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Sečovce sa na jeden deň stali Mekkou európskej tanečnej elity
To k a j s k ú p u t ň u v y h r a l i p o l o v i č n í S e č o v č a n i a
Na spoločenskú sálu sa posledný októbrový víkend premenila športová
hala Spojenej školy Sečovce. Palubovka ožila slávnostne ozdobenými stolmi, jej stred sa zmenil na tanečný parket, po hale aj v šatniach športovcov
viseli nádherné róby. Celá táto zmena nastala kvôli spoločenskej udalosti
sezóny – medzinárodnej súťaži v tanečnom športe O Tokajskú putňu. V
našom mestečku sa konala už sedemnásty krát. Jej hlavným organizátorom
bolo Mesto Sečovce, ktorému kontrovali tanečné školy Grácia Michalovce
a Jozef Múdry Trebišov.
Krásu tohto nádherného, ale aj mimoriadne náročného športu, si diváci
zo Sečoviec a okolia vychutnávali už
od skorého rána, kedy prvé bodovacie súťaže absolvovali juniori a nižšie výkonnostné triedy. Podľa Jozefa
Múdreho sa na súťaž zaregistrovalo
viac ako 200 tanečných párov z celého Slovenska! Nechýbali zahraniční
hostia z Poľska, Maďarska, Ukrajiny,
Litvy a Rumunska. Pestrá zmes jazykov na parkete celkom zanikla, keďže
tu platil jediný jazyk – tanečný, ktorý
je univerzálnym pre všetkých. Čerešničkou na torte, ktorá dáva tomuto
športu punc jedinečnosti, je na jednej
strane nádhera a noblesa štandardných
tancov a na strane druhej ohnivosť a
temperamentnosť tancov latinskoamerických, ktoré nenechali nikoho

chladným. Svoje ohnivká malo na
parkete aj mesto Sečovce - Sečovčanka Silvia Šlepkovská, ktorá s partnerom Marekom Harastym reprezentuje
farby TŠ Grácia, ale aj mesta Sečovce,
vo svojej kategórii vyhrala.
Po náročných vyradzovacích kolách
sa tí najlepší konečne prebojovali do
večernej pohárovej súťaže, samotnej
Tokajskej putne. Po siedmej večer
si to v rámci galaprogramu vo svetle
rámp, ostražitým zrakom medzinárodných porotcov a za skandovania publika rozdala na parkete európska tanečná elita. Párom, ktorý sa na súťaži
predstavil ako „domáci“, tvorí nádejná dvojica Filip Šuľák a Lenka Šepeľová (na snímke), ktorá sa prebojovala
do semifinále. Vo finále sečovské publikum držalo palce aj michalovskému

páru z TŠ Grácia – Marošovi Mušinkovi a Petronele Matiovej.
Samozrejme, Zlatú putňu si mohol
odniesť len jeden pár v kategórii štandardných aj latinskoamerických tancov. V štandardoch sa najlepšie darilo
Martinovi Šrámkovi a Adriane Beňovičovej z TK Dukla Trenčín, druhý
bol pár zo Žiaru nad Hronom a tretí
boli práve Michalovčania – Maroš
Mušinka s partnerkou. V latine zvíťazil pár Marián Sivák – Kristína Ráczová. Dvojica síce žije v Bratislave a
reprezentuje TK Danube, ale Majo,
ako ho familiárne volajú v tanečnom
svete prezradil, že má korene práve
v meste Sečovce, kde žijú jeho starí
rodičia... Na záver len prezradíme, že
táto mladučká dvojica je súčasťou reprezentačného tímu Slovenska, ktorý
v dohľadnom čase bude bojovať na
Majstrovstvách sveta. Napokon, nie
sú jedinou elitnou dvojicou, ktorá v
Sečovciach počas histórie tanečných
súťaží stála na stupni víťazov. Okrem
iných si tunajšiu palubovku vyskúšala
porotkyňa Tatiana Drexler, majsterka
Československa, známa tanečníčka a
porotkyňa z Let‘s Dance či Marieta

Plačková, manželka slávneho Milana Plačka a dcéra veličiny tanečného
športu Otta Böhma, ktorá tento rok
bola v porote a mnohí ďalší.
V superlatívoch sa o súťaži vyjadrujú nielen porotcovia a spoluorganizátori, ale aj primátor mesta Jozef
Gamrát. Pripustil, že vzhľadom na
finančné problémy slovenských miest
bol osud súťaže tento rok na vážkach,
ale napokon oslovil sponzorov a tí
pomohli: „Verím, že sa súťaž podarí
urobiť aj na ďalší rok.“
V tejto súvislosti Mesto Sečovce
ďakuje za pomoc sponzorom: Rudzík Ján - Berta, Mladosť Milena
Hotovčínová, Ing. Ján Titko, RIOS,
s.r.o., Ekosys s.r.o., Timing - Ing.
Tibor Mačuga, Sopklima - Jana Sopirjaková, Agrostroj a.s. - Ing. Ján
Drobňák, Rozman Marián - predaj
ovocia, zeleniny a kvetov, STAVIMAT, s. r. o. Trebišov, Segametal Engineering s.r.o., Spojená škola Sečovce, Ing. Milan Leškanič, Ing. Anna
Siksová – Kvety, TIMAK - Igor
Dulovič, kamenárske služby, Agria
s.r.o. Zalužice, MUDr. Mária Jacková, Pastel – Ing. Peter Sklenčár. (lyv)
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PSS, a.s., už dve desaťročia dáva ľuďom domov a prácu

Sporiteľňa pomohla na východe vybudovať jeden menší okres
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., už 20 rokov spoluvytvára najdôležitejšie
miesto na svete pre každého z nás – domov. Od svojho vzniku v roku 1992
dodnes jej bránami prešlo viac ako 2,1 milióna spokojných klientov, ktorí
uzatvorili takmer 4 milióny zmlúv o stavebnom sporení. Takmer polovica
obyvateľov Slovenska tak bola alebo stále je sporiteľom v PSS. Za dve desaťročia existencie poskytla najväčšia stavebná sporiteľňa takmer pol milióna úverov na bývanie v objeme vyše 5 miliárd eur. Klienti si brali úver v
priemernej výške 10 532 eur.
Sporiteľňa de facto pomohla postaviť
ďalšie hlavné mesto. Dodnes totiž sporitelia prostredníctvom tejto najstaršej
stavebnej sporiteľne na Slovensku použili na bytové účely úvery a vlastné
nasporené prostriedky vo výške vyše
7,1 miliardy eur. Ak by všetky tieto peniaze použili na výstavbu nových bytov
a domov, vzniklo by bývanie pre vyše
pol milióna ľudí, čo predstavuje práve veľkosť hlavného mesta. Realitou
však je, že z tohto objemu ide najviac

