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Dni mesta Sečovce obohatili aj zábavné súťaže pre deti

Hľadali podkovy v kope sena, hádzali polenom, pretekali sa s fúrikmi...
V dňoch 8. a 9. júna sa uskutočnili Dni mesta. Na ich otvorení sa pri Súsoší
sv. Cyrila a Metoda zúčastnili poslanci NR SR: Róbert Puci, Ľubica Rošková a Viliam Novotný. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Jozef
Gamrát (na snímke).

Pozývací sprievod, v ktorom kráčali
účinkujúci, hostia a diváci, zamieril do
parku na Námestí sv. Cyrila a Metoda.
Tam ho privítala šermiarska skupina
Aramis. Po jej programe nasledovala
prezentácia sokoliarov Chovnej stanice Sečovce, ktorá funguje pri CVČ.
V tom čase v kultúrnom dome odštartoval pestrý program „Šečovčaňe
Šečovčanom...“ Účinkovali: DFS Pavička, TS Ľoľi ruža, žiaci základných
škôl, ZUŠ na Ulici Dargovských hrdi-

nov, Cirkevnej spojenej školy. Na pódiu sa prezentovala hudobná skupina
Magnet a Tanečná skupina Mars. Záver veľkolepého programu patril Folklórnemu súboru ZEMPLÍN a pásmu
„Cesty za tancom“.
Ešte v ten istý deň dopoludnia sa
pred Mestským úradom prezentovali
členky Slovenského Červeného kríža,
v kultúrnom dome členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V
našom stánku kultúry sa konala verni-

sáž výstavy „Fotografie starých Sečoviec“, v rámci ktorej vyhodnotili súťaž
„Staré Sečovce očami modelárov“.
V sobotu sa hlavný program uskutočnil v areáli Jazdeckého klubu
NOXWEL. Išlo o praktické ukážky
chôdze s bielou paličkou pre nevidiacich s použitím simulačných okuliarov, súťaže pre deti, nechýbali ukážky
práce s koňmi, drezúra, skoky.
Do súťaže vo varení guláša sa zapojila Spojená škola Sečovce, Klub dôchodcov, členovia Poľovníckeho združenia Ternava, dobrovoľníci z Ulice
SNP, ako aj firma Novák, ktorá má

prevádzku na Hviezdoslavovej ulici v
Sečovciach. Jej účasť bola spojená s
ochutnávkou ponúkaných mäsových
výrobkov.
V kultúrnom programe „S folklórom
k vašim srdciam“ účinkovali: Folklórna skupina Dubiny Dargov, Ženská
spevácka skupina Dubina Svinica,
Tanečná skupina Mars, Tanečníci z
dymiacich hôr, hudobná skupina Country Boys a skupina Universum.
Počas obidvoch dní sa na Námestí
sv. Cyrila a Metoda (pri MsÚ) konal
Jarmok ľudových remesiel a tradičný
jarmok.
Zaznamenal: mj
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Školáci súťažili a učili sa zachraňovať ľudské životy

Činnosť sečovského miestneho spolku SČK po rokoch stagnácie začína
ožívať a spolok sa začína rozširovať. Podporiť sa ho rozhodlo aj Mesto Sečovce. Prvou lastovičkou boli oslavy Svetového dňa Slovenského červeného
kríža a Červeného polmesiaca, ktoré sa konali 7. mája. SČK ho oslávil typicky – vzdelávaním detí, aby vedeli ako zachraňovať ľudské životy.
Predsedníčka sečovského miestrana sklom či popáleniny I. a II. stupneho spolku SČK Janka Tomášová ňa. Celkovo súťažilo 6 družstiev zo
vysvetlila, že práve deti a mladí ľudia základných škôl v Sečovciach,“ vysú najdôležitejšou cieľovou skupinou svetlila. Spolok podujatie pripravil v
pre rozvíjanie aktivít. „Pripravili sme
spolupráci s Centrom voľného času a
pre nich súťaž. Deti si overili svoje s finančnou podporou Mesta Sečovce.
vedomosti a schopnosti v poskytovaní
Súťažilo sa v dvoch kategóriách prvej pomoci na stanovištiach - karI. kategória bola určená pre žiakov
diopulmonálna resuscitácia, rezná
4. - 6. ročníka ZŠ a II. kategória pre

Knižnica v júli

...3. júla o 9.00 hod.: Túlavá knižnica: „ Poďme zberať poľné kvietky, mamky a
ich malé dietky“
...17. júla o 17.30 hod.: Cyklotúra s dobrou knihou
...26. júla o 16.00 hod.: Život pokorný a prostý. Mikuláš Kasarda

Za krásami Slanských hôr

Mesto Sečovce pozýva všetkých milovníkov prírody na turistickú akciu „Za
krásami Slanských hôr“. Zraz je v nedeľu 8. júla o 7.45 hod. na autobusovej
stanici v Sečovciach. Trasa: Sečovce - Barnakút - Veľký Žar - Dargov. Na akciu
je potrebné sa prihlásiť v kultúrnom dome alebo telefonicky na č. 056/285 02 37,
0918 902 029.
(red.)

žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ. Osobitne sa
hodnotila teoretická časť, kde si školáci overili teoretické vedomostí o prvej
pomoci a histórii Medzinárodného
hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. V I. kategórii zvíťazili
školáci zo ZŠ Obchodná, druhí boli
ich kamaráti zo ZŠ Svätej rodiny a
tretie deti z 8-ročného gymnázia. Aj v
staršej, II. kategórii si výhru vysúťažila ZŠ Obchodná. Druhé bolo 8-ročné

gymnázium a tretia ZŠ Svätej rodiny.
„Môžem potvrdiť, že všetky družstvá preukázali, že dokážu v život
ohrozujúcej situácii postihnutému
pomôcť. Mrzí ma len neúčasť družstva zo ZŠ Komenského, ktorá nás
prekvapila, keďže jej vedenie o akcii
vedelo. Ale veríme, že na budúci rok
sa to zmení. Ostatným školám aj touto
cestou ďakujeme,“ uzavrela Janka Tomášová.
(lyv)

Mesto Sečovce a Klub dôchodcov
pozývajú na výstavu kvetín

Pestrá záhrada - pestrý svet.
Uskutoční sa

v stredu 25. júla o 14.00 hod.
v Klube dôchodcov.
Na výstave sa môžete prezentovať aj vy. Stačí, ak svoje
kvety prinesiete do klubu 25. júla v čase od 11.00 do 13.30 hod.

Kvety je potrebné naaranžovať do vlastnej nádoby.

Na výstave Fotografie starých Sečoviec ocenili prácu modelárov
Jedným zo sprievodných podujatí Dni mesta Sečovce bolo otvorenie výstavy v minigalérii kultúrneho domu Fotografie starých Sečoviec.

„Mesto je len vtedy mestom, keď
je hospodárskym, administratívnym,
kultúrnym centrom alebo centrom
cestovného ruchu,“ uviedol vo svojom príhovore moderátor Milan Palfi. A pokračoval. „Uvedomovali si to
už aj naši predkovia. Medzi nimi bol
kronikár mesta Štefan Korčmároš,
ktorý v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pôsobil ako učiteľ dejepisu v Osemročnej strednej škole v
Sečovciach. Dnes v tejto budove sídli
ZŠ na Obchodnej ulici. Nadšencov o
históriu združil vo vlastivednom krúžku. Stretávali sa v jednej z miestností
na Mestskom národnom výbore. V
tejto budove dnes sídli Bytové hospodárstvo. Múzeu slúžili aj priestory
v rodinnom domčeku a garáži rodiny
Korčmárošovcov.“
Počas 15-tich rokov múzeum dokumentovalo región a vydávalo tlačené

materiály k výročiam historických
udalostí v okrese. Z významnejších
príspevkov môžeme spomenúť „Vlastivedné vychádzky po Trebišovskom
okrese“, „Dargov - pamätník víťazstva“ a „Pamätnicu k 700-ročnici
Sečoviec“. Múzeum sa výstavnou
činnosťou prezentovalo aktuálnymi
nástenkami v školách a vo výklade
sečovskej predajne Kniha. Na týchto
miestach pripomínalo výročia historických udalostí v regióne. 1. februára v roku 1981 sa to všetko skončilo
a všetky zbierky sa presťahovali do
Trebišova.
Výstava je unikátna tým, že prvýkrát sa na verejnosti objavujú aj
dokumentačné materiály muzeálnej
hodnoty, vďaka ktorým bližšie spoznáme prácu našich predkov. Unikátna je napríklad fotografia Handlovičovej pekárne s naozajstnou pecou,

v ktorej sa kedysi piekol chlieb. Na
výstave sa nachádza aj Vysvedčenie
o výsledku skúšky tovarišskej, perličky z našej histórie, mapa Zemplína
z roku 1915, mapa okresu Sečovce z
rokov 1945 – 1960, ako aj fotografie
folklórneho súboru Sečovčan, ktorý
by v tomto roku oslávil 50 rokov od
svojho vzniku.
V kútiku určenom milovníkom
prírody sa o.i. nachádza turistická
mapa okolia Sečoviec s navrhovanou značenou trasou: Sečovce (147
m n. m.) – Bralo – Zrubová chata
pod Košarovým vrchom – Mäsiarensky dub – Vyhliadka (722 m n.
m. ) - „Barnakut“ (672 m n. m.) s
cieľom napojenia mesta na medzinárodné turistické značenie. Dĺžka
trasy je 11,45 km, max. výška 722
m n. m., prevýšenie 640 metrov nadmorskej výšky. Mesto Sečovce ju
plánuje otvoriť z dôvodu oživenia

cestovného ruchu v regióne. Výstava
vznikla zo zbierok zberateľa Ing. Mikuláša Javorského. Spoluautormi sú:
PhDr. Branislav Bruňák a Anton Bača.
Potrvá do konca letných prázdnin.
Na vernisáži vyhodnotili súťaž
„Staré Sečovce očami modelárov“.
Zapojili sa do nej žiaci zo ZŠ na Obchodnej ulici: Dávid Rosipajla, Tomáš
Dulai, Andrea Štefanková a kolektív
žiakov na čele s učiteľom Martinom
Magyarom. Zhotovili makety rímskokatolíckeho kostola, synagógy a
železničnej stanice. Žiačka rovnakej
školy Michaela Červeňáková vyrobila
domček prekrytý slamou. Ako spresnila učiteľka zo ZŠ na Obchodnej ulici Monika Červeňáková, jej mamka,
výdatnú pomoc poskytol dedko, dcéra
mu v tom radila. „Námet sme získali
z knihy Sečovce na starých fotografiách,“ priblížila. Zaznamenal: (mj),
snímky: (autor, lyv)

Ceny najaktívnejším modelárom odovzdal primátor mesta Jozef Gamrát.
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Sečovskí gymnazisti zmaturovali vynikajúco!
Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania zverejnil na
svojej webovej stránke výsledky
externej časti maturitných skúšok
v školskom roku 2011/2012 a tie
dopadli pre sečovských gymnazistov nad očakávanie. V konkurencii
gymnázií v rámci okresu, kraja i
celého Slovenska obstáli vynikajúco
a ako keby tak chceli dať jasnú odpoveď všetkým, ktorí spochybňujú
potrebu gymnázia v našom meste.

