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Spomínali na nedávno zosnulého básnika Mikuláša Kasardu
Mesto Sečovce - Mestská knižnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Sečovciach pripravili 8. augusta spomienkové podujatie na nedávno zosnulého
profesora, básnika Mikuláša Kasardu, ktorý by sa 26. júla dožil 88 rokov.

na maturitné skúšky.
Príkladne sa správal ku
kolegom, jeho bývalí
žiaci si na neho stále s
úctou spomínajú.
Aj v tomto horúcom
letnom období zneli v
mestskej knižnici poetické slová Mikuláša
Kasardu - básnika Zemplína a na chvíľu akoby
ožil jeho ľudský a kresťanský spôsob života.
Jana Čižmárová,
predsedníčka MO MS

Sečovská desiatka
V mestskej knižnici sa na akcii pod
názvom „Život pokorný a prostý“
zišli bývalí študenti i kolegovia Mikuláša Kasardu, matičiari a spoluobčania mesta Sečovce. Spomínali na
život a tvorbu tohto zemplínskeho
básnika – občana mesta, na jeho roky
za katedrou a ako bolo vyjadrené, na
„...otcovský, priam materský prístup
k študentom.“ Jeho bohatú básnickú
tvorbu si pripomenuli recitáciou niekoľkých básní a započúvali sa aj do

spevu jeho zhudobnenej básne „Spomienka na leto“, ktorú zaspievali R.
Kantuľáková a P. Gaďo za hudobného
sprievodu kapelníka Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach
Ing. A. Briňarského, od ktorého sa
dozvedeli, ako sa náš básnik stal na
chvíľu libretistom. Prítomní si pripomenuli, ako pedagóg Mikuláš Kasarda
viedol svojich žiakov k čítaniu nielen
povinnej, ale aj obľúbenej literatúry,
ako dokázal študentov dobre pripraviť

Mesto Sečovce pozýva na 6. ročník Sečovskej desiatky. Uskutoční sa v
nedeľu 8. septembra. Štart, cieľ a vyhodnotenie preteku bude na parkovisku pri autobusovej stanici. O 10.00 hod. vybehnú na trať deti. Po nich žiaci
a dorastenci. Štart hlavnej kategórie (dospelí a juniori) je na programe o
11:00 hod.
Prezentácia bude v deň pretekov v priestoroch štartu. Začne o 8:30 hod. Dospelí a juniori sa do štartovnej listiny budú môcť zapísať do 10:45 hod. Štartovné je 3 €, dĺžka trate 10 km. Povedie ulicami: SNP, M. R. Štefánika, Plechotická, kde bude obrátka, Partizánska, SNP. Povrch trasy je asfaltový s miernym
prevýšením. Šatne budú k dispozícii v kultúrnom dome. Na obrátke a v cieli
bude občerstvenie. Po pretekoch sa bude podávať guľáš.
Informácie: Maroš Hrinda, tel.: 0915 185 777, RNDr. Alexander Pančura, tel.: 0905 443 713.
(red.)
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Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Peter Pollák navštívil aj obyvateľov osady

Vo štvrtok 8. augusta navštívil
mesto Sečovce splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter
Pollák. S primátorom mesta MVDr.
Jozefom Gamrátom sa stretol na
pracovnom obede.
Primátor ho na ňom informoval o
aktivitách samosprávy, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality života Rómov
v našom meste. Spomenul projekt
Rómske občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách
v rámci výzvy Fondu sociálneho roz-

voja, projekt na dobudovanie Komunitného centra, s možnosťou získania
prostriedkov z Úradu vlády SR a
projekt EXPand, pre ktorý mesto žiada o financie priamo z Bruselu. Splnomocnenec vlády primátora mesta
a prítomných poslancov informoval
o pripravovaných opatreniach vlády, poprosil o trpezlivosť pri riešení
tohto problému. Vzácny hosť potom
v sprievode primátora zamieril do
osady, kde si vypočul názory a pripomienky jej obyvateľov.
(red.)

V stredu 28. augusta sa konali oslavy 69. výročia Slovenského národného
povstania. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri
pomníku Červenej armády. So slávnostným príhovorom vystúpil primátor
Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.
Snímka: (archív)

Finančné zdravie dobré Mesto Sečovce pozýva

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) nedávno zverejnil rebríček najefektívnejšie hospodáriacich miest na Slovensku. Sečovce sa v ňom
umiestnili na 69 mieste, čím preskočili mestá ako sú Humenné (patrí mu 79
priečka) či Michalovce (80 priečka). Sečovce dosiahli hodnotu + 1,2 čo znamená DOBRÉ FINANČNÉ ZDRAVIE. Do výpočtu skóre finančného zdravia
sú zahrnuté údaje za roky 2009-2012. Výsledné skóre dosahuje hodnoty -3 až
+3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
(red.)

...20. septembra o 14.00 hod. na Dožinkové slávnosti, uskutočnia sa na parkovisku pri autobusovej stanici

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV
Kultúrne centrum Abova pripravilo v predvečer 69. výročia Slovenského národného povstania pri

Naši rodáci V. P. Andrejkovič bol kňazom v SNP

Na jednom z náhrobkov na banskobystrickom cintoríne je vyryté meno Violand Pavel Andrejkovič.
Podľa Sprievodcu po banskobystrických cintorínoch (odkiaľ je aj naša snímka), tento gréckokatolícky
kňaz a vojenský kurát sa narodil 1. 10. 1894 v Sečovciach, oženil sa s Elenou Ernői, zomrel 11. 6. 1974.
Podplukovník
Violand
Pavel Andrejkovič bol
gréckokatolíckym kaplánom v Užhorode, vojenským kurátom v Chuste,
Mukačeve, Brne, Prešove,
Zvolene. V roku 1941 bol
duchovným na fronte, tiež
v Banskej Bystrici, v roku

1942 v Bratislave. Počas Slovenského
národného povstania bol prednostom
Rímskokatolíckej duchovnej správy
ČSA. V rokoch 1950 - 1955 bol mimo
pastorácie, v roku 1955 pracoval ako
úradník v Mototechne Banská Bystrica, v rokoch 1956 – 1963 bol správcom farnosti v obci Tŕnie.
Zaznamenal: (mj)

Pomníku na Ružovom sade symbolickú rekonštrukciu bojov z druhej
svetovej vojny, premietanie filmov,
prednášky a kultúrny program pod
názvom PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV.
(red.)

CVČ ponúka

Centrum voľného času v Sečovciach ponúka v školskom roku
2013/2014 širokú škálu záujmových
útvarov. O ponuke sa môžete informovať v Centre voľného času alebo na
www.cvcsecovce.edu.sk, alebo www.
secovce.sk s možnosťou využitia vzdelávacích poukazov. Tešíme sa na vaše
ratolesti pri zmysluplnom trávení voľného času.
(cvč)

Peter Novýkmec: Brat Tamary Ejchelberg padol na Vlčej lúke
Na pozvanie členov Regionálneho strediska dokumentovania bojov
sovietskej armády (RSDBSA) na Slovensku, občianskeho združenia,
pricestovala do nášho mesta 73-ročná Tamara Ejchelberg z ruského
mesta Krasnovishersk. Jej cieľom bolo spoznať miesto, kde svoj život
počas druhej svetovej vojny položil jej brat Buzin Vasilij Micheevič. A
odkiaľ sa o Sečovciach dozvedela? Vysvetľuje Peter Novýkmec zo spomínaného občianskeho združenia.

