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V Sečovciach ožili kultúrne tradície Slovákov
Mesto Sečovce v spolupráci s MO MS a OMM v Sečovciach pripravilo
5. júla popoludní slávnostné podujatie, ktorého cieľom bolo pripomenúť
si Sviatok sv. Cyrila a Metoda, ich 1150. výr. príchodu na naše územie, ale
aj Pamätný deň zahraničných Slovákov, ktorý vyhlásila Národná rada SR
v roku 1994.
Zástupcovia mestskej samosprávy, Cyrila a Metoda v Sečovciach. Námesmatičiari, občania mesta i hostia z tím zaznela báseň, príhovor primátora
domova, ale aj zo zahraničia, dali svo- mesta, štátna hymna SR a slávnostný
jou účasťou na slávnosti najavo, že je pochod v podaní Mestskej hasičskej
vhodné a potrebné zachovávať v pamädychovej hudby zo Sečoviec.
ti dielo a duchovné posolstvo sv. Cyrila
Po slávnostnom akte sa v kultúra Metoda. Týmto hlásateľom Božieho nom dome konalo podujatie Kultúrne
Slova, zrozumiteľného slova a písma, tradície Slovákov, kde sa vo svojom
ktorých s hrdosťou označujeme za na- programe predstavili folklórne súbošich vierozvestcov, učiteľov, apoštolov ry: Domovina z Kanady, Rozmarín z
Slovanov, členov svätých slovanských Rakúska a Šarvanci z Čiech. Ich člensedempočetníkov a patrónov Európy, mi sú Slováci žijúci v zahraničí, ktovzdali úctu položením venca k súso- rí vo svete zachovávajú a zveľaďujú
šiu sv. Cyrila a Metoda na Námestí sv.
slovenské národné tradície a upevňujú

slovenské povedomie. Sviatočný deň
spestrili svojim kultúrnym programom, za ktorý získali veľký potlesk
vďačného obecenstva.
Slávnostnému aktu položenia venca k súsošiu sv. Cyrila a Metoda ešte
predchádzal zaujímavý program aj
pre členov zahraničných FS Domovina, Rozmarín a Šarvanci. Po ich
popoludňajšom príchode do Sečoviec
(vycestovali z Košíc, kde boli účastní
na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže 2013), sa im venovali sečovskí matičiari a pracovníci MsÚ
tak, že im sprístupnili pamätnú izbu
ThDr. JÁNA MURÍNA, (organizátora
duchovného života, kňaza, pedagóga,
priekopníka cyrilo-metodského hnutia
na Zemplíne, spoluzakladateľa kultúrno-náboženského spolku Jednota sv.

Cyrila a Metoda v Michalovciach),
ktorú pri príležitosti storočnice narodenia tohto významného rodáka
zriadili v roku 2013 Mesto Sečovce,
Matica slovenská a Spolok sv. Cyrila
a Metoda. Na priečelí jeho rodného
domu si zahraniční Slováci pozreli aj
pamätnú tabuľu z roku 2009 vytvorenú akad. sochárom Arpádom Račkom.
Hostia sa zastavili aj v Kláštore
sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach,
v ktorom sídlia rehoľné sestry baziliánky (od roku 2001 sa zmenil ich
štatút delegatúry na Viceprovinciu
sv. Cyrila a Metoda so stálym sídlom v Sečovciach). V kaplnke si
vypočuli zaujímavé informácie o
vzniku, zameraní a činnosti sestier
Rádu sv. Bazila Veľkého.
Pokračovanie na 5. strane
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Za Mikulášom Kasardom Odprevádzame sa
Vo veku nedožitých 88 rokov zomrel v sobotu 20 . júla v trebišovskej nemocnici skromný človek s ušľachtilým srdcom, básnik Zemplína a stredoškolský profesor Mikuláš Kasarda. Posledná rozlúčka sa uskutočnila
23. júla v Gréckokatolíckom chráme v Sečovciach. Celebroval ju vladyka
Milan Chautur, košický eparcha.
k svojej pedagogickej praxi či spoločenským problémom. Prekladal z
nemeckej literatúry (Johanna Wolfganga Goetheho, Friedricha Schillera), maďarskej literatúry (diela Endre Adyho) a z českej poézie hlavne
diela Jana Nerudu. Jeho poetická
tvorba vyšla v niekoľkých zbierkach
básní: Širokými ulicami (1953), Kohútí spev (1958), Pre teba (1963),
Krajinské dažde (1982), Cesta búrkou (1985), Zápočet (1990), Podvečerné poľné cesty (1995). Vyšli
aj výbery z jeho básní - Predletie
(1974), Nížinný spev (1985), Cesta lúkami (1985), Život pokorný
a prostý (2006). Spolupracoval na
Mikuláš Kasarda
vydaní Duchovných piesní (1999).
Mikuláš Kasarda sa narodil 26. Vydal knižku detských veršov Lopta
na oblohe (1962). Pápež Benedikt
júla 1925 v Sačurove. Vyštudoval na
Filozofickej fakulte Slovenskej uni- XVI. prostredníctvom apoštolského
nuncia v SR Mons. Maria Giordaverzity v Bratislave aprobáciu slovenský jazyk a literatúra a filozofia nu pozdravil vo februári 2011 slo(1950), neskôr na Filozofickej fakul- venských umelcov pri príležitosti
odovzdávania ocenení Fra Angelica.
te UPJŠ v Prešove nemecký jazyk a
V kategórii slovesné umenie bol
literatúra (1964).
Pracoval ako pedagóg v Trebišove. ocenený Mikuláš Kasarda. Je nositePôsobil ako redaktor literárno-dra- ľom Ceny mesta Sečovce Pro Nobis
matického vysielania v Českoslo- (Sečovce, 2011) a Ceny predsedu
Košického samosprávneho kraja za
venskom rozhlase v Košiciach, striedavo učil na Gymnáziu v Sečovciach celoživotné pôsobenie v slovenskej
a na Gymnáziu v Michalovciach. V poetickej tvorbe (Košice, 2012), ale
aj iných ocenení.
roku 1954 sa zosobášil s Margitou
Mikuláš Kasarda žil príkladným
Matuchovou a mal s ňou dve deti.
spôsobom života až do svojej smrti.
Dlhé roky žil so svojou manželkou
Pochovaný je na Mestskom cintorív Sečovciach. Ako spisovateľ sa vo
ne v Sečovciach.
svojich dielach často vracal k rodČesť jeho pamiatke!
nému kraju, k práci roľníkov, ale aj

(Posledná rozlúčka s Mikulášom Kasardom)

Žltne obzor,
nekonečno nedesí.
Len trať sa končí
tuto, na zemi.
Boh pozýva k sebe v mieri
žijúcich Slovom, z viery.
Odprevádzame sa.
V tichej a pokornej duši pútnika
črtá sa podoba
červeného maku v žite,
keď Božie nebesá
vítajú básnika
ako nekonečná žltá rovina.
Odprevádzame sa.
Vykvitla slza
v očiach Zemplína.
Ingrid Lukáčová

Knižnica v auguste pozýva

...6. augusta o 9.00 hod. Čítanie aj mimo knižnice
...8. augusta o 16.00 hod. Život pokorný a prostý - spomienka na Mikuláša
Kasardu
...13. augusta o 14.00 hod. Oj, leto, letko voňavé, utekajme, deti, po tráve
- pásmo poézie pre deti

Od 15. júla do 16. augusta v CVČ prebieha Denný prímestský tábor,
v pracovné dni v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. v týždenných turnusoch.
Bližšie informácie v Centre voľného času, tel.: 056/678 22 94, 0911 332
410, e-mail: cvcsecovce@hotmail.com

Naši rodáci Generálmajor Ján Kovaľ v SNP bojoval proti Nemcom - ako pilot
Narodil sa 13. novembra 1918 v Sečovciach. Po ukončení základnej školskej dochádzky na meštianskej škole v Sečovciach a Vranove nad Topľou
absolvoval priemyselnú školu v Košiciach. V tom čase bol frekventantom
čs. aeroklubu.

