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Nastúpili noví poslanci, hneď sa ujali funkcií

cena 0,20€
PRIMÁTOR SA VEREJNE
OHRADIL VOČI ÚTOKOM

Strana 3

ANONYMNÝCH DISKUTÉROV
3. strana

SEČOVSKÁ DYCHOVKA
OSLAVOVALA
SEDEMDESIATINY
4. strana

SILOVÍ TROJBOJÁRI
N A S V E TO VO M Š A M P I O N Á T E
E X C E L O VA L I
8. strana

Slovo poslanca Ján Vajda: Máme urobiť niečo pre ľudí, nie pre seba...

V poslaneckom zbore predstavuje novú generáciu – vekom aj pohľadom
na verejnú funkciu. Napriek tomu, že ho osud prechodne zavial na opačnú
stranu Slovenska, stále zostáva Sečovčanom, živo sa zaujíma o dianie v meste a poctivo chodí na zasadnutia. Mladučký poslanec, športovec. Ján Vajda.

.

o Vo Samospráva je pre vás nová
oblasť. Ako sa na tie dva roky pozeráte okom mladého človeka a poslanca?
Začiatky boli ťažké, všetko bolo pre
mňa nové. Musel som veľa počúvať a
veľa sa učiť od starších a skúsenejších
kolegov, vytvárať si vlastný názor a
rozhodovať sa. Veril som, že sme tu na
to, aby sme urobili všetko v prospech
tohto mesta a ľudí – občanov, ktorí nás
volili. Tie dva roky ukázali, že to tak
nemusí byť vždy, čo ma mrzí, lebo čas
letí. Ale som optimista.
o Čo je podľa vás najväčší problém v zastupiteľstve?
Vzájomné nepochopenie, ktoré vyplýva z nedostatku komunikácie alebo

.

neochoty komunikovať. Každý z nás
môže mať na vec iný názor – je to normálne, ale pokiaľ si to vydiskutujeme,
vieme nájsť spoločnú cestu. Stačí sa
len rozprávať priamo a nie poza chrbty. Už sa to začína črtať, veľmi tomu
pomáhajú spoločné rozhovory, pracovné stretnutia atď. Za tie dva roky
som si všimol aj niečo iné - presadzovanie osobných záujmov, čo ma trápi,
lebo na to tu nie sme. Máme urobiť
niečo pre ľudí, nie pre seba.
o Nie je tajomstvom, že momentálne prechodne žijete na opačnej
strane Slovenska? Nebráni vám to
vykonávať funkciu poslanca?
Vôbec nie. Aj keď väčšinu času
teraz trávim mimo mesta, stále som
v kontakte s kolegami poslancami aj
s občanmi, sledujem dianie v meste, živo sa oň zaujímam, študujem
podklady na zasadnutia, aby som bol
pripravený. Sme v treťom tisícročí
– problémom nie je vzdialenosť, tú
pomáhajú preklenúť civilizačné výdobytky, oveľa väčším problémom
sú vzťahy. A tiež neviem pochopiť,
že si poslanec nenájde čas prísť raz za
mesiac – dva na zasadnutie, hoci býva
priamo v meste a má to na úrad pár

.

krokov. Ja prichádzam z opačnej strany Slovenska, lebo to považujem za
svoju elementárnu povinnosť – ľudia
mi dali mandát, aby som ich zastupoval – a to sa bez účasti na rokovaniach
nedá.
o Ktorá oblasť samosprávy je pre
vás prioritou?
Šport, mládež, kultúra, ale zaujímajú ma aj financie – to, kam peniaze v
samospráve idú. Sú to pre mňa celkom
nové veci, ale učím sa rýchlo a keď
niečomu nerozumiem, naštudujem si
to alebo si to dám vysvetliť múdrejším (smiech). Snažím sa vypočuť si
vždy viac názorov a potom si vytváram vlastný.
o V týchto dňoch nastúpili 4 noví
poslanci, lebo tí pôvodní sa vzdali
mandátov. Čo si o tom myslíte?
Dôvody, prečo tak urobili, nepoznám, ale nie je to v poriadku. Myslím si, že ak sa uchádzali o mandát od
ľudí, dostali ho na 4 roky, nie na dva.
Akokoľvek možno s niečím nesúhlasili, mali zostať – kvôli ľuďom, ktorí
ich volili. Rozhodli sa ako sa rozhodli
– majú na to právo, ale nepovažujem
to za správny krok. Ja by som to neurobil.
o Aký je váš názor na plány povoliť vstup investora do bytoviek na
Bačkovskej, diskusie o predaji niektorých budov, ktoré sú v dezolát-

.

.

.

nom stave a mesto do nich nedokáže
investovať?
Je to vec dlhšej diskusie – investovať ani predávať netreba bezhlavo. Na
druhej strane je všeobecným trendom,
že aj firmy sa zbavujú majetku, ktorý
bezprostredne nepotrebujú na plnenie svojich úloh alebo sa oň nevedia
postarať, lebo im chýbajú peniaze na
investície. Dobre si uvedomujem, že
samosprávy kvôli kríze prekonávajú
jedno z najťažších období počas svojej existencie a my, poslanci miesta
obcí, pred tým nesmieme zatvárať oči.
Sú tu dve možnosti – ísť cestou zvyšovania miestnych daní, čomu chceme
zabrániť, lebo by to zaťažilo každého
občana alebo sa rozhodnúť, čo mesto
na svoj život potrebuje a čo nie a ponúknuť časť majetku mesta tým, ktorí
by doň investovali. Držať sa za každú
cenu budov alebo nehnuteľností, ktoré
už nedokážeme udržovať, je nezmysel
– veď ani jednu z mesta nikto na chrbte neodnesie. Pravdaže, musíme nájsť
stred medzi potrebou mesta prežiť a
snahou mesta urobiť niečo pre ľudí –
investovať do chodníkov, osvetlenia,
bytov a všetkých tých normálnych
vecí, ktoré potrebujú a očakávajú. Je
jasné, že bez peňazí to nejde. Všetko
toto ale musíme poriadne premyslieť a
rozmýšľať podľa hesla: Dvakrát meraj
a raz rež.
(lyv)
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Vďaka nadácii Tesco v škôlke pribudla „čarovná záhrada“ s altánkom

Pomáhali zamestnanci TESCA a škôlky, škôlkari aj ich rodičia
Materská škola na Obchodnej ulici v Sečovciach začala nový školský rok,
privítala malých drobcov a pripravuje pre ne veľa aktivít, ktorými ich chce
pripraviť pre ďalšie kroky životom. Náš Školský vzdelávací program nesie
názov: „Hráme sa hráme a svet spoznávame“. K tomu, aby naše deti spoznávali svet okolo seba, napomohol aj projekt „Čarovná záhrada“.

