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Sečovský Mars v Brne opäť exceloval
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Stredoškolský učiteľ získal špeciálne ocenenie v ankete Zlatý Amos
Takmer 4 000 žiakov z celého Slovenska sa zapojilo do ankety o titul Zlatý
Amos, v ktorej hlasovali za najobľúbenejšieho slovenského učiteľa. Z užšieho kruhu 77 pedagógov žiaci vyberali najlepších do finálových kôl, ktoré
sa konali 21. – 22. apríla v Košiciach. Celkovo ocenili desiatich. Jedným z
nich je Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce.
„Nominácia mojimi žiakmi do
ankety bola pre mňa milým prekvapením, lebo už ma raz nominovali
– pred 5 rokmi, dokonca ma dostali
do finále. Ja som to už nechcel, ale
žiaci áno, takže som to musel prijať (smiech),“ spomína na začiatky
tohtoročnej ankety Marek Marjov,
ktorý sa výchove stredoškolákov

venuje už 16 rokov. Pripúšťa, že akékoľvek morálne ocenenie práce učiteľa každému dobre padne, ale ocenenie žiakmi je niečo mimoriadne.
„Vážim si už to, že ma zase prihlásili.
Nás učiteľov vyberali žiaci, oni nás
hodnotili, hlasovali za nás a aj porote
predsedal žiak,“ hovorí.
Vysvetľuje, že vyštudoval aprobá-

Marek Marjov očami svojich žiakov

„Náš učiteľ dejepisu si nás vzal pod svoje ochranné krídla aj cez všetky
naše nedostatky a problémy... Okrem toho, že s nami náš triedny prežíva
všetky radostné chvíle, nikdy sa nám neotočí chrbtom ani pri našich problémoch.... Jeho rady do života sú tak úprimné a presvedčivé, že sa nedá
nepočúvať... Náš triedny sa s nami delí nielen o svoje školské, ale hlavne
o životné skúsenosti... Vieme, že ľudská dôvera sa dá veľmi rýchlo stratiť,
no náš triedny nám verí aj napriek naším klamstvám a chvíľkovým zradám... Všetci ho zbožňujeme, je skvelý, vie si nájsť cestu ku každému z nás
a dodáva nám istotu... Svojou ľudskosťou, otvorenosťou a ústretovosťou
si nezískal len nás, ale aj našich rodičov... Marek Marjov nie je len náš
triedny učiteľ, je to náš druhý otec, ktorý nás tiež nazýva svojimi deťmi, aj
keď ešte sám vlastné nemá...“ (výňatky z príbehu M. Marjova podľa textu
od Barbory Princzovej, žiačky V.O)

ciu dejepis – občianska náuka a
tieto predmety
aj učí. „A viete,
že som pôvodne
chcel byť rušňovodičom?,“ smeje sa. Motívom a
hnacím motorom
na zmenu profesie mu bola od 6.
ročníka učiteľka
Jana Adamová:
„To ona ma
primäla rozmýšľať nad dráhou
učiteľa. Poslúchol som, učím
už 16 rokov, táto
práca ma baví a
teší. Neviem si
predstaviť život

bez žiakov.“ Srdcovou záležitosťou
je pre neho dejepis a túto svoju vášeň
preniesol aj na mnohých študentov.
Priznáva, že po nominácii do ankety Zlatý Amos vôbec nerozmýšľal o
tom, že by získal nejakú cenu. Súčasťou ankety boli príbehy učiteľov, ktoré napísali žiaci, neskôr z nich bola
vytvorená videovizitka, podľa ktorej
vyberali najlepších. Marjov spomína na napínavé semifinále a finále,

do ktorého sa dostal: „O podporu a
skvelú atmosféru sa postaral plný autobus z našej školy – predstavte si asi
40 žiakov a učiteľov s transparentmi,
ktorí skandujú moje meno. Ten pocit
sa nedá opísať.“
Žiacka porota celkovo odmenila 10
najlepších učiteľov. Marek Marjov
získal špeciálnu cenu Jána Gašperana, ktorý je zakladateľom ankety.
(lyv)
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Pamätná izba ThDr. Jána Murína

Ján Murín - organizátor duchovného života, kňaz, pedagóg, priekopník cyrilo-metodského hnutia na Zemplíne, spoluzakladateľ kultúrno-náboženského spolku
Jednota sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda).
V pamätnej izbe je zhromaždený a verejnosti sprístupnený písomný a obrazový
materiál, artefakty z pozostalosti ThDr. Jána Murína. Komunistický režim Murína prenasledoval, odsúdil ho na nútené práce, nemohol vykonávať kňazskú
činnosť. Napriek tomu morálne neupadol. Záujem o prehliadku pamätnej izby
vopred nahláste na tel. č. 0905 931 897.
MsÚ Sečovce - Referát kultúry

Mesto Sečovce pozýva

...v utorok 7. mája o 15.00 hod. na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom a
na pietny akt kladenia vencov k Pomníku Červenej armády

Dvaja z jednej lavice

V Centre voľného času sa uskutočnila súťaž v prednese Poviem Ti básničku.
Zapojili sa do nej deti z materských škôl. V prvom kole sa prezentovali mladšie deti, v druhom ich starší kamaráti. Konečné poradia: Mladšia kategória:
1. Danielka Vasilková, 2. Martinka Zgaburová, 3. Rebeca Louise Whetley a
Vanessa Ďurková. Staršia kategória: 1. Tomaško Kmec a Lea Dubrávcová, 2.
Bianka Kičiňová a Elenka Rožoková, 3. Šarlotka Szijartoová a Dávid Tomáš.
Súťaž pripravilo Centrum voľného času.
Text a snímka: (mj)

Kde sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovenku? Ktoré je druhé
najväčšie mesto u nás? V ktorom meste sídli Ústavný súd? Ako sa volá jediný
umelo vyvŕtaný studený gejzír v strednej Európe?
Na takéto, ale aj na rôzne iné otázky
museli správne odpovedať šiestaci ZŠ,
ktorí v prvej polovici apríla zavítali do
Centra voľného času, kde sa konala vedomostná súťaž Dvaja z jednej lavice.
Najviac bodov získali Veronika Iľková a Patrícia Vargová. Hneď za nimi

skončili Robin Bugna a Peter Boroš.
Na tretej priečke sa umiestnili Martina Fedorčáková a Alžbeta Strapoňová
(všetci ZŠ Obchodná). Akciu pripravilo Centrum voľného času. Diplomy víťazom odovzdala Marianna Sedláková.
Text a snímka: (mj)

Zlato pre M. Horňáka

Na medzinárodnej gitarovej súťaži v Bojniciach v zlatom pásme skončil 13-ročný žiak Základnej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov Marek Horňák. Podľa slov učiteľa Juraja Begalu, na súťaži v
klasickej hre na gitaru podal svoj životný výkon.
„Súťaž je o to náročnejšia, že pozostáva z dvoch kôl. V prvom zazneli skladby
od Johanna Kaspara Mertza a Hectora Villa-Lobosa, v druhom Milana Tesařa a
Alexandra Ivanova-Kramskoja,“ priblížil učiteľ. Blahoželáme.
(mj)

Centrum voľného času Sečovce a Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, v spolupráci so ZŠ Komenského pripravilo v piatok 19. apríla Večerné pozorovanie oblohy. Pretože počasie naozaj
prialo, vyše osemdesiat rodičov so svojimi ratolesťami si prišli na svoje. Pomocou ďalekohľadu pozorovali Mesiac, Saturn s jeho mesiacmi, Jupiter a rôzne
súhvezdia.
Text a snímka: (mi)

