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Jozef Grega sa stal absolútnym víťazom šampionátu a úspešne zmaturoval
Mladučký trojbojár akademický týždeň trávil na Majstrovstvách Európy

Veni, vidi, vici. Toľko možno povedať o silovom trojbojárovi Jozefovi
Gregovi, ktorý sa ako prvý v histórii sečovského powerliftingu prebojoval
na Majstrovstvá Európy. A aby to nebolo jednoduché, absolvoval ich počas
akademického týždňa. Dve životné skúšky, dve víťazstvá. Zo Srbska doniesol titul absolútneho víťaza svojej kategórie a obstál aj v skúške dospelosti.
S prehľadom.
Len devätnásťročný Grega sa na európsky šampionát kvalifikoval strapcom víťazstiev a titulom najlepšieho
pretekára Slovenska na nedávnych
Majstrovstvách SR a ČR v českom
Podivíne. Cesta medzi európsku
powerliftingovú elitu bola pre mladučkého pretekára z maličkých Sečoviec otvorená. Aby sa tam dostal,
musel absolvovať stovky kilometrov
dlhý „výlet“ do srbského Knjaževacu.
Šampionát sa tam konal od 20. do 25.
mája. „Reprezentačný tím Slovenska
tam cestoval rozdelene, ja som šiel
v dodávke so siedmimi chlapcami,“
spomína. Priznáva, že počas cesty
na svoju európsku premiéru schudol
neuveriteľné dve kilá. Hoci súťažil
v kategórii do 82,5 kg, srbská váha

Sečovčanom sa darí

Na Jozefov výsledok je patrične hrdý aj tréner a duša sečovského silového
trojboja Zoltán Jurko. Priznáva, že sa mu spĺňa sen, aby sa Sečovce dostali
medzi elitu. Tešia ho Jozefove tituly, ale dopustiť nenechá ani na ďalších svojich zverencov – Jozefovho brata Dominika či Milana Vysokého. „Koncom
apríla sa konali v Košiciach Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke. Maroš Ďurkovič tam získal zlato a Jožko striebro. Mám z nich radosť.“
(lyv)

ukázala len 76,5 kg! „Náročná cesta,
psychická záťaž, stres, očakávania,
neistota a najmä obrovský pocit zodpovednosti,“ špekuluje o dôvodoch
rýchleho poklesu váhy.
Druhým prekvapením, ale príjemným, bola pre Sečovčana vysoká úroveň súťaže: „Organizácia, veľa ľudí,
pretekári – sto alebo stopäťdesiat vlastne ani neviem, ale obrovská konkurencia. Všetko bolo iné, lepšie ako
to, čo som zažil doteraz. A veľkolepé.“
Tréma? „To nie, len ten pocit zodpovednosti (smiech), ako obstojím.“
Spomína, že keď začal súťažiť, svet
okolo prestal existovať a všetky nepríjemné pocity opadli. Srbská bilancia
znie: spoločný výkon 715 kg, víťaz
vo váhovej kategórii do 82,5 kg, absolútny víťaz svojej vekovej kategórie a
európsky rekord v drepe (285 kg). Pocity? „Šťastie, hrdosť, že som obstál v
takej konkurencii, ale aj uvoľnenie.“
Priznáva, že po európskej skúške
poweliftingu ho čakala slovenská
skúška dospelosti. „Áno, akademický
týždeň som naozaj trávil športom a
nie nad knihami (smiech). Ale veril
som si, lebo som bol pripravený,“
vysvetľuje. V sobotu ráno sa vrátil
a od pondelka sa už musel prehodiť
zo športového úboru do maturitného
gala. „Maturoval som zo slovenčiny,
angličtiny a odborných predmetov. Šlo
to dobre, som spokojný. Už to mám za
sebou.“ Neprezradíme výsledky, ale

boli skvelé.
Jozefa som počas telefonického interview chytila na tréningu. Zdvihol,
ale poprosil o zhovievavosť a zavolanie neskôr. Cítiť, že powerlifting
miluje, hoci nie je majstrom slova,
volí ich opatrne ako perly. Namiesto
nich používa svoju energiu na športové činy a pretavuje ju do skvelých
výsledkov, ktorými robí dobré meno
nielen sebe, Spojenej škole Sečovce,
ale aj mestu Sečovce. Gratulujeme,
Jozef a držíme palce na jesenných
Majstrovstvách sveta v maďarskom
Egeri.
(lyv)
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Oslávili Deň víťazstva nad fašizmom Mesto Sečovce pozýva

... na podujatie Dni mesta Sečovce/v piatok 14. júna a v sobotu 15. júna
... na 2. ročník prehliadky školských divadelných súborov Rozprávkové Sečovce/ v nedeľu 16. júna o 15.00 hod./kultúrny dom
... na narodeninové oslavy Detského folklórneho súboru Pavička, ktorý
si pripomenie 30 rokov svojej existencie/v sobotu 22. júna o 15.00 hod./
kultúrny dom

V stredu 8. mája si celé Slovensko pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom. Od ukončenia II. svetovej vojny tak uplynulo presne 68 rokov.
Sečovská radnica si tieto udalosti
pripomenula v predvečer historického
diania. So slávnostným príhovorom
vystúpil primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát.
„Z dejín vieme, že zastaviť silné
sebavedomie diktátorov nebolo a nie
je jednoduché. Dokážu zdecimovať
všetkých, ktorí sa im postavia na odpor. Zničia a zahubia morálne čistých
ľudí,“ uviedol. „Dnes tu spomíname
na tých, ktorí svedomie mali. Milovali
svoju vlasť a v ohrození si ju chránili.

Buďme hrdí na tých, ktorí obhajovali spravodlivosť. Vzdajme teda úctu
hrdinom, ktorí položili život, aby pomohli zvíťaziť nad fašizmom. Vážme si
mier a svedomito ho chráňme nielen
pre seba, ale aj pre ďalšie generácie.“
Počas osláv nesmel chýbať pietny
akt kladenia vencov k pamätníku Červenej armády. Dialo sa tak za sprievodu Mestskej hasičskej dychovej
hudby pod taktovkou Antona Briňarského. Organizátorom podujatia bolo
Mesto Sečovce. (mj), snímka: (autor)

Na bicykli bezpečne

Na Detskom dopravnom ihrisku ZŠ Obchodná sa uskutočnilo okresné kolo dopravnej súťaže štvorčlenných družstiev Na bicykli bezpečne.
Vlaňajšie prvenstvo si na nej obhájila ZŠ Michaľany. Na druhom mieste
skončila ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, na treťom Cirkevná spojená škola
Sečovce (na snímke). Reprezentovali ju Erik Horváth, Jozef Macko, Petra
Emanuela Adamová a Sidónia Balkovičová.
V teoretickej časti si súťažiaci ove- premávky, v jazde zručnosti prekonárili svoje vedomosti z poskytovania
vali rôzne prekážky. A to sa už dialo
prvej pomoci a z pravidiel cestnej pod dohľadom hlavného rozhodcu
Pavla Cibáka, ktorý pri
nesprávnom absolvovaní tej-ktorej prekážky
udeľoval trestné body.
Sponzorom podujatia
bola Autoškola Šuraba,
organizátormi: ZŠ Obchodná a CVČ Sečovce.
Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Mikuláš Javorský,
snímka: (autor)