Pri práci na projekte pomáhali zamestnanci TESCA aj škôlky, samotné škôlkari aj ich rodičia.
Foto: MS

Najobľúbenejším prvkom živej učebne je altánok, v ktorom sa deti cítia výborne.
Uskutočnil sa s podporou nadácie
TESCO pre zdravšie mestá. Jeho cieľom je vychovávať uvedomelých a
zodpovedných ľudí, ochotných chrániť životné prostredie. Prebiehal od
1. marca do 30. septembra tohto roku.
Výsledkom projektu je „živá učebňa“
na školskom dvore. Jej najobľúbenejším prvkom je altánok, v ktorom
sa spolu s deťmi hráme a spoznáva-

me svet okolo. Lepšie v ňom chutí aj
chlebík, ktorý pre deti chystajú tety
kuchárky. Stromčeky a kvety skrášlili dvor, ktorý obdivovali mamičky
- hlavne bylinkovú záhradku. Aj júnová rozlúčka predškolákov, spojená s
opekačkou, kde sa deti aj ich súrodenci vyšantili a zahrali sa na princezné,
prebiehala v altánku.
Živá učebňa je pre deti veľkým prí-

Knižnica v októbri

...v stredu 10. októbra o 14.00 hod: Gaštanko a gaštaník - čo vytvoria
detské rúčky z plodov jesene
...v piatok 26. októbra o 16.00 hod.: Babka, dedko, vy ste moje všetko podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

nosom. Našou snahou je, aby si našli
cestu k prírode a živým tvorom. Pobyt na čerstvom vzduchu prospieva aj
ich duševnému a telesnému zdraviu.
Spoločné chvíle s rodičmi pri aktivitách na školskom dvore umožnia aj
im bližšie spoznať prácu s ich deťmi
a upevnia dôveru rodičov smerom k
materskej škole. Ďakujeme za zrea-

lizovanie krásneho projektu, ktorý
urobil radosť deťom aj ich blízkym.
Je nám len ľúto, že túto prácu zmarí
nerozvážnosť našich „mestských vandalov“, ktorým prekáža všetko pekné
v ich okolí. Veríme, že tento projekt
nebol posledný a tešíme sa na tie ďalšie.
(zamestnanci MŠ Obchodná 26/63)

Mesto Sečovce pozýva

...vo štvrtok 11. októbra o 13.00 hod. na súťaž v prednese vtipného textu
v nárečí Co mi šľina na jazik priňeše alebo Jožko Jožka hľeda hvizdu.
Podmienky súťaže: vek od 6 – 16 rokov, bydlisko Sečovce, prednes vlastného humorného textu v nárečí v rozsahu 5 – 7 min., prihlásiť sa v kultúrnom dome do 9. októbra na tel. č. 0562850237 alebo 0918902029, príp. na
e-mail: kulturnydomsecovce@gmail.com / kultúrny dom
....v nedeľu 14. októbra o 14.00 hod., na slávnostné otvorenie Materského
centra Kačiatko a na Divadlo Maškrta, ktoré sa predstaví TV reláciou pre najmenších „MAŠKRTNÍČEK“ / kultúrny dom
...v sobotu 27. októbra na XVII. ročník medzinárodnej súťaže v spoločenských tancoch Zlatá putňa Tokaja, / športová hala na Kollárovej ulici

Na „dolnej“ škole prebieha ďalší inovatívny projekt

Prinesie osoh škole, žiakom aj pedagógom
Projekt pod názvom Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná sa začal
realizovať v júni tohto roku. Poskytovateľom finančných prostriedkov naň je
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
pre štrukturálne fondy EÚ – SORO pre OP Vzdelávanie.

Literatúra na cestách
V Koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov sa svojou tvorbou prezentovali členovia Východoslovenskej pobočky
Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN. V hudobno-poetickom pásme Literatúra na cestách čítali: Vladimíra Komorovská,
Ingrid Lukáčová, Dalimír Stano a Martin Vlado. Autorské čítanie, ktoré si
pozorne vypočuli žiaci sečovských škôl, podfarbil spev v podaní hudobníka,
speváka, inštrumentalistu a hudobného skladateľa Ľuba Beláka.
Text a snímka: (mj)

Zmyslom projektu je inovovať obsah a metódy vzdelávania v ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a
žiakov pre vedomostnú úroveň. Na
projekte pracuje skúsený tím 16 pedagógov, ktorí už absolvovali školenie
pre získanie digitálnych a čitateľských
zručností s rozvojom metakognície.
Získané zručnosti následne využívajú
pri tvorbe inovovaných didaktických
prostriedkov - tie v poslednej fáze
projektu zahrnú do vyučovania. Vďaka projektu sa zlepší vybavenie školy
modernými didaktickými prostriedka-

mi a učebnými pomôckami, čo umožní ďalšiu modernizáciu vzdelávania
žiakov, napomôže čitateľskej gramotnosti, zlepšeniu jazykových zručností
a tiež digitálnych. Získavané odborné
znalosti pedagógov, premenené do novovytvorených učebných materiálov,
budú následne využívať žiaci. Cieľom je dosiahnuť čo najkvalitnejšiu
vzdelávaciu prípravu, ktorá žiakom
umožní čo najlepšie sa uplatniť v spoločnosti.
Mária Kešeľová,
poverená riaditeľka ZŠ
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Štyria poslanci sa vzdali mandátov, nastúpili náhradníci

Prelom leta a jesene priniesol personálne zmeny v orgánoch mesta
V znamení veľkých personálnych zmien sa niesli ostatné dve zasadnutia poslancov – augustové aj septembrové.
Štyria poslanci sa koncom augusta písomne vzdali mandátov. Ako hovorí zákon, už to nemôžu vziať späť a po 14.
septembri ich nahradili noví poslanci. Po ich nástupe sa menili aj zostavy komisií, Dozornej rady Bytového hospodárstva, zmeny nastali aj v Redakčnej rade mesačníka Sečovčan.
Ako prvý sa mandátu vzdal Marek
Gamrát. V deň zasadnutia, teda 31.
augusta dopoludnia, listy s oznámením rovnakého charakteru na mestský
úrad doručili aj Monika Popaďáková,
Roman Bugata a Michal Sokoli, ktorý
bol tento rok na zasadnutí len raz. Na
popoludňajšom rokovaní zvyšní poslanci toto ich rozhodnutie zobrali na
vedomie a po vyhlásení a zložení sľubu nastúpila prvá náhradníčka – Anna
Ferková (KDH).
Program zasadnutia pokračoval
kontrolou plnenia uznesení a správami hlavnej kontrolórky z vykonaných
kontrol. Poslanec Ján Dobránsky
(KDH) sa ohradil, že správu z CVČ
dostali na preštudovanie neskoro – až
deň pred zasadnutím. Bod navrhol
presunúť na ďalšie zasadnutie, s čím
sa stotožnili takmer všetci poslanci.
Povinnou jazdou boli informatívne
správy z komisií, ktoré sa stali bežnou súčasťou rokovaní poslancov.
Poslanci schválili predĺženie prenájmu priestorov na mestskom úrade
pre MKTS. Súhlasili aj so zámerom
dať výnimku pre OZ Materské centrum Kačiatko, ktoré si chce prenajať
priestory v Centre voľného času.
Dobrou správou pre občanov na ulici Obchodnej a SNP je, že mesto nad
rámec projektu revitalizácie centra,
ktorý práve prebieha a je platený z eurofondov, dá v centre mesta vyasfaltovať aj miesta, ktoré sa do projektu
nepodarilo zahrnúť. Nová poslankyňa
Anna Ferková sa ohradila, aby sa podobne investovalo aj do Kochanovskej ulice: „Mrzí ma, že Kochanovce
nedostávajú toľko pozornosti od mes-