Buzin Vasilij Micheevič

„Vlani v zime dostala rodina Ejchelberg z Ministerstva obrany Ruska
list, v ktorom sa o. i. uvádza, že Buzin
Vasilij Micheevič padol 21. decembra 1944 v rajóne Sečovce, v boji pri
Veľkom Žari. Potom začali hľadať na
internete. Po nájdení našej webovej
stránky sme si začali dopisovať a po
polroku sa rozhodli prísť do Sečoviec.
Pani Tamara si na svojho brata nepamätá – keď rukoval, mala dva roky.
Z rozprávania jej otca vie, že keď mu
poštár doniesol povolávací rozkaz,
práve kosil obilie. Do vojny išiel na
parníku. Odvtedy existovala medzi
ním a rodinou len listová korešpondencia. Po vojne sa domov nevrátil.
Podľa posledných listov, ktoré prišli
z Československa, jej otec predpokladal, že jej brat padol v Českosloven-

Počas pobytu v našom meste - v dňoch 2.-4. augusta - sa pani Tamare Ejchelberg, jej synovi Sergejovi a vnučke Ženji venovali Peter Novýkmec (na snímke celkom vľavo) a predseda občianskeho združenia RSDBSA Martin Greša.
Boli pri pomníku na Ružovom sade, pri masovom hrobe v Michalovciach, ale
aj na Vlčej lúke, kde mladého vojaka smrteľne zranila nepriateľská guľka.
Snímka: Mikuláš Javorský
sku. A mal pravdu.“
Buzin Vasilij Micheevič sa narodil
v roku 1924. Bol príslušníkom 226.
streleckej divízie 989. pluku Červenej armády. Bol pochovaný na dočas-

nom cintoríne pod Veľkým Žarom. V
roku 1946 jeho pozostatky previezli
na Cintorín ČA na Hrádku v Michalovciach. Uložili ich do masového
hrobu bez mena. Zaznamenal: (mj)
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Otvorený list poslankyne Mestského zastupiteľstva Anny Ferkovej OZ Sečovce Inak
V tomto volebnom období som pracovala v dvoch komisiách, krátkodobo v
mesačníku Sečovčan, v dvoch radách škôl a rok som poslankyňou Mestského
zastupiteľstva. Do diania v meste sa zapájam dlhodobo. Do funkcie poslanca
som vstupovala za búrlivých okolností, keď činnosť mestského parlamentu
zablokovali nezhody medzi šiestimi nespokojnými poslancami a vedením. Pomohla som prelomiť patovú situáciu, nenamýšľam si ale, že už je všetko v poriadku. Preto sa prihováram všetkým. Možno aj cestou Mesačníka OZ Inak?
E-mail mu bol doručený v skrátenej podobe...
Dobrý deň, pani Mischurová a spol. v
OZ Sečovce Inak !
V prvom rade Vás a skupinu osôb
okolo Vás v OZ Sečovce Inak chcem
poprosiť, ak Vám ozaj ide o kvalitu života v našom meste, aby ste si ustriehli
pravdivosť informácií, ktoré uverejňujete a šírite roznášaním do, predpokladám,
všetkých schránok, alebo aby ste ako
redakcia konečne napísali, že za obsah
jednotlivých príspevkov neručíte vy, ale

autor textu...
Na Silvie by som mala dosiahnuť jubilejnú 60, poznám mnohých, poznám
niektorých vašich dopisovateľov, viď
napr. Ján Ferko, Ján Tomáš - Miľki, Jaroslav Konečný, Katarína Briňarská...,
niektorí sú ale pre mňa anonymní, aj
keď sa podpísali... Dokonca s vami sa
osobne nepoznám. Vystupujete akoby v
záujme Sečoviec.
Za seba prehlasujem, že ani ako ob-

V parku pri Lesnej správe Mesto Sečovce buduje Dom seniorov. Stavebné práce začali v marci 2012, plánované ukončenie a odovzdanie bude
v decembri tohto roku.
„Ide o murovanú stavbu z tehloblokov, stropy budovy sú panelové,“ priblížil Ing. Ján Lukáč z
Mestského úradu. Dvojposchodová budova bude slúžiť 116 klientom. Bývať budú v dvoj a trojlôžkových bezbariérových izbách, v
každej z nich bude sprchovací kút
a WC. O klientov sa bude starať
20 stálych a 17 externých pracovníkov.
Do budovy sa bude vchádzať
cez vstupnú halu s recepciou. Na
prízemí ďalej budú ošetrovateľské
miestnosti, kuchyňa s výdajňou

stravy, regeneračné centrum. Súčasťou má byť sauna, masážna
miestnosť, malá telocvičňa. V
suteréne bude kotolňa, práčovňa
a dielňa.
Stavbu za vyše 3.597-tisíc €
financuje Regionálny operačný
program, Európsky fond regionálneho rozvoja, Infraštruktúra
sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.
Mesto na projekte participuje piatimi percentami a vlastnými zdrojmi.
(mj),
snímka: (autor)

čan, ani po roku výkonu funkcie ako
poslankyňa Mesta Sečovce, som sa nikdy nemusela uchýliť k anonymnému
podávaniu podnetov a trestných oznámení na dianie v mojom rodnom meste
a ani v súkromnom živote. Na nikoho!
Trestné oznámenia ako spôsob riešenia
konfliktov iste v minulosti vzišli z bezmocnosti, krívd, neriešiteľnosti problémov po dobrom!!! Sú zákonným, ale
zdĺhavým a pre mňa krajným riešením,
ak si ich nežiada a nenariaďuje legislatíva priamo.
Naše OZ Sečovčan stále existuje,
nemá a nemalo snahu škodiť komukoľvek. Chceli sme len ukázať, že mestečko ožiť a zatraktívniť môže. Tvorili sme
mesačník skôr, ako vaše OZ. Na rozdiel
od aktivít u vás sme odborne dbali na
obsah a dávali sme si pozor na žalovateľnosť redakcie alebo autora príspevku,
ak by sme boli uviedli niečo urážlivé,
neetické a pod. Nad nami, amatérskymi
prispievateľmi, držala ochrannú ruku
šéfredaktorka Anna Pančurová, ktorá
štúdium žurnalistiky absolvovala...
Cieľom verejného života nemá byť
rozhnevať a znepriateliť medzi sebou čo
najväčší počet jedincov... Od ideálu má
svet ďaleko a Sečovce tiež. Dvanásť poslancov a primátor by mali byť ľuďmi,
u ktorých nájdete pomoc. Nie obeťami
útokov a ponižovania. Primátor síce
nehlasuje, ale môže na čas pozastaviť
účinok hlasovania poslancov, ani demokracia však nie je dokonalá cesta k
/z/mieru.
Do riadenia mesta sa hoci nepriamo
môže zapájať len ten, kto tu má trvalé
bydlisko a volebné právo. Ďalej sa má
právo vyjadrovať ten, kto v katastrálnom území mesta má nejaké nehnuteľné
vlastníctvo. Prečo len nehnuteľné? Nemôže s ním jednoducho odísť, utiecť a
preto ho bráni... Ostatné ekonomické a
iné záujmy sú až na ďalšej trati a k ním
sa hlavne pôvodina obyvateľstva v meste vyjadruje cestou volených zástupcov
v meste, VÚC, parlamente..., nie anarchiou, hrozbami a terorizmom, ak nesúhlasí s nejakým dianím...
Prečo zastávam názor, že hlavne pôvodní obyvatelia by nemali byť letargickí a ľahostajní a koho mám na mysli?

