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V Penzióne St. Nicolaus svadobná sála s kapacitou 180 osôb
Svadby, plesy, konferencie, podnikové oslavy, jubileá
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Na 18. ročníku medzinárodného súťažného tanečného podujatia O Zlatú putňu Tokaja štartovalo 170 párov

Divácka podpora v hľadisku bola obdivuhodná
V športovej hale sa uskutočnil 18. ročník medzinárodného súťažného tanečného podujatia v štandardných a latinskoamerických tancoch O Zlatú putňu Tokaja. Organizovalo ho Mesto Sečovce v spolupráci s Tanečným klubom Grácia z Michaloviec a Tanečnou školou
Jozefa Múdreho z Trebišova.
Rumunska, Litvy, ale aj z mnohých
kútov Slovenska. Divácka podpora v
hľadisku bola obdivuhodná.“
Súťažilo sa celý deň v kategóriách
juniorov I D, II D, II C, v kategóriách dospelých D, C, B a v pohárovej
súťaži B/A/S. V rámci večerného galaprogramu si tanečné páry zmerali
svoje umenie v štandardných tancoch waltz, valčík, tango, slowfox
a qiuckstep i latinsko-amerických
tancoch samba, rumba, čača, jive a
passodoble. V galaprograme sa prezentovali súťažiaci najvyššej medzinárodnej tanečnej výkonnostnej triedy
„S“ (zvlášť vyspelí). V latinskoamerických tancoch zvíťazil maďarský
pár Gábor Szabó a Anna Pollák. Na
druhom mieste skončili Košičania Jozef Kisantal a Imola Gergelyová, na
„Štartovalo na nej 170 párov vo treťom Dušan Frimer a Lucia Šidelská
veku od 12 rokov,“ hovorí Jozef (TK GRÁCIA Michalovce).
Poradie v štandardných tancoch:
Múdry. „Do Sečoviec pricestovali z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, 1. Victor Lung Dinu a Jana Demčá-

Ceny najúspešnejším tanečníkom odovzdal primátor Mesta Sečovce MVDr.
Jozef Gamrát.
ková (Michalovce), 2. Štefan Pintér rek Harasty a Silvia Šlepkovská (ona
a Paulína Gašparíková (Trnava), 3. a F. Šuľák sú Sečovčania - pozn. red.).
Matej Madeja a Sára Šimoňáková
História tohto hodnotného športo(Kežmarok).
vého podujatia sa začala písať v roku
V kategórii dospelí B (zvlášť po1983 v obci Viničky, kde sa uskutočkročilí) sa darilo aj domácim taneční- nilo prvých osem ročníkov súťaže.
kom. V štandardných tancoch obsadil
Ďalšie dva sa konali v Trebišove. Poštvrtú priečku pár Filip Šuľák a Kristom súťaž zanikla z finančných dôvotína Čorbová. V latinskoamerických dov. Mesto Sečovce ju organizuje od
tancoch obsadil piate miesto pár Ma- roku 2005.
(mj), snímky: (autor)
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Základnú školu na Komenského ulici opäť navštívili škôlkari

Pravidelným podujatím spolupráce ZŠ Komenského a MŠ na Jarnej a Obchodnej ulici bol aj v
tomto školskom roku projekt pod názvom „Škôlka v škole“. K predškolákom zo spomínaných MŠ
pribudli aj predškoláci z Dargova.

prvý štvrťrok školského roka už naučili. Veľká škola sa teraz stala pre nich
druhým domovom, v ktorom čerpajú
vedomosti, zručnosti a návyky pre
ďalšie štúdium.
Každé zo štyroch stretnutí poskytlo predškolákom množstvo podnetov
pre rozvoj počítačových, hudobných,
pohybových aj jazykových zručností.
Popoludnia v škole končili posedením
pri chutných koláčikoch a čaji, ktoré

pripravili kuchárky.
Cieľom tohto projektu je adaptácia
detí materských škôl na prostredie
školy, oboznámenie sa s novým prostredím, s priestormi, vybavením i
pedagógmi. Deti aj ich rodičia mali
možnosť pobudnúť v našej škole,
presvedčiť sa, že Základná škola na
Komenského ulici v Sečovciach má
krásne, moderne vybavené triedy, odborné učebne, šikovných a múdrych
žiakov aj pedagógov. Dúfame, že táto
spolupráca bude pokračovať s deťmi
a ich rodičmi v budúcom školskom
roku už ako so žiakmi našej školy.(ra)