V prvej polovici mája (9.) sa v Centre voľného času uskutočnila súťaž
družstiev mladých zdravotníkov „Zachráň život“.
„Úlohou súťažiacich bolo správne
odpovedať na otázky o Medzinárodnom
hnutí Červeného kríža a Červeného
polmesiaca, rovnako si v teste overili
vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.
V praktickej časti ošetrovali poranené
osoby,“ uviedla Edita Mitrová z CVČ.
Výsledky: I. kategória - žiaci 4. 6. ročníkov: 1. ZŠ Obchodná (Samuel Fendrich, Patrik Palašty, Martina
Kocáková, Katka Ďuricová, Simonka
Kozáková), 2. Cirkevná spojená ško-

la, 3. ZŠ Komenského. II. kategória
- žiaci 7. – 9. ročníkov: 1. ZŠ Komenského (Dáša Kolesárová, Mária
Korytková, Sára Sabová, Martina Dobošová, Simona Fedorčáková), 2. ZŠ
Obchodná, 3. Spojená škola, 4. Cirkevná spojená škola. Ceny súťažiacim odovzdala Iveta Bačová zo školského úradu. Organizátormi súťaže
boli: Miestny spolok SČK s finančným
prispením Mesta Sečovce a CVČ.
Text a snímka: (mj)

Orliaka vypustili na slobodu

Orliaka morského, ktorý takmer tri
roky žil v karanténe vo voliére - pod
dohľadom správcu chovnej stanice

pri Centre voľného času v Sečovciach Ľubomíra Englera, vypustili do
chránenej krajinnej oblasti (CHKO)
Latorica, kde má v tomto období dostatok potravy. Živí sa rybami a drobnými hlodavcami.
Tohto najväčšieho dravca žijúceho
na Slovensku našli rybári v zúboženom stave, bol vyhladovaný a chýbalo mu perie. Ide o druh, ktorý obýva
prevažne lužné lesy a okolie vôd.
Samica orliaka žila vo voliére, ktorá zabezpečovala, aby si nevytvorila
vzťah k ľuďom a aby sa jej zachovala
prirodzená plachosť. Zdroj: Internet

Na vedeckej konferencii Etika všedného dňa aj o zriadení inštitútu chránených hrobov v Sečovciach
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Katolícka univerzita v Ružomberku, mesto Sečovce, Gymnázium a Spojená škola Sečovce usporiadali v Sečovciach 26. apríla vedeckú konferenciu s názvom Etika všedného
dňa. Konala sa pod záštitou rektora Dubnického technologického inštitútu prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. a Mons.
Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa.
Spoločne s primátorom mesta hu k rodine v dnešnej sekularizovanej
ujatí v Košiciach Pochod za život a
MVDr. Jozefom Gamrátom predniesli spoločnosti a zároveň prítomných poFamily day. Organizátori konferencie
úvodné príhovory, v ktorých poukáza- zval k podpore pripravovaných podIng. Peter Sklenčár a PhDr. PaedDr.
li na nevyhnutnosť prirodzenej etiky
a morálky v každodennom živote a
aktuálnosť zvolenej témy. Jednotlivé
príspevky konferencie taktiež reflektovali riešenú problematiku etického
správania v rôznych odvetviach života
od podnikania cez financovanie, politiku, samosprávu, rodinu, zdravotníctvo, environmentálnu štruktúru, vzťah
k histórii až po správanie podľa etikety. Mons. Milan Chautur v diskusnom
príspevku pripomenul dôležitosť etického a morálneho správania vo vzťa-

Tomáš Haburaj zdôraznili, že predmetná konferencia sa koná v spolupráci
dvoch odlišne zameraných univerzít,
no spoločnou témou etiky a morálky
sa dokážu zaoberať tak technické aj
humanitné vedy. Vedeckými garantmi
konferencie za jednotlivé univerzity
boli prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko,
PhD. a doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Výstupom z konferencie bude okrem
recenzovaného zborníka aj návrh pre
samosprávu mesta o zriadenie inštitútu chránených hrobov, ktorý navrhol prof. Peter Zubko a na konkrétnom
modeli v meste Sečovce predstavil
Ing. Peter Sklenčár. Konferencia sa
konala pri príležitosti piateho výročia
zriadenia vysunutého pracoviska Dubnického technologického inštitútu v
Sečovciach.
Tomáš Haburaj
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Mesto má nového kontrolóra, druhým zástupcom primátora je Milan Mika

Plat

primátora

schvaľovali

Debata o možnosti kúpy budovy VSE v centre mesta, zámer na prenájom verejného osvetlenia kvôli jeho rekonštrukcii, výber druhého zástupcu primátora či plat primátora. A najmä výber nového hlavného kontrolóra. V tomto
duchu sa nieslo 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 3. mája.
Druhý zástupca
Už druhýkrát primátor predkladal
návrh na 2. zástupcu primátora. Funkcia sa uprázdnila po tom, ako sa Marek
Kožuch vzdal mandátu. Na predošlom
zasadnutí navrhnutý poslanec nebol
prítomný, preto bod stiahol z rokovania. Na zasadnutí 3. mája vysvetlil, že
rešpektuje rozloženie síl v zastupiteľstve a keďže druhý najsilnejší klub sú
nezávislí, navrhol, aby ho ako druhý v
poradí po Jánovi Dobránskom (KDH)
zastupoval Milan Mika. Návrh sa zaobišiel bez diskusie. Milan Mika bude
zároveň aj ďalším sobášiacim.
Kúpiť či nekúpiť? Už je to pasé!
O možnosti kúpy budovy VSE poslanci debatujú už takmer dva roky.
Naposledy sa témou zaoberali v júni
2011, kedy odsúhlasili, aby primátor
mesto prihlásil do ponukového konania, ale k samotnej kúpe nedošlo. Cena
bola privysoká. Téma sa opäť otvorila v apríli 2013, kedy mesto dostalo
ponukový list VSE, či nemá záujem
o budovu za zníženú sumu 350-tisíc
eur. (Jej hodnota je podľa doložených
podkladov takmer trojnásobná- pozn.
red.). Elektrárne žiadali záväzné stanovisko poslancov. Úrad im ponuku
rozposlal a následne o nej rokovali
príslušné komisie. Primátor na zasadnutí vysvetlil, že jednou z možností
je postupné splatenie kúpnej ceny s
tým, že splátky by mesto čiastočne
kompenzovalo výberom nájomného
od existujúcich nájomcov v budove.
Poslanci nabádali k opatrnosti. Primátor vysvetlil, že VSE žiadajú jasné
stanovisko, či mesto o budovu má alebo nemá záujem. Poslanci sa napokon
zhodli, že pred konečným rozhodnutím chcú poznať prevádzkové náklady,
technický stav budovy a zisk z nájom-

ného. Primátor všetky údaje zistil, ale
podľa posledných informácií je už neskoro. VSE budovu medzitým predali
niekomu inému.
Opraviť a šetriť či čakať?
Aj stav verejného osvetlenia je dlhodobou témou. Je všeobecne známe,
že svietidlá sú zastarané, nesvietia
všetky a náklady na ich prevádzku sú
čoraz vyššie. Riešením je komplexná
rekonštrukcia. Projekt bývalého vedenia, ktorým sa mesto vlani uchádzalo
o európske peniaze, neprešiel. Kvôli
nízkej kvalite... Z viacerých modelov,
ktoré mestu priebežne ponúkali firmy,
primátor vygeneroval tri najvhodnejšie a predložil ich poslancom. Ako
najvhodnejší model komisie vybrali
prenájom spoločnosti, ktorá svietidlá
z vlastných zdrojov vymení za „ledky“
a mesto bude investíciu postupne splácať z úspor energie. Po uplynutí nájmu bude osvetlenie zrekonštruované
a celá úspora pôjde do mestskej kasy.
Poslancom sa model pozdával, ale s
podmienkou, že spoločnosť dobuduje
aj osvetlenie na cintoríne a ako bonus
dá opraviť okná na MŠ na Kochanovskej ulici. Pochybnosti na zasadnutí
vyjadril Vladimír Bajus. Podľa neho
by bola lepšou cestou obchodná verejná súťaž. Primátor mu pripomenul, že
tému riešia už 2,5 roka. Upozornil, že
v prípade súťaže mesto musí objednať
odborníka, ktorý zadefinuje podmienky, čo bude stáť ďalšie peniaze a výsledok je neistý. Dodal, že pri lustrovaní
ponúk zistil, že nie všetky sú kvalitné
a hlavným faktorom by nemala byť
len najnižšia cena, ale aj referencie
firmy a kvalita výrobku. Milan Mika
Bajusovi oponoval, že mesto tým nič
nestratí, lebo rekonštrukciu bude splácať z úspory, pričom životnosť je 18-20