Zo slovenského jazyka a literatúry
dosiahli maturanti priemernú úspešnosť 70,2 %, čo je o 11,1 % viac,
ako je celonárodný priemer. Skončili
s percentilom 84, teda až 84 % škôl
dopadlo v tomto celoslovenskom testovaní horšie, ako naši žiaci. Predstihli
maturantov oboch gymnázií v našom
okresnom meste, aj konkurenčné mi-

chalovské gymnáziá. Z matematiky
maturovalo 21 žiakov, dosiahli priemernú úspešnosť 65,6 %, čo je o 14,8
% viac ako je celonárodný priemer. Aj
z matematiky sme predbehli naše kon-

kurenčné školy a percentil školy bol
až 88,1. A do tretice, aj v anglickom
jazyku sme boli lepší ako trebišovskí
a michalovskí gymnazisti. Priemerná
úspešnosť nášho gymnázia je 60,4 %,

a to je 5 % nad národným priemerom.
Radosť nám urobili naši absolventi aj
pri ústnych maturitných skúškach, na
ktoré sa pripravili svedomito a veľmi zodpovedne. Dôkazom toho sú
ich výsledky: k ústnym maturitným
skúškam pristúpilo 62 gymnazistov,
z toho 22 zmaturovalo s priemerom
1,0. Ďalších 11 absolventov si odnieslo maturitné vysvedčenie , na ktorom
je len jedna dvojka a ôsmi majú dve
jednotky a dve dvojky. To je vynikajúci výsledok! Ocenil ho aj primátor
mesta Jozef Gamrát pri slávnostnom
odovzdávaní maturitných vysvedčení, ktoré sa konalo v Obradnej sieni
na mestskom úrade. Sme právom hrdí
na našich tohtoročných absolventov,
máme z nich radosť a držíme im prsty
pri prijímacích skúškach na vysoké
školy!
Katarína Ihnátová,
zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy

Európsky týždeň mobility
V tomto roku sa Sečovce po druhýkrát zapoja do Medzinárodného týždňa mobility. V čase od 16. do 22. septembra sa budú organizovať podujatia, ktoré vyvrcholia uzavretím vyčlenenej ulice pre osobnú motorizovanú
dopravu. Ide o tzv. Deň bez áut.

Jednou z prioritných úloh Európskej únie a každej samosprávy je
optimálne vyriešenie systému udržateľnej mobility obyvateľov. Vďaka
narastajúcej motorizácii sa zmenšuje životný priestor obyvateľov - na
zelených plochách vyrastajú nové
parkoviská. Takýto vývoj je neudržateľný.
Všetky podujatia budú nasmerované k uľahčeniu prechodu k udrža-

teľnejším formám mobility. Hlavnou
témou sú Plány udržateľnej mobility,
ktoré predstavujú stratégie a riešenia
pre všetky formy dopravy. Viac o
podujatí na www.mobilityweek.eu
a www.tyzdenmobility.sk. Program
je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie a Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.
Mikuláš Javorský

O zeleň v meste, predovšetkým však o kvetinové záhony sa stará pracovníčka Technických služieb Mária Čižmárová. V tomto roku ich vysadila stovky.
Krášlia záhony, vynímajú sa aj v kamenných kvetináčoch. Počas pravidelnej
údržby mestskej zelene ju nemilo prekvapil ich úbytok. Kde sa podelo takmer
sto kvetov? Možno skončili v záhradkách občanov, ktorým na zeleni rastúcej
na verejných priestranstvách nezáleží. Možno to majú na svedomí vandali,
ktorí kvety po vytiahnutí z hliny jednoducho zahodia.
Text a snímka: (mj)

Čistili kanalizačné vpuste
Primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát pri tejto príležitosti prijal zástupcov Agentúry pre trvaloudržateľný rozvoj Karpatského regiónu FORZA z
Ukrajiny, ktorá je vedúcim partnerom projektu Európskeho týždňa mobility
v košickom kraji. Jej slovenským partnerom je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice zriadená Košickým samosprávnym krajom.
Snímka: Jurij Derbal

Šedivieme, ale nestarneme
Sečovskí seniori majú možnosť naučiť sa základy práce s počítačom vďaka projektu Šedivieme, ale nestarneme. Bezplatne im to ponúka Občianske
združenie (OZ) Lúč. Počítačový kurz bude prebiehať v budove Úradu práce.
Vyvrcholí spoluprácou so sečovským materským centrom. Seniori napíšu v
programe Word pre deti rozprávku, v programe Powerpoint zase odprezentujú
svoje recepty. Najmenším vyrobia omaľovávanky. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0905876854. Kurz sa uskutoční vďaka grantovému
programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.
(oz)

Jednou z pracovných činností zamestnancov Technických služieb je čistenie
kanalizačných vpustov na dažďovú vodu. V polovici júna sme ich zastihli na
Komenského ulici, kde okrem čistenia vymieňali staré, už zanesené koše, novými.
Text a snímka: (mj)
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V Klube dôchodcov oprášili výstavu o Jánovi Murínovi

Štvrtého júla uplynú tri roky od
chvíle, keď na priečelí Klubu dôchodcov odhalili pamätnú tabuľu
ThDr. Jánovi Murínovi, ktorý sa
v tomto dome aj narodil. Pri tejto
príležitosti sa konala výstava o jeho
živote a diele. Jej opätovné sprístupnenie sa uskutočnilo v týchto
dňoch. Stalo sa tak z iniciatívy Ruženy Kratochvílovej, vedúcej klubu
dôchodcov.