Generálmajor Ján Kovaľ
Na vojenskú základnú službu nastúpil prvého marca 1939 v Leteckom
pluku 3 v Piešťanoch. Po absolvovaní pilotného a stíhacieho výcviku na

Škole leteckého dorastu v Trenčianskych Biskupiciach sa v roku 1942
stáva príslušníkom 11. stíhacej letky,
toho času premiestnenej na Ukrajinu
na podporu jednotiek Zaisťovacej
divízie. V apríli 1943 ho prevelili do
Spišskej Novej Vsi, 12. stíhacia letka. V januári 1944 začal navštevovať Školu pre dôstojníkov letectva v
zálohe v Banskej Bystrici, kde sa stal
učiteľom lietania. Počas Slovenského
národného povstania sa aktívne zapojil do bojov proti nemeckej armáde
ako letec v Kombinovanej letke.
Po oslobodení Slovenska a skončení
vojny bol príslušníkom Letovej peruti
3 v Trenčíne. Absolvoval Školu pre
učiteľov lietania v Pilotnej škole III
v Olomouci. Bol veliteľom cvičnej
letky 4 v Piešťanoch. Po absolvovaní
kurzu pre veliteľov bojových letiek
Leteckej vojenskej akadémie v Hradci
Králové velil 3. leteckému stíhaciemu

pluku v Brne. V roku 1952 bol veliteľom brnenskej 22. leteckej stíhacej divízie. V novembri 1954 sa stal náčelníkom oddelenia bojovej prípravy na
Veliteľstve letectva. V roku 1955 bol
veliteľom 5. leteckej stíhacej divízie
v Žatci, neskôr náčelníkom Vyššieho
leteckého učilišťa. Po jeho zrušení v

roku 1973 bol prvým náčelníkom košickej Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania,
ktorým zostal až do svojej predčasnej
smrti. Zomrel 19. septembra 1976 v
Košiciach.
Zdroj: kniha Generáli, ktorej
autorom je Jan Štaigl a kolektív

Ján Kovaľ sa narodil v dome na Mostovej ulici v kochanovskej časti Sečoviec.
Snímka: Mikuláš Javorský
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K dejinám Matice slovenskej a MO MS v Sečovciach
V tomto roku si pripomíname 150. výročie založenia Matice slovenskej
(MS). Vznikla 4. augusta 1863, kedy sa uskutočnilo v Turčianskom Svätom
Martine 1. valné zhromaždenie, na ktorom bol za predsedu Matice slovenskej
zvolený biskup Štefan Moyses, „...o ktorom bola odôvodnená mienka, že je
pre katolícku cirkev a pre národ slovenský fenomenálnym božím požehnaním.“...„Moyses vynikal hlbokou učenosťou, čistým charakterom, nezlomnou
a neústupnou silou vôle, k tomu neúnavnou pilnosťou a pracovitosťou. Čo sa
podujal, to do poslednej podrobnosti premyslel a potom do poslednej konzekvencie konal i vykonal. K tomu mal um, vôľu i bohatú skúsenosť vo verejnom
účinkovaní, taktičnosť v stykoch s mocnými a milú, zaujímajúcu láskavosť v
stykoch každodenných. A svojmu slovenskému národu bol s celou vrúcnosťou
srdca oddaný.“ (www.zlatyfond.sme.sk - Július Botto: Dejiny Matice Slovenskej). Za podpredsedu bol zvolený superintendent Karol Kuzmány.
Pri príležitosti 150. výročia založestúpiť s desiatimi divadelnými hrami.
nia MS dávame do povedomia zákOkrem toho sečovský MO MS uspoladné historické fakty o Miestnom odriadal za rovnaké obdobie 9 ľudových
bore Matice slovenskej v Sečovciach:
i odborných prednášok a tri tematické
Miestny odbor Matice slovenskej
akadémie. Koncom dvadsiatych rokov
(MO MS) v Sečovciach, ktorý vznikol
činnosť sečovského MO MS upadá a
dňa 13. februára 1921, môžeme zarajeho členstvo sa preriedilo takmer o
diť (po Košiciach, Prešove a Spišskej
polovicu. Opätovný matičný rozmach
Novej Vsi) medzi prvé miestne odbory,
zaznamenávame začiatkom tridsiatych
ktoré vynikli na východnom Slovenrokov. Najväčší nárast členskej základsku po matičnom oživotvorení v roku
ne MO MS v medzivojnovom období
1919. Do dvoch rokov po jeho založenastal v roku 1931, keď sa do MO MS
ní sa počet riadnych členov MO MS
v Sečovciach prihlásilo 41 nových
v Sečovciach zvýšil na 50 a dôverníčlenov, medzi nimi i viacero spoluobkov získal v dvoch okolitých obciach.
čanov židovského pôvodu. KolektívPredsedom sečovského MO MS sa stal
nym členom MS sa stalo aj sečovské
prednosta stanice Jozef Zumr a podobecné predstavenstvo. Predsedom sa
predsedom správca miestnej rímskostal Mikuláš Kasanický. Zaujímavý
-katolíckej školy Aladár Bohucký. Za
je zoznam nových členov sečovskétajomníka bol zvolený sečovský poštho MO MS z roku 1931: Belo Braun,
majster Karol Michalec. MO MS v SeAladár Bohunický, Anna Farbáková,
čovciach si okamžite po svojom vzniku
Karol Fišer, Dr. Bernard Fišer, Dezizriadil vlastnú knižnicu, ktorá mala už
der Forgách, Herman Friedlönder, Ján
pri založení 60 zväzkov a jej správcom
Fronc, Ján Hajduček, Arpád Hampel,
sa stala knihovníčka Gizela IlošvayoMichal Havrilla, Július Holík, Herman
vá. Mimoriadne aktívni boli v SečovJarkovský, Jozef Jenčík, Ján Juhás, Ján
ciach divadelní ochotníci, ktorí mali
Kaľavský, Mikuláš Kasanický, Peter
svoje vlastné stále javisko a do roku
Kasanický, Mária Kasanická, Anton
1923, teda za tri roky svojej existencie,
Kohout, Štefan Kolšovský, Imrich Kosa im podarilo nacvičiť a verejne vymenda, Pavel Kurinský, Teodor Lam,

Pribudli chodníky, cesty, aj autobusová zastávka

V rámci projektu Regenerácia sídiel s rómskym osídlením sa v meste Sečovce zrekonštruovali chodníky na Ulici Dargovských hrdinov. Jeden z nich
vedie od budovy Slovenskej pošty po posledný dom na spomínanej ulici,
druhý od hotela Korzo po školu na Ulici Novej.
Ako informoval Ing. Ján Lukáč
z Mestského úradu, vybudovala
sa aj autobusová zastávka na Ulici
Bačkovskej, taktiež sa vyasfaltovali
komunikácie medzi bytovými domami na rovnakej ulici a pojazdné
chodníky na Ulici Novej. Vybudovalo sa aj verejné osvetlenie. Pro-

jekt sa financoval z Regionálneho
operačného programu EÚ, ktorý
bol spolufinancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja.
Mesto stavbu spolufinancovalo vo
výške 5 %. Hlavným dodávateľom
stavebných prác boli Inžinierske
stavby Košice.
(mj)

Nový chodník zo zámkovej dlažby spája centrum mesta s Ulicou Novou.