Kochanovská ulica sa dočkala
Návštevy predškolákov sa už stali dobrou tradíciou.
Návštevy predškolákov sa konali od 10. októbra do 12. novembra
2013. Úvodnou akciou projektu bola
výstavka ovocia a zeleniny pod názvom „Vitamínkovo“. Nasledovali
stretnutia v počítačovej učebni pod
názvom „Počítačovo“, zoznámenie
sa so zvieratkami „Zvieratkovo“, v
telocvični „Zahrajkovo“ a „Jazyko-

vo“ a v improvizovanom školskom
divadielku „Rozprávkovo“. V divadelnej hre „Tri kuriatka“ vystupovali prváci, ktorí svojim kamarátom
predškolákom ukázali, že vstupom do
základnej školy pre nich svet hier nezanikol. Pod vedením svojej triednej
učiteľky predviedli svoje schopnosti a
zručnosti. Skrátka všetko to, čo sa za

Mesto Sečovce pozýva

...2. 12.2013 o 15.00 hod. (pondelok) na pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti oslobodenia mesta
...5. 12. 2013 o 16.00 hod. (štvrtok) na podujatie MIKULÁŠ, AKÝ
DARČEK PRE NÁS MÁŠ? – rozsvietenie vianočného stromčeka – námestie pri fontáne, na MIKULÁŠSKY TRH v čase od 11.00 do 17.00 hod.
...7. 12. 2013 od 15.00 hod. do 17.00 hod. (sobota) na PREDVIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNIČKY, akciu organizuje Mesto Sečovce, MO MS a OMM
...12. 12. 2013 o 14.00 hod. (štvrtok) do kultúrneho domu na slávnostné
udeľovanie cien primátorom mesta PRO NOBIS
...24. 12. 2013 na VIANOČNÝ KONCERT MESTSKEJ HASIČSKEJ
DYCHOVEJ HUDBY

V jednej z piatich ankiet na webstránke mesta v tomto roku odpovedali Sečovčania na otázku „Čo vám v
meste najviac chýba“. Na prvé miesto
sa dostali byty (29,44%), nasledovala
oprava chodníkov a miestnych komunikácií (19,44%), záujem o viac ihrísk a športovísk pre širokú verejnosť
(19,97%) atď. Do tejto vzorky dlhodobo so svojimi požiadavkami spadali
aj obyvatelia Kochanovskej ulice.
Po minuloročnom zriadení ihriska v
priestore pred kochanovskou materskou školou, po rekonštrukcii železničného priecestia a pokládke asfaltového koberca s dopravným značením
a novým prechodom pre chodcov pri
autobusovej zastávke. Na ceste E50
od železničnej trate po čerpaciu stanicu Slovnaft sa po rokoch až desaťročiach apelovania dočkali – takisto v
tomto volebnom období – komplexnej
opravy chodníka zatiaľ pred dvormi
južného domoradia.
Na Kochanovskej ulici nie je veľa
verejných priestorov. Od polovice
septembra ich úsek monitoruje prvá