stavených dokumentov môžu oboznámiť so žiadosťou o rehabilitáciu z
10. februára 1969, ako aj so správou z
Tábora nútenej práce v Trenčíne.
Ján Murín 4. mája 1941 spoločne s Jozefom Pichonským a Jánom
Dankom založil kultúrno-náboženský
spolok Jednota sv. Cyrila a Metoda v
Michalovciach. Bol správcom tohto
spolku a vykonával osvetovú činnosť
v náboženskej i kultúrnej oblasti. Za
svoju činnosť bol so svojimi spolupracovníkmi stíhaný. Ako jeden z mnohých cirkevných predstaviteľov bol
v priebehu tzv. akcie P, 9. mája 1950
zaistený a odsúdený na nútené práce.
(mj), snímka: (autor)

Na výstave sa o.i. nachádza sobášny
list, svadobná fotografia, fotografia z
roku 1922 z gréckokatolíckej cirkevnej školy v Sečovciach, fotografie z
gymnaziálnych čias, ale aj z audiencie Dr. Jána Murína u sv. otca Pápeža
Pavla VI. Návštevníci klubu sa z vy-

Láskavosťou naplnený týždeň
Stretnutia s veršami Ingrid Lukáčovej v nás opäť utvrdili dojem výrazného talentu, hlbokej senzibility a schopnosti odkrývať tajomstvá všedných,
každodenných vecí, ktoré dokážu vnímať len ľudia tušiaci hranice štvrtého
rozmeru bytia.

Rondová forma básní z najnovšej
zbierky Deň celý láskavý charakterizuje pocity z jednotlivých dní týždňa,
je silne prepojená s odkazmi Evanjelia drahými každému veriacemu člo-

veku. „Boh nás tvárni na kovadline
Slova“ je presvedčivým dôkazom o
zmysle obsahu a posolstva Božieho
slova.
Autorka nás neustále udivuje nečakanými postrehmi, presnými prímermi, s ktorými sa dá stotožniť do
písmena. „Od lásky závislý je celý
deň dobrej matky“, dá sa adekvátnejšie vystihnúť posvätnosť materinského stavu?
Ženská polarita jej tvorby sa zrkadlí i v pohľade na prírodu, ktorú
často personifikuje iskrivými metaforami: „Zem sedí v koreňoch, vchádza do listov, z kvetov hľadí na slnko
ako na úľ hviezdnych predstáv.“
Lukáčovej mikrobásne (Deň celý
láskavý) sú analýzou ľudského mikrosveta, plné láskavých emócií a horúcej empatie. Vrele odporúčame do
Vašej pozornosti. Ernest Sirochman

„Keď čítaš knihu prvý raz, poznávaš nového priateľa. Keď čítaš knihu
druhý raz, poznávaš starého priateľa,“ hovorí staré čínske príslovie. Aj o
tom bol 6. ročník Čitateľského maratónu v mestskej knižnici. Prebiehal v
piatok 22. júna v čase od 9.00 hod. do 24.00 hod. za účasti 243 maratóncov,
z nich bolo asi 50 dospelých.
Tradičné detské maratóny sa na Slovensku uskutočnili ešte v máji - zhruba s
30.000 detskými účastníkmi. Sečovský maratón bol zvláštny tým, že naň prišli
večer i dospeláci, nechýbali ani deti z materských škôl, manko mali tentoraz
gymnazisti. Limit na vystúpenie sa pohyboval od 3 do 15 minút. Deti mali po
ruke rozprávky, dospelí čitatelia predčítavali prózu, poézia bola prednesená len
raz. Ako sa vyjadrila Mária Majovská z mestskej knižnice, táto akcia mala za
cieľ posilniť pozíciu dobrej detskej knihy v konkurencii s mediálnou a výpočtovou technikou.
(jom), snímka: (mj)

V Mestskej knižnici ožila Striga Čarymara
V Mestskej knižnici v Sečovciach sa uskutočnilo divadelné predstavenie
Striga Čarymara. Piataci zo ZŠ na Obchodnej ulici tak potešili deti z materských škôl, ale aj svojich rodičov. Hru Teodora Smatanu nacvičila Mária
Kešeľová.
V úlohe Strigy Čarymary sa predstavila Alexandra Kačuráková, ktorá
stvárnením tejto rozprávkovej postavičky nenechala nikoho na pochybách,
že je naozajstnou čarodejnicou. Janka
Hraška si zahrala Katarína Ďuricová.
Jej úlohou bolo vyslobodiť princeznú
Miloslavu, budúcu panovníčku kráľovstva, ktorú Striga Čarymara premenila
na lastovičku. Aj preto, že chcela, aby
sa vládkyňou kráľovstva stala jej dcéra
Hubaňa.
„Hrala som hrdinu,“ povedala K.
Ďuricová. „Princeznú som vyslobodila
pomocou zlatého zrniečka a čarovnej
píšťalky.“ Ako prezradila, nebolo to

jej prvé vystúpenie v divadelnej hre.
Vlani účinkovala v rozprávke Dievčatko so zápalkami, ktorú nacvičila Iveta
Bačová.
Dvojúlohu – Žigmunda a Ducha si
zahrala Alžbeta Strapoňová. Na otázku, ako sa to dá, odpovedala: „Počas
hry som sa musela niekoľkokrát prezliecť. Zo Žigmunda na Ducha som sa
premenila tak, že som na seba prehodila bielu plachtu. A tá mala vystrihnuté dierky pre oči, aby som videla,“
povedala.
Ďalšie postavy stvárnili: Simona
Kozáková (Dlháň ), Samuel Fendrich
(Kráľ), Martina Kocáková (princezná

Miloslava) , Natália Mikulová (Hubaňa a Mucha), Kristián Brinda (Med-

veď), Patrik Palašthy (Princ).
M. Javorský, snímka: (autor)
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Dni mesta Sečovce našim fotoobjektívom

Sprievod, historický šerm, sokoliari, zdravotníci, vareškári, kuchári...