Foto: Roman Rosipajla
ta ako napríklad stred mesta, ktorý
bol prerábaný už dvakrát. Chodníky v
Kochanovciach sú v hroznom stave.“
Poslanec Milan Mika (nez.) pripomenul, že tieto chodníky nie sú mestské,
ale patria Slovenskej správe ciest.
Cyril Korepsio (KDH) sa stotožnil s
kolegyňou. Podľa neho v podobnej
situácii nie sú len Kochanovce, ale aj
chodníky na konci ulice SNP a ostatné
okrajové časti mesta. Napriek týmto
výhradám napokon poslanci jednohlasne schválili, aby mesto asi 60-tisíc
€ na úpravu centra investovalo z mestského rozpočtu, ale s podmienkou,
že splatnosť faktúr sa presunie až na
ďalší rok.
Ďalším veľkým chystaným projektom je výstavba infraštruktúry na
osade Hábeš, kde je potrebné vykúpiť
pozemky. Poslanci odsúhlasili, aby
ich mesto odkúpilo za 0,33 €/m2 a tiež
aby rokovalo s ostatnými vlastníkmi v
tejto lokalite o odkúpení ďalších. Do
majetku mesta v krátkom čase pribud-

ne aj pozemok na ul. SNP, ktorý leží
vedľa klubu dôchodcov. Vďaka tomu
bude mať mesto dostatočne veľký pozemok na výstavbu občianskej vybavenosti, napríklad novej bytovky.
Po dlhých úvahách poslanci schválili aj zámer vypísať obchodnú súťaž
na odpredaj bytov na Bačkovskej ulici, ktoré obýva veľa neprispôsobivých
občanov a neplatičov. Nastavenie
podmienok súťaže je vecou dlhšej diskusie v komisiách a poslaneckých kluboch, poslanci sa ale zhodli v tom, že
riešenie tohto problému nie je možné
ďalej odkladať. Na Sečovčanov, ktorí

Primátor sa verejne ohradil voči útokom anonymných diskutérov

Primátor mesta Jozef Gamrát (nez.) v rámci diskusie na zastupiteľstve
tlmočil vyjadrenie nového okresného riaditeľa polície v Trebišove. Dotkol
sa aj odvolania riaditeľa ZŠ Obchodná.

Nastúpili noví poslanci, hneď sa ujali funkcií

Poslanci sa v priebehu dvoch týždňov stretli aj druhýkrát – 14. septembra. Dôvodom bolo, že vyhlásenie náhradníkov za odídených poslancov sa
musí podľa zákona urobiť do 15 dní. Trojica nováčikov výzvy na nástup do
poslaneckých lavíc prijala. Mesto má ďalších nových poslancov – Vladimíra Bajusa (SDKÚ), Mikuláša Javorského (SDKÚ) a Katarínu Magyarovú
(KDH), ktorí hneď zložili aj sľub a ujali sa funkcií.
Takmer kompletný zbor rokoval zornej rady. Všetky informácie k tejto
aj o niektorých dôležitých veciach, téme sú súčasťou súboru uznesení zo
ktoré priniesol život v meste počas 2 6. riadneho zasadnutia, ktorý sa nachátýždňov od posledného rokovania. V dza na webstránke mesta.
súvislosti so zisteniami kontrolórky
Poslanci odobrili aj návrh zmluvy
prijali uznesenie k petícii kvôli križo- o výkone správy majetku mesta, konvatke na Obchodnej ulici. Na základe krétne kanalizácie Albinov, ktorú bude
podnetu od primátora dostala kontro- spravovať Východoslovenská vodálórka novú úlohu preveriť a skontro- renská spoločnosť. Na podnet primálovať určité okolnosti ekonomického tora poslanci schválili aj osadenie ďalcharakteru po odvolaní riaditeľa ZŠ ších klietok na kontajnery v meste – po
Obchodná. Po zmenách v radoch po- mestskom úrade a Okružnej ulici táto
slancov došlo aj k rekonštrukcii komi- bezpečnostná ochrana pribudne na ulisií, Redakčnej rady Sečovčana či Do- ci Obchodnej pri bytovke Zetor. (lyv)

radi čítajú, ale nemajú v meste možnosť kúpiť si knihu, poslanci mysleli
pri schválení zámeru na výnimku pri
prenájme priestorov pre kníhkupectvo
priamo v mestskej knižnici. Zmluvu
má mať kníhkupectvo len do konca
roka – čas ukáže, či sa kompromis
mesta pri stanovení nájomného ukáže
ako osožný alebo nie.
Poslanci schválili aj predaj pozemku na Kollárovej ulici, kde došlo k
chybe pri stanovení výmery parcely.
Parcela sa nachádza aj na ulici Nová
doba, kde má vlastník tiež záujem o
jej majetkovo-právne vysporiadanie.
S podmienkami došlo aj k predaju maličkej parcely na Kochanovskej ulici.
Naopak, všetky komisie a následne
aj zastupiteľstvo ako celok sa zatiaľ
postavilo proti vybudovaniu výrobne
na tekuté organominerálne hnojivá na
Kollárovej ulici, ktorú má v pláne spoločnosť Rokosan. Poslanci rozhodli
aj o nomináciách na ceny KSK – na
Cenu KSK básnika Mikuláša Kasardu,
na Cenu predsedu KSK súbor Pavička
a na Plaketu predsedu KSK Mestskú
požiarnickú dychovku. Vzhľadom na
legislatívne problém zrušili príspevkovú organizáciu Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce. Mesto
na miesto nej plánuje vytvorenie Minizoo. Poslanci zobrali na vedomie aj
správu z kontroly NKÚ v Bytovom
hospodárstve.
(lyv)

Podľa slov primátora bol šéf okresnej polície „pohoršený situáciou
v meste Sečovce“. Preto v meste
pribudla hliadka s tromi psovodmi
a okres má v pláne posielať do Sečoviec aj viac hliadok. V krátkom
čase mesto zverejní aj zoznamy neplatičov na daniach, odpad či psov –
situácia pri výbere týchto miestnych
daní je totiž alarmujúca a mestu chýbajú pri výkone základných povinností samosprávy.
Primátor neobišiel ani kontroverznú tému odvolania riaditeľa ZŠ Obchodná. Nepozdáva sa mu, aby bolo

kvôli tomu mesto, mestský úrad a
Spoločný školský úrad obviňované
na sociálnych sieťach anonymnými
diskutérmi. Vysvetlil, že k odvolaniu
riaditeľa došlo na základe stanovísk
od Ministerstva školstva a Krajského školského úradu: „Každý má
právo sa brániť a ja to robím verejne.“ Ohradil sa aj voči tvrdeniam, že
zamestnanci mestského úradu „riešia
riaditeľa“: „Nie je to pravda, nemajú
na to dôvod ani čas.“ Skreslené sú
podľa neho aj informácie, ktoré šíria
podporovatelia odvolaného riaditeľa.
„Tvrdia, že všetko, čo sa vybudovalo
na ZŠ Obchodná, je jeho zásluha. Takže on budoval a mesto to platilo?“
Podobné debaty sú na facebooku aj
k platu riaditeľa či k špekuláciám o
jeho nástupcovi. „Na plat riaditeľa
som nikdy nesiahol a nemôže sa sťažovať (na jeho výšku). Hovorí sa aj
to, že stolička riaditeľa je na niekoho ušitá. Nie je to pravda, každý má
rovnakú možnosť a ja si preto neželám diskusiu o tom, kto bude novým
riaditeľom,“ odkázal anonymom cez
kamery.
(lyv)
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Sečovská dychovka oslavovala sedemdesiatiny, gratuloval aj primátor
J u b i l o v a l i a j d o b ro v o ľ n í h a s i č i , d o s t a l i n a j v y š š i e re p u b l i k o v é v y z n a m e n a n i e