Tých, ktorí tu žijú celé desaťročia, lebo
sa tu narodili, tých, ktorí si v pote tváre založili domácnosť pod vlastnou
strechou pre vlastnú rodinu, tých, ktorí
čestne živia svoju rodinu a svojich zamestnancov... Tých, s ktorými nemá
Mesto neriešiteľné problémy, tých, ktorí
sú ochotní trpezlivo tvoriť navzájom sa
rešpektujúce spoločenstvo, ktorí nemlčia, ale zároveň ak hovoria, tak neškodia ako nactiutrhači, ak nejaké riešenie,
aktivita Mesta nevyšla... Dlhodobo tu
žijúce rodiny vedia porovnať kvalitu
toho, čo mali pozitívne a aspoň o to by
nechceli prísť, ak sa dá.
Volebný program KDH znel v zmysle
uchovať občanom čo najviac komfortu, ale zároveň dohliadnuť hlavne na
zákonnosť, rovnocennosť príležitostí a
plnenie úloh zo strany Mesta, ktoré sú
zo zákona povinné!!!
Ponúkli sme a ponúkame spoluprácu
cestou klubu KDH, viď našu web –
stránku. Ale spoluprácu v zmysle empatie, rozumej = nekecá každý v každej
minúte a akýmkoľvek aj hrubým a vulgárnym spôsobom len preto, že práve
nie je nemý... Tam, kde končí slušnosť,
začína vojna. „Vojna volov?“ - ako znel
titulok jedného filmového seriálu. Tiež
som v živote niekedy situačne musela
použiť vulgarizmus alebo zvýšiť hlas.
Uprednostňujem ale zmier, radšej si
všímam reakcie okolia a ako učiteľka vychovávajúc si pomôžem slovami
BÁSNIKA na pamätníku obetí vojny
v Bačkove: „Zeme sa pýtajte, zbitého
jej tela, jej dolín rozrytých, vypálených
miest. Ó, tej sa pýtajte, či by vojnu chcela...“
Dovoľujem si tento list zverejniť v
nasledujúcom čísle mesačníka Sečovce
Inak. A inak v OZ Inak nečakajte, že
vám ako poslanci budeme tvoriť obsah
novín, kým MsÚ vydáva vlastný mesačník, informačné tabule a web mesta sú
24 hodín k dispozícii a rokovania zastupiteľstva verejne prístupné.
Anna Ferková
Mgr. Anna Ferková je poslankyňa MsZ Sečovce, predsedníčka MK
KDH, živnostníčka ako lingvista a
špeciálny pedagóg, ekológ a SHR

Na Blatnej ulici pribudnú nájomné byty bežného štandardu
Trebišovská spoločnosť s ručením obmedzeným Stavimat realizuje rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Blatnej ulici, v ktorej kedysi sídlili dielne Okresného priemyselného podniku.
Pribudovaním jedného poschodia v
nej bude 24 dvojizbových nájomných
bytov bežného štandardu, na každom
poschodí ich bude osem. Ako informoval majiteľ spoločnosti Jozef Horváth,
rozloha jedného bytu bude do 60 m2.
V každom byte bude spálňa, obývačka,
kuchyňa, šatník, wc a kúpeľňa, ako aj
samostatný plynový kotol s ohrevom
teplej vody. Predpokladaný termín kolaudácie je december 2013.
„Rekonštrukciu realizujeme z vlastných finančných prostriedkov. Začiatkom budúceho roka požiadame Štátny

fond rozvoja bývania o úver aj dotáciu,“ vysvetlil majiteľ. Byty dajú do
užívania v roku 2014.
Mesto Sečovce mieni spomínané
byty od spoločnosti Stavimat odkúpiť.
Preto s ňou uzatvorilo zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, v rámci ktorej sa zrealizuje investičný zámer
mesta na obstaranie nájomných bytov s
podmienkou, že financovanie kúpy bytov bude hradené z úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a z nenávratnej
dotácie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SROV. (red.)
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Na festivale ľudovej kultúry v Kokave Mesto Sečovce reprezentoval DFS Pavička
V dňoch 1.-4. augusta sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnilo XXIII.
menané piesne, riekanky, vyčítanky,
stretnutie mladých folkloristov. Na festivale ľudovej kultúry naše mesto redetské hry...
prezentoval Detský folklórny súbor Pavička.
Ako sme už našich čitateľov infor„Na tomto úžasnom podujatí sme
boli prvýkrát. Vystúpili sme s programom Na slunočku, na diždžičku,“
informovala Valéria Benedeková,
ktorá je spoločne s Magdalénou Kožuchovou vedúcou DFS Pavička. Pretože súbor Pavička nedávno oslávil
svoje tridsiate narodeniny a boli sme
zvedaví, ako to vlastne všetko začalo, navštívili sme Valériu Benedekovú, zakladateľku súboru, v dome na
Partizánskej ulici, kde býva. Vďaka
tomu sa nám podarilo nahliadnuť do
jej rozsiahleho archívu. Pozostáva z
novinových ústrižkov, z pozvánok na
Detský folklórny súbor Pavička v tomto roku už potešil aj členov Klubu dôrôzne podujatia, z ručne popísaných
chodcov.
Snímka: (archív redakcie)
hárkov papiera, na ktorých sú zazna-

Agát biely, zdroj medu
i nebezpečenstvo smrti

movali, DFS Pavička vznikla v roku
1983 pri materských školách. Vtedy
v našom meste boli štyri predškolské
zariadenia. Materská škola Červenej
armády (dnes v tejto budove sídli Centrum voľného času-pozn. red.), kde
bola riaditeľkou Margita Bosáková,
neskôr Magdaléna Kožuchová, MŠ na
Kochanovskej ulici s riaditeľkou Máriou Rojtášovou, MŠ na Jarnej ulici s
riaditeľkou Kamilou Briňarskou. Štvrtou škôlkou boli Jasle-MŠ Stred, kde
bola riaditeľkou Valéria Benedeková a
kde sa konali aj nácviky.
„Kedysi som v škôlke nacvičovala
tri skupiny detí. Bolo ich možno aj
päťdesiat. V minulom školskom roku
do Malej Pavičky chodilo 35 detí, do
Veľkej 25,“ spresnila.
Mikuláš Javorský

V prvej polovici augusta rozkvitol na cintoríne na Kochanovskej ulici agát
biely (Robinia pseudoacacia), ktorý priťahoval zraky okoloidúcich občanov.
Na túto raritu nás upozornil náš čitateľ Michal Rusnák.
ňovými odrezkami pre cenné
zachovanie dedičných vlastností. Kvitne v júli alebo v
auguste. Okrem kvetov sú
všetky ostatné časti jedovaté.
Príznakmi otravy je slinenie,
nevoľnosť, preháňanie, bolesť
hlavy, srdcová slabosť, pokles
tlaku, kŕče, ochrnutie a smrť.
V prípade otravy treba ihneď
zabezpečiť prvú lekársku pomoc.
Pochádza zo Severnej Ameriky. Tento strom s bohatou
kvetenou prvýkrát preplával
oceán v roku 1601 na podnet
záhradníkov
francúzskeho
kráľa Ľudovíta XIII., ktorí
sa rozhodli vysadiť ho ako
okrasnú drevinu.
Prvoradý význam má pre
včelárstvo. Zlepšuje štruktúru
Agát biely dorastá do výšky 20 až
25 metrov, má stredne rozkonárenú
nepravidelnú korunu. Voľne v prírode pravidelne a bohato nasadzuje
množstvo semien. Pri šľachtení sa
rozmnožuje najmä zelenými a kore-

pôdy, je málo náročný na pôdne podmienky. Ďalšou prednosťou je rýchly
rast a prírastok drevnej hmoty v mladosti. Má málo škodcov a je odolný
voči chorobám i priemyselným exha(mj), snímka: (autor)
látom.

