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Pozývame na Dni mesta Sečovce
8. jún - PIATOK

14.00 hod.: Slávnostné otvorenie
Dní mesta Sečovce (pri Súsoší sv.
Cyrila a Metoda), 14.15 hod.: Pozývací sprievod od súsošia k MsÚ, 14.20
hod.: Prezentácia sokoliarstva – CVČ
Chovná stanica Sečovce, 14.35 hod.:
Vystúpenie šermiarskej skupiny Aramis (v parku na Námestí sv. Cyrila a
Metoda).

Podujatia pri MsÚ
a v kultúrnom dome:

15.00 hod.: „Šečovčaňe Šečovčanom...“ - v kultúrnom programe
účinkujú: DFS Pavička, TS Ľoľi ruža,
žiaci základných škôl v Sečovciach,
ZUŠ Dargovských hrdinov, Cirkevnej
spojenej školy, CVČ Sečovce, 16.30
hod.: Vystúpenie hudobnej skupiny
Magnet, 17.30 hod.: „Golden Mars“
– Tanečná skupina Mars, 18.30 hod.:
„Cesty za tancom“ – Folklórny súbor
ZEMPLÍN (kultúrny dom).
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Jarmok ľudových remesiel, tradičný jarmok (Námestie sv. Cyrila
a Metoda, pri MsÚ), od 9.00 hod.:
Slovenský Červený kríž – prezentácia
služieb, meranie tuku, krvného tlaku
(pred kultúrnym domom), 10.00 hod.:

„PLUSOPTIK“ – zraková prevencia
– Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (kultúrny dom), od 10.00
hod.: Ukážka práce príslušníkov Policajného zboru z Košíc – zásahové
jednotky, kynológia, jazdecká polícia
(areál Jazdeckého klubu NOXWEL),
11.00 hod.: Vernisáž výstavy „Fotografie starých Sečoviec“ (kultúrny
dom), 11.30 hod.: „Staré Sečovce
očami modelárov“ – slávnostné vyhodnotenie súťaže (kultúrny dom).

9. jún - SOBOTA

9.30 hod. II. ročník minimaratónu
O pohár primátora mesta Sečovce (o
8.45 hod. prezentácia pri fontáne),
záujemcovia o účasť sa môžu nahlásiť na t. č.: 056/678 22 94 alebo
0911 332 410. Je potrebné oznámiť
meno bežca, dátum jeho narodenia,
telefónne číslo. 11.30 hod.: Vyhodnotenie minimaratónu (pri fontáne).
Podujatie hudbou a spevom osviežia
malí speváci zo ZUŠ Dargovských
hrdinov a tanečná skupina Ľoľi ruža.

Podujatia v areáli
Jazdeckého klubu NOXWEL:

14.00 hod.: Prezentácia sokoliarstva – Chovná stanica pri CVČ Sečovce, Súťaž vo varení guláša, Jazda

na koni, Prezentácia služieb Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska – praktické ukážky chôdze s bielou paličkou po upravenej dlažbe pre
nevidiacich s použitím simulačných
okuliarov, Braillovo slepecké písmo,
detská zábava – nafukovací hrad, súťaže pre deti, Prezentácia služieb Slovenského Červeného kríža – meranie
tuku, krvného tlaku.., Jazdecká akadémia – ukážky práce s koňmi, drezúra,
skoky, 15.00 hod.: „S folklórom k
vašim srdciam“ – FS Dubiny Dargov,
ŽSS Dubina Svinica, 16.45 hod.: „V
modernom rytme“ – Tanečná skupina Mars, 17.00 hod.: Vyhodnotenie
súťaže vo varení guláša, 17.00 hod.:
Súťaže: hľadanie podkovy v kope
sena, hádzanie polenom, 17.30 hod.:

Country – Tanečníci z dymiacich hôr,
hudobná skupina Country Boys, 19.30
hod.: Vystúpenie hudobnej skupiny
Universum, 20.30 hod.: Ukončenie
podujatia DNI MESTA SEČOVCE
2012. V nepriaznivom počasí sa kultúrny program od 16.00 hod. uskutoční v kultúrnom dome.
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Jarmok ľudových remesiel, tradičný
jarmok (Námestie sv. Cyrila a Metoda, pri MsÚ), 9.00 hod.: II. ročník volejbalového turnaja dospelých (ZŠ na
Obchodnej ul.), hrajú trojčlenné zmiešané družstvá, podmienka: jedna žena.
Prihlásiť sa môžete do 6. júna na e-mail: mikulas.javorsky@secovce.
sk. Viac informácii v kultúrnom
dome alebo na telefónnych číslach:
0918 902 029, 056/285 02 37.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
11. jún - PONDELOK:
19.30 hod. Na koho to slovo padne – komédia, hrajú: Marián Miezga, Lukáš
Latinák, Róbert Jakab, Vladimír Kobielsky, Juraj Kemka v kultúrnom dome
(vstupné 12 €, v deň podujatia 13 €).
12. jún – UTOROK:
9.00 hod. XXI. ročník OLYMPIÁDY ŽIAKOV 1.-4. roč. Vyhodnotenie sa
uskutoční o 13.00 hod. (areál ZŠ Komenského), organizujú: CVČ a ZŠ Komenského
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Za krásami Slanských hôr

Mesto Sečovce pozýva všetkých milovníkov prírody na turistickú akciu „Za
krásami Slanských hôr“. Zraz je v nedeľu 3. júna o 7.45 hod. na autobusovej
stanici v Sečovciach. Trasa: Ružový sad – Lazy – Holubia vyhliadka - Kúpele
Borda – Borda obec – Košický Klečenov. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v
kultúrnom dome alebo telefonicky na č. 056/285 02 37, 0918 902 029.