kamera. Pozitívnu zmenu mohli zaznamenať obyvatelia ulice aj na kochanovskom cintoríne. Pribudlo oplotenie zo severnej strany, cintorín bol
celoročne vykosený a udržiavaný aj
okolo hrobových miest a konečne likvidáciou dlhoročných prebujnených
krovísk a buriny sa dočkal dôslednej
úpravy aj jeho východný koniec. Vynikli tam predtým skryté a zaujímavé
statné stromy. Estetike ulice prospelo
pravidelné kosenie a úprava uličnej
zelene. Aj kochanovské deti sa tešia
zo svojej krajšej školy na Obchodnej
ulici zrekonštruovanej mestom za
spolufinancovania EÚ, štátneho rozpočtu a mesta.
Za tých obyvateľov Kochanovskej
ulice, čo v práci iných vidia a dokážu
oceniť aj pozitíva, nielen kritizovať, v
blížiacom sa období, keď sa bilancuje
rok, treba poďakovať Mestu – primátorovi MVDr. Jozefovi Gamrátovi,
poslancom, zamestnancom, aj zamestnancom dodávateľských firiem
za zrealizované práce pre Kochanovskú ulicu v 3. volebnom období. (so)

Spojená škola v Sečovciach sa zapojila do medzinárodného projektu Comenius Socrates – Literatúra naživo

Na besede so slovenským spisovateľom Petrom Karpinským

Spojená škola v Sečovciach a deväť ďalších škôl zo zahraničia sa zapojila do medzinárodného projektu Comenius Socrates – Literatúra
naživo. V rámci neho sa v dňoch 4. – 7. novembra v Sečovciach konalo stretnutie zástupcov všetkých škôl. Našimi hosťami boli učitelia
a žiaci z Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Nemecka, Turecka,
Talianska, Estónska a Litvy.
skej univerzity.
Úlohou všetkých bolo v prípravnom
období – pred stretnutím, vyhľadať
čo najviac informácií o autorovi, prečítať si rovnakú prózu z jeho tvorby,
aby počas besedy dokázali s autorom
komunikovať o jeho inšpiráciách, o
téme poviedky, o postavách a kompozičných postupoch. Motiváciou pre
žiakov bola aj skutočnosť, že mali
priestor vyskúšať si svoje jazykové
schopnosti, pretože pracovným jazyPeter Karpinský
kom bola angličtina. Aby predsa len
nedošlo k nedorozumeniu, besedu
Hlavným podujatím spoločne previedla Mgr. D. Bašárová, tlmočil žiak
žitého týždňa bola beseda so slovendruhého ročníka gymnázia M. Kecer a
ským spisovateľom, autorom literatúžiakom s prekladom otázok pomáhal
ry pre deti a mládež a pre dospelých
žiak nadstavbového štúdia K. MaliPetrom Karpinským, ktorý je vedúci
ňak. Sprievodnými podujatiami boli
katedry slovenského jazyka Prešov-

workshopy, poznávacie exkurzie po
východoslovenskom regióne, individuálny program v rodinách, v ktorých žiaci bývali, spoločné večierky
s programom, ktorý pre svojich hostí
pripravili naši žiaci a učitelia.
Vďaka projektu, vďaka literatúre
sa začala nová spolupráca. Najbližšie
stretnutie partnerov bude vo februári

v Litve, neskôr v Turecku, v Maďarsku, v Nemecku. Zúčastnia sa na ňom
aj žiaci a učitelia zo Spojenej školy v
Sečovciach. Priebeh jednotlivých aktivít je zachytený na fotografiách na
webovej stránke našej školy: www.
gdusecovce.edupage.org.
Mgr. O. Ščerbová,
snímky: Mgr. Ľ. Tejbus
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Kruh priateľov hudby v Sečovciach si pripomenul okrúhle jubileum