na obnovu a rekonštrukcie rodinných
domov a bytového fondu – až 56 %.
Druhé miesto má výstavba a kúpa bytu
či domu – 38 % a tretie, ostatné účely v
zmysle zákona o stavebnom sporení – 6
%. PSS sa stará aj o vzhľad a stav bytových domov. Z jej prostriedkov je už
úplne alebo čiastočne obnovená každá
ôsma bytovka na Slovensku. Stavebné
sporenie má význam pre celé národné
hospodárstvo. Tento stabilný finančný
systém podporuje zamestnanosť. Od-

borné štúdie ÚEOS – komercia, a. s., a
Slovenskej technickej univerzity preukázali, že PSS každoročne pomôže vytvoriť a zachovať 35-tisíc pracovných
miest v stavebníctve a priemysle.
Košický región prispel k úspechu
PSS významnou časťou. Od roku 1992
sa tu postavilo vyše 27-tisíc bytov.
Z nich PSS financovala jednu tretinu, teda asi 9-tisíc bytov, čo znamená
bývanie pre 30-tisíc ľudí. Pre lepšiu
predstavivosť – pomohla vybudovať
jeden menší okres, napríklad ako Gelnica alebo 20 priemerných slovenských
obcí. V rámci okresu Trebišov, do ktorého patria aj Sečovce, od začiatku roka
2012 do konca septembra uzavrelo výhodné stavebné sporenie v PSS viac
ako 2500 ľudí na priemernú cieľovú
sumu takmer 10 800 €. Počtom nových
zmlúv je Trebišovský okres porovna-

teľný s okresom Košice – okolie – paradoxne, „Košičania“ majú priemernú
cieľovú sumu o 1000 € nižšiu. Spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým
družstvám a iným správcom pomohla
PSS pri obnove bytových domov. V
tomto roku zatiaľ poskytla 58 úverov
na zlepšenie stavu bytoviek v celkovom objeme vyše 6 miliónov eur. PSS
nezabúda ani na spoločenskú zodpovednosť. Cez projekty Humanita, Extra
istota, Bytové hospodárstvo a Verejnoprospešné projekty investovala do
pomoci iným a poradenstva 5,35 mil. €.
V Košickom regióne takto PSS len za
posledné 3 roky podporila 31 žiadostí o
liečenie, rehabilitačné pomôcky či bezbariérové prístupy v hodnote asi 22 400
€. Viac ako 11-tisíc € a materiálnym
vybavením pomohla rôznym organizáciám zdravotne postihnutých.
(pss)

V materskom centre je herňa pre najmenších aj opatrovateľská služba
„Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrz náklonnosť,
ktorá vzniká pri ich výchove.“ Týmto slovami podčiarkli zmysel založenia
Materského centra Kačiatko organizátorky podujatia, ktoré sa uskutočnilo
14. októbra v kultúrnom dome. Pri tejto príležitosti do Sečoviec pozvali televízneho MAŠKRTNÍČKA.
Centrum založili členky mimovládnej neziskovej organizácie, ktoré sú
prevažne matkami na materskej dovolenke. Ponúkajú v ňom bezpečnú a
tvorivú zónu pre deti do 3 rokov. Tie
tu majú k dispozícii herňu s opatrovateľskou službou. „V centre sa budeme
snažiť vytvárať podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáhať zmierniť
spoločenskú izoláciu rodičov,“ uviedla Lenka Bajusová, jedna z hlavných
iniciátoriek jeho vzniku. V centre
budú poskytovať informácie o tehotenstve, dojčení, výchove. Zabezpečia
aj poradenstvo pre obete domáceho
násilia, psychologickú poradňu, psychoprofylaktickú poradňu pre pôrod
a rodičovstvo, starostlivosť o novorodenca, prednášky z oblasti právneho
poradenstva, lekárskej, pedagogickej
a psychologickej poradne, kurzy šitia,

varenia, ručných prác, pečenia. Dobrovoľníčky z MC plánujú v spolupráci
s materskými školami pripravovať aj
rôzne kultúrne podujatia. Ponúknu aj
služby: kaderníctvo, manikúru, sezónne burzy šatstva. Chcú robiť aj projekty na integráciu rôznych sociálnych
skupín, projekty so štátnou správou,
podnikateľskými subjektmi a samosprávou.
„Rodiny s deťmi zvyšujú atraktivitu
Sečoviec. Veľmi nám na nich záleží,
pretože oni sú budúcnosťou nášho
mesta. Chceme, aby ostali a z neho neodchádzali. Chceme poďakovať mestu
Sečovce za ústretovosť, rovnako aj
Centru voľného času,“ dodala Bajusová. Materské centrum Kačiatko sídli
na Námestí sv. Cyrila a Metoda 46.
Viac informácii na tel. číslach 0907
251 412, 0911 272 870.
(mj)

Centrum bude slúžiť mamičkám a oteckom, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke. Poskytne im priestor pre aktívne trávenie voľného času.
Ženy sa v ňom naučia používať počítač a internet, ich deti napríklad aj cudzie
jazyky. Snímky k článku: (autor)

Pri príležitosti otvorenia Materského centra Kačiatko sa v kultúrnom dome
uskutočnilo divadelné predstavenie televízneho MAŠKRTNÍČKA. Účinkovali:
Nany (Jana Šebová) a Krištof (Tomáš Šebo).

Stredoškoláci pripravili Jeseň na tanieri

V priestoroch Strednej odbornej školy sa uskutočnila výstava Jeseň na tanieri. Pripravili ju žiaci gastro odborov spolu so svojimi majsterkami. Základ
výstavy tvorili tekvice rôznych tvarov a farieb, sezónne ovocie a zelenina. Žiaci
mali možnosť využiť svoje tvorivé myslenie pri dekoratívnom dotváraní tradičných plodov. Možnosti ukryté v poľnohospodárskych produktoch nádherne
vynikli aj v gastronomickej prezentácii jedál z papriky, paradajok, zemiakov a
ďalších plodín. Podával sa chutný zákusok z jabĺk s teplým čajom. Fotografie
z výstavy si môžete pozrieť na www.gdusecovce.edupage.org. Pestrú výstavu si
mohli pozrieť aj najmenší Sečovčania....
Text: J. Fulajtárová, snímka: (soš)
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Poslanci schválili investície do chodníkov a strechy polikliniky

Káblovka dostane pozemky po verejných WC
Ani nie mesiac po septembrovom zasadnutí sa poslanci stretli opäť – tentoraz mimoriadne. Dôvodom bola potreba schváliť investície a ekonomické veci, ktoré nezniesli odklad do termínu riadneho zasadnutia, nakoľko počasie
je stále horšie a stavbári bez garancií financovania zo strany mesta nechceli ďalej robiť.
Jedným z takýchto bodov bolo
schválenie úveru na financovanie
projektu Domova seniorov vo výške
650-tisíc €. Poslanci ho už síce schválili vlani v apríli, ale uznesenie bolo
nesprávne formulované a nepresné,
preto ho museli zrušiť a prijať nové,
ktoré dokáže akceptovať aj Prima
banka, ktorá ho mestu poskytne. Väčšia diskusia sa spustila okolo opravy
strechy polikliniky. Mesto do nej navrhlo investovať do 20-tisíc € s tým,
že pri verejnom obstarávaní dodávateľ
bude súhlasiť s posunom splatnosti
faktúr za práce až na ďalší rozpočtový
rok. Poslanec Marek Kožuch (SDKÚ
DS) upozornil, že oprava je nutná,
lebo do budovy zateká na viacerých
miestach. Poslankyňa Anna Ferková
(KDH) naopak navrhla neprekrývať
strechu teraz, ale počkať a nazbierať peniaze na novú šikmú strechu.
Kožuch oponoval, že oprava je nutnosťou hneď, lebo tečie do budovy a
mohlo by sa stať, že ju budú musieť
zatvoriť a mestu by hrozili súdne spory. Primátor dal hlasovať vo Ferkovej
návrhu, ktorý nepodporil nikto okrem
navrhovateľky. Naopak, pôvodný návrh prešiel takmer všetkými hlasmi.
Podobný návrh dalo mesto aj pri
financovaní dostavby chodníka pri
autobusovej stanici nad rámec europrojektu, kde je problém s preložením
elektrického kábla a statikou kopca.

