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Dožinkové slávnosti oprášili dávne zvyky spojené s ukončením žatvy
„Už me žitko zožaľi a do snopoch zvjazaľi, a kec me to zrobiľi, veňec me
vam uviľi. Prijmice od nas tot dar, mili naš gazda - naš pan. Z laski tot veňec
od nas prijmice a za nas še ňehaňbice.“
Týmito slovami otvorili scénku predávania dožinkového venca žiačky
sečovského gymnázia Spojenej školy
Kollárova 17 na podujatí Dožinkové
slávnosti v kultúrnom dome. A takto
k nim preriekol gazda: „Mili ženci,
žňički, ja vam zo šerca dzekujem a
prijimam tot vaš dar. Dzekujem vam,
že sce od skoroho rana do večara
robiľi, aj v tich horučavoch žňivo dokončili. A za to šicko me vam z gazdiňu oldomaš pripraviľi - fľašečku paľenki aj kolačok napekľi. Vipijce sebe,
najice še aj zabavce še.“
Slávnosti otvoril poslanec Mestského zastupiteľstva Milan Mika, ktorý
zastupuje pána primátora v jeho neprítomnosti. Po jeho slovách k mikro-

fónu pristúpil moderátor Milan Palfi.
„Vážení prítomní. Vítam vás na Dožinkových slávnostiach, ktoré sa po rokoch vracajú do nášho mesta. Prajem
vám príjemnú zábavu a teším sa, že
sme sa tu stretli v takom počte,“ povedal. „Dožinky sa vždy slávili s hudbou,
tancom a spevom. Každý gazda svojich žencov a žnice nielen počastoval,
ale im aj doprial zábavy. Bol to čas,
kedy sa tiež stretali rodiny, ktoré si
navzájom pomáhali pri žatve a spoločne sa zabavili a oslavovali. Vtedy sa
mnohokrát vytvorili i nové priateľstvá
a nejeden mládenec či dievča si pri
tom našli svojho životného partnera.“
Odovzdávaniu dožinkového venca
predchádzal sprievod. Predstavoval

ľudí kráčajúcich z poľa ku gazdovmu domu. V jeho čele kráčali dievčatá odeté v nádherných krojoch. V
rukách držali palicu, na ktorej visel
dožinkový veniec uvitý z klasov obilia a vyzdobený stužkami. Za nimi s
darmi zeme – chlebom, hroznom a
jablkami išli ďalšie dievčatá. V sprievode nechýbala harmonika, ľudová
hudba zo Základnej umeleckej školy
na Ulici Dargovských hrdinov, ako aj
slávnostne ozdobený starodávny koč
ťahaný koňom.
Dožinkový veniec a ďalšie tri
menšie vence uvila Anna Lučanská
z Plechotíc. Chlebík okrúhleho tvaru
upiekli v pekárni TOFAKO. V kultúrnom programe sa najprv prezentovali
žiaci Cirkevnej spojenej školy, ktorí
sa predstavili s programom Osievanie
múky. Po nej prišla na pódium ľudová hudba a malí speváci zo Základnej

umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov. Program spestrila Karička v podaní žiakov Spojenej školy
Kollárova 17. Základná škola na Obchodnej ulici vystúpila s programom
Veselo na dožinkách. Divákov v sále
rozosmial ľudový rozprávač Jozef
Benej z Plechotíc. Program, ktorý trval do neskorého večera, pokračoval
pred kultúrnym domom. Po Mestskej
hasičskej dychovej hudbe (na snímke) sa predstavila cimbalová muzika
Jána Čverčka.
Tí Sečovčania, učitelia, mládež,
účinkujúci, ktorí sa podujatia zúčastnili, neskrývali potešenie, že si
mohli pripomenúť niekdajšie kultúrne zvyky svojich predkov, ktoré boli
oslavou darov zeme a zodpovednej
roľníckej práce, na význam a hodnotu ktorej sa, bohužiaľ, v dnešných
„moderných“ časoch zabúda. (mj)
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Je to úžasný pocit, keď učiteľa oslovia jeho bývalí žiaci
Prázdniny sú časom dovoleniek,
ale aj časom návratov. Návratov detí
k rodičom, návratov študentov vysokoškolákov domov. Čo ma toto leto
zvlášť potešilo, bol návrat niektorých
bývalých žiakov spojený s ich návštevou. Je to úžasný pocit, keď učiteľa
oslovia jeho bývalí žiaci. Keď ide o
absolventov školy, dospelých ľudí,
rozhľadených, so skúsenosťami, je to
radosť o to väčšia. Mala som nesmiernu radosť, keď ma oslovili a navštívili
moji bývalí maturanti z informatiky, ktorí teraz študujú na vysokých
školách. Mnohí sú v našom hlavnom
meste a musím povedať, že na prestížnych fakultách sa im darí veľmi dobre.
Nechcem menovať, aby som niekoho
nevynechala. Dvom absolventom sečovského gymnázia sa podarilo dokonca dostať do Dánska a študujú informatiku v tamojšom hlavnom meste.
S jedným z nich (s Ladislavom) som
komunikovala osobne a bolo čo počú-

vať. Štúdium informatiky v severskej
krajine sa absolútne líši od toho nášho a život študenta, ktorý je odkázaný
sám na seba, nie je jednoduchý. Musí
si zarobiť na živobytie, ktoré nie je
lacné, a zvládnuť štúdium v cudzom
jazyku. Druhý absolvent (Ondrej) ma
z Dánska oslovil dlhočiznými e-mailami, v ktorých dopodrobna opísal svoje zážitky a život v pre nás neznámej
krajine. Štúdium zvláda a má ďalšie
smelé plány. Potešilo ma, že chlapcov naše gymnázium pripravilo tak,
že sú schopní i také náročné štúdium,
ako je štúdium informatiky, zvládnuť
dokonca v cudzej reči. Svedčí to o
systematickej práci pedagogického
kolektívu sečovského Gymnázia. Našich absolventov možno nájsť na rôznych VŠ a postoch po celej republike,
ale aj v Bruseli a v Česku. A nielen to.
Pravidelne v ostatných rokoch informujeme aj na stránkach sečovských
novín o výsledkoch maturitných skú-

šok našich gymnazistov, ktoré svedčia
o veľmi dobrej pripravenosti našich
absolventov: aj v minulom školskom
roku dosiahli naši absolventi výborné
výsledky pri maturitných skúškach.
Predstihli maturantov oboch gymnázií
v našom okresnom meste, aj konkurenčné michalovské gymnáziá.
Každý rodič by iste chcel, aby jeho
dieťa chodilo do ,,dobrej školy“ a
je postavený pred dilemu: dať svoje deti do školy, ktorá je vo väčšom
meste (Trebišov, Michalovce či Košice), alebo ich nechať študovať doma,
kde možno pred rokmi chodil otec či
mama a kde to pozná?
„Domáca“ škola má viacero výhod:
jednak rodina šetrí dnes už nemalé finančné náklady na dopravu a prípadné ubytovanie v internáte, žiak každé
ráno ušetrí čas a začína svoj bežný
deň bez stresu z dopravy, jednak je
príležitosť, že sa žiak bude aj poobede
stretávať so svojimi spolužiakmi či už

v rámci mimovyučovacích aktivít alebo neformálne. Nevýhodou domácej
školy je snáď len to, že domácich si
poznáme a vo svojej malosti si myslíme, že nemôžu byť pomyselnými
prorokmi, preto hľadáme čosi iné,
nepoznané. Škola vo väčšom meste
láka deti zo ZŠ: vidina úniku z dosahu
rodičov a možno i príležitosti nákupov
vedú žiakov k výberu školy mimo Sečoviec. Takéto rozhodnutia mávajú veľakrát negatívne dôsledky, každoročne
prichádzajú na našu školu v priebehu
školského roka rodičia detí, ktoré nezvládli nástrahy „veľkého“ mesta alebo im v ňom nevyhovuje spôsob výučby na škole. A rodičia volia možnosť
prestupu do miesta bydliska. Vracajú
sa domov. Možno dozrel čas, aby deti
nemuseli odchádzať a vracať sa, aspoň
na stredoškolské štúdiá nie...
Ing. K. Ihnátová,
zástupkyňa
Spojenej školy Sečovce