Otvárajú deťom cestu k hudbe už tridsať rokov

Kruh priateľov hudby (KPH) v Sečovciach píše svoju kroniku už tridsať rokov. Vznikol pri bývalom Mestskom
kultúrnom stredisku v Sečovciach a Základnej umeleckej škole na Ulici Dargovských hrdinov a vyplnil tak medzeru v kultúrnom živote mesta v oblasti vážnej hudby.
„Prvým koncertom KPH bol klavírny recitál Petra Toperczera. Konal sa
20. septembra v roku 1983,“ spomína
Valéria Begalová, predsedníčka KPH
v Sečovciach. „Pri zrode tejto dobrovoľnej organizácie stál i náš popredný
koncertný umelec, huslista Peter Michalica. Vznik a činnosť KPH v roku
založenia podporilo vedenie mesta a v
takejto podobe prežil aj roky, keď mnohé kultúrne inštitúcie stratili takmer
všetky páky na udržanie dramaturgických plánov hudobných podujatí. Vážna hudba sa stala akýmsi bremenom,
ktoré na seba nevie zarobiť. A realita
je neutešená – z 52 kruhov priateľov
hudby, ktoré boli na Slovensku kedysi,
je ich dnes sotva desať.“
V Sečovciach plamienok lásky k
hudbe v srdiečkach detí rozdúchavali
predovšetkým pedagógovia ZUŠ. Dar
hudby ponúkali aj rodičom. Práve oni
a pedagógovia – to bolo tých prvých
120 členov KPH. „Mnoho žiakov
sa priamo podieľalo na propagácii
podujatí. Preto by som sa im chcela
poďakovať,“ pokračuje V. Begalová.
Boli to: D. Spišáková, J. Kašová, Z.
Morozová, M. Dobranský, O. Moroz,
J. Urban, J. Mesárošová, H. Gabriková, K. Ďalogová, M. Borošová, E.
Kornová, M. Olšakovská, K. Senčáková, M. Zvalená, I. Jurášová, P. Sopirjaková, S. Dupaľová, D. Bašárová,
D. Gabriková, D. Fedorčáková, Ľ.
Fedorčáková, G. Chila, L. Vargová,
M. Lörinc, D. Hruškociová, T. Bodonská, J. Svepešová. Poďakovanie
za propagáciu patrí aj M. Hvozdíkovej, M. Dončákovej, I. Hreščákovej,
C. Blanárovej, A. Briňarskému, M.
Briňarskej, manželom Dobranským
a Rojtášovým, M. Dankovej, Ľ. Vojtekovej, K. Chilovej, M. Oborilovej,
A. Horňákovej, R. Borošovi, A. Sabolovej, A. Harhajovej, P. Petriľákovi.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Mesta
Sečovce: J. Olenočinovi, A. Čatyovej,
R. Hanidžiarovi, JUDr. V. Ondrejkovi, RNDr. M. Bérešovej, MVDr. J.
Gamrátovi, vedeniu ZUŠ Mgr. O. Kurajdovej, Mgr. M. Leškaničovej, Mgr.
M. Hvozdíkovej, Mgr. B. Marcinovej

chalica, I. Gajan, I. Heller, I. Ožvát,
M. Michelčík, P. Breiner, M. Čekovský, môžu deti dôjsť cez zážitok k poznaniu. Mottom našej práce s deťmi sú
slová skladateľa J. Hatríka: „Otvoriť
deťom cestu k hudbe môžeme práve
tým, že v nich počúvaná hudba vyvo-

koncertov je huslista Peter Michalica.
Do sveta hudby v jej najrozličnejších
podobách poslucháčov uvádzali interpreti ako P. Toperczer, M. Lapšanský,
V. Rusó, Ľ. Kanta, J. Podhoranský, I.
Sokol, F. Klinda, J. V. Michalko, J.
Zsapka, J. Labant, D. Rusó, M. Škuta,
I. Gajan, F. Ďuriač, I. Heller, I. Ožvát.
Sólistami boli i zahraniční umelci: V.
Gornostajeva, M. Voskresenskij, J.
Dranga, Č. Pavlík, Š. Rak, J. Baldovský, kubánsky klarinetista Rodrigo
Acuňa, španielsky gitarista José Maria Gallardo del Rey, sólisti z Japonska. Predstavili sa aj sólisti z Austrálie
I. Trošelj – spev, M. Budoš – gitara,
americký dirigent – James Brooks a
mnohí ďalší. V Sečovciach účinkovali: Slovenský komorný orchester s
Bohdanom Warchalom, Musica aeterna s Jánom Albrechtom, Ars cameralis, Musa antiqua sloveniae, Musa ludens, Flauto dolce (Praha), Komorný
spevácky zbor z Odesy, Detský spevácky zbor Dudarik z Ukrajiny, zbor
Collegium Technicum.
„Je to iba zlomok z radu vzácnych
hostí, dôkaz, že existuje celoslovenská
solidarita interpretov, agentúr, miest,
škôl vo vzťahu k „popoluške“, akou
hudobná kultúra bola a je dodnes.
Solidaritou, ktorá pomáha prežiť. Ale