Poslanec Vladimír Bajus (SDKÚ
DS) navrhol uznesenie rozšíriť o rokovania s Východoslovenskou distibučnou, ktorej kábel patrí. Podľa poslanca by mala prispieť na prekládku.
Poslanci súhlasili.
Radní schválili aj zrušenie kontroverzného uznesenia o zákaze predaja
v centrálnej mestskej zone, ktoré už
stratilo na aktuálnosti a blokovalo
poslanecký zbor pri rozhodovaní o
prevodoch niektorých nehnuteľností,
o ktoré sa mesto nedokáže starať, ale
aj pri obyčajných predajoch pozemkov
pre občanov. Kvôli neaktuálnosti ale
zároveň kvôli nezákonnosti, na ktorú

nálezom poukázal aj Ústavný súd, poslanci zrušili staré VZN o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a
o používaní zábavnej pyrotechniky.
Príprava obchodnej verejnej súťaže
čaká na dom pionierov, resp. požiarnej zbrojnice, ktorú znalec ohodnotil
na 124-tisíc €. Naopak, výnimku, tzv.
osobitný zreteľ poslanci odsúhlasili
v prípade MKTS, s.r.o., ktorá má záujem o pozemky pod bývalými verejnými WC, kde plánuje vybudovať
novú vlastnú prevádzku. MKTS mestu zaplatí komerčnú sumu za pozemky
podľa cenovej mapy a schátrané WC
dostane za 1 €. Pravdaže, s podmien-

kami - spoločnosť uhradí gemotetrické zameranie, zachová káblovú
televíziu, vytvorí nové verejné WC a
prispôsobí výstavbu charakteru okolia. Zastupiteľtsvo schválilo aj delegovanie nových členov školských rád za
poslancov, ktorí sa vzdali mandátov.
V bode Rôzne sa poslanci vrátili k
téme polikliniky. Žiadajú, aby mesto
už nemuselo spoločnosti Taupal, ktorá
prevádzkuje röntgen, platiť vlani dohodnutý paušál 1 000 €. Nepáči sa im
to, lebo pôvodne mala byť táto platba
zrušená potom, ako firma dostane do
prenájmu aj laboratoriá. Keď prišlo
na lámanie chleba, Taupal sa paušálu nechcel vzdať. Momentálne od
pacientov vyberá navyše aj poplatok
1,50 €. Schválili, aby primátor podpísal dodatok k zmluve, ktorým sa
paušál zruší. Poslanec Kožuch navyše navrhol urobiť novú pasportizáciu
priestorov poliklinky, zaviesť merače
médií a odpredať zvyšok hnuteľného
majetku polikliniky lekárom. Poslanci
sa s ním stotožnili.
Na podnet poslankyne Anny Ferkovej, ktorú mrzí situácia so zahradenou ulicou Vysokou, bola zriadená
poslanecká komisia na prešetrenie
tejto problematiky. Okrem Ferkovej
v nej bude Vladimír Bajus, Andrea
Záhradníková a zamestnanec úradu
Ján Lukáč. V diskusii Marek Kožuch
navrhol pripraviť zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto nepotrebuje a
ponúknuť ho na odpredaj. Najbližšie
sa poslanci stretnú v novembri.
(lyv), foto: (autor)

Vďaka eurofondom pribúdajú nové chodníky, projekt pokračuje na Habeši
Časť chatrčí na osade budú musieť zbúrať alebo posunúť
Vďaka projektu z eurofondov pribúdajú v meste nové chodníky. Pod názvom Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v meste Sečovce začal projekt na Bačkovskej ulici a ulici Dargovských hrdinov. Pokračovať bude až
na rómsku osadu na Novej ulici alias Habeš. Potvrdil to vedúci odboru výstavby Ján Lukáč.
Podľa Lukáča je rozpočet celého projektu 600-tisíc € s DPH. Jeho
hlavným dodávateľom sú Inžinierske
stavby Košice, jedným zo známejších subdodávateľov Eurovia. Práve
stavbári tejto spoločnosti momentálne

spôsobujú vrásky na čele chodcom,
keďže celý úsek chodníkov medzi centrom mesta až po jeho koniec smerom
na Košice je rozostavaný. Pravdaže,
bez toho to nejde. Potom ako stavbári
práce skončia, by si už Sečovčania na

Projekt výstavby chodníkov začína na Bačkovskej ulici a presne na tomto
mieste na osade končí....
Text a snímky: lyv

Tak toto obydlie alebo jeho časť určite padne za obeť výstavbe. Po vymeraní
značka skončila presne na dvore...

týchto chodníkoch nohy lámať nemali.
Takže treba len vydržať...
Lukáč vysvetlil, že toto je len prvá
etapa prác. Stavbári sa postupne „presťahujú“ až k osade Habeš, kde pribudnú tzv. pojazdné chodníky, ktoré budú
slúžiť aj na prístup áut. Na výstavbu
dosť kontroverzne reagovali samotní
Rómovia, keďže sa dozvedeli, že časť
ich provizórnych obydlí, postavených
načierno, stojí v ceste stavebným
prácam. Dôkazy prinieslo geodetické
zameranie (na snímke). Podľa neho

je zrejmé, že niektoré dvory, múry či
záhrady budú musieť posunúť alebo
zbúrať. Kompenzáciou, s ktorou musia
byť spokojní aj obyvatelia osady, budú
novučké chodníky, pokryté asfaltom.
To, aký rozsah bude búranie príbytkov mať, ukáže až čas. Lukáč dodal, že
stavbári majú práce na projekte ukončiť do apríla budúceho roka. „Predpokladáme, že práce na osade začnú ešte
tento rok. Stavbári budú pracovať dovtedy, kým im to počasie umožní, teda
do asi -5 stupňov.“
(lyv)
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K sedemdesiatinám dychovky gratulovali aj matičiari, pomohli aj finančne

Sečovčania si vyslúžili aj Zlatú cenu Matice slovenskej
Nedávnu sedemdesiatku dychovky neoslavovali len dychovkári,
ich priaznivci a Sečovčania. Keďže
slávnostný galaprogram pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravovalo Mesto Sečovce v spolupráci
s Maticou slovenskou v Martine,
medzi gratulantmi nechýbali práve
matičiari.