rokov (doba nájmu len 6 rokov – pozn.
red.). Ján Dobránsky apeloval, že ak
zase dôjde k odkladu, mestu budú ďalej utekať peniaze vysokými nákladmi
na prevádzku. Marián Vasilišin poznamenal, že nie každá súťaž prinesie
osoh. Zámer na prenájom osvetlenia
napokon prešiel. Samotný prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
budú poslanci po zákonom stanovenej
dobe 15 dní schvaľovať ešte raz.
Plat primátora na trikrát
Pri prerokúvaní platu primátora, ktorým sa poslanci raz ročne musia zaoberať zo zákona, primátor prenechal vedenie zasadnutia Jánovi Dobránskemu.
Ten navrhol navýšenie aspoň o 10 %,
nakoľko primátor po 1. januári 2013 zastáva aj funkciu prednostu. Pripomenul,
že jeho predchodkyňa mala navýšenie

na

trikrát

50 % automaticky. Milan Mika reagoval, že všetci poslanci majú znížené
odmeny oproti minulosti a ak nechcú
vyrobiť faux pas, nie je za to, aby sa
primátorovi zvyšoval plat. Andrea Záhradníková potvrdila svoj názor z vlaňajška, podľa nej by mal mať primátor
len základný plat. Marián Vasilišin
uviedol, že berie zaťaženie primátora
funkciou prednostu, podľa neho ale
treba zvážiť, že všade sa šetrí. Vladimír Bajus deklaroval, že je za pôvodný
plat. Pri hlasovaní došlo k patovej situácii – poslanci neschválili návrh na 30
ani na 40 % a museli si dať prestávku.
Nakoľko na tom istom zasadnutí podľa
Rokovacieho poriadku nesmú hlasovať
o tom istom návrhu dvakrát a prerokovanie museli ukončiť rozhodnutím, z
patu vybruslili návrhom na 31 %, ktorý
prešiel. Po novom bude sečovský primátor zarábať 2 469 € brutto, v čistom
je to cca 1 500 €.
(lyv)

Novým kontrolórom Jaroslav Nináč

Do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásilo 7 uchádzačov. Už tretieho
kontrolóra v tomto volebnom období poslanci zvolili v druhom kole.
Keďže všetci uchádzači splnili
mospráva pre neho nie je novinkou,
podmienky, komisia na otváranie
v rokoch 2003 – 2006 totiž pôsobil
obálok ich pozvala na voľby. Zo siedako starosta vo Višňove, neskôr bol
mich prišli šiesti. V prvom kole ani
poslancom. „Keď som sa dozvedel o
jeden z kandidátov nezískal zákonnú
výberovom konaní na kontrolóra, zanadpolovičnú väčšinu hlasov všetujalo ma to, keďže som k tejto oblasti
kých poslancov, čo je v podmienkach
ako starosta a poslanec už pričuchol
Sečoviec sedem. Do druhého kola
a chcel som si to znovu skúsiť, hoci
postúpili dvaja kandidáti s najvyšším
na inej pozícii,“ vysvetlil. Dodal, že
počtom hlasov. Poslanci o nich hlav Sečovciach má záujem využiť svoje
sovali po krátkej prestávke a debate
skúsenosti zo samosprávy a prehĺbiť
v kluboch. Víťazom voľby a teda nosi svoje znalosti, ktoré bude potrebovým hlavným kontrolórom mesta sa
vať pri kontrolnej činnosti. Funkcie
stal Mgr. Jaroslav Nináč.
sa ujal 6. mája. Momentálne sa obozNináč pochádza z Višňova, v minunamuje s agendou po predošlej konlosti pôsobil v Zbore väzenskej a justrolórke. Návrh plánu jeho kontrolnej
tičnej stráže, v trebišovských kasárčinnosti na 2. polrok 2013 je zverejňach či súkromnej SBS a rok učil aj
nený na úradnej tabuli a webstránke
na Spojenej škole v Sečovciach. Samesta.
(lyv)

Názory občanov pomáhajú alebo vysypané z webstránky
Názory Sečovčanov ďalej pomáhajú mestu pri rozhodovaní
Jednou z možností, ako komunikovať s občanmi Sečoviec a zistiť
ich názory, sú ankety na webstránke
mesta. Vlani ich mesto urobilo päť,
od začiatku roka 2013 ich na webe
visel rovnaký počet. Prvých dvoch
sa zúčastnilo cca 400 respondentov.
Momentálne sú aktuálne dve. Jednu,
týkajúcu sa odkúpenia budovy VSE
mesto stiahlo, nakoľko VSE už budovu predali a anketa je neaktuálna.
Prinášame vám ich výsledky.
o Čo vám v meste najviac chýba?
Najviac (29,44 %) Sečovčanom
chýbajú byty, oprava chodníkov a
miestnych komunikácií (19,44 %) a
viac ihrísk a športovísk pre širokú verejnosť (19,17 %). Nad hranicu 10 %
sa dostala aj oprava budov vo vlastníctve mesta (11,67 %). Len 6,67 %
občanov chýba viac kultúrnym podujatí, 5,83 % zahlasovalo za viac aktivít

pre mladých a 4,44 % za viac aktivít
pre seniorov. Prekvapením bol nezáujem o viac verejných zhromaždení a
projekty zo sociálnej oblasti.
o Keby ste mohli, ktorú mestskú
budovu by ste dali opraviť ako
prvú?
Sečovčania by ako prvú dali opraviť ZŠ Komenského (24,37 %), ako
druhú mestskú polikliniku (17,47 %)
a ako tretí Mestský úrad (16,78 %). Až
15,63 %-nú podporu získala aj oprava MŠ Obchodná. Hlasujúci už teraz
vedia, že mesto už na škôlke dalo vymeniť okná a je zvnútra vymaľovaná.
Opraviť by ľudia dali aj mestskú knižnicu (10,57 %). Vzhľadom na havarijný stav budovy a obrovské náklady na
rekonštrukciu ju mesto radšej predalo
v súťaži a peniaze použije na opravu
strechy mestskej polikliniky.
o Malo by mesto odkúpiť budovu
VSE za 350 000 €?
Túto anketu mesto vyhlásilo kvôli

tomu, aby poznalo názor Vás, občanov. Ani poslanci si totiž neboli
istí výhodnosťou kúpy a žiadali viac
informácií (bližšie v článku z MsZ).
Rovnako sa nevedeli rozhodnúť ani
Seočvčania. Asi polovica bola za kúpu
a približne rovnaký počet bol proti.
Vzhľadom na to, že VSE budovu predala inému záujemcovi, je anketa neaktuálna a mesto ju stiahlo do archívu.
o Kam by mesto malo umiestniť
ďalšie bezpečnostné kamery?
Zatiaľ by Sečovčania kamery najradšej videli pri MŠ Obchodná (41,33
%), kde je nielen škôlka, ale momentálne aj nová oddychová zóna, ktorú
využívajú matky s deťmi. O kameru
bojujú aj pre areál Slavoj na Letnej
ulici (18,67%). Tretie miesto obsadila budova Obvodného oddelenia
polície (13,33 %). Záujem o kameru
majú aj Kochanovčania – najradšej
by ju mali pri novom multifunkčnom
ihrisku alebo cintoríne na Kochanov-

skej (6,67 %). Časť Sečovčanov by ju
chcela aj pri novostavbe Domu seniorov. Anketa stále prebieha, na podnet
občanov do nej boli priložené odpovede – cintorín Kochanovská a dom
č. 241 Kochanovská.
Súhlasíte s úpravami zelene pri
kostoloch a postupnou revitalizáciou verejných priestranstiev v meste a ich dovybavením lavičkami?
K tejto ankete úrad inšpirovala
debata na zasadnutí poslancov. Niektorým sa totiž úpravy nepozdávajú.
Ako vidno z priebežných výsledkov,
väčšina Sečovčanov ich kvituje – až
63, 64 % súhlasí a 1,52 % skôr súhlasí. Úplne proti je 30,3 % hlasujúcich,
skôr proti 4,55 %.
Všetkým, ktorí sa zúčastňujú ankiet,
ďakujeme za ich názor. Uvítame návrhy na ďalšie anketové otázky – posielať ich môžete na mailovú adresu
noviny@secovce.sk.
(lyv)
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Oslavy stavania mája o čosi slávnostnejšie