Sieň bojovej slávy v Dargovskom priesmyku zrekonštruujú, obnovia aj jej expozíciu

V letných mesiacoch (počas víkendov a sviatkov v čase od 14.00 do 17.00
hod.) bola pre širokú verejnosť sprístupnená Sieň bojovej slávy na Dargovskom priesmyku. Stalo sa tak vďaka jej správcovi - Kultúrnemu centru
Abova v Bidovciach.
v roku 2010, ale aj klubom vojenskej
„V tom čase tam boli naši zamesthistórie: Krasnogvardejci, Gvardija,
nanci, ktorí sa predstavili v úlohách
Zemplín, Dargov, Čapajev. Viaceré
lektorov,“ hovorí Renáta Kočišová,
exponáty poskytlo Východoslovenské
riaditeľka centra. Návštevníci siene
múzeum. Podľa slov R. Kočišovej,
si tak mohli vypočuť nielen odborný
sieň plánuje zrekonštruovať Košicvýklad, ale prezrieť uniformy, zbrane,
ký samosprávny kraj. A ten v nej do
dokumenty a artefakty z II. svetovej
konca roku 2014 vybuduje sociálne
vojny. Niektoré exponáty patria Kluzariadenie.
bu vojenskej histórie Gisella-StelAko informoval Peter Novýkmec
lung, pod hlavičkou ktorého sa sieň
z Regionálneho strediska dokumenpo mnohých rokoch prvýkrát otvorila

tovania bojov sovietskej armády na
Slovensku, dôjde aj k obnoveniu
expozície. „Naše občianske združenie poskytne podrobný popis bojovej
činnosti, ktorá sa odohrala v Dargovskom priesmyku na prelome rokov
1944 a 1945. Ďalej to budú hlásenia,
výpovede pamätníkov, fotografie a
informačný bulletin, ktorý ešte vlani
vydal Košický samosprávny kraj. Výsledkom vzájomnej spolupráce bola
aj inštalácia informačnej tabule. Na
mieste, kde bol pôvodne umiestnený
náčrt „Dargovské bojisko“.
Mikuláš Javorský, snímka:(ab)

Spojená škola Kollárova 17 Sečovce má nových zahraničných partnerov
10 rokov – 303 učiteľov a žiakov – 17 krajín
Uplynulo už 10 rokov, odkedy sa
stredoškoláci Spojenej školy v Sečovciach prvýkrát zapojili do medzinárodných projektov a nadviazali tak
spoluprácu so strednými školami zo
17-tich krajín. Počas tohto obdobia
mali naši študenti a učitelia možnosť
spoznávať krajiny zahraničných partnerov nielen sprostredkovane, ale aj
priamou účasťou na projektových
stretnutiach. Vďaka finančnej podpore Európskeho spoločenstva v rámci
programu Celoživotného vzdelávania
mali naši učitelia a žiaci možnosť
aktívne pracovať v zahraničných tímoch a spoznávať ľudí iných kultúr.
Od roku 2003 z našej školy vycestovalo do krajín našich zahraničných
partnerov spolu 303 učiteľov a žiakov. Aj naša škola sa stala päťkrát
hostiteľskou inštitúciou projektových
stretnutí. Ale partnerov z Litvy, Estónska, Česka a Nórska sme u nás ešte
nehosťovali.
Nový školský rok 2013/2014 je už
v plnom prúde a s jeho začiatkom pokračuje aj medzinárodná spolupráca v
rámci programu Celoživotného vzdelávania Leonardo - partnerstvá škôl.
Prvý rok projektu „IMTUSARCS“ je
úspešne za nami, čaká nás ten druhý

– posledný. Naši mechanici počítačových sietí sa už naučili niečo nové o
výučbových softvéroch, aj to, ako ich
tvoriť. Spolu s partnermi z Turecka,
Grécka, Rumunska, Poľska a Maďarska pracujú na tvorbe výučbového softvéru. V prvom roku trvania projektu
navštívili krajiny našich partnerov –
Turecko a Poľsko. V priebehu tohto
školského roka naši žiaci vycestujú
do Maďarska a Grécka. Aj naša škola
bude miestom projektového stretnutia
pre zahraničných partnerov.
Nový školský rok – nový medzinárodný projekt. Aj taký je začiatok
školského roka 2013/2014. Realizácia projektu, ktorý je výsledkom
prípravnej návštevy v Prahe sa
môže začať.
O projekte
Projekt „Literatúra naživo“ je zameraný na literatúru a je určený pre žiakov od 14 rokov. Hlavným cieľom je
v priebehu dvoch rokov (2013 – 2015)
kontaktovať súčasných autorov a zorganizovať s nimi besedy na školách.
Prostredníctvom projektu sa študenti
zoznámia s rôznymi literárnymi žánrami a teóriami a budú tiež vytvárať
svoje vlastné texty. Tiež si osvoja metódu kritického čítania. Aktívna práca
na projektových aktivitách by mala

zvýšiť záujem žiakov o literatúru ako
takú a podnecovať ich k čítaniu. Žiaci
nebudú literárne bohatstvo len pasívne
prijímať, ale budú aktívne tvoriť svoje
vlastné texty a ďalej s nimi pracovať.
Naši žiaci napíšu krátke rozprávky
pre deti predškolského veku, ktoré im
prednesú. Týmto spôsobom môžu tiež
motivovať najmladšiu generáciu k budúcemu čítaniu a oceneniu literatúry.
Prečo práve tento projekt?
V prvom rade je tento projekt reakciou na súčasnú situáciu v oblasti
čítania a na nedostatok záujmu o literatúru medzi mladými ľuďmi. Ďalší
dôvod, prečo je tento projekt dôležitý je, že mladí ľudia sú ovplyvnení
masmédiami negatívnym spôsobom
a stávame sa svedkami situácie, keď
nemajú žiaden vlastný názor o tom,
čo sa deje vo svete. Z tohto dôvodu
považujeme za dôležité rozvíjať kritické čítanie. Tolerancia, porozumenie
a rešpektovanie rozdielov sa stávajú
kľúčovými pri dnešnej globálnej povahe sveta. Pri príprave projektových
stretnutí medzi partnermi budú mať
naši študenti príležitosť spoznať nielen jednotlivé jazyky zapojených krajín, ale aj iné kultúry, čo môže byť pre
nich veľmi vzrušujúcou výzvou. Žiaci
budú mať možnosť zlepšiť si svoje

komunikačné schopnosti v anglickom
jazyku, rozvíjať sociálne zručnosti a
nadviazať nové kontakty so žiakmi
našich partnerských škôl.
S kým spolupracujeme?
Naša „Comenius family“ je dosť
veľká. Spolupracujeme so strednými
školami z Česka, Maďarska, Turecka, Nemecka, Poľska, Litvy, Nórska,
Estónska, Rumunska a Talianska. Počas dvojročnej spolupráce plánujeme
zorganizovať 6 projektových stretnutí. Prvé stretnutie sa bude konať u nás.
Ďalšie stretnutia budú v Litve, Turecku, Maďarsku, Nórsku a v Nemecku.
Čo pripravujeme?
Výsledkom dvojročnej spolupráce
bude kniha o vybraných súčasných
autoroch každej zúčastnenej krajiny,
brožúrka s rozprávkami napísanými
žiakmi jednotlivých zapojených škôl,
autografy autorov a spoločná projektová webstránka.
Projekty sú realizované s podporou
Európskeho spoločenstva v rámci
programu Celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius - Školské partnerstvá a Leonardo - školské partnerstvá. Za obsah projektov
zodpovedá výlučne autor a Európska
komisia ani Národná agentúra nenesú
zodpovednosť za použitie. J. Mikulová
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Mesto už monitorujú aj nové kamery Zvýšilo sa ich sebavedomie

Verejné priestranstvá v meste Sečovce do polovice septembra monitorovalo trinásť kamier. Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra – Obvodného
úradu Košice k nim pribudli ďalšie dve. Michalovská spoločnosť s ručením obmedzeným SYTELI ich nainštalovala na parkovisku pri tržnici a
na Kochanovskej ulici.

