a Gabrielu Verešpejovú. „Nemáme 
dôvody, prečo sme tu. Len tak. Urobiť 
deťom radosť. Bol to nápad nášho šé-
fa. Z tridsiatich nás tu je asi pätnásť. 
Ostatní darovali včera krv, poznášali 
šatstvo do zbierky,...“ povie H. Lehot
ská. Pár metrov ďalej natiera druhú la
vičku Erika Bočeková, predsedníčka OZ 
Usmej sa na mňa. Kúsok vedľa jej man
žel Peter s kamarátom Alexandrom Be
nedikom upevňuje na betónový skelet 
pieskoviska drevené latky. Tiež si pri

niesli vlastné náradie: vŕtačku, vysá
vač, šraubováky, kladivá, pílu,... „As-
poň si deti budú môcť posedieť na 
nových drevách,“ poteší sa.

Pod stromami, pri drtičke, podáva 
konáre Anka Mišinová. Veľmi rada priš
la medzi svoje bývalé kolegyne pomôcť 
skrášliť prostredie deťom.

„Hey guys, come on! Help us,“ po
čujeme zrazu spoza plota. Spoznáva

me generálneho manažéra pre strate
gické suroviny scotta Conleyho a jeho 
zástupcu tima Westa. Cez plot nám 
podávajú drevené hranoly. Budú na no
vé hojdačky. Nahradia staré, poláma
né. Prinášajú aj farby v spreji, zeminu 
a kvety. Od kohosi sa dozvedáme, že 
na materiál prispeli z vlastného vrecka. 
A z obchodu ho priviezli vlastným au
tom... „to je maličkosť,“ prehodí leda

bolo Scott. „Maličkosť“, ktorá však nie 
je všedná.

ŠZŠ VOJENsKÁ
„Prirodzene, mám rád takéto ak-

tivity,“ odpovedá na otázku generálny 
právny zástupca spoločnosti U. S. Steel  
Košice John Wilson, keď vystrie chrbát 
a narovná sa spod dverí v Špeciálnej 
základnej škole na Vojenskej ulici (Síd
lisko Kuzmányho), kde sa vzdeláva 135 
mentálne postihnutých detí z celých 
Košíc. Spolu s ním natierajú dvere far
bami v pastelových odtieňoch viaceré 
jeho kolegyne a kolegovia z právneho 
úseku. Generálny manažér pre sporovú 
agendu a špeciálne projekty Brad Cra-
mer s manželkou Kim, synom Joshom  
a dcérkou Gillen natierajú vonku dreve
ný altánok. „radi sme využili príleži-
tosť prísť pomôcť,“ odvetí za celú rodi
nu B. Cramer. Pri nich stretávame jeho 
kolegov a kolegyne, napríklad Marti-
na Husára, Mariána Grúňa, Jána Gele-
nekyho, Žanetu sadvárovú, Máriu Fe-
dorčákovú, ... Je krátko pred poludním 
a šikovná partia už má takmer vymaľo
vané. „stálo za to dokúpiť ešte viac 
farby,“ začujeme od kohosi. Prisvedčí
me. Altánok je ako nový, dvere deti tiež 
nespoznajú. Mimochodom, na lavičky 
a altánok minuli asi sedem a pol litra, 
na dvere tried približne 15 litrov farieb.

Marián HUtňAN
Foto: Ján KIsUCKý

S prevádzkarom Športovozábavné
ho areálu (ŠZA) na Alejovej ulici Petrom 
Ráczom sme v sobotu hodinu po po
ludní už mohli bilancovať. Šikovná par
tia 13 ľudí z úseku generálneho ma
nažéra pre inžinierske činnosti Matta 
Storyho, i ďalší, medzi ktorými stretá

vame napríklad aj generálneho mana
žéra pre stredoeurópsky región Gabrie
la Holuba, odviedla kus dobrej roboty: 
pri sprchách zasadila pätnásť smarag
dových tují, na úpätí kopčeka za am
fiteátrom mladú lipu, záhon kvetov pri 
vstupe do areálu sa rozrástol o hod

ný kus... Sadiť lipu pomáhali aj mladí 
hokejisti HC Košice – Ladislav Ščurko 
a Richard Jenčík. Po minulom roku si 
brigádu hokejisti zopakovali. 

M. Storyho zbadáme v záhone. 
Spolu Timom Martinom a Billom Re
derom. „Ukázali sme, že vieme zvlád-

nuť aj prácu, ktorú muži vraj veľmi 
neobľubujú,“ naznačí M. story. Pár 
metrov ďalej sa s kvetmi v betónovom 
kvetináči a zeminou „mazná“ riaditeľ
ka pre REACH Petra Králová. „Hlavne, 
že vydržalo počasie. Bol to fajn deň,“ 
dosvedčí. Na Alejovú prišla aj s dcér
kou Klárkou. Ak bolo treba, postarali 

sa o ňu i o ďalšie deti šikovní animá
tori. Rôznymi hrami, súťažami... Vypo
môcť prišli aj štipendistky Mária Špa
ková a Lucia Špaková. „Práve kvôli 
podujatiu Naše Košice som prišla do 
vášho mesta. som z Kežmarku, štu-
dujem v Prahe finančnú matemati-
ku na Karlovej univerzite a dopočula 

som sa o tomto projekte. Myšlienka 
dobrovoľníctva sa mi veľmi páči. Je 
to veľmi dobrá akcia. Podobné podu-
jatia by sa mohli robiť aj v iných mes-
tách,“ nevie si vynachváliť pohodový 
deň v ŠZA študentka Mária Špaková.