V predvečer prvého mája sa v centre mesta konali oslavy stavania
mája. Tie tohtoročné boli o čosi slávnostnejšie. Nie len kvôli tomu, že sa

Ľusdo Jozefa Madára

V Mestskej knižnici uviedli do života už tretiu zbierku Jozefa Madára.
Autor jej dal názov podľa mena hrdinu jednej z jeho poviedok - Ľusdo.
A čo prezradil o poviedke o srnách a
černiciach?
„Má korene v časoch neslobody.
Černíc bolo najviac v Stankovciach,
kde som často chodieval. Neraz som
nazbieral plné vedro. Raz - bolo to
počas pracovnej doby - som s ním

prišiel peši do Sečoviec. V robote
som nikomu nechýbal.“
Zbierka Ľusdo je zbierkou poézie,
príbehov na 50 slov a poviedok. „Napísal som ju na základe hlbšieho štúdia literatúry. Vychádzal som z iného
uhla pohľadu, aký je bežný,“ uviedol
Jozef Madár.
Zbierku ilustroval Martin Magyar.
Besedu viedol Branislav Bruňák.
(mj), snímka: (autor)

na námestí pri fontáne stretli desiatky občanov mesta, ale aj preto, že
celý program si vychutnali aj nemeckí priatelia zo združenia Kellerladen. Oslavy spestril bohatý kultúrny program. Účinkovali: DFS Pavička, FS
zo Spojenej školy, Božena Krajkovičová z Únie nevidiacich a slabozrakých,
ktorú na akordeóne sprevádzal Ján Tutko a skupina z Reedukačného centra v
Bačkove.
Text a snímky: (mj)

Deň matiek v klube dôchodcov

Pri príležitosti Dňa matiek sa v Klube dôchodcov uskutočnila milá slávnosť. Otvorili ju deti z DFs Pavička, ktoré mamkám, tetám a babičkám najprv
zarecitovali básničku. Poďakovali sa im za ich obetavosť pri výchove svojich
detí, vnúčat, pravnúčat. „A teraz vam zašpivame – ot šerdečka, jak mi zname,“ preriekli. A akými piesňami ich potešili? Kec še už na luce, Moja mac
maľučka, Prišol mi ohľedňik a Paradnam dzivočka. Pekným vystúpením si
získali srdcia oslávenkýň a všetkých prítomných. Na podujatí sa zúčastnil
primátor mesta Sečovce Jozefa Gamrát, ktorý ženám zaželal pevné zdravie
a mnoho lásky od svojich najbližších.
Text a snímka: (mj)

Pozývame na podujatie Dni mesta

14. jún (PIATOK)
9:00 hod.: Tradičný jarmok, remeslá, detské atrakcie (Nám. sv. Cyrila a Metoda)
10:00 hod.: V kultúrnom duchu/
150 rokov Matice slovenskej - beseda, prednášky: Mgr. Rastislav Molda,
PhD., Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
(obradná sieň MsÚ)
11:00 hod.: MOJE MESTO - vernisáž prác výtvarnej súťaže pre žiakov
MŠ, ZŠ, SŠ. dospelých / CVČ Sečovce (minigaléria kultúrneho domu)
11:00 hod.: Meranie očného tlaku
/ ÚNSS a MO SČK (kultúrny dom)
14:00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DNÍ MESTA SEČOVCE 2013
(Nám. sv. Cyrila a Metoda - pri súsoší)
14:30 hod.: Ukážka historického
šermu - Skupina historického šermu
COHORS (park pri rímskokatolíckom kostole)
14:45 hod.: UMENIE V SRD-

CIACH - prehliadka domácich skupín
a talentov: DFS Pavička, ZUŠ Dargovských hrdinov, ZUŠ sv. Cecílie,
TS MARS, hud. skupina MAGNET,
hudobná skupina RONDO, Reedukačné centrum Bačkov
19:00 hod.: SEČOVSKÉ ŠPORTOVÉ PIATKY - priebežné vyhodnotenie akcie (na Plechotickej ulici)
19:00 hod.: S TOPĽANSKEJ
DOĽINI - FS VRANOVČAN (kultúrny dom)
20:15 hod.: BALÓNY ŠŤASTIA,
LEŤTE DO SVETA! /možnosť zakúpiť si balón šťastia, napísať želanie a
poslať ho vzdušnou cestou do sveta/
(parkovisko pred MsÚ)
15. jún (SOBOTA)
futbalové ihrisko Slavoj Sečovce
9:00 hod.: O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SEČOVCE - III. ročník
minimaratónu, 9:10 hod.: kategória predškoláci 9:30 hod.: kategória mladší žiaci/žiačky, 9:50 hod.:

kategória starší žiaci/žiačky, 10:15
hod.: kategória dorastenci/dorastenky,
11:00 hod.: hlavná kategória. 12:00
hod.: Vyhodnotenie minimaratónu
10:00 hod.: Atrakcie, súťaže a hry
pre deti a otvorenie súťaže vo varení
NAJ-guláša. Vyhodnotenie súťaže
bude o 13:00 hod.:
10:30 hod.: TS MARS - ukážky moderného tanca (1.časť)
11:15 hod.: Súťažíme s ÚNSS - animačný program pre deti od 5-15 rokov
12:00 hod.: TAKÚ NÁM HUDBA
ZAHRAJ - Mestská hasičská dychová
hudba
12:30 hod.: DFS PAVIČKA
13:30 hod.: Ukážka historického
šermu - SHŠ COHORS
14:15 hod.: ZAŠPIVAJME SEBE...
(1. časť). Účinkujú: DFS PAVIČKA, FS MATIČIARKY /Košice, FS
DOĽINKA /Veľké Ozorovce, MIHAĽOVSKI NEVESTI I BEŤARE /
Michalovce

16:00 hod.: HÝBEME SA NA
KOLESÁCH (súťaž pre deti od 5-15
rokov, každý účastník si prinesie bicykel alebo kolieskové korčule)
16:15 hod.: TS MARS - ukážky
moderného tanca (2. časť)
16:45 hod.: Prelet historických lietadiel a ukážka bojov z 2. svetovej
vojny/Múzeum letectva Košice, Regionálne stredisko dokumentovania
bojov sovietskej armády
18:00 hod.: ZAŠPIVAJME SEBE...
(2.časť). Účinkujú: FS PARCHOVIANKA/ZUŠ Dargovských hrdinov, ŽSS DUBINA SVINICA
19:30 hod.: COMPRESOR - koncert rockovej hudobnej skupiny
16. jún (NEDEĽA)
8:00 hod.: Cyklotúra po trase Sečovce - rybník Trnávka - Dargov Sečovce (zraz pred MsÚ)
15:00 hod.: ROZPRÁVKOVÉ SEČOVCE - prehliadka detských divadielok (kultúrny dom)
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Na Kasardovom Zemplíne rezonovala téma vlastenectva

