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Slovo primátora Vážme si všetko, čo sme spoločne vytvorili
Milí Sečovčania,
dovoľte mi, aby som Vás s úctou
a pokorou na začiatku nového roka
2013 aj takouto formou pozdravil,
poprial Vám veľa zdravia, šťastia,
pokoj v rodinách a veľa vzájomného porozumenia.
Mnohí si kladieme otázku,
aký bude. Naše mesto je členom
ZMOS-u (Združenie miest a obcí
Slovenska) a tiež sa zaviazalo ušetriť tohto roku 5% na mzdových prostriedkoch a 10% na materiálových
výdavkoch a službách. Pred nami je
pokračovanie a dúfam, že aj ukončenie začatých projektov z fondov
EÚ.
Sľúbil som, že budem pozorne
načúvať občanov mesta. Snažím
sa o to. A viem, že nie všetci ste
spokojní ako sa realizujú projekty,
konkrétne lávka cez Trnávku, že je
šmykľavá a úzka, že sa nemenili
obrubníky pri oprave chodníkov,
že je málo vysadenej zelene a tak
ďalej. Súhlasím s Vami - aj mne sa
zdá, akoby niektorí projektanti neboli fyzicky na miestach, pre ktoré
projekty pripravovali. Žiaľ, teraz
je už neskoro, pretože projekty,
schválené ešte v predchádzajúcom

volebnom období, sa musia urobiť
presne, inak by sme museli vracať
peniaze z eurofondov. Avšak každá pripomienka je dobrá, aby sme
sa do budúcnosti
takýmto problémom vyhli a nestrpčovali život
občanom mesta.
To, že máme
šetriť, neznamená, že budeme
sedieť na úrade
a čakať, preto
som na mestský
úrad
pracovať
nešiel. Zo sponzorských peňazí
firmy Eustream
a Coop Jednota
chceme
začať
vymieňať okná
na materských
školách Kochanovská a Obchodná. Potrebujeme dokončiť chodník
pred starým mestským úradom,
intenzívne sa zaoberať rekonštrukciou verejného osvetlenia, ďalšou
etapou revitalizácie zelene v centre
mesta. Otvorená otázka zostáva nad
budovou kina a polikliniky, hľadať
musíme finančné zdroje na výstav-

bu chodníka na Pribinovej ulici od
škôlky po cintorín , na výstavbu
chodníka na Plechotickej, opravu
na Kochanovskej a Partizánskej.
Otáznik visí aj
nad
opravou
cesty do Albínova a nad prestavbou areálu
bývalého kúpaliska.
Akútna je aj
prestavba tepelného hospodárstva. Možno je
to len zlomok
toho, čo som
vymenoval ako
„nutnosť“, Vy
by ste mi iste
pripomenuli
mnoho ďalších
opráv a potrebných činnosti v meste.
Aj preto sa budem s Vami pravidelne stretávať, aby ste ma upozornili na nedostatky a potrebné opravy v meste a iné záležitosti, ktoré
budú len na osoh našim občanom.
Aj touto cestou Vás, milí spoluobčania, chcem vyzvať, aby ste si
všímali svoje okolie, vážili si to,

čo sme spoločne vytvorili a hoci aj
anonymne poukázali na tých, ktorí
chcú nám všetkým život znepríjemniť. Na druhej strane Vás prosím o
pochopenie, že nie všetko sa dá vykonať rýchlo a práve tam, kde by
ste to chceli Vy a nehľadajte za tým
niečo nekalé ani netransparentné.
Vlani sme absolvovali množstvo
kontrol, dokonca tu boli z Najvyššieho kontrolného úradu a môžem
Vás ubezpečiť, že hospodárenie
v našom meste je transparentné v
rámci predpisov a zákonov, ale na
druhej strane je čo zlepšovať, o čo
sa aj snažíme. Myslím, že mnohí
ste si všimli, že v minulom roku
naše mesto urobilo pokroky, čo sa
týka hodnotenia transparentnosti
miest. Znova však zdôrazňujem,
že je pred nami množstvo práce,
aby kvalita života občanov mesta
vzrástla, zvýšili sme ich bezpečnosť či pomáhali tým, ktorí sú na
to odkázaní. A hlavne - zlepšovali
medziľudské vzťahy. Nezabudnime
preto prosím na to, že ľudský život
je príliš krátky na to, aby sme si ho
ešte navzájom znepríjemňovali...
Ešte raz Vám prajem v roku 2013
to najlepšie.
Váš primátor
Jozef Gamrát
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Mikuláš Kasarda

Vianočné prelúdium
Za čím, za čím sa ti tak veľmi zrazu zacnelo?
Medový krížik vtláča ti mama na čelo.
I otec sa už od maštaľky vrátil,
kde teplou dlaňou koníkom hrivu rozparátil
a ponúkol ich vôňou vianočného koláča
a nehou hospodára oráča.

Ocenili básnika Mikuláša Kasardu

Vo štvrtok 13. decembra sa v Štátnom divadle v Košiciach konalo
slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja spojené s odovzdávaním verejných ocenení: Ceny
KSK, Ceny predsedu KSK a Plakety predsedu KSK. Cenu KSK získal
aj básnik Mikuláš Kasarda. BLAHOŽELÁME.

Pod stolom slama svieti,
sviece hrajú jedličku,
mama kladie prázdny tanier
pre zosnulú sestričku.
A zrazu jasot kolied na okienko trepoce,
ó, chvenie srdca, Preradostné Vianoce.
A chlapček z Panny narodený,
ktorého Zem len chladom nočným hostí,
bude raz bránou, ktorou sa vchádza
do života vo večnosti.

Mikuláš Kasarda (vľavo) pri
preberaní Ceny KSK .

Už teraz otvára svoju drobnú dobrú náruč
a našu radosť ako päť chlebov rozmnoží.
Ó, nápev kolied
vždy nám pripomína,
že Otec z lásky
daroval nám Syna.

Narodil sa 26. júla 1925 v Sačurove v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v rodisku, do
meštianskej vo Vranove a Sečovciach. Gymnázium navštevoval
v Michalovciach v rokoch 19391945. V rokoch 1946-1950 študoval slovenčinu a filozofiu na
FF UK v Bratislave. Po absolvo-

Vysypané z webstránky

vaní základnej vojenskej služby roku
1952 sa stal redaktorom literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach. Potom sa stal stredoškolským
profesorom. V rokoch 1954-1969 učil
na Gymnáziu v Sečovciach, v rokoch
1969-1986 na Gymnáziu v Michalovciach. Žije na dôchodku v Sečovciach.
Prvé básne publikoval už v rokoch
stredoškolských štúdií v časopise
Nový rod, ako poslucháč filozofie v
Slovenských pohľadoch a v Tvorbe.
Knižne debutoval básnickou zbierkou Širokými ulicami (1953), v ktorej vyjadril lásku a obdiv k rodnému
zemplínskemu kraju. Tieto motívy
a témy nachádzame aj v jeho druhej
básnickej zbierke Kohútí spev (1958).
Ďalšie básnické zbierky: Pre teba
(1963), Predletie (1974), Krajinské
dažde (1982). Nasledujúce dve zbierky básní Nížinný spev (1985) a Cesta
lúkami (1985) sú výbermi z básnikovej celoživotnej tvorby, vydanými pri

príležitosti jeho životného jubilea. V
prvom prípade ide o kritický výber, v
druhom o autorský. V zbierke Zápočet
(1990) sa vrátil k svojim učiteľským
skúsenostiam a zážitkom, ktoré sa mu
stávajú symbolickým a metaforickým
východiskom na nastolenie závažných
celospoločenských tém.
M. Kasarda sporadicky publikoval
aj poéziu pre deti. Časť z nej publikoval v zbierke Lopta na oblohe (1962).
Preklady z klasickej nemeckej a maďarskej poézie publikoval v časopisoch a rôznych antológiách.
(a)

Názory Sečovčanov pomáhajú mestu pri rozhodovaní

Jednou z možností, ako komunikovať s občanmi Sečoviec a zistiť ich názory, sú ankety na webstránke mesta. Počas roka ich mesto urobilo päť.
Každej z nich sa zúčastnilo okolo 500 respondentov. Prinášame vám ich
výsledky:
Ako často si pozriete webstránku? Áno – 68 %, nie – 25 %, neviem – 7 %
Raz do týždňa-35 %, raz mesačne – 28
Ako by malo mesto postupovať k
%, som tu prvýkrát – 37 %
neplatičom v bytoch? Vysťahovať –
Zvýši sťahovanie úradu komfort 86 %, nekompromisne vymáhať dlhy,
občanov? Určite – 59 %, nie - 36%, ale nechať bývať – 3 %, vymáhať dlhy
neviem – 5 %
v rámci možností - 4 %, nechať to tak
Mali by sa nové ihriská zamykať? – 7 %

.
.
.

.

.

Aké stromy by mali byť na detskom ihrisku na Okružnej ulici? Borovice – 13 %, gaštany – 10 %, smreky – 4 %, Javory 16 %, jedle – 18 %,
orechy – 9 %, tuje – 10 %, brezy – 7 %,
duby – 8 %, iné – 5 %
Momentálne prebiehajú dve nové ankety. Podľa priebežných výsledkov na
otázku: Čo vám v meste najviac chýba?, respondenti najčastejšie odpovedali: oprava budov v meste (38,46 %)

a oprava chodníkov (15,38 %). Pri ankete: Keby ste mohli, ktorú mestskú
budovu by ste dali opraviť?, najčastejšie zvolili možnosti – Mestský úrad
(51,16 %), ZŠ Komenského (23,26 %)
a poliklinika (11,63%). Aj touto cestou
mesto ďakuje všetkým, ktorí sa do nich
zapojili. Výsledky ankiet mu pomáhajú
pri rozhodovaní. Počas roka ich bude
pravidelne obmieňať a ich výsledky
vyhodnocovať.
(lyv)

M. Miňová: „Pred Vianocami sme si vystrihovali hviezdičky, piekli zákusky...“

Na Bačkovskej ulici v Sečovciach sídlia dve zariadenia, ktoré sú samostatnými organizačnými jednotkami pri
špecializovanom zariadení LUMEN, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Trebišov a patria pod zriaďovateľskú pôsobnosť Košického samosprávneho kraja. Pretože o Zariadení podporovaného bývania sme už písali v
júlovom Sečovčane, dnes sa zmienime o Zariadení núdzového bývania. Ide o niekdajší domov pre osamelých rodičov.

Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálne služby osobám, na ktorých
je páchané násilie, ale aj obetiam obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným
ženám a rodičom alebo rodičom s deť-

mi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov
užívať bývanie, a osobám, ktoré dovŕšila
dôchodkový vek alebo ktoré sú odkázané na pomoc iných a nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych
dôvodov užívať bývanie.
„Ubytovanie poskytujeme na určitý čas, spravidla na tri roky,“ hovorí
vedúca zariadenia Mariana Miňová.
„Poskytujeme aj sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov. Utvárame podmienky na prípravu stravy, na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Pred
Vianocami sme si okná vyzdobili hviezdičkami, ktoré sme si sami povystrihova-

li. Rovnako sme piekli zákusky. Radíme
im vo veciach pracovného uplatnenia,
finančných nárokov v tehotenstve a materstve a pri umiestnení dieťaťa v predškolskom a školskom zariadení, ako by si
mali riešiť bytové problémy, partnerské
a rodičovské vzťahy, zabezpečujeme sociálno-právnu ochranu detí a pod. Ďalej
poskytujeme klientom prehľad a odporúčania psychológov, právnikov... Cieľom
starostlivosti je vytvorenie aktívneho postoja klientov k riešeniu ich problémov,
aby reálne dokázali zabezpečiť potreby
svojej rodiny a najmä detí. Snažíme sa
pomáhať klientom prekonať ich ťažkú
životnú situáciu a primerane sa začleniť
do života.“
Dvojposchodová bytovka má kapacitu
12 miest. Klienti sú ubytovaní v dvojiz-

bových bytoch. Vybavené sú kuchyňou,
kúpeľňou s teplou vodou a sociálnym
zariadením. V kuchyni majú k dispozícii
plynový šporák, kuchynskú linku, chladničku, stôl a stoličky. Celé zariadenie je
vybavené účelovým nábytkom a bytovými doplnkami, ktoré spĺňajú primerané
podmienky na uvedený druh poskytovanej sociálnej služby. Izby sú vybavené
lôžkami s odkladacím priestorom, skriňami a nočnými stolíkmi. V zariadení je
spoločenská miestnosť s televízorom.
V tomto zariadení je poskytované bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi
s maloletým dieťaťom, ktorých život a
zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená
výchova maloletého a bývanie a poradenstvo osamelej tehotnej žene, ktorá sa
ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia. Táto forma sociálnej pomoci je poskytovaná klientovi
na dobu určitú.
Mikuláš Javorský, snímka: (autor)
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Na verejnom zhromaždení chýbali návrhy na riešenie, padli ostré slová

Niektorí sú za predaj Bačkovskej investorovi, podnikatelia majú obavy
Za prítomnosti primátora a poslancov sa 14. decembra v kultúrnom dome konalo verejné zhromaždenie. riešiť súdnou cestou. Ako môže mesto
O jeho zvolaní rozhodli poslanci na podnet kolegu Mareka Kožucha (SDKÚ DS). Hlavným dôvodom bolo takto fungovať? Na stole sú z minulosvypočuť si názor Sečovčanov na ďalší osud bytoviek na Bačkovskej ulici. Jeho súčasťou bol anonymný ti faktúry - za kanalizáciu 257-tisíc €,
prieskum na túto tému. Padli aj ostré slová.
mandátne zmluvy - 70-tisíc €, za 17 500
nimi bude. Marián Rozman (nez.) sa € sme museli kúpiť pozemky na AlbinoPodľa prezenčných listín prišlo 135 preto, lebo
ve, lebo niekto to v minulosti zanedbal.
ich spýtal, koľkí majú zaplatené náobčanov, ale v sále ich bolo podstatne nie všetci
Výpadok na daniach je obrovský, ale
jomné, na čo nikto nereagoval. Vladiviac. Zhromaždenie viedol primátor p o s l a n c i
mesto musí ďalej fungovať. Ukážte mi,
mír Bajus (SDKÚ DS) povedal, že ešte
mesta Jozef Gamrát. V úvode dal slovo súhlasia s
nie je rozhodnutý, ale ako poslanec je kto a ako to má riešiť. Príďte sa spýposlancovi Kožuchovi, aby predstavil návrhom M.
proti oprave za mestské peniaze, pre- tať a tak obviňujte. Opakujem, nič nie
svoj návrh, potom otvoril diskusiu. Kožucha a
tože o niekoľko rokov budú v takom je predané. Prečo nemáte prácu, prečo
Podnikateľovi D. Jakimovi, ktorý tu nestotožňunemáme v meste priemyselný park? Nič
stave ako teraz. M. Kožuch sa poďaprevádzkuje cukráreň, sa nepáčilo, že je sa s ním
koval za názory, ale ohradil sa voči nie je pripravené, za 20 rokov to nikto
by sa mal niekto k takému lukratívne- ani primáIniciátorom zhrovyhrážkam: „Toto je len návrh. Nikto nepotreboval. Sľúbili sme ihriská, už
mu majetku dostať len tak. Nedával si tor. Ten sa
nechce likvidovať podnikateľov, ale sú zdemolované, po dvoch mesiacoch
servítku pred ústa - návrh označil za ohradil voči maždenia bol poslamesto musí riešiť otázky svojich obča- opravované. Buď si budeme svoje
hanebný, obvinil primátora a pohrozil osočovaniu nec Marek Kožuch
chrániť alebo nám nič netreba. Treba
nov a svoj majetok.“ M. Filipa sa spýposlancom. Podľa M. Filipa je centrum a požiadal (SDKÚ DS).
tal na konkrétne riešenie, ako bytovky diskutovať a prísť riešiť problém, treba
mesta predurčené na nové kultúrne diskutérov, aby sa vyjadrovali slušne.
opraviť a z čoho. Filip navrhol ŠFRB. si uvedomiť, že ak chceme fungovať,
P. Čižmár pripomenul, že kedysi
stredisko. Je proti predaju, podľa neho
M. Jacková sa ho spýtala, čo by urobil, musí sa platiť za prenajaté priestory.
má mesto nájsť peniaze na opravu na Bačkovskej býval, ale asi pred 14
Kto má nejaký problém, treba prísť za
keby bol na fonde: „Kam by ste dal
bytoviek. Poslankyňu Máriu Jacková rokmi ich dalo mesto vysťahovať na
mnou – ja nemôžem robiť len populárpeniaze - do tejto bytovky alebo inej,
(KDH) zaujímalo, kde by podľa neho sídlisko SNP, pretože chceli opravu
ne veci, ale aj nepopulárne, aby mesto
ktorá je udržiavaná?“ Podľa Kožucha
malo tieto peniaze nájsť. Ján Dobrán- strechy: „Je mi ľúto, čo z tých bytoviek
ŠFRB nie je „to pravé orechové pre fungovalo.“ Do diskusie sa už nikto
sky (KDH) rozvášneným diskutérom urobili terajší obyvatelia.“ Nájomníci
Bačkovskú“, preto uprednostňuje, aby viac neprihlásil, preto zhromaždenie
vysvetlil, že si zle vysvetlili tému zhro- sa ohradili, že do ich bytov mesto dávto opravil investor. „Na Bačkovskej je ukončil. Na záver dodal, že podobných
maždenia, upozornil, že sa koná práve no neinvestovalo. Chceli vedieť, čo s
to umelo nafúknutý problém, pritom je stretnutí bude v budúcnosti viac.
Do anonymného prieskumu sa zo
to časovaná bomba, ktorú treba riešiť.
My sme už mohli predaj schváliť, ale 135 zapísaných občanov zapojilo 117.
S Kožuchovým návrhom súhlasilo 65
neurobili sme to – chceli sme vedieť
Sečovčanov. Poslanci sa témou budú
názor ľudí,“ povedal. Verejne prehláPoslanci o tejto téme diskutujú už
nájomníkov na prízemí bytoviek,
sil, že sa vzdá mandátu poslanca, aby naďalej zaoberať.
druhý rok. Ich aj občanov trápi, že
ktorí sú sečovskými podnikateľmi.
(lyv), snímky: (autor)
ho nikto neobviňoval.
bytovky, ktoré sú v centre mesta, sú
Druhým bola cena 1 €, v ktorej by
Kontroverznú
v zlom stave, okolo je neporiadok,
boli zahrnuté aj pozemky, hoci majú
a
emocionálne
časť bytov obývajú neprispôsobiví
podľa VZN hodnotu takmer 62 500
ladenú
diskusiu,
občania a je tu aj veľa neplatičov.
€. Tretím dôvodom boli nejasnosti
z ktorej nevzišli
Oprava bytoviek by si vyžiadala
okolo nájomníkov, keďže nie všetci
reálne návrhy na
veľké investície, ktoré mesto mosú neplatiči. Poslanec Kožuch na zariešenie problému,
mentálne nemá. Borí sa aj s neplasadnutí koncom novembra napokon
uzavrel primátor
tičmi, ktorých musí riešiť zdĺhavou
navrhol, aby sa areál s bytovkami
mesta. Pripomesúdnou cestou. Zatiaľ rozhodli len o
aj pozemkami odpredal spôsobom
nul, aké obrovské
tom, že sa na ich predaj má vypísať
hodným osobitného zreteľa s tým, že
dlhy
neplatičov
obchodná verejná súťaž. Medzitým
bytovky by sa odpredali za 1 € a ponové vedenie zdeo ne prejavil záujem konkrétny inzemky za cenu podľa VZN. Poslanci
dilo, keď nastúpil:
vestor. Bol ochotný ich opraviť za
o tom nerozhodovali, podľa nich by
„Nepátra sa po
vlastné, za celý areál ponúkol 1 €.
o osude bytoviek, nájomníkov a podtých, ktorí pustili
Ponuku prerokovali komisie, ale
nikateľov nemalo rozhodnúť len 12
do Zetoru nájomväčšina z nich bola proti. Prvým dôposlancov. Preto sa stotožnili s KoNa zhromaždenie prišla plná sála Sečovčanov, mohli
níkov s dlhom 9
vodom bolo, že investor neupresnil,
žuchovým návrhom zvolať občanov
vyjadriť svoj názor.
000 €. Musíme to
čo by zmena majiteľa znamenala pre
na zhromaždenie.
(lyv)

Nekonečný príbeh Bačkovskej...

Výťažok 1. ročníka zbierky Sečovčania Sečovčanom pomohol Patrikovi Safkovi

Prvý ročník dobrovoľnej verejnej
zbierky Sečovčania Sečovčanom 2012
dopadol nad očakávanie. Sečovčania
ukázali veľké srdce – počas jedného
mesiaca sa vyzbieralo 240 €. Tie tesne
pred Vianocami odovzdal primátor
mesta Jozef Gamrát postihnutému
Patrikovi Safkovi. Pomoc Sečovčanov jeho matku Ingrid dojala.
Pilotný projekt dobrovoľnej zbierky
pripravilo mesto v spolupráci s OZ
Lúč. O jej vyhlásení oficiálne rozhodli poslanci, ktorí schválili aj meno
Sečovčana, ktorý výťažok dostane.
Odštartovala 16. novembra na akcii
Zumba white night maraton. Začiatok
zbierky programom Pre Patrika podporila aj tanečná skupina Mars. Dobrovoľné príspevky mohli občania mesta dávať do úradne zapečatenej urny.
Zbieranie príspevkov prebiehalo
takmer do Vianoc. Sečovčania ich
mohli do urny vložiť pri všetkých

Výťažok zbierky vzhľadom
na okolnosti primátor mesta
Jozef Gamrát odovzdal rodine
Safkovcov doma...

mestských akciách v kultúrnom dome.
Počas pracovných dní urnu vyložili na
podateľni mestského úradu. Zbierka
sa skončila 19. decembra. Urnu komisionálne otvorili a zrátali výťažok.

Ten prekvapil – Sečovčania vyzbierali
240 €. Tie na druhý
deň odovzdal Patrikovej matke Ingrid
primátor mesta Jozef Gamrát. Keďže Patrik je ťažko
zdravotne postihnutý, odovzdávanie sa
konalo u Safkovcov
doma.
Primátora
mesta osud chlapca
dojal. Všimol si, že
celá domácnosť Safkovcov je prispôsobená práve Patrikovi
a matka Ingrid sa o

neho príkladne stará. Výška výťažku
bola pre ňu pred Vianocami milým
prekvapením. Nevedela nájsť slová,
povedala len prosté: „Ďakujeme.“
Podľa jej slov peniaze od Sečovča-

nov rodina použije na bežné denné
potreby pre Patrika. Vysvetlila, že starostlivosť o neho je nielen fyzicky, ale
aj finančne náročná. Napr. len za lieky
mesačne priplácajú okolo 50 €, okrem
toho potrebuje plienky a špeciálne
potreby. Pripustila, že dospievajúci
Patrik je čoraz ťažší a aj ona už začína
mať zdravotné problémy.
„Nikto pri pohľade na ňu nezapochybuje, že svojho syna miluje a urobí
pre neho všetko. Je to drobná, ale mimoriadne silná a obdivuhodná žena.
Som rád, že výťažok putoval práve pre
rodinu Safkovcov. A chcem sa poďakovať aj všetkým Sečovčanom, ktorí
ukázali svoje veľké srdce a prispeli.
Ukázalo sa, že takáto adresná pomoc
má zmysel,“ povedal primátor. Na
záver dodal, že aj preto bude mesto v
novej tradícii zbierky Sečovčania Sečovčanom pokračovať.
(lyv), snímka: (autor)
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Primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát udelil ocenenie Pro Nobis 2012

Lukasovi Ruegenbergerovi a Mestskej hasičskej dychovej hudbe

Dňa 14. decembra v kultúrnom dome odovzdávali ocenenia Pro nobis,
ktoré každoročne udeľuje primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát. Vlani si
túto cenu z jeho rúk v kategórii jednotlivec prevzal básnik Mikuláš Kasarda a v kategórii kolektív Základná umelecká škola na Ul. Dargovských
hrdinov v Sečovciach.

dychovej hudbe, ktorá nedávno oslávila 70. výročie svojho vzniku. V roku
1942 ju založil Alojz Schronk, ktorý
bol jej prvým kapelníkom. Od roku
1975 v jeho šľapajach pokračuje súčasný kapelník Anton Briňarský. Pod
jeho vedením účinkovala aj v Maďarsku a Poľsku. Zúčastňovali sa na festivaloch dychových hudieb v Uníne, v
Kremnici, Žiline, v meste Gbely. Na
súťaži kolektívov v Helcmanovciach
a vo Valalikoch skončili v bronzovom
pásme. V roku 1997 vydali prvú magnetofónovú pásku Požiarnická láska.