Peter Vereščak - Sakrálna tvorba

V galérii Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove sa
uskutočnila vernisáž autorskej výstavy Sečovčana Petra Vereščaka pod názvom Sakrálna tvorba. Bola sprievodným podujatím tradičného Gorazdovho ekumenického festivalu, ktorý sa konal od 15. do 17. júna v Trebišove
pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Výstava je zostavená z ikon,
reliéfov a iných umeleckých artefaktov so sakrálnou tematikou. Pripravili
ju: Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína Trebišov a autor.

Snímky na strane: (mj)

Detský folklórny súbor Pavička pri Meste Sečovce a DFS Malá Pavička pri
Materskej škole Obchodná pripravili program „Na žeľenej luce...“ Prezentovali
sa ním v kultúrnom dome, kde si ho prišli pozrieť desiatky milovníkov ľudových
tradícií. Súbor pracuje pod vedením Valérie Benedekovej a Magdalény Kožuchovej. V závere tohto pekného programu sa V. Benedeková poďakovala dievčatám, ktoré v súbore končia. Alžbeta Benedeková v ňom účinkovala trinásť
rokov, Viktória Poľanská a Alexandra Kačuráková po 8 rokov. Okrem kvetov im
odovzdala pávičky. Ani jedna z nich sa neubránila slzám dojatia.

Materská škola na Obchodnej ulici oslávila 30 rokov svojej existencie. Pri
tejto príležitosti sa v kultúrnom dome uskutočnil program, v ktorom účinkovali všetky deti. Programom sprevádzala riaditeľka MŠ Eva Ferenčíková.
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Kochanovce - stratená dedina detstva (18)

Kedysi boli kochanovské gazdovské dvory plné vtáčej hávede. Po celý rok
vrabcov, v lete sťahovavých lastovičiek, lebo dvory boli plné hmyzu, predovšetkým múch, ktoré sa z chlievov, chlievikov, hnojísk dotieravo rozliezali
všade, najradšej až do voňavej kuchyne, kde nejedna skončila v tanieri kuracej polievky. Mimochodom niekto vylial polievku, niekto len muchu, veď na
chlieb, a teda aj polievku, sa ťažko robilo.

1.
Na „chľiv“ i „chľivok“ bol gazda
možno pyšnejší ako na „parádnu
predňu chižu“. Boli nielen zdrojom
celoročnej obživy rodiny, ale aj svedectvom o gazdovskej schopnosti a
rodinnej usilovnosti. O dôležitosti
chlieva pre rodinu svedčí jeho umiestnenie pod spoločnou strechou (snímka
č. 1) obydlia hneď za komorou. Neskôr bol realizovaný ako prístavba so
zníženou strechou na konci domu na
mieste pôvodnej drevenej od dvora
otvorenej alebo zatvorenej šopy. Oje-

dinele sa vo dvoroch našli aj samostatne stojace chlievy z dreva, hliny a
kamenia. Betónový válov so železnými kruhmi na uväzovanie zvierat, nad
válovom drevené rebriny na umiestnenie trávnatého pokrmu pre dobytok,
v rohu „kocinok“ – drevená ohrádka
na krmivo pre najbližšie dni - patrili k
základnému vybaveniu chlieva. Skoky z otvoru do pôjda nad „kocinkom“
alebo aspoň z pristaveného rebríka do
sena a slamy boli obľúbenými zábavkami detí. Kochanovské rodiny mali

Primičná omša

väčšinou dva kone
(Šarga, Beba) a dve,
tri kravy (Žofka, Julka,
Borka, Malina). Ženy
dojili kravky, pásli
deti alebo „pojednany
pastir“. Kravy z paše
vždy trafili domov a
niektoré si dokonca
krkom vedeli otvoriť
drevené bránky do
dvorov. Zvnútra aj
zvonku nalepené lastovičie hniezda, ktoré

sa nesmeli zhodiť, lebo to prinášalo
nešťastie do domu, drevené holubníky
v podstreší - u Jozefa Šimu mali klietku s hrdličkami – na násypku drevený
„mľinok na kendericu na zamešku“
s ťažkým okrúhlym kameňom, kochanovské bosorky, „co znaľi odňac
mľiko od dojnej kravi a ceľe od ceľnej
kravi“, proti bosorácke opatrenia na
Jána, pred Veľkou nocou a Vianocami - aj to boli kochanovské chlievy.
Po združstevnení v roku 1957 ostalo
v chlievoch po jednej kravke, pobehujúce zajace, v 60. rokoch boli „módne“ kozy, neskôr niekto choval býkov
na predaj, ale postupne sa murované
chlievy zmenili na obytné priestory.
„Chľivok“ (snímka č. 2), niekde s
dreveným výbehom, rozdelený drevenými priečkami na tzv. „ketreci“, bol
v tesnej blízkosti chlieva. Nad chlievikom bol často kurník a gazdiné sa
potrápili niekoľko večerov, kým naučili odrastené kurčatá vyjsť po doske
s nabitými priečkami alebo po rebríku
na bidlo. „Kurivši“ vedeli riadne potrápiť kurky, ba aj cigánky z Lazčikov,
čo čistili kurníky za kus slaniny, šmaľcu, mydla, či chorú kuru. Medzi drevenými stavbami rôznej veľkosti na
uskladnenie dreva („drevňik“), sena
(„šenik“), „zajačinec“, vynikala veľká
otvorená šopa na úschovu hospodárskeho náradia, predovšetkým vozov
- s plnými doskovými bočnicami,
„rebriňakov“, u majetnejších aj „pa-

2.
radnich vožikov“, zvaných aj koče, na
slávnostnejšie príležitosti (cesta, do
mesta, na odpusty) s vypletaným košom, leštenými kolesami, čalúnenými
sedadlami s operadlami, lampášmi
a tepanými schodíkmi na bokoch.
Ozajstný koč v Kochanovciach asi nemal nikto, len z Kinčoša z Dvorianok
sa na takom vozili cez ulicu do „varoša“. Zaujímavým objektom hospodárskeho dvora bol „doľik“ – v zemi
vyhĺbená jama, prekrytá strieškou s
navŕšenou hlinou na úschovu zemiakov a iných hospodárskych plodín
(snímka č. 3).
(mm), snímky: (autor)

3.