Matica slovenská podporovala činnosť sečovskej požiarnickej dychovky
od jej vzniku. Aj preto tomuto dnes
už ojedinelému hudobnému telesu na
scéne Košického kraja pomohla aj pri
organizovaní narodeninovej oslavy.
Prispela na ňu finančne - príspevkom
300 €. Zároveň matičiari ocenili aj
70-ročnú prácu sečovskej dychovky

vysokým ocenením - Zlatou plaketou
Matice slovenskej. Tú oslávencom
odovzdala členka Krajskej rady
Matice slovenskej v Košickom kraji a zároveň riaditeľka Domu MS
v Michalovciach Mária Kušnírová.
Dychovkári a Mesto Sečovce Matici
slovenskej aj touto cestou ďakujú za
pomoc.
(lyv), snímka: (mj)

Kytičku vďaky, radosti si zaslúžia nie len v októbri
Medzi členky klubu dôchodcov zavítal aj primátor Jozef Gamrát
„Deduško a babička, my vás radi máme, zdravie, šťastie, lásky veľa, zo
srdiečka želáme. Aj pesničky pridáme.“
Týmito slovami otvorili svoje vy- kultúry a športu na Mestskom úrastúpenie členky Detskej folklórnej de Ingrid Lukáčová, ktorá vedúcej
skupiny Pavička. Stalo sa tak na klubu Ružene Kratochvílovej odoslávnosti „Kytička vďaky, radosti...“, vzdala skromný darček – spevníky
ktorá sa pri príležitosti Mesiaca úcty s ľudovými pesničkami.
k starším konala v Klube dôchodcov.
V kultúrnom programe sa predZúčastnil sa na nej primátor mesta Jostavili žiačky Základnej umeleckej
zef Gamrát. Dôchodcom sa poďako- školy Dargovských hrdinov Simonval za obetavú prácu, za lásku, ktorú ka Hodovancová a Veronika Semarozdávajú svojim deťom, vnúčatám. nová, ktoré na akordeóne sprevádzal
Zaželal im pevné zdravie a ešte mno- učiteľ ZUŠ Ján Buzinkay, pekné
ho krásnych chvíľ medzi svojimi básničky zarecitovali deti z Detskénajbližšími. K jeho slovám sa pripo- ho domova v Sečovciach.
jila vedúca odboru školstva, mládeže,
(mj), snímka: (autor)
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Palec dole(hore) alebo Zo spoločného krv (ne)tečie
V tejto rubrike budeme poukazovať na pozitívne a na druhej strane negatívne veci, ktoré sme si spôsobili my sami, Sečovčania. Naše konanie poukazuje na to, ako si vážime alebo nevážime naše mesto a to, čo v ňom máme, prípadne ako si vieme navzájom spríjemniť alebo znepríjemniť život. Pri tvorbe
radi privítame Vaše podnety alebo vlastné fotografie s krátkym textom.

Va n d a l i v a k c i i

Nielen chodiť, ale aj robiť

Nový chodník pribudne v rámci celomestského projektu medzi osadou Habeš
a vstupom do mesta. Do projektu ho zahrnuli kvôli nebezpečným kolíziám, ku
ktorým na tomto úseku dochádzalo pri prechode Rómov z osady do mesta. Ako
vidno, nebudú po ňom len chodiť, ale priložili aj ruku k dielu. Otvorenou otázkou zostáva, ako dlho chodník vydrží celý. Musíme len veriť, že sa nám nestane
to, čo Vojčičanom a Milhostovčanom – potom ako obe dediny spojili podobným
chodníkom, si neznámy stavebník „požičal“ najskôr meter, potom päť a napokon
desiatky metrov zámkovej dlažby... Navždy a za pánhbohzaplať... Text a foto: lyv

Dokážeme to tiež?

Nadácia Kellerladen z nemeckého Kolína už v Sečovciach nie je žiadnou novinkou. Núdznym v meste pomáha už celé roky, spolupráca nabrala obrátky po
nástupe súčasného primátora. Za posledné mesiace Nemci pravidelne prichádzajú do mesta a pomáhajú rôznymi formami. Posledným príspevkom, ktorý priniesli na nákladnom aute len pred pár dňami, je 3,5 tony humanitárnej pomoci
v podobe potravín, hygienických potrieb a množstva ďalších užitočných vecí.
Máme sa od nich čo učiť. Oni už pocit darovať a darovať sa iným, ktorý je lepší
ako brať a brať si, poznajú. A čo my? Dokážeme to tiež?
Text a foto: lyv

Takýto obrázok sa naskytol futbalistom FK TJ Roma v pondelok 15. októbra rozbitá striedačka, vyzerajúca, ako by sa do nej zahryzlo obrovské zviera, naokolo porozhadzované smeti, plastové fľaše, neporiadok. Pritom len deň predtým tu
bol domáci zápas a bol tu poriadok. Klub vec ohlásil na polícii, rómski futbalisti
už striedačky vymurovali a my sa pýtame, prečo? Nikomu to nepomohlo, akurát
si niekto dokázal svoju fyzickú silu, ale intelekt určite nie. Podľa dostupných
informácií sem chodí piť a fetovať sečovská mládež – rómska aj nerómska.
Prosíme rodičov, aby svoje potomstvo viac kontrolovali. Takýto neporiadok a
vandalstvo si asi sotva dovolia na dvore alebo pred bytovkou. Ajaj, to by im rodičia a susedia dali! Ale zo spoločného krv netečie, že?
Text a foto: lyv

Pribudli lavičky a hojdačky

Na voľnom priestranstve pri novom ihrisku na Kochanovskej ulici nedávno
pribudli nové lavičky i hojdačky. Osadili ich pracovníci Technických služieb
Mesta Sečovce. Odkedy sa tak stalo, miesta pre oddych, športovanie a hry sú
stále v kurze a plné detí. Nové lavičky sú aj na Obchodnej ulici. Text a foto: mj

Kto to dá do poriadku?