Vyhodnotenie ôsmeho ročníka Kasardovho Zemplína prebehlo v mestskej knižnici. Žiaci ZŠ Komenského,
ZŠ Obchodná, Cirkevnej spojenej
školy a Gymnázia v Sečovciach sa
prezentovali 76 prácami. Organizátori
– Mestská knižnica, MO Matice slovenskej a Dom MS Michalovce - určili témy: Výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda, samostatnosti SR a výročie
vzniku Matice slovenskej. Príspevkov

bolo oproti minulosti menej, konštatovala 5 - členná porota. Parafrázou
na anglického detektíva Sherlocka
Holmesa príjemne prekvapil víťaz II.
kat. (roč.6 až 9) D. Kuriško. Ingrid
Lukáčová, vedúca referátu kultúry na
MsÚ v Sečovciach, členka poroty, ale
aj poetka, ktorá sa ospravedlnila za
neúčasť na slávnostnom vyhodnotení,
v liste súťažiacim vyjadrila radosť, že
v sečovských literárnych súťažiach

Kráľovnou čitateľov L. Ferková

vyrastá dostatok mladých začínajúcich autorov.
Výsledky - I. kategória, poézia: 1.
M. Remenická, 2. T. Maskaľ, 3. M.
Korpesio. Próza: 1. Š. Leškanič, 2. M.
Labanič, 3. S. Rinik. II.kat., poézia:
1. D. Danková, 1. B. Chovancová, 2.

V Mestskej knižnici vyhodnotili súťaž v počte prečítaných kníh za rok 2012.
Kráľovnou čitateľov sa stala žiačka III. C triedy ZŠ Obchodná Laura Ferková
so 112 knihami. Blahoželáme.
Text a snímka: (mk)

V koncertnej sále ZUŠ v Sečovciach sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnil slávnostný koncert. S piesňou Cieľ je na dosah sa na ňom predstavila
skupina Magnet. Účinkovala v zložení: Svetlana Hruškociová (spev), Alžbeta Lorencová (klavír a vokál), Veronika Ferenčíková (syntetizátor), Marek
Nalepovič (gitara), Marek Horňák (gitara), Július Čižmár (basgitara), Patrik Koscelanský (bicie). Pieseň pochádza z dielne: Juraj Begala, L. Rejchrt
a M. Sláviková.
(mj), snímka: (autor)

D. Kolesárová, 3. V. Poľanská, próza:
1. D. Kuriško, 2. K. Mašlejová, 3. P.
Kundrátová, J. Macko. III.kat., poézia: 1. N. Sendžová, 2. D. Sabová, 3.
T. Popovičová. Pochvalný diplom: E.
Magočová.
(jom), snímka: (mj)

Na stretnutí po 35 rokoch

V salóniku Sport Caffé sa po 35 rokoch stretli niekdajší študenti sečovského Gymnázia. Veľkú radosť im urobila predovšetkým ich triedna profesorka Anna Gašparcová. Prezradila, že už neučí šesť rokov, ale na pôsobenie v
Sečovciach a zvlášť na našu triedu veľmi rada spomína.
„Medzi vami sa cítim veľmi dobre a som na vás hrdá,“ povedala počas svojho
príhovoru k prítomným. O dobrú náladu sa počas celého večera opäť postaral,
tak ako tomu bolo už nespočetnekrát predtým, akordeonista Ján Cverčko. Ďalšími členmi organizačného výboru boli: Ján Varga, Igor Sabol a Adela Urbančoková rod. Brezová. Od spolužiakov si za to vyslúžili medaily. Perličkou pri
spomínaní bolo o.i. aj to, že jedna z najlepších študentiek pracuje v Rakúsku ako
opatrovateľka...
Snímka: (sk)

Bolo nás jedenásť, bude nás desať...
Štvrtého mája motocyklisti z akcie SLZA nepríjemne „turovali“ svoje
mašiny pri našom fotení pred bránami alma mater na Obchodnej ulici. A
pomaturitné stretnutie po 53 rokoch v náprotivnej pizzerii mohlo začať.
Pravdaže, až po spoločnom zaspievaní Gaudeamus igitur.
Z celkových 40 nás prišlo 11, čo
je priemerné číslo z posledných rokov. Oproti 7 mužom zasadli 4 ženy.
Najviac bolo domácich (4), potom
Košičanov (3). Dvaja inžinieri, lekár, lekárka, absolvent pražskej telo-

výchovy, plus my, ostatní. V pizzerii
vôbec nepanovala komorná nálada. V
intenzívnej debate prišli na rad: zdravie, politika, programy televízie alebo
ceny potravín... Košičan si sťažoval
na horenos Bratislavu, Trebišovčan

sa pokúšal poodhaliť pozadie Nežnej.
Prišlo aj na podplácanie vo futbale, ale
i na hokejové majstrovstvá sveta. To,
že každý kriticky vnímal súčasnosť,
radšej ani nespomínam... Už známy
Ľ. Štúr povedal, že život Slovákov
je prepolitizovaný. Spomínali sme na

svojich profesorov, profesorky, učiteľov a učiteľky. Nakoniec sme si povedali, že o rok, na prvú májovú sobotu,
sa zídeme zase. Nebudeme sa však
riadiť tou Lasicovou - Filipovou: Bolo
nás jedenásť, už je nás len desať...
Jozef Madár, snímka: H. Gábriková

Základná škola Komenského v
Sečovciach organizuje v čase od 8.
– 12. júla 3. ročník letnej školy tvorivosti, relaxu a športu DRÁČIK
denne v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Ponuka aktivít pre deti: Pondelok:
Otvorenie letnej školy (zoznamovanie sa, tvorivé dielne). Utorok:
Jazdecká škola v areáli Jazdeckého
klubu Noxwel Sečovce. Streda: Po
poľovníckych chodníčkoch (turistická vychádzka do lesa z obce
Kravany, poznávanie flóry a fauny,
opekanie, hry v prírode). Štvrtok:
Návšteva kúpaliska v Trebišove

(kúpanie, slnenie, hry). Piatok:
Športový deň (futbal, hádzaná,
bedminton, atletický viacboj, hody,
behy, skoky, zhodnotenie letnej
školy). Poplatok: 20 eur na dieťa a
týždeň (desiata, obed, olovrant, pitný režim, vstupenky, cestovné, poistné). Prihlásiť sa môžete na tel.
čísle 056/678 21 87 alebo na mobil
0905 625 812 denne od 8.00 hod.
do 16.00 hod.
Vedúcou letnej školy je zástupkyňa riaditeľa školy Katarína Rabatinová, vedúce oddielov: E. Maszkaľová, M. Sabanová, L. Kožuchová.