Tanečná prehliadka

V kultúrnom dome sa uskutočnil V. ročník Tanečnej prehliadky. Otvorili
ho skladby „Háj, husičky, háj“ a „Keď svätí pochodujú“. Zahrala ich Mestská hasičská dychová hudba pod taktovkou dirigenta Antona Briňarského.
Po fanfárach, ktoré už tradične túto
stúpila moderátorka Patrícia Markoprehliadku otvárajú, k mikrofónu privá. Privítala primátora mesta Sečovce
Jozefa Gamráta a ďalších hostí. Vzápätí na javisko pozvala mažoretky zo
Spojenej školy Sečovce. Od spontánneho publika si potlesk vyslúžili aj
mesta s našimi Rómami, súčasných
noch mesta v oblasti práce s rómskou TS Mars, Detský domov, ZŠ Komenprojektových aktivitách a nových plákomunitou do budúcnosti.
(lyv)
ského, TS Centráčik, ZŠ Obchodná.
Spomienky na ľudový tanec Karička
v divákoch vyvolala folklórna tanečná
skupina zo Spojenej školy, s Dupkanou polkou vystúpila DFS Pavička
Popri tanci sa na javisku aj spievalo. Postaral sa o to Peter Budík z
Cirkevnej spojenej školy, ktorý najprv
zaspieval ľudovú pieseň „Parobčeňe
mojo“ a v duete s Viktóriou Poľanskou pieseň „Tam, kde sa neumiera“.
Ako informovala Anna Sabolová,
autorka scenára tanečnej prehliadky,
na podujatí účinkovalo 150 tanečníkov. „Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarOrhan Galjus pri diskusii s projektovým manažérom Ivanom Hriczkom
nému priebehu celej akcie,“ uzavrela.
na pôde MsÚ Sečovce.
Foto: (autor)
M. Javorský

Sečovce navštívil vplyvný rómsky novinár a aktivista

Orhan Galjus, jeden z najuznávanejších a najaktívnejších rómskych novinárov v rámci Európy, zavítal posledný aprílový pondelok do Sečoviec. Na
pôde Mestského úradu si za prítomnosti primátora mesta Jozefa Gamráta
pozrel prezentáciu experimentálneho
projektu, ktorý mesto pripravuje v spolupráci s profesionálnym projektovým
manažérom Ivanom Hriczkom. Vďaka
unikátnemu projektu, ktorým sa mesto
bude uchádzať o bruselské financie, by
malo vzniknúť 20 nových pracovných
miest pre mladých Rómov. Galjus,
pochádzajúci z Holandska, sa aktivizuje v oblasti pomoci Rómom, istý čas
pôsobil v Programe integrácie Rómov,
financovanom americkým fondom
USAID. So záujmom si vypočul report
primátora o aktuálnych problémoch
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V zastupiteľstve pribudol nový poslanec, mesto ide do ďalších projektov

Nový nájomca musí pivnicu pod kultúrnym domom opraviť do 4 mesiacov

Nový poslanec, reorganizácia komisií, vyhodnotenie obchodných verejných súťaží, vypísanie nových či ďalšie
čí. Nájomcovi ale dali podmienky –
prenájom na 10 rokov, rekonštrukciu
projektové aktivity. Týmto všetkým sa zaoberali poslanci na svojom 3. zasadnutí. Konalo sa 26. apríla.
musí ukončiť do 4 mesiacov, počas
Nový poslanec, zmenené komisie
nich nemusí platiť nájomné, len enerPotom ako sa náhradník Dušan Bajgie, prvé 2 roky bude platiť polovičus vzdal svojho mandátu, poslanci
né nájomné a zvyšných 8 rokov plné
vyhlásili ďalšieho v poradí, Mariána
nájomné. Taktiež vyhlásili súťaž na
Vasilišina. Ten zložil zákonom stapredaj pozemkov na Kollárovej ulici.
novený sľub. Vasilišin pôsobí v orMesto ide do ďalších projektov
gánoch mesta už dlhšie – bol členom
Na podnet poslanca Vladimíra Bajfinančnej komisie. Do volieb šiel na
usa zrušili verejné obstarávanie na
kandidátke SDKÚ DS ako nezávislý
strechu polikliniky. Upozornil totiž,
poslanec. Logickým dôsledkom jeho
že zmena strechy z rovnej na šikmú
nástupu bola reorganizácia komisií,
by mohla ohroziť veľký projekt rektoré sú zriadené podľa modelu 3 pokonštrukcie celej budovy, kde sa chce
slanci a 3 neposlanci. Vasilišin zostamesto uchádzať o eurofondy. V rôzne v komisii ako poslanec, za neponom poslanci schválili ďalšie projekslanca nominoval podnikateľa Miloša
tové aktivity mesta. Chce sa uchádzať
Rojtáša. Mikuláš Javorský (SDKÚ
o peniaze na dovybavenie komunitnéDS) sa presúva do komisie kultúry,
ho centra, ktoré zatiaľ financuje neJán Vajda do komisie zdravotníctva.
mecká nadácia Keller Laden a čiastočSymbolické prenájmy pre školy
ne mesto. Zapojiť sa chce aj do výzvy
Po širokej diskusii v komisiách pona vytvorenie rómskych občianskych
slanci prerokovali aj predĺženie prehliadok, kde možno vytvoriť až 12
nájmu priestorov na ZŠ Nová pre súkpracovných miest. V závere zasadnuromnú ZUŠ za symbolické euro. Táto rejných súťaží, ktoré vyhlásili v marci. né. Výberová komisia a následne potia poslanci schválili aj verejné obstasa venuje výhradne výchove talento- Zákon to síce neprikazuje, ale primátor slanci mu vyšli v ústrety – uvedomili
rávanie na kotolňu mestskej poliklivaných rómskych detí z osady. Jediný, Jozef Gamrát v záujme transparent- si, že spomínaná suma je potrebná na
niky. Uchádzači budú musieť splniť
kto mal výhrady, bol Vladimír Bajus nosti a širšej diskusie už vopred sľúbil, sfunkčnenie pivnice a stále zostane v
podmienku, že investíciu bude mesto
(SDKÚ DS). Nepozdáva sa mu, prečo že všetky súťaže pôjdu cez zastupiteľ- majetku mesta (rozvody, voda, plyn
splácať z úspor pri výrobe tepla. (lyv)
mesto podporuje súkromnú ZUŠ, keď stvo aj po ich vyhodnotení. Cez súťaž atď.), aj keď sa nájomný vzťah skonmá svoju vlastnú, ktorá má finančné sa mestu podarilo predať 3 stavebné
problémy. Ján Dobránsky (KDH) ar- pozemky na Slavoji, na zvyšné tri vygumentoval, že súkromná ZUŠ sa ve- hlásilo súťaž ešte raz. Rovnako došlo
nuje výhradne rómskym deťom a na- ku konsenzu so záujemcom o pivniPrimátor uviedol, že problém s nepriechodnosťou Vysokej ulice rieši právvyše bezplatne. Napriek tomu oponent cu pod kultúrnym domom. Jej stav je nik mesta. Má návrhy na zákonné riešenie, prerokovať ich musia komisie.
neustúpil a zahlasoval proti. Naopak, havarijný, podľa odhadov si jej spreVSE mestu ponúkli svoju budovu v centre mesta za neuveriteľných 350 000
všetci ôsmi prítomní poslanci podpo- vádzkovanie vyžiada investíciu okolo €, pričom jej odhadnutá hodnota je viac ako 900 000 €! Je na poslancoch, ako sa
rili polovičné nájomné pre Špeciálnu 40 000 €. Záujemca navrhol, aby as- rozhodnú. Keď to neodobria, o kúpu majú záujem napríklad čínski obchodníci.
ZŠ, ktorá tiež sídli na škole na osade. poň polovicou tejto sumy, asi 20 000
Mesto získalo 8 000 € na zvýšenie bezpečnosti v uliciach. Poslúžia na zakúpe€, mesto prispelo do rekonštrukcie tak, nie 2-3 kamier a rozšírenie kamerového systému. Vyzýva občanov, aby dávali
Pivnicu začnú čoskoro opravovať
Poslanci rokovali aj o výsledku ve- že nájomcovi čiastočne odpustí nájom- podnety a návrhy, kam ich umiestniť.
Mesto Sečovce, ako príslušný správca poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho odpadu upozorňuje fyzické a právnické
osoby, podnikateľov, na blížiaci sa termín druhej splátky poplatkov. V
prípade, že poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu nebude uhradený, správca poplatku pristúpi k vymáhaniu nedoplatku formou exekúcie.
(msú)

.Čo priniesol život
.
.
.
.