Kontrola, kontrola, kontrola

Kontroly čiernych stavieb, trvalých pobytov, prihlásenia psov, platenia daní z
nehnuteľností, daní za odpad v problémových domácnostiach v meste stále pokračujú. Mestský úrad ich robí opakovane a námatkovo aj v ďalších domoch. Podľa
našich informácií po nárazových kontrolných akciách už na niektorých miestach
mesta začali miznúť rozrastajúce sa čierne stavby. Hurá!
Text a foto: lyv

Takýto neutešený pohľad sa naskytne každému priamo v centre mesta.
Kedysi plná terasa bývalej pizzerie po uzavretí prevádzky na prízemí Domu
služieb podlieha zubu času a chátra. Namiesto šikovných čašníčok sa tu realizujú akurát tak vandali, prípadne bezdomovci, ktorí si tu na istý čas urobili azylové bývanie. Ako je známe, pizzeriu mal v prenájme od mesta bývalý
poslanec. Hoci prevádzku zavrel už dávno predtým ako sa vzdal mandátu,
kľúče od mestských priestorov nie a nie odovzdať. Problém je, že nájomník
si vzadu pribudoval budovy a k dohode s mestom, čo s nimi, zatiaľ nedošlo... Nuž a toto tu je výsledok. Vec sa stále vlečie, mesto hľadá riešenie, aby
prevádzka na lukratívnom mieste mesta slúžila dobrému nájomníkovi. To
vám nie je ľúto, pán exposlanec? Kto to dá do poriadku?
Text a foto: lyv
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Kochanovce - stratená dedina detstva (22)

Stará dzivka Haňka so zlomyseľnosťou v hlase tvrdí, že kochanovskí chlapi v pomerne mladom veku pozomierali
preto, lebo pre výkup uhoriek porúbali stromy v záhradách. A kto zdravý strom vytne, do roka zomrie.
dreja Mikloša. Umiestnenie hrobov
Keď na jednom z kochanovských
pri hlavnom kríži, kamenné pomníky,
pohrebov za čerstvou vdovou zo seniekedy aj železné kované oplotenie
čovského domu smútku s vencami a
svedčia o majetnejšom postavení nekyticami v rukách vychádzali ďalšie
božtíkov za života. Hneď v ich susedkochanovské vdovy a jedna zo žien
stve je na svoju dobu asi najzvláštnejší
stojacich vonku si vzdychla, že tých
kochanovský hrob. Ružový kamenný
vdov na ulici je akosi priveľa, obrákváder s mramorovou doskou s nápitil sa k nej Kochanovčan Janko R. a
som v maďarskom jazyku bez náboticho prehodil: „Choľem vidzice jaki
ženských symbolov hovorí, že Imre
sce ženi u Kahanovci dobri!“ Ale
Bársy (8. 9. 1829 – 3. 1. 1919) nebol
na večnosť odchádzali aj chlapi, čo
„bežný“ Kochanovčan. 31. decembra
stromy nerúbali a na obranu žien do1944 podpísali ruský veliteľ Siňagin
dajme, že aj takí, čo ženy mali doba starosta obce Kochanovce Andrej
ré. Veď zlých žien v Kochanovciach
Mikloš Akt, že na kochanovskom
nikdy nebolo... Do prvého hrobu na
cintoríne je 8 hrobov ruských vojabačkovskom cintoríne uložili mladé
dievča. Tesne pred smrťou vraj práve
rej meno súvisí pravdepodobne s vy- kov. Hroby sú v poriadku, sú na nich
pri novom cintoríne nahlas uvažovala sťahovalectvom do Ameriky, západný náhrobky s textom s červenou farbou
a vedenie obce sa zaväzuje udržiao tom, kto na ňom bude prvý pochorodina Rosipajlova a oproti bráne kríž
vať hroby v poriadku a každoročne
vaný z valala. O chvíľu si na klzkom
„ Na Bosku chvalu dali vistavic Juich upravovať. Po vojne vojakov z
ľade Bačkovského potoka pri páde na raj Hudak sin Michalov i Berta Ana
korčuliach smrteľne poranila hlavu a
jeho matka a spol 1927“ na pamiatku kochanovských dočasných hrobov
otázka bola zodpovedaná. O prvom
syna, čo padol v 1. svetovej vojne. Pri previezli asi na michalovský cintorín.
Všetky hroby sú smutné, ale niektoré
kochanovskom hrobe sa nezachoval tomto kríži sa na Všech svätých Kožiadny príbeh a dávno zanikol s dechanovčania spoločne modlili ešte v sú smutnejšie. Napríklad hrob 21- ročného jedináčika Janka Jendžeľovskésiatkami ďalších z hliny navŕšených
druhej polovici 20. storočia. Velikáni
hrobov niekde na východnom konci
na kochanovskom cintoríne neodpo- ho, ktorý neprežil pád na kamennú
cestu, keď sa jeho kone pri pohybe
cintorína, ktorý je zakreslený napríčívajú. Zaujímavé mená a hroby sa tu
železničných rámp splašili a trhli voklad na mape Königreich Hungarn z
nájdu – priezvisko Pékary (30.5.1815
roku 1819. Cestou popri cintoríne sa
– 15.5.1865), ktoré patrilo vlastníkom zom, na ktorom sedel, alebo jediného
syna, 28-ročného Inž. Mareka Urbana,
prežehnávalo trikrát - pred tromi veľ- Kochanoviec napríklad aj v 18. storokými betónovými krížmi a dreveným
čí alebo Pálasthy, priezvisko sečov- ktorý sa pri člnkovaní nešťastne utomisijným krížom z roku 1903 smeských pravotárov, hroby kochanov- pil s priateľkou na nejakej vode, 32
rovanými čelne k hlavnej ceste E50. ských birovov z rokov 1890 – 1948 – ročného Mikuláša Ferika, ktorý neVýchodný kríž postavili Juraj Batak s
Juraja Kohana, Andreja Ferenčíka, prežil výbuch plynu na naftovej veži,
15-ročnej Marienky L., ktorej rodičia
manželou Merinou Kapiš (1946), ktoJuraja Boroša, Michala Gamráta, An-

na Vianoce na hrobe zdobili vianočný
stromček a nezvyčajná ligotavá ozdoba lákala deti idúce zo školy vždy k jej
hrobu, početné hrobčeky detí, niektoré so sochou pôvabného anjela, ktoré
premohol záškrt v rokoch vojny. 0,9
ha veľký cintorín prijímal mŕtvych
bez rozdielu vierovyznania. Akurát
Židia mali svoj cintorín na Baracire
(Dukelská ulica) za Penksovými. Katolíci mali na hroboch kríže, protes-

tanti tabuľu alebo stĺp. Známym hrobárom okolo polovice 20. storočia bol
Peter Frický. Pred uzáverou cintorína
posledné hroby pribúdali západným
a južným smerom. Od začiatku 70.
rokov na kochanovskom cintoríne pochovávajú len zosnulých s hrobovým
miestom zriadeným pred uzáverou
cintorína. Na miestach zaniknutých
hrobov rastú dnes stromy, niektoré úctyhodných rozmerov aj veku.
(mm), snímka: (archív autora)

Mesto Sečovce pozýva

...v piatok 16. novembra na ZUMBA MARATÓN. Podujatie je spojené s
dobrovoľnou zbierkou na pomoc rodine s postihnutým dieťaťom
...v piatok 21. novembra o 10.00 hod. do zasadačky MsÚ na vyhodnotenie
súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE
...v nedeľu 23. novembra od 9.00 hod. na Sečovský jarmok /Nám. sv.
Cyrila a Metoda, jeho súčasťou budú kultúrne podujatia: 14.00 hod. otvorenie
výstavy Život a dielo Františka Patočku – sochára, rodáka zo Sečoviec /minigaléria v kultúrnom dome), o 15.00 hod. hrá Sečovská hasičská dychová hudba
a v programe Špivanočki účinkujú mladí interpreti /pred kultúrnym domom