V Dargovskom priesmyku sa už niekoľko desaťročí nachádza Sieň bojovej slávy. Kedysi slúžila verejnosti, ale už niekoľko rokov boli jej priestory
uzavreté.
Ôsmeho mája nás však milo prekvapila akcia, ktorú pri príležitosti 67. výročia skončenia druhej svetovej vojny pripravili: Klub vojenskej histórie Gisella
Stellung a Regionálne stredisko dokumentovania bojov sovietskej armády v
spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom.
Nielenže sieň otvorili, ale pre návštevníkov pripravili naozajstnú lahôdku. Mala
podobu výstavy, ktorú sme si pozorne prezreli aj my. Obdivovali sme dobovú
výstroj a výzbroj vojakov sovietskej a nemeckej armády. A navyše sme si z úst
organizátorov vypočuli čo-to o priebehu bojov v tomto priesmyku. Škoda, že
sieň bola otvorená len do 13. mája. V opačnom prípade by si to do Slanských hôr
iste namierilo viac turistov.
M. Javorský, snímka: Anton Bača

Magnet získal zlato

Na súťažnej prehliadke v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ
v Bardejove získala druhé miesto
Alexandra Kačuráková zo sečovskej
ZUŠ z triedy Bc. Martiny Kukľovej.
Na treťom ročníku súťažnej prehliadky pop-rockových skupín pôsobiacich na ZUŠ ZEMPLIN – POP
2012 v Michalovciach získala prvé
miesto skupina Magnet zo sečovskej
ZUŠ. Pôsobí pod vedením učiteľa Juraja Begalu, ktorý je autorom hudby a
textu prezentovaných piesní Kolotoč,
Premením sa, To už viem. Na kláve-

sové nástroje hrali Alžbeta Lorincová
a Veronika Ferenčíková, na gitarách
Marek Horňák, Marek Nalepovič, na
basgitare Július Čižmár. Za bicími sedel Patrik Koscelanský, ktorý získal
diplom za inštrumentálny výkon.
Sečovská ZUŠ mala svoje želiezka
v ohni aj na Gitarovom festivale v
Giraltovciach, kde Kristína Buzinkaiová z triedy Martina Hajduka obsadila druhé miesto v druhej kategórii a
Marek Horňák z triedy Juraja Begalu
taktiež druhé miesto v tretej katagórii.
(red.)

V priestoroch pred kultúrnym domom sa uskutočnili oslavy Dňa víťazstva
nad fašizmom. Otvorili ju tóny Mestskej hasičskej dychovej hudby pod taktovkou Antona Briňarského.
So slávnostným príhovorom vystúpil primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát.
Pekná pieseň zaznela v podaní akordeonistu pána Beneja. Potom už nasledoval
pietny akt kladenia vencov k Pomníku Červenej armády. Organizátormi podujatia boli Mesto Sečovce, Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Klub vojenskej histórie Stašov.
(mj), snímka: (autor)

Na koho to slovo padne

Bláznivá komédia pre publikum každého veku „Na koho to
slovo padne“, účinkujú: Róbert
Jakab, Juraj Kemka, Vladimír
Kobielsky, Marián Miezga,
Lukáš Latinák (protagonisti
improvizačnej show Partička a
iní).
V pondelok 11. júna o 19.30
hod. v kultúrnom dome v Sečovciach. Vstupné: 12 € (v deň
predstavenia 13 €).
Predpredaj vstupeniek v kultúrnom dome (t. č.: 056/285 02
37 alebo 0915 905 365). Predpredaj sprostredkujú: mestská knižnica v Sečovciach,
predajňa Papier - tabak na
Obchodnej ul., MsKS v Trebišove.

Prvý ročník prehliadky divadelných skupín Rozprávkové Sečovce úspešný

V nedeľu 6. mája sa v kultúrnom
dome uskutočnil 1. ročník prehliadky divadelných predstavení Rozprávkové Sečovce. Otvoril ju primátor mesta Jozef Gamrát.

„To, že ochotnícke divadlo má v Sečovciach tradíciu, svedčia výpovede
pamätníkov,“ prihovoril sa k divákom
moderátor Milan Palfi. A pokračoval:
„Poslední ochotníci odišli z tohto javiska v roku 1975. Režisérom hier bol
Pavol Petriľák. V divadelnej hre Hlúpučké dievča, ktorú uviedli pred štyridsiatimi rokmi účinkovali: Ladislav
Očkai, Gabriela Nagyová, sestry Chilové, Handa Vrábľová, Miško Feňar,
Dušan Németh, Ladislav Nagy, Ján
Barila, Handa Jacková, Jaro Urban,
Janko Jurčo, Eva Kolesárová. Jej sestra Marta bola šepkárkou. Technikmi

Vďaka za pekné podujatie patrí predovšetkým režisérkam (z prava) Katarína Kutná, Kvetoslava Vincenčíková, Veronika Čverčková a Melánia
Vargová. Ďakovné listy si prevzali z rúk vedúcej odboru školstva, mládeže,
kultúry a športu Ingrid Lukáčovej.

boli Ďoďo Šima a Janko Rosypajla.
Naštudovali aj hru Ulička.“
Divadelná skupina pri ZŠ na
Obchodnej ulici sa predstavila s
improvizovanou hudobnou hrou
„Zvieratká – muzikanti.“
S hrou „Šarapatky alebo ako Ivan
nevestu hľadal“ sa predstavili žiaci 4.
ročníka zo ZŠ na Obchodnej ulici.
Súbor Hravosť pri Základnej
umeleckej škole naštudoval muzikál
Belu Felixa „My, vrabčiaci“. Divadelná skupina pri ZŠ na Komenského ulici nacvičila hudobnú „Makovú
rozprávku“ M. Smutnej. Súbor Svetluška pri Cirkevnej spojenej škole
– ZUŠ svätej Cecílie sa predstavil s
ľudovou rozprávkou „Pampúšik“.
Akciu pripravilo Mesto Sečovce.
(mj), snímka: (autor)
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Vďaka tryskovej metóde mizol z miestnych komunikácií výtlk za výtlkom

V uplynulých dňoch sa na miestnych komunikáciách v našom meste
opravovali výtlky. Práce realizovali zamestnanci spoločnosti JASTEX, s
r.o., ktorí do Sečoviec prišli na špeciálnom vozidle. Na jeho korbe bola vysprávková súprava VSV 1000. Jej súčasťou bol zásobník na kamenivo, 200
litrová nádrž na emulziu a 50 litrová nádrž LPG.

Asfaltová emulzia sa pred použitím zohrieva na požadovanú teplotu plynom.
Po zohriati sa nanesie na dno a boky výtlku. Potom sa do jamy začne nanášať
kamenivo, ktoré je touto emulziou obalené.