Karel Matoušek, Ján Medzihradský,
Karol Michalec, Rudolf Miller, Josef
Moudrý, František Novýsedlák, Štefan
Ortutay, Ľudovít Rydarowski, Michal
Sabadoš, Ján Stančík, Gréta Stančíková, Ondrej Stolárik, Alojz Schroch,
František Šalša, Dr. Imrich Šavel, Ján
Štefánik, Izidor Weinberger.
V tomto roku (1931) vstúpilo na
Slovensku i v Čechách do Matice slovenskej 1 418 nových členov. Koncom
roka 1933 mal sečovský MO MS už 65
riadnych členov, no počas nasledujúceho polroka ich počet klesol na 49. V
roku 1935 sa stal predsedom MO MS
Ján Ferjentšík, riaditeľ meštianskej
školy. Za tajomníka bol zvolený učiteľ
Vojtech Hronkin. V roku 1936 sa stal
podpredsedom hudobný učiteľ Alojz
Schronk.
Po dvadsiatich rokoch matičnej práce
sa počet riadnych členov MO MS v Sečovciach strojnásobil a v polovici roku
1943 sa ustálil na 162. V tomto roku
bol zároveň doživotný správca MS Dr.
Jozef Škultéty zvolený za čestného občana Sečoviec. MO MS v Sečovciach
spolupracoval so všetkými významnými kultúrnymi inštitúciami na celoštátnej i regionálnej úrovni, medzi ktorými
nechýbala Slovenská národná knižnica,
Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, či Spolok priateľov klasických
kníh. Medzi najagilnejších sečovských
matičných pracovníkov patril miestny vedúci notár Gejza Tkáč, ktorému
sa podarilo pre MO MS v Sečovciach
získať v prvej polovici štyridsiatych
rokov minulého storočia niekoľko desiatok nových členov a ktorý sa v máji
1942 stal po uhradení príspevku 1 000
Ks zakladajúcim členom MS.
Po ukončení 2. sv. vojny sa o mnohých členoch MO MS nevedelo nič.
Bola zničená aj knižnica. Matičná
činnosť sa obnovovala za predsedovania Róberta Ovcharovicha. Začiatkom 50-tych rokov záujem o členstvo
v MO MS upadol. 19. apríla 1951 bol

MO MS v Sečovciach zrušený. Z roku
1968 sa v Archíve MS nachádza dokument – list Júliusa Kurajdu, v ktorom
vyjadruje záujem o obnovu činnosti
MO MS v Sečovciach. Po vstupe vojsk
Varšavskej zmluvy na územie Slovenska v roku 1968 nastalo obdobie
normalizácie. Vedúcu úlohu si upevňovala KSČ, obnovila sa jej ideologická
nadvláda. Až po novembri 1989, kedy
prebehla tzv. Nežná revolúcia, sa Česko-Slovensko stalo opäť demokratickým štátom. Po dlhom odmlčaní bola
činnosť MO MS v Sečovciach prvýkrát
obnovená 4. mája 1990. Predsedom
odboru bol Július Kurajda až do roku
1996. 27. novembra 1996 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie, na ktorom
bola za predsedníčku MO MS zvolená Kamila Chilová. Miestny odbor sa
zameral na spoluprácu s mestom, školami, MsKS, získal do svojich radov
aj kolektívnych členov. Organizoval
besedy, súťaže, výstavy, podporoval
podujatia v spolupráci s kolektívnymi
členmi a DMS v Michalovciach. Medzi významné podujatia patrí Kasardov
Zemplín (súťaž vo vlastnej literárnej
tvorbe), Deň s populárnou hudbou,
Javisko bez hraníc - prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti členov Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Dňa 31. augusta 2010 bol pri MO MS
založený Odbor mladých matičiarov
(OMM), právnu subjektivitu získal 25.
januára 2013. Jeho predsedníčkou je
Božidara Lukáčová.
MO MS v Sečovciach má aktuálne
39 individuálnych a 7 kolektívnych
členov, za jeho predsedníčku je od 5.
júna 2013 zvolená Jana Čižmárová.
Výbor MO MS pracuje v zložení: Ingrid Lukáčová, Monika Popaďaková,
Eva Horňáková, Elza Harbulová a Valéria Benedeková. Záujemcovia o členstvo a aktívnu spoluprácu v MO MS sa
môžu prihlásiť na tel. č. 0915915922.
Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. (SHÚ MS)
Mgr. Ingrid Lukáčová

Zvýšila sa bezpečnosť verejných priestranstiev
V
uplynulom
období sa ukončili
aj stavebné práce,
ktoré sa realizovali
v rámci projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti
sídiel a zvýšenie
kvality a bezpečnosti
verejných
priestranstiev
v
Sečovciach. Vďaka
nemu sa zrekonštruovali chodníky
na uliciach SNP a
Obchodná, zrekonštruovala sa lávka
cez potok Trnávka,
verejná zeleň, parkovisko, verejné osvetlenie, pribudli lavičky, oporné múriky a prvky drobnej
architektúry. Občania mesta a okolia si pochvaľujú aj bezpečný chodník, ktorý spája centrum mesta s autobusovou stanicou. Aj tento projekt sa financoval z Regionálneho operačného programu EÚ, ktorý bol spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja. Mesto stavbu spolufinancovalo vo
výške 5 %.
Text a snímka: (mj)
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V Slanských vrchoch realizujú projekt: Ochrana orla krikľavého na Slovensku
Chránené vtáčie územie Slanské vrchy sú jedným z ôsmich chránených
vtáčích území na Slovensku, v ktorých sa realizuje projekt LIFE09NAT/
SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku. V rámci neho členovia
občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku osadili pred vstupom do Bačkovskej doliny tabuľu s cieľom informovať o prítomnosti tohto
vzácneho živočícha v Slanských vrchoch. Informovala o tom Zuzana Guziová, manažérka projektu.