Knižnica v novembri pozýva

...v utorok 6. novembra na otvorenie výstavy Zahraničná Matica slovenská.
Potrvá do 12. novembra 2012
...vo štvrtok 22. novembra o 14.00 hod.: Múdrosť v knihách alebo ako sa
orientovať v encyklopédiách
...v piatok 23. novembra o 16.00 hod.: Dobro deťom doprajme, spolu sa
zahrajme - zábavné popoludnie v knižnici

Centrum voľného času pozýva
Centrum voľného času Sečovce v
mesiaci október zorganizovalo zájazd
na koncert, v ktorom účinkoval operný spevák Martin Babjak. Spoluúčinkovali: Katarína Krčmárová a Eva
Battyányi. Na klavíri ich sprevádzal
Branko Ladič. Známe diela od G. Bizeta, G. Gershwina, Ch. Gounoda, W.
A. Mozarta, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, E. Kalmána a F. Lehára zazneli
v Mestskom kultúrnom stredisku v

Trebišove. CVČ pripravilo aj zájazd
do Štátneho divadla v Košiciach na
činohru Prelet nad hniezdom kukučky. Doprava bola v oboch prípadoch
zabezpečená autobusom. V stredu 21.
novembra pripravuje opäť zájazd do
Štátneho divadla v Košiciach na baletné predstavenie Jánošík. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť do 10. novembra na
tel. čísle: 0915 110 334. (mj)

Do svojho rodného mesta – Sečoviec. nedávno zavítal 85-ročný Jozef Sliž.
Neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol aj túto fotografiu učiteľov štátnej
meštianskej školy v Sečovciach v šk. roku 1939/40. Zľava: Štefan Čépló (matematikár), Vojtech Hronkin, Hronkinová (rod. Szabová) (nemčinárka), Ján
Ferjentšík – riaditeľ školy, Ján Zorvan (telocvikár), Čellárová (rod. Hrnčiariková), Jozef Huba (matematikár), Mikuláš Kliský (zemepisár). Chýbajú: Barnabáš Tkáč ( učil rysovanie, jeho brat Vojtech učil na Ľudovej škole, kde bol
riaditeľom Alojz Schronk), Alžbeta Tobiášová (dejepisárka), Ondrej Sarvaš).

Pamätná izba

V záujme zachránenia čo najväčšieho počtu „dokumentov“ našej histórie,
ktoré sú ešte aj dnes pohodené na niektorých povalách, Centrum voľného času
vyhlasuje zbierku dobových predmetov. S cieľom ich zhromaždenia a zaknihovania. Ak by sa to podarilo, bolo by ich možné použiť ako súčasť zariadenia
pamätnej izby.
(mj)
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Z policajného zápisníka

Neznámy páchateľ kradol v chatke bez súpisného čísla v záhradkárskej oblasti zvanej Stašov. Do
chatky vošiel cez okno, na ktorom
najprv rozbil okenicu a sklenenú
výplň. V saune poškodil cca 2 m²
dreveného obkladu červený smrek,
z pivnice odcudzil medený 50 litrový
kotol. Majiteľovi L. T. spôsobil škodu vo výške 670 €.
Neznámy páchateľ kradol v predajni
stavebnín Amulet s.r.o, Sečovce nachádzajúcej sa v Zemplínskej Teplici. Z
pokladne odcudzil 289 €. Páchateľ využil nepozornosť majiteľa firmy P. K.
Policajti obvinili vodiča nákladného motorového vozidla zn. Škoda

706 jazdiaceho po obci Dvorianky.
Pri kontrole bol podrobený dychovej
skúške. Bola mu nameraná hodnota
0,88 mg/l alkoholu v dychu. Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz.
Bol umiestnený do CPZ na OR PZ v
Trebišove. Prípad realizuje Okresný
dopravný inšpektorát Trebišov.
Dvojica E. Ch. a P. K. sa vlámala
do predajne JUYING LAI sídliacej na
Námestí sv. Cyrila a Metoda v meste Sečovce. Po poškodení ochrannej
mreže na okne zo zásuvky registračnej
pokladne odcudzili 5 € a z predajne pár
tenisiek zn. Baobao a 1 pár tenisiek
zn. Vantee. Spôsobili škodu vo výške
39,90 €.
OO PZ Sečovce

Stredné odborné učilište existuje už tri desaťročia

Čas je neúprosný. A hoci sa nám
to ani nezdá, naša škola má už 30 rokov. Vyrástla z detských problémov
pri vzniku a etablovaní sa v prostredí
starších a známejších škôl v regióne.
Už v mladom veku dosiahla mnohé
úspechy a získala si postavenie medzi
svojimi rovesníkmi. Za týmto je práca
ľudí, ktorí tvorili a tvoria pedagogický
kolektív s cieľom úspešne vzdelávať,
vychovávať. Z brán školy vyšlo už
niekoľko generácií absolventov, ktorým táto ich „alma mater“ bola dobrým predpokladom pre uplatnenie sa v
živote, ďalšom štúdiu, či v úspechoch

v práci.. Čo bolo a je predpokladom
úspešnosti školy? Určite entuziazmus,
profesionalita a aktivita celého kolektívu pedagógov, majstrov odborného
výcviku a všetkých zamestnancov
školy, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu
v jej činnosti. Významné jubileum v
histórii školy je príležitosťou spomínať, hodnotiť, plánovať, ale i tešiť sa.
Pri príležitosti osláv 30. výročia
vzniku SOŠ sa uskutoční 16. novembra 2012 o 15:00 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA v spoločenskej
miestnosti školy. Na akadémiu ste
srdečne pozvaní.
J. Fulajtárová

Pohľad do histórie Stredného odborného učilišťa:

1. 9. 1982 vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho (zriaďovateľom sa stalo Generálne riaditeľstvo výrobno–hospodárska jednotka Stavební strojírenství Praha, hospodárskym vedením bolo poverené podnikové riaditeľstvo Strojstav Bratislava so závodom v Sečovciach),
1. 9. 1982 zavedenie učebných odborov obrábač kovov, strojný mechanik,
1. 9. 1984 zavedenie študijného odboru mechanik strojov a zariadení a
učebného odboru výroba konfekcie,
1. 9. 1989 zavedenie trojročného učebného odboru zvrškár,
10. 6. 1988 prvé odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom odboru mechanik strojov a zariadení,
31. 8. 1989 do užívania odovzdaný Domov mládeže na Kollárovej ulici
č.17, v Sečovciach,
1. 9. 1991 zavedenie trojročného učebného odboru krajčírka,
1. 1. 1991 zriadenie Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Sečovciach,
1. 9. 1991 zriaďovateľom SOU strojárskeho sa stalo Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR,
1. 9. 1992 zavedenie študijného odboru operátorka odevnej výroby,
august 1993 - do užívania odovzdaná budova pre praktické vyučovanie
na Kollárovej ulici č.17, v Sečovciach,
1. 11. 1995 otvorenie telocvične na Kollárovej ulici č.17 v Sečovciach,
1. 9. 1997 SOU strojárske premenované na SOU v Sečovciach,
1. 9. 2003 zavedenie študijného odboru kuchár, čašník a servírka,
1. 9. 2004 zavedenie trojročného učebného odboru hostinský,
1. 9. 2008 zavedenie študijného odboru mechanik počítačových sietí,
1. 9. 2005 vznik Spojenej školy v Sečovciach s organizačnými zložkami
Gymnázium, SOU a DOŠ,
1. 9. 2008 vznik Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce s organizačnými
zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola.
Lahôdky Labužník na Nám. sv. Cyrila a Metoda (pri pošte) ponúkajú
tinktúry z bylín a bylinkové čaje na liečbu rôznych chorôb. Inf.: 0907
978 136
Predám pozemok v garážovej zástavbe na Pribinovej ulici na výstavbu
garáže. Cena dohodou. 0907 414 916
Predám veľmi výhodne 9-mesačného psa. Názov plemena - Labrador
Retriever, osrstenie - krátkosrstý, farebný variant - zlatý. Inf.: 0911 219
868