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých č. 38 Trebišov
zorganizovala v dňoch 9.-11. augusta v rekreačnom zariadení AQUA-MÁRIA Veľaty kurz pre svojich členov.

Otvoril ho jeho vedúci Jozef Tutko.
Prednáškou o sociálnom práve a práci
s ľuďmi zaujal M. Hreško. O sebaobsluhe nevidiacich a slabozrakých
prítomných oboznámila E. Mattová.
Jej prednáška začala ešte pred vstupom do reštaurácie. Pokračovala po
prekročení jej prahu, kedy sa venovala
správaniu sa v nich. Každý účastník
si vyskúšal i stolovanie, pripravil a
ostatných účastníkov kurzu obslúžil
teplým ako aj studeným nápojom, urobil obložené chlebíky. S orientáciou s

bielou palicou v interiéri i exteriéri ich
oboznámil Jozef Tutko. Plavčík M.
Halgaš im vysvetlil techniku plávania, poukázal na rozdiely medzi kúpaním sa a plávaním. V praktickej časti
sa venoval predovšetkým neplavcom.
Pätnásti účastníci kurzu si vo voľných chvíľach aj zaspievali. Spoločné slovo vďaky za možnosť spojenia
príjemného s užitočným, ako aj za
zvýšenie sebavedomia občanov so
zrakovým postihnutím, patrí mestu
Trebišov a firme JOMAT.
(red.)

Z Mestského zastupiteľstva

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo VII. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva. Otvoril ho a viedol primátor Mesta Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát.

Ako informoval Ing. Ján Lukáč
z Mestského úradu, mesto o dotáciu
požiadalo v rámci projektu Bezpečné
Sečovce – modernizácia a rozšírenie
kamerového systému. „Bolo to ešte 4.
januára. Žiadali sme 38 960 €. Pridelili nám 8 000,“ konkretizoval. Mesto
sa podieľa na spolufinancovaní vo
výške 20%.
Kamerový systém v meste Sečovce
je cez optickú sieť napojený na Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Sečovciach. Prispel k objasneniu
niekoľkých priestupkov i trestných či-

nov. A kde sa tieto kamery nachádzajú? Dve na Mestskom cintoríne, jedna
na križovatke ulíc Obchodná – Okružná, ďalšie „pozorujú“ Sídlisko SNP,
otočné kamery sú na Ulici Dargovských hrdinov (pri Komunitnom centre), ďalšie zachytávajú dianie v okolí
Úradu práce, na autobusovej stanici, v
blízkosti ZŠ Obchodná, na „dolnom
námestí“ či v okolí OC Fresch.
Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality.
(mj), snímka: (autor)

Poslanci MsZ zrušili voľby do
Rady školy na ZŠ Obchodná, ktoré
sa uskutočnili 18. 4. 2012 a vyhlásili
nové voľby do Rady školy, schválili
zámer predaja bytových domov 597,
599 a 149 spolu s príslušnými pozemkami zastavanými predmetnými
bytovými domami na Bačkovskej ulici, neschválili prenájom nebytových
priestorov ZŠ Komenského, v kto-

rých si Spojená škola Dobšiná mienila
vytvoriť elokované pracovisko, zrušili
uznesenie č. 241/2012 z 21.11.2012
– zámer spoločnosti Rokosan – prevádzka výroby tekutých organominerálnych hnojív – žiadosť o vyjadrenie
sa k umiestneniu stavby. Z dôvodu, že
to, čo firma vtedy na MsZ prezentovala, sa nezhoduje so zámerom, ktorý
zaslala ministerstvu.
(red.)

Mesto Sečovce pozýva

...18. októbra o 10.00 hod. do minigalérie kultúrneho domu na slávnostné
otvorenie výstavy prác detí MŠ a žiakov 1.- 4. ročníkov Šikovné ruky vnúčat.
Akcia sa uskutoční pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Spoluorganizátormi
sú MO MS a OMM Sečovce.
... 19. októbra do kultúrneho domu na burzu šatstva, kníh či nepotrebných záhradkárskych a domácich potrieb v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Záujemcovia si môžu stôl rezervovať do 16. októbra v Kultúrnom dome. Tel.:
056/285 02 37, 0918 902 029.

Mesto Sečovce zverejňuje zámer odpredať byt č. 3, 1. poschodie na Obchodnej ulici 29/71

Mesto Sečovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom
nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Sečovce – bytu č. 3, 1.p., Obchodná ulica 29/71, Sečovce s príslušenstvom, vybudovaného na parc. č. 1532
a spoluvlastníckeho podielu 5621/231404 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 1532 v k. ú.
Sečovce, obec Sečovce, okr. Trebišov, vedeného na LV č. 6142, po prípadnom
zápise v katastri nehnuteľností vedeného na novom LV, pridelenom Katastrálnym
úradom, Správou katastra Trebišov. Minimálna cena: všeobecná hodnota nehnuteľ-

nosti stanovená znaleckým posudkom č. 44/2013 z 15.08.2013 vo výške 12 700 €.
Podmienky priameho predaja, povinné náležitosti návrhu na odkúpenie, ďalšie podmienky vyhlasovateľa, kritériá hodnotenia súťažných
návrhov, vyhlásenie výsledkov sú v plnom znení zverejnené na úradných
tabuliach a webovom sídle mesta www.secovce.sk v sekcii Úradná tabuľa
– Oznamy, zámery. Termín obhliadky si môžu účastníci dohodnúť telefonicky alebo osobne. Kontaktná osoba: Mgr. Ján Lukáč, 056/678 24 37,
0918 995 531, jan.lukac1@secovce.sk