lá stav radosti a hravej spolutvorby.“
Mali by sme sa vedieť „napojiť“ na
vrodený fantazijný základ a univerzálnosť pohľadu na svet, ktorý nosí
v sebe každé dieťa. Stretnutia našich
detí s umelcami im umožňujú stúpať
po špirále poznávania hudby a niekedy sú i tým rozhodujúcim impulzom pri
výbere povolania.“
V koncertných cykloch Sečovská
hudobná jar a Sečovská hudobná jeseň sa v krásnom prostredí koncertnej
sály ZUŠ uskutočnilo viac ako 200
recitálových a komorných vystúpení
domácich interpretov. Častým hosťom

dobré veci sa rodia ťažko a hudba je
viac ako dobrá vec. Je krásna. Koncerty sú tou vábničkou, ktorá silou
svojej príťažlivosti pohlcuje všetkých,
ktorí pri stretnutí s ňou nájdu v sebe
schopnosť rozumieť jej hlasu,“ dodáva V. Begalová, ktorá pôsobí na ZUŠ
v Sečovciach od roku 1968, kde vyučuje hudobnú náuku, hru na klavíri
a do roku 1971 vyučovala aj hru na
akordeóne. Svojou činnosťou, spolu
so súčasným i bývalým vedením školy
výrazne prispela k rozvoju KPH a celkovému rozmachu kultúrneho života v
Sečovciach. (mj), snímky: (archív)

Najmladší členovia Kruhu priateľov hudby s husľovým virtuózom Petrom
Michalicom.
a riaditeľom MsKS J. Hantkeovi, G.
Nagyovej.
Vedenie ZUŠ je koncertnej činnosti
KPH naklonené aj v súčasnosti. Vďaka tomu sa organizujú koncerty vážnej hudby, ako aj zájazdy na koncerty
Štátnej filharmónie do Košíc a pod.
„Najdôležitejšími podujatiami KPH
sú výchovné koncerty. Organizujeme
ich nielen s učiteľmi ZUŠ, ale aj pedagógmi miestnych základných a stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na
koncert tak, že nacvičia s nimi piesne
alebo sa s nimi rozprávajú o základných témach koncertu. Častými hosťami na výchovných koncertoch sú:
Študentský orchester košického Konzervatória pod taktovkou B. Buráša
alebo J. Drietomského a akordeónový
orchester. Každoročne v Sečovciach
vystupoval orchester Štátnej filharmónie Košice, ktorý našim žiakom
dodnes umožňuje navštevovať generálne skúšky svojich koncertov. Pre
deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ sa konajú koncerty pod názvom Akadémia
malého poslucháčika. Vďaka erudovaným umelcom akými sú napríklad
hudobný skladateľ Juraj Hatrík, Jozef
Podprocký, Ján Drietomský, či moderátorom: F. Ďuriač, J. Hatrík, P. Mi-