Je to náš najmenší druh orla. Opísal ho slávny autor kníh Život zvierat

Alfred Brehm v roku 1831. Dosahuje hmotnosť 1100-1700 g a rozpätie
krídel okolo 150 cm. Vyznačuje sa
jednofarebným tmavohnedým operením bez výrazného škvrnenia (v dospelosti). Má dlhé a rovnako široké
krídla po celej dĺžke. Vyskytuje sa od
juhovýchodnej Európy po Kaspické more a odtiaľ až po Indiu. Orol
krikľavý je sťahovavý - zimuje vo
východnej a južnej Afrike. Na Slovensku sa jeho populácia sústreďuje
do východných a severných oblastí.
Orol krikľavý je našim najpočetnejším orlom. Odhaduje sa, že máme
800 párov. Obýva prevažne veľké
lesnaté celky s pasienkami a lúkami,

od pahorkatín až po horské oblasti.
Loví myši, potkany, vtáky, hady a
žaby. Na hniezdenie vyhľadáva výlučne vysoké stromy. Samica znáša

dve vajcia väčšinou začiatkom mája.
Po vyliahnutí prežije do dospelosti
obyčajne len jedno mláďa.
Zaznamenal: M. Javorský

Súčasná moderná doba si stále
viac vyžaduje technické vzdelanie a
odborníkov v oblasti informačných
technológií. Európska komisia na
základe analýz upozorňuje, že už v
najbližších rokoch ich bude Európe
chýbať až niekoľko stotisíc. Aby sa
tak nestalo, stredné a vysoké školy
ponúkajú možnosti vzdelávania sa v
tejto oblasti. Spojená škola Sečovce
otvára v školskom roku 2013/2014
2-ročné pomaturitné štúdium v odbore hospodárska informatika. Ak ste
čerstvými maturantmi alebo ste túto
skúšku absolvovali už pred pár rokmi
a na niektorú z otázok uvedených v
názve ste odpovedali kladne, je na-

sledujúca ponuka určená práve vám.
Štúdiom získate vedomosti o hardvérových a sieťových komponentoch,
vedomosti zo správy a údržby operačných systémov (LINUX), databáz
(MySQL), základy programovacích
jazykov (PHP), z oblasti grafických
systémov a multimédií. Školský
vzdelávací program je zostavený
na základe požiadaviek spoločnosti T-Systems a IT firiem regiónu s
možnosťou získať certifikát CCNA
v našej LCNA-CISCO. Termín podania prihlášok do 31.7.2013. Viac na
stránke školy www.gdusecovce.edupage.org. Kontakt : sekretariat@gdusecovce.sk, tel.: 056/678 31 01. (sšs)

Chcete získať novú kvalifikáciu?

Na besede s prvou ženou v slovenskej diplomacii pre Blízky východ

Na Spojenej škole sa uskutočnila beseda s Emire Khidayer, ktorá 10 rokov pôsobila v slovenskej diplomacii pre Blízky východ. Žiaci sa tak na
chvíľu preniesli do arabského sveta, započúvali sa do arabskej hudby a
spoznávali arabskú kultúru.
ské, sudánske a jemenské vzťahy, ale
Dozvedeli sa, že E. Khidayer sa narodila slovenskej mame a irackému
aj za multilaterálku v rámci Ligy arabských štátov. Výsledkom jej aktivít v
otcovi v roku 1971. Detstvo strávila
v dedinke Žlkovce a v Trnave. Vyštuškolstve bolo otvorenie Lektorátu
slovenského jazyka na Univerzite Ajn
dovala arabistiku a islamistiku spolu s
Šams v Káhire.
anglicistikou na Filozofickej fakulte
V spolupráci s českou a slovenskou
UK v Bratislave, kde si z arabských
štúdií urobila doktorát. Bola prvou žeprotichemickou jednotkou v Kuvajte
sa ako prvá slovenská diplomatka v
nou v slovenskej diplomacii pre Blízroku 2003 dostala do Iraku. Na zákky východ. Ako diplomatka pôsobila
lade kontaktov s vedením 7. českej
v Egypte (1997-2000), kde zodpovedala za bilaterálne slovensko-egyptpoľnej nemocnice v Basre prešla po-

Primátor mesta Sečovce pozýva
Primátor mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát pozýva všetkých občanov
mesta Sečovce na verejné prerokovanie zámeru Výroba kvapalného organického hnojiva z biomateriálu v miestnej časti Albinov. Stretnutie sa uskutoční 8. augusta 2013 o 16.00 hod. (štvrtok) vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Sečovciach.
(red.)

Emire Khidayer (vľavo) na Spojenej škole v Sečovciach.
vojnový Irak. Zmapovala vyrabované
Veľvyslanectvo Slovenska v Bagdade
a mala podiel na jeho znovuotvorení.
Pripravila pôdu pre pôsobenie ženijnej jednotky SR v Hille zameranej na
odmínovanie.

Je autorkou viacerých seriálov o
arabskom svete. Venuje sa kulturológii a politike krajín Blízkeho východu
a vzájomnou informovanosťou premosťuje slovenskú a arabskú kultúru.
Marek Marjov

neho úradu verejného zdravotníctva v
Trebišove? „Pohyb má pre naše zdravie veľký význam a je dôležitou súčasťou každodenného života,“ hovorí.
„Je prejavom života a jeho existencie. Pohyb a rôzne športové aktivity
pomáhajú zlepšovať kondíciu a psychické zdravie a sú súčasťou zdravého
životného štýlu. Dôležitý je pravidelný
pohyb, podľa možností a schopností
každého človeka, najlepšie na čerstvom vzduchu. Odporúča sa najmä
rýchla chôdza najlepšie spojená s turistikou, beh, plávanie, bicyklovanie...
Pohybová aktivita je jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje naše
zdravie. Znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, znižuje krvný tlak
a cholesterol, pomáha zvládať stres a
ovplyvňuje nadváhu. Každý z nás chce
svoj život prežiť v zdraví a v pohode,

to je želanie každého z nás, preto sa
hýbte každý deň. Zapojte do pohybu
celé svoje rodiny, tak rodičov ako aj
deti a mládež, v každom veku. Prinesie
vám to nielen zlepšenie zdravia ale aj
dobrú náladu a pohodu.“
Netreba pritom zabúdať na pitný
režim. Zvlášť počas letných horúčav.
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné
sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu,
chinínu či alkoholu. Do pitného režimu nepatria malinovky, pivo, alkohol,
káva. Ideálna je obyčajná voda z vodovodu. Nápoje by sa mali prijímať
pravidelne v menších dávkach. Vhodnejšie sú vlažné nápoje. Najmä u detí
treba dbať na to, aby pili pred, počas i
po fyzickej námahe. Vodu je potrebné
piť aj keď nepociťujete smäd.
Mikuláš Javorský

Mária Urbánová: Dôležitý je pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu

Mesto Sečovce a Centrum voľného času organizuje dlhodobú súťaž v
účasti Sečovské športové piatky (SŠP). Zraz je vždy o 19.00 hod. na Plechotickej ulici (na mostíku cez potok Ternava). Priebežné poradie: Pätnásť
účastí: Peter Stanko, štrnásť účastí: Mikuláš Tóth, trinásť účastí: Marta Nízka, Michal Rusnák, jedenásť účastí: Lucia Raniaková, Michal Raniak, deväť
účastí: Marta Danková, Jozef Raniak, Braňo Soták, Jana Vasilišinová, Dagmar
Lee Dudičová, Martina Pavelková.
vom bežeckom podujatí, odpovedala:
Viacerí účastníci SŠP nechýbali na
„V roku 2008 na minimaratóne, ktorý
minimaratóne o Pohár primátora messa organizuje v rámci košického Meta, ktorý sa uskutočnil počas podujatia
dzinárodného maratónu mieru. Bolo
Dni mesta Sečovce. Prvýkrát na ňom
tam 5 000 bežcov, všetci sme dostali
štartovala aj sympatická Košičanka
tričká. Trať merala 4,2 km. Odvtedy
Viera Simočková, rodená Trelová,
pravidelne chodím aj na Sečovskú
naša rodáčka. Ako prezradila, beh je
desiatku. Môj syn Lukáš má trinásť
pre ňu vynikajúcim relaxom. Beháva
rokov. Venuje sa orientačnému behu,
dva až trikrát v týždni. Na školskom
vlani bol majstrom Slovenska vo svoihrisku, ktoré sa nachádza neďaleko
jej kategórii. Je členom klubu Akadejej trvalého bydliska. V tomto roku sa
mik Technická univerzita“.
zúčastnila behu Cross country JahodA aký význam pripisuje pohybu
ná. Trať merala 11 km a viedla lesom.
Na otázku, kedy sa zúčastnila na prMVDr. Mária Urbánová z Regionál-
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Mladým hercom zo ZŠ Komenského sa páčia najmä hudobné rozprávky
Na druhom ročníku divadelnej prehliadky Rozprávkové Sečovce sa predstavila aj Divadelná skupina pri ZŠ na Komenského ulici. Uviedla ľudovú
hudobnú rozprávku KOCÚR, KOHÚT A LÍŠKA.