Repertoár tvoria hymny, chorály, pochody, valčíky, polky a tanečné piesne,
mnohé z nich hudobne upravil Anton
Briňarský, ktorý je aj autorom hudby k
veršom od básnikov: Jána Besterciho,
Mikuláša Kasardu a Ingrid Lukáčovej.
Cenu Pro Nobis 2012 prevzal kapelník
Anton Briňarský.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy na Ulici
Dargovských hrdinov, Detský folklórny súbor Pavička.
Slávnosť ukončil koncert Mestskej
hasičskej dychovej hudby.
(mj)

Cenu Pro Nobis 2012 z rúk primátora Jozefa Gamráta preberá Lukas Ruegenberg. Ocenenie mu odovzdal počas priateľskej návštevy Nemecka.
V rámci druhého ročníka udeľovania cien Pro Nobis 2012 v kategórii
jednotlivec ocenil rehoľného brata z
opátstva Maria Laach Lukasa Ruegenberga, ktorý sa zaslúžil o fotodokument Kaplnka v rómskej osade Habeš
v Sečovciach. Od roku 2003 sa jeho
pričinením dostalo tejto osade veľa
duchovnej a materiálnej pomoci, zaslúžil sa o vybudovanie a výtvarnú výzdobu kaplnky. Poskytol financie pre

Mesto Sečovce na zakúpenie domu a
zriadenie Komunitného centra.V nemčine vyšla v roku 2010 kniha pre deti
o Habeši s názvom „Ivan a Dominik“.
L. Ruegenberg bol autorom ilustrácií.
Primátor mesta Sečovce mu ocenenie
Pro nobis 2012 odovzdal počas priateľskej návštevy v Nemecku.
V kategórii kolektív primátor mesta
udelil ocenenie za dlhoročnú príkladnú
kultúrnu činnosť Mestskej hasičskej

Cenu Pro Nobis 2012 z rúk primátora Jozefa Gamráta preberá kapelník
Mestskej hasičskej dychovej hudby Anton Briňarský.
Snímka: (lyv)

Na Vianočnej akadémii „Je čas na dobro“ o pravých ľudských hodnotách
V predvianočnom čase sa v kultúrnom dome uskutočnila Vianočná akadémia, ktorú pripravili učitelia a žiaci zo ZŠ na Obchodnej ulici. Pretože celý
program bol vlastne príbehom, autorka scenára - Mária Brecková - mu dala
výstižný názov: Je čas na dobro.
Hlavným hrdinom príbehu bol malý
Filip, ktorý, tak, ako každé iné dieťa,
má rád Vianoce. V puberte sa jeho
hodnoty zmenili – hlavnú úlohu v jeho
živote začali mať „prachy“. Zistil, že
kto má peniaze, má všetko. Značkové
oblečenie i uznanie kamarátov. Zme-

nil sa (jeho postoj na javisku vyjadrila pesnička Prachy sú prachy, ktorú
zaspieval Dominik Korytko). Keď
Filip zostarol, zostal sám. Uvedomil
si, že peniaze nie sú všetkým. Pravými ľudskými hodnotami sú láska,
šťastie, zdravie, dobro. Na javisku sa

však všetko dobre končí – predovšetkým preto, že toto všetko sa mu len
snívalo...
V pásme zloženom z piesní a scénok
sa žiaci školy prezentovali scénkou
„Dievčatko so zápalkami“. Predstavili
sa speváci: Radka Sciranková, Katka
Šimková, nemeckú vianočnú pieseň
Fröhliche Weinachten zaspievali Lívia

Vereščáková, Patrícia Vargová, Veronika Iľková a Ivana Safková. Text v
nemeckom jazyku prečítali Erik Safko a Paťo Palašthy. V úlohe Filipa sa
predstavili: Zoran Záhradník, Mário
Tomko a Martin Hudec. Prítomných
divákov na prechádzku časom pozvala Klaudia Jenišová.
M. Javorský, snímky: (autor)
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Na Blatnej ulici do konca roka pribudnú byty, schválili rozpočet

Marek Kožuch sa vzdal mandátu, nahradí ho Dušan Bajus
Za účasti 11 poslancov sa tesne pred Vianocami, 20. decembra, konalo posledné vlaňajšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Dvanásty, Marek Kožuch (SDKÚ DS), sa vzdal mandátu, ako to už prehlásil na verejnom zhromaždení. Mestské zastupiteľstvo to zobralo na vedomie a vyhlásilo náhradníka. Bude ním Dušan
Bajus. Mandátu sa ujme na najbližšom zasadnutí.
Poslanci sa zaoberali návrhom plánu nepozdáva. Podľa jeho mienky má na
možné nič postaviť, sa zhodli na cene
11 €/m2, rozhodli, že predávať sa bude
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013, úrade pracovať 4 hodiny denne a mala
priamym spôsobom mesto zverejnilo
ktorý predložila hlavná kontrolórka by tam byť každý deň. Podľa neho má
v tomto duchu aj zámer a čaká na poSilvia Kobzošová. Schválili ho v podosť času, aby veci predkladala včas.
nuky záujemcov.
dobe, ako ho predložila. V ďalšom Kontrolórka ďalej tvrdila, že všetky
Dobrou správou pre mladých ľudí
bode mala podľa pozvánky predložiť
správy poslancom predložila. Napoje schválenie návrhu spoločnosti
kon predsa len navrhla doplniť, aby
správy z kontrol, keďže nie všetky
Stavimat, ktoré chce zrekonštruovať
poslanci aj prerokovali. O niektorých poslanci zobrali na vedomie aj jednu
budovu na Blatnej ulici na bytovku.
kontrolách, ktoré mala podľa plánov z neprerokovaných správ – o kontrole
Mestu ponúkli, že do toho investujú
na rok 2012 urobiť, nemali informácie plnenia uznesení za rok 2011, ktoré jej
z vlastných zdrojov, vybavia všetky
uložili uznesením. Napokon tento bod
oni ani Mestský úrad, ktorý pripravuje
podklady aj žiadosti na ŠFRB a ak
materiály pre zasadnutia MsZ. Kon- schválili väčšinou hlasov.
mestu schvália výhodný úver a dotátrolórka predložila len správu o konBez väčších diskusií schválili aj
ciu, mesto bytovku odkúpi. Výhodou
trole plnenia uznesení.
rozpočet mesta na rok 2013 a Progratohto modelu je, že mesto nič neriskuPoslanec Ján Dobránsky (KDH) sa mový rozpočet, vyjadrila sa k nemu
je. Ak by úver nevyšiel, investor byty
ohradil, že materiály od nej – správa aj kontrolórka. Po dlhých mesiacoch
prenajme alebo predá sám. Malo by tu
a stanovisko k rozpočtu na rok 2013 sa na zasadnutie dostal aj zámer na
byť 24 bytov.
mu zase prišli neskoro – do mailovej predaj pozemkov pri Tofaku, kde sa
Primátor poslancov informoval o
schránky ich vraj dostal v deň za- komisie nevedeli dohodnúť na cene,
výsledku verejnej zbierky Sečovčakeďže za 35 €/m2 podľa cenovej mapy
sadnutia. Milan Mika (nez.) dodal,
nia Sečovčanom 2012. Informoval aj
že jemu prišli deň pred zasadnutím. ho nikto nechcel. Po zvážení stavu
o výsledku verejného zhromaždenia,
Dobránskemu sa postup kontrolórky mestskej parcely a toho, že tu nie je

ktorý zobrali na vedomie. V závere
uznesením doriešili vyradenie budovy Slavoja z majetku mesta, keďže
pri kontrole sa zistilo, že jej zaradenie
pred niekoľkými rokmi nebolo zákonné. Primátor informoval, že mesto získalo od spoločnosti Eustream sponzorských 12 000 €, ktoré sa použijú na
investovanie do niektorej zo škôlok.
Vybaviť sa podarilo aj sponzorských
4 500 € pre futbalový klub Slavoj.
Prekvapením na záver bol návrh
Jána Dobránskeho na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky na zanedbávanie povinností. Vyčítal jej,
že veci pre MsZ nepredkladá riadne
a včas a niektoré výsledky kontrol z
vlaňajška nepredložila vôbec. Kontrolórka sa ohradila, že ju chcú odvolať a pohrozila, že sa bude brániť.
Dobránsky jej oponoval, že zmyslom
jeho návrhu je, aby svoju prácu robila poriadne. Svoju nespokojnosť už
vyjadril viackrát. Dobránskeho návrh
ale podporilo len päť poslancov a neschválili ho.
(lyv)

O zlepšenie a zjednodušenie prístupu k informáciám a zvýšenie záujmu občanov o samosprávu sa mesto
Sečovce snaží aj cez webstránku mesta. Od zmeny webmastra začiatkom roka 2012 absolvovala výrazné
zmeny. Doplnili sa nové podstránky, menu sa sprehľadnilo, takmer každodenne na ňu pribúdajú stále nové
informácie o dianí v meste.
Dôkazom toho, že zmeny prinášajú na svojich oficiálnych weboch zmlučili v roku 2012 o neuveriteľných 43
efekt užívateľom stránky a teda obča- vy poskočilo o 50 bodov! Pozíciou na
miest! Posunuli sa z 93. miesta (2010)
nom je, že návštevnosť webu prudko 18. mieste zo 100 sledovaných miest
na 50. miesto (2012). TIS hodnotila v
stúpla. Mesto teší, že si jeho snahy
a obcí sa stalo lídrom medzi 11 mestarámci projektu Otvorená samosprávšimli aj prestížne medzinárodné or- mi Zemplínskeho regiónu. Na výchova, nakoľko je vedenie vybraných
ganizácie. Koncom roka zaznamenalo de Sečovce predbehli len Smižany,
samospráv naklonené otvorenosti a
skvelé výsledky v dvoch významných
Poprad a Prešov.
transparentnosti voči svojim obyvatehodnoteniach Transparency InternaMesto potešili aj výsledky druhéľom. Rebríček je založený na hodnotional Slovensko, ktoré s webstránkou ho hodnotenia, ktoré TIS zverejnila
tení poskytovania informácií obcami
súvisia. V prvom organizácia, zaobe- začiatkom decembra 2012. V rebríčna ich weboch a cez infožiadosti, ako
rajúca sa transparentnosťou vo verej- ku transparentnosti 100 najväčších
aj rozsahu nimi zavedených protikonej správe, vyhodnotila, že od roku
samospráv zaznamenali Sečovce porupčných mechanizmov. Najväčší
2010 mesto v povinnosti zverejňovať riadny skok - oproti roku 2010 poskoskok mesto urobilo v poskytovaní

informácií a účasti verejnosti na rozhodovaní.
Umiestnenie je o to cennejšie, že
mesto zlepšovanie webu rieši vo
vlastnej réžii. „Je ešte čo vylepšovať,
postupne na web doplníme čo najviac
informácií pre ľudí. Momentálne je
stránka v prestavbe, mesto bude meniť aj jej vzhľad a modernizovať ju.
Teraz preskupujeme časť podstránok,
spájame ich do logických celkov, ktoré chceme preložiť do hlavičky webu,
aby boli na očiach a ľudia ich ľahko
našli. Bude to trvať niekoľko týždňov,
preto prosím návštevníkov o trpezlivosť,“ uviedla Lýdia Vereščaková,
supervízor webu.
(ma)

Sečovce poskočili v transparentnosti a poskytovaní informácií

Počas Vianoc mesto pomáhalo núdznym, potraviny dodala nadácia Kellerladen
V Komunitnom centre rozdávali stravu a oblečenie