Jeseň prináša so sebou nielen pochmúrne a chladné dni, ale je tiež obdobím zberu a spracovania sliviek. V Sečovciach z nich varili predovšetkým
lekvár. Kedysi sa pritom schádzali celé rodiny, susedia, známy. K Rusnákovím, ktorí bývajú na Mostovej ulici, kedysi chodievali pani Jurčová,
Jendželovská, Semanová, Kovaľová... Kotol si spravidla požičiavali.
„V tomto medenom kotle sa naraz
varí 50 kg sliviek, ktoré sme najprv
umyli a vykôstkovali. Hmotu neustále
miešame, aby neprihorela. Slúži na
to zvláštna drevená varecha s dlhou
rúčkou. Na konci sú pyra, ktoré pri
otáčaní tesne obsiahnu celé dno kotla. Hmota sa varí aj dvanásť hodín,
dovtedy, kým nezhustne,“ uviedol
Michal Rusnák, ktorému pri práci

pomáhali manželka, syn Rudolf s
priateľkou, dcéra Ingrida, zať i vnučka Ivanka. Na otázku, kedy si už bol
istý, že lekvár je hotový, odpovedal:
„Ak na lyžičke zostal „stáť“, nech sa
akokoľvek otočila.“
Celý proces si zopakovali aj na
druhý deň. „Zo 100 kg sliviek máme
35 kg lekváru. Bez pridania cukru či
iných prísad,“ dodal na záver. (mj)

J. Madár: Mikuláš Kasarda bol najobľúbenejším učiteľom

Mikuláš Kasarda bol mojím profesorom slovenčiny v rokoch 1957 až 1960
na Jedenásťročnej strednej škole v Sečovciach. Od ostatných vyučujúcich
sa odlišoval hlavne tým, že bol básnik... Keď na hodine nachytal niekoho
nepripraveného, občas utrúsil: „Prečo som nepripravený? Pretože som teliatko ...“ Vôbec ho netešilo, keď niekomu slovenčina nešla. Pred prázdninami nám odporúčal čítať nejaké tituly zo svetovej literatúry.
Pre mňa aj pre ďalších býval naj- pomyselnú latku jeho básnictva veľmi
obľúbenejším učiteľom. Mnohí poeti vysoko... Približne v rovnakom časoby nedosiahli dobrú, až nadpriemernú vom rozmedzí sme ho ja i absolventi
úroveň, bez bezprostredného pričine- tunajšieho gymnázia a novinár Ján
nia literárnych kritikov. Bolo tomu tak Lofaj navštevovali v jeho dome blízko
i v jeho prípade. Na michalovskom potoka Trnávka. A v knihe fotogragymnáziu, kde začínal s poéziou, fických reportáží J. Lofaja Ježiš
pôsobil v čase druhej svetovej voj- maľovaný na Slovensku je na sany nezameniteľný znalec literatúry mom začiatku uverejnená posledná
Alexander Matuška. Ten mu nastavil Kasardova báseň.

Nepáčil sa mu spôsob popularizácie poézie, kedy učitelia nútia žiakov
zúčastňovať sa na takýchto akciách.
Mladým básnikom zase vyčítal, že
nepotrebujú rým ani rytmus. Mal vycibrený čitateľský vkus, stačilo mu
báseň vizuálne „prebehnúť“ a poznal
jej kvalitu.
Vo vysokom veku už netvoril, koníčkom mu zostali záhrada a čítanie.
Pravidelne v pondelky cestoval do
michalovskej knižnice za krásnou literatúrou. Pred vyše dvoma rokmi ešte
pokosil doma trávu. Odišiel od nás
Majster básnik, spiritualista a človek
dobrého srdca. Bude veľmi chýbať na

pobožnostiach v gréckokatolíckom
chráme, tobôž nám, ktorí sme ho poznali a uznávali.
Jozef Madár

Tvoja najväčšia bolesť Pane?
Kríž chvejúci sa na Tvojom
bičmi rozbrázdenom pleci?
Klincami našich hriechov
Pribité Tvoje žehnajúce dlane?
Tŕňový veniec?
Kruté vysmievanie?
Ó, úzkosť skrytá v otázke.
Žíznim.
Žíznim po láske.
Mikuláš Kasarda
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K. Kutná: „Deti sú hravé, tvorivé, s veľkou chuťou hrať divadlo“

Na 2. ročníku divadelnej prehliadky sa predstavila aj Divadelná skupina
pri ZŠ na Obchodnej ulici. Uviedla Ufňukanú rozprávku Daisy Mrázkovej.
Dramatizácia a úprava: Mgr. Katarína Kutná, réžia: Mgr. Katarína
Kutná, pomocnou režisérkou bola
Mgr. Dana Hruškociová. Návrhy
(scény, kostýmov...): Mgr. Katarína
Kutná, Mgr. Dana Hruškociová, Helena Glezová
„Súbor je zložený zo žiakov prvého,
druhého a tretieho ročníka prvého
stupňa ZŠ Obchodná Sečovce. Zároveň sú aj členmi súboru Hravosť pri
ZUŠ v Sečovciach. Sú to deti hravé,
tvorivé s veľkou chuťou hrať divadlo
a tak spoločnými nápadmi vzniklo aj

toto predstavenie,“ povedala K. Kutná.
Osoby a obsadenie: Rozprávačka:
Tamara Glezová, Katarínka: Katarína
Ferenčiková, Muchotrávka: Zuzana
Ferková, Zajkovia: Oliver Domanič,
Veronika Ferková, Laura Lehončáková, Žabky: Andrea Jane Kobylková,
Barbora Hričinová, Veveričky: Laura
Ferková, Klára Funfrovičová, Sofia
Rozmanová, Hríbiky: Lukáš Komjaty,
Soňa Valkošáková, Katarína Vargová,
Vŕba: všetci.
M. Javorský,
snímka: (autor)