Poslanec V. Bajus sa pýtal, či mesto našlo 10 000 € na dofinancovanie ZUŠ, ktoré
jej chýbajú na mzdy, keďže učitelia si zvýšili kvalifikáciu. Primátor reagoval, že v
školskom rozpočte ich zatiaľ mesto nenašlo, hľadá inú položku, z ktorej ich získať.
Poslanca V. Bajusa zaujímal aj stav sporu s nájomcom v Pizzerii Amigo.
Primátor vysvetlil, že súd zamietol sťažnosť nájomcu na exekúciu, nájomca
sa teraz môže odvolať a mesto musí ďalej čakať na výsledok. Ako je známe,
priestory sú prázdne a chátrajú.
(lyv)

Mesto Sečovce vyhlasuje tieto obchodné verejné súťaže:

A) 4. kolo obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na odkúpenie majetku mesta, konkrétne: pozemkov , nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
ulica Letná, okres Trebišov, zameraných v geometrickom pláne č. 3658765640/2011, vypracovanom na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to:
a) pozemok, parcela registra C, parc. č. 2717/3, zastavané plochy o výmere 661 m2,
b) pozemok, parcela registra C, parc. č. 2717/4, zastavané plochy o výmere 660 m2,
c) pozemok, parcela registra C ,parc. č. 2717/5, zastavané plochy o výmere 661 m2,
Účel využitia: stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu.
B) 1. kolo obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie

zmluvy na odkúpenie majetku mesta, konkrétne: pozemkov, nachádzajúcich
sa na parcelách registra C, v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Kollárova, okres Trebišov, vedených na LV č. 2724, a to: parc. č. 492 s výmerou 283 m2, druh pozemku - záhrady a parc. č. 493 s výmerou 448 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Účel využitia: občianska vybavenosť
Podmienky OVS sú v plnom znení zverejnené na úradných tabuliach a
webovom sídle mesta www.secovce.sk v sekcii Úradná tabuľa – Oznamy,
zámery. Bližšie informácie o OVS a o obhliadke majetku, na ktorý sa súťaže viažu, je možné získať do 21.05.2013 na MsÚ Sečovce.

Mesto Sečovce zverejňuje zámery na prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

A) nebytových priestorov s výmerou 25,85 m² nachádzajúcich sa
v budove ZŠ na Ulici Novej, konkrétne stavbe, nachádzajúcej sa v
katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, Ulica Nová, súpisné
číslo 1690, druh stavby - ZŠ na Ulici Novej, vedenej na LV 2724, nachádzajúcej
sa na parcele registra C, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sečovce, obec
Sečovce, okres Trebišov, Ulica Nová, parc. č. 3205/3 druh pozemku: zastavané
plocha nádvoria, vedenej na LV 2724, nájomcovi: Súkromná základná umelecká škola, so sídlom Požiarnická 1,Košice, 040 01, IČO: 42 111 587, zastúpenej
PaedDr. Gejzom Adamom, PhD.(štatutárom organizácie).
B) nebytových priestorov s výmerou 833,69 m² nachádzajúcich sa v budove ZŠ

na Ulici Novej, konkrétne stavbe, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sečovce,
obec Sečovce, okres Trebišov, Ulica Nová, súpisné číslo 1690, druh stavby - ZŠ na
Ulici Novej, vedenej na LV 2724, nachádzajúcej sa na parcele registra C, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, Ulica
Nová, parc. č. 3205/3 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV
2724, nájomcovi: Špeciálna základná škola, so sídlom SNP 827/53, 078 01 Sečovce, IČO: 31309828, zastúpenej PaedDr. Rudolfom Koncovým (riaditeľom školy).
Celé texty zámerov, vrátane zákonom stanoveného odôvodnenia, sú v plnom znení zverejnené na úradných tabuliach a webovom sídle mesta www.
secovce.sk v sekcii Úradná tabuľa – Oznamy, zámery.
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Sečovský Mars v Brne opäť exceloval, priniesol dve zlatá a jeden bronz
Tanečníci cestovali s fanúšikmi Slovana, v Trnave bolo horúco
Tanečná skupina Mars na Medzinárodnom tanečnom festivale v Brne
opäť excelovala. V ťažkej konkurencii takmer 30 skupín zo Slovenska a
Čiech si vytancovala dve zlaté medaily a jednu bronzovú. Pri návrate späť
zažila poriadny adrenalín – cestovala s rozvášnenými fanúšikmi Slovana.
V Brne marsáci súťažili pod hlavič- Kids of Dance a veľký (12-15 rokov)
kou Mesta Sečovce a Centra voľného choregrafiu Bad na rovnomennú skladčasu. Vedúca skupiny Katarína Piláto- bu M. Jacksona. Pre kategóriu street
vá zo zdravotných dôvodov nemoh- dance si stredný Mars pripravil kúsok
la vycestovať a tak ťarcha zložitého Vdýchni mi nádej. Deti by si zaslúžili
cestovania s deťmi od 7 do 15 rokov medaily už za cestovanie. Vo štvrtok v
zostala na šéfke veľkého Marsu Fran- noci v Trebišove nasadali na vlak do
tiške Smržíkovej, ktorej asistovali ma- Bratislavy, kde ráno o šiestej unavené,
mičky niektorých detí. „Tešili sme sa ale aj napäté s celou batožinou museli
tam, ale zároveň sme neočakávali, že rýchlo prestúpiť na vlak do Brna.
by sme mohli tretíkrát za sebou získať
„Tam nás už čakala pani učiteľka
medaily,“ spomína Fraňka, ako ju v Winklerová a jej sestra, ktorá je záMarse každý oslovuje.
stupkyňou na usporiadateľskej škole.
Sečovčania odchádzali s tromi čís- Celý čas sa o nás vzorne starali, za
lami. V disco formáciách malý Mars čo im patrí srdečná vďaka.“ Maratón,
(7-11 rokov) naštudoval choreografiu plný adrenalínu pokračoval na parke-

tových skúškach o jednej popoludní a
o štvrtej už marsáci súťažili. „Veľmi
ma teší, že Brňáci sa na deti z východu
opäť tešili. Celý čas sa rozplývali, aké
sú šikovné a disciplinované.“
Už 14. ročníku festivalu v Brne
dodali lesk zvučné mená porotcov.
Nechýbala medzi nimi majsterka sveta
v hip - hope, profesorka brnenskej Janáčkovej akademie múzických umění
či riaditeľ tamojšieho osvetového strediska.
„Najväčšia bitka bola v kategórii
disco formácie a street dance, kde
nám okrem iných konkurovali tímy zo
Zvolena a Banskej Bystrice. Keďže
sme svojich súperov nevideli na parketových skúškach, netušili sme ako to
dopadne,“ spomína Fraňka. Pri vyhlasovaní výsledkov sa Sečovčanom opäť
hrnuli slzy do očí. Za Bad a Kids of
dance získali zlato a za Vdýchni mi
nádej bronz. „Bola to sila, už tretíkrát
za sebou také výsledky. Pocity boli
neopísateľné. Ale deti si to zaslúžili,
mali najakrobatickejšie prvky, ktoré
zvládli bravúrne,“ chváli svojich zverencov inštruktorka. Mesto Sečovce a
primátor mesta sa pripájajú k radom
gratulantov.