Teplé jedlo a oblečenie rozdávalo
mesto počas Vianočného obdobia.
Podarilo sa to vďaka daru nadácie
Kellerladen, ktorá v jeseni mestu
sponzorsky zohnala a doviezla potraviny z Nemecka.
Vydávanie teplej stravy, ktorý mesto
umiestnilo do Komunitného centra, sa
začalo tesne pred Vianocami, 21. decembra. V tento deň bola na jedálničku výdatná paradajková polievka s ryžou. Do Komunitného centra prilákala
hlavne deti – a hlavne pre ne bola aj
určená. Podľa slov Jána Pavlovčáka,
ktorý výdaj koordinoval, vydali za pár
hodín asi 170 dávok. Ako sa ukázalo,
záujem hladných detí vysoko presiahol očakávania mesta aj možnosti.
Preto v ďalších dňoch počet dávok
zvýšilo. Na Štedrý deň mesto pripravilo fazuľovú polievku s cestovinou a

Počet hladošov deň odo dňa narastal. Hladošov sa napokon nazbieralo okolo
250 denne.
klobásou a na prilepšenie čokoládový
puding. Na stravníkov sa prišiel po-

zrieť aj primátor mesta Jozef Gamrát,
ktorý deťom ako darček doniesol kek-

sy. Dal príkaz aj na rozdanie teplého
šatstva od súkromných darcov, zo
zbierok a od nemeckej nadácie. Každý, kto prišiel, dostal teplé oblečenie,
sveter či vetrovku.
„Pri prvom výdaji sme si všimli, ako
chabo chodili deti oblečené. Preto
sme sa rozhodli rozdať aj oblečenie,
aby sa zahriali. Dúfam len, že šatstvo poslúži svojmu účelu,“ vysvetlil.
V ďalších dňoch boli na jedálničku
polievka zo zelenej fazuľky či šošovicová. „V priemere sme vydali 220250 dávok, nezostala ani jediná,“
zhodnotil Ján Pavlovčák. Mesto chce
vo vydávaní stravy v rámci časových
možností pokračovať. Podľa slov primátora nemecká nadácia prisľúbila,
že bude mesto pravidelne zásobovať
surovinami na varenie.
(lyv),
snímka: (autor)
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Sečovskí seniori ukončili starý rok, vyspovedali primátora

Dôchodcovia sa živo zaujímali o dianie v meste
Slávnostným posedením ukončili
starý rok 2012 sečovskí dôchodcovia. Stretli sa v klube dôchodcov
na ulici SNP. Pozvali aj primátora.
Ten napriek návalu práce koncom
roka ponuku prijal. Klub bol plný
na prasknutie - prišiel každý, kto
mohol. Napriek veku sú sečovskí
dôchodcovia mimoriadne čulí. A
zvedaví – primátora poriadne vyspovedali.
„Stará“ škola, pohostinnosť a veľké
srdce skôr narodených Sečovčanov
sálala z každého rohu klubu. Sviatočne ho vyzdobili a pripravili aj pohostenie. Primátor sa zvítal s každým z
nich a ani on neprišiel s prázdnymi
rukami. Ako sa sluší a patrí, hostiteľom zaprial pekné sviatky, šťastnejší
a lepší Nový rok a hlavne veľa zdravia.

Primátor seniorom zavinšoval ako sa patrí a odpovedal na ich zvedavé otázky...

Priznal, že medzi seniormi sa cíti
uvoľnene. „Vážim si ich. Cením si
ich múdrosť, obrovské skúsenosti a
nadhľad. Rád si ich vypočujem, lebo
sa pýtajú a hovoria priamo – aj o nepríjemných aj o príjemných veciach.
To pozvanie sa nedalo odmietnuť,“
povedal.
Jeho slová dokazovala bezprostredná diskusia o dianí v meste, o ktorý
sa dôchodcovia živo zaujímali. Vyspovedali primátora – prebrali s ním
všetko od problémov s neprispôsobivými občanmi, cez zahradenú Vysokú ulicu, ktorá ich veľmi trápi, nedostatok financií na všetko, šetrenie na
úrade, zdravotníctvo až po poriadok
v meste či sociálnu oblasť. Svoju
rozhľadenosť a sledovanie verejného
diania dokázali aj rozhovormi o politike štátu... (lyv), snímka: (autor)

Na Vianočnej akadémii ZŠ Komenského školáci hľadali čaro Vianoc
Pestrý program Vianočnej akadémie pre rodičov a Sečovčanov
pripravila ZŠ na Komenského ulici.
Zvlášť si dala záležať na vybavení scény a výzdobe. Celej scenérii
programu dominovala nádherná
kulisa s pohľadom na známe mestské budovy.
Samotný program sa niesol v znamení predvianočných televíznych
novín, kde jednotliví reportéri zisťovali, či sa čaro Vianoc naozaj vytratilo
spomedzi nás, ľudí. Zneli najprv slovenské piesne, básne, scénky aj vinše.
Informovali aj zahraniční reportéri z

Moskvy (ruské piesne zneli v podaní
našich žiakov) a Londýna (anglické
piesne). V závere, pri svetle sviečok
znela krásna vianočná pieseň všetkých účinkujúcich s konštatovaním,
že čaro Vianoc a láska medzi ľuďmi,
sa nevytratila. Do programu sa v závere zapojil aj riaditeľ školy Gejza
Hallér, ktorý všetkým účinkujúcim
aj divákom zaprial krásne Vianoce a
Šťastný Nový rok.
(zsk)
Text pod foto: Na Vianočnej akadémii účinkujúci zisťovali, či sa spomedzi ľudí vytratilo čaro Vianoc..
Foto: (mip)

Prváčikovia na ZŠ Obchodná sa stali občanmi krajiny Čísiel a písmen

Na imatrikulácii museli dokázať svoju šikovnosť a vedomosti

Tak ako každý rok, aj tento sa na ZŠ Obchodná konala imatrikulácia
prvákov. Pri tejto príležitosti sme si pre našich prváčikov pripravili zaujímavý program, doplnený rôznymi sprievodnými súťažami. Oficiálne sme
ich prijali medzi seba do krajiny „Čísel a písmen“ ako sme ju poeticky nazvali. Dvere do tejto krajiny museli otvoriť najmä svojou šikovnosťou a
svojimi vedomosťami.
My deviataci sme sa vyše dvoch
týždňov stretávali, pracovali na kostýmoch a scénach, skúšali si svoje
roly a pritom ostávali spolu s našimi
skvelými učiteľmi do večera. Naše
poďakovanie patrí predovšetkým
pani učiteľkám Záhradníkovej a
Breckovej, pánom učiteľom Kužuchovi, Trellovi a pani vychovávateľke
Glezovej.
Začali sme scénkou, v ktorej naši
rytieri (chlapci z 9. A, 9. C) bojovali medzi sebou a ich dvorné dámy
(dievčatá z 9. A , 9. C) na nich čakali
po krajoch našej „siene“. Hneď ako
chlapci dobojovali, vyšli sme k nim aj
my radcovia a vyskúšali sme znalosti
našich prvákov zo sveta rozprávok.
Keďže boli veľmi šikovní, zavolali

sme naše Veličenstvo – kráľa a kráľovnú. Tí by našich prváčikov brali
hneď, ale pravidlá zneli jasne. Prváci
museli splniť jednotlivé úlohy a až
potom sa mohli stať občanmi nášho
kráľovstva. Súťaže pripravili žiaci
9. B a 9. C. Keď každá zo skupiniek
úspešné absolvovala jednotlivé stanovištia, kráľ ich prijal medzi nás, prečítali sme im sľub a naši rytieri ich slávnostne dekorovali za občanov krajiny.
Všetci sme boli nadšení, pani učiteľky dojaté, deti rozjarené a my nanajvýš spokojní s tým, ako sa nám
všetko ideálne podarilo. Naša kráľovná bola taká nadšená, že sa z toho až
rozospievala. Zaspievala nám pesničku Tri slová.
Diana Kaňuchová (9. C)

Povedali o imatrikulácii
Učitelia:
„Bolo to veľmi pekné. Dúfam, že aj v budúcom roku sa stretneme s takto
kvalitne prevedenou prácou.“ (M. Kešeľová, riaditeľka). „Kreatívne, myšlienka bola pekná v tom, že to pripravili žiaci 9. ročníka s radosťou a nadšením, šermiarskym šarmom, nápaditými súťažami. Na tváričkách bolo vidieť
nadšenie prváčikov.“ (p. uč. Strapoňová). „Inovatívne, nápadité, veľmi pekne
pripravené.“ (p. uč. Stremeňová). „V prvom rade by som pochválil deviatakov za ich aktívny prístup a krásnu inscenáciu. Vďaka patrí aj vyučujúcim,
ktorí to s nimi pripravili.“ (p. uč. Hudec). „Výborná myšlienka, zaujímavá
hudba, pútavé. Úvod vtiahol diváka hneď do deja.“ (p. uč. Ihnátová). „Páčilo
sa mi to celé od A po Z. Veľmi sa mi páčili kostýmy vystupujúcich a to, ako sa
deviataci venovali deťom a ako to samostatne zvládli.“ (p. uč. Hruškociová).
„Program bol veľmi pútavý a tým zaujal všetky deti.“ (p. uč. Šimková)
Prváci:
„Páčila sa mi kráľovná, rytieri, súťaže a najmä dráha.“ (Aďka Kobylková). „Páčila sa mi kráľovná a zo súťaží dráha.“ (Sofia Mazarová). „Aj
mne sa páčila kráľovná, dráha aj rytieri.“ (Adelka Mitrová). „Mne sa páčila
dráha, meče, súťaž s písmenkami, ale najviac rytieri, aj ja by som raz chcel
byť rytierom.“ (Oliver Domanič). „Páčili sa mi rytieri, ich meče a zo súťaží
basketbal.“ (Nicolas Maľuda)
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Na VI. ročníku regionálnej prehliadky Christos raždajetsja zneli

Vinše, koledy, duchovné piesne, vianočné hry
Vianoce sú dňami, kedy si pripomíname, že Boh v tele navštívil zem, lebo
sa chcel stať prítomný v osobnom živote každého človeka.

Radostná atmosféra vianočných
sviatkov sa k nám priblížila aj 30.
decembra v kultúrnom dome v Sečovciach, kde v popoludňajších hodinách prebiehal VI. ročník regionálnej
duchovnej prehliadky vinšov, kolied,
duchovných piesní a vianočných hier
Christos raždajetsja! Podujatie sa konalo pod záštitou Spolku sv. Cyrila a
Metoda v Michalovciach a Mestského
úradu v Sečovciach.
V takmer trojhodinovom kultúrnom
programe účinkovalo viac ako 120
účinkujúcich. Sála bola plná divákov občanov mesta, ale aj blízkeho okolia.
Podujatie navštívil primátor mesta Se-

čovce Jozef Gamrát, predseda Spolku
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
Michal Hospodár, za gréckokatolícku
farnosť Sečovce otec dekan Miroslav
Pohár, ale aj ďalší kňazi a predstavitelia cirkví v Sečovciach a blízkom okolí. Pre členov Výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach to bola
aktivita, ktorá napĺňa jeden z cieľov
Spolku - oživovať a rozširovať tradície a zvyky kresťanskej kultúry a aktívne šíriť odkaz sv. Cyrila a Metoda.
Po príhovore primátora mesta Sečovce J. Gamráta a predsedu Spolku
sv. Cyrila a Metoda M. Hospodára sa
účinkujúci i diváci vydali na kultúr-