MESTO SEČOVCE VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mesta Sečovce, k. ú. Sečovce.
Predmetom predaja formou obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný
majetok vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže Mesta Sečovce zapísaný na
liste vlastníctva č. 2724 nachádzajúci sa v k. ú. Sečovce, obec Sečovce, okres
Trebišov, a to:
a/ stavba nachádzajúca sa na parcele č. 3360, súpisné číslo 597 s príslušenstvom v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, popis stavby: bytový dom, druh stavby: bytový dom, umiestnenie stavby:
stavba postavaná na zemskom povrchu,
b/ pozemok parcela C-KN, parc. č. 3360 o výmere 319 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom
je postavená bytová budova označená súpisným číslom, umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce,
c/ stavba nachádzajúca sa na parcele č. 3362, súpisné číslo 599 s príslušenstvom v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, popis stavby: bytový dom, druh stavby: bytový dom, umiestnenie stavby:
stavba postavaná na zemskom povrchu,

d/ pozemok parcela C-KN, parc. č. 3362 o výmere 315 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom
je postavená bytová budova označená súpisným číslom, umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce,
e/ stavba nachádzajúca sa na parcele č. 3358, súpisné číslo 149 s príslušenstvom
v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, popis
stavby: bytový dom, druh stavby: bytový dom popis stavby: bytový dom, druh
stavby: bytový dom, umiestnenie stavby: stavba postavaná na zemskom povrchu,
f/ pozemok parcela C-KN, parc. č. 3358 o výmere 1139 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom
je postavená bytová budova označená súpisným číslom, umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení zverejnené na
úradných tabuliach a webovom sídle mesta www.secovce.sk v sekcii Úradná tabuľa – Oznamy, zámery. Súťažné podmienky je možné získať na
Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
v pondelok - piatok , v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod. Termín obhliadky si
môžu účastníci dohodnúť telefonicky alebo osobne. Kontaktná osoba: Mgr.
Ján Lukáč, 056/678 24 37, 0918 995 531, jan.lukac1@secovce.sk
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Charitas zo sveta pomáha núdznym
28. augusta som bola prizvaná, aby som tlmočila obsah rokovania zástupcov našich nemeckých priateľov z OZ
KELLERLADEN v Kolíne a predstaviteľov Arcidiecéznej charity – Potravinovej banky v Lipanoch o možnostiach
pomoci v SR.
Vďaka doterajšej nemeckej pomoci
sa v Komunitnom centre v Sečovciach stravuje denne okolo 120 – 150
detí, ktoré ešte nemôžu byť zaradené do systému školského sociálneho
stravovania. Nemeckí priatelia nám
pomáhajú hľadať cesty ako zabezpečiť pomoc odkázaným aj po skončení
ich misie. Pomáhajú totiž na viacerých lokalitách vo svete... Okrem rokovaní s pánom primátorom o vecnej
pomoci, padla z úst p. Lukasa Ruegenberga pochvalná zmienka aj o vynikajúcej práci pedagogického zboru,
hlavne na Ulici Nová, ktorý pracuje v
oblasti rozvoja ducha.
Naši nemeckí priatelia z OZ KELLERLADEN v Kolíne rokovali s predstaDuchovnú činnosť priblížili hosťom
viteľmi Arcidiecéznej charity – Potravinovej banky v Lipanoch o možnostiach
aj rozhovory s miestnym kňazom p.
pomoci v SR.
Snímka:(autor)
Michalom Fedorčákom a mladými v
rodinách. Milá bola situácia pri zopomoc EÚ, ale za tvrdých podmienok, bie kríz, pohrôm, vojen, čo zažili na
znamovaní sa: Michal spoznal Michapomalé legislatívne riešenia, i na výky- vlastnej koži... sa v otvorenosti rôzla (viď foto, prvý zľava). Ten bol na
vy počasia, viď v tomto roku záplavy nych diskusií pobijú tiež. Aj preto
Slovensku po prvý raz, v porovnaní so
na jar a teraz vyše 60 cm hlboké pukli- napr. máme Ústav pamäti národa...
svetom, ktorý precestoval na misiách,
ny do pôdy pre extrémne sucho v lete... Pre poučenie a vzory. Pridala som sa
bol krajinou milo prekvapený. Videl
Diskusia sa dotkla aj citlivých a pre ako „minidiplomat“ k diskusii. Nie
usilovných ľudí, stroje na poliach by
obe strany nezabudnutých historic- som historik, som učiteľka niekoľzávidel aj nejeden nemecký podnikakých tém. Vo vzájomnej zhode sme kých cudzích jazykov. Nemyslím si,
teľ, no videl, žiaľ, i mnohé opustené a
konštatovali, že názory svetových že mi vlasť ponúkla len nedostatočné
chátrajúce objekty... Poukázali sme na
historikov i názory tých, ktorí obdo- vzdelanie... Mám stále možnosti voľby. Mrzí ma napr., že i doteraz si neza-

Pri ZŠ na Obchodnej ulici pôsobí divadelná skupina, ktorá sa na podujatí Rozprávkové Sečovce predstavila hudobnou rozprávkou ŠARAPATKY ALEBO AKO IVAN NEVESTU HĽADAL. Dej nadväzuje na rozprávku Mrázik, ale odohráva sa v lete.
Scenár a réžia: Veronika Čverčková. Osoby a obsadenie: Nastenka - Ema
Kmecová, Ivan- Ivan Jenčík, macocha - Lea Kuková, Marfa a trpaslík - Lenka
Lengyelová (dvojúloha), trpaslíci - Barbora Andrejčáková, Kevin Skoromaslej, Šimon Šamudovský, strigy - Veronika Raceková, Tamara Kučmová.
Snímka: (mj)

hrám melódiu z nôt. Nenavštevovala
som hudobnú školu! Nie preto, že by
mi to naši neumožnili. ĽŠU bola na
opačnom konci mesta a ja vždy akási neduživá... Čo nebolo, ešte môže
byť, ak by som veľmi chcela, aj dnes!
Nikto v zásade nie je vylúčený zo spoločenského diania. Dnešné možnosti
školského systému sú neporovnateľné... Kto má snahu, má možnosti. Aj
deti mentálne a zdravotne oslabené sú
súčasťou systému. Všetko je otázka
ochoty spolupráce...
Zdôrazňujem fakt, že som na prahu 60. roku môjho života. Vojna sa
ma teda priamo nedotkla, ale dejepis
áno... A vojnové témy zatiaľ len v
umeleckom spracovaní, literatúre, vo
filmoch či vojnových románoch, na
obrazovkách dneška.
Môj akoby nedostatok úzko „východného“ vzdelania z rokov 1959
- 1975 som vždy, aj v tvrdých polemikách, diskusiách s občanmi z Východu či Západu, ako pacifistka, statočne
a diplomaticky zvládala brániac moju
rodnú vlasť. Pripustila som i tentokrát
názor nemeckých priateľov, že historicky sme mladý štát. Chýba nám odvaha naštartovať sa viac samostatne,
vždy ako malý brat očakávame pomoc, ale tá nebýva a nie je bez konca.
Mgr. A. Ferková

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. Vážení rodičia! Tešíme sa na vaše ratolesti pri zmysluplnom trávení voľného času.
(cvč)

Na zraze vozidiel Fiat žiarili aj X1/9 Bertone

V Dargove sa uskutočnil 17. medzinárodný zraz historických vozidiel
značky Fiat. Zúčastnilo sa na ňom 59 motoristov z Maďarska, Poľska,
Čiech a Slovenska. Štart prvej etapy bol v Dargove, cieľmi boli trebišovské
Múzeum, námestie v Sečovciach, areál firmy Noxwel, kde sme oslovili aj
jedného z účastníkov

„Dnes sme odpovedali na otázky vo vedomostnej súťaži a loptou
hádzali do basketbalového koša,“
prezradil člen Scuderia FIAT Spiš
Marcel Šebert, ktorý na zraz prišiel
na aute značky FIAT X1/9 Bertone.
„Mám ho dva roky,“ pokračoval. „Začínal som so šesťstovkou,
do mojej zbierky potom pribudla
osemstopäťdesiatka. V súčasnosti
mám šesť áut. Hoci nie som auto-

mechanikom, všetky som si opravil
sám.“ S autami rovnakej značky sa
na stretnutí prezentovali: Jaroslav
Čech z Michaloviec, Tomáš Viraszto z Košíc a posádku štvrtého
vozidla tvorila dvojica Ján Urban a
Ľudovít Staroň z Liptovského Mikuláša (na snímke celkom vľavo).
Akciu zorganizovali Fiat CLUB
Sečovce spolu s CAR CLUBOM
Slovakia.
Text a snímka: (mj)
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Dožinkové slávnosti boli plné dobrej zábavy pri speve, tanci, hudbe...