Na zhrdzavených nádržiach pri kotolni ZŠ na Komenského pribudlo
pozoruhodné a esteticky vzácne graffiti. Vzácne aj preto, že na údržbu
škôl akosi stále nemáme financie.
Niečo nové teda potešilo. Podľa riaditeľa školy Gejzu Halléra, autorom je
Sečovčan Daniel Vojtek, ktorý si na spomínanej škole vykonával prax. Rád
by vraj vo svojej práci na tomto diele pokračoval. Problémom je výška nádrží.
Na bezpečnú prácu by sme tomuto nadšencovi mali zabezpečiť napr. plošinu.
Organizačnou časovou prekážkou na jeho strane je aj fakt, že študuje v zahraničí... Možno si čas nájde, na spraye nájdeme donora a možno nám Daniel o
sebe povie aj viac?
(af)

Letný výstup na Lazy

V polovici augusta sa uskutočnil hviezdicový výstup na Lazy v Slanských
vrchoch. Jedna skupina turistov do cieľa dorazila z kúpeľov Borda, ďalšia z
Dargova a tretia z Ružového sadu.
Ďalšia turistická vychádzka sa uskutoční v nedeľu 22. septembra. Zraz je o
7.50 hod. na autobusovej stanici v Sečovciach. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v CVČ alebo telefonicky na čísle 0915 110 334. Snímka: Mikuláš Javorský

Pri Kontírovi sovietske tanky zamrzli

Od 21. augusta 1968 ubehlo neuveriteľných 45 rokov. Dostatočný čas na
nostalgické spomínanie či bilancovanie.
Invázii piatich armád Varšavskej pantom sa nepodarilo zostaviť tzv. rozmluvy predchádzali jalové rokovania botnícko - roľnícku vládu. „Dočasne“
Dubčekovej a Brežnevovej zostavy v umiestnené sovietske vojská odišli z
Čiernej n. T. a naposledy 3. augusta Československa až v roku 1991.
Hluk sovietskych tankov zobudil
v Bratislave. Obrodný proces v rámci komunistickej strany a spoločnosti Sečovčanov 21. augusta okolo štvrtej
začal už koncom roku 1967. Viedol k ráno. Rady ľudí sa prizerali tomuto
postupnej demokratizácii spoločnosti nechutnému divadlu. „U nas ňet kona usiloval sa o reformu socialistické- trarevoľjuciji!,“ snažili sa vysvetliť
ho politického systému. Jeho prota- nebezpečným politickým analfabetom
gonistami boli predovšetkým českí v uniformách. Azda o 9.00 hod. pred
literáti, umelci a viacerí politici. Bola kolónou tankov a motorových vozito naozaj nezvyčajná doba, napríklad
filmári českej novej vlny točili bez
cenzúry kritické príbehy za štátne
peniaze. Takéto možnosti nemali ani
západoeurópski režiséri. Priama invázia na naše územie začala 20. augusta
o 23.20 hod. Vykonalo ju 750-tisíc
vojakov, 800 lietadiel a 6 300 tankov.
Išlo o najväčšiu vojenskú operáciu po
2. svetovej vojne, po ktorej viacerí
čakali vypuknutie 3. svetovej vojny.
V priebehu invázie zahynulo 30 ľudí,
300 bolo zranených. Bielikova fotografia muža, ktorý stojí pred tankom
s odhalenou hruďou, obletela svet.
Veľký úspech mali antisovietske baladické skladby Karla Kryla. I keď sme
vojensky boli zrazení na kolená, oku-

diel nečakane postupne zasadla skupinka až 30 mladíkov, mužov aj žien.
Stálo sa to pred vtedajším obchodom
s nábytkom „U Kontira“ (dnes je tam
budova pošty). Až po hodine sa podarilo Rusom obnoviť trasu do Košíc. A
keď som zašiel v podvečer do vtedajšej vinárne Jednoty pod OD Dargov,
prekvapil ma tam sovietsky vojak
konzumujúci rybiu konzervu.
„Ribki, kušajte ribki, kušajte!“
ponúkal ostatných hostí. Starší Sečovčan mu zaplatil vodku, bola to
však jeho posledná vodka u nás... Za

chvíľu vošla dnu ozbrojená sovietska
eskorta a milému soldatovi skončila
nepovolená dovolenka... Nálada v
meste nebola bezvýchodisková - objavil sa leták pranierujúci miestnych
a okresných papalášov, druhý zas
Vasiľa Biľaka. Čoskoro po prechode tankov vyšla na námestie skupina
zamestnancov sečovských Poľnohospodárskych stavieb s transparentom
„Vrahovia, choďte preč!“ Skandovali
heslá „Dubček, Svoboda, to je naša
sloboda!“ a iné. Niektorí demonštranti neušli pozornosti ŠTB, napokon sa
ale všetko utriaslo...
Podľa V. Šilhana, ktorý v roku 1969
zastupoval A. Dubčeka, pravým dôvodom okupácie v roku 1968 boli prípravy Sovietskeho zväzu na 3. svetovú vojnu. Tiež i dlhodobo odmietaný
postup československých komunistov
k požiadavkám Moskvy, aby sa u nás
usídlilo niekoľko sovietskych divízií.
Je nesporné, že mnohomiliónová vysoko nákladná Červená armáda bola
jednou z príčin rozpadu sovietskeho
impéria. Pre mňa a pre moju generáciu
surová invázia komunistických armád
voči novému, progresívnu mysleniu,
priniesla traumu na veľa ďalších dlhých rokov.
Jozef Madár,
snímka: (archív redakcie)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (31)

Nech by v sečovskom kine Prameň
(predtým Hviezda) bolo v budúcnosti čokoľvek, pre generácie filmových
divákov tam v prítmí stíchnutej
kinosály bude neustále žiariť strieborné plátno a všetky zbožňované
filmové krásavice a neporaziteľní
hrdinovia sa tam vrátia zakaždým,
len čo si na nich spomenieme.
A spomienok je dosť, lebo kedysi sa
do sečovského kina chodilo s nadšením, často, hromadne, hrdo. Sú takí,
čo chodili na filmy ešte do prvého sečovského kina za Grandom (na snímke). Kino patrilo vždy prevažne odrasteným mladým, ale aj kochanovským
deťom sa o zážitok v starom kine
postarala Mariena Vrábľová, vtedy asi
14-ročná dcéra Mateja Vrábľa, ktorý
prišiel do Kochanoviec s manželkou
Katkou a dvomi dcérami – druhá je
Anička – z obce Poráč, keď v Kochanovciach zakladali jednotné roľnícke
družstvo. Okolo roku 1957 – mali
sme asi 10 rokov – nás niekoľkých
zobrala na popoludňajšie premietanie
Jánošíka, pravdepodobne toho slávneho Bielikovho od Martina Friča z

roku 1936. Zážitkom bol ani nie tak
Jánošík, ako „výlet“ z Kochanoviec
do kina. Do kinosály sa vchádzalo
cez úzku miestnosť s prehnitou naolejovanou dlážkou, kde dlhý zástup
trpezlivo čakal až na dvore na lístok.
A tak, ako písal M. Javorský, v premietacej miestnosti sa sedelo chrbtom