Kochanovský poštár
Pamätajú ho generácie skôr narodených. Na našej ulici roznášal poštu takmer
tri desaťročia. Cez II. svetovú vojnu a až do konca šesťdesiatych rokov. Volal sa
pán Vagaský.

Sečovská rímskokatolícka farnosť dala veriacim ďalšieho duchovného. Novokňazskú vysviacku 16. júna v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijal a 17.júna
primičnú svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach slávil
Peter Kuriško – novokňaz z Albinova.

Bývali v skromnom rodinnom
domčeku tak asi v polovici Kochanoviec. Dom stál medzi rodinami Ruskovských (Ďablovo) a rodinou Michala Jacka. Na druhej strane cesty to boli
rodiny Borošova, Hirkova, Vargova.
V dome býval s manželkou, dve dcéry
boli vydaté: jedna v Ostrave, druhá v
Prešove.
Vtedajší život bol pokojný, ľudia
boli prívetivejší, jeden druhému vedeli aj pomôcť. Nikto sa o poštu nemusel báť, vždy bola doručená včas, hoci
bola zima alebo horúco. Ľudia vedeli
poštára aj ponúknuť. Aj sa niečo zajedlo a keď sa už potrafilo vypiť aj
viacej, opäť pomohli ľudia a priviedli

ho domov.
Stará pošta bola až na bývalom
Okresnom národnom výbore. Na jej
streche bola stará siréna, ktorá hlasným zvukom ohlasovala, keď horelo.
A odtiaľ chodil deň čo deň do Kochanoviec s klasickým vybavením. Dnes
by to bola rarita vidieť takého poštára
na chodníku.
Po odchode na dôchodok dom predali Savkovým a odišli k dcére do Prešova. Keď Vagaský zomrel, jeho manželka chodila raz - dvakrát do roka na
návštevu do Kochanoviec k susedom,
známym. Bola to milá rodina, na ktorú
dnes spomínajú len starí Kochanovčania.
Laci Očkai
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Z policajného zápisníka

Neuzamknuté osobné motorové
vozidlo zn. Renault Thalia, ktoré
17. apríla stálo pri futbalovom ihrisku v obci Zemplínska Teplica,
si vyhliadol J. Č. Odcudzil z neho
koženú peňaženku, v ktorej bol
občiansky a vodičský preukaz a 65
€. Menovaný bol za obdobný čin v
predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Majiteľovi P. R.
spôsobil škodu vo výške 70 €.
Doposiaľ nezistený páchateľ kradol
v objekte Školského poľnohospodárskeho podniku Univerzity Veterinárneho lekárstva. Odniesol si odtiaľ
prehrávač iPod Apple. Majiteľa D. G.
pripravil o 350 €.
Do predajne potravín Marika
sídliacej na Obchodnej ulici v Se-

čovciach sa vlámali E. L. a P. Č.
Odcudzili cigarety zn. RDG Red,
RDG Blue, Marlboro, Paramount
Red, Petra Red, cukrovinky, ovocné
dezertné víno a drobné euromince.
Časť odcudzených vecí bola zaistená a bola vrátená poškodenej M. S.
Spôsobili jej škodu vo výške 70 €. E.
L. bol na mieste činu obmedzený na
osobnej slobode policajtmi OO PZ
Sečovce.
Do záhradnej chatky v lokalite
Stašov Sečovce sa vlámal neznámy
páchateľ a to tak, že kameňom rozbil
dvojitú sklenenú výplň okna. Odcudzil alkohol, obrázky s motívom prírody a umelé kvety. Majiteľovi M. H.
spôsobil škodu vo výške 69 €.
OO PZ Sečovce

Ak hľadáte príjemné miesto, kde
si môžete posedieť so svojimi priateľmi v zaujímavom prostredí, určite
vás upúta novootvorená internetová
čajovňa na Obchodnej ulici (bývalá
predajňa hračiek) s možnosťou občerstvenia a sledovania televízneho
programu. K dispozícii je wi-fi pripojenie na internet zdarma s možnosťou
vlastného PC pripojenia.
Ponúka široký sortiment nealkoholických a miešaných nápojov. Môžete si v nej kúpiť dobrú kávu alebo
niektorý z doplnkového sortimentu
pochutín. Pri pracovných stretnutiach,

posedeniach s priateľmi, oslavách či
iných akciách vás ochotne obslúžia
žiaci gastro odborov Strednej odbornej školy v Sečovciach. S prípadným
technickým problémom pomôžu žiaci
odboru mechanik počítačových sietí.
Budeme radi, keď ponúkaný priestor
bude plniť aj spoločensko-zábavnú
funkciu, čím prispeje k rozšíreniu
priestorov na zmysluplné stretávanie
mladých, ale aj starších ľudí v našom
meste. Čajovňa je nefajčiarska, a preto je vhodná aj pre matky s deťmi.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
J. Fulajtárová

Pozývajú do čajovne

Opravujem eternitové, škridlové a plechové strechy, prevádzam rôzne
klampiarske práce. 0911 440 803.
4-2012