Kultúrny program sa uskutočnil v slávnostne vyzdobenom kultúrnom dome. Na snímke vľavo žiaci Cirkevnej spojenej školy. Na pódium prišla aj ľudová hudba
a malí speváci zo Základnej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov. Moderátor Milan Palfi (na snímke vpravo) sa z úst ľudového rozprávača Jozefa
Beneja z Plechotíc čo-to dozvedel o jeho pôsobení vo folklórnych skupinách v regióne.

Na slávnostne ozdobenom starodávnom koči ťahanom koňom do nášho mesta prišiel jeho majiteľ a kočiš v jednej osobe Dárius Štelbacký, ktorý ho na túto
udalosť slávnostne vystrojil. „Volá sa Laci,“ prezradil. „Tento postroj je len na takéto príležitosti. Obyčajný nosí v bežné dni. Je to totiž hucul - ťažný kôň. Chodím s ním na týždňovky do lesov. Cesta zo Zemplínskej Teplice, kde bývam, nám trvala vyše hodiny.“ Vpravo ľudová hudba Jána Čverčka.
Snímky: (mj,il)

Mňam recepty v klube dôchodcov
Viete, čo je to hadžadža? Varili ste už niekedy šípkovú alebo šťaveľovú
omáčku? Viete, na čo sa používa srvátka? Jedli ste cestoviny s mrkvou?
Viete, čo sa jedlo v stredoveku? Odpovede na tieto a im podobné otázky
sa mohol dozvedieť každý, kto v jeden septembrový pondelok zavítal do
Klubu dôchodcov v Sečovciach. Konala sa tam akcia pod názvom Mňam
recepty. Prítomných privítala a do sveta kulinárskych špecialít zaviedla vedúca odboru kultúry, školstva, mládeže a športu MsÚ Ingrid Lukáčová.

Podľa slov Ruženy Kratochvílovej,
vedúcej klubu dôchodcov, kedysi bolo
bežné variť ovocné polievky. Zvlášť v
čase dobrej úrody. „Jedli sme ich aj
studené,“ povedala. A ešte prezradila
recept na prípravu cestovín s mrkvou.
„Môj manžel pochádza zo Štrby. Raz
mi povedal, aby som mu uvarila cestoviny s mrkvou. Pretože som to predtým
nikdy nepočula, recept som nepoznala.
Dozvedela som sa, že mrkvu treba postrúhať, podusiť, osladiť škoricovým
cukrom alebo medom a premiešať s
cestovinou. A jedlo je hotové.“
Aj ďalšie členky klubu prekvapili
zaujímavými receptami. No, ako samé
priznali, viaceré boli ťažšie stráviteľné. Možno k ľahšie stráviteľným patril
recept na prípravu šípkovej omáčky,

ktorý pochádza z kuchyne Gizely Kačurákovej.
„Šípky sme kedysi varili v kotli, v
ktorom sa napríklad varil aj slivkový
lekvár. Zo šípkového lekváru sme varili chutnú omáčku. Jedli sme aj šťaveľovú omáčku.“
O stravovacích návykoch hovoril
Jozef Madár. „Minimálne raz denne
konzumujem ovsené vločky. Buď namočené vo vode alebo ich zjem s jogurtom.
Mäso nahrádzam sójovým. Dvakrát v
týždni jedávam ryby, ktoré odporúčajú
azda všetci odborníci na výživu.“
Už len dodajme, že hadžadža sú
uvarené a na štvorčeky pokrájané zemiaky premiešané so zemiakovými
haluškami.
M. Javorský, snímky:(autor)

Ružena Kratochvílová prezradila recept na cestoviny s mrkvou.
V druhej polovici septembra
sa
uskutočnila
ďalšia akcia sečovských turistov.
Huby síce ešte nerastú, ale napodiv
všetkých, vo výške
845 metrov nad
morom rastie paradajka.
Ďalšia
turistická vychádzka
sa uskutoční v
nedeľu 20. októbra. Zraz je o
7.50 hod. na autobusovej stanici
v Sečovciach. Na
akciu je potrebné
sa prihlásiť v Centre voľného času alebo telefonicky na čísle 0915 110 334.
Snímka:M, Javorský
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Bratrícky tábor pri Sečovciach zriadil Ján Talafúz

Otvorená vojna s bratríkmi začala v roku 1451. V Zemplínskej župe bolo
nariadené ozbrojené povstanie (insurekcia), ale gubernátora závistlivci zradili a porazili.
Pri Sečovciach si bratríci tiež zria- presne vymedziť z dostupných pramedili tábor, ktorý s prestávkami udržali ňov nedokážeme. Anton Stirmay však
až do roku 1458. Tak sa aj Sečovčania uviedol, že už v roku 1453 Vavrinec
dostali do bezprostredného kontaktu s z Rozhanoviec, kapitán gubernátora
bratríkmi, zástancami a šíriteľmi do- Jána Huňadyho, obliehal bratrícky
znievajúceho husitizmu. Jeho vznik tábor pri Sečovciach dovtedy, kým z

Naši rodáci Generálmajor MUDr. Jozef Sabo

Generálmajor
MUDr.
Jozef
Sabo sa narodil
8. 11. 1922 v Sečovciach. V rodnom meste navštevoval obecnú
a v rokoch 1934
– 35 aj meštiansku školu. Do
roku 1942 bol žiakom Štátneho reálneho gymnázia v Michalovciach. V
rokoch 1942 – 1948 bol poslucháčom
Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (dnes UK) v Bratislave. Najprv
pracoval na očnom oddelení v štátnej nemocnici v Prešove. Počas základnej vojenskej služby absolvoval
Školu na dôstojníkov zdravotníctva
a lekárnictva v zálohe v Ružomberku. Po niekoľkomesačnom pôsobení
vo vojenskej nemocnici v Košiciach

navštevoval Vojenskú lekársku školu
v Prahe. Svoju špecializáciu ukončil
na Vojenskej lekárskej akadémii v
Hradci Králové. Pracoval ako očný
lekár, neskôr bol náčelníkom očného
oddelenia v 5. okruhovej nemocnici
v Ružomberku. Od 6. 10. 1957 bol
náčelníkom Posádkovej nemocnice
v Košiciach. Absolvoval dvojročné
diaľkové štúdium vo Vyššom akademickom kurze pre dôstojníkov – lekárov – organizátorov vo Vojenskom
lekárskom výskumnom a doškoľovacom ústave J. E. Purkyně v Hradci Králové. Šesť rokov bol zástupcom náčelníka zdravotníckej služby
Hlavného tyla Ministerstva obrany,
v rokoch 1977 - 1987 zastával funkciu náčelníka Ústrednej vojenskej
nemocnice v Prahe. Žije v Košiciach.
Spracované podľa knihy Generáli, ktorej autorom je Jan Štaigl a kol.