V budove, ktorá ešte stojí na Blatnej ulici v Sečovciach, kedysi bola kancelária Friedmanovej píly. V kancelárii (za oknom vľavo) pracovali Jozef Sliž
aj Pavol Mikloš. Píla začala výrobu v roku 1941, majiteľom bol Artur Friedman a spol. Jeho spoločníkom bol jeho švagor Lefkovič.
Snímka: (mj)

k juhu a čelom k severu. Onedlho sa
v kine zrútil strop, zamestnanec Harbula sa nešťastne chytal za hlavu, ale
z MsNV zavolali Jozefa Podlesného z
Kochanoviec, ten prepadlisko podoprel drúkmi, ale o osude starého kina
bolo rozhodnuté. V lete roku 1960,
keď kochanovské družstevníčky na
slávnostnom zhromaždisku z travertínových dlaždíc pred pomníkom na
námestí sušili novú úrodu obilia, šiel
mestom chýr, že večer otvárajú nové
sečovské kino. V tom čase bolo údajne jedným z najkrajších (v roku 1960
bolo na Slovensku 1 030 kín) s rozľahlým vestibulom so zarámovanými
portrétmi československých filmových hviezd, šatňou, plátnom aj na
širokouhlý film (v roku 1960 ich bolo
na Slovensku 74), celotýždňovým
premietaním. Do kina chodili mladí z
Kochanoviec najmenej raz, ale niektorí aj dvakrát – trikrát týždenne a počas
tzv. Filmových festivalov pracujúcich
– bol aj Týždeň sovietskeho filmu – aj
každý deň. Pri filmových „trhákoch“
neraz na prasknutie boli zaplnené aj
miesta na státie. Starších bolo v sta-

rom aj novom kine poskromne. Akurát
na Pasoliniho Evanjeliu podľa Matúša boli v kine rovno z kostola snáď
všetky Kochanovčanky. Pre väčšinu z
nich to bola jediná kinonávšteva v živote. Pre veľký záujem premietali film
5-krát denne. Za hlbokého socializmu
to bola udalosť polstoročia. Začali
školské návštevy kina. Nezabudnuteľné nielen preto, že odpadli hodiny,
bol to občasný únik do romantických
mimokochanovských svetov. Keď ste
chceli niekoho stretnúť, bolo treba ísť
do kina. A vyparádiť sa. Lebo tam sa
chodilo nielen kvôli filmovým, ale aj
kvôli domácim platonickým láskam.
Najúžasnejšie boli prázdniny, keď sa
do kina vrátili aj všetci z internátov...
A kto by si nepamätal na zasadací poriadok kina? V prvom rade pod plátnom „keroval“ urastený Jožko Goda,
maličký, zvláštny Jonáš, občas iná sečovská postavička, za nimi v niekoľkých radoch sedeli cigáni s lístkom za
2 koruny, neskôr 4 Kčs, a s odstupom
viackorunoví platiaci. Žiaľ, od prvých
dní nového kina - na Slovensku od
roku 1961 – nastal pokles návštevnosti kín vplyvom masového rozšírenia
televízie a iného využívania voľného
času. Roku 1961 prišlo do kín vyše 41
miliónov návštevníkov, v roku 1975
necelých 24 miliónov (Encyklopédia
Slovenska, Bratislava, 1979, s.69). V
roku 2011 pred zatvorením sečovského kina iniciovali mladí Sečovčania
Lukáš Harhaj, Igor Haščák, Katka Briňarská, Jožko Hegeduš, Katka Magyarová, Katka a Janko Vojtkovci akciu
Zachráňme sečovské kino. Na predstavenie prišlo 5 - 10 divákov, väčšinou tých istých, samotných vyzývateľov. Ponuka bola, chýbal dopyt. A tak
si musíme vystačiť s nostalgickými
spomienkami na dávne časy, keď sa
do sečovského kina chodilo. Niektorí
so spomienkami nanajvýš zo školských kinonávštev...
(mm)

V albinovskej škole učili: Jozef Chila, Ján Kocúr, Andrej Koscelanský

Vedeli ste, že kedysi bola v Albinove národná škola? V rokoch 1953 – 1960
tamojšie deti vyučoval Jozef Chila, ktorý do Albinova dochádzal na motocykli alebo na bicykli. Jednotriedka vtedy sídlila v drevenom „baráku“.
Do novovybudovanej budovy sa
škola presťahovala v roku 1959. Trieda s pecou na tuhé palivo bola v jej
zadnej časti. Do triedy sa vchádzalo
z chodby. Z nej aj do kabinetu. Po

odchode Jozefa Chilu v Albinove
učil Ján Kocúr (na snímke so svojimi
žiakmi vpravo). Vystriedal ho Andrej
Koscelanský.
V budove zriadili aj učiteľský byt.

Jozef Chila v ňom v školskom roku
1959/1960 býval s rodinou. Byt sa
nachádzal v prednej časti budovy.
Býval v ňom aj Ján Kocúr. V pôvodnom byte sa dnes nachádza grécko-

katolícka kaplnka „Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky“. Počas volieb
sa v bývalej triede zriaďuje okrsok
číslo 6. Pred budovou v roku 1997
postavili zvonicu.
(mj)
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V katastri obce Parchovany v
časti Hunkovec sa do poľovníckej
chatky vlámali M. T., T. P. a D. P.
Odcudzili liatinovú pec, plechový
podnos pod pec, dymovody, jedno
koleno a jeden meter rúry, propanbutánovú fľašu, regulátor tlaku plynu, štyri horáky na šporák
zn. Mora, štyri pavúky na horáky,
sadu príborov, sadu tanierov. Vo
veci prečinu bolo začaté trestné
stíhanie. Poľovnícke združenie Bažant Parchovany – Dvorianky pripravili o 369 €.
Do zámočníckej dielne spoločnosti ADM Slovakia, s.r.o., sídliacej na
ulici Kollárovej v Sečovciach, sa vlámali D. H. a Z. P. Zo zváracích aparátov ukradli štyri 15-metrové medené
káble o priemere 16 mm so zváracími
kliešťami a uzemňovacími svorkami.
Uvedenej spoločnosti spôsobili ško-

du vo výške 805 €. Policajti OO PZ
Sečovce časť vecí zaistili a vrátili poškodenej firme.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa
vlámal do rodinného domu stojacom na Hlavnej ulici v obci Malé
Ozorovce. Odcudzil LCD televízor, 10 fliaš alkoholických nápojov,
rôzne šaty a drogériový tovar. Páchateľ sa do domu dostal cez okno,
ktoré najprv vypáčil. Majiteľa
domu A. H. pripravil o 780 €.
Doposiaľ neznámy zlodej ukradol
z predsiene neuzamknutého rodinného domu v Sečovciach peňaženku, v
ktorej bolo 100 €, platobná bankomatová karta VÚB banky, karta ČSOB
banky, karta poistenca poisťovne Dôvera, občiansky preukaz a čipová karta od OMV zn. Peugeot. Majiteľke
domu I. B. spôsobil škodu vo výške
225 €.
OO PZ Sečovce

Novinky vydavateľstva Ikar

Najočakávanejší, najnapínavejší, najpredávanejší aj také prívlastky má mysteriózny triler inšpirovaný
Peklom Danta Alighieriho. INFERNO - PEKLO, štvrtá
kniha Dana Browna s profesorom Robertom Langdonom, je od dnešného dňa pre našich čitateľov k dispozícii v slovenskom preklade Otakara Kořínka. Dan
Brown aj v tejto knihe stavil na konšpiračného ducha.
Aj v INFERNE - PEKLE rozvíja spôsobom jemu vlastným úvahy o tom, že oficiálna verzia výkladu dejín je
falošná a niekto pred nami ukrýva omnoho závažnejšie
pravdy. V novom príbehu sa Langdon dostane do srdca
Európy, kde sa rozkrúti napínavé dobrodružstvo.