Spojená škola v Sečovciach je zapojená do programu celoživotného vzdelávania v európskom grantovom programe Sokrates. V rámci neho v dňoch
11. - 15. júna devätnásť študentov s učiteľmi Ľubomírom Tejbusom a Miroslavom Koreňom navštívili Gymnázium Mikuláša Kopernika č. 1 v poľskej
Wrezsni.
Väčšina zúčastnených zažila pohostinnosť poľských rodín. Všetkých srdečne
prijalo vedenie školy, tamojší študenti aj predstavitelia mesta. Počas pobytu zažili vyučovanie, ale aj športové zápolenia, spoznávali historické pamiatky mesta
a krásy blízkeho okolia. V neďalekej Poznani si vychutnali atmosféru futbalového šampionátu EURO 2012. Odniesli si z Poľska mnoho nezabudnuteľných
zážitkov a už teraz sa tešia na návštevu poľských priateľov v Sečovciach, ktorá
sa uskutoční v budúcom školskom roku.
Ľ. Tejbus

Veslujeme v škole

Stredná škola v Sečovciach využíva pri výučbe telesnej a športovej výchovy 4 veslovacie trenažéry. Týmto netradičným športom si deti komplexne precvičujú stehná, lýtkové svaly, brušné svalstvo, chrbát a ruky.
Pri halovom veslovaní je dôležité zvládnuť základnú techniku, a potom nič
nebráni tomu, aby ste sa posúvali ďalej a ďalej. Rytmické pohyby celého tela
sú efektívne pri spaľovaní kalórií a bez extrémneho stresu pre vaše nohy a chodidlá. Veslovaním si vyrysujete svalstvo, zlepšíte fyzickú kondíciu. Takýto pohyb má pozitívne účinky na srdce, znižuje vysoký krvný tlak, zvyšuje vitálnu
kapacitu pľúc a pravidelným a správnym tréningom znižuje pravdepodobnosť
nádorových a iných ochorení.
Adriana Siksová

Prázdniny s CVČ
Centrum voľného času Sečovce počas letných prázdnin pripravilo tieto
akcie.
2. júla o 10.00 hod. v CVČ: Otvorenie prázdnin, Noc v CVČ sa uskutoční z 3.
na 4. júla, 6. júla o 8.00 hod.: vychádzka nad obec Dargov, bude spojená s opekačkou, 9. - 10. júla o 10.00 hod.: stolno-tenisový turnaj, 11. júla o 14.00 hod.:
strelecká súťaž, 12. júla o 8.00 hod.: turistická vychádzka do blízkeho okolia,
13. júla o 9.00 hod.: návšteva kúpaliska v Trebišove, 14. júla o 9.00 hod.: Mini
Fotball Cup 2012 – ZŠ Komenského, 27. júla o 15.00 hod.: MISS ROMA –
kultúrny dom, 28. júla o 9.00 hod.: Mini Handball Cup 2012 - ZŠ Komenského.
Zamestnaných rodičov určite zaujme ponuka prímestských denných táborov. Budú sa konať v týždenných cykloch od 16. júla do konca augusta v
pracovné dni od 7.30 do 16.30 hod. Deti strávia čas pri tvorivých dielňach,
pôjdu sa okúpať, vyskúšajú si netradičné športy, turistiku, zašportujú si
atď. Poplatok je 2 eurá na osobu a deň bez stravy, 4 eurá na osobu a deň so
stravou.
Zdroj: Internet

Spoločenská kronika

Mesto Sečovce pripravilo turistikú vychádzku po trase: Ružový sad - Chata Lazy - Herľany. Zraz bol o 7.45 hod. na autobusovej stanici v Sečovciach.
Po vystúpení z autobusu na Ružovom sade vykročili po červenej turistickej
značke k chate Lazy (na snímke vzadu). Po krátkom oddychu sa presunuli do
sedla pod Mošníkom, odkiaľ ich modrá turistická značka priviedla do Herlian.
Tamojší gejzír, ktorý je svetovým unikátom, však eruptovať nevideli. Interval
erupcie gejzíru je každých 36 – 38 hodín, presnejšie informácie sa dajú získať
v pracovných dňoch na čísle 055/696 41 22, alebo na stránke www.herlany.sk.
Snímka: Františka Vítková

Blahoželali sme
mladomanželom
Blanka Šimková a Martin Ferenčík, Bc. Ivana Váňová a Miroslav
Horňák, Ivana Tirňaková a Kamil
Kanuščák, Janka Košalková a Ing.
Milan Polča, Anna Kiselová a Vladimír Stroka, Mária Zorvanová a
Ján Valiska

Narodené deti
Patrik Muľar, Max Michael Smržík,
Lukáš Balog, Viliam Jenčík, Nela
Kudičová, Radoslav Zvozil, Samuel
Diheneščík, Daniel Oláh
Navždy nás opustili
Ján Popaďák, Mária Bodnárová,
Diana Kondášová, Michaela Pásztorová.
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Dobrých hráčov ťahajú silné kluby
Starší žiaci FK Slavoj Sečovce skončili v 2.lige sk. Juh na 5. priečke, mladší na ôsmej. Zo súťaže nikto nezostupuje a ani nepostupuje. Súťaž je veľmi
kvalitná, prím udávajú tímy: Moldava n. B., Čaňa či Prešov. Za starších
žiakov nastupujú narodení po 1. 1. 1997 a mladší, za mladších po 1. 1. 1990
a mladší. V kádri je 20 starších a 20 (predtým 25) mladších žiakov.
„Gólov dávame dosť, snažíme sa
o útočný futbal,“ podčiarkuje tréner