neho stúpencov husitizmu nevyhnal.
Sám však počas obliehania zahynul.
Kapitán bratríkov Ján Talafúz zajal v
roku 1454 sečovského šľachtica Šimona, stúpenca vtedajšieho gubernátora
Uhorska a neskôr uhorského kráľa
Mateja Korvína. Z bratríckych osídiel
ho zachránil šľachtic Ján z Ozoroviec
(Azari) tým, že zaň zaplatil Talafúzovi
440 zlatých a za koňa 8 zlatých. Počas
spanilej jazdy Jána Talafúza s družinou bratríkov roku 1455 bol vyrabovaný Slavkov, pričom zemana z Budkoviec doviezli s korisťou do svojho
sečovského tábora.
Prítomnosť bratríkov v Sečovciach
potvrdzovali aj listy, ktoré poslali mestu Bardejov 27. 6. 1455 Ján Talafúz i
jeho zástupca Žigmund Andreluk Nebolapka 9. 9. 1455. Mestečko Sečovce
tam uvádzajú ako Seecz a Seczowczi.
Všetky uvedené skutočnosti potvrdzujú, že Ján Talafúz zriadil pri Sečovciach jeden z táborov pre svoju družinu bratríkov. Tábor pri Sečovciach, v
ktorom sa prechodne zdržiaval aj Ján
Talafúz, existoval už pravdepodobne
v roku 1453 a po vyhnaní bratríkov
Osvaldom z Rozhanoviec bol znova
obnovený. Bratríci ho opustili v roku
1458.
V roku 1454 ďalší z bratríckych kapitánov Peter Komorovský prenikol s
družinou do Zemplínskej župy sužovanej vojnou s Turkami a prinútil šľachtu uzavrieť s ním prímerie. Dohodu

o prímerí s nim uzavrel kapitán Horného Uhorska Osvald z Rozhanoviec.
V dohode bolo okrem iného uvedené,
že Komorovský „sľúbil, že upustí od
nepriateľstva, ktoré medziiným vyvíjal
proti Zemplínskej stolici, ak mu zaplatia 11 tisíc florenov za župu, ktorú obývajú. Bratríci boli prechodne vyhnaní
aj zo svojich táborov pri Sárospataku
(Blatnom Potoku) a Sečovciach.
Správcom väčšiny kráľovských
miest bol taverník Ján Perényi, ktorého
sídlom bol hrad Trebišov (Parič). Pravdepodobne táto skutočnosť rozhodla o
tom, že sa v Trebišove 22. novembra
1454 zišla šľachta zo Zemplínskej,
Šarišskej i Abovskej župy a mestský
patriciát z hornouhorských kráľovských miest, aby po návrate Jána
Jiskru oslabili jeho politickú i vojenskú moc a rozhodli o ďalšom postupe
proti bratríkom na jeho severovýchode. Dohodli sa, že bratrícke družiny
treba vyhladovať a poraziť najatým
žoldnierskym vojskom zloženým z
maďarsky hovoriaceho obyvateľstva,
aby sa vytvorila jazyková bariéra voči
českým a slovenským dialektom hovoriacim bojovníkom bratríckych družín. Na vystrojenie tohto vojska bola
na poddaných uvalená daň jeden zlatý
od štyroch usadlostí. Za jeho veliteľa
určili hlavného župana Zemplínskej
župy Osvalda z Rozhanoviec.
Juraj Žadanský,
Anna Žadanská

Sečovčanke tlieskali v obciach a mestách okresu, taktiež v Sabinove

Desať rokov po zániku Folklórneho súboru Sečovčan, ktorý mal vo svojom programe tance a piesne zo Zemplína a iných regiónov, vznikol v našom
meste nový súbor. V jeho repertoári dominovali ľudové zvyky Na Jána, Na
Andraša, Varta, Dušeňe kapusti, Regrúti, ale aj scénky s vojnovými motívmi. Súbor často spieval piesne: „A na hure“, ale aj „Ej, zahraj mi, zahraj mi,
ej, ti šečovski Mižu“ a mnohé iné.
Folklórny súbor Sečovčanka vznikol v roku 1989. Jeho vedúcimi
boli Michal a Veronika Lukáčovci z
Bačkova, neskôr Gabriela Nagyová.
Prvýkrát súbor vystupoval na futbalovom ihrisku v Dargove. K najväčším jeho úspechom patrí víťazstvo na
folklórnych slávnostiach v Brezine a
účasť na krajskej súťaži v Sabinove.
„Na nej sme vystupovali s programom Na Dzurja,“ spomína Valéria
Benedeková, jedna z jeho najaktívnejších členiek. „Bol spojený s udalosťou pálenia smrtky. Spievali sme
aj túto pieseň: Šmerc na desku položiľi, kedz druhiraz kľikac maľi, na

valal ju vinašaľi, kedz treciraz ľudze
kľekľi, ta za valal viňešľi.“ V roku
1990 súbor spoluorganizoval folklórne slávnosti v Trebišove. Sečovčanka
na nich vystúpila s ľudovými zvykmi
Na Jána, Varta a Dušeňe kapusti. Ako
sólisti sa predstavili Vasiľ Šveda, ktorý zahral na ústnej harmonike. Sestry
Jarka a Vierka Beslerové zaspievali
pieseň Frajiročko starodavna. Na
akordeóne ich sprevádzal Miroslav
Besler. V pásme Brázdy ľudských
spomienok vystúpili Dargovčania
Ján Tomáš s manželkou. Na javisku
účinkovala aj Bačkovčanka Veronika
Sendžová. Pásmo ukončila pieseň:

„Sivá holubička, poletuj nad nami, či
bude vojna, povedz ty nám všetkým,
ľuďom obyčajným, či bude vojna. Už
som obletela dokola celý svet, ľudia
vojnu nechcú, zabíjať nebudú, chcú
sa dobre mať“.
Súbor nacvičoval v kultúrnom
dome (v miestnosti na poschodí). Vystupoval v Sečovciach, Kravanoch,
Svinici, Ruskove, nechýbal na Vinobraneckých slávnostiach v Kráľovskom Chlmci. Všade sa prezentoval
ľudovými zvykmi, ktoré sa kedysi
robievali pri žatve (Varta), rukovaní
(Regrúti), Na Andraša... Ľudovou
rozprávačkou bola Helena Kožová.
Ďalšími členmi súboru boli: Mária
Hasaralejková, Magdaléna Kožuchová, Anna Beslerová, Anna Jacková,
Kelečay, Anna Škripová, Alžbeta
Barnová, Mária Bálintová, Mária

Pokrivňáková, Zdeněk Šlechta, Anna
Vereščaková, Marián Vereščak, Helena Šelestáková, Marcela Ihnaciková,
Iveta Kaňuchová, Mária Čarňanská,
František Adamkovič, Janeta Jusková, Nistor, Janík Benej, Štefan Bača,
Vierka Bačová, Mária Ferenčíková,
Bačkovčania Vincent, Helena a Marián Borovičovci, Mária Sabolová,
Monika Astrabová. Detskú skupinu
tvorili: Lucia Urbanová, Jaroslava
Vrbanová, Petra Čiljaková, Lenka
Pokrivňáková, Vlastimil Kostrub,
Jana Popaďáková, Mário Mamčák,
Jozef Varga, súrodenci Brindovci i
Šlechtovci a ďalší.
Súbor pripravil aj niekoľko programov s DFS Pavička. Látku na kroje
kúpil Slovenský zväz žien a tie ušila
najstaršia členka súboru Júlia Michalková.
Zaznamenal: (mj)
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Trojica páchateľov M. M., Š.
L. a J. B. kradla v prieskumnom
plynovom vrte Kravany č. 3. Odcudzila kovový erupčný kríž a dva
posúvače medzikružia. Nafte, a.s.,
Bratislava, spôsobila škodu vo výške 8 000 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ ukradol z rodinného domu stojacom na
ulici Gaštanovej v Parchovanoch
štyri retiazky zo žltého kovu, tri prívesky zo žltého kovu a veľký prsteň z
dvojfarebného žltého kovu. Majiteľke M. P. spôsobil škodu 2 300 €.
Do obecnej vodárne Čiža v Zemplínskej Teplici sa vlámal neznámy
páchateľ. Poškodil visiaci zámok
na vonkajšej elektrickej rozvodnej skrini a z budovy vodárne odcudzil dávkovač chlóru zn. Beta s

príslušenstvom, 4-žilový elektrický
medený kábel dĺžky 6 m, plastovú rozvádzaciu elektroinštalačnú Acedur škatuľu a následne na
dvoch miestach nezisteným spôsobom vytvoril zárezy na PVC rúre
vedúcej od čerpadla vodárne k tlakovej nádobe, čím došlo k prerušeniu dodávky vody do 115 odberných
miest v Zemplínskej Teplici v čase
od 13.00 hod. do 17.00 hod. Obci
spôsobil škodu za viac ako 1 115 €.
Prípad realizuje Odbor kriminálnej
polície Trebišov.
Trojica D. H., Z. P. a J. K. z lesného
porastu v časti zvanej Žiar zrezala a
odcudzila 35 dubov. Lesom SR, š. p.,
Banská Bystrica, OZ Sobrance, spôsobila škodu vo výške 500 €.
OO PZ Sečovce