„Vozidlo je vybavené komunálnou
hydraulikou s minimálnym tlakom
160 bar a minimálnym prietokom 60 l
za minútu,“ priblížil Matúš Varga zo
spomínanej spoločnosti. Vzhľadom k
jeho rozmerom a k hmotnosti opravy
je možné vykonávať v centrách miest,
na chodníkoch a peších zónach, cyklotrasách atď.
Pracovníci spoločnosti výtlky
opravujú tryskovou metódou. Jej
výhodou je, že práce sa môžu vykonať za bežnej prevádzky bez výraz-

ných obmedzení. Výtlky nie je treba
pred vysprávkou frézovať ani vyrezávať. Stačí ich dokonale vyčistiť. Vďaka tryskám sa do výtlkov nanesie
zohriata asfaltová emulzia, ktorá sa
vzápätí zmieša s kamenivom. Kinetickou energiou dochádza k dokonalému
zhutneniu a nie je preto nutné následné použitie vibračnej techniky. Opravené miesto netreba ani valcovať. A
takéto úseky sú ihneď prejazdné.“
(mj),
snímky: (autor)

Mesto Sečovce v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) ukončí v
mesiaci apríl 2012 v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna
inklúzia“ realizáciu projektu „Krok za krokom k sociálnej inklúzii obyvateľov
osady Nová ulica.“ Tento projekt sa realizoval v meste Sečovce (Okres Trebišov, Košický samosprávny kraj) v období od 22.09.2010 do 21.04.2012. Bol
podporený nenávratným finančným príspevkom v celkovej výške 92 627,70
EUR. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť sociálnu inklúziu obyvateľov osady Nová ulica cez zachovanie, obnovu a rozvoj schopností k ich integrácii
do spoločnosti. Špecifické ciele boli zamerané na zlepšenie sociálnej situácie
jednotlivcov a rodín so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie
zodpovednosti za riešenie svojej situácie a zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom prostredí obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. Aktivity projektu boli zamerané
hlavne na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Boli vykonávané
prostredníctvom 4 terénnych sociálnych pracovníkov a ich 2 asistentov podľa
štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s
vylúčenými komunitami. Výsledkom projektu je získanie väčšieho a rovnoprávnejšieho priestoru (pri uchádzaní sa o zamestnanie, záujme o vzdelávanie....), schopnosť viesť harmonickejší rodinný život, naučenie sa zodpovednejšie a samostatnejšie konať, rozvíjať svoj osobnostný a duševný rast jedinca.
Cieľovou skupinou projektu boli sociálne znevýhodnení obyvatelia rómskeho
pôvodu žijúci v predmestskej časti Sečoviec, v osade Nová ulica. Celkovo sa
na projekte zúčastnilo vyše 910 osôb z cieľovej skupiny.
Mesto Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 079 01 Sečovce,
Tel.: +42156/6782525, Fax: +42156/6782714, e-mail: secovce@stonline.sk,
www.secovce.sk
„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.
Viac informácií na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.

Novinky na úrade
Mesto Sečovce upozorňuje
občanov, že do budovy Mestského úradu sa vstupuje z
Námestia sv. Cyrila a Metoda (kedysi sa týmito dverami vchádzalo do banky).
Hneď oproti nim sa vchádza
do miestnosti, kde sú kancelárie, ktoré sa presťahovali
z druhého poschodia úradu.
Vedenie úradu na prízemie presťahovalo Matričný úrad a overovanie
listín (Ľudmila Vojteková), pokladňu, dane a poplatky (Darina Sokoliová), sociálne veci a opatrovanie
(Magdaléna Morozová), evidencia
obyvateľstva (Mária Kolesárová) a
poplatky za odpad (Katarína Miňová). Výhodou je, že občan tu všetky
tieto činnosti nájde na jednom mies-

te a dostane sa k nim ľahšie aj vďaka
bezbariérovému prístupu.
Novinkou je kancelária prvého
kontaktu hneď pri hlavnom vchode,
kde každému občanovi a návštevníkovi poradia, kam sa obrátiť s
konkrétnym problémom. Na tomto
mieste mu aj povedia, či je konkrétny hľadaný zamestnanec k dispozícii.
(msú)

Smetné koše stojace pri Mestskom úrade už niekoľko dní pred nevítanými
návštevníkmi chráni klietka. Na objednávku Mesta Sečovce ju vyrobila firma
Kovo - elektro Bindas. Onedlho k nej pribudne ďalšia.
(msú)

Mestský úrad odporúča občanom

Mestský úrad odporúča občanom, ktorí sa rozhodnú vymeniť eternítovú strechu na svojom rodinnom dome za novú, aby si vybrali takú firmu, ktorá je oprávnená odstraňovať azbestové materiály a zároveň je povinná aj tento nebezpečný
odpad odstrániť. V prípade, že si výmenu strechy občan vykoná sám, je povinný
do jedného roka od realizácie dokladovať na mestskom úrade spôsob naloženia
s azbestovým odpadom.
(msú)
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Laureátkou súťaže „Špivanočki mojo“DFS Pavička

V kultúrnom dome v Michaľanoch sa uskutočnila Regionálna
súťažná prehliadka spevákov - sólistov, speváckych skupín a inštrumentalistov „Špivanočki mojo“.
Laureátkou súťaže sa stala Detská
folklórna skupina Pavička.

strieborné pásmo). Diplom za účasť
si prevzali: A. Kačuráková, Filip Kostrub, ako aj sólisti z Malej Pavičky
pri MŠ Obchodná: Veronika Ferková a Jakub Sojka. Odborná porota
pracovala v zložení: V. Gliganič, V.
Nebesníková a R. Gajdoš. Vedúcimi
DFS Pavička sú: Valéria Benedeková
a Magdaléna Kožuchová.
Na krajskej súťaži detského hudobného folklóru „Zahraj že mi,
zahraj“ v Rožňave sa najmladšie
speváčky z Pavičky s pásmom „Kec
mi huski pasla“ umiestnili v silnej
konkurencii v bronzovom pásme.
Speváčka Alžbetka Benedeková si
vyspievala strieborné pásmo.
(mj), snímka: Internet

Účinkovala v zložení: Alžbeta Benedeková, Alexandra Kačuráková,
Viktória Poľanská, Lucia Duraniková, Vikina Kačmárová, Lea Mrázová,
Ivana Jenčíková, Laura Ferková, Vanesa Zozuľáková, Timea Kandráková,
Bibiana Sabová a Ema Ďurinová.
Medzi nimi boli aj sólisti - speváci:
A. Benedeková (skončila v zlatom
pásme s odporúčaním na krajskú súťaž), V. Poľanská (porota jej prisúdila

Deň matiek oslávili aj v Klube dôchodcov
„Dnes majú sviatok mamky, tety, babičky, pošleme im k sviatku pozdrav
maličký. Vám, mamky, tety, babičky, patria dnes pesničky od Malej i Veľkej
Pavičky.“
Týmito slovami sa k svojim poslucháčkam v Klube dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek prihovorili deti,
ktoré im vzápätí zaspievali pekné ľudové pesničky: „Kec sce še tu zešľi“,
„Nemám rokov veľa“, „Zašalam pet-

rušku“, „Babička, babička, rada ťa
mám“ a ďalšie.
„Chcem dnes vyjadriť vďaku a obdiv
za to, že ste boli a neprestali byť dobrými a obetavými mamkami, babkami a
prababkami,“ povedala v úvode svoj-

Deti potešili dôchodkyne aj milými darčekmi - kvetmi z papiera, ktoré
sami vyrobili.