Po adrenalínovej súťaži sa deti nezastavili a hneď v sobotu na obed už
zase sedeli vo vlaku, tentoraz späť na
východ, netušiac, že adrenalín ešte
neskončil. „V Bratislave do prvých
vozňov nastúpili rozvášnení fanúšikovia Slovana, ktorí cestovali na zápas
do Trnavy. Vo vlaku sme boli natlačení
ako haringy, v kupé namiesto 6 ľudí
bolo 12-15,“ vysvetľuje inštruktorka.
A aby to bolo zaujímavé, hodinu pred
príchodom Trnavy niekto zatiahol ručnú brzdu. Keďže to bolo mimo dosahu
elektriny, železnice museli vymeniť
lokomotívu.
„Adrenalínový bol aj príchod do Trnavy, kde na fanúšikov Slovana čakali
špeciálne policajné jednotky. Všetci
sme museli vystúpiť, nástup cestujúcich ďalej riadila polícia. Fanúšikov,
ktorí vystrájali a hádzali svetlice, sme
mali 150 metrov od seba, niektoré deti
sa aj rozplakali. Narýchlo sme nasadli
do vlaku, aby sme ochránili deti. Bol
to poriadny adrenalín, čo dokazuje aj
fakt, že pri vystúpení z vlaku v Trebišove deti najskôr hovorili o cestovaní a
potom o skvelých výsledkoch v Brne,“
dodáva na záver s úsmevom marsáčka.
(lyv)

V Koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Sečovciach sa pri príležitosti
Dňa učiteľov uskutočnil slávnostný koncert. Otvorilo ho vystúpenie učiteľského zboru, po ktorom všetkých prítomných privítala riaditeľka ZUŠ Mária Hvozdíková. Učiteľom k ich sviatku zablahoželal primátor Mesta Sečovce
Jozef Gamrát. Za rodičov sa učiteľom poďakovala Katarína Ferenčíková.
Programom sprevádzala Blažena Marcinová. Na snímke spevokol.
(mj)

Vyznamenanie SČK pre Máriu Strakovú

Oslavy Dňa učiteľov sa konali aj v Obradnej sieni na Mestskom úrade, kde
primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát ocenil prácu učiteľov a udelil plaketu J.
A. Komenského za príkladné výsledky v pedagogickej práci a obetavú činnosť
v školských službách Alene Bérešovej (MŠ Jarná), Darine Dobranskej (MŠ
Obchodná), Daniele Onuščákovej (MŠ Nová), Kvetoslave Vincenčíkovej (ZŠ
Komenského), Martine Ivanišinovej (ZŠ Komenského), Lenke Bujňákovej (ZŠ
Obchodná), Márii Breckovej (ZŠ Obchodná), Martinovi Hajdukovi (ZUŠ na
Ul. Dargovských hrdinov), Terézii Kubániovej (Cirkevná spojená škola), Dáriusovi Rusnákovi (Centrum voľného času), Monike Frajkorovej (Špeciálna
ZŠ) a Dominike Bašárovej (Spojená škola).
Text a snímka: M. Javorský

Spoločne prispeli sumou 262,63 €

Dňa 11. apríla sa v Trebišove uskutočnil Územný snem SČK, na ktorom
sa zúčastnila prezidentka SČK Helena Kobzová, predsedníčka ÚzS SČK
v Trebišove Terézia Konevičová,
delegáti zvolení na zhromaždeniach
členov miestnych spolkov SČK a pozvaní hostia. Územný snem zhodnotil
plnenie úloh SČK v našom regióne za
roky 2009 – 2012 a prijal novú koncepciu úloh na nové volebné obdobie
na úseku bezpríspevkového darcov-

stva krvi, práce s mládežou, spolkovú činnosť, rozvoj sociálnych aktivít,
včítane rozširovania dobrovoľníkov.
Pri príležitosti 150. výročia ČK a
20. výročia SČK dlhoročnej členke
SČK a darkyni krvi Sečovčanke Márii Strakovej udelili vyznamenanie
SČK „Za humanitu a dobrovoľnosť
II. stupňa“, ktorá má veľký podiel na
získavaní bezpríspevkových darcov
krvi z radov mládeže, ale aj na rozvoji rodinného darcovstva.
(jt)

V piatok 12. apríla sa uskutočnil už 17. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Počas tohto dňa si ľudia pripínali narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti
a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.
Dňa narcisov sa už po siedmykrát zúčastnila aj ZŠ na Ulici Komenského.
Základ zbierky tvorili príspevky žiakov
a zamestnancov školy. Ústretoví boli aj
občania mesta, ktorých sme oslovili na
uliciach, v obchodoch a úradoch. Spoločne sme prispeli sumou 262,63 €. Tieto
finančné prostriedky budú použité na financovanie projektov na podporu liečby
onkologických pacientov. Všetkým, ktorí
zbierku podporili, ďakujeme.
(zš)
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Oslavy Dňa Zeme: SŠP, brigáda, výtvarná súťaž, výstava

Oslavy Dňa Zeme v našom meste pozostávali z niekoľkých podujatí. Začali 19. apríla otvorením dlhodobej súťaže v účastí Sečovské športové piatky (SŠP). Pokračovali v sobotu, kedy sa uskutočnila brigáda.
Oslavy vyvrcholili v galérii kul- skalná stena Sokol. Neďaleko doliny
túrneho domu, kde sa uskutočnila sa nachádzajú: Onderkove skaly (Onvernisáž výstavy Klenoty Slanských derok), Onderkov kameň na Bielom
vrchov. Jej poslaním je ukázať širokej vrchu, Lipov kameň, Dubová hlava
verejnosti krásy a vzácnosti prírody a iné. Na výstave nechýba fotografia
nášho okolia, upozorniť na možnosti pece na drevené uhlie, či turistický
trávenia voľného času. Predovšetkým sprievodca. Autormi fotografií sú
však národnej prírodnej rezervácie vášniví turisti Anton Bača, Marián
Bačkovská dolina. Záujmom je naj- Strapoň, Marián Jaššo a Mikuláš Jamä ochrana hniezd vzácnych dravcov vorský.
Počas vernisáže sa uskutočnilo
a iných vtákov. Rezervácia, ako i celé
pohorie Slanské vrchy bola vyhláse- vyhodnotenie výtvarnej súťaže
ná v roku 2006 za chránené vtáčie „Najlepšou telocvičňou je príroúzemie NATURA 2000. Zaujímavé da“. Práce zo ZŠ Obchodná, ZŠ
sú: Orol kráľovský, Sokol sťahova- Komenského, ZŠ Svätej Rodiny a
vý, Myšiak hôrny, Bocian čierny, Základnej umeleckej školy na Ulici
Haja tmavá, Krkavec čierny. Žije tu Dargovských hrdinov hodnotila poaj líška obyčajná, diviak lesný, srnec rota v zložení: Peter Vereščák, Martin

Súťaž Sečovské športové
piatky prišli podporiť vytrvalci a účastníci Sečovskej
desiatky Michal Rusnák a
Peter Stanko, poslankyňa
mestského
zastupiteľstva
Katarína Magyarová, Miroslav Onderko z OZ Gaudium
ako aj organizátor Sečovskej
desiatky Alexander Pančura.
„Teraz zostávam piatkami dlhšie v Košiciach tak to
otvorenie, žiaľ, nestihnem,
ale teším sa, že vznikla takáto
aktivita a snáď sa zúčastním
niektorých ďalších piatkov,“
uviedol vytrvalec Andrej Ferko vo svojej reakcii na našu pozvánku. Autorom
loga SŠP je Peter Bartko, reklamným partnerom celej súťaže firma PASTEL.