V závere septembra sa podelil so svojimi skúsenosťami z ciest po juhovýchodnej Ázii literát, novinár, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v
zahraničí a bývalý mimoriadny veľvyslanec Slovenska v Laose a Vietname
Ján Fifik. Besedu moderovala vedúca odboru kultúry na MsÚ I. Lukáčová.
V mestskej knižnici sa autor trinástich kníh prezentoval i ako výborný
debatér. Sečovce delí od Pekingu 13
000 km a možno konštatovať, že žijeme v relatívnom pokoji. Čína, Ríša
stredu, má svoje tromfy v ekonomickej stabilite, lacnej pracovnej sile a
ďalšom napredovaní. Podľa neho sa
doterajšie centrálne plánovanie môže
ukázať ako zradné, keďže sa 4 - 5 najsilnejších provincií bude snažiť odtrhnúť od komunistického Pekingu. Západoeurópske firmy, tam etablované,
úspešne prosperujú a obdobný pokus
urobil aj on s minerálnou vodou Lucka
a vínom Nitra. Obdivoval tiež vitali-

tu čínskych dôchodcov pri verejných
cvičeniach.
A čo ho sklamalo a šokovalo? Sám
bol účastníkom dvoch verejných
poprav odsúdených. Pritom všetky
výdavky s popravou nesie rodina odsúdeného. Spišiak J. Fifík sa vrátil
na Slovensko z rodinných dôvodov
a jeho manželka je Číňanka. Vyše 20
návštevníkoch besedy odchádzalo - i
vďaka diapozitívom - s pocitom, že za
1,5 hodiny nazreli do života Ázijcov.
Škoda len, že si od nich nevieme zobrať všetko pozitívne do našich postdemokratických čias.
(jom)
Snímka: (mj)

Tri tematické cesty - gotickú, vínnu a železnú – ponúka všetkým so
záujmom o náš región Košický samosprávny kraj v rámci vlastného
dlhodobého programu Terra Incognita
- krajina nepoznaná. Program je príspevkom kraja k projektu Európske
hlavné mesto kultúry 2013 Košice a
pri zrode partnerstva mesta a regió-

nu bol inšpirovaný mottom: „Košice
boli odjakživa mestom kultúry, ale
tento prívlastok by nemohli mať bez
podpory regiónu, ktorý živil a živí
mesto. Centrum európskej kultúry – to
je centrum celého regiónu s historickým dedičstvom, prírodnými krásami,
jedinečnými tradíciami a šikovnými
ľuďmi“ (Terra Incognita Top menu
2013, predslov). Sprievodným podujatím gotickej cesty bol jesenný výtvarný plenér Dotyky gotiky s medzinárodnou účasťou v okolí Košických
Hámrov. Okres Trebišov na pozvanie
Kultúrneho centra KSK reprezentoval
výtvarník Sečovčan Martin Magyar.
Diela tematicky v sebe ukrývajúce
symboliku gotiky, ktoré na záver plenéru vybrala odborná porota - medzi
nimi dva Magyarove obrazy – budú
vystavené začiatkom roku 2013 v Košiciach a postupne putovne na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku.
(km)

Blahoželali sme
mladomanželom
Ladislav André a Diana Prokopovičová, Ondrej Popaďák a Mgr. Dominika Sedrovičová, Andrej Ščepán a
Mgr. Ľudmila Pěničková, Ján Šiňanský a Etela Pandulová
Narodené deti
Damián Tokár, Viviána Tomkovičová, Michaela Peterová, Eleonóra

Chromá, Tímea Bažaliková, Michaela Zužová, Margaréta Baloghová, Jozef Kariško, Róbert Peha, Radoslav
Serbin
Navždy nás opustili
Andrej Makuch (1918), Jozef Fulajtár (1926), Ing. František Kus (
1932), Vojtech Jevoš (1942), Mikuláš
Ungvarský (1955), Mária Hurčíková
(1942)
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Budeme bežať desiatku ulicami mesta?
Je potešiteľné, že sa záujem detí a mládeže o atletiku zvyšuje

Tohoročnú, v poradí piatu Sečovskú
desiatku pod záštitou primátora mesta,
si zabehlo rekordných 130 atlétov, pre
kŕče ju nedobehol Michal Rusnák. V
kategóriách dospelých bežcov štartovalo 12 Sečovčanov a medzi ženami

Hokejbal

V sobotu 10. novembra sa na ihrisku ZŠ na Komenského ulici uskutoční hokejbalový turnaj Fany Sport
cup. Okrem domácich hráčov mužstva Red Wings Sečovce sa na turnaji predstavia Podhorany, Senators
Trebišov, Adler Trebišov a Dorast
Michalovce.
(mj)

to bola Sečovčanka Lucia Raniaková.
O veľmi kvalitné obsadenie tohoročnej Desiatky sa okrem Poliakov pričinili Ukrajinci, Maďar János Bogár, ale
i Imrich Pastor (Obal servis Košice),
či Tibor Sahajda (Demolex Bardejov).
Vo veteránskych kategóriách bežali
takmer všetci najlepší východoslovenskí pretekári. Ako informoval jej
organizátor Alexander Pančura, po
Novom roku prebehne na „webe“ anketa, či sa bude pretekať na okruhoch
mestom alebo sa trať nezmení. Na
Plechotickú ulicu chodí podľa neho
dosť ľudí si zabehať, prípadne korčuľovať. On si pred jej uvedením do života obišiel lokality s obdobnými pretekmi a zaujali ho blízke Horovce, kde