Ženám - matkám zablahoželal aj člen klubu Ján Frajkor.

ho príhovoru Ružena Kratochvílová,
vedúca klubu. A pokračovala: „Láska
má veľa podôb, ale láska materinská
je tá najobetavejšia a najkrajšia. Prajem vám veľa zdravia, mnoho rokov v
pohode prežitých medzi svojimi blízkymi.“
Slávnosť ukončili taktiež slová básnika: „Milé babky, drahé mamičky,

prajeme vám veľa šťastia, žiadne slzičky. Nech vám úsmev žiari v tvári a
radosť v očiach prekvitá. Nech vám
ako kvety kvitne láska detí. Nech vám
ešte dlho šťastné slnko svieti“ a pieseň
„Veľa šťastia, zdravia...milé babky.“
Na akordeóne ich sprevádzala Valéria Benedeková.
(mj), snímky: (autor)

Málo včelstiev – málo sladkého medu? Letná škola tvorivosti
,,Tohtoročná tuhá zima nemala priamy dosah na uhynutie včelstiev, veď
na jednotlivých dedinách je v ňom rozdiel 10 až 80%.“ Povedal predseda sečovskej ZO Slovenského zväzu včelárov Vojčičan František Timko. Evidujú
zhruba 30, väčšinou starších včelárov i z priľahlých obcí. Predtým ich bolo
aj 60-70 a počet včelstiev klesá každý rok. Mladý začínajúci včelár musí
dosť investovať do nákupu úľov, pomôcok a iného materiálu. Samotné štúdium odbornej literatúry nestačí, nutná je viacročná prax.
Vlaňajšie prehliadky včelstiev,
vykonané asistentmi veterinárnych
lekárov, vylúčili hlavne mor včelieho plodu, ten sa ale vyskytol v
blízkom N. Ruskove. Klieštik sa k
nám dostal z Ukrajiny. F. Timko s
priateľom boli propagátormi jeho
liečby kyselinou mravčou, ktorá je
stále aktuálna. Dnes je jeho liečba
už ťažšia. Ak bude úhyn včiel vysoký, poklesne ponuka medu a jeho
cena pôjde hore.

Politika strany SMER - SD dnes
preferuje ,,predaj z dvora“. Výhodný je hlavne u veľkovčelárov pri
nízkej dani. Konzumenti tak dostanú
kvalitný slovenský med, známy viacerými medzinárodnými oceneniami. Prvý májový med bude z repky
olejnatej, ďalší agátový, lipový, kvetový, slnečnicový a posledný tmavý
medovicový, zo smreka, borovice a
jedlí.
(jom)

Základná škola na Komenského ulici pozýva všetky školopovinné deti v
čase od 9. do 13. júla na letnú školu tvorivosti, relaxu a športu DRÁČIK
denne, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Ponuka aktivít pre deti: Jazdecká škola,
Turistická vychádzka do Dargova, Tvorivé dielne, Kúpalisko v Trebišove, Športový deň. Poplatok: 20 € na dieťa a týždeň (desiata, obed, olovrant, pitný režim,
vstupenky, cestovné, poistné). Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 056/678 21 87
alebo na mobil 0905 625 812 denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. Dieťa môže
navštíviť letnú školu aj v určitých dňoch. Poplatok je 4 €.
(red.)

Letná jazyková škola

Základná škola na Obchodnej ulici pripravila Letnú jazykovú školu.
Uskutoční sa v dňoch od 9. do 13. júla denne od 8.00 do 16.00 hod. Žiaci
školy zaplatia 30 €, žiaci iných škôl 35 €. V cene sú raňajky, obedy, olovranty,
písacie pomôcky a tri vyučovacie hodiny anglického jazyka denne. V programe
je zahrnutá aj návšteva farmy NOXWEL, návšteva knižnice, kde sa uskutoční
WORKSHOP na tému Veľká Británia, beseda s anglicky hovoriacim človekom.
Vždy po 16.00 hod. bude voľný program. K dispozícii bude telocvičňa, pozerať
sa budú môcť aj rozprávkové filmy a čítať knihy v anglickom jazyku. Počas dňa
deťom zabezpečíme pitný režim a warm up aktivity !
(red.)
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Výstavu Rómovia, osada, Rara si so záujmom prezreli
aj vzácni hostia z komunitného centra Kellerladen
V kultúrnom dome sa v novozriadenej malej galérii uskutočnila vernisáž
výstavy Rómovia, osada, Rara. Jej účastníci na nej mohli od 3. mája do konca mája obdivovať fotografie, ktoré vznikli v košickom Fotoklube RARA.
Autormi fotografií sú jeho členovia: Ondrej Molčák, Ján Lörinčík, Peter
Barták a Vladimír Mulík.