Dramatizácia a úprava: Mgr. Kvetoslava Vincenčíková a Mgr. Marianna
Vatrálová. Réžia: K. Vincenčíková,
pomocná réžia: M. Vatrálová. Scéna a
kostýmy: K. Vincenčíková, M. Vatrálová, Mgr. Mário Krajčovič.
Detský divadelný súbor pri ZŠ na
Komenského ulici tvoria žiaci IV. A
triedy zo ZŠ Komenského v Sečovciach. Súbor začal účinkovať pred
troma rokmi. Ich repertoár pozostáva
z rozprávok pre deti predškolského a
mladšieho školského veku. Páčia sa
im najmä hudobné rozprávky.

Osoby a obsadenie: Rozprávačka: Kristína Hantke, Mama líška:
Katarína Krupšová, Kohút: Samuel
Kaňuch, Kocúr: Timotej Maszkáľ,
Líšky: Simona Balogová, Viktória
Dobošová, Natália Hrušovská, Lenka
Lambertová, Zvieratká – muzikanti: Mária Hrbánová, Samuel Loffay,
Ivana Mamczurová, Adam Marunič,
Laura Parasková, Kamila Rožoková,
Mária Kucíková, Matúš Korpesio,
Marián Bakši, Jakub Uchaľ.
M. Javorský,
snímka: (autor)

V Sečovciach ožili kultúrne...
Pokračovanie z 1. strany
Potom spoločne s primátorom mesta
Jozefom Gamrátom, predstaviteľmi
samosprávy i kultúry v meste, predsedníčkou MO MS v Sečovciach
Janou Čižmárovou a predsedníčkou
OMM v Sečovciach Božidarou Lukáčovou položili veniec k súsošiu sv.
Cyrila a Metoda. V kultúrnom dome
od 17.00 hod. predstavili svoj folklórny program. Zároveň ním prejavili národnú uvedomelosť, duchovnú silu a
vyznali vernú lásku k Slovensku, čím
môžu byť príkladom pre mnohých

V rámci Slovenského dňa na
ZŠ Obchodná (písali sme o ňom v
minulom čísle novín) sa uskutočnili aj tvorivé dielne. Na nich sa
prezentovali krasličiarka a paličkovaná čipkárka. Helena Glezová
nás oboznámila s batikovaním.
„Ide o farbenie látok,“ priblížila.
A ako pritom postupovali? Do látky najprv zabalili kamienky a látku
omotali špagátom tak, aby kamienky nevypadli. Látku potom vnorili
do vriacej vody. V nej bola kuchynská soľ, ocot a farba. Po krátkom
máčaní látku premyli v octovej
vode, špagát odstránili a látku vysušili.
Snímky: (mj)

Slovákov.
Keďže sa v dňoch 4. – 8. júla členovia uvedených súborov zúčastnili
Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže v Košiciach, v európskom hlavnom meste kultúry, moderátorka podujatia Ivana Dombajová
im v závere popriala okrem zdravia
a inšpirácie slovenskými kultúrnymi
prameňmi aj pekné zážitky spojené s
pobytom na Slovensku. A, samozrejme, aby si v srdci uchovali spomienku
na Sečovčanov a mestečko Sečovce.
Mgr. Ingrid Lukáčová

V pamätnej izbe ThDr. JÁNA MURÍNA.

Blíži sa 30. výročie vysviacky Katedrály Premenenia Pána v Kanade
Dňa 23. marca 2013 uplynulo 25
rokov od smrti Štefana Bohuslava
Romana, kanadského priemyselníka
slovenského pôvodu, doma známeho
ako „ uránový kráľ “ a v tomto roku sa
jeho manželka Alžbeta (Betty) Romanová dožila krásneho životného jubilea 90 rokov. Ako 13-ročná sa so svojimi rodičmi vysťahovala za prácou do
Kanady a dnes býva vo svojom sídle
v blízkosti Katedrály – kópie cerkvi
z Veľkého Ruskova pri Sečovciach,
rodiska jej manžela. Táto unikátna
stavba Romanovcov pre zahraničných
Slovákov leží v južnej časti Victoria
Square, 25 km severovýchodne od
Toronta, v oblasti Markham - Unionville, provincia Ontario. Projektovala
ju firma Moffet a Duncan. Katedrála
Premenenia Pána má tri čelné veže,
ktoré reprezentujú tri božské osoby.
V centrálnej veži vysokej 64,6 m je
zvonkohra s troma zvonmi odliatymi vo Francúzsku a zasvätenými

svätému Štefanovi, svätej Anne a
prorokovi Danielovi. Zvon svätého
Štefana váži 16,8 ton a je jedným z
najväčších zvonov na svete. Na čelnej
strane veže nad hlavným vchodom je

mozaika Márie – ochrankyne ľudstva a mozaika
Premenenia Pána na hore
Tábor. Obe bočné veže sú
vysoké 45,7 m a sú zasvätené kráľovi Dávidovi
a archanjelovi Michalovi.
Dĺžka katedrály od čelných dverí k sanktuáriu je
63 m. Katedrálu vysvätil
15. septembra 1984 pápež
Ján Pavol II. Na vysviacke sa zúčastnilo takmer
200 významných cirkevných a svetských predstaviteľov a veľký počet
veriacich z celého sveta. Pri príležitosti 30. výročia vysviacky Katedrály
Premenenia Pána budú v roku 2014
slávené slávnostné liturgie na Námestí Victoria Square. Pred vchodom do
Katedrály sa stavia európska reštaurácia. Prípravu zabezpečuje výbor pod
kuratelou dcéry Štefana Bohuslava

Romana, Heleny Romanovej. Okrem
už dlhoročných kanadských Slovákov
i súčasníkov žijúcich a pracujúcich v
Kanade možno toto výročie bude turistickou inšpiráciou aj pre ďalších
Zemplínčanov pre rok 2014. Za návštevu stojí aj ruskovský menší originál
Katedrály.
(mg)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (30)