Marián HUtňAN
Foto: Ján KIsUCKý

„Prišli sme len tak. Urobiť deťom radosť.“ 

Dobrý chýr doletel až za hranice

Partia mužov okolo riaditeľa DZ Zušľachťovne Petra Polyáka (štvrtý zľava) odviedla v ZŠ Juhoslovanská dobrú prácu.

Najprv lavičky v MŠ na Ľudovej ulici dostali vďaka rukám hutníkov nové drevo a neskôr aj nový náter.

Za krajšie dvere a pieskovisko môžu deti v ŠZŠ na Vojenskej ulici vďačiť že-
nám a mužom z právneho úseku spoločnosti U. S. Steel Košice.

Tim Martin (vľavo), Wiliam Reder (v strede) a Matt Story (v pokľaku) v Športovo-zábavnom areáli ukázali, že sa vedia 
zvŕtať aj v kvetinovom záhone. 

Pod rukami riaditeľky pre REACH Petry Královej opekneli v ŠZA vďaka zasadeným kvetom aj betónové kvetináče.
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Veľa rúk veľa spraví. Pravda prav
dúca. Klobúk dole nad tým, čo dokázali 
dobrovoľníci, ktorí sa podujali pomôcť 
v Únii vzájomnej pomoci ľudí a zvie
rat pri Haniske. Počas soboty to v útul
ku pre psov vyzeralo ako na mravenis
ku. Dvadsaťdva hutníkov a sedemnásť 
aktivistov z únie si spoločne vyhrnu
li rukávy a pustili sa do roboty, ktorej 
tu bolo poriadne veľa. Štyria bieli mu
rári z dcérskej spoločnosti Reliningserv 
si privstali. Jozef Dudáš, tibor Kožej, 
Elemír Gábor a Jozef Bujnovský krátko 
po siedmej hodine už rozkladali náči
nie, pripravovali miešačku, pristavovali 
kros ná. Kým dorazili ostatní, začali dá
vať do poriadku ošarpanú budovu, kto
rá má po čase slúžiť na administratívne 
účely, ako vrátnica i klubovňa. Hrubým 
špricom omietali prvé metre štvorcové 
vonkajšej fasády domčeka už pred de
viatou. A potom sa už niekoľko árový 
pozemok za plotom pri košickej oceliar
ni zaplnil desiatkami ľudí. Hrable, mo
tyky, krompáče, lopaty, kliešte, fúriky 
i ďalšie náradie sa tu zišli  ako soľ.

„Nečakala som, že tu príde toľko 
ľudí,“ zverila sa Oceli východu Marti-
na Hromotová, ktorá sa už zapojila do 
nejednej dobrovoľníckej aktivity v ré
žii U. S. Steel Košice. „Je to fajn. Zla-
nárila som aj svoju mamu a priateľa. 

A prečo sme prišli práve sem? Pred 
dvomi týždňami sme sem priniesli 
šteniatko, ktoré sme našli zúbožené 
na ulici. Preto! Dnes sa už má lepšie, 
no je ešte v karanténe...“

„Čo myslíte, je to dobré?“ chcel 
vedieť náš názor na svoju robotu Erik 
Hilinski, riaditeľ pre vývoj zariadení 
U. S. Steel Košice, ktorého sme zastih
li s valcovačom Jánom schmidtom pri 

inštalácii pletiva. Aj keď sa ešte pred 
pár hodinami vôbec nepoznali, pôsobi
li ako zohraný tím. Ani jazyková barié
ra tu neexistovala. Šéf pre vývoj zaria
dení ovláda slovenčinu vskutku dobre. 

„rozhodol som sa prísť pomôcť prá-
ve do útulku z dvoch dôvodov,“ prezra
dil. „Doma máme dvoch psov. Jedné-
ho sme priviezli z UsA, druhého sme 
si zadovážili na slovensku. A potom, 
únii som daroval aj svoje dve per-
centá, pretože si myslím, že pomoc 
potrebuje.“ K zvieratám má nespor
ne blízky vzťah. Tak ako aj J. Schmidt. 
„Mali by ste vidieť môjho holuba! Na-
šiel som ho vo fabrike, vypadol ešte 
ako mláďa z hniezda...“ Zobral ho do
mov, kŕmil pinzetou, vypiplal ho. Dnes 

mu často sedí na ramene aj pri pre
chádzke ulicou.