Výstava Najlepšou telocvičňou je príroda prilákala do kultúrneho domu desiatky zvedavcov. Ceny a diplomy najúspešnejším výtvarníkom odovzdali: vedúca kancelárie primátora Lýdia Vereščáková a riaditeľ Centra voľného času
Ján Hreňo.
Snímky: (autor)
hôrny, mačka divá a iné. V doline sa
o.i. nachádza mnoho roztrúsených
skál a skalných útvarov. Dominuje
Súťaž v účastí Sečovské športové
piatky (SŠP) bude prebiehať v období od 19. apríla do 25. októbra 2013
na rôznych športoviskách v meste.
Podujatia sa budú konať v čase od
18.00 hod. do 19.00 hod. Podmienkou je 20 účastí. Najaktívnejší
získajú odznak s logom podujatia.
Registrácia v Centre voľného času.

Magyar a Marta Danková. V kategórii
žiakov I. stupňa zvíťazila práca Pavla
Raniaka zo ZŠ na Obchodnej ulici.
Na druhom mieste skončila Dominika
Bereščíková zo ZŠ Svätej Rodiny, na
treťom Laura Lehončáková zo ZUŠ.
Poradie v druhej kategórii: 1. Barbora Baňacká (ZUŠ), 2. Benjamín Ančočik (ZŠ Svätej Rodiny), 3. Silvia
Buzinkaiová (ZUŠ). Porota udelila
DIPLOM za aktívnu účasť kolektívnej práci žiakov 2. A triedy zo ZŠ na
Komenského ulici.
Podujatia pripravili: mesto Sečovce a
Centrum voľného času. M. Javorský

Súčasťou osláv bola sobotňajšia brigáda. Dobrovoľníci vyčistili potok Trnávka v úseku od Širokej ulice po Ulicu Potočnú. Z brehov potoka sa im podarilo vyzbierať odpadky, ktorými zaplnili takmer štyridsať vriec. Snímka: (jh)

Zlato získali deviataci

Protiklady doby. Kým jední občania odhalia v kroví a neporiadku dobový
poľný kríž a z úcty k predkom upravia okolie, druhým akoby kríž vadil? Neštítia sa vysypať svoj náklad na cestu v správe mesta. Potrebujú tí druhí Deň
Zeme? A čo vlastne potrebujú?
(af)

Do osláv Dňa Zeme sa zapojila aj
Základná škola na Ulici Komenského v Sečovciach. Zorganizovala súťaž, do ktorej sa zapojili štyria žiaci
z každého ročníka na druhom stupni. Novinkou boli zelené body za
zelené oblečenie v tento deň. Získať
ich mohli celé triedy, čím pomohli
svojim súťažiacim. V prvom kole
súťaže si overili svoje poznatky o
recyklácii odpadu vo vedomostnom
kvíze, potom pomocou indícií určovali pojmy súvisiace s prírodou.
Zapotili sa až pri úlohe, kde mali
vytriediť 35 druhov odpadu do
príslušných zberných nádob. Na
relatívne ľahkej úlohe si uvedomili

svoje nedostatky pri separovaní odpadu, pretože ani jednej súťažiacej
skupine sa nepodarilo správne vytriediť všetok odpad. Predposlednou
úlohou bola skladačka puzzle, ktorú
museli poskladať čo najrýchlejšie.
Už niekoľko rokov je najobľúbenejšou úlohou sadenie priesady papriky
do kvetináča so zaviazanými očami.
Svoje záhradkárske kvality preukázali deviataci.
Po spočítaní bodov zlato získali
práve oni. Prekvapili piataci, ktorí
vyfúkli druhé miesto ôsmakom. V
tento deň však nebol nikto porazený. Každý súťažiaci si odniesol vecnú cenu a sladkosť.
(zš)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (27)

1.
Poštár je originálnou postavou.
Poštára každý pozná, hovoríme mu
náš poštár/naša poštárka, poštár by
pravdepodobne vyhral anketu o najvyčkávanejšiu osobnosť v domácnosti. Vyzeráme ho spoza okna, čakáme
pri bránke a najväčší kochanovskí
nedočkavci i hodzinu schodzovaľi po
jardze, hlavňe ked nošil dochodok abo
tuzexovo boni a každoho še pitaľi,
či dakdze ňevidno poštara. A aký vítaný bol poštár, keď v domoch nebol
telefón, mobil, internet s bleskovými
novinkami od blízkych i cudzích. Len
poštár doniesol list plný lásky – i gramatických chýb – od frajera z vojny,
správu od otca, čo zarábal v českých
baniach, od sestry, čo sa vydala na
druhý koniec republiky, od vysťahovalcov za more. Vysťahovalecká pošta
bola paráda! Letecké obálky s parádnymi známkami a milými ozdobnými
nálepkami, lákavé americké pohľadnice – už vtedy farebné, otváracie, s
textom – trónili v rodinách za sklom v
kredencoch, v rámoch obrazov spolu
so svätými, na obdiv aj závisť susedom. Čítanie pošty spoza mora pripomínalo väčšinou riešenie hlavolamu.
Nižšia gramotnosť vysťahovalcov i
čas spôsobili, že pisateľ neukončil
slovo, kde mal, ale možno tam, kde
sa mu unavila ruka. Mojaľu baženo!
Sameper ševamvipro syuyempo zseh
nanyjaodmi lohopanaBoha (Moja
ľuba ženo! Same perše vam viprošu-

jem požehnaňa od miloho pana Boha)
– aj tak vyzeral úvod amerického listu. Ale vráťme sa ku kochanovským
poštárom. Laci Očkai si v Sečovčane
v júni 2012 zaspomínal na najstaršieho známeho poštára Vagaského.
Volal sa Andrej a v Kochanovciach aj
býval. Listy roznášal už za tzv. Slovenského štátu, a tak mu pracoviskom
bol poštový úrad vo Schwartzovom
dome (dnes budova VSE) a od roku
1943 sečovská stará pošta pri CVČ.
Do osady Lazy a Lasčiky východne
od Kochanoviec (dnes čistička odpadových vôd) poštár nechodil. Poštu
pre „lazaňskích“ nechával u birova
Andreja Mikloša a adresáti si ju tu vyzdvihli. Zvyk prežil aj birova. Cigáni
z Lasčikov poštu asi ani nedostávali...
Po Andrejovi Vagaskom v 60. rokoch
veľkú poštársku tašku z hnedej kože
s remeňom cez plece zdedili Michal a
po ňom Mária Tomášovci, manželia z
kochanovského Baracira. Poštár Tomáš bol neprehliadnuteľný – vysoký,
chudý, s privretým boľavým okom, s
tichým zmyslom pre humor. Poštárku
Tomášovú (foto č.1 druhá zľava), narodenú v Malých Ozorovciach, bolo
na ulici nielen vidieť, ale aj počuť.
Rada sa nahlas smiala, rozprávala,
oddýchla s domácimi pri koláčiku,
chľipla poľivočki a zanechala od
domu k domu novinky nielen poštové.
Od 24.októbra 1976 začína v Kochanovciach s poštárstvom Mária „Mar-