Pri pohľade na množstvo značkových aj nenáročných handier, topánok,
doplnkov v dnešných obchodoch, je
ťažké uveriť, že ešte pred polstoročím, ba dokonca štvrťstoročím, by
sa ich sečovská celomestská ponuka
vošla do jedného oddelenia trebárs
okresného supermarketu. Nákupné

maniačky boli ohrozený druh, lebo aj
vtedy boli parádnice, ale – a možno to
nemá na svedomí len nostalgia – sečovské obchodíky napriek užšej ponu-

ke mali akúsi zvláštnejšiu atmosféru,
radosť z každého získaného kusa bola
tak trochu trvácnejšia, no a módna
tvorivosť nevyhnutná. Už od začiatku
19. storočia, ale hlavne v medzivojnovom období, sa postupne aj zo šatníka Kochanovčanov vytráca tradičný
ľudový „prostacki“ odev z domácich
materiálov. V knihe Sečovce (MsÚ
Sečovce, 1998) sa mu venuje etnograf
Dr. Ján Ordoš. Po vojne „dreľichovo
nohavki“ nosili ešte zvlášť starší muži
do lesa (pri jedení obyčajne na kolene
rezali slaninu a nožíky a ruky utierali
rovno do nohavíc), mladší už prešli na
konfekciu s neodmysliteľným klobúkom. Ženy síce kroje už tiež nenosili,
ale ešte začiatkom druhej polovice 20.
storočia sa väčšina Kochanovčaniek
oblieka po „prostacki“. K hromadnému „prebľikaňu“ žien došlo v 60.
rokoch, „kabati s faldami“ (skladané
sukne) nahradili šaty a na vlasoch
oslobodených spod „konťi“ sečovské kaderníčky prvýkrát odskúšali
vodovú alebo trvalú, pri ktorej neraz
chemikáliou spálili vlasy. Babky už
ostali pri tradičnom odievaní, ktoré

spolu s nimi odišlo z Kochanovskej
ulice koncom 20. storočia. Druhá
polovica 20. storočia priniesla kopec
prevratných prekvapení. Z krojov na
začiatku storočia do hriešne krátkych
minisukní začiatkom jeho druhej polovice, nezabudnuteľné módne kusy,
ktoré musel mať každý – italské tmavomodré šušťákové plášte, biele dederonové košele, široké twistové sukne
so širokým čiernym gumeným opaskom, prvé rifle z Tuzexu, bajlonové
pulóvriky, krimplenové a diolénové
šaty, snehovky, zvonové nohavice s
obtiahnutým tričkom a k tomu dlhé
chlapčenské vlasy, kufríkové rádio v
ruke alebo na pleci pri uchu, natupírované vysoké „konťi“, z vlny pletené
kratučké šortky, molitanové kabátiky

pašované z Čiech, dederonové šatové zástery, ktoré prežili dodnes... Nie
všetko zo spomenutých veci bolo tolerované. Mariána Klajbana si v škole
po odpovedi podával zástupca riaditeľa kvôli rifliam, lebo bolo zakázané
nosiť ich do školy – ale trieda mu ich
aj tak závidela – a Andreja Ferka vrátil
od školského bufetu pri bráne domov
prezliecť sa riaditeľ Hronkin, lebo
Ferko futbalista a futbalový fanatik
mal košeľu so symbolmi futbalových
klubov západnej Európy. Naopak žiaduce boli odevy ako pionierska a zväzácka rovnošata, spartakiádne úbory.
Nám sa tiež páčili, lebo nás spájali.
Tolerovaný bol odev na prvé sväté prijímanie... A toto všetko bolo aj v Kochanovciac.
(mm)

Čriepky z našej histórie

Do roku 1978 bola v Sečovciach aj pôrodnica. Lekármi boli Dr. Winner a
Dr. Sokira, vrchnými sestrami Hanulová a Mariena Korytková. Sestričkami Margita Horváthová, Katka Drajnová, Gráciková a ďalšie.
(mj), snímka: (archív autora)

V. Kolesárová bola vedúcou oddelenia textilu v OD Dargov
Veronka Kolesárová bola kedysi vedúcou v predajni ODEVY. Obchod sa
nachádzal v dome, ktorý kedysi stál v severnom domoradí sečovského námestia. Za pult sa prvýkrát postavila v roku 1954.
„Mojím prvým vedúcim bol Ľudovít úcte a úslužnosti k zákazníkom. On a
Arendáš. Viedol ma k poctivej práci, pán Vršanský sa zaslúžili o to, že ako

V roku 1973 sa V. Kolesárová stala vedúcou oddelenia textilu v Obchodnom
dome Dargov. Vtedy tam pracoval sedemčlenný kolektív.
Snímka: (archív)

Veronka Kolesárová bola kedysi vedúcou v predajni ODEVY (na fotografii
z roku 1977 vpravo). Za ODEVAMI v smere na západ bola stará Cukráreň
(vedúcim bol Vojtech Novák). V ďalšom dome boli Domáce potreby, resp. Železiarstvo (vedúci bol Michal Privara). V rohovom Nábytku bol vedúcim Kontir,
neskôr Ján Varchola. Domy na snímke kedysi stáli v miestach, na ktorých sa
dnes nachádza budova Slovenskej pošty.

18-ročná som sa stala vedúcou predajne s textilom,“ spomína. „Obchod
sa nachádzal v dome, ktorý kedysi
stál v severnom domoradí sečovského námestia. Keď bola zima, museli
sme si zaobstarať uhlie a sami si aj
zakúriť.“
A ako si spomína na svoje detstvo?
„Narodila som sa v Sečovciach ako

piata dcéra v rodine Kopčových. Peňazí aj u nás nikdy nebolo nazvyš.
Veď otec ako pomocný poštár toho
nezarobil až tak veľa, nehovoriac o
mamke, ktorá vypomáhala za pár
korún v bohatších rodinách. Napriek
tomu sa postarali, aby sa mne i mojim sestrám dostalo patričného vzdelania.“
Zaznamenal: (mj)
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Do neobývaného rodinného domu
na Hlavnej ulici v obci Malé Ozorovce sa vlámali T. R., J. R., a A. S.
Do domu vliezli cez okno na verande, ktoré najprv rozbili. Odcudzili
elektronický klavír CASIO CT 700,
strieborný príbor so slonovou kosťou a alkoholické nápoje. Majiteľovi domu J. F. spôsobili škodu vo
výške 745 €.
Do rodinného domu na ulici SNP
v Sečovciach sa vlámali J. R. a T. R.
Do domu sa dostali cez sklenenú výplň dverí domu, ktorú rozbili. V dome
poškodili aj ostatné dvere do rôznych

Zhorela strecha

Vo štvrtok 18. júla večer zhorela
strecha staršieho rodinného domu v
obci Stankovce. Požiar likvidovali
trebišovskí hasiči. Škodu predbežne
vyčíslili na 7 000 €. Príčinou požiaru
bola neopatrná manipulácia s otvoreným ohňom.
Zdroj: INTERNET

miestností. Odcudzili plazmový televízor zn. Panasonic, DVD prehrávač
striebornej farby, alkoholické nápoje v
darčekovom balení a rôzne potraviny,
sponu na kravatu zo žltého kovu, papierové bankovky v rôznych menách v
nezistenej sume, 2 vázy značky Bohémia Cristál ružovo zlatej farby o výške
15 cm a poškodili gramofón na platne
zn. Tesla NZC 300. Majiteľovi domu P.
B. spôsobili škodu za 1420 €.
Do predajne Rozličný tovar na
Potočnej ulici v obci Kravany sa
vlámali E. L., Š. B., J. B., Š. L. a
P. Č. Odcudzili rôzne druhy cigariet, alkoholických nápojov, piva,
syrov, jogurtov a rôzne sladkosti.
Vo veci prečinu bolo začaté trestné
stíhanie. Majiteľa L. K. pripravili
o 468 €.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa vlámal do chatky na Požiarnickej ulici
v Zemplínskej Teplici. Odcudzil dychový nástroj - trúbku a ražne na opekanie. Majiteľovi J. G. spôsobil škodu vo výške 235 €. OO PZ Sečovce