O zdravej výžive

Centrum voľného času Sečovce pripravuje prednášku o zdravej výžive pod
názvom „Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili“. V rámci
nej sa bude konať ochutnávka racionálnych pokrmov. Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte a prihláste sa. Radi medzi nami privítame aj tých, ktorí by
chceli akýmkoľvek spôsobom participovať na príprave tohto podujatia. Viac
informácií v CVČ alebo na telefónnom čísle: 0915 110 334
(mj)

nu oslavnú cestu plnú radosti, viery,
pokory... Všetci si oživili spomienky a pripomenuli kresťanské zvyky,
ktorými naši predkovia oslavovali
narodenie Ježiša Krista. O radosť z
daru Božej lásky sa prišli podeliť títo
účinkujúci: speváčka Kristínka Buzinkaiová zo Sečoviec, ktorú hudobne
sprevádzal otec Ján Buzinkai, svojou
hrou na dychové nástroje a recitáciou
vinšov sa predstavili učitelia a žiaci
z Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach - Základnej umeleckej školy
sv. Cecílie. Program obohatil gospelovým spevom Mládežnícky zbor vo
farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach,
vystúpil Detský gréckokatolícky spevácky zbor Cherubín z Trebišova,
Folklórna skupina Komanička z Nového Ruskova, z Nového Ruskova sa
predstavil Pavol Tomko, ktorý zaspie-

val ľudové piesne a zahral na fujare.
Ďalšími účinkujúcimi boli: Folklórna
skupina Vydumanec z Kuzmíc, Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc,
prehliadku ukončil Spevácky zbor
dospelých Kairos pri Chráme svätých
apoštolom rovných Cyrila a Metoda v
Sečovciach.
Po krátkom vyhodnotení prehliadky
predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda
M. Hospodárom, sa všetci účinkujúci zhromaždili na pódiu a spoločne s
divákmi v hľadisku zaspievali pieseň
Tichá noc, svätá noc. Zapálené sviečky v rukách symbolizovali svetlo duše
a srdca. Potešením je, že aj podujatím
Christos raždajetsja pokračujeme v
šírení kresťanských zvykov a tradícií,
aby v nás všetkých prebývalo Slovo,
ktoré sa telom stalo.
Ingrid Lukáčová

Mesto Sečovce aj tentokrát pripravilo veľkolepé silvestrovské oslavy. Konali sa na parkovisku pri tržnici. Začali o 22.00 hod., skončili okolo 2.00
hodiny rannej. Všetci občania, ktorí premohli lenivosť a vymenili pohodlie obývačky za zaplnené námestie, si iste prišli na svoje. Mnohí sa stretli s
priateľmi, ochutnali varené vínko, pokochali sa nádherným ohňostrojom,
mladší si aj zatancovali. O dobrú náladu sa postaral dídžej.
Snímka: (mj)

V klube dôchodcov sa konalo zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža

Novými držiteľmi zlatých Plakiet prof. MUDr. Jana Janského Peter Havrila a Jozef Kuriško

V klube dôchodcov sa uskutočnilo zhromaždenie členov Miestneho spolku
Plakety prof. MUDr. Jana Janského
Slovenského červeného kríža v Sečovciach. Ako v hodnotiacej správe uviedza 10 bezpríspevkových odberov krvi
la Janka Tomášová, jeho predsedníčka, členovia spolku v uplynulom roku
prevzali títo Sečovčania: Jakub Ďurzorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí.
kovič, Július Bὄszermeny, Miroslav
„S veľkým záujmom sa stretla bepomoc, podporili sme verejné zbierky,
Bereš, Jaroslav Oros, Maroš Hrinda,
seda s lekárkou Luciou Demešovou,
ktoré organizuje Liga proti rakovine.“
Peter Saban, Ing. Jozef Farkáš. Strieďalej aj kvíz pre deti o založení SČK a
Prítomní sa ďalej dozvedeli, že 28.
borné plakety za 20 bezpríspevkových
poskytnutí prvej pomoci,“ konkretizonovembra 2012 sa v Trebišove uskuodberov krvi: Jakub Ďurkovič, Juraj
vala J. Tomášová. A pokračovala: „V točnil slávnostný aktív Územného
Korbuľák, Peter Saban. Zlaté plakety
júni sa uskutočnili merania na biometspolku SČK. Na ňom si bronzové
za 40 bezpríspevkových odberov krvi
rickej váhe na základných školách, na
Spojenej škole, v klube dôchodcov. V
rámci Dni Mesta Sečovce sme merali
krvný tlak, a pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trebišove vyšetrovali krv. Na ZŠ na
Obchodnej ulici a na Spojenej škole sa konali besedy o darovaní krvi,
zorganizovali sme zbierku šatstva pre
sociálne slabé rodiny, pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove vyšetrovali krv aj
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Zúčastnili sme sa na akcii spojenej s
dobrovoľným darovaním krvi v SLZE,
nechýbali na viacerých podujatiach
organizovaných mestom, na ktorých
Jedna z akcií Miestneho spolku SČK sa konala v rámci Dni Mesta Sečovce.
sme boli pripravení poskytnúť prvú

Peter Havrila a Jozef Kuriško.
„Navrhujem, aby sme v roku 2013
vytvorili krízový manažment, kde pripravenosť ľudí na katastrofu súvisí
s ochranou ľudských životov,“ pokračovala predsedníčka. „Podporíme Valentínsku kvapku krvi, verejnú
zbierku Deň narcisov, kampaň Kvapka krvi pre detskú onkológiu košickej
Detskej fakultnej nemocnice, zorganizujeme aktívy o bezpríspevkovom
darovaní krvi, ukážky o poskytovaní
prvej pomoci pre deti z materských,
základných a Spojenej školy a širokú
verejnosť, besedy pre deti o škodlivosti používania omamných látok, prednášku o civilizačnej chorobe zvanej
Diabetes mellitus a ďalšie akcie.“
Miestny spolok SČK v Sečovciach
má 61 členov. Novozvolený výbor bude
pracovať v zložení: Janka Tomášová
(predsedníčka), Renáta Škovranová
(podpredsedníčka), Danka Kašníková
(pokladníčka), Tomáš Bedaj (revízor).
Referentkou pre darcovstvo krvi sa
stala Ružena Kratochvílová. Členská
známka na rok 2013 stojí 1 €. Môže si
ju kúpiť aj nečlen SČK. M. Javorský
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Kochanovce - stratená dedina detstva (24)

Magická sila Štedrého dňa. Kúzlo
štedrovečernej noci. Čarovné požehnané Vianoce. Kde sa vzali tie
slovné spojenia, odkiaľ sa berie tichá, jasavá, (bezkonkurenčná) vianočná atmosféra?
Vkráda sa v spomienkach na starokochanovské Vianoce, možno je
z vône pečených zemiakov, z vône
dymu rozviateho vetrom po jesennom
poli, z krehkých stôp v prvom snehu
sv. Martina na bielom koni, mihne
sa v nej trochu z katarínskeho „schovajte sa pod perinu“, trochu z Andráša, trochu z Mikuláša a od Lucie do
Vianoc už každá noc má svoju moc.
Už pred dobrým polstoročím veľa z
predvianočno –vianočných zvykov
na Kochanovskej ulici „vidno“ nebolo. Aj dnešní osemdesiatnici hovoria,
že i „voňi, jag buľi mladi, ta už ľem
na Andraša chodziľi metac kendericu
do oblakoch a dachtori gazdove išče
s ceskom plašilľi bosorki od obisca,
abo kropiľi obisce i chľiv zo švecenu
vodu, robiľi križ z bilu krejdu na dzvere u chľive abo pred ňima paľiľi stari
bočkor, žebi bosorka nevešla dnuka a
neodňala od dojnej kravi mľiko a od
ceľnej kravi ceľe“. Od 60-tych rokov prišla so svojimi zvykoslovnými
programami na pomoc aj televízia a
zvyky na Slovensku sa dosť „premiešali“. Zato svätý Mikuláš 5. decembra
po zotmení obchádza Kochanovce

doteraz. Do vyčistených topánok na
okennom parapete poukladá darčeky
pre deti – aj dobrých dospelých - zazvoní zvončekom a už ho niet. Stáva
sa, že k deťom príde aj dnu do domu.
Častejšie s čertom ako s anjelom. Čert
je čierny, rohatý, Mikuláš má, ktovie
prečo, najnovšie odev požičaný od
Santa Clausa a chcú vedieť, či deti
celý rok poslúchali a či vedia nejakú
mikulášsku modlitbičku alebo básničku.
„My sme na Mikuláša chodziľi i po
vinčovaňu a gréckokatolíci večer nosili „Mikuláša“ aj do sečovskej cerkvi.
V cerkvi nebola vtedy sakristia, tak
vajcia, kury a iné veci z domu ukladali
za oltár a kuri tam vecka graučeľi cez
cale modľeňe“, spomína bývalý Kochanovčan Pavol Mikloš. Pochôdzky
Mikuláša, anjela a čerta, čo nosia deťom dary sú podľa publikácie Slovensko (Obzor, Bratislava 1975, s.1008)
mestským zvykom novšieho pôvodu.
Do Kochanoviec zvyk pochôdzok neprenikol. A predsa... Už neviem, kam
sme sa raz večer, keď chodil Mikuláš,
s mamou vybrali. Ulica bola tichá,
prázdna a padal na ňu ten najkrajší
kochanovský sneh – tiež tichý, hustý,
vŕzgajúci pod nohami. Vtedy sme
stretli Mikuláša – v slovenskom kožuchu, s biskupskou čiapkou a palicou, s
košom. Nepamätám si, či niečo povedal, ale z koša pre mňa vybral darček

v tmavočervenom celofáne (vtedy to
bol jediný - doteraz neprekonaný –
vianočný obal) a zmizol v snehu, z
ktorého sa vynoril. Normálne som sa
bála, a to som už na reči o Mikulášovi
bola veľká. A že vraj Mikuláš, kúzla,
čary, veštby neexistujú... Na Vianoce
sa s nimi doslova rozpára celé vrece. Hneď na Viľiju ráno si napríklad
vydajachtivé dievčatá môžu vyveštiť
meno budúceho ženícha. Aj slávny
slovenský rozprávkar Pavol Dobšinský - a ten už len o kúzlach čosi vedel
– v knihe Slovenské obyčaje, povery a
čary uvádza pravdivú udalosť z roku
1867, keď „ panna stavu vzdelaného
vyšla si na priedomie jablko (od Lucie) dohrýzať, ale potom mrzela sa,
lebo z domu vyšiel iba sluha Paľo. No
do jeseni sa veru aj so sestrou vydala.
A obe za Paľov“ (Pictus s.r.o., Bratislava 1993, s.100). Ale načo chodiť po
pravdivé príklady k Dobšinskému do
roku 1867? Takmer o 100 rokov neskôr som osobne z bobaľku upečenu
skoro rano na Viľiju bežala na priedomie a tiež som sa trochu „mrzela“,
lebo išiel Martin Rajňak z konca a
mne sa vtedy, na Zemplíne zriedkavé
meno Martin, ešte nepáčilo. A veru
som sa neskôr (ako Dobšinského panna stavu vzdelaného) za iného Martina
aj vydala. A hoci podľa krstného listu
je môj muž Július, celý život ho volajú
Martin. Lebo veštba je veštba, zvlášť

tá na Viľiju. Mimochodom v tom červenom balíčku od Mikuláša, ako neskôr vyšlo najavo, boli krepľi (šišky)
od kamarátky Oľgy Muchovej. Ona si
to možno nepamätá, ale ja si vždy na
Mikuláša spomeniem na darček, ktorý
bol nie o krepľoch, ale o kúzle kamarátstva. A aj na tajomného Mikuláša
na ceste – Julku Sedlákovú – Fialovú,
ktorá ľudové zvyky asi milovala. O
pár rokov totiž spolu s Máriou Frickou
iniciatívne s košom klopali u susedov,
kde mali deti, a možno sa tak stali
jedinými „pochôdzkovými“ kochanovskými Mikulášmi. Zo záznamov
farskej kroniky vysvitlo aj to, že môj
muž je krstený ako Martinus Július,
ale o tom Martinovi bobaľka na Viľiju
predsa neklamala... Keď sa rok 2012
nachýli ku koncu v dňoch staroby ešte
s plnou silou vzkriesi ľudové tradície, zvyky, povery. Čo z nich ešte na
Kochanovskej ulici prežilo dodnes?
Pošleme pohľadnice, na Viľiju chlapi a chlapci zavinšujú (náš prvý vinčovač bol vždy Michal Bojtim i bači
Ďuri Sabol – Gazda), dodržíme pôst
(katolíci varia kozare (kapustnica)s
klobásou, rusnaci bez klobásy), podľa kochanovskej tradície pripravíme
štedrovečerný stôl, všetko preto, aby
sa navrátilo kúzlo štedrovečernej noci,
zrodené v dávnej minulosti v Betleheme pre ľudí dobrej vôle.
(mm)