„Sme dobrovoľné záujmové združenie ľudí, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii,“ uviedol
vo svojom príhovore predseda klubu

Ondrej Molčák. „Našu činnosť vystihuje heslo: „...lebo fotenie nás
baví...“ Máme k dispozícii učebňu,
malý ateliér i galériu. Nachádza sa v

KS Iskra v MČ Nad Jazerom. Organizovaním výstav sa snažíme zvyšovať
tvorivú, technickú a teoretickú úroveň svojich členov.“ Podľa jeho slov,
myšlienka nafotiť a vystaviť takéto
fotografie vyvstala z potreby porozumieť rómskej duši, rómskej kultúre, z
potreby zamýšľať sa nad rozdielnymi

duchovnými hodnotami a hľadaním
spôsobu komunikovať.
Medzi prítomnými boli aj vzácni
hostia z komunitného centra Kellerladen z Kolína nad Rýnom. Slávnostný
príhovor predniesol primátor mesta
Sečovce Jozef Gamrát.
Zaznamenal: (mj), snímka: (autor)

Zasadili strom priateľstva, priniesli kompletne vybavenú kuchyňu...
Na pozvanie primátora mesta Sečovce Jozefa
Gamráta zavítali do nášho mesta členovia komunitného centra Kellerladen z Kolína nad Rýnom
na čele s Lukasom Ruegenbergerom. Vzácni
hostia si počas niekoľkodňového pobytu prezreli
dom, v ktorom mesto zriadi komunitné centrum,
v záhrade za domom vysadili strom priateľstva
a spolupráce. Stretli sa aj s členmi občianskeho
združenia Sečovce inak. Do Sečoviec o. i. priniesli kompletne vybavenú kuchyňu, ktorá bude
slúžiť sociálne odkázaným občanom.
Text a snímky: Mikuláš Javorský

Stavanie mája s ministerskou návštevou
Na Námestí sv. Cyrila a Metoda (pri fontáne) sa uskutočnilo tradičné stavanie mája. Tejto úlohy sa tentokrát zhostili Technické služby za účinnej
pomoci členov mužskej speváckej skupiny Trebišovčan. A tí sa predstavili
aj v krátkom kultúrnom programe. Účinkoval v ňom už tradične Detský
folklórny súbor Pavička.

votného prostredia SR Peter Žiga. Na
podujatí sa zúčastnili: štátny tajomník
Ministerstva vnútra SR Jozef Buček
a poslanec Národnej rady SR Róbert
Puci.
Podujatie sa konalo pod záštitou
Mesta Sečovce a za sponzorskej podpory strany Smer – SD.

Následne sa v kultúrnom dome
konalo dvojhodinové oslavné májové podujatie, v ktorom sa predstavil
Detský folklórny súbor Pavička a Folklórny súbor Trebišovčan. V programe Golden Mars sa prezentovala tanečná skupina MARS.
(mj), snímky: (autor)

K prítomným sa prihovoril aj minister
životného prostredia SR Peter Žiga.
Úvod osláv patril Mestskej Hasičskej dychovej hudbe pod taktovkou
Antona Briňarského. Moderátor
Milan Palfi pripomenul, že stavanie

mája má na našom území dlhú tradíciu. Slávnostný príhovor predniesol
primátor mesta Jozef Gamrát. K prítomným sa prihovoril aj minister ži-

Máj postavili Technické služby za
účinnej pomoci členov mužskej speváckej skupiny Trebišovčan.
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Kochanovce - stratená dedina detstva (17)

V ostatných rokoch v tlači bežne natrafíme na inzeráty typu „kúpim staré dosky zo stodôl a iných hospodárskych budov“. Údajne predovšetkým v
nemecky hovoriacich krajinách pomocou nich reštaurujú historické stavby,
a tak zachraňujú dedičstvo, na ktoré úspešne lákajú turistov, kým to naše nenávratne mizne.

Ak sa zatúlate za kochanovské záhrady, dnes tam ešte gazdovské stodoly nájdete. Rozmerné stavby na nespevnených potočných andezitových
balvanoch z blízkeho okolia, jednoduchej konštrukcie z niekoľkých drevených trámov vzpriamene stoja 90
– 80 rokov, a keď im búrky nenadvihli
plech na streche, doteraz do nich ani
nezateká. Klobúk dole pred majstrami
staviteľmi, napríklad Michalom Balogom, Štefanom Špikulom z Baracira,
prisťahovalcom z Podkarpatskej Rusi,
Jurajom Sabolom – Gazdom.
V pôdoryse o rozmeroch približne
14,80 m x 9 m a výške 7,5 m je stodola podobná trojloďovému kostolu: pod
strechou uprostred priestranná „mla-

careň“, kde po bohatej žatve za všeobecného veselia pri makovníkoch,
langošoch, pálenke mizli v „mašine
- mlacačke“ snopy obilia, zvezené z
polí najprv do stohov pred stodolu,
po oboch stranách „mlacarňi“ dva
veľké „kocinki“, jeden na uloženie
vymlátenej slamy, druhý voňavého
sena a ďateliny – „komaňici“, ktoré
gazdovia zvážali – náš otec vždy aj s
kytičkami lúčnych jahôd za klobúkom
od kanališa z Hriadok - na dovysoka
naložených rebriňakoch ukotvených
„drukom – pavuzom“ a dva malé „kocinki na pľevi, klaše, šečku“ (vedľajší
produkt pri mlátení), tajomný priestor
s náhodne objavenými hniezdami
plnými slepačích vajec, občas tajne

Po pútnických miestach

Koncom apríla
sa sečovskí veriaci
spolu s farnosťami
z regiónu Prešov a
Košice zúčastnili
na púti do Svätej
zeme. Medzi 11timi duchovnými
boli:
vicedekan
Branislav Varga,
Miroslav
Pohár,
protopresbyter.
Hlavným sprievodcom po pútnických miestach bol
Mons. Ján Majerník. Snímka: (km)

vysedených kuriatok, sušiacich sa
tabakových listov,
detských hier, vraj
aj roztopašných
hier dospelých, v
kútoch strašidlá,
alebo aspoň driemajúce sovy a
dole hlavou visiace netopiere. Nejedno z detí lákalo
prenocovanie
s
dekami a jedlom v
stodole, len bojaz-

livejší do rána nevydržali. Vo svojej
stodole posledné dni pred deportáciou
prichýlil Andrej Boroš židovskú rodinu, aby ju potom na príkaz gardistického veliteľa za trest osobne na voze
previezol na vlakovú stanicu vzdialenú pár metrov od jeho domu. Raz si
romantický nocľah v stodole predsedu
bratislavského Zemplínskeho valala
Andreja Mikloša vyskúšala skupina
generálnych riaditeľov z Bratislavy.
Asi neoľutovali, „chrapaľi dobre že
pľeveň ňespadla“.
Okolo roku 1933 zhoreli Žeľníkova,
Ferkova a Jendžeľovského stodola...
Dnes okolo torza stodôl prechádzame
bez povšimnutia. Vedľa nás časom zo-

všednelo veľa vecí a oni už vlastne nie
sú až také všedné, lebo so zmenou životného štýlu odchádzajú do minulosti. Tak aj stodoly ako kedysi užitočné
a romantické zakončenia hospodárskych dvorov. (mm), snímky: (autor)