ča“ Feriková, rodená Timková (foto
č.1 s vlajkou) z Vojčic. Rajón poznala,
veď v ňom bývala. Najprv poštu nosila ešte v spomínanej hlbokej taške,
ktorú neskôr vymenila za novinku –
poštársky vozík. K dispozícii mala aj
bicykel, ale ten pri práci údajne viac
prekážal ako pomáhal. Poštárka Feriková bola tvrdá profesionálka. Práca u
nej bola na prvom mieste a poštárske
tajomstvá ako v trezore. Keď náhle a
pomerne mladá v 49 rokoch v roku
1991 zomrela, ostala po nej - doma i u
susedov – zbierka najpestrejších chryzantém zo záhradiek jej poštárskeho
rajónu. Neženatý Kochanovčan Jožko
Boroš „z konca“ krátko zaskakoval
ako doručovateľ rýchlych zásielok
- telegramov, doporučených zásielok. Od roku 1991 roznášali poštu v
Kochanovciach už Sečovčanky Helena Bugnová, narodená v Sečovskej
Polianke a od novembra 2011 Mária
Popaďáková, pôvodom Kačmárová z
Dvorianok, od 90. rokov už zamestnankyne pošty na námestí. Aktívny
život spojili s poštou aj ďalší kochanovskí rodáci. K sečovskej pošte neodmysliteľne patrí telefonistka Anna
„Haňka“ Hruškociová (foto č.2 druhá
zľava). Pred polstoročím bola jednou
z mála zamestnaných kochanovských
žien, doma mala prvý telefón na ulici,

chodili k nej telefonovať všetci susedia. Keď sme pre ňu po zimných večeroch chodili s jej o 20 rokov mladšou
sestrou Oľgou na poštu, aby sa po tme
nevracala domov k svojej početnej
rodine sama po opustenej hlavnej ulici, fascinovane sme pozorovali, ako
nespočetnými kolíkmi na panelovej
stene prepája v miestnosti za vysokými vnútornými schodíkmi objednané
hovory. Kto vie, čo sa zachovalo z
telefónnej ústredne, Nemci by už zriadili malé múzeum... Nezabudnuteľný
Juraj „Ďuri“ Mikloš, ktorého na poslednej rozlúčke vyprevádzalo toľko
Sečovčanov ako málokoho, Pišta a
Milka Jendželovskí, Andriš Antoňik,
Vilo Hruškoci, Michal a Žofia Bugatovci, Anna Toneiserová (foto č.2 prvá
vpravo) – spojári, telegrafisti, balikári,
stánkari PNS s vedúcou Klárou Šestákovou, neskôr Jozefom Hricom písali
históriu sečovského a kochanovského
poštárstva.
U nás dnes naša poštárka Mária
Popaďáková bola. Odniesla si síce
inkaso, ale priniesla milé slová. Zajtra
zase s nádejou nakukneme do schránok, lebo ani únava, ani vrtochy počasia, keď adresáti čušia zalezení v teple
domova, či vrtochy adresátov, nemajú
nad poštárskou povinnosťou zľutovania... (mm), snímky: (archív autora)

2.

Dva týždne plné angličtiny na ZŠ Obchodná
ZŠ Obchodná sprostredkovala
svojim žiakom dva týždne plné angličtiny. Ide o projekt „Active English Week“ v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou SIDAS, ktorá
sa zameriava na profesionálnu výučbu a rozvoj konverzačných schopností žiakov
základných a stredných škôl
v anglickom jazyku prostredníctvom lektorov z Anglicka,
Írska, Kanady, USA, Južnej
Afriky a Austrálie.
Do kurzu sa prihlásilo 80 žiakov. Boli rozdelení do štyroch
skupín, každá skupina strávila
s lektormi 30 hodín počas jedného týždňa. Učili sa 6 vyučovacích hodín denne. Mali sme
lektorov z Anglicka, Welsu a
Južnej Afriky.
Hodiny boli veselé, deti nadšené, tešili sa na každý ďalší

deň. Bola to pre nich nová veľká skúsenosť. Žiaci nemali problém dorozumieť sa a pochopiť, čo majú robiť,
pracovali veľa so slovníkmi, obohatili
si slovnú zásobu, robili rôzne aktivity,

ktoré im pomohli zlepšiť sa v angličtine.
Radi by si „Active English Week“
zopakovali aj počas letných prázdnin
ako súčasť letnej jazykovej školy. My,

učitelia, sme tiež veľmi radi, že sa táto
forma výučby jazyka osvedčila a plánujeme aj naďalej spolupracovať so
SIDAS. Aj pre nás to bola nová obohacujúca skúsenosť.
Za podstatný prínos považujeme, že žiaci mali možnosť byť
v priamom kontakte s lektormi
a mali možnosť počuť a použiť
jazyk v reálnej situácii, pričom
boli nútení dorozumieť sa. Táto
skúsenosť je nenahraditeľná.
Žiaci nemusia cestovať do zahraničných jazykových škôl, ale
vďaka projektu „Active English
Week„ majú túto možnosť aj v
Sečovciach. Je to zážitkové učenie. Na stránke našej školy si
môžete pozrieť fotografie z vyučovania a z odovzdávania certifikátov na konci kurzu. (mm)
Snímka: (archív školy)
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Dvojica páchateľov M. P. a I. P. sa
vlámali do chatky v záhradkárskej
osade Stašov Sečovce. Odcudzili
alkohol, kuchynský riad, príbory,
kuchynské nože, kompóty, odevné
zvršky, obuv a obrázky. Z pivnice
si privlastnili 3 kovové stoličky a
medené elektrovodiče. Do chatky
sa dostali po vypáčení ochrannej
kovovej mreže a následnom vylomení vchodových dverí. Majiteľovi
chatky M. H. spôsobili škodu vo
výške 150 €.
V obci Kravany kradol P. B., ktorý
spoločne s J. B. a L. K. odcudzili z
bývalého PD trapézové plechy, kovové rúry a železné profily v celkovej
hmotnosti 500 kg. Šetrením bolo zistené, že podozrivý P. B. bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich
mesiacoch postihnutý. Spoločnosť

Agent 007 s.r.o., Ladmovce, pripravil
o 110 €.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa
vlámal do potravín ANITEX na
Sečovskej ulici v obci Zemplínska Teplica. Odcudzil cigarety zn.
GOLDEN GATE, pivo zn. KELT,
kozmetiku zn. SCHAUMA, rôzne
druhy alkoholických nápojov, hračiek a potravín. Majiteľke potravín
A. H. spôsobil škodu vo výške 630
€.
Doposiaľ nezistený páchateľ šarapatil aj na neoplotenom pozemku ležiacom na parcele č. 439/1 a č. 139/2
na Požiarnickej ulici v obci Zemplínska Teplica, kde zrezal a odcudzil
ovocné stromy: hrušku a 11 sliviek.
Spoločnosti RYBA Košice spol.
s.r.o., Košice, spôsobil škodu 530 €.
OO PZ Sečovce

Oplatí sa čítať. Tak túto vetu si naozaj môžu povedať žiaci IV.A triedy
na Základnej škole, ul. Komenského 4 v Sečovciach. Pravidelne, začiatkom
školského roka si žiaci školy objednávajú detské časopisy prostredníctvom
školského dôverníka pre tlač. A čo sa nestalo? Redakcia detského časopisu
Zornička v Bratislave, odmenila za najväčší počet objednaných titulov na
jednu triedu, práve našu, už spomínanú triedu IV.A. Výhrou bol celodenný
pobyt v areáli aquaparku AquaCity Poprad so super občerstvením.
Utorok, 9. apríla 2013, strávili naši žiaci krásny deň, plný zážitkov, dobrej
pohody a relaxu v nádhernom prostredí vodného sveta pod Tatrami.
Mgr. Marianna Vatrálová

Študenti Spojenej školy v Sečovciach pripravujú výučbový softvér

Študenti Spojenej školy v Sečovciach pripravujú výučbový softvér so svojimi rovesníkmi z Turecka, Poľska, Maďarska, Grécka a Rumunska.
V dňoch od 8. do 12. apríla sa sku- našej partnerskej škole v meste Lublin
pina učiteľov a študentov zo Spojenej v Poľsku a bolo zamerané na zhodnoškoly zúčastnila druhého projektové- tenie doterajších projektových aktivít
ho stretnutia v rámci programu Celo- a naplánovanie ďalších činností na
životného vzdelávania, podprogramu budúci školský rok. V úvode stretnutia
Leonardo - partnerstvá škôl „IM- prezentovala hostiteľská škola systém
TUSARCS“. Hlavným cieľom pro- vzdelávania v Poľsku, s ktorým sme
jektu je príprava výučbového softvéru sa mali možnosť bližšie oboznámiť
so zameraním na algoritmy. Spolupra- aj návštevou vzdelávacích inštitúcií v
cujeme na ňom so strednými školami meste a stretnutím sa s pani riaditeľz Grécka, Rumunska, Poľska a Ma- kou útvaru pre oblasť vzdelávania. Pri
ďarska pod vedením koordinátorskej návšteve univerzity sa naši študenti
školy z Turecka a výpočtového stre- oboznámili s možnosťou študovať v
diska na testovanie softvérov.
zahraničí, mali možnosť vyskúšať si
Spomínané stretnutie sa konalo na svoje prezentačné schopnosti a infor-