Letná škola Dráčik
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Kochanovce - stratená dedina detstva (28)

Uprostred jarných dní roku 1948 si
Kochanovčania so Sečovčanmi užívali svoje medové týždne. V roku 2013
uplynulo práve 65 rokov od spojenia
samostatnej obce Kochanovce so Sečovcami 1. apríla 1948. Jedni spojeniu
priali, iní vraj aj nie, lebo pri zmenách
- ako hovorí aj Shakespeare na druhom konci Európy – je často „veľa
kriku pre nič“... Každopádne v oficiálnom zázname v okresnom archíve v
Trebišove nájdeme, že „plénum MNV
v Kochanovciach prijalo na jar 1947
uznesenia č. 8 a 19/1947, v ktorých
vyjadrilo vôľu obyvateľov obce zlúčiť
sa so Sečovcami.“ Nedeľná slávnosť
4. apríla 1948 bola veľká. Symbolického odstránenia hraničného stĺpu
medzi obcami na koňec jardi pri Bugošovej uličke – tak volali dnešnú
Blatnú ulicu, lebo tam už vtedy Bugošovci bývali, a ktorá mimochodom na rozdiel od Kollárovej patrila
Kochanovciam - strihania pásky a
osadenia nového stĺpu na východnom
konci bývalých Kochanoviec sa ujali
kochanovský birov Andrej Mikloš a
sečovský predseda A. Miľovčík ml.
Sprievod so zástavami, slávnosť na
námestí s rečníkmi, popri ceste špalier

vyobliekaných ľudí zvečnila vzácna
fotodokumentácia. (viď foto)
Dôvody zlúčenia boli praktické.
Kochanovskí roľníci žili z toho, čo
dopestovali, prípadne predali aj na
sečovských trhoch. Pri vstupe na trhy
sa platilo mýto a predaj sa nie vždy
vydaril. „Zväčšenie Sečoviec“ pravdepodobne mohlo pozitívne ovplyvniť aj 20–ročné snahy mesta o znovuzískanie okresu, čo sa po spojení do
necelého roka aj stalo realitou.
Detí sa v tom čase narodilo neúrekom. Len v jednom ročníku nás z
Kochanovskej ulice bolo do 40 žiakov (viď foto vpravo). Dnes sú traja
– štyria. Samé Maňky (Mrázová, Ferenčíková, Jendželovská, Miklošová,
Vojtková, Bačová), Haňky (Morozová, Jacková), Jankove (Borošovci,
Tkáčik), Ďurijove („Ico Ranič“, Novýkmec, Gamrát), Miškove (Feňar,
Uherský, Antonik), Ďoďo Podlesný,
Magdy (Sabolová, Krupšová), s parádnejšími menami Dušan Németh,
Bandy - Andrej Antolík, Marián Klajban, Oľga Muchová, Božena Batáková, Katka Bučková. Ktovie, či Haňka
Sotáková, vydatá Ostapčuková a Ďuri
Novýkmec vedia, že sa narodili ako
poslední Kochanovčania, a, naopak,
Ďuri Gamrát a po ňom Haňka Rajňáková, vydatá Juhárová sú prví Sečovčania z Kochanovskej ulice. Tak

trochu sme sa stali „pančatami z varoša“, ako sme pri detských hádkach
nadávali spolužiakom z mesta.
Z Kochanoviec neubudlo, katastrálne územie je doteraz Kochanovce,
prežil starý erb obce s ovečkou na
pažiti, akurát Kochanovčania sa dostali do vedenia Sečoviec – A. Šimová, M. Morozová, A. Antolíková, Z.
Miklošová, A. Toneiserová, T. Maťak,
J. Juhás ako členovia Rady MsNV, P.
Mikloš bol tajomník MsNV aj viceprimátor. Dnes sú ich v MsZ dve tretiny.
Začnime trochu žartom. K otázke „Čo
v meste robia 7 kochanovskí poslanci?“, kolujú dve odpovede: „Nezdupkali, robia 7 statočných“ alebo „Špekulujú ako do MsZ dostať ôsmeho.

A podarilo sa.“ Ale žarty nabok. 65
rokov to nie sú kochanovskí, ale sečovskí poslanci. Ich predkovia tu žili
dokonca aj viac ako pred storočím, čo
zakladá iný predpoklad vzťahu k rodnej obci. Nie sú to „úvodzovkoví odborníci“. Sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia (niektorí s dvomi vysokými
školami), so stálym pracovným pomerom, väčšinou na manažérskych, riadiacich postoch v zamestnávateľských
firmách, či dlhodobo úspešní sečovskí
živnostníci. Určite im Sečovčania dali
hlas aj preto, že nič neprivatizovali z
mestského majetku (pre objektivitu
okrem kúpy v jednom prípade), ani
mestské pozemky, ani budovy a zdá
sa, že o ne ani nejavia záujem. Majú
vlastný názor – nehlasovali rovnako
pri rokovaniach – spomeňme len kúpu
VSE, strechu polikliniky, bývalú hlavnú kontrolórku, ba aj pri úprave platu
primátora. Cesta bez výtlkov cez Kochanovce, po rokoch konečne ihrisko,
na ktoré si chodia zahrať aj sečovskí
dospelí, vzorovo upravený cintorín
a zeleň na ulici sú jednými z posledných aktivít. Z bohatej spoločensko-kultúrno-športovej ponuky mesta ako
aj nadšencov si stačí vybrať, prípadne
ponúknuť nový nápad.
(mm),
snímky: (archív autora)

Pečať obce Kochanovce z roku 1786

Na Základnej škole Obchodná učia po novom
Súčasná doba a súčasná škola vyžaduje nový moderný prístup pedagógov.
Nestačia už staré metódy, tradičné vzdelávanie spojené s memorovaním. Je
potrebné zmeniť vyučovací proces tak, aby pomocou nových efektívnych
metód žiaci boli aktívnejší, pozornejší, aby dosahovali lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky.
Kvalita výchovy a vzdelávania sa metód vzdelávania na ZŠ Obchodná,
dá zvyšovať a zároveň sa môžu roz- ktorý sa realizuje za pomoci fondov
víjať kľúčové kompetencie u žiakov Európskeho spoločenstva.
V rámci projektu pedagógmi nos využitím moderných didaktických
pomôcok a IKT.
vovytvorené učebné texty, listy, preMinisterstvo školstva, vedy, výsku- zentácie, ktoré obsahujú nové formy
mu a športu Slovenskej republiky v a metódy vzdelávania so zameraním
zastúpení Agentúry Ministerstva škol- na IKT pre rozvoj čitateľskej gramotstva, vedy, výskumu a športu Sloven- nosti žiakov, prispievajú k uľahčeniu,
skej republiky pre štrukturálne fondy rozvoju a celkovej efektivite vyučovaEÚ zabezpečuje projekt Inovácia cieho procesu.

Úspešnú realizáciu zabezpečujú moderné pomôcky.
Žiaci tak efektívnejšou cestou získavajú nové poznatky
z vyučovacieho procesu. Popularitu si medzi žiakmi rôznych ročníkov získala práca
s interaktívnou tabuľou, ktorá bola zakúpená z projektu
a je inštalovaná v desiatich
učebniach.
Pevne dúfame, že všetky
aktivity vytvorené v rámci projektu budú zlepšovať
vzdelanostnú úroveň našich žiakov a
zároveň budú napomáhať profesijné-

mu rastu pedagógov.

(zš)
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Na súťaži v streľbe zo vzduchovky zvíťazil Ján Fecko
V areáli ZŠ Komenského sa uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchových
zbraní na kruhový terč . Úlohou súťažiacich bolo získať čo najviac bodov
z 20 pokusov. Zvíťazil Ján Fecko, ktorému na prvenstvo stačilo 131 bodov.
Hneď za ním skončil Martin Kelemen, na treťom mieste sa umiestnil Svetoslav Baňacký. Akciu pripravilo Centrum voľného času. Ako informovala
Marta Mitrová z CVČ, ktorá sa záujemcom o tento šport venuje počas celého roka v streleckom krúžku. Navštevujú ho žiaci II. stupňa ZŠ. Je zameraný na športovú streľbu zo vzduchových zbraní Slávia 630/631.
„Cieľom krúžku je získať primerané
s oporou a bez nej,“ pokračovala M.
odborno-technické zručnosti, zvládMitrová. Záujemcovia o tento šport sa
nutie streľby zo vzduchovky z 10 m na
stretávajú v stredu o 12.45 hod. na ZŠ
papierový terč a sklopné terče v ľahu
Obchodná. Najlepšie výsledky v rámci