Euro „B“ licencie Jozef Tóth. Trénujú až 3-krát v týždni, hlavne loptovú

techniku a herné kombinácie. Vždy
len s loptou, málo bez lopty. Najplatnejším hráčom starších žiakov je brankár Braňo Stropkai. Ďalšími oporami
sú: záložník Zolo Čaty, Patrik Tokár,
najlepší strelec Daniel Tóth, trénerov
menovec. Talentami u mladších žiakov
sú Robo Bumbera, či Marek Plitko.
„Najlepších hráčov nám odoberajú
silné kluby, ako Trebišov, Michalovce
i Prešov. Chlapci sa dajú dosť ľahko
ovplyvniť,“ zdôrazňuje tréner. Odchádzajú na hosťovanie. Napriek tomu,

vždy sa im podarí mančaft stmeliť. V
tomto ročníku k dorastencom odišlo 9
žiakov, J.Tóth ich mal za svojho pôsobenia asi tridsať. Každý rok je záujem
detí o futbal menší. Družstvo priebežne dopĺňajú o detí z prípravok, niektorí
hrajú pod vekovým limitom. Súťaž sa
hrá na kvalitných plochách, necestujú
na zápasy - tak ako niektoré kluby vlastnými autami.
„Veľmi by som chcel, aby súťaž takto
fungovala aj v budúcnosti,“ uzatvára
tréner.
(jom)

Zvíťazili J. Titko a J. Malackanič
FK Slavoj Sečovce - starší žiaci. V hornom rade zľava: Nórbert Mirga, Branislav Stropkai, Samuel Kobzoš, Jozef Tóth (tréner), Zoltán Čaty, Daniel Domanič, Daniel Tóth, Róbert Škovrán, Jakub Kolesár. V dolnom rade: Karol
Demeter, Patrik Tokár, Dávid Béreš, Matej Bučko, Matej Onuščák.
Text a snímka: Lukáš Tóth

Volejbalový turnaj

V telocvični ZŠ na Obchodnej ulici sa v rámci Dní mesta Sečovce uskutočnil
II. ročník volejbalového turnaja dospelých. Konečné poradie: 1. T-force/Galaxy, 2. „Ďabli“, 3. ZŠ Obchodná, 4. Pampelíny/Kruté čerešne. Víťazný celok
hral v zložení: Tomáš Tomčák, Matúš Tomčák, Katarína Tomčáková, Katarína
Briňarská, Jozef Adam, Ignác Kubica.
Text a snímka: (mj)

V sobotu 9. júna sa v areáli Tenisového klubu Senior uskutočnil turnaj
vo štvorhre mužov „Senior-12-tka“. Štartovalo na ňom 11 dvojíc z Košíc,
Trebišova, Hanušoviec nad Topľou a Sečoviec.
Zvíťazila dvojica: Ján Titko – Jaro Malackanič (na snímke s predsedom TK
Senior Jánom Petrom). Na druhom mieste skončili: Michal Soták - Jaroslav Macejko, na treťom dvojica: Štefan Straka - Slavo Straka.
„Š. Straka je primátorom Hanušoviec, Slavo je jeho syn,“ priblížil jeden z najúspešnejších hráčov na turnaji J. Titko. podľa jeho slov, k veľmi dobrej úrovni
turnaja prispeli kvalitné súťažné páry, perfektné počasie, a veľmi dobrá organizácia. Riaditeľom podujatia bol predseda TK Senior Ján Petro.
„Najbližším cieľom TK Senior je výstavba tretieho tenisového kurtu v areáli
klubu, čím by sa vo väčšej miere umožnil prístup k tenisu aj mládeži, ktorá navštevuje areál stále vo väčšej miere,“ uzavrel J. Titko.
(mj), snímka: (tk)

Víťazom II. ročníka minimaratónu O pohár primátora Pavol Kuruc
V rámci Dní mesta sa bežal aj II.
ročník minimaratónu O pohár primátora mesta Sečovce. Štart a cieľ
bol neďaleko fontány. Vytrvalci v
hlavnej kategórii absolvovali dva
okruhy ulicami mesta.

Zvíťazil 18-ročný Pavol Kuruc
(na snímke vpravo). Ako prezradil, je
hádzanárom v dorasteneckom družstve Trebišova, kde ho trénuje Adrián
Kanaloš. A ten sa im venuje štyrikrát
v týždni. S dochádzkami na tréning
problémy nemá – je žiakom tretieho
ročníka Cirkevnej združenej školy Sv.

Jozafáta Trebišov, odbor automechanik.
„Mám rád atletiku,“ uviedol. Dlhšie
trate behával ešte ako žiak na ZŠ na
Komenského ulici, kde sa mu venoval
učiteľ telesnej výchovy Igor Haščák.
Rok hral futbal pod vedením trénera
Jozefa Tótha.
Druhým najrýchlejším vytrvalcom
bol 17-ročný Patrik Sopata. „Prvé
kolo sa mi bežalo dobre, v druhom som
si musel urobiť dve krátke prestávky,“
spomína krátko po dobehnutí do cieľa.
„Najprv som spomalil na Ulici M. R.

Štefánika, kde som chôdzou prešiel
asi 150 metrov, pri Jánošíku pätnásť
metrov.“ Je hráčom vo futbalovom
družstve dorastencov Slavoja Sečovce, zahrá si aj s mužmi. Snaží si udržať kondíciu, takže trénuje s mužmi
aj dorastencami. Celkovo päťkrát v
týždni. Športuje od siedmych rokov.
Navštevoval ZŠ na Obchodnej ulici.
Trénovali ho: Jozef Tóth, Milan Siksa, Lenger, Polovka, v súčasnosti Ján
Serbin.
M. Javorský,
snímka: (autor)
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