Novinky vydavateľstva Ikar

V Štokholme vrcholí príprava letnej olympiády. Na
novom štadióne však vybuchne bomba. Zabije Christinu Furhageovú, významnú švédsku podnikateľku, ktorá
šéfuje vyše tisícke mužov pri organizovaní olympiády.
Polícia začína intenzívne pátrať po vrahovi. Kde ho
hľadať? Medzi teroristami alebo v najbližšom okolí vedenia prípravného olympijského výboru? Len vytrvalá
reportérka Annika Bengtzonová nachádza súvislosti,
ktoré ostatní akoby nechceli vidieť... Detektívka od kráľovnej švédskeho krimi Lizy Marklundovej Vás nechá
v napätí od prvej strany po poslednú.
V starovekom tureckom meste Rumy leží v nemocnici na izolovanom oddelení americká novinárka Liv
Adamsenová a uprene hľadí na vybielené steny. Sú
rovnako prázdne ako jej pamäť. Vie, že vošla do majestátnej Citadely, vybavuje si však len temnotu, čo ju
tam obklopovala. Cíti, ako sa v nej čosi hýbe a šepká jej, že je kľúčom. Ale kľúčom od čoho? Po sýrskej
púšti sa ako duch pohybuje neznámy žoldnier. Duchom
ho aj prezývajú. Práve jemu by Liv mohla odhaliť jedno najkľúčovejších tajomstiev ľudstva. Pre bratstvo v
Citadele – práve teraz prekliate smrteľnou nákazou –

predstavuje Livin návrat jediný spôsob prežitia. Mocná frakcia v Ríme sa jej
desí, lebo bezprostredne ohrozuje budúcnosť katolíckej cirkvi. Liv uteká pred
prenasledovateľmi naprieč kontinentmi a vôbec nechápe, do čoho sa zamotáva. Obracia sa na jediného človeka, ktorému dôveruje, na charitatívneho
pracovníka Gabriela Manna. Na spoločnej ceste dospejú k hrozivému objavu.
Ten ich znovu rozdelí a svet sa zmení naveky. Voľné pokračovanie románu
Zasvätený určite zaujme milovníkov krimi.

movať zahraničných partnerov o Slovensku, meste a o škole.
Pri vyhodnocovaní doterajšej práce na projekte boli zhodnotené logá,
ktorými sa žiaci zapojili do súťaže
o najlepšie logo a dotazník. Počas
stretnutia sme pracovali v programe
Authorware 7. Popri projektovej práci
sme navštívili hrad, kaplnku, podzemné múzeum, staré mesto a mestá Vojciechov, Kazimierz, Naleczov, palác
Kozlowka a Majdanek. Z Poľska sme
si priniesli nové zážitky a skúsenosti.

Ďalšie projektové stretnutia sa uskutočnia v budúcom školskom roku v
Maďarsku, Grécku, Rumunsku a pri
jednom stretnutí prevezme úlohu hostiteľskej inštitúcie aj naša škola.
Projekt je realizovaný s podporou
Európskeho spoločenstva v rámci
programu Celoživotného vzdelávania,
podprogram Leonardo – školské partnerstvá. Za obsah zodpovedá výlučne
autor a Európska komisia ani Národná
agentúra nenesú zodpovednosť za použitie informácií. Mgr. L. Mikulová

V úvodnom kole jarnej časti 2. ligy
Skupiny Juh starší a mladší žiaci Slavoja Sečovce cestovali do Čiernej
nad Tisou. Výsledok starších žiakov:
Čierna n. T. – Sečovce 4 : 1, jediný
úspech hostí zaznamenal Dávid Vavrek. Výsledok mladších žiakov: Čier-

na n. T. – Sečovce 2 : 1. Ako informoval Jozef Tóth, tréner, gól za Sečovce
vsietil peknou hlavičkou Ján Gruľa,
ktorý si zahral svoj prvý majstrovský
zápas v živote. Okrem neho aj Marek
Harbula a Jakub Kocák. V bráne sa
prekonával Dominik Hufnágel. (mj)

Hrali svoj prvý majstrovský zápas

Drobná inzercia

Oznamujeme občanom Sečoviec a okolia, že služby spoločnosti Allianz
Slovenská poisťovňa, a.s., budú poskytované na novootvorenom obchodnom mieste v Sečovciach na adrese: Obchodná 10/21 (oproti michalskému dvoru). Kontakt: 0948 401 024, 0907 997 372

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Radoslav Süč a Dominika Dulebová
Narodené deti

Matej Ľaš, Marián Danč, Nela
André, Patrik Pipa, Marek Šandor,
Daniela Farbárová, Mariana Hromá,
Dávid Rejdaj, Klaudia Šenkiová
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Sečovce budú mať reprezentanta Slovenska na európskom šampionáte
Jedenásť ocenení, prepísané osobné aj európske rekordy či 2 nominácie
do reprezentácie SR na Majstrovstvá Európy v silovom trojboji. To je bilancia sečovských silových trojbojárov po nedávnych Majstrovstvách SR a
ČR. Konali sa začiatkom apríla v českom Podivíne.

„Najviac sa darilo bratom Gregovcom – Jozefovi a Dominikovi.
Jeden získal 5 a druhý 4 diplomy. Je
to obrovský úspech,“ uviedol tréner a
šéf sečovských silových trojbojárov
Zoltán Jurko. Vo veľkej konkurencii pretekárov zo Slovenska a Čiech

sa Jožko Grega stal majstrom SR a
Majstrom ČR vo váhovej kategórii do
82,5 kg, vybojoval si aj titul Absolútny víťaz juniorskej kategórie na celom
šampionáte. Bonusom bolo pre neho
1. miesto v mŕtvom ťahu v kategórii
dorastenec potom, ako v mŕtvom ťahu

Osobný rekord I. Danka 185 cm
Žiak 3.A triedy Strednej odbornej školy v Sečovciach Ivan Danko je
držiteľom rekordu v skoku do výšky z Poddargovských hier z pred niekoľkých rokov. Vtedy preskočil latku vo výške 173 cm. Ostatne sa na verejnosti predstavil na Komenského latke. Pretože na tejto súťaži, ktorá sa
ešte v marci uskutočnila v telocvični ZŠ Komenského, štartovali len žiaci
a žiačky ZŠ, požiadal organizátorov z CVČ či by si nemohol skočiť aj
on. Len tak, nesúťažne. Po ich súhlase preskočil latku vo výške 170 cm...
„Pretože vôbec netrénujem, chcel
som si to po čase skúsiť,“ hovorí
187 cm vysoký a 72 kg vážiaci atlét. „Môj osobný rekord má hodnotu 185 cm. Toľko som skočil na
vlaňajšom mítingu študentov stredných škôl v Košiciach. Stačilo to
na víťazstvo. Dostal som aj diplom.
Na tomto podujatí boli viacerí žiaci
z našej školy. Sprevádzal nás učiteľ