Na futbalovom ihrisku Slavoja Sečovce sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Školský pohár – Coca-cola cap. Predstavili sa na ňom žiaci 5. – 9.
ročníka zo ZŠ na Komenského ulici Sečovce, Parchovany, Vojčice. Domáci hráči zaznamenali dve víťazstvá, čím si zabezpečili postup do ďalšieho
kola. Zostava ZŠ Komenského: Matej Onuščák, Karol Demeter, Radoslav
Németh, Samuel Kobzoš, Norbert Mirga, Matúš Tkáč, Patrik Sliva, Marián
Farbár, Roman Fedorčák, Patrik Čopák, Marián Demeter, Matej Škovran,
Ľudo Kandalík, Jaroslav Adam, Jozef Kudráč. Akciu pripravilo Centrum
voľného času Sečovce.
Text a snímka: (mj)

možno každý priložil ruku k dielu pri
jej úspešnom priebehu. V Sečovciach
si príkladne počínali pracovníčky
CVČ.“ Ambícou organizátorov je, aby
preteky oslovili Sečovčanov. Nech už
malé deti majú motiváciu postaviť sa
na štart vedľa dospelákov. Možno to
potrvá viac rokov, aby Sečovčania
dokázali organizovať sami seba. Dosť
práce v tomto smere urobilo už OZ
HOPP,“ uzavrel A. Pančura.
Vďaka Sečovskej desiatke sa záujem detí a mládeže o atletiku zvyšuje. Svedčia o tom aj nové kategórie
týkajúce sa detí od 3 do 7 rokov a
od 8 do 10 rokov, ktoré organizátori
zaradili do tohto podujatia prvýkrát.
Výsledné poradia: Deti vo veku 3
– 7 rokov: 1. Viola Mária Raniaková,
2. Karin Kašníková, 3. Aneta Domaničová, 4. Samuel Balogh. Deti vo
veku 8-10 rokov: 1. Samuel Hrinda,
2. Dominik Fedorčák, 3. Marián Balog, 4. Alex Zorvan, 5. Marián Demeter. Mladší žiaci: 1. Martin Hrabčák,
2. David Varga, 3. Milan Fabrici,
4. Richard Mendeľ, 5. Marek Sabo.
Mladšie žiačky: 1. Petra Bernátová,

2. Katka Friomanská, 3. Petronela
Dúbravská, 4. Kristína Balogová, 5.
Jarka Pačutová. Starší žiaci: 1. Peter
Novotný, 2. Matej Kuriško, 3. Jaroslav Bernát, 4. Michal Raniak, 5. Dávid Vavrek. Staršie žiačky: 1. Radka
Balogová, 2. Kristína Vargovčíková,
3. Zuzana Franková, 4. Bibiana Bernátová, 5. Andrea Fabriciová. Dorastenci: 1. Jaroslav Paperák, 2. Jozef
Raniak, 3. Jozef Dudko, 4. Ján Hankoščák. Jediným dievčaťom v kategórii
dorastenky bola Viktória Krištovčová.
(jom, mj))

Z tenisu

V sobotu 29. septembra sa v areáli
Tenisového klubu Senior uskutočnil
11-ročník turnaja vo štvorhre mužov, ktorým už tradične vyvrcholila tenisová sezóna v našom meste.
Konal sa pod záštitou predsedu TK
Senior Jána Petra. Zvíťazila dvojica
Marek Zeleňák a Maroš Šesták. Na
druhom mieste skončili Michal Soták, Martin Bača.
(mj)

Ešte sa môžete prihlásiť

Centrum voľného času zriaďuje aj tieto záujmové útvary: volejbalový chlapci, volejbalový - dievčatá, basketbalový - chlapci, basketbalový - dievčatá a turisticko-historický. Záujemcovia z radov rodičov, ktorí chcú mať
svoj podiel na efektívnom využívaní voľného času svojho dieťaťa, môžu
svoje ratolesti prihlásiť v Centre voľného času. Poplatok na mesiac je len
20 centov.
Pre milovníkov volejbalu organizuje Vianočný volejbalový turnaj. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mail: mikulas.javorsky@secovce.sk, alebo na tel. čísle: 0915 110 334.
(red.)

Keď futbalisti brali za výhru po 10 korún...
Rodený Zbehňovčan Michal Marcinko (nar. r. l943) si spomína, že
jeho generácia prebrala úspešnú
štafetu od predošlej - začiatkom 60tych rokov minulého storočia mená:
F. Saban, Jozef Begala, P. Hamar, J.
Stolárik nahradili: V. Šiňanský, L.
Baran, Ľ. Sabol, J. Iľko, M. Kus.
Slavoj Sečovce po dvoch rokoch
(začiatkom 50-tych rokov) z divízie vypadol a po 12-tich rokoch sa
v meste hrali krajské majstrovstvá.
Administratívnym ťahom krajského f tbalového zväzu v roku 1967 sa
ocitli v 2. triede, keď namiesto nich
mal vypadnúť solventný Agrokombinát Budkovce.
Sečovce v tých časoch forsírovali
útočný futbal systému 4-4-2, ktorý
privábil do hľadiska i 600, výnimočné
800 zvedavcov. Za futbalom chodili i
blízki vidiečania. Fanúšikovia v meste
nezriedka komentovali zápasy a hráčov
si vážili. Vystriedali sa tu viacerí dobrí
tréneri: Jozef Žadanský, P. Hamar, M.

Na snímke z roku 1972 z ľava: Vojtech Šiňanský, Michal Marcinko, Berci Spišak, Jozef Jenčo, Michal Čontoš, Ladislav Baran, Ján Jacko, Andrej Ceľuch,
Juraj Veľk, Lajči Sabol, Ján Koch. Celkom vpravo člen výboru Ján Ruščák.
Holinďak, M. Mravec, J. Jenčík a Košičan J. Hučka. Poruke išli hráčom aj
funkcionári: M. Prívara, M. Rusnák, či
J. Štrus. Hráči boli skoro ako jedna rodina a po tréningoch si dávali pivko „U
Juhása“ (dnešné Korzo). V utuženom

kolektíve vydržali hrať veľa rokov i
keď za výhru doma brali len 10 korún.
Najlepším strelcom býval M. Mihok,
do mužstva dobre zapadli i A. Spišák,
V. Dulovič, J. Čontoš a M. Bálint. Stopér a záložník M. Marcinko nastúpil

do tímu po lekárskej prehliadke už ako
16 -ročný, kariéru ukončil v roku 1979
pre vleklé ťažkosti s kolenami. Príčin
- podľa neho - prečo futbal v meste
stagnuje, je viacero. Mladí adepti nejavia oň veľký záujem, nie sú výsledky
- niet ani divákov. Úzky káder a slabé
financie ho z biedy nevytrhnú. Futbal
za socíku nebol ušetrený od podplácania rozhodcov alebo kupovania hráčov.
Sečovskí funkcionári v zápase na ihrisku Zemplína Michalovce „B“ kúpili
ich hráča, ktorý potom udrel arbítra a
bolo vymaľované... Druhýkrát zase za
nimi prišli činovníci z Popradu a Svitu,
aby im „pustili“ domáce stretnutia. V
Sečovciach však nepochodili, lebo oba
kluby tu prehrali. Dlhoročným kapitánom mančaftu bol vtedy impulzívny
Ladislav Baran. Keď hrali vo Svite, nezniesol, že príchod cyklistov z „Okolo
Slovenska“ bol vedľa ihriska. Od zlosti
rozkopal bubon, ktorým diváci oslavovali góly ich miláčikov...
J. Madár
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