Knižnica v októbri pozýva

...10. októbra o 15.00 hod. - Čo dokážu detské rúčky - Gaštanko
a Gaštaník.
...17. októbra o 16.00 hod. - S tetuškami sa túlame, s nimi nie sme
nikdy samé
...25. októbra o 16.00 hod. - Strašidelný večer

Novinky vydavateľstva Ikar

ČIERNY HAVRAN
Bestseller o jednom z bielych miest v histórii.
Spisovateľa Vasyľa Škľara kritika za román Čierny
havran na jednej strane chválila za majstrovsky opísaný
príbeh atamana a mladučkej Tiny, zároveň sa naňho zosypala hromada výčitiek - od obvinení z antisemitizmu
až po podnecovanie nenávisti k Rusom, ktorých v románe nazýva Kacapmi či Moskaľmi. Kto však pozorne
číta, zistí, že príbeh atamana bojujúceho proti okupantom a zároveň prežívajúceho najväčšiu lásku svojho
života je predovšetkým majstrovským objektívnym
obrazom istého úseku dejín, ktorý sa mal navždy vymazať z ľudskej pamäti.
Najčítanejšieho a najkontroverznejšieho ukrajinského spisovateľa Vasyľa
Škľara nazýva kritika otcom ukrajinského bestselleru. Treba však zdôrazniť,
že Škľar si nevyberá ľahké ani komerčné témy, chce a vie sa popasovať s
príbehmi, ktoré si vyžadujú seriózne naštudovanie histórie a dôkladnú prácu
pri výstavbe sujetu.
KÓD 1 / Tajomstvo zázraku
Zneužil Vatikán v záujme moci Krista?
Po troch rokoch od vydania mimoriadne úspešného románu KÓD 9, ktorý vyvolal u čitateľov búrlivé
a protichodné reakcie, prichádza Jozef Banáš s jeho
voľným pokračovaním s názvom KÓD 1 / Tajomstvo
zázraku. Napínavý dej, množstvo historických faktov,
ale aj celý rad otáznikov, ktoré Banáš nastoľuje, robia
z KÓDU 1 opäť príťažlivé literárne dielo.
Nachádza sa hrob Ježiša Krista skutočne v Izraeli?
Mohol Ježiš pôsobiť v Indii a v Kašmíre? Jozef Banáš
vo svojom novom románe opäť rúca zažité dogmy a
piliere, na ktorých stojí katolícka cirkev. Prostredníctvom príbehu hlavných
hrdinov Mariky a Michala odkrýva silu viery a zároveň prináša množstvo
faktov a fotografií dokazujúcich pôsobenie Židov, kresťanov a pravdepodobne aj Ježiša Krista v krajinách, ktoré dnes vnímame výlučne cez prizmu
orientálnych náboženstiev. V čase, keď sa katolícka cirkev otriasa vo svojich
základoch, táto kniha vyvolá v čitateľovi ešte silnejšie pochybnosti: Čo ak
bolo všetko inak? Posilňuje kresťanská viera v ľuďoch pocit viny, utrpenia a
bolesti? Ak áno, za akým účelom a aké dôsledky to môže mať na jednotlivca?
KÓD 1 / Tajomstvo zázraku môžeme označiť ako román s dokumentárnymi
prvkami. Príbeh samotný je fikciou, ale mnohé opisované udalosti sa opierajú
o reálne fakty zdokumentované fotografiami a mapami, ktoré tvoria prílohu
románu.

V rómskej osade Habeš v Sečovciach zhoreli tri spojené obydlia so šiestimi
miestnosťami. Pri požiari nebol nikto zranený. Požiar likvidovali trebišovskí
hasiči tri hodiny. Podľa odhadu spôsobil škodu za približne 10 000 €. Pravdepodobnou príčinou bol elektrický skrat. O náhradné ubytovanie sa postaralo
Mesto Sečovce, ktoré o pomoc pri riešení situácie požiadalo splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity.
(red.), snímka: (mp)

Kto môže, daruje krv

V dňoch 4. - 6. októbra sa v zariadení SLZA uskutoční jedenáste motorkárske stretnutie MOTOZRAZ.
„Symbolicky na ňom uzatvoríme tiny nie je nikdy dosť, plánujeme v
naše cesty a ako býva u nás zvykom, tom pokračovať v sobotu 5. októbra
tak sa daruje krv. Nie len motor- v čase od 8:00 hod. - 12:00 hod.
kármi, ale aj širokou verejnosťou. Všetci darcovia budú odmenení. V
Všetkých si veľmi vážime,“ uviedol piatok pozývame na country večer
hlavný organizátor podujatia Ján a v sobotu budú súťaže, tombola a
Kmeť. „Preto sme pred rokmi na- veľa hudby až do rána... V nedeľu je
zvali túto akciu „Kto môže, daruje plánovaný výlet do blízkeho okolia v
krv“. Nakoľko tejto vzácnej teku- čase od 11:00 - 18:00 hod.“ (red.)

Dorastenci na šiestej priečke

Podľa slov trénera sečovských treťoligových dorastencov Jána Serbína
s prípravou na nový ročník začali týždeň pred 10. augustom, začiatkom
súťaže. Do kolektívu trebišovských dorastencov im odišla opora P. Sopata.
Celkom odišli 4 hráči, pribudli dvaja zo žiakov: D. Tóth a D. Béreš.
V úzkom štrnásťčlennom
kádri
chýbajú
krajní
obrancovia a dobrý
zakončovateľ.
Trénujú dvakrát
týždenne so 7-8
hráčmi. Po siedmom kole figurujú na šiestom mieste
zo 14 celkov. Doma vyhrali nad Čičarovcami 4:0, remizovali so Z. Teplicou 1:1, s Nacinou Vsou prehrali 0:1
a Plechoticami 6:1. Vonku vyhrali vo
Vinnom 0:8, prehrali s Michaľanami
6:2 a remizovali v Palíne 2:2. Tabuľ-

ku vedie Nacina Ves, na chvoste sú
Plechotice a Vinné. Nedostačujúci je
príchod nových žiakov do kolektívu.
V dobe počítačov a iných lákadiel
majú otvorené dvere overiť si aj svoje
fyzické schopnosti.
Ačko Slavoja zaznamenalo doteraz
2 remízy, 3 prehry a jedinú výhru 2:0
doma s Parchovanami. Podľa listu
FK Sečovce zápas Čičarovce - Sečovce, ktorý bol vyžrebovaný na 22.
septembra, KR VFZ Košice zrušil
(vybrané z internetu). Vážnou situáciou sa zaoberalo valné zhromaždenie klubu v piatok 27. septembra.
(jom)