telesnej výchovy Jozef Melko.“ Na
otázku, akým štýlom skáče, odpovedal: „Flopom.“
I. Danko pochádza z Bačkova. Má
sedemnásť rokov. Okrem atletiky hrá
futbal, chodí do posilňovne. Kedysi
navštevoval ZŠ na Komenského ulici v Sečovciach, kde sa mu venoval
učiteľ telesnej výchovy Igor Haščák.
(mj)

zdvihol neuveriteľných 240 kg! Spolu
s výkonom v drepe (295kg) a tlaku na
lavičke (185 kg), činil jeho výsledok
720 kg, čo mu ako najlepšiemu pretekárovi Slovenska prinieslo nomináciu
Slovenského zväzu powerliftingu na
Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať v máji v Srbsku. „Je to zázrak,
Sečovce budú mať reprezentanta SR,
čo sa zatiaľ nikdy nepodarilo,“ teší sa
Zoltán Jurko.
Dodal, že o nič horšie si nepočínal
Jozefov brat Dominik. Ten sa stal
Majstrom SR a Majstrom ČR vo váhovej kategórii do 90 kg, vybojoval si
1. miesto v drepe (265 kg) a 3. miesto
v absolútnom poradí celého šampionátu v mŕtvom ťahu (tiež 265 kg).
„Aj on získal nomináciu na európsky šampionát, ale rozhodol sa ju ten-

toraz neprijať, nakoľko sa potrebuje
regenerovať,“ podotkol tréner úspešných trojbojárov. Spomenúť treba aj
úspech Milana Vysokého, ktorý získal
3. miesto v silovom trojboji v kategórii dorastencov do 90 kg či pekné 2.
miesto Maroša Ďurkoviča v juniorskej
kategórii do 82,5 kg.
„Nesmierne sa tešíme z tohto úspechu. Sečovčania prepisovali osobné,
národné aj európske rekordy. Aj touto
cestou sa chceme poďakovať Mestu
Sečovce, ktoré nám finančne pomáha
ako aj vedeniu Spojenej školy Sečovce, ktorá nás tiež podporuje,“ uzavrel
Jurko. Najbližšie sa sečovskí trojbojári chystajú na Majstrovstvá SR do
Košíc a Bardejova, Jozef Grega vycestuje v máji na spomínaný európsky
šampionát do Srbska.
(lyv)

PRAGUE HANDBALL CUP

Počas veľkonočných sviatkov sa v Prahe uskutočnil prestížny medzinárodný turnaj PRAGUE HANDBALL CUP. Mesto Sečovce na ňom reprezentovali mladé hádzanárske nádeje.

Začali tretím jarným kolom

Futbalisti FK Slavoj Sečovce obsadili po jeseni 10. miesto zo 14 celkov 6.
ligy Skupiny Zemplín. Prvý zápas jarnej časti súťaže odohrali 14. apríla v
Petrovciach n. L. Prvé dve kolá, ktoré pre nepriaznivé počasie neodohrali,
budú na programe v máji, v strede týždňa. Ako uviedol tréner Milan Siksa,
rekordne dlhú zimnú prípravu začínali 15. januára a trvala tri mesiace.
Antoš, M. Pristaš. Univerzálni hráči:
Všetky prípraváky odohrali doma.
M. Mihok, S. Bajus. Z dorastu môžu
Výsledky: Sečovce - Sečovská Poprísť na striedavý štart: Sopata a Prilianka 3:2, Sečovce - Sačurov 1:5,
stáš. Káder nie je široký, očakávali,
Sečovce - Michaľany 1:4, Sečovce
že niektorí hráči po zmene vo vede- Kalša 2:4, kombinované mužstvo
ní klubu, zostanú. Rozhodli sa však
mladých hráčov a dorastu Slavoja –
pre iné tímy. Posilami sú L. Antoš
Sečovská Polianka 0:2. Pre nevyhoa P. Bálint z Trebišova, Azari z Lovujúci terén museli viackrát trénovať
komotívy Košice, z hosťovania v N.
v telocvični. Zamerali sa na prácu s
Žipove sa vrátil M. Ivan. Vekove je
loptou, nezabúdali ani na kondičku.
to veľmi mladé mužstvo. Cieľom
Predbežná zostava: Brankári: J.
slavojistov je stabilizovať káder,
Kolesár, P. Nízky, J. Benedek. Obrazlepšiť dochádzku na tréningy a prína: J. Mitro, I. Sabol, M. Begala, P.
stup k stretnutiam. Spokojní by boli s
Onderko, P. Volkay, P. Sopata. Záumiestnením v strede tabuľky.
loha:P. Azari, Š. Sabol, M. Koreň,
(jom)
P. Bálint, M. Ivan. Útok: J. Sitár, L.

„Počas štyroch dní sme v štyroch
halách odohrali sedem stretnutí, tri-krát zvíťazili, štyri-krát prehrali,“
uviedol Dárius Rusnák, tréner. „Prešli sme sa po Václavskom i Staromestskom námestí, Karlovom moste,
obdivovali mnohé pamiatky. Turnaj
vyvrcholil galavečerom, počas ktorého sa deti dosýta vyšantili na rôznych
atrakciách a na diskotéke. Hádzanári
nadobudli nové skúsenosti, zážitky,
našli si nových priateľov.“
Starší žiaci HK Sečovce na turnaji
najprv hrali v základnej skupine. Svo-

je sily si v nej zmerali so Sokolom
Kobylisy (zvíťazili 9:6). Rovnako boli
úspešní s dánskou Kodaňou, ktorú porazili 19:16. Prehrali s celkom Louny
11:21, so švédskym celkom Ystads IF
10:29 a s Lotyšmi z družstva Priekspilseta 15:19. Zo základnej skupiny
sa prebojovali do osemfinále. Výsledky: HK Sečovce – Barleber (Nemecko) 15:10, HK Sečovce – Trebišov A
12:15.
Účasť na turnaji by nebola možná
bez prispenia rodičov a Centra voľného času. Ďakujeme.
(mj)

Stolní tenisti Spojenej školy premiéru v 3. lige nepokazili
Stolní tenisti Spojenej školy Sečovce sú po predposlednom kole 3.ligy
Skupiny juh na nevypadajúcom 10. mieste z 12 mužstiev. Tabuľku vedú
V. Kapušany B pred Boršou. Vypadávajú 1-2 tímy podľa výsledkov 2.ligy.

„Keby sme na každý zápas nastupovali kompletní, skončili by sme v
strede tabuľky,“ povedal predseda
oddielu Miroslav Poliačok. Na súpiske mali 8 hráčov, celkove sa ich pripravuje 16. Marek Pataky, Ján Sedlák a M. Poliačok sú domáci. Ďalšími

sú traja Trebišovčania, Vojčičan a Dargovčan. Títo všetci tvoria základnú zostavu. Ťahúnmi sú Trebišovčan Peter
Bogda, bývalý druholigista a M. Pataky. Vďaka nim získavajú v zápasoch
po 7-8 bodov. Tretím do partie víťazov
je Vojčičan J. Mihók. Úroveň súťaže je

veľmi dobrá. Zápasy aj tréningy trvajú
2,5 a 3 hodiny V budúcom, pre nich
druhom, ročníku si trúfajú skončiť v
strede tabuľky.
Najvyššiu
výhru
zaznamenali
doma s Vojanami (18:0) a Popročom
(17:1).S vedúcou Boršou prehrali
8:10, chýbal im J. Mihók... Vekový
priemer hráčov je viac ako 40 rokov.
Všeobecne, mladí nemajú pozitívny

vzťah k 3. lige. Na SŠ je pritom herňa
so štyrmi stolmi. Dňa 27. apríla štartovali na majstrovstvách okresu jednotlivcov v Strede n. B.
„Musím sa poďakovať riaditeľovi
Spojenej školy Milanovi Leškaničovi
a primátorovi mesta Jozefovi Gamrátovi za vytvorenie kvalitného zázemia
pre náš šport,“ uzavrel M. Poliačok.
J. Madár
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