Našli delostreleckú strelu

Na Bačkovskej ulici v meste Sečovce pred zariadením podporovaného bývania našli nevybuchnutú delostreleckú strelu kalibru 45 mm pochádzajúcu z
druhej svetovej vojny. Policajti miesto nálezu ihneď zabezpečili do príchodu
pyrotechnika. Strelu zaistili a previezli k zneškodneniu.
Zdroj: Internet

Prepadol starenku

Iba pätnásťročný P. P. prepadol 83-ročnú starenku A. U. v jej dome na Ulici
Dargovských hrdinov v Sečovciach. Stalo sa tak 16. mája okolo 10.40 hod. potom, ako majiteľka domu prišla z nákupu a bránku do dvora ako aj vchodové
dvere zamkla. Pričom počula, že niekto búcha na okno domu od ulice. Keď za
ním uvidela mladého róma, k oknu nešla. Po chvíli počula ako sa niekto snaží
násilím otvoriť vchodové dvere do domu. Keď k nim prišla, do predsiene vošiel P.
P. Chytil ju rukou za tvár tak, že od bolesti pokľakla a povedal jej: „Keď mi nedáš
20 € tak ťa zadusím“, pričom druhou rukou siahol do vrecka jej kabáta, odkiaľ
odcudzil 60 €. Potom utiekol. Páchateľ bol hneď v ten istý deň umiestnený do
Cely predbežného zadržania na OR PZ Trebišov a dňa 17. mája ho vyšetrovateľ
OKP OR PZ Trebišov obvinil z lúpeže a porušovania domovej slobody a sudca
Okresného súdu vzal do vyšetrovacej väzby. Bol eskortovaný do ÚnVV v Košiciach. Poškodenej spôsobil zranenie s dobou liečenia do 7 dní. OO PZ Sečovce

Novinky vydavateľstva Ikar

Krátko po vypuknutí apokalypsy traja ľudia hľadajú, ako sa dostať zo všeobecného chaosu. Lekárku a
nastávajúcu matku Lilu tak veľmi zasiahne rozšírenie
epidémie a násilia, že sa radšej zatvára pred svetom
a pripravuje sa na príchod dieťaťa, kým spoločnosť
okolo nej sa rúca. Kittridgea, známeho pod prezývkou Posledná denverská bašta, donútili okolnosti
opustiť svoju pevnosť a vydať sa na cestu autom pomedzi nakazených len s niekoľkými zbraňami a plnou nádržou. Stredoškoláčka April bojuje, aby ochránila mladšieho brata v krajine plnej smrti a rozkladu.
Títo traja zistia, že nie sú sami a že práve súdržnosť
im dodá nádej aj v najtmavšej noci. O sto rokov nato
sa Amy a jej priatelia ďalej bijú za záchranu ľudstva, hoci nevedia, že pravidlá
sa zmenili. Nepriateľ sa vyvinul do novej podoby a nová temná sila chystá
svetu niečo oveľa desivejšie ako vykynoženie všetkého živého. Za porazenie
Dvanástky bude musieť niekto zo statočných bojovníkov zaplatiť najvyššiu
cenu. Dvanástka je majstrovsky napísaný, dych vyrážajúci príbeh o prežití a
sebaobetovaní.

Na starom plátne sa uchoval fascinujúci nezreteľný obraz ukrižovaného muža. Túto relikviu, prísne
stráženú v talianskom meste Turín, poznáme pod
názvom Turínske plátno. Nikto však nevie, odkiaľ
plátno pochádza. Nikto netuší, kedy a ako sa na ňom
objavil ten záhadný obraz. Je možné, že tvár, ktorú
stará tkanina zvečnila, patrila Ježišovi Kristovi? Tí,
ktorí tvrdia, že je to tak, uctievajú Turínske plátno
ako pravú relikviu. Pochybnosti o pôvode rubáša
však pretrvávajú rovnako ako obraz na plátne. Je
to jeden z najlepších falzifikátov na svete – alebo
zázrak? Prešli stáročia a na túto otázku zatiaľ nikto
nedal spoľahlivú odpoveď... Teraz však môže najväčšia záhada v dejinách náboženstiev poskytnúť kľúč k riešeniu súčasných
zločinov. Turínske plátno odhaľuje prekvapujúcu súvislosť s vyčíňaním sériového vraha, ktorý svojim obetiam pripravuje ukrutnú, bizarnú smrť. Iba dvaja
americkí policajti, ktorí sledujú stopu, čo vedie z Kalifornie až do Vatikánu,
môžu tajomstvo Turínskeho plátna odhaliť. No nebude to jednoduché. Sam
Christer, autor medzinárodného bestselleru Odkaz kameňov Stonehenge, prichádza s trilerom, ktorý čitateľovi nedá vydýchnuť. Šokujúce dejové zvraty a
dramatické akčné scény sa striedajú s vedeckými rébusmi. Najnapínavejší a
najinteligentnejší román vo svojom žánri od vydania Da Vinciho kódu.

krúžku dosahujú Marek Tomko a Jakub
Ferko. Na snímke zľava: Daniel Dulai,
Lukáš Torkós, vedúca krúžku Marta

Mitrová, Jakub Kocák, v dolnom rade
Xavér Oleksik, Marek Tomko, Dávid
Szabo a Jakub Ferko. Snímka: (mj)

Sečovské športové piatky

Ako sme našich čitateľov už informovali, Mesto Sečovce a Centrum voľného času pripravilo súťaž
v účasti Sečovské športové piatky
(SŠP). Dôvodom jej vyhlásenia je
nedostatok pohybu detí, mládeže, aj
ich rodičov. Prebieha v piatky počas
šiestich mesiacov na rôznych športoviskách, miestnych komunikáciách a na cestách III. triedy v katastri
mesta.
Doposiaľ sa do nej zaregistrovalo 32 osôb. Najviac je bežcov, menej
cyklistov, korčuliarov na kolieskových korčuliach, najmenej peších.
Priebežné poradie: Najviac - šesť
účastí má Michal Rusnák, Peter
Stanko a Mikuláš Tóth, päť účastí
Braňo Soták, štyri účasti Lucia Raniaková, Marta Nízka a Jana Vojta-

šovičová, tri účasti Michal Raniak,
Miroslav Onderko, I. Kováčová a
Diana Suchaničová, dve účasti Marta Danková, Katarína Magyarová,
Mária Sotáková, Dominika Pigulová
a Zdeno Jenčík.
Všetci záujemcovia o zaregistrovanie budú mať jedinečnú príležitosť získať bonus v podobe dvoch
účastí. Naskytne sa im v piatok 14.
júna o 19.00 hod. na Plechotickej
ulici. Ďalšie dve účasti organizátor
pripíše všetkým tým, ktorí sa v nedeľu 16. júna zúčastnia na cyklotúre k
rybníku Trnávka. Zraz je o 8.00 hod.
pred Mestským úradom. Návrat do
Sečoviec je naplánovaný na 12.00
hod. Akcie sa uskutočnia v rámci
podujatia Dni mesta Sečovce.
Mikuláš Javorský

Knižnica v júni pozýva

...21. júna o 9.00 hod. - na Čítací maratón
...26. júna o 10.00 hod. na vyhodnotenie celoročnej súťaže Rozprávkovník
...28. júna o 13.00 hod. na podujatie Končí škola, učko dovi, začína čas
prázdninový