V polovici septembra sa
v kultúrnom dome uskutočnili oslavy 70. narodenín dychovej hudby a 145.
narodenín Dobrovoľného
hasičského zboru. Začali
príchodom vlajkovej čaty,
ktorá na pódiu umiestnila vlajku Dobrovoľného
hasičského zboru v Sečovciach. Mestu ju zapožičalo
Šarišské múzeum v Prešove.
„Počas uplynulých sedemdesiatich rokov sa v radoch
dychovej hudby vystriedali
desiatky muzikantov, ktorí spojili svoj
život s hudbou,“ uviedol vo svojom
slávnostnom príhovore primátor mesta Jozef Gamrát. „Prevažne vo voľnom čase sa zúčastňovali nácvikov.
Bez ich lásky k hudbe a obetavosti by
naša dychovka už možno neexistovala. Musím však vyzdvihnúť a poďakovať sa nielen hudobníkom, ale aj ich
manželkám, priateľkám a rodinným
príslušníkom za trpezlivosť a pochopenie pre ich záľubu. Moje poďako-

vanie patrí aj tým členom dychovej
hudby, ktorí odišli tam, odkiaľ už niet
návratu. Iní zase odišli za prácou do
iných miest alebo do škôl a tam pokračujú vo svojej záľube. Z niektorých sa
stali vynikajúci futbalisti. V drese VSS
Košice hral Mikuláš Kašai, v Slovane
Bratislava brankár Jozef Kontír.“
Mestská hasičská dychová hudba
vznikla 1. februára 1942 pri hasičskom zbore. Jej zakladateľom bol
Alojz Schronk. V roku 1948 hrala (v
zemplínskych krojoch) na Všesokolskom zlete v Prahe. Kapelníka A.
Schronka neskôr
vystriedal Ladislav
Miheli. Účinkovala na festivaloch
hasičských
dychových hudieb v
Uníne, Kremnici,
Zemplínskej Teplici, Žiline, Gbeloch
či na súťažných
prehliadkach
v
Najvyššie republikové vyznamenanie Dobrovoľného obciach Valaliky,
hasičského zboru si z rúk člena Republikovej rady DHZ Helcmanovce, SaVendelína Fogaraša prevzal Gabriel Oščipovský.
čurov, na akciách

Úporský, Ľubomír Porubenský, Radoslav Jachymec, Miroslav Tkáčik, Michal Hruška,
Ján Lukáč, Gabriel Chila,
Daniel Vasilišin, Gabriel Oščipovský. Spevákmi: Renáta
Kantuľáková, Klára Jeňová,
Ľudmila Vojteková, Peter
Gaďo, Ján Ferenčík. Mnohí z
nich sa naučili hrať v mládežníckej dychovej hudbe, ktorú
v roku 1972 založil Anton
Briňarský.
„Nedá mi, aby som dnes
nespomenul aj ďalšieho jubilanta. Je ním Dobrovoľný
hasičský zbor, ktorého členovia zasahovali pri požiaroch, povodniach, haváriách a mesto reprezentovali na rôznych športových súťažiach.
Na čele zboru boli: Aloiz Menkovič,
Michal Lengiel, Antonin Grus, Ján
Černický, Andrej Stolárik, Miroslav
Cigler a Miroslav Béreš,“ pokračoval
primátor. „Ďakujem dobrovoľným hasičom za ich prácu a verím, že v krátkom čase sa nám opäť podarí obnoviť
dobrovoľnú hasičskú jednotku v meste.“ M. Javorský, snímky: (autor)

v Slovenskom Novom Meste, Michalovciach, Dupline, Veľatoch, na hasičských pretekoch v Čečejovciach, v
obci Rad a ďalších. Prvá nahrávka dychovky mala názov Požiarnická láska.
Sečovská dychovka nesmie v meste chýbať pri tradičných stavaniach
mája, pri kladení vencov počas osláv
konca druhej svetovej vojny či začiatku Slovenského národného povstania, na oslavách oslobodenia mesta,
každoročne účinkuje na námestí pri
vianočnom stromčeku.
Kapelníkom
dychovky je Anton Briňarský a
vedúcim Jozef Takáč. Pôsobia v nej
Laura Vaničková,
Marianna Takáčová, Miloš Vojtek,
Jozef Hegeduš,
Maroš Baňacký,
primáš
Tomáš
Moravek, Jozef
Maďari, Bartolomej Pristaš, Ma- Kapelníkovi Antonovi Briňarskemu blahoželá riaditeľrián Sabol, Vladi- ka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Beáta
mír Majerník, Ján Kereštanová.

Z krajskej prehliadky nevidiacich interpretov
V sobotu 22. septembra sa v kultúrnom dome uskutočnil 14. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov.

Otvorila ju pieseň Naše mesto v podaní členov hudobnej skupiny JoMaT.
Na klávesových nástrojoch hral autor
hudby a textu a ako aj hlavný organi-

zátor podujatia, spevák Jozef
Tutko, na gitare Miroslav
Hvizdoš. Speváčkou skupiny
je Lucia Štefanková. Podľa
jej slov, na prehliadke účinkovalo štrnásť speváckych a
hudobných skupín. Sečovce
reprezentovala Božena Krajkovičová (na snímke), ktorú
na akordeóne sprevádzal Jozef Tutko. Zaspievala pekné
ľudové pesničky: „Na valaľe sosna“, „Oraľi voločki“,
„A na hure oves pokošeni“.
Program spestrila recitátorka Gabriela
Nagyová s básňou Tým, ktorí vojnu
chcú.
Mikuláš Javorský, snímka: (autor)

V športovo oddychovom areáli Cora Mira sa uskutočnil 2. ročník jazdeckých pretekov pod názvom Cena firmy Noxwel. Kvalitné výkony podávala domáca jazdkyňa Tamara Miklošová, ktorá v preteku o Cenu primátora mesta Sečovce obsadila peknú tretiu priečku. Organizátori podujatia
okrem parkúrového skákania pre divákov pripravili vystúpenia skupiny
Dagstyrr, ktorá sa predstavila ohňovou šou a šermom. Text a snímka: (mj)
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Sečovce sú zase v Slovenskej knihe rekordov!

Na

motozraz

prišlo

až

90

darcov

krvi

Rekordných 90 darcov, z toho najvzácnejšiu tekutinu podarovalo 69 ľudí
a až 23 bolo prvodarcov. Na kreslá odberového tímu Národnej transfúznej
služby Košice alias košických „upírok“ si sadlo 21 žien, zvyšní boli muži.
Tieto rekordné čísla padli na motozraze, ktorý sa konal v klube Slza predposledný septembrový víkend. Výsledok bol jasný – Sečovčania prekonali
rekord Levičanov v najväčšom počte darcov krvi na motorkárskej akcii.
Darovanie krvi pod heslom Kto
môže daruje krv, sa v Slze konal už deviatykrát. Organizátor, sečovský motoklub Slza, akciu robí dvakrát ročne.
V jarnom termíne je spojená s otvorením ciest, v jeseni zase so zatvorením
ciest. Iniciátorom akcie a jej dušou sú
bratia Milan a Ján Kmeťovci, ktorí sú
nielen zanietení motorkári, ale aj dlhoroční darcovia krvi. „ Myslím, že každý zdravý človek by mal odovzdať krv