„Čitateľov zavediem na cestu hlboko do mystickej ríše kódov, symbolov a
tajných chodieb,“ povedal Dan Brown pre BBC. „Ako študent som sa zaoberal
Danteho Peklom, no až pri výskume vo Florencii som si uvedomil ten večný
vplyv Danteho diela na moderný svet,“ tvrdí spisovateľ. Aj preto sa veľká časť
novej knihy odohráva v uliciach talianskej Florencie.
Symboly dokážu veľmi dobre skrývať pravdu. Hľadaj a nájdeš! Čas sa kráti.
Tieto slová znejú v hlave známemu harvardskému vedcovi ikonografovi Robertovi Langdonovi, keď sa zranený prebudí na nemocničnej posteli. Netuší,
kde je a ako sa tam dostal. Nevie vysvetliť ani to, odkiaľ sa v jeho veciach vzal
podivný predmet. Čo má hľadať? Komu alebo čomu sa kráti čas? V ohrození
života spolu s mladou lekárkou Siennou Brooksovou unikajú po uliciach Florencie, rodiska vynikajúceho básnika Danteho Alighieriho. Pred neznámymi
prenasledovateľmi ich zachráni iba to, že Langdon toto skvostné mesto a jeho
spletité uličky dobre pozná. Postupne sa mu vracia aj pamäť: pomocou veršov
z Danteho temnej epickej básne Peklomusia dešifrovať mystické kódy a symboly ukryté v slávnych dielach renesancie - v sochách, obrazoch, budovách.
Chcú tak vyriešiť záhadu a zabrániť katastrofe hroziacej ľudstvu. O výsledky
pátrania sa však zaujímajú aj iní a tí sa nezastavia pred ničím...
Každý z nás má dni, keď sa cíti nanič, keď má všetkého dosť, keď nič nevychádza tak, ako chceme. Hlavná
hrdinka autobiografického príbehu - dvadsaťdvaročná
Cheryl - sa takto cíti veľmi dlhý čas. Najskôr ju opustí
otec, potom jej zomrie vo veku iba 45 rokov mama.
Po matkinej smrti, ktorú Cheryl znáša veľmi ťažko, sa
rodina rozpŕchne. Do jej života sa dostanú drogy a sex s
náhodnými mužmi. Časté nevery vedú aj k rozpadu jej
manželstva. V tomto okamihu sa uvedomí, že musí niečo urobiť, že jej život nemôže takto pokračovať ďalej.
V čase, keď už nemá čo stratiť, urobí to najimpulzívnejšie rozhodnutie svojho života: odhodlá sa prejsť vysokohorský chodník Pacific Crest Trail od Mohavskej
púšte cez celú Kaliforniu a Oregon až do štátu Washington, a to úplne sama.
S diaľkovými túrami nemá nijakú skúsenosť a chodník je iba „nejasnou exotickou myšlienkou plnou prísľubov“. No znamená najmä nádej, že znovu poskladá svoj rozsypaný život. Netuší však, aká ťažká skúška ju čaká. Životom
skúšané dievča sa vydá cestu bez náležitej prípravy. Putuje pešo s batohom
takým ťažkým, že jej do krvi oškrie chrbát, príde takmer o všetky nechty na
nohách, časť cesty prejde iba v jednej topánke... Cheryl sa nevyhne stretnutiu
so štrkáčmi či s medveďmi, prekonáva úmorné horúčavy, rekordný sneh, no
vníma krásu i osamelosť svojej túry. Počas cesty zažíva najrôznejšie emócie:
odhodlanie, hnev, beznádej, ale napokon katarziu a naplnenie.

V sobotu 10. augusta sa na ihrisku ZŠ na Komenského ulici uskutočnil 10. ročník hádzanárskeho turnaja Mini Handball cup. Výsledné poradie: 1. Motaci, 2.
HC Monako, 3. Noxwel JUNIOR, 4. TSM. Víťazný celok hral v zložení: Darius
Rusnák, Milan Kľučár, Michal Capík, Ján Čiljak, Dušan Žuffa, Martin Tomčák.
Najlepším hráčom turnaja bol Michal Capík, najlepším brankárom Norbert Filko, sympaťák Zuzana Miklošová. Turnaj pripravili Centrum voľného času a ŠK
Noxwel. Poďakovanie patrí zakladateľovi turnaja Milanovi Kľučárovi a ďalším
dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o zdarný priebeh podujatia.
(red.)

Cena FIRMY NOXWEL
V jazdeckom areáli ŠK Noxwel sa
v sobotu 7. septembra uskutoční 3.
ročník jazdeckých pretekov CENA
FIRMY NOXWEL. Akciu o 13.00
hod. otvorí súťaž o Cenu Budošport,
nasledovať budú: Skok „Z“ o Cenu
firmy KRUMO, Skok „ZL“ o Cenu
firmy PGT Premium a Skok „L“ o
Cenu firmy Noxwel. Počas prestávok
sa budú konať športové hry pre deti,
milovníci motorizmu si budú môcť
prezrieť historické vozidlá značky

FIAT. Podujatie ukončí zábava pri živej hudbe.
(red.)

Autokros

V nedeľu 1. septembra sa v areáli
Dargov-Dubiny uskutoční Slovenský
autokrosový pohár, Hobby medzinárodný pretek a Exhibičný pretek
štvorkoliek. Merané tréningy začnú o
10:00 hod., kvalifikačné jazdy o 12:00
hod., finálové jazdy o 16:30 hod. (red.)

Pozorovali Perzeidy

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a Centrum
voľného času Sečovce pripravili v sobotu 10. augusta vo večerných hodinách na ihrisku ZŠ Komenského pozorovanie meteorického roja Perzeidy.
Tento meteorický roj súvisí s ko- každoročne okolo 12. augusta. Mimétou 109P/Swift-Tuttle. Maxi- lovníci astronómie meteority pozomum jeho aktivity s frekvenciou rovali poležiačky voľným okom 1,5
asi 60 meteorov za hodinu nastáva hod.
(red.)

V areáli ZŠ Komenského sa uskutočnil XI. ročník futbalového turnaja
Mini futbal cup. Zvíťazili hráči mužstva Cataluňa. Na druhej priečke
skončilo mužstvo TSM. Hralo v zložení: Jozef Bajus, Norbert Mihok, Michal Mihok, Robo Oščipovský, Atila Adam, Ľuboš Paperák, David Sivák.
Akciu pripravili: Centrum voľného času a ZŠ Komenského. Snímka: (mj)

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Mária Jakubová a Marián Zachar,
Mgr. Michaela Vargová a Dušan
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Korytková a Miroslav Tkáčik
Narodené deti
Jana Hroma, Denis Danč, Dušan
Farbár, Jaroslav Peha, Sofia Peterová, Barbora Novotná, Ella Bérešová,
Veronika Toporová, Adam Hrinda,
Martin Tokár, Evelína Tokárová
Navždy nás opustili
Helena Adamová (1939), Marta Kantorová (1956), Ján Stanko
(1948)
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Sečovských futbalistov trénuje Trebišovčan Rastislav Plachetka