Sečovské športové piatky

Mesto Sečovce a Centrum voľného času pripravilo súťaž v účasti Sečovské
športové piatky. Zraz je o 17.00 hod. na Plechotickej ulici. Priebežné poradie: Dvadsaťjeden účastí: Peter Stanko, dvadsať účastí: Mikuláš Tóth, Marta
Nízka, devätnásť účastí: Michal Rusnák, Lucia Raniaková, Michal Raniak, Jozef
Raniak, osemnásť účastí: Braňo Soták, Martina Pavelková, Kristínka Buzinkaiová... Dospelí si zaznamenávajú účasť sami. Deťom, ktoré sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, zaznamenávajú účasť rodičia.
(mj)

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Ing. Róbert Mazur a Ing. Kamila
Kovalovská, Martin Hajduk a Ing.
Lucia Benedeková, Ing. Lukáš Magdoško a PharmDr. Lucia Vargová, Slavomír Ilčík a Maryna Hecko

Narodené deti
Iveta Kondášová, Denisa Dančová, Dominik Kondáš, Damián Koňa,
Emanuela Chroma, Barbora Korytková
Navždy nás opustili
Martin Tokár, Andrej Kačurák
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Braňo Pančura: Je to môj najväčší športový úspech

V nedeľu 8. septembra sa uskutočnil 6. ročník cestného behu s názvom
Sečovská desiatka. Príjemné počasie prilákalo množstvo zvedavcov a súťažiacich. Otestovať samého seba prišlo 90 bežcov a bežkýň z rôznych kútov
Slovenska a Ukrajiny.

Pred štartom hlavných pretekov sa
uskutočnili zápolenia detí a mládeže.
Suverénnym spôsobom štart - cieľ časom 32,53 min. zvíťazil Imrich Pastor. Medzi ženami bola časom 50,37
min. najrýchlejšia Petronela Stohlová, kategóriu juniorov ovládol domáci
pretekár Pavol Kuruc. Rozhodcovia
mu v cieli namerali čas 39,33 min.
Bežci, ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach, obdržali finančné odmeny a trofeje.
Najrýchlejším z domácich pretekárov bol dvadsaťročný Braňo Pančura. „Maroša Hrindu som obehol na
obrátke,“ spomína na priebeh pretekov. „Špeciálne sa behu nevenujem.
Plávam, hrám basketbal i futbal.
Je to môj doteraz najväčší športový
úspech.“ Dvadsaťosemročný maratónec Maroš Hrinda, hlavný favorit
Sečovčanov, sa pokúsil svoju prehru
s Pančurom odľahčiť tým, že ten má
nižšiu hmotnosť a má lepšie gény pre
beh...
Oslovili sme aj najrýchlejšiu bežkyňu v kategórii žien nad 34 rokov
Sečovčanku Luciu Raniakovú. Rozhodcovia jej namerali čas 0:54:20

hod. Ako prezradila, predsavzala si
zabehnúť každý rok jeden maratón.
V príprave na tento beh mesačne najviac zabehla 170 km. Na polmaratón
má osobák 1:55 hod. Štartovala so
svojimi synmi Jozefom (nar. 1996) a
Michalom (nar. 1998). Trénuje ich jej
brat Peter Stanko, ktorý absolvoval
niekoľko maratónov, v tomto roku sa
pripravuje na košický polmaratón.
Hlavne z minulosti známy Pavol
Madár, košický maratónec, bežal už
tretíkrát víťazne Sečovskú desiatku v
kategórii nad 60 rokov.
Organizátorov potešila hojná
účasť domácich pretekárov. Dosiahli tieto časy: Branislav Pančura
(0:38:02), Maroš Hrinda (0:38:26),
Pavol Kuruc (0:39:33), Andrej Ferko
(0:43:08), Adrián Hrinda (0:43:23),
David Vaníček (0:50:01), Maroš Pataky (0:51:18), Marek Pataky (0:51:19),
Michal Raniak (0:53:31), Mikuláš
Javorský (0:53:40), Zdeno Titko
(0:54:13), Jozef Kuriško (0:55:58),
Matej Kuriško (0:55:58), Juraj Pavlov
(0:57:35), Michal Ferko (0:59:23), Jozef Raniak (1:00:33).
Výsledky mládežníckych kategó-

rii: Dorastenci (na snímke):
1. Jaroslav Paperák, 2. Jozef
Raniak (obaja Sečovce), 3.
Milan Fabrici (Košice). Starší žiaci: 1. Jakub Fridlanský
(Košice), 2. Lukáš Simočko
(Košice), 3. Adrián Tomáš
(ZŠ Obchodná). Mladšie
žiačky: 1. Tamara Ivančová (Banské), 2. Viola Mária
Raniaková (ZŠ Obchodná),
3. Kristína Tomková (ZŠ
Komenského). Mladší žiaci:
1. Milan Fabrici (Košice), 2.
Matúš Marcinko (ZŠ Komenského), 3. Marko Bereš (ZŠ
Obchodná). Staršie žiačky:
1. Andrea Fabriciová (Košice), 2. Helena Fabriciová
(Košice), Slavomíra Tóthová (ZŠ Komenského).
Celá udalosť, ktorú zastrešilo Mesto
Sečovce a Centrum voľného času v
Sečovciach, prebehla bez problémov
a organizátori sa už teraz tešia na štart

budúcoročných pretekov. Sponzormi
podujatia boli TESCO a PEPSI-COLA.
Ceny najúspešnejším športovcom
odovzdal primátor Mesta Sečovce Jozef Gamrát.
(mj, jom)

V jazdeckom areáli ŠK Noxwel sa v sobotu 7. septembra uskutočnil 3. ročník jazdeckých pretekov CENA FIRMY NOXWEL. Domáca pretekárka Tamara Miklošová (na snímke) najprv štartovala v súťaži Cena Budošport (90
cm). Na koni CARA MIA skončila na druhej priečke. Striebro získala aj v
súťaži Skok ZL (110 cm) Cena firmy PGT Premium – na koni CORAMIRA.
Na rovnakom koni jazdila aj v súťaži Cena firmy NOXWEL (120 cm), kde
skončila piata. Trofej najcennejšiu si odniesol Trebišovčan Anton Hatrák na
koni METRIX.
Snímka: (mj)

Pripomenuli si štvrťstoročie autokrosu na Dargove - Dubinách
V tomto roku uplynulo 25 rokov
od prvého preteku v autokrosovom
areáli Dargov-Dubiny. Tento, ale aj
všetky nasledujúce podujatia pripravili členovia Slovenského zväzu
technických športov (SZTŠ) ZO
Slovtransgaz Sečovce. Na ostatnom
motoristickom podujatí, ktoré sa
konalo v nedeľu 1. septembra, si
pripomenuli aj smutné výročie – 15
rokov od tragickej smrti zakladateľa a otca tohto areálu Jaroslava
Kramera.
Septembrové preteky boli započítané do Slovenského autokrosového
pohára. Na skvelo pripravenej trati

bojovalo 36 pretekárov z celého Slovenska. Popri nich si svoje zručnosti
otestovali aj tzv. hobby pretekári.
Víťazi jednotlivých kubatúr:
Slovenský autokrosový pohár: H1:
Vladimír Praženica - Škoda Felícia,
H2: Branislav Adamík - Opel Kadet.
H3: Juraj Baláž - Mitsubishi lancer
evo 6. H4: Šimon Hrnčiar - Škoda Felícia. H5: Štefan Andreides - Nissan.
H7: Pavel Belko – Toyota. Hobby
medzinárodný pretek. D1 do 1600:
Miroslav Jakub - Opel Corsa. D1 nad
1600: Peter Pastorek - Opel Astra. D3
nad 1600: Ľubomír Štempák – VW.
Zdroj: INTERNET
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