Novinky vydavateľstva Ikar

Zrušte schôdzky a zabudnite na spánok
Únos, niekoľkoročné väznenie v pivnici, psychické
a fyzické násile na obetiach, ktorými sú mladé ženy.
Nie, nejde o žiadny nový škandalózny prípad, ale o
fikciu - triler Zoznam zákazov. Americký spisovateľ Jeffery Deaver o ňom výstižne napísal, že je to
„rýdzi, vynikajúco napísaný psychologický triler. Je
to ten typ knihy, pri ktorej musíte zrušiť schôdzky a
zabudnúť na spánok.“
Najlepšie priateľky Sarah a Jennifer sa celé roky
riadia zoznamom, ktorému hovoria Zoznam zákazov.
Sú to pravidlá, ktorých sa musia držať, aby sa vyhli
nebezpečenstvu. Napriek svojim vypracovaným pravidlám však jedného večera nasadnú do nesprávneho taxíka a to má tragické
následky. Tri roky ich s ďalšími dvoma dievčatami väzní v pivnici šialenec
so sadistickými sklonmi, kde ich mučí fyzicky i mentálne. Tri dievčatá sa zachránili, Jennifer zmizla. Po úteku zo zajatia strávi Sarah pod novým menom
nasledujúcich desať rokov vo svojom byte, takmer z neho nevychádza. Pokúša
sa zotaviť z utrpenia a usiluje sa vrátiť do normálneho života. Ich únosca však
čaká na podmienečné prepustenie a Sarah už ďalej nemôže ignorovať zvrátené
listy, ktoré jej posiela z väzenia. Akoby jej v nich ponúkal záhadné odkazy,
ktoré môže pochopiť len ona. Ak by sa však ukázali ako reálne, mohli by ho
udržať za mrežami. Sarah sa napokon rozhodne vzoprieť svojmu strachu a
čeliť aj nepochopiteľnej nevraživosti ďalších dvoch obetí. Na vlastnú päsť sa
vydáva pátrať po minulosti. Ocitne sa vo svete plnom zvráteností, narazí na
tajný spolok a záhadný výskum zaoberajúci sa mučením. Postupne odhaľuje
záhadu, ktorá je oveľa desivejšia ako jej najhoršie predstavy. ZOZNAM ZÁKAZOV je psychotriler s dokonale prepracovanou zápletkou, prešpikovaný
napätím, nebezpečenstvom a mrazivými tajomstvami.

Od mafiánskeho pešiaka po tajnú zbraň vlády
V roku 2008 novinár Evan Wright začal viesť rozhovory s mafiánskym zločincom Jonom Robertsom,
hviezdou mimoriadne úspešného dokumentárneho
filmu Kokaínoví kovboji. Rozhovory trvali tri roky
a výsledkom je kniha plná neuveriteľných príbehov
„dopravného šéfa“ medellínskeho kartelu a šíriteľa
národnej drogovej epidémie po Spojených štátoch v
osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jon Roberts
- mafián nazývaný kokaínový kovboj - zodpovedal
za dovoz kokaínu do Spojených štátov amerických v
období rozkvetu medellínskeho kartelu. V tejto knihe
bez zábran rozpráva o svojom živote. Narodil sa do
mafiánskej „šľachtickej rodiny“. V siedmich rokoch sa prvý raz stal svedkom
vraždy a už v dvadsiatich dvoch riadil takmer všetky nočné kluby v New Yorku. Bol jedným z najvýkonnejších pašerákov mafiánskeho klanu na Miami.
V zozname Robertsových priateľov a známych sa nachádzajú mnohé slávne
osobnosti druhej polovice minulého storočia - Jimi Hendrix, Richard Pryor,
O. J. Simpson, Carlo Gambino, Meyer Lansky či Manuel Noriega. Jeho moc
neunikla pozornosti vedenia Republikánskej strany, ktorá ho lákala do svojich
radov. Dokonca samotná CIA ho poverila tajnými operáciami. Jon Roberts
bezpochyby patrí k zločincom, ktorí zmenili americké dejiny.

Prázdninová fotografia s deťmi na školskom ihrisku (dnes areál ZŠ Obchodná) má už viac ako päťdesiat rokov. Ak ste sa na nej spoznali, napíšte do redakcie. Možno vznikne návod, ako sa cez prázdniny nenudiť, resp. nevysedávať za počítačom.
Snímka: (archív)

Na Zemplínskej šírave sa utopil 35-ročný Sečovčan
Na Zemplínskej šírave sa utopil
35-ročný Marián H. zo Sečoviec.
Tragédia sa stala v rekreačnom stredisku Kamenec. Hladinu a dno jazera
prehľadávali záchranári z Hasičské-

ho a záchranného zboru v Michalovciach pomocou sonaru. Išlo o prvú
obeť tohtoročnej letnej turistickej
sezóny na Z. šírave.
Zdroj: INTERNET

V CVČ dobíjali pevnosť Centrad

Centrum voľného času v Sečovciach pripravilo súťaž družstiev „Dobývanie pevnosti CENTRAD“. Jednotliví členovia družstiev hádzali granátom na cieľ, absolvovali slalom s fúrikom, skúsili sa prejsť na choduliach,
skákali s loptou, prenášali pohár vody prekážkovou dráhou, šplhali sa na
lane a triafali loptičkou do pyramídy z kociek.
„Jednotliví členovia museli prečov a určilo správne heslo, sa stalo
kážky zdolať v časovom limite a za
najúspešnejším.“
úspešnosť v nich získali kľúč. Indície
Zvíťazili žiaci 7.A triedy zo ZŠ Kozískavali aj za úlohy zamerané na lomenského, na 2. mieste sa umiestnigické myslenie,“ priblížila Marianna
lo družstvo III.O triedy zo Spojenej
Sedláková z CVČ. „Na základe inškoly, na 3. mieste skončili žiaci 7. A
dícií v závere určili heslo súťaže. To
triedy z Vojčíc. Víťazi boli odmenení
družstvo, ktoré získalo najviac kľúvecnými cenami a diplomami. (mj)

Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o.,
Kollárova 4, 078 01 Sečovce
hľadá pre svoju výrobu:

.
.

pracovníka na útvar expedície tovaru; výhodou sú
platné osvedčenia pre obsluhu vežového žeriavu,
mostového žeriavu a oprávnenie pre viazanie bremien;
pracovníka pre údržbu dopravného parku.

Jedná sa o prácu na HPP, ochota pracovať nadčas. Žiadosť
spolu s profesijným životopisom v slovenskom jazyku
zasielajte: mailom: sekretariat@silometal.sk alebo písomne
na adresu firmy. Telefonický kontakt: 056/667 01 11.