bez ohľadu na to, či je motorkár, alebo
nie. A motorkári tú krv sami potrebujú,
lebo na cestách sa stáva čokoľvek,“
poznamenal Ján Kmeť. Darovanie sa
sečovským motorkárom dostalo poriadne pod kožu - Peter Saban si odnášal striebornú a bronzovú Janského
plaketu, „dvorný“ kuchár motozrazov
Jozef Farkaš si zase vyslúžil bronzovú plaketu. „Darovať začal práve na
našich zrazoch – deväťkrát dal u nás,
Jozef Janek krv daroval viackrát, ale na motozraze mal premiéru.
raz na inom zraze,“ prezradil Kmeť.
Zanietenosťou už Kmeťovci nakazili nielen svoje manželky, ale aj desiatky motorkárov z celého Slovenska a
množstvo Sečovčanov, pre ktorých sa
darovanie v Slze v jari a jeseni stalo
tradíciou.
„My sme ten pôvodný rekord prekonali už veľakrát, akurát nebol zapísaný, tak sme to uskutočnili teraz,“
dodal Kmeť. Priznal, že taký rekordný
počet darcov napriek tomu nečakali.
„My sme prekonali nielen slovenský
rekord, ale aj svoj vlastný – prišlo jednak najviac darcov v tradícii darovania a jednak v množstve darcov, ktorí
aj mohli podarovať – číslo 69 je viac
ako trojnásobok rekordu z Levíc. Pán

Angelovič, ktorý to prišiel zrátať skonštatoval, že tento rekord bude ťažké
prekonať,“ smeje sa Kmeť.
Z nového rekordu má radosť aj primátor mesta Jozef Gamrát: „Ide už o
druhý rekord, vďaka ktorému sa mesto
Sečovce zapísalo do knihy rekordov.
Vážim si aktivitu motorkárov a všetkých, ktorí sa rozhodli podarovať krv.
Ja sám darovať nemôžem, lebo mi to
zdravotný stav neumožňuje, ale za
mesto som tam poslal dvoch zamestnancov.“ Jedným z nich bol Jozef
Janek.
„Ja som krv daroval len párkrát, ale
nikdy nie na takomto mieste. Som rád,
že som svojou „kvapkou krvi“ prispel
k rekordu,“ povedal s úsmevom. (lyv)

V športovo oddychovom areáli Cora Mira – v Jazdeckom klube NOXWEL sa uskutočnilo už štvrté stretnutie
troch generácií „Ako sa rodí chlieb“. Počas neho slávnostne sprevádzkovali „vonkovú“ gazdovskú murovanú pec,
v ktorej sa pod dohľadom jej zhotoviteľa, majstra Andreja Horgoša, upiekol domáci chlieb. Návštevníci boli svedkami aj mlátenia obilia cepami.
ne. Jednotlivé maradiky sa navzájom
previazovali. To preto, aby ich vietor
neodniesol. Proti dažďu snop chránila strieška zvaná pop,“ vysvetľuje.
Podľa jeho slov, všetka slama sa zužitkovala. Zo žitnej slamy sa napríklad
robili „kički“, ktoré sa vkladali do

strechy na miesta, kde bola prehnitá.
Slama sa dávala aj do postelí. Tak, že
po jej položení na „deski“ sa prekryla
plachtou. Zo zvyšnej slamy gazda vyrobil krmivo. Ako pritom postupoval?
Tak, že slamu „posečkoval“ a zaparil
teplou vodou. Nakoniec pridal otruby.
Málo hodnotná slama sa použila ako
podstielka pre dobytok.
Mikuláš Javorský,
snímky: (autor)

Iniciátor a duša akcie Ján Kmeť na zraze absolvoval svoj odber číslo 35!
Rovnaké číslo má v preukaze darcu jeho brat Milan. Darovať chodia aj ich
manželky Eva a Mária.
Snímky k článku: (lyv)

Na ďalšom stretnutí troch generácií mlátili obilie cepami

Obilie najprv mlátili Juraj Mikula a Jozef Mikloš. Túto namáhavú prácu si
neskôr vyskúšali viacerí.
„Tento má 60 rokov,“ uviedol Juraj
Mikula, zástupca staršej generácie,
ukazujúc na dve nerovnako dlhé palice previazané koženými remienkami. Vzápätí predviedol, ako sa cepy
kedysi používali. A areálom zazneli
rytmické zvuky po úderoch. Samotné
mlátenie sa konalo na „poňve“. Na nej

(po odstránení slamy) zostalo zrno a
plevy (a tie sa kedysi zapracovávali
do hliny, ktorou sa mastili podlahy v
izbách). Vyčistené zrno sa vozilo do
mlynov.
„Obilie, ktorá sa mlátilo, muselo
byť vždy suché. Ľudia ho preto nechávali na poli minimálne dva týžd-

Recept na chutné domáce lokše prítomným prezradila vedúca klubu dôchodcov Ružena Kratochvílová.
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Kochanovce - stratená dedina detstva (21)

Odpust - alebo otpust, ako ho v zemplínskej pravopisnej podobe nájdeme u etnografa Jána Ordoša – je slávnosť
výročia posviacky chrámu. Do Bačkova sa vždy chodilo na bačkovský odpust, do Dvorianok na dvorjančanski, do
Ruskova na ruskovský.
Ale Kochanovce majú od dávneho dávna sečovský odpust. Lebo ako
vieme, Božie domy Kochanovčanov
sú v Sečovciach. Aj keď je odpust
každý rok, predsa to bola zakaždým výnimočná udalosť v živote
obce. Tomu zodpovedala aj jej príprava. Dôkladne sa obriadila duša aj
„obisce“, nakúpili zásoby na hostinu,
pozvali odpustoví hostia. Aj nové šaty
na Cyrila a Metoda i na Matku Božu,
ako sa ľudovo hovorí sečovským odpustom, ušili kochanovské krajčírky
Mária Remenická, ktorú každý volal
„cetka“ Dankova, Marča Fialova –
Sedláková, neskôr Mária Frická, či
Helena Ivančová. V lete sa do kraju
okrem sťahovavých vtákov vracali občas aj „krajaňe spoza morja“.
A tak na odpuste najparádnejšie boli
Američanky. Kým domáci sa obliekali
do triezvych a už v pomerne mladom
veku tmavších farieb, krajanky bez
ohľadu na vek prichádzali na omšu
v bledoružových, bledomodrých, žltých silónových šatách s nariasenými
sukňami, v lodičkách a s kabelkami
vo farbe šiat, bielych pančuchách, s
rozkošnými klobúčikmi alebo koketne uviazanými silónovými šatkami
na upravených účesoch, „krajaňe“
v svetlých oblekoch a svetlých plátenných alebo slamených klobúkoch.
Odpust bol na veľkej omši a z Kochanoviec sa chodilo do „varoša“
peši, veď prvé autá tu boli až začiatkom 60. rokov, mali ich Juraj Pavlo a