Michal Rosol: „K podzemnej chodbe viedlo schodište z Varošského“
Potulky po Sečovciach nás v sprievode čerstvého deväťdesiatnika Michala Rosola zaviedli do prvej polovice dvadsiateho storočia, kedy sa v našom
meste organizovali chýrne výročné jarmoky a trhy. Po uliciach premávali
koče ťahané koňmi, námestie osvetľovali petrolejové lampy.
„Staral sa o ne môj otec. Bol zamest- voval som štátnu školu, dnes budova
nancom mestského úradu,“ spomína. CVČ. Učila ma manželka riaditeľa
„Lucerny zapaľoval pomocou dlhšej školy Margita Schronková,“ pokračopalice, na konci ktorej horel malý pla- val. Spieval i recitoval. Na Deň Slobomienok, hasil ich s palicou s vrchnády, na narodeninových oslavách T. G.
čikom. Tak, ako sa to robí v kostole. Masaryka, na oslavách M. R. ŠtefániPetrolej doplňoval z rebríka, ktorý noka. Škola mala tri budovy. Prvá bola
sil na pleci. Lampy boli na železných pri chodníku na hlavnej ceste, druhá
stĺpoch. Merali asi tri metre.“
mala dufart, cez ktorý sa išlo k treSvoje detstvo prežil na Halaštove, tej. A tá stála v miestach, kde je dnes
kde bývali aj gazdovia: Havrila, Gajt- školská jedáleň. Na budove s dufartom
ko, Janoško, Časár. Takmer všetci mali bola tyč, na ktorej visel zvonček so
koče, ktoré boli dvojmiestne, a kratšie šnúrkou. Riaditeľ Alojz Schronk ním
vozy ťahané koňmi. Slúžili na prepra- zvonil na začiatku a na konci každej
vu štyroch osôb. Poľnohospodárske
hodiny. Na otázku, či existujú podprodukty vozili na rebrinákoch s boč- zemné chodby v našom meste, povenicami.
dal: „Áno. Do chodby sa išlo z VarošNo najkrajšie spomienky sa viažu ského, čiže z budovy mestského úradu
na časy, keď chodil do školy. „Navšte- (dnes poschodová bytovka na Námestí
Michal Rosol pracoval na Notárskych úradoch v Parchovanoch, Michaľanoch, Sečovciach. Sečovský sídlil v dnešnej Základnej umeleckej
škole, v rokoch 1945 a 1947 v Hertzovom dome, ktorý kedysi stál v severnom domoradí námestia (dnes parčík pred predajňou Agro-milk).
Vedúcim notárom bol Ján Karel. Pomocnými notármi: Hanzel, Grus,
Bejla Lopuch, Jozef Vaňo.
V notárskom úrade bola matrika, jeho zamestnanci vydávali občianske preukazy, povolenia na mletie, na zakáľanie, potravinové lístky, poukazy na textil. Michal Rosol bol zamestnancom Obvodného úradu, ktorý
spravoval obce: Dargov, Bačkov, Trnávka a Zbehňov. Vedúcim úradu
bol Bartolomej Horanský. Od roku 1950 pracoval v Stavebnom podniku
(dnes na tomto mieste stojí Slovtranzgas), 26 rokov v SD Jednota.
Mikuláš Javorský, snímka: (archív)

O petrolejové lampy sa staral Rosolov otec.

sv. Cyrila a Metoda). K chodbe viedlo
schodište, ktoré bolo verejnosti neprístupné – dvere boli zamknuté. Nazrieť
do chodby teda nemohol každý. Prešiel som v nej asi sto metrov.“
Dobre si pamätá na krypty nachádzajúce sa pod rímskokatolíckym kostolom, ktoré sa „otvorili“ počas druhej
svetovej vojny, kedy vežu podmínovali
ustupujúci Nemci. Pri výstavbe novej
veže a poškodenej časti kostola sa zamurovali. „Prístavbu vybudoval Stavebný podnik (sídlil na mieste, kde sú
dnes plynári) asi v roku 1952. Dekan
Kapušanský pôvodne chcel vybudovať dve veže, ale neschválili mu to.
Vidieť to podľa toho, že veža nie je
uprostred tela kostola. Vedúcim majstrom na stavbe bol Leško, stolárom
Pavol Sakala. Mnoho hodín odpracovali samotní občania. Medzi nimi bola
aj manželka M. Rosola Mária.

„Keď sme kopali základ pre vežu,
našli sme staré kosti. Ležali v hĺbke
štyri metre,“ doplňuje výpoveď manžela. „Aj akúsi striebornú retiazku.
Základ mal rozmery zhodujúce sa s
pôdorysom veže. Celý sa zalial betónom.“ Po obvode sa urobil cokeľ, na
ktorom vymurovali steny.
Medzi Rosolove koníčky patrila
práca v záhradke, na kvetinových záhonoch na dvore. Dnes už mu to zdravotný stav nedovolí. Často pozerá televíznu stanicu Lux. Na otázku, čomu
vďačí za svoj pekný vek, odpovedal:
„Nikdy som nefajčil. Uprednostňoval som tradičné domáce jedlá ako
sú cestoviny, pirohy, buchty, halušky,
zamešku.“ 9. novembra 2012 oslávil
svoje deväťdesiate narodeniny. Svoje okrúhle životné jubileum oslávil v
kruhu svojich najbližších. K blahoželaniam sa pripája redakcia.
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Mikuláš rozsvietil stromček, rozdával radosť i darčeky

Mesto Sečovce v predvečer sviatku sv. Mikuláša pripravilo podujatie
Mikuláš, sme Tvoji a Ty náš. Uskutočnilo sa na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Na najmenších čakalo rozžiarenie vianočného stromčeka, kultúrny
program pod jedličkou a, samozrejme, sladkosti.

Prvýkrát v dave zašumelo, keď sa
z reproduktorov ozvalo: „Mikuláš sa

blíži!“ A naozaj. V sprievode anjelikov
prišiel len tak, po vlastných. S deťmi
sa pekne pozdravil a kultúrny program
v podaní žiakov Cirkevnej základnej
umeleckej školy sv. Cecílie mohol začať. Po slávnostnom rozžiarení stromčeka prišli potešiť Mikuláša deti z DFS
Pavička (na snímke). V ich podaní
odznelo pásmo od Ondreja do Vianoc.
Za svoje vystúpenie si od Mikuláša
vyslúžili sladkosti. Potom prišli na
rad ďalší a ďalší nedočkavci. Niektorí
museli predniesť básničku, zaspievať
pesničku. Mnohí sa však nezmohli ani
na slovo. Na ich tváričkách sa objavili
slzičky.
Text a snímka: (mj)

Mikulášovi zaspievali aj deti z DFS Pavička.

Na Mikulášskom posedení v klube dôchodcov rozvoniavali: tekvicový prívarok i mračná
Mikuláš. Aj s čertom, ktorý mal ruky
od sadzí. „Báli sme sa ich,“ tvrdili
svorne. Čaro večera dotvorili zvončeky, ktoré ohlasovali ich príchod. „Boli
to väčšinou parobci z ulice. Keď prišli
na dvor, dali sme im darčeky pre naše
deti, a tie im ich vzápätí odovzdali,“
hovorí Jolana Hohošová, jedna z pamätníčok. „Aj my, ešte ako deti, sme
dávali čižmy do okna. V čižmičke
sme našli jablko, oriešok. Veľmi sme
sa tomu potešili, veď kedysi bolo všetko vzácne. Kto nebol poslušný, dostal
bandurku.“
V rovnaký deň si Mikulášske posedenie pripravili členovia Klubu dôchodcov. Pohostili sa na vynikajúcom
tekvicovom prívarku, zamaškrtili na
zákusku. Všetko si pripravili sami.
Nakoniec si rozdali čokoládových
Mikulášov a zaspievali si. Napríklad
aj takúto: „O, kto, kto, Nikolaja ľubit,

V ten deň sa v Klube dôchodcov
piekli mračná. Išlo o zákusky z odpaľovaného cesta, ktoré pripravili z 1,5
dcl vody, 15 dkg hladkej múky a 15
dkg bravčovej masti. To všetko spoločne uvarili a nechali vychladnúť.
Do tejto hmoty dali šesť vajec. Po
vymiešaní (mixérom) získali cesto,
ktoré rozdelili na tri časti a roztreli na
plech. Pri pečení sa cesto „zvlnilo“, z
čoho vznikol aj názov – mračná... Do
zákuska išla aj plnka a šľahačka. Vrch
pokvapkali čokoládou.
Text a snímka: M. Javorský

o, kto, kto, Nikolaju služit. Tomu svjatyj Nikolaj na vsjakij čas pomahaj, Nikolaj, Nikolaj“ v preklade „Ó, ktože si
ctí Mikuláša? Ó, ktože prosby k nemu
vznáša? Tomu, svätý Mikuláš, v každej tiesni pomáhaj, Mikuláš, Mikuláš.“ V spomienkach zaleteli do svojej
mladosti, kedy po Sečovciach chodil

Vyčarili kúzlo blížiacich sa Vianoc

V kultúrnom dome sa uskutočnili Predvianočné tvorivé dielničky. Vydarené
podujatie pripravili: OZ Lúč – Spolok žien, Mesto Sečovce a partnerom podujatia bola aj Spojená škola s cieľom vyčariť atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Pred Vianocami (21.) sa vo vodách potoka Trnávka objavila vydra riečna. V plytkej vode sa predvádzala ľuďom idúcim po novom chodníku na
Hviezdoslavovej ulici. Upozorňovala na seba čľapotom, robila rôzne artistické kúsky: prevracala sa z boka na bok, ponárala sa, vychádzala na breh.
Keď nás zbadala, zvedavosť zvíťazila nad opatrnosťou a z protiľahlého
brehu sa valivým pohybom dostala až k brehu, kde sme stáli. Našim fotoaparátom sme ju očividne nerušili.
Snímka: M. Javorský

Mesto Sečovce pozýva

Deti spoločne so svojimi mamičkami, babičkami a oteckami vystrihovali vianočné ozdoby, zdobili perníky, liali olovo, zdobili stromček zvončekmi želaní…
Pochutili si aj na dobrotách z čokoládovej fontány. Text a snímka: M. Javorský

Mesto Sečovce pripravilo pre milovníkov folklóru koncert obľúbených
Kandráčovcov, ktorí sa predstavia so svojim programom Dva duby. Na koncerte vystúpia aj hostia: Veronika Šoltysová – Rabadová, Monika Kandráčová, Anka Poráčová. Vstupné: 7 €. Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom
v Sečovciach, Mestská knižnica, Lekáreň Alteana pri Mestskej poliklinike,
Lekáreň Medic pri autobusovej stanici.
(red.)
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POLÍCIA INFORMUJE
Doposiaľ nezistený páchateľ kradol v obývanom rodinnom dome
v Sečovciach. Odcudzil žehličku
zn. Tefal, žehličku zn. Philips, fotoaparát zn. Canon s pamäťovou
kartou, fotoaparát zn. Panasonic
Lumix LX5 v čiernom puzdre, notebook zn. Acer, cestovný kufor zn.
Lambertazzi a router zn. Sky Link.
Majiteľku A. T. pripravil o 1750 €.
Doposiaľ nezistený páchateľ šarapatil aj v katastri obce Dargov. Z
lesného porastu z parcely číslo 2215,
patriacej do lesného pozemkového
fondu odcudzil drevinu Dub o množstve 11,40 m3. Poškodení: M. K. a A.
L. Celková spôsobená škoda 415 €.
Policajti obvinili J. R., M. K. a T.
R., ktorí sa vlámali do neobývaného rodinného domu v obci Veľké
Ozorovce. Odcudzili kovový sekáč
a skrutkovač, televízor striebornej

farby, dva diaľkové ovládače, medené káble, súčasti vodovodných batérii, rôzne oblečenia, spreje, balenie
farbičiek, hracie karty, slúchadlá
na mobilný telefón zn. NOKIA, dva
nože s drevenými rúčkami, rôzny
alkohol, konzervy a potraviny. Uvedené veci boli zaistené u obvinených
a vrátené majiteľke domu. Obvinení boli umiestnení do CPZ na OR
PZ Trebišov a OR PZ Košice okolie.
Majiteľke M. L. spôsobili škodu vo
výške 445 €.
Šrotovisko za rodinným domom
v obci Parchovany si vyhliadol J. L.
Odcudzil 20 alternátorov, 5 štartérov, 2 výfuky zo starých motorových
vozidiel a ďalší rôzny železný šrot.
Páchateľ bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch
postihnutý. Majiteľa D. T. pripravil o
150 €.
OO PZ Sečovce