Sečovčania Sečovčanom

Mesto Sečovce vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku Sečovčania Sečovčanom na poskytnutie finančného príspevku pre Mestskú knižnicu v
Sečovciach na podporu mimoškolských aktivít detí a mládeže.
čením „Sečovčania Sečovčanom“
„Za vyzbierané financie sa zakúpočas kultúrnych a spoločenských
pia knihy a logické hry, ktoré budú
podujatí organizovaných Mestom
zamerané na rozvíjanie jazykových
Sečovce, počas pracovných dní na
schopností, čitateľskej gramotnosti,
sekretariáte MsÚ v Sečovciach do
čítania s porozumením, logického
12. decembra. Výťažok zo zbierky
myslenia,“ informovala predsedníčodovzdá primátor Mesta Sečovce
ka komisie kultúry, mládeže, športu
MVDr. Jozef Gamrát kráľovnej čia verejného poriadku Mgr. Katarítateľov Laure Ferkovej, žiačke III. C
na Magyarová. „Tým sa predpoklatriedy zo ZŠ Obchodná, a pracovníčdá zvýšenie návštevnosti knižnice v
ke mestskej knižnice Márii Majovnových priestoroch a nárast počtu
skej dňa 13. decembra v priestoroch
aktívnych čitateľov vo veku do 15
Mestskej knižnice na podujatí Zvoňrokov.“ Príspevky do zbierky môžu
te, zvončeky.
(red.)
občania vhadzovať do urny s ozna-

Z Mestského zastupiteľstva

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa uskutočnilo IX. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach. Otvoril a viedol ho primátor
Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.

Poslanci na ňom schválili nový
rokovací poriadok Mesta Sečovce,
súhlasili so zámerom mesta Sečovce
vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž na
bytové domy na Bačkovskej ulici.
Schválili zámer rekonštrukcie a modernizácie zariadenia ambulantnej

zdravotnej starostlivosti (budovy polikliniky), ako aj zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa prípravy a podania projektu v operačnom
programe Zdravotníctvo na rok 2013.
Hodnotu zákazky stanovili na sumu
vo výške maximálne 6000 €.
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V Penzióne St. Nicolaus svadobná sála s kapacitou 180 osôb

Svadby, plesy, konferencie, podnikové oslavy, jubileá
Ak hľadáte komplexné ubytovacie či stravovacie služby, zájdite do rodinného Penziónu St.
Nicolaus. Jeho majiteľ Mikuláš Bujňák vás nielenže srdečne privíta, ale určite vás pozve na
prehliadku exkluzívnej svadobnej a banketovej sály pre 180 osôb.
ku nájdete viac ako 60 druhov jedál
vrátane lahodných sezónnych špecialít. Nechýbajú kvalitné vína. Za
stravu je možné platiť aj stravnými
poukážkami, pričom sa tu môžete
naobedovať za bezkonkurenčne nízke ceny. Okrem jedálne s kapacitou
120 miest, návštevníkom slúži štýlový salónik pre 12 – 18 hostí.
„Predstavte si dokonalú svadbu. Prežite váš veľký deň „D“ v
krásnom a elegantnom prostredí.

„V tomto roku sa v nej konalo už
niekoľko spoločenských podujatí a
svadieb. Všetci hostia boli s našimi službami veľmi spokojní,“ hovorí Mikuláš Bujňák. „Sálu sme
vždy slávnostne vyzdobili podľa
ich predstáv a želaní. Prestreté
stoly sme dekorovali farebnými
obrúskami, svietnikmi, kvetmi.“
Sála je na organizovanie svadieb ako stvorená. Môžu sa v nej
konať plesy, stužkové slávnosti,
konferencie, rodinné oslavy, jubi-

Profesionálny prístup nášho tímu
vám zabezpečí bezstarostné chvíle
a príjemnú zábavu. Záleží nám,
aby prvotriedny gurmánsky zážitok umocnil vaše skvelé pocity z
nezabudnuteľnej životnej udalosti.
Vďaka nám nemusíte riešiť problémy s ubytovaním vašich svadobných hostí. Ako bonus ponúkame
pre novomanželov svadobný apartmán zdarma,“ dodal na záver.
Kontakt: 0905 230 887, 0905 310
944. E-mail: penzionstnicolaus@
gmail.com,
www.penzionstnicolaus.sk
(rek.