Štefan Tomáš – Pišta Miľo. Typické
odpustové „prosacii“ (procesie) pod
vyšitými cirkevnými zástavami, aké
prechádzali aj starými Kochanovcami
(na snímke), v 2. polovici 20. storočia
postupne ustali, ale „katoľici“ i „rusnaci“, čiže rímskokatolíci a gréckokatolíci zo Sečoviec a okolia si chodili
na odpusty navzájom. V deň odpustu
od skorého rána rozkladali šatrikare z

trej sieťke, papierovými dáždničkami,
bielymi opicami s gypsovou hlavou na
gumke, pištoľami – „poplašňakmi“,
aj tými na kapsle, sklenenými „karperecami“ i „pacerkami“ (náramok a
náhrdelník), „kukerami“ s magickými
meniacimi sa obrázkami z pestrých
sklíčok v trúbke, poskromne – lebo
taká bola doba - aj s obrázkami svätých, cukrovinkami v celofáne, cuk-

južnej strany kostola svoje „šatriki“
- hriešny ligotavý symbol odpustov,
ktorý nedal spať a na omši sa pokojne modliť. Raz sa tiahli po ceste alebo chodníku od „cerkvi“ po kultúrny
dom, niekedy boli len tri – štyri, lebo
výhrady voči nim mala občas cirkev,
občas štátna moc. Ale čo by to bol za
odpust bez „šatrikov“ – s plechovými
trúbkami, bubienkami, s papierovými
píšťalkami s pierkom, loptami v pes-

rovou vatou, perníkovými bábikami,
koníkmi a predovšetkým srdcami so
zrkadielkom a trebárs nápisom „Večná
láska“. Na odpuste začínala nejedna
- i „porajena“ (dohodnutá) – večná
láska. Tak raz pri „šatrikoch dohutoreľi“ stretnutie aj Kochanovčanke
„Marji“ s urasteným Ozorovčanom.
Vydajachtivá Marja to hneď vytárala
kamarátke Erži a Erža, síce malá, ale
poriadne pohyblivá, naivnú „Marju“

pri „šatrikoch“ predbehla a odniesla
si z odpustu nielen perníkové, ale aj
Ozorovčanovo srdce. Spravili svadbu,
pokrstili dcéru, Ozorovčan odišiel do
Argentíny, vrátil sa po rokoch a v roku
1954, keď stavali vysokú vežu katolíckeho kostola, zavolal si dekan Andrej
Kapušanský brigádničku Eržu na faru,
lebo Ozorovčan sa prišiel sťažovať, že
s nim Eržička nechce žiť.
„A vi, pan pľeban, bi z ňim žiľi, ked
cali roki pisma pisal i peňeži z Argentini pošilal šestre do Ozorovec a ňe
mňe i dzivčecu?“ Spýtala sa Erža a dekan vraj prestal hovoriť o hriechu. Tak
skončila jedna večná odpustová láska,
ale rozvod sa nekonal, lebo to by už
bol strašný hriech. Pri návrate z omše
boli Kochanovce plné vône slepačej
polievky s „polňinu“, „riskoch“ s
čerstvými uhorkami, plnenej kapusty,
papriky, sladkej vône koláčov. Hostia od úvodnej modlitby pri stole
po „kapurkovu“ nehladovali, nesmädili. Poobede chodili po Kochanovciach z domu do domu „cigaňe z
brugami“ (basa) a husličkami, žobráci
s „taňistrami“, sodovkár s konským
záprahom, zmrzlinári Račkoví a na
Ternave za mostom niekoľko dní vábili mladých aj starších „kolotočare“ s
kolotočmi, húsenkovou dráhou, strelnicou s ružami z krepového papiera
pre vyvolenú a hlučnou muzikou, ktorú bolo počuť až do Kochanoviec. Po
„kapurkovej na Matku Božu“ odlietali
aj kochanovské bociany a Kochanovčania konštatovali, že po „Matki Božej
už ňe toto ľeto co bulo, to už veru koňec ľeta“.
(mm), snímka: (archív autora)

Spolužiaci sa stretli po 45 rokoch - spomínali, smiali sa aj plakali
Z 28 študentov sa na pôdu alma mater vrátilo až dvadsať

„Schody už neberiem po troch, ale len po dvoch. Tí, čo boli cezpoľní, sú
teraz Sečovčania a tí, čo boli Sečovčania, sú teraz cezpoľní. Ja neplačem,
som šťastný, že sme sa stretli...,“ tieto a desiatky ďalších vyjadrení padli na
stretnutí abiturientov Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Sečovciach. Konalo sa po 45 rokoch na pôde ich alma mater, kde je dnes ZŠ Obchodná. V
„ich triede“ ich čakalo „ich tablo“.
Pred 45 rokmi odtiaľto odchádzali
mladučkí ľudia, plní energie a nádeje do života, vybavení skúsenosťami
ich riaditeľa, uznávaného Vojtecha
Hronkina či ich triedneho, ktorým
nebol nikto menší ako Mikuláš Kasarda. V roku 2012 sa tí istí ľudia vrátili
na miesto činu. Napriek pokročilému
veku sú stále plní elánu a prezrádzali ich len vrásky na tvári. Namiesto
rozjarených študentov sa vrátili ľudia
zrelí, ošľahaní životom, skúsení, voňajúci človečinou. Ľudia, ktorí dali
spoločnosti to najlepšie zo seba – sú
medzi nimi lekári, vedci, učitelia...
Teraz si už väčšina z nich užíva zaslúžený oddych, venujú sa vnúčatám,
záhrade. Vrátili sa, aby sa stretli s rovesníkmi, s ktorými ich pred 45 rokmi
spájali priateľstvá a noša zážitkov.
Je takmer zázrak, že z 28 študentov

na stretnutie aj po takom dlhom čase
prišlo až 20 a ďalší dvaja sa len na poslednú chvíľu ospravedlnili.

„Spolužiakov máme po celom Slovensku, jedna dokonca žije v Srbsku –
veľmi chcela prísť, ale ešte učí a nechceli ju pustiť. Teší ma, že prišli všetci
tí, ktorým to zdravie dovolilo. Je to
silný zážitok vidieť sa po toľkých rokoch,“ povedala iniciátorka stretnutia
Zlatica Tatarová (rod. Stoláriková),
ktorá vzácne stretnutie manažovala

Zo študentov, ktorých tváre sa usmievajú zo starého tabla, sú dnes zrelí ľudia. Z 28 spolužiakov na vzácne stretnutie prišlo až 20.

až z Košíc. Jej spolužiak, p. Babič, ju
za to povýšil na sečovskú FBI, keďže
po pobyte mnohých „študentov“ musela pátrať cez celé Slovensko. Pani
Zlatka prezradila, že povestný ročník
1964-67 sa od skončenia školy stretol
jubilejný piatykrát, naposledy v roku
2004, keď ich alma mater (dnes Gymnázium, ktoré je súčasťou Spojenej
školy v Sečovciach) oslavovala 50.
výročie. So smútkom po 45 rokoch
spomínali na 2 spolužiakov, ktorí už
nemohli prísť, lebo z miesta kde sú,
už niet návratu. Bývalí spolužiaci ich
rodinám prejavili sústrasť minútou
ticha a spoločným kondolenčným
listom, ktorí všetci podpísali. S dojatím každý na pôde triedy povedal pár
slov o sebe, pospomínali na zážitky zo
školy, prevetrali pohľadmi tablo spred
45 rokov, zasmiali sa, občas padla i
slzička dojatia. Po dvoch hodinách
sa 20-členná suita rozlúčila so školou
záverečným foto... Spoločenská časť
programu stretnutia pokračovala v
reštaurácii Domino až do rána.
(lyv), snímka: (autor)
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Z policajného zápisníka

Doposiaľ neznámy páchateľ kradol v objekte firmy MALEX 3, s.r.o.
v Albinove. Zo stolárskej dielne zo
strojov odcudzil tri desaťmetrové
štvoržilové medené káble s koncovkami, jeden dvadsaťmetrový predlžovací štvoržilový medený kábel,
jeden napäťový menič z 380 V na
110 V. Do objektu sa dostal po vybúraní tehlovej steny dielne. Vnikol
aj do plechového hangára, kde rozbil 9 vákuových sklenených výplní
eurookien. Majiteľa J. G. pripravil
o 586 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ kradol
v jednom z neobývaných rodinných
domov v obci Egreš. Odcudzil kalové
čerpadlo, el. zváracie trafo na 220 a
380 V, el. priamočiaru pílu zn. Narex,
ručnú el. pílu zn. Matrix, el. zváračku
na PPR, rýchlovarnú kanvicu, el. uhlovú brúsku zn. Makita, krompáč, veľkú
sekeru s umelohmotnou rukoväťou