Novinky vydavateľstva Ikar

Nie je veľa takých kníh, ktoré sa stanú obrovským
celosvetovým hitom. Rhonde Byrne a jej Tajomstvu
(The Secret) sa to podarilo. Z knihy sa stal medzinárodný besteseler, bola preložená do 47 jazykov, na
zozname najúspešnejších bestsellerov The New York
Times sa udržala celých 190 týždňov a USA Today
ju uviedol ako jednu z dvadsiatich najlepšie predávaných kníh za posledných pätnásť rokov. Bestseller
Tajomstvo má teraz pokračovanie v ďalšej fascinujúcej knihe Zázrak. V Zázraku Rhonda Byrne odkrýva
poznanie, ktoré môže ľuďom od základu zmeniť život.
Vzápätí vás počas úžasnej 28-dňovej cesty naučí, ako toto poznanie uplatníte
v každodennom živote. Viac než dvadsať storočí boli slová vo Svätom písme
opradené tajomstvom, zahmlievali sa a takmer všetci, čo si ich prečítali, si ich
vykladali nesprávne. Iba zopár jedincov v dejinách ľudstva si uvedomovalo,
že ide o rébus a že len čo ho rozlúštite – len čo odhalíte tajomstvo – pred
očami sa vám zjaví nový svet. Zázrak je slovo, ktoré všetko mení. Autorka Zázraku v knihe všetkým ľuďom odkazuje: „Odpoveď na zázračný život
oplývajúci hojnosťou a šťastím máte na perách, vo svojom srdci. Tá odpoveď
je už hotová, už len čaká na vás, aby ste začali robiť zázraky!“
Úspešná edícia Príbehy z kabelky pokračuje aj v
tomto roku. Čitateľky týchto moderných príbehov zo
života sa stotožňujú v názore, že „kabelkové“ knižky
sú to pravé čítanie na chvíle oddychu. Prvým tohtoročným titulom je Okno do duše Andrey Boldišovej.
Osud nám niekedy zasadí rany, s ktorými sa len ťažko vyrovnávame. Hlavná hrdinka príbehu, uznávaná a
obľúbená lektorka Niki, dôsledne ukrýva pred okolím
rodinnú tragédiu a trápi sa pre nenaplnenú lásku. Po
dlhých rokoch samoty, práve vo chvíli, keď nachádza
liek na ubolenú dušu v podobe manažéra Mira a jeho
malej dcérky, vtrhne jej znovu do života dávna láska a osud ju postaví pred
neľahkú skúšku. Ako v nej obstojí? Pre ktorého z dvoch mužov sa rozhodne?
Otvorí konečne okno svojej duše alebo sa zľakne ďalšieho sklamania?

Daj Boh šťastia tejto zemi
Dňa 14. decembra sa v koncertnej
sále Základnej umeleckej školy v Sečovciach uskutočnil koncert „Daj Boh
šťastia tejto zemi“. Jeho dej sa odohrával v krajine Betlehem, čomu boli
prispôsobené kulisy i kostýmy.
Autorkou scény s názvom „Magická
noc“ bola Lucia Balická, vedúca výtvarného odboru na tejto škole. Podľa
jej slov, scénu tvorili hviezdy a vločky

rôznych veľkostí v chladných farbách,
ktoré vytvárali dojem zimnej krajiny. V
popredí stál pravoslávny chrám.
Súčasťou akcie bola predajná výstava,
na ktorej ponúkali háčkovaných anjelikov, zvončeky, „Stromčeky šťastia“,
úžitkové predmety zdobené servítkovou
technikou a ikebany z prírodných materiálov. Všetky vyrobili samotné deti a,
samozrejme, učitelia.
(mj),

Šiesteho decembra minulého roku Mikuláš s čertom zavítal aj do Špeciálnej
základnej školy. Zatiaľ čo čert strašil neposlušné deti, Mikuláš rozdával darčeky. Na snímke sú Mikuláš s čertom v novozriadenom pracovisku ŠZŠ – medzi
deťmi v Detskom domove v Sečovciach.
Učitelia a žiaci ŠZŠ v predvianočnom čase pripravili Vianočnú školskú slávnosť. Vystúpili na nej žiaci školy. Aj s rozprávkou o Šípkovej Ruženke. Na
slávnosti vyhodnotili výtvarnú súťaž o najkrajšieho čerta a Mikuláša.
Text: (mj), snímka: (šzš)

Výtvarná súťaž,
Detský rozprávkový karneval,
burza šatstva, hračiek, kníh...

Mesto Sečovce vyhlasuje výtvarnú súťaž Môj rozprávkový hrdina pre deti od
3 do 7 rokov. Výtvarné práce treba priniesť do kultúrneho domu do 1. februára.
Vyhodnotenie sa uskutoční na Detskom rozprávkovom karnevale 7. februára o
10.00 hod. v kultúrnom dome. Vstupné min. 0,50 eur. Vystúpia: TS Mars a Mladí
matičiari.
Mesto Sečovce pripravuje 1. ročník BURZY šatstva, hračiek, kníh, nepotrebných vianočných darčekov, domácich a záhradných potrieb. Záujemcovia, ktorí
chcú predávať, vymieňať alebo darovať svoj tovar, si môžu zarezervovať stôl v
kultúrnom dome najneskôr do 16. februára na tel. číslach: 056/285 02 37 alebo
0918 902 029 alebo osobne v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. (r.)

Maľovali ovocie, zeleninu,
vytvorili aj Pexeso zdravia

Centrum voľného času v mesiaci december pripravilo Posedenie pri
jedličke, Vianoce sú predo dvermi, 1. ročník Vianočného volejbalového
turnaja, zájazd do Štátneho divadla v Košiciach a iné.
V Centre voľného času vyhodnotili výtvarnú súťaž Zdravý životný štýl. Prihlásilo sa do nej viac ako 150 prác. Najviac ich bolo zo ZŠ Obchodná Sečovce.
Svoje dielka zaslali aj žiaci zo ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ Parchovany, ZŠ
Vojčice, ZŠ Z. Teplica, Spojená materská škola Jarná.
„Deti vo svojich prácach vyjadrili pohyb v prírode, maľovali ovocie či zeleninu. Druháci zo ZŠ Komenského z týchto potravín vytvorili Pexeso zdravia,“
povedala Marta Mitrová z CVČ a členka poroty. V nej bola aj Mária Miňová
a Edita Mitrová. V kategórii žiakov 1.-2. ročníkov zvíťazil Mário Geci (ZŠ
Vojčice), v kategórii žiakov 3.-4. ročníkov Marek Jacko (ZŠ Obchodná) a v
kategórii žiakov 5.-9. ročníkov Katarína Rudzíková (ZŠ Parchovany).
(mj)

Spoločenská kronika
Narodené deti
Simona Horváthová, Viviana
Hromá, Diana Turtáková
Navždy nás opustili
František Ďubek (1926), Kata-

rína Šutľáková (1935), Miroslav
Uherský (1962), Gizela Mendeľová
(1922), Ján Albičuk (1931), Ružena
Tomčíková (1943), Anna Besterciová (1931)

STRANA 11

SEČOVČAN

Trojbojár Dominik Grega prepísal domáce, európske aj svetové rekordy
S e č o v s k ý

p o w e l i f t i n g

m á

Sečovskí siloví trojbojári majú za sebou mimoriadny úspešný rok. Na
všetkých súťažiach, ktoré absolvovali, excelovali a vyhrali, čo sa dalo. Naposledy sa im to podarilo koncom roka 2012 na Svetovom pohári mládeže v
Giraltovciach. Domov priniesli dvakrát zlato a dvakrát striebro. Aj vďaka
nim športová verejnosť vie, kde sú Sečovce.
Vedúci družstva, predseda klubu a
tréner Zoltán Jurko vysvetlil, že šlo o
3. ročník súťaže, kde mohli pretekať
trojbojári do 23 rokov. Farby Sečoviec
na nej hájili Dominik Grega, Jozef
Grega a Milan Vysoký, ktorí súťažili
ako dorastenci a Maroš Ďurkovič, ktorý patrí do kategórie junior. Na pohári
sa Sečovce ocitli v silnej konkurencii
75 pretekárov z Maďarska, Poľska a
Slovenska. Ako tradične, súťažilo sa v
troch disciplínach - dvíhania v drepe,
na lavičke a tzv. mŕtvy ťah, keď pretekár musí činku so závažím zdvihnúť
zo zeme a narovnať sa.
Najviac sa darilo len 18-ročnému
Dominikovi Gregovi, ktorý ako dorastenec v kategórii do 75 kg získal zlato.
Podarilo sa mu to vďaka výkonu 685

Druhé na kraji

V Kysaku sa uskutočnilo krajské
kolo v cezpoľnom behu základných
škôl Košice-okolie. Ako informoval
učiteľ telesnej výchovy Igor Haščák,
žiačky zo ZŠ na Komenského ulici v
Sečovciach: Dáša Kolesárová, Kristína Vargovčíková a Slávka Tóthová
obsadili druhú priečku.
(mj)

kg (všetky tri disciplíny spolu), v drepe zaznamenal európsky rekord (zdvihol 270 kg) a v mŕtvom ťahu dokonca
svetový rekord (260 kg). Vďaka svojmu výkonu pri celkovom hodnotení
získal aj Pohár absolútneho víťaza dorastu bez ohľadu na váhovú kategóriu.
Výborne sa darilo aj Jozefovi Gregovi
(19 rokov), ktorý pre Sečovce získal
druhé zlato (dorast, do 82,5 kg, spolu 665 kg) a pri celkovom hodnotení
bol tretí. Skvelé výkony podali aj Milan Vysoký, ktorý sa môže pochváliť
striebrom (dorast, do 90 kg, 630 kg)
a Maroš Ďurkovič (junior, do 82,5 kg,
spolu 580 kg). Gratulujeme!
Stále aktívny pretekár a tréner Zoltán Jurko je na výsledky klubu ako aj
svojich zverencov patrične hrdý. „Bol
to veľmi vydarený rok. Absolvovali
sme 4 šampionáty a som rád, že sečovskí trojbojári z každého odchádzali s
medailami. Teší ma neustály profesionálny rast našich pretekárov - najväčší je viditeľný na 17-ročnom Milanovi
Vysokom. Aj touto cestou sa im chcem
všetkým poďakovať za ich úsilie, tvrdú
drinu a vzornú reprezentáciu,“ dodal
Jurko. V roku 2013 sa sečovskí trojbojári chystajú na svetový a európsky

z a

s e b o u

šampionát a už spomínaný Svetový
pohár mládeže. „Súťaží je veľa, ale
musíme si vyberať, nakoľko sú finančne náročné. Preto zo srdca ďakujeme

ú s p e š n ý

r o k

za doterajšiu pomoc mestu Sečovce,
ako aj Spojenej škole Sečovce. Veríme
v ich ďalšiu pomoc a podporu,“ uzavrel Jurko.
(lyv)

V telocvični ZŠ Obchodná sa v jedno dopoludnie uskutočnili dve podujatia: súťaž v skoku do výšky - Vianočná latka a súťaž v gymnastike.
Víťazom súťaže v skoku do výšky sa stal s výkonom 145 cm Michal Raniak
(ZŠ Obchodná). Rovnaký výkon, ale na tretí pokus podal Patrik Čopak (ZŠ
Komenského). Na treťom mieste skončil Dávid Skoromaslej. Konečné poradie
dievčat: 1. Tereza Ferenčíková (ZŠ Obchodná), 2. Kristína Vargovčíková (ZŠ
Komenského), 3. Viktória Jurková (ZŠ Obchodná).
Výsledné poradie súťaže v gymnastike: 1. Dominika Pigulová, 2. Barbara
Iľková, 3. Martina Kocáková. Chlapci: 1. Lukáš Torkos, 2. Damián Havriš,
3. Šimon Urban (všetci ZŠ Obchodná). „Prihlášky na gymnastickú súťaž sme
rozposlali na všetky školy v okolí. Žiaľ, nikto sa neprihlásil,“ konštatoval jeden
z hlavných organizátorov podujatia Valentín Kožuch.
Súťažilo sa na gymnastickom koberci. Cvičenci na ňom vykonávali kotúľ
vpred, kotúľ vzad do stoja roznožného, kotúľ letmo, stojku na hlave zo stoja
roznožného ťahom, stojku na rukách, premet bokom (mlynské koleso), rondat
i salto. Jednotlivé zostavy hodnotila porota v zložení: Marta Kačuňová a Milan
Siksa.
Text a snímka: (mj)

Členovia TK Senior organizujú jubilejný desiaty ples

K najaktívnejším športovým klubom v Sečovciach patrí Tenisový klub Senior. S jeho históriou ale aj prítomnosťou nás oboznámil jeho predseda Ján
Petro. Položili sme mu niekoľko otázok.
o Ako a kedy vznikol Tenisový Michal Soták, Braňo Soták, Štefan
klub Senior?
Polovka, Ján Serbin ml., Ján DomaV roku 1999. Tenisové ihriská chát- nič, Michal Hohoš st., Michal Hohoš
rali, tak sme sa rozhodli, že to nene- ml., Michal Kovalik, Marián Strapoň,
cháme zahynúť. Keďže mesto potre- Andrej Koscelanský, Imro Bodonský,
bovalo oficiálneho partnera, založili Michal Tirpák a ja. Začínali sme trisme klub. Zakladajúcimi členmi boli násti, dnes je nás 46.