S ubiehajúcim časom dostávala bu
dova, jej interiér i priľahlé okolie v útul
ku, novú, krajšiu tvár. „No, na jednu 
tavbu v oceliarni by to hádam aj sta-
čilo,“ ozvalo sa z hlúčika chlapov, ktorí 
na fúrikoch doviezli na kopu ďalšiu vár
ku starého železa. Nuž, bolo ho naozaj 
úctyhodné množstvo. Rovnako ako ne
potrebného dreva, konárov, sutiny.

Ťažšiu robotu si zobrali na starosť 
chlapi. Kým generálny manažér Ján 
Vranec, riaditelia divíznych závodov 
Jaroslav Mikláš, Ján Vataščin, Pavel 
Ország, Peter Gaszi, riaditeľ SBS Gab-
riel Lörinc či predák Gabriel Vas a ma

nažér projektov Peter Bencko spolu 
s robertom Kulikom, vedúcim  odde
lenia špeciálne činnosti, zvážali,  okrem 
iného, na určené miesta rôzne  hara
burdie, ženy sa činili pri hrabaní,  upra
tovaní okolia domčeka i jeho vnútra 
od sutín, ale aj pri ďalšej robote. Všet
kým dala poriadne zabrať. No sandre 
strukovej, Gabriele Némethovej, An-
ne Pokořelcovej, Lucii slovinskej, Zi-
te Hromotovej i všetkým ostatným, išla 
robota naozaj od ruky. „Pochváľte mu-
rárov, zaslúžia si to,“ odporučili nám.

Brigáda sa schyľovala ku koncu, 
keď medzi dobrovoľníkov zavítal prezi
dent USSK George F. Babcoke s man
želkou Kathleen. Všetko nasvedčuje 
tomu, že sobotňajším dobrovoľníckym 
podujatím pomoc útulku zo strany hut
níkov nekončí. „Účasť na akcii berie-
me ako začiatok lepšej spolupráce,“ 
podotkol J. Vranec. „Pomohli sme, ok-
rem fyzickej roboty i tým, že sme útul-
ku umožnili napojiť sa na elektrinu, 
druhým krokom môže byť zabezpeče-
nie prívodu pitnej vody.“ A čo ostatní? 
Chystá sa sem vrátiť aj J. Schmidt, aby 
dokončil začaté – inštaláciu pletiva.

Magdaléna FECUrKOVÁ
Foto: Milan KAtUNsKý

Pred ôsmou hodinou ráno sa na 
nádvorie Obecného úradu v susednej 
Veľkej Ide začali schádzať prví dob
rovoľníci z miestnej rómskej osady. 
V prevažnej väčšine tu trpezlivo čaka
li najmä Veľkoidančania, ktorí formou 
personálneho lízingu pracujú v spo

ločnosti U. S. Steel Košice. V divíznych 
závodoch Oceliareň, Energetika, Kok
sovňa... Ale i tí, ktorí sa zúčastňujú na 
dočasných aktivačných prácach alebo 
už dlhodobo zamestnanie nemajú. 

„Na aktivačnom som bol šty-
ri roky dozadu,“ posťažoval sa Oce

li východu vari tridsaťročný muž. „Už 
pol roka však nepracujem, roboty 
tu niet,“ tvrdil a dodal: „Kto nás za-
mestná? Pre nás, rómov, je dnes 
ťažko nájsť nejakú robotu! Dnes bu-
dem natierať fasády domov v osade. 
starosta vravel, že všetko potrebné 

je zabezpečené, aj farby sú...“
Krátka inštruktáž od starostu 

Františka Šníra, rozdelenie úloh, ur
čenie, kde bude kto robiť a čo. Kým 
tí zdatnejší pracovali celé sobotňajšie 
dopoludnie na natieraní čelných fa
sád domov, ostatní dávali do poriad

ku priestory pred osadou, ale i oko
lie oplotenia fabriky, vrátane zastávky 
MHD v blízkosti vrátnice do firmy pri 
oceliarni.

„Pekne to tam vyčistili, vyzbie-
rali množstvo odpadkov,“ informoval 
nás starosta, keď sme sa krátko pred 

obedom vo Veľkej Ide opäť zastavi
li. V osade práve dokončovali nátery 
modrou a zelenou farbou...

Do akcie sa zapojilo bezmála de
väťdesiat obyvateľov Veľkej Idy.

Magdaléna FECUrKOVÁ
Foto: Milan KAtUNsKý

Veľa rúk veľa spraví

Únii vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske prišlo pomôcť štyridsať dobrovoľníkov. 

Rukávy si vysúkali aj riaditeľ  U. S. Steel Košice - SBS Gabriel Lörinc (vľavo) 
a vedúci oddelenia špeciálne činnosti Róbert Kulik.

Chlapi z dcérskej spoločnosti Reliningserv si privstali, na omietaní budovy pracovali už po siedmej hodine ráno.

Úprave sa nevyhlo ani okolie...

Domy majú nové nátery

V rómskej osade vo Veľkej Ide sa dobrovoľníci pustili do maľovania fasád domov.
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Naše Košice

fotoobjektívom

Foto: Ivan FLEIsCHEr, Jana ŠLOsÁrOVÁ, Ján KIsUCKý a Milan KAtUNsKý