Odborníkov aj laických milovníkov výtvarného umenia potešila
hodnotná publikácia s názvom Teodor Jozef Mousson, vydaná pre MsÚ
Michalovce.
V roku 1911, teda pred 100 rokmi,
pricestoval učiteľ výtvarnej výchovy
T. J. Mousson „omylom“ na meštianku do Michaloviec, ale už počas
cesty vlakom ho tak očarila nádhera
zemplínskych krojov (keď sa Mousson bál, že v Michalovciach už takých krojov nebude, upokojila ho
jedna dáma, že centrami kraja s
týmto krojom sú Vranov, Sečovce
a Michalovce - in: T. J. Mousson,
Michalovce, 2011) a postupne krása
kraja a ľudu, že v mestečku nakoniec
zostal a prežil tu 33 rokov, teda viac
ako polovicu svojho života. Maliar
Zemplína Mousson, autor obrazov s

dnes stúpajúcimi aukčnými úspechmi,
mal mimoriadny vzťah aj k našim Sečovciam. Medzi 158 reprodukciami v
publikácii nájdeme síce len jednu „Sečovce - kostol“, zato o jeho obdivnom
vzťahu k nášmu mestečku sa dozvieme viac z jeho vyznaní v dobovej tlači
a súkromných denníkoch, citovaných
autormi úvodných textových kapitol:
„Graciózny pohyb takej Sečovčanky ani rodená Parížanka by nevedela
napodobniť“ (Haščaková - Vizdalová,
G.: Dielo T. J. Moussona In: Teodor Jozef Mousson, MsÚ Michalovce, 2011,
s. 44) alebo „Vidieť trh alebo odpust
v Michalovciach či Sečovciach je niečo, čo sa nedá opísať - iba maľovať“.
(Molnár, M.: Život umelca na Slovensku In: Teodor Jozef Mousson, MsÚ
Michalovce, 2011, s. 21). Obdivuhodný inšpirácie aj v súčasnosti.
(mm)

zdokonalené fašistické metódy ovládania muklov - politických väzňov. Z
tohto Ústavu nápravného zariadenia
ho neuvoľnili ani na otcov pohreb. Na
slobodu ho prepustili na amnestiu v
roku 1960 po 9 - ročnom žalári, avšak vedľajší trest mu ponechali. A tak
manželka mu k dátumu svadby musela požiadať súd o obnovu občianstva.
Toto mal platné na polroka, ináč by
bol cudzí štátny príslušník...
Po návrate domov ho Štátna bezpečnosť zaradila k lopate, vďaka pochopeniu riaditeľa Okresnej správy
ciest v Trebišove ale nepracoval ako
robotník. Do dôchodku odchádza

ako samostatný
plánovač.
Ako absolvent
priemyslovky
realizuje opravu kostola a
farského úradu,
takisto vypomáha v kultúre
či športe. Na
otázku, či by sa
i dnes zachoval takisto ako v rokoch
neslobody, odpovedal: „Bojovať proti bezpráviu je povinnosťou každého
človeka!“ A z dnešnej politickej situácie u nás je sklamaný. Jozef Madár

Maliar Mousson o Sečovciach

Michal Pavlik proti bezpráviu bojoval bez zbrane
„V Slovenskom štáte nebol fašizmus - tak proti komu oni bojovali?“ - položil si
rečnícku otázku 85-ročný Michal Pavlík, predseda Okresnej pobočky Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja v Trebišove, ktorý žije v Plechoticiach. Pobočka eviduje 25 členov. Medzi nimi sú aj Sečovčania.
Bývalých žijúcich väzňov je 6, osPresne 11. júla1951 ho zaistili v Detatní sú rodinní príslušníci a sympalostreleckom učilišti v Hraniciach n.
tizanti. „My, Slováci, na rozdiel od
M. a ako člena Bielej légie 8 ho obžalovali z velezrady (Biela légia bola
Čechov, neuznávame Tretí odboj,“
pokračuje major vo výslužbe. A Slo- za obnovu Slovenského štátu a ideolovenský zväz protifašistických bojovgický boj bez zbraní). Vyšší vojenský
níkov zamlčuje pravdu o tomto roz- súd v Prahe mu vymeral 25-ročný trest
poruplnom období našich moderných
odňatia slobody. V Košiciach strávil
trudný polrok na samotke, tam schudejín. „Politickí väzni“ síce vydávajú
mesačník Svedectvo, do médií aj vedol z 92 na 72 kg. V „Koncentračnom
rejného života však prenikli len okratábore Vojna, Příbram,“ zameranom
jovo.
na ťažbu uránovej rudy, si zvykal na
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Z policajného zápisníka

Do šopy stojacej na dvore jedného
z neobývaných rodinných domov
na Požiarnickej ulici v obci Zemplínska Teplica sa vlámal neznámy
páchateľ. Odcudzil rôzne pracovné
náradie, elektromotor z práčky, železné profily a železný rebrík 2,2 m.
Majiteľovi Š. O. spôsobil škodu vo
výške 371 €.
Do chatiek v záhradkárskej osade
Stašov sa vlámali I. K., J. R., I. K. a
M. B. Odcudzili rôzne odevné zvršky,
kuchynský riad, kosačku zn. Stihl,
záhradkárske náradie, elektroniku,
farby. Majiteľom D. F., J. K. a J. P.
spôsobili škodu vo výške 820 €.

Policajti OO PZ Sečovce usvedčili
z krádeže 550 litrov motorovej nafty
zlodejov S. T., I. T. a Š. B. Spomínané pohonné hmoty ukradli z palivovej nádrže nákladného motorového
vozidla zn. Renault Premium 320
zaparkovanom v areáli spoločnosti
ŠIMKOVIČ – PROTEKTOR, s.r.o.,
Sečovce. Majiteľa pripravili o 864 €.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa
vlámal do bývalého skladu zeleniny
v obci Zemplínska Teplica. Odcudzil
dva kovové profily s rozmermi 5 m x
25 cm o váhe približne 400 kg. Majiteľovi J. D. spôsobil škodu vo výške
936 €.
OO PZ Sečovce