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Jana Popaďáková a Tomáš Kotrík,
JUDr. Radovan Mendel a PaedDr.
Mária Čechová, Dominika Buková
a Peter Peťo, Eva Miková a Emil
Adam, Ing. Eva Ivanišinová a Ing.
Marián Bašista, Viktória Kaňuchová a Roman Čižmár, Zuzana Chmelová a Daniel Brinda, Natália Marakhovská a Erik Rezničenko, Ing.
Marián Gaál a Lucia Dikejová

Narodené deti
Diana Kondášová, Kvetoslava
Kondášová, Vivien Kondášová, Martin Rác, Marián Hromý, Ema Kmecová, Norma Kotľarová, Mária Fako,
Jakub Gecik, Sofia Farbárová
Navždy nás opustili
Marián Halapi (1978), Ivan Zizič
(1946), Michal Krol (1924), Mária
Mičková (1947), Mikuláš Kasarda
(1925), Andrej Benedek (1954), Ján
Popovič (1926), Michal Holinďák
(1936)
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Najvýkonnejší sečovskí bežci sa už pripravujú na 90. ročník MMM

Do jubilejného 90. ročníka najatraktívnejšieho slovenského behu zostávajú
síce dva mesiace, no prípravy naň sa stupňujú. Tak, ako to povedal Adrián Hrinda: „Kilometre, ktoré v tréningu vynecháš, ti na pretekoch budú iste chýbať.“
Adrián, z hádzanej.
Okrem maratónu má
v repertoári polmaratón i kratšie štreky.
Hlavne v minulom
roku ich zabehol
dosť. Jeho maratónska taktika spočíva
vo využití vodičov
do polky trate a potom sa uvidí... Tiež
sa radí so skúsenejšími bežcami, napr. so
Štefanom Brindom.
Maratónsku premiéru mal vlani v
Košiciach v čase 3.21 hod. Priznáva,
že vtedy mali malú dušičku, zabaliť
to. V marci v tomto roku zabehol v

Bratia Hrindovci

Najúspešnejší z trojice najvýkonnejších amatérskych sečovských bežcov
je 22-ročný študent Maroš Hrinda.
K behu „prestúpil“, tak ako jeho brat

Bratislave čas 3.13.13 hod. a v máji v
Prahe dokonca 3.11.31 hod. Momentálne beháva na cestách smerom na
Plechotice, Kravany, Višňov, Bačkov
a Dargov. Ročne odbehne 2 500 až 3
000 km. V auguste sa zúčastní na Rajeckom maratóne, v septembri absolvuje Sečovskú desiatku, v októbri sa
chystá na MMM.
27-ročný Adrián Hrinda intenzívnejšie preteká posledné 4 roky,
o rok dlhšie ako jeho brat. Štartuje
za Sečovce, zamestnaný je v Košiciach, kde okrem asfaltiek využíva i
lesopark na Furči. Svoj prvý maratón
zabehol 12. mája v tomto roku v Prahe. Na jar štartoval na 15-tke v Blažiciach, s bratom sa chystajú na Rajec-

ký a košický maratón.
Veterán Ing. Štefan Brinda sa nedávno vrátil z trojdňového behu Tatry Running Tour. Na 3,5 km a 12 km
skončil druhý a 4. bol na 7,5 km. Začiatkom júna si vo Vysokých Tatrách
vybehol na chatu pri Zelenom plese.
Na jar pokoril Podvihorlatský maratón v Michalovciach. Ide na Rajecký
polmaratón a košický MMM. Bude
to už jeho 10. zabehnutý maratón, aj
prvý absolvoval tam. Šesťdesiatku
oslávi v septembri a za dosiahnutými
úspechmi stojí i jeho manželka. Zároveň chce povzbudiť ďalších sečovských vytrvalcov: M. Rusnáka, bratov
Ferkovcov, J. Kuriška a P. Stanka so
sestrou.
J. Madár

Tenis pre všetkých

Spojená škola Sečovce pripravila na koniec letných prázdnin športovú lahôdku. Pod názvom „Pri tenise nemusíš zmoknúť, ani dostať úpal“ pozýva záujemcov o tenis všetkých vekových kategórií, aby strávili posledný prázdninový
týždeň aktívne. Ponúka možnosť zahrať si v novej tenisovej aréne v dňoch 26.
až 30. augusta v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. Vítaní sú aj úplní začiatočníci, s ktorými inštruktori spravia prvé tenisové kroky. Prihlásiť sa možno do 23.
augusta e-mailom na adrese: sekretariat@gdusecovce.sk alebo na telefónnom
čísle 056/678 31 01. Pri nahlasovaní je potrebné uviesť, či ste začiatočník alebo
pokročilý. Vstup je zdarma. Vlastná raketa nie je podmienkou.
(red.)

Cyklistov pozdravil Peter Sagan

Šiesteho júla sa uskutočnil šiesty ročník cyklistického podujatia Okolo
Domaše. Na štart sa postavilo rekordných 1 411 účastníkov. Medzi nimi
nechýbali Sečovčania. Ako informovala Marta Danková, ktorá trať dlhú
38,5 km prešla po vlaňajšom debute druhýkrát, tento rok obliekli organizátori pelotón do zelených tričiek.
Sagan nás pozdravil
priamo z Francúzka - z reproduktorov.
Povedal: Ahojte, som
Peter Sagan a práve súťažím na Tour
de France, odkiaľ
by som vás chcel
všetkých pozdraviť.
Držím vám palce a
verím, že rovnako
fandíte aj vy mne.“
Šiestou
účasťou
na tomto podujatí sa
„Nimi sme symbolicky vyjadrili môžu popýšiť súrodenci Jenčíkovci a
podporu Petrovi Saganovi v úsilí ob- Vladislav Špavelko, prvýkrát sa na akhájiť celkové prvenstvo v bodovacej cii zúčastnili manželia Sotákovci.
(mj), snímka:(zj)
súťaži,“ uviedla M. Danková. „Peter

Zvíťazila ZŠ Komenského

Na ZŠ v Parchovanoch sa odohralo
posledné piate kolo dlhodobej súťaže
v malom futbale. Išlo už o 21. ročník. Víťazstvo obhájilo družstvo ZŠ
Komenského Sečovce (45 bodov), 2.
Parchovany (39 b.), 3. Zemplínska
Teplica (37 b.), 4. Vojčice (15 b.), 5.
ZŠ Svätej rodiny (6 b.).
Satelitný turnaj organizuje Centrum

voľného času Sečovce.

(jt)

Sečovce prvé

OZ Gaudium Sečovce a ZŠ Obchodná pripravili futbalový turnaj. Išlo o
2. ročník Letného putovného pohára.
Konečné umiestnenie: 1. Sečovce, 2.
Bačkov, 3. Dargov.
(mj)

Na tenisových dvorcoch pri starom kúpalisku sa uskutočnil turnaj Senior
Juniorka 2013. Pripravili ho členovia TK Senior Sečovce. Na turnaji štartovalo 13 mladých tenistov. Konečné umiestnenie: 1. Marko Urban, 2. Samuel
Borov, 3. Dominik Borov. Medzi dievčatami sa viac darilo Márii Tomášovej.
Na druhom mieste skončila Terezka Ferenčíková.
(mj)

V areáli ZŠ
Komenského
sa
uskutočnil XI. ročník
futbalového
turnaja Mini futbal cup. Konečné
poradie: 1. Cataluňa, 2. TSM, 3. Senegal. Víťazný celok hral v zložení:
Daniel Oceák, Ján
Kolesár, Peter Doboš, Patrik Sopata,
Peter
Onderko,
Pavol Bálint, Peter Nízky, Tomáš Čižmár, Miro Benedek, Mimo Doložický. Akciu pripravili: Centrum voľného času a ZŠ Komenského. Diplom z rúk Jozefa
Tótha z CVČ preberá kapitán víťazného celku Tomáš Čižmár. Snímky: (mj)
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