Šiestoligoví futbalisti FK Slavoj Sečovce angažovali 1. augusta nového trénera s licenciou Euro B, Trebišovčana Rastislava Plachetku. Až 8,5 rokov
trénoval dorastencov v Zemplínskom Hradišti, päť rokov trebišovských
žiakov. Neskôr trénoval v Zemplínskom Hradišti, v Čani a Veľkom Horeši.
So Sečovcami sa predbežne ústne dohodol na polročnej spolupráci.
„Mužstvo ma zatiaľ nesklama- dochádzke hráčov zo zamestnania.
lo i keď kondične zaostáva, takisto Nasadenie hráčov na tréningoch je
disciplína hráčov pokuľháva. Na dostatočné. V kádri je 16 - 18 hráčov
tréningy prichádza 70 až 80% futba- vrátane pendlujúcich dorastencov a
listov, čo je pokrok. Trénujú v utorok, hráčov, ktorí sú u nich na hosťovaní.
stredu a piatok od 18.00 hod. kvôli Niektorí futbalisti ešte nemajú regisPočas kvalifikačného zápasu mužov
Slovensko - Chorvátsko 12. júna Slovenský zväz hádzanej predstavil trojicu
osobností, ktoré vstúpili do Siene slávy
slovenskej hádzanej. Medzi nimi bola
aj BOŽENA MAŽGÚTOVÁ-BIROŠOVÁ, rod. Bokolová, naša rodáčka.
Hrávala za Štart Trenčín a ZVL Prešov, so ZVL majsterka Československa
1984, 1986, 1987 i 1989 a semifinalistka EPM 1987, v roku 1984 bola
najlepšou hádzanárkou Československa, 215-násobná reprezentantka, na
svojom konte má 480 gólov, strieborná
na Majstrovstvách sveta v roku 1986,
účastníčka Olympijských hier v roku
1988 (5.) i MS v roku 1982 (5.).
Blahoželáme

tračky. M. Koreň odišiel do Ruskova,
P. Bálint do Cejkova a P. Volkai je
pracovne vzdialený. Sečovčan Deneš
po ročnej prestávke je zase s mužstvom, výkonom ale nepresvedčil.
Pribudol obranca Bača z Trebišova.
Os mužstva tvoria: Kolesár, Sabol,
Doboš, Sitár, Bajus, Antoš. Problémom je, že sú to priemerní hráči,
chýba vodcovská osobnosť. Jedného

stopéra máme, druhého nahrádzame,
potrebujeme defenzívneho záložníka a
dobrého strelca.“
Podľa súťažných regulí sa teraz nezostupuje ani nepostupuje, všetko ale
závisí na tom ako dopadnú východoslovenské mančafty vo vyšších ligách.
Prioritou je stabilizovať pomery v klube tak, aby Slavoj nemusel bojovať o
záchranu.
(jom)

V polovici augusta sa sečovskí dorastenci - siloví trojbojári, členovia oddielu pri Spojenej škole, zúčastnili na Bardejovskom pohári v tlaku na
lavičke. Vo váhe do 75 kg zvíťazil Jozef Grega, ktorý s výkonom 142 kg
pokoril slovenský rekord. Slovenský rekord prekonal aj Dominik Grega.
Štartoval vo váhovej kategórii do 82,5 kg a zaznamenal výkon 140 kg.
Striebro si z tohto podujatia priniesol Milan Vysoký. Štartoval vo váhovej
kategórii do 90 kg a dosiahol výkon 142,5 kg.
„Chlapci štartovali bez vybavenia, čiže nemali dresy, čo bolo ešte náročnejšie,“ uviedol Zoltán Jurko, tréner. „Oddiel sa v súčasnosti pripravuje na
Majstrovstvá sveta. Uskutočnia sa v Maďarsku.“
Zaznamenal: (mj)

Sečovské športové piatky

OZ Gaudium pripravilo 3. ročník letného kresťanského turnaja vo volejbale
o Pohár dobrej pohody. Uskutočnil sa na plážovom ihrisku v areáli ZŠ Obchodná. Štvorčlenné družstvá hrali v zložení dve ženy + dvaja muži. Konečné poradie: 1. Štyri otázniky, 2. Penzisti, 3. UKNO, 4. Gaudium. Text a snímka: (mj)

Mesto Sečovce a Centrum voľného času pripravilo súťaž
v účasti Sečovské športové piatky. Zraz je o 18.00 hod. na
Plechotickej ulici. Priebežné poradie: Devätnásť účastí:
Peter Stanko, osemnásť účastí: Mikuláš Tóth, Marta Nízka,
pätnásť účastí: Michal Rusnák, Lucia Raniaková, Michal Raniak, Jozef Raniak, Martina Pavelková, dvanásť účastí: Braňo
Soták, Jana Vasilišinová, Jana Vojtašovičová, desať účastí: Dagmar Lee Dudičová, Mária Sotáková, Kristínka Buzinkaiová, ...
Dospelí si zaznamenávajú účasť sami. Deťom, ktoré sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, zaznamenávajú účasť rodičia.
(mj)

Víťazmi tenisového turnaja Marek Pataky a Samuel Borov

Na tenisových dvorcoch pri bývalom kúpalisku sa konal turnaj dvojhier
Sečovce Summer Open 2013. Bol určený pre tenistov vo veku do 30 rokov.
Turnaj pripravili TK Senior Sečovce a OZ Gaudium Sečovce.
žiteľa nenašiel. Na otázku, prečo sa
Spoluorganizátorom turnaja bol abrozhodol pre tenis, odpovedal: „Mám
solvent trebišovskej Obchodnej akavzor. Je ním môj otec, ktorý je taktiež
démie a dnes už študent Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej tenistom,“ prezradil. Okrem tenisu sa
univerzity Bratislava 20-ročný Juraj venuje ľadovému hokeju. Začiatky
Pokrivňák. Tenis sa naučil hrať na
absolvoval ako žiak športovej triedy
asfaltovom ihrisku na Sídlisku SNP, na ZŠ Gorkého v Trebišove. Onedlho
kde jeho súpermi boli Ján Krivý, Filip
zasadne do lavíc Strednej odbornej
Gola či Marek Pataky. Okrem tenisu
školy obchodu a služieb Michalovce,
je aktívnym hokejbalistom v tíme Red
kde bude v hokejovej kariére pokračoWings Sečovce. „Teraz som ešte člevať. V družstve žiakov hrá stredného
nom Občianskeho združenia Jojoma,
útočníka. S. Borov rozšíri káder Miktoré však plánujeme zrušiť,“ povechalovského hokejového družstva,
dal.
kde už trénujú Sečovčania: Adam
15-ročný Samuel Borov, víťaz kaJakuboc, Rastislav Duránik a Lenka
tegórie do 18 rokov, na turnaji premoDurániková.

Na ďalších miestach v tejto kategórii skončili: 2. Dominik Vasiľ, 3. Ja-

kub Kočiš, 4. Maroš Pataky, 5. Martin
Kočiš.
Mikuláš Javorský

Konečné poradie tenistov nad 18 rokov: 1.Marek Pataky, 2. Miroslav Onderko, 3. Juraj Pokrivňák, 4. Natália Kmecová, 5. Filip Gola, 6. Peter Ihnát, 7.
Ignác Kubica.
Snímka: (autor)
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