D. Statníková strieborná

V Košiciach na Hotelovej akadémii sa uskutočnil VI. ročník barmanskej
súťaže Cassovia cup, ktorej organizátorom je Barmanská asociácia v
spolupráci so školou.
Do tejto súťaže sa prihlásili aj žiaci
Spojenej školy, ktorí barmanský kurz
absolvovali priamo v škole. Šimon
Lendacký, žiak tretieho ročníka v odbore kuchár a Dominika Statníková,
žiačka tretieho ročníka v odbore hostinský sa pripravovali zodpovedne.
Ich úlohou bolo zostaviť receptúru na
dva nápoje a dať im názov. V prvý deň
absolvovali všetci súťažiaci písomný

test. Zároveň si vyžrebovali čísla, v
akom poradí budú súťažiť. Šimon si
vyžreboval číslo 2 a Dominika 23.
Súťaž na druhý deň ráno o 9.00 hod.
otvoril prezident Barmanskej asociácie Jozef Roth. Výsledky boli vyhlásené na večernej slávnostnej recepcii.
Dominika skončila v striebornom
pásme.
A. Fecková

Na súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Kasardov Zemplín, ktorá sa tradične koná v mestskej knižnici, bolo zaslaných až 101 prác zo všetkých základných a stredných škôl v meste. Náš básnik Mikuláš Kasarda je siedmym
synom, vydal 7 básnických zbierok a 26. apríla sa konal jeho 7 ročník.
Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách v poézii a próze, medzi dospelými bol jediný autor poézie. Matica slovenská prvým trom víťazom
venovala knihy. Porota zdôraznila, že
oproti minulosti bol tento ročník posunom vpred. Žiaci, ale aj učitelia slovenčiny na školách sa pravdepodobne
viacej popasovali s témami - zaznela
i báseň o požiari na Krásnej Hôrke,
dva sci-fi príbehy, fantastično, či nebo
a domáce zvieratká u najmenších
účastníkov. Ak by sme súťaž sledovali kritickými okuliarmi, našli by sme i
slabé miesta v dĺžke, resp. v krátkosti

prác. A dokonca jedna súťažiaca pre
svoj úprimný žiaľ nedokázala predniesť príspevok o úmrtí jej 13-ročného blízkeho priateľa.
Výsledky: poézia: 1.kat. poézia: M.
Remenická, S.Hodovancová, O.Pilát,
próza: L. Duraniková, Š. Leškanič, S.
Lehončáková. 2.kat.: D. Kolesárová,
B. Chovancová, V. Patakyová - V. Kozák, D. Haburová, M. Lenard. 3.kat.:
A. Chovancová, D. Danková, D. Kolesárová - M. Silajová, M. Dobošová,
A. Pritoková - M. Lengel, J. Špavelková, pochvalný diplom: J. Madár.
(jom)

OZ Lúč pre seniorov K n i ž n i c a v j ú n i

Nadácia Orange schválila realizáciu projektu OZ Lúč „Šedivieme, ale nestarneme“ so zameraním na výpočtovú techniku pre seniorov mesta Sečovce. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Márie Kašperovej alebo zavolať na tel. číslo:
0905 876 854.
(red.)

Mestská knižnica pripravuje na 22. júna o 9.00 hod. Čítací maratón a
v mesiaci jún niekoľko divadelných predstavení pre deti.

Pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov (aj invalidných), živnostníkov,
podnikateľov. Možnosť odkladu splátok, možnosť predčasného splate3-2012
nia. 0917 482 315

Hokejové majstrovstvá sveta sú síce už za nami, ale na úspech Slovenska
sa tak skoro nezabudne. Priebeh zápasu Slovensko - Kanada sledovali v novej
čajovni v centre mesta žiaci a učitelia Spojenej školy. A takto to vyzeralo po
záverečnom hvizde.
Snímka: (mj)

Spoločenská kronika
V záhradkárskej osade vo viniciach sa nachádza niekoľko divokých
skládok. Na jednu z nich nás upozornil predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov osada Stašov Vincent Eliáš. Podľa jeho slov,
skládka je dielom samotných záhradkárov. Ich správanie sa nedá ničím
ospravedlniť.
Text a snímka: (mj)

Blahoželali sme
mladomanželom
Mgr. Miloš Bednár a Mgr. Romana Láchová, Radoslav Jachymec a Mária Kmecová, Tomáš
Šepeľák a Michala Plitková
Narodené deti
Jaroslav Majerský, Sebastián Siska,

Alex Pavur, Mária Kotľárová, Júlia
Kotľárová, Marián Barna, Zora Paločková
Navždy nás opustili
Ladislav Balog (1955), Verona Mitrová (1935), Jozef Jachimec (1938),
Mária Babinčáková (1938), Barbora
Sokirová (1920).
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Najlepším strelcom T. Čižmár Naši najúspešnejší športovci

Po zápase v Cejkove, ktorý futbalisti Slavoja prehrali 2:1, je jasné, že postup do 4. ligy je nedosiahnuteľný. Kandidátmi na postup sú Michaľany a
Veľký Horeš s malým bodovým odstupom. Ako naznačil tréner Milan Siksa, chlieb sa lámal v domácom dueli s Lastomírom. Sečovce v ňom zahodili
osem šancí a tak sa museli uspokojiť s bezgólovou remízou.
Potešujúce ale je, že sa im darí zaPoniektorí hráči ale zabudli, že futbudovať mladých hráčov. Príkladom
bal sa nedá oklamať. Nedostatočný
môže byť štart 16-ročného Patrika
tréning znamená pokles výkonnosti.
Sopatu v Cejkove, kde hral veľmi
Aj preto v budúcnosti dajú prednosť
dobre. Celé mužstvo hrá disciplinovavlastným odchovancom.
ný futbal bez udelenia červených kaFK Slavoj eviduje dorastencov,
riet. Najlepším strelcom je T. Čižmár,
mladších a starších žiakov. Za sponpiliermi sú P. Černej, B. Poľacký, Š.
zorovanie mestom sú iste povďační,
Sabol, M. Koreň a P. Kolesár. Mužzišiel by sa ale ďalší silný sponzor.
stvo citeľne oslabil odchod P. Doboša.
(jom)