žltočiernej farby a dva pätnásť metrové el. predlžovacie káble na 220 V s
koncovkami. Majiteľovi P. Š. spôsobil
škodu za 765 €.
Mladistvý D. D. si vybral svoju
obeť - M. F. na Ulici Okružnej v
obci Zemplínska Teplica. Pribehol
ku nej zozadu a vytrhol jej z ruky
nákupnú tašku, v ktorej mala potraviny, peňaženku a 10 €. Spôsobil jej
škodu 25 €.
Dňa 5.8.2012 bol na ulici Obchodnej
v meste Sečovce spáchaný trestný čin
- ohrozenie pod vplyvom návykovej
látky. Zo spáchania skutku bol obvinený R. Ť. Obvinený viedol OMV zn.
Škoda Felícia, pričom bol zastavený a
kontrolovaný hliadkou OO PZ Sečovce. Počas kontroly mu bolo dychovou
skúškou namerané 1,08 mg/l alkoholu v dychu. Obvinený bol zadržaný a
umiestnený do CPZ na OR PZ Trebišov.
OO PZ Sečovce

Pekné životné jubileum, deväťdesiat rokov, oslávila 21. augusta pani Anna
Michalková. Narodila sa v Novosade. V Sečovciach žije od roku 1946, keď sa
vydala za vojnového veterána, ktorý bojoval vo „Francii“. Dlhé roky pracovala
na „starom“, ako aj na „novom“ Mestskom národnom výbore ako upratovačka.
No nebolo to vždy len o umývaní či utieraní prachu. Častokrát asistovala pri
svadbách i privítaniach novorodencov do života. „Alžbetínsku serenádu som
púšťala stojac za plachtou. Z gramofónu,“ spomína sympatická žena, opierajúc
sa o paličku. „Denne cvičím. Jednoduchými cvikmi si udržiavam uspokojivý
zdravotný stav.“ K významnému životnému jubileu jej všetko najlepšie praje redakcia. Na snímke s gratulantkou Annou Sabolovou. Text a foto: M. Javorský

Sečovce - Čičarovce 3:1
V nedeľu 23. septembra Sečovčania odohrali ďalšie stretnutie
6. futbalovej ligy, sk. Zemplínska.
Výsledok: Sečovce - Čičarovce 3:1
(1:1), G: Kotulák (11 m), Doboš, Volkay - Molnár. Sečovce majú 12 bodov.
V tabuľke sú na 8. priečke.

V predchádzajúcich zápasoch
jesennej časti zaznamenali tieto
výsledky: Plechotice - Sečovce 2:1,
jediný úspech domácich zaznamenal
Sabol, Sečovce - Veľký Horeš 0:3,
Tušice - Sečovce 2:1. Za Sečovce skóroval Koreň.
(red.)

Priestory rímskokatolíckej fary pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach po niekoľkoročnej rekonštrukcii od roku 2005 v nedeľu 16. septembra
2012 po veľkej omši za účasti veriacich, domácich a prizvaných duchovných vysvätil arcibiskup Mons. Bernard Bober. Prízemný farský objekt, postavený koncom 18.storočia, bol zároveň zvýšený o jedno poschodie a vonkajšia sivá fasáda
omietnutá pôvodne na baránka nadobudla nový vzhľad v moderných pastelových farbách.
(km), (snímka autor)

V Mestskej knižnici sa uskutočnilo stretnutie so zakladateľom literárno–výtvarnej súťaže Janko Hraško ešte žije, spoluzakladateľom Múzea Janka Hraška
a Akadémie hraškológie, s novinárom, básnikom a prozaikom Jánom Cígerom. Svojich poslucháčov – prváčikov zo ZŠ na Obchodnej ulici „zaviedol“
do Rozprávkovej republiky. Podľa jeho slov, jej hlavné mesto leží v metropole Údolia štebotavého Turca - v Martine. Jeho rozprávanie o dobrodružstvách
Janka Hraška deti počúvali so zatajeným dychom.
Text a snímka: (mj)

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Sečovciach usporiadala v dňoch 24.- 26. augusta druhý ročník súťaže v love rýb udicou Kaprársky maratón. Počas 48 hodinového preteku 13 dvojčlenných družstiev ulovilo
808 kaprov a amurov o hmotnosti 843,64 kg. Prvé miesto obsadili Martin Toth
a Zdenko Hudák, ktorí ulovili 143 rýb s hmotnosťou 158,83 kg. Na druhom
mieste sa umiestnili bratia Ján a Marián Paulovčákovci s úlovkom 89 rýb s
hmotnosťou 87,9 kg a na treťom mieste sa so 69 rybami o hmotnosti 79,8 kg
umiestnila dvojica Ondrej Svatko a Peter Koscelanský. Prvé tri súťažné tímy
boli odmenené diplomom a finančnou cenou. Zvláštnu cenu výboru MO SRZ
Sečovce za najväčší úlovok si prevzal Martin Toth. Bol ním kapor s dĺžkou 63 cm
a hmotnosťou 4,36 kg. Celá výsledková listina je zverejnená na vývesnej tabuli
pri bývalom kine a na stránke www.mosrzsecovce.webnode.sk.
Výbor MO SRZ ďalej oznamuje, že kancelária organizácie sa presťahovala
z priestorov mestskej knižnice do vestibulu starého kina. Text a snímka: (ha)

Predám stavebný pozemok v Hriadkach pri hlavnej ceste, prvá parcela
v smere zo Sečoviec. 0908 633 783
6-2012

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
mladomanželom
Samuel Barnišin a Katarína Popovičová, Branislav Broz a Renáta Novotná, Martin Bučko a Anna Iľková,
Matej Čelovský a Bc. Michaela Tirpáková, Mgr. Marek Hallér a Mgr.
Viktória Vargová, Ing. Mário Korytko
a Ing. Miroslava Vaľová

Narodené deti
Emília Karišková, Ivan Danč, Kevin Rejdaj, Dávid Dikej, Dávid Žadanský, Ladislav Kondáš, Marek
Koňa, Vanesa Kondášová, Bianka
Bálintová, Nela Furmanová
Navždy nás opustili
Kevin Mrúz (2012), Štefan Jakab
(1954), Sebastián Bambuch (2010), Michal Jacko (1933), Ján Béreš (1950), Róbert Ganev (1968)
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Víťazom Sečovskej desiatky Eduard Hapak, najrýchlejším Sečovčanom bol Maroš Hrinda
V nedeľu 23. septembra sa konal 5. ročník bežeckých pretekov Sečovská
desiatka. Celkovým víťazom sa stal Eduard Hapak (MOK Mszana Dolna).
Medzi ženami triumfovala Natalia Malaja z Ukrajiny, tá v celkovom hodnotení skončila na 32. mieste.
Usporiadateľmi pretekov boli Mesto až 130. Trať viedla po Uliciach SNP,
Sečovce, Občianske združenie Sečov- M. R. Štefánika, na Plechotickej ulici
čan a Centrum voľného času. „S týmto bola obrátka. Štart a cieľ bol na parročníkom sme spokojní,“ uviedol Mi- kovisku pri tržnici. Ako prví štartovali
kuláš Javorský z CVČ. „Potešil nás najmladší pretekári, v kategóriách
veľký počet štartujúcich, prišlo ich deti od 3 do 7 rokov a od 8 do 10 ro-

Snímky k článku: (mj)

Aktívna účasť mladých športovcov potešila divákov i organizátorov.