Poďakovanie Penziónu St. Nicolaus

Rodinné udalosti, ktoré nestačí osláviť len v domácom prostredí, robia mnohým nemalé starosti. Podobne to bolo aj v našom prípade. Hľadanie spoločenského zariadenia, v ktorom by sa hostia cítili príjemne - a to nielen v sále,
ale aj v širšom prostredí zariadenia - nám prinieslo mnoho starostí a obáv.
Prekvapivo o to milšie boli už samotné prípravy aj samotný priebeh veľkého
dňa našej dcéry. Presvedčili sme sa, že sme sa rozhodli správne, keď sme si
vybrali rodinné zariadenie ST. NICOLAUS v centre mesta Sečoviec. Krásnu
novú sálu, vonkajší areál, ubytovanie pre hostí a navyše chránené parkovisko
priamo v areáli si pochvaľovali všetci hostia. Nedá nám nespomenúť veľmi
milých a ústretových majiteľov ako aj celý personál, ktorí sa o nás neúnavne
starali aj počas nasledujúceho dňa. Svadbu s ponukou „na kľúč“, či iné podujatie, všetkým vrelo odporúčame. Veľká vďaka ST. NICOLAUS !
Mgr. Alena Bukovská

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Ján Kľučár a Zuzana Sabová, Emil
Majchrák a Blanka Bukovská, Vlastimil Parják a Lenka Kuzicová, Andrej
Rosol a Veronika Mitrová, Metod
Zorvan a Anna Gogoľová
Narodené deti
Mária Kondášová, Sebastián Koňa,

Timea Antoliková, Sofia Šarišská,
Soňa Kešeľová, Timotej Virik, Nela
Hrušková, Marco Kotľár, Radka Bugošová
Navždy nás opustili
Kristína Hromá (1968), Karol Bicák (1942), Verona Mihoková (1926),
Ladislav Lopuchovský (1942), Milan
Michalko (1940), Jozef Varga (1946)
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Centrum voľného času pozýva Poddargovské hry žiakov

JÚN: 4. júna o 13.00 hod. v CVČ – Centrád, 12. júna – olympiáda pre MŠ,
13. júna – olympiáda pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ
JÚL: 1. júla o 10.00 hod. – otváranie prázdnin v CVČ, 3.-4. júla – Noc v
centre, 6. júla o 9.00 hod. na ZŠ Komenského – Mini Football Cup, 7. júla
– Turistická vychádzka – zraz o 7.50 hod. na autobusovej stanici, 10. júla o
10.00 hod. v CVČ – Stolnotenisový turnaj, 12. júla o 10.00 hod. Strelecká
súťaž, 13. júla o 9.00 hod. na ZŠ Komenského – Mini Handball Cup, 14. júla
– Turistická vychádzka do okolia Sečoviec – zraz o 7.50 hod. v CVČ, 20. júla
– výlet do Sárospataku

Denný prímestský tábor

Od 15. júla do 16. augusta sa v CVČ uskutoční Denný prímestský tábor,
v pracovné dni v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. v týždenných turnusoch.
Pondelok sú na programe tvorivé dielne (šikovníček), v utorok kúpanie (vodníček), v stredu netradičné športy (obratníček), vo štvrtok vychádzky do prírody,
v piatok športové hry a súťaže (olympionik). Poplatok je 3 € bez stravy na deň,
5 € so stravou na osobu.
Bližšie informácie v Centre voľného času, tel.: 056/678 22 94, 0911 332
410, e-mail: cvcsecovce@hotmail.com

Sečovce získali striebro

Na ihrisku ZŠ Komenského v Sečovciach sa uskutočnil hokejbalový turnaj
Fany Sport Cup. Vo finálovom dueli triumfovali hráči Hbk Senators Trebišov, ktorí porazili domáci Red Wings Sečovce. Organizátori turnaja z OZ Slovtranzgas Sečovce ocenili aj najlepších jednotlivcov. Najlepším brankárom sa
stal Radoslav Solár a najlepším obrancom Slavomír Kramer (obaja z domáceho celku). Najlepším strelcom turnaja bol Matúš Džupina z víťazného tímu
a najužitočnejším hráčom jeho spoluhráč Roman Dzúr. Konečné poradie:
1. Hbk Senators Trebišov, 2. HbC - Red Wings Sečovce, 3. Hbk Vranov nad
Topľou, 4. Hbc Detox Košice, 5. HC Sobrance, 6. Hbk Podhorany.
Snímka: (mj)

V areáli ZŠ Komenského sa v dňoch 30. a 31. mája uskutočnil 52. ročník Poddargovských hier žiakov. Otvoril ho primátor mesta Sečovce Jozef
Gamrát. Mladých športovcov ako aj zástupcov z deviatich škôl vzápätí privítal riaditeľ ZŠ Komenského Gejza Hallér. V prvý deň sa súťažilo v atletike,
kde triumfovali trebišovské základné školy. Na druhý deň prišli na rad kolektívne športy: futbal a hádzaná. Akciu pripravili: ZŠ Komenského, Mesto Sečovce, Centrum voľného času Sečovce.
Text a snímka: Mikuláš Javorský

Mesto Sečovce a Centrum voľného času pripravujú každú nedeľu pre milovníkov prírody turistické vychádzky. Tá, ktorá sa uskutočnila 19. mája, viedla po
trase Ružový sad - Lazy - Dargov. V peknom počasí sa do týchto končín vybrala
aj päťdesiatka turistov zo Sačurova a ďalších obcí okresov Vranov a Trebišov.
Spoločné stretnutie sa konalo pri chate Lazy.
Snímka: (ja)

Najväčšou slabinou futbalistov premieňanie šancí
Na domáci futbalový duel s OŠK Krišovská Liesková (V. Kapušany B)
dňa 19. mája absentovali Slavoju traja obrancovia: Igor Sabol, Peter Onderko a Ján Mitro. Celkove do obrany rátajú so 6 hráčmi. V zálohe i útoku
majú dostatočný počet futbalistov. Nakoniec po priemernom výkone zvíťazili slavojisti nad svojím súperom 3:0 (1:0). Góly: Antoš, Sitár, Koreň,
návšteva 120 divákov.
A ako si počínajú žiaci? Podľa tréSečovčania v jarnej časti súťaže nezískali vonku ani bodík, útočníci sa nera žiakov Jozefa Tótha, najväčším
prekonávajú v zahodených príležitos- nedostatkom Sečovčanov je premietiach. Domácim pritom často stačí ob- ňanie šancí. Po víťazstve starších
razne i medzera v obrane na úspešný žiakov nad Kechnecom 3:2 a prehre
zásah. Najlepší strelci: J. Sitár 4góly, mladších 1:2, sú na tom lepšie starší
P. Volkay, M. Koreň a Š. Sabol po 3. žiaci. V tabuľke sú na 9.-13. mieste,
Najbližší domáci zápas odohrajú s mladší sú predposlední. U žiakov, v
ŠK Naciná Ves 2. júna. Doterajšie zá- porovnaní s dospelými, dochádza pre
pasy: Petrovce n/L - Sečovce 2:0, V. choroby, zranenia a absencie k väčšej
Horeš - Sečovce 5:1, Sečovce - OŠK obmene kádra. Prehry chlapcov dosť
Tušice - TNV 2:1, Sečovce - Palín 1:2, frustrujú. Nepodarilo sa im ani vyrovCejkov - Sečovce 3:0, Čičarovce - Se- nať s odchodom kvalitných strelcov
(P. Tokár, D. Tóth) do Trebišova a
čovce 3:0.

Michaloviec. U starších žiakov badať
oproti jeseni výkonnostný rast. Brankár S. Borov hráva za Michalovce
hokej a za Sečovce futbal. Vynikajú:

Onuščak,
Béreš,
Dulaj i Bučko.
Slabinou mladších
žiakov sú brankári.
Poďakovanie patrí
rodičom mladších
žiakov, ktorí ich autami vozia vonku na
majstráky a fandia
im.
(jom)
Mladší žiaci Slavoja bojovali so
zdatným súperom
až do poslednej minúty. Svedčí o tom
aj naša snímka, na
ktorej vidno hráča Slavoja Damiána
Havriša (v modrom drese) v súboji s
hráčom Kechneca.
Snímka: Mikuláš Javorský
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