na Poddargovských hrách

Pripravujú sa na Majstrovstvá sveta

Sedemčlenný Oddiel silového trojboja Spojenej školy Sečovce, ktorý vedie
Zoltán Jurko, sa radí po Giraltovciach a Bardejove k trom východoslovenským najúspešnejším. Celkove je ich v SR okolo 20. Súťaží sa v drepe s činkou, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu. Zároveň sa súťaži osobitne v tlaku na
lavičke a mŕtvom ťahu. Piati lifteri sú zo školy, dvaja z mesta.
Tréningy majú v telocvični Spojenej
školy 3-krát týždenne po 1,5 až 2 hod.
a borcom na nich pribúdajú tony železa. Pokiaľ sa správne cvičí, k zraneniu
nedôjde. Bežne trénujú na 60 až 70%
výkonnosti, posledné 2-3 mesiace pred
súťažou idú na doraz. Pritom robia aj
kontrolné výkony. Keď prejde pretekár
do inej kategórie, musí splniť tzv. nultý výkon. Neberú nijaké anaboliká či
iné nedovolené podporné prostriedky,
dbajú ale na naturálnu výživu. O tom,
ktorá disciplína pretekárovi najviac vyhovuje, rozhoduje jeho svalstvo. Ročne
absolvujú 6 pretekov, na ktoré vycestujú
vlastnými autami. Dosiaľ štartovali len
na Slovensku a v Maďarsku, kde bola
organizácia pretekov na vysokej úrovni.
Za uváženie by stálo, či by sa táto súťaž nemohla uskutočniť v našom meste.

Všetci sú už teraz hladní po športových
úspechoch, ktoré ich iste čakajú aj na
septembrových majstrovstvách sveta v
Bardejove. Najbližšie budú štartovať na
súťaži O pohár Giraltoviec v mŕtvom
ťahu.
Z. Jurko pretekal predtým za TJ Vihorlat Zemplín Michalovce vo váhe do 72
kg. Dnes patrí k najlepším vo váhe do
90 kg. Drží viaceré európske rekordy a
prvenstvá v tomto športe. Zaujímavosťou je, že európske rekordy na súťažiach
v SR neplatia. Vlastní „trojku“ trénerskú
kvalifikáciu pre vzpieranie a silový trojboj, ale ako hovorí, výsledky jeho práce
hovoria samé za seba. Dorastenec Dominik Grega je najlepším členom oddielu.
Výkon 252,5 kg v drepe je európskym
rekordom. Aj ďalšie jeho výkony sú na
európskej úrovni.
(jom)

Sečovskí hokejbalisti druhí

24. a 25. mája sa v areáli základnej školy Komenského uskutočnil 51.
ročník Poddargovských hier žiakov. Výsledné poradie: 1. ZŠ Obchodná SE
(62 bodov), 2. ZŠ M. R. Štefánika TV (57 b.), 3. ZŠ Komenského SE (56 b.),
4. ZŠ Zempl. Teplica (30 b.), 5. RC Bačkov (24 b.), 6. ZŠ sv. Rodiny SE (23
b.), 7. ZŠ Parchovany (20 b.), 8. SŠ Sečovce (11 b.), 9. CVČ SE (7 b.), 10.
ZŠ a MŠ Kuzmice (6 b.), 11. ZŠ Vojčice (0 b.).
Víťazmi jednotlivých disciplín sa stali: Katarína Jakubocová (ZŠ Obchodná), beh na 60m, čas: 8,66 s, Dáša Kolesárová (ZŠ Komenského), beh na 300
m, čas: 52,3 s, Zoltán Čaty (Spojená škola) beh na 1000 m, čas: 3:06,7 hod.,
Dáša Kolesárová (ZŠ Komenského), beh na 800 m, čas: 2:57,9 min., Monika
Skašková (ZŠ Komenského), skok do diaľky, výkon: 405 cm. Prvé miesto v
hádzanej dievčat patrí ZŠ Komenského, prvé miesto vo futbale chlapcov ZŠ
Obchodná.
Najlepšia brankárka v hádzanej: Slávka Tóthová (ZŠ Komenského), najúspešnejšia strelkyňa v hádzanej Dáša Kolesárová (ZŠ Komenského), najlepší hráč v malom futbale Patrik Tokár (ZŠ Obchodná).
Snímka: (mj)

Michal Rusnák aj benefične

Známy vytrvalec Michal Rusnák v tomto roku absolvoval desať bežeckých
podujatí. Zvlášť nabitý víkend zaznamenal v dňoch 14. a 15. apríla. V sobotu (14.) bežal svoj piaty polmaratón Košice – Furča. O 24 hodín už stál na
štarte Behu do vrchu v Zamutove.
„Išlo o tretí ročník,“ upresnil. Trasa merala 11 km s prevýšením 600 m. Cieľ
bol na Dubníku (874 m n.m.). V kategórii nad 60 rokov skončil tretí.
V polovici mája sa zúčastnil na benefičnom nesúťažnom behu v Michalovciach. „Vytrvalci bežali štvorkilometrový okruh mestom. Pre ďalších záujemcov
o pohyb organizátori na pešej zóne pripravili bežecký pás, ktorý bol v prevádzke
osem hodín. Štartovné bolo 2 € a celkový výťažok 3 500 €. Ten dostanú deti s
rozličnými druhmi a stupňami postihnutia, ktoré chodia na 21. materskú školu na
Vajanského ulici v Michalovciach,“ priblížil. Na otázku, či sa zúčastní aj na II.
ročníku minimaratónu o Pohár primátora mesta, odpovedal: „Samozrejme. Vyzývam k tomu aj ďalších občanov. Dni mesta budú také, aké si ich urobíme.“ (mj)

R. Migaľ druhý na Slovensku

V areáli ZŠ na Komenského ulici sa uskutočnil hokejbalový turnaj Fany
Sport cup. Výsledné poradie: 1. Senators Trebišov, 2. Red Wings Sečovce, 3.
Adler Trebišov, 4. Mad Dogs Košice, 5. Torytroli Prešov, 6. Vranov nad Topľou.
Zdroj: Internet

V Zemnom sa uskutočnili otvorené Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke. Okrem domácich borcov štartovali na nich aj športovci z Maďarska,
Rumunska a Česka. Oddiel silového trojboja zo Spojenej školy v Sečovciach
na nich reprezentoval Róbert Migaľ, ktorý vo váhe do 90 kg dosiahol výkon
172,5 kg. Zabezpečil si ním striebro. Podľa Zoltána Jurku, trénera, jeho výkon ho zaradil na druhú priečku aj v medzinárodnej konkurencii účastníkov.
„Tento úspech dosiahol vo veľmi silnej konkurencii. Napriek zraneniu, z ktorého mu prajem rýchle zotavenie,“ uzavrel tréner.
(mj)
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