V športovej hale v Sečovciach sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale.
Štartovali na ňom žiaci stredných škôl zo Sečoviec a Trebišova. Zvíťazila
Spojená škola Sečovce, na ktorej sa mladým florbalistom venuje učiteľ telesnej výchovy Jozef Melko. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva a vedy SR.
Organizátorom bolo Centrum voľného času Trebišov. Text a snímka: (mj)

o Vaši členovia a priaznivci v súčasnosti využívajú dve antukové ihriská. Obidve sa nachádzajú v areáli niekdajšieho kúpaliska. Kedy
vznikla myšlienka zrealizovať tento projekt?
V roku 1983, kedy sa na tomto
mieste nachádzala len piesková pláž.
Prišli sme s myšlienkou, že túto plochu treba využiť. Ďalej to bolo o kontaktoch. Vďaka Bibiane Mendeľovej,
ktorá bola dcérou okresného tajomníka, sa ľady pohli. Vypracoval som
stavebnú dokumentáciu. Sečovský
Miestny národný výbor ju akceptoval
a začalo sa s realizáciou. Môj rok na
vojne práce zastavil, ale v roku 1985
sme to rozbehli naplno. Ako čerstvý
absolvent stavebnej fakulty som mal
nastúpiť na odbor výstavby na mestský národný výbor. Pretože čakanie
na jeho predsedu Olenočina bolo
pridlhé, zašiel som do administratívnej budovy vtedajšieho JRD Červená
hviezda Sečovce, kde ma prijal jeho
predseda Ján Demko. Zmienil som
sa mu o našom zámere dobudovať
tenisové ihriská na kúpalisku, ktoré
boli rozostavané a poprosil som ho
o pomoc a on nám, na moje veľké
prekvapenie, vyšiel v ústrety. Pri výstavbe ihrísk nám okrem JRD veľmi

pomohli Poľnohospodárke stavby v
osobe Milana Timka, ktorý pre nás
nezištne zabezpečil dopravu materiálu na ihriská, a tiež aj Béla Radkoff,
riaditeľ Strojstavu, ktorý pomohol so
všetkými kovovými konštrukciami
vrátane plotu. Na nás mladých už ostala len tá drobná práca, bez ktorej by
ihriská neboli.
o Aká je návštevnosť areálu?
Ihriská sú počas sezóny vyťažené
buď členmi klubu alebo širokou verejnosťou. Členovia klubu v priebehu
sezóny hrajú SENIOR TENISOVÚ
LIGU, organizujeme rôzne turnaje.
Pre členov klubu máme knihu rezervácií. Ostatné voľné termíny sú pre
širokú tenisovú verejnosť. Hrá sa aj
pod umelým osvetlením. V areáli niekdajšieho kúpaliska sa už začalo s výstavbou tretieho tenisového ihriska.
Priestor je ideálny, no zdroje klubu na
to nestačia a tak je to o sponzorovi.
My, päťdesiatnici, odovzdávame štafetu nasledovníkom, aby zabojovali
a pokúsili sa tretie ihrisko dokončiť.
o Ako ste sa rozlúčili so starým
rokom?
Tradičným turnajom. Uskutočnil sa
26. decembra v športovej hale v Michalovciach. Sezónu ukončíme plesom. Bude jubilejný - desiaty. (mj)
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Na štadióne v Banskej Bystrici súťažila v skoku do diaľky a v behu na sto metrov

Dominike Gorniakovej sa basketbal zapáčil ešte na základnej škole

Jej športové danosti sa objavili ešte na Základnej škole Obchodná, kde
sa jej na telesnej výchove venovali telocvikári - v osmičke Tomáš Kačuň, v
deviatke Milan Siksa. Keď bola v deviatej triede postúpila z krajského na
celoslovenské kolo v atletike. Na futbalovom štadióne v Banskej Bystrici (na
Štiavničkách) súťažila v skoku do diaľky a v behu na sto metrov.
žiačka 3. G triedy sečovskej Spojenej
„Bola som členkou Atletického oddielu Akademik Technická univerzita školy - Gymnázia a nedávna víťazka
Košice,“ spomína na svoje začiatky okresného kola v cezpoľnom behu

Dominika Gorniaková. Ľahkej atletike sa už nevenuje. Uprednostnila
basketbal, ktorý mala rada ešte na základnej škole. Trénovať začala v Košiciach, teraz je členkou prvoligového
juniorského družstva 1. BKD Michalovce. „Štyrikrát v týždni nás trénuje
Ladislav Janošov. Majstrovské zápasy
hráme v sobotu alebo v nedeľu. Už
som hrala aj za ženy, ktoré účinkujú v
druhej lige,“ hovorí.
Dominika hrá krídlo alebo je podkošovou hráčkou. Svoju mušku si
takmer celé leto cibrila na ihrisku na
Sídlisku SNP v Sečovciach, kde trávila takmer všetok svoj voľný čas. Aj so
svojou staršou sestrou Simonou, dnes

už štvrtáčkou na sečovskom Gymnáziu, ako aj s mnohými ďalšími kamarátkami.
Mikuláš Javorský,
snímka: (autor)

Postup futsalistov

V športovej hale v Sečovciach sa uskutočnilo prvé kolo dlhodobej športovej súťaže vo futsale. Konečné poradie: 1. Gymnázium Pavla Horova Michalovce, 2. Stredná odborná škola technická Michalovce, 3. Spojená škola
Sečovce, 4. Gymnázium Sobrance.

V telocvični ZŠ Komenského sa uskutočnil Mikulášsky turnaj žiakov 1. – 5.
ročníkov v minihádzanej. Ako informoval Dárius Rusnák z Centra voľného
času Sečovce, zvíťazilo družstvo MŠK Vranov pred ZŠ Obchodná Sečovce a
ZŠ M. R. Štefánika Trebišov. Akcia sa konala s prispením OZ Zober loptu,
nie drogy. Na snímke družstvo ZŠ Obchodná s trénerom Valentínom Kožuchom. Hráči: Ján Gruľa, Dávid Kútny, Damián Havriš, Adam Bejda, Zoja
Pavolová, Dávid Szabó, Lukas Torkos, Adam Antolik, Ján Lukáč, Markus
Šimko, Dávid Pencák, Patrik Spišak.
Snímka: (ma)
Víťazom Vianočného
volejbalového turnaja sa
suverénnym
spôsobom
stalo družstvo Relax,
ktoré neprehralo ani jediný set. Hralo v zložení:
Mária Sotáková, Marek
Michalčo, Michal Soták,
Marián Strapoň, Marek
Májovský, Mikuláš Javorský. Konečné poradie: 1. Relax, 2. Dargov,
3. Obliny, 4. Uragán, 5.
Muvoza. Turnaj pripravili hráči družstiev Relax a
Uragán,
Snímka: (s)

„Prvé tri družstvá z tohto kola postúpili do druhého kola, ktoré sa odohrá
v januári na jednej z michalovských
stredných škôl,“ priblížil tréner domácich futsalistov učiteľ Miroslav Koreň.
Zostava: Šimon Pristaš (brankár), Ma-

rek Dudáš, Tomáš Nemec, Rastislav Kovalčin, Dávid Gajdoščík, Patrik Sopata,
Šimon Lendacký, Dominik Černák, Daniel Tóth, Ján Prosba, Dominik Tkáč a
Mário Repovský. Súťaž organizuje Regionálne centrum mládeže Košice. (mj)

V telocvični ZŠ na Obchodnej ulici sa uskutočnil hádzanársky turnaj dievčat 5. – 7. ročníkov ZŠ. Zvíťazili žiačky ZŠ Obchodná, ktoré porazili svoje
súperky zo ZŠ M. R. Štefánika Trebišov ako aj zo ZŠ na Komenského ulici.
Turnaj sa konal pri príležitosti „nežnej“ revolúcie. Organizovalo ho Centrum voľného času Sečovce.
Text a snímka: (mj)

Najväčším problémom je premieňanie šancí, výnimkou je „malý“ Ľ. Kučma

„Naše žiacke futbalové dvojičky
skončili na jeseň v dolnej polovici tabuľky 2.ligy Skupiny juh s 13 klubmi,“
povedal Jozef Tóth, tréner licencie
Euro B. Umiestnenie zodpovedá podmienkam v oddieli. Desať starších
žiakov, tzv. končiaci hráči (nar. od
1.1. 1998) odišli do dorastu, či iných
mužstiev. Do Košíc - D. Tóth, Trebišov - Z. Čáty, B. Stropkai, M. Urban.
Z mladších žiakov (nar. po r. 2000 a
mladší) zas R. Bumbera do Trerbišova.
Káder bol postupne doplnený, teraz je

v oboch kategóriách po 20 hráčov.
Odteraz sa zameriavajú na chlapcov z
mesta a blízkeho okolia, keďže vidiecke kluby im nechcú uvoľňovať hráčov.
Súťaže sú kvalitné i keď, výnimočne, niektoré celky pre finančné požiadavky z nich odstúpili. Hrá sa na
kvalitných terénoch, bez zákerností.
Oni majú po ruke školský autobus.
Niekedy sa im ale prihodí, že hádzaná
koliduje s futbalom. Najväčším problémom je premieňanie šancí, výnimkou je „malý“ Ľ. Kučma s indexom

1:3. Niekedy, z obavy o zdravie, rodičia otáľajú púšťať mladších žiakov
na zápasy. Trénujú 3 x týždenne, dochádzka býva uspokojivá, mohla byť
aj lepšia ... V tréningu pracujú na práci
s loptou v rýchlosti a loptovej technike, nezanedbávajú kondičku. Opory
st. žiakov: brankár Onuščák, obranca
Sakal - Šega, stopér D. Béreš, záložník
T. Dulaj, kapitán, (po celú sezónu mal
stabilnú formu), útočníci D. Vavrek a
R. Kuka. Opory ml. žiakov: brankár
D. Varga, obranca M. Adam, záložníci

M. Tokár a W. J. Whitley, v útoku veľký talent Kučma. U ml. žiakov budú
mať jarnú premiéru L. Karasová a K.
Serbinčíková, obe sa už osvedčili v
prípravných stretnutiach.
Zimnú prípravu rozbehli po zimných
prázdninách bez telocvične, samotná
súťaž začne v apríli. D. Sopata je na
študentskom hosťovaní v Michalovciach a jeho prípad by mohol vyriešiť
Projekt UEFA pre roky 2013-2014,
keď kluby by za svojich hráčov mali
finančnú kompenzáciu.
(jom)
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