Sečovskí veteráni prví
V sobotu 22. septembra sa v Prešove odohral hádzanársky turnaj veteránov. Výsledky v skupine: Sečovce : Trebišov 7:7; Sečovce : Prešov 4:3;
Sečovce : Dubnica 12:8. Vo finálovom dueli Sečovce porazili Michalovce
12:9.Konečné poradie: 1. Sečovce, 2. Michalovce, 3. Zubři, 4. Trebišov, 5.
Martin, 6. Dubnica, 7. Prešov. V bráne chytal Milan Kľučar, ktorý sa stal
najlepším brankárom na turnaji, brankárom bol aj Miki Mata. Hráčmi:
Jozef Boda, Marcel Bodnár, Marcel Bugna, Dušan Lovacký, Ľubo Dobossi, Juraj Vinai, Jozef Tomáš a Vladimír Bajus.
(mj)

v Košiciach ako
programátori a k
behu majú blízko.
Andrej nevynechal
ani jeden ročník
pretekov, zabehol
si i bratislavský či
košický maratón,
resp. polmaratón.
Michal už raz bežal
„desiatku“,
predtým zastával
funkciu jej organizátora. Beháva
ráno alebo podvečer, jeho doplnkový šport je plávanie. Súrodencov k
džokingu inšpiroval ich otec.
Na najvyšší stupienok pre víťazov
v kategórii najrýchlejší Sečovčan sa
postavil Maroš Hrinda, ktorý v celkovom hodnotení dobehol tridsiaty
piaty. Na štyridsiatom druhom mieste
(všetko v celkovom hodnotení - bez
zreteľa na kategóriu) dobehol junior
Pavol Kuruc, na šesťdesiatom siedmom Adrián Hrinda. Cieľovou páskou prebehli aj Sečovčania: Milan Cibere (73), Peter Stanko (80), Rudolf
Rusnák (81), Štefan Brinda (86),
Andrej Ferko (89), Jozef Kuriško
(103), Ján Mišurda (105), Michal
Ferko (107), Lucia Raniaková (111),
Matej Kuriško (117).
(jom, mj)

Najrýchlejších
Sečovčanov ocenil
primátor Sečoviec
Jozef Gamrát.

kov.“ Ďalšie kategórie: mladší a starší
žiaci a žiačky, juniori a juniorky, ženy
do a nad 34 rokov a muži v kategóriách A, B, C, D.
Štyridsiatnik Peter Stanko dobehol
v čase vyše 42 min. a vzhľadom na
zdravotné komplikácie v poslednom
mesiaci, je so svojím časom spokojný.
So skúsenosťami 7-násobného maratónca, pripravoval na „desiatku“ i
sestru Luciu. Obaja patrili vo svojich
kategóriách medzi najlepších Sečovčanov. Najbližšie má namierené na
košický polmaratón.
Bratia Andrej (nar. r. 1978) a Michal (nar. r. 1987) Ferkovci pracujú

Sečovskí siloví trojbojári na svetovom šampionáte excelovali

Domov priniesli dve zlaté a dve strieborné medaily

Dve zlaté a dve strieborné medaily! S takýmto úžasným výsledkom sa z
Majstrovstiev sveta v silovom trojboji vrátilo kvarteto Sečovčanov, ktorí sa
tomuto športu venujú už sedem rokov. Šampionát sa konal 17. – 22. septembra v Bardejove.

Gamrátovi. Za poskytovanie priestorov a neustálu podporu zo srdca ďakujeme aj riaditeľovi Spojenej školy
Milanovi Leškaničovi,“ dodal Z.

Ich líder Zoltán Jurko dokonca
prekonal aj európsky rekord. „Aj svoj
vlastný, ktorý som vytvoril v maďarskom Egeri,“ smeje sa Jurko, ktorý
napriek veku 72 rokov entuziazmom
a kondíciou položí aj oveľa mladších
kamarátov. Na svetovom fóre farby
mesta Sečovce a hlavne Oddielu silového trojboja pri Spojenej škole Sečovce reprezentovali štyria pretekári
zo šiestich, ktorí tu pôsobia. Okrem
Z. Jurka, ktorý súťažil vo vekovej
kategórii do 72 rokov a váhovej do
90 kg, si jedinečnú medzinárodnú atmosféru vychutnali aj Milan Vysoký
(kat. do 17 rokov, do 90 kg), Jozef
Grega (kat. do 18 rokov, do 75 kg) a
Maroš Ďurkovič (kat. do 23 rokov,
do 82,5 kg). Pre nezainteresovaných
je nutné vysvetliť, že trojboj spočíva
v dvíhaní čo najväčšej váhy. Pozostáva z dvíhania v drepe, na lavičke a
tzv. mŕtveho ťahu, keď pretekár musí
činku so závažím zdvihnúť zo zeme a

Líder sečovských trojbojárov Zoltán Jurko na šampionáte prekonal európsky
aj svoj osobný rekord a zaslúžene sa postavil na priečku víťaza. Foto: archív

narovnať sa. „Zdvihnuté“ kilá sa potom spočítajú. „Príprava bola tvrdá
a trvala celý rok. Na šampionát sme
sa kvalifikovali v Dobšinej koncom
apríla,“ vysvetlil Jurko.
V Bardejove sa Sečovčania ocitli v
konkurencii 515 pretekárov z celého
sveta – okrem európskych krajín aj z
USA, Izraela, Juhoafrickej republiky
atď. O to vzácnejšie sú trofeje, ktoré
domov priniesli. Zoltán Jurko vo
svojej vekovej a váhovej kategórii
získal zlato. Prekonal aj európsky
rekord, ba aj svoj osobný zo svetového šampionátu v Egeri. Kým tam
spolu zdvihol 385 kg, v Bardejove to
už bolo 390. Zahanbiť sa nedali ani
jeho zverenci. Milan Vysoký získal
zlato (zdvihol 587,5 kg), Jozef Grega
striebro (zdvihol 607 kg) a Maroš Ďurkovič tiež striebro (zdvihol 585 kg).
„Je to úžasný pocit. Aj touto cestou
sa chceme poďakovať za finančnú dotáciu od mesta primátorovi Jozefovi

Jurko. Prezradil, že najbližšie sa sečovskí trojbojári chystajú na Svetový
pohár mládeže, ktorý bude v decembri v Giraltovciach.
(lyv)

SEČOVČAN - mesačník občanov Sečoviec a okolia. Vydáva Mesto Sečovce. IČO: 331 899. Predseda redakčnej rady Ing. Ján Dobránsky, zodpovedný redaktor Ing. Lýdia Vereščáková, grafická úprava Ing. Mikuláš Javorský, e-mail: noviny@secovce.sk. Adresa redakcie: Sečovčan, Mestský úrad,
Námestie sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce, telefónne číslo: 056/678 24 37, 0918 902 029. Objednávky na predplatné a inzerciu prijíma redakcia.
Sadzba: Mesto Sečovce, tlač: Rotaprint s.r.o., Košice. Registrácia: MK SR - EV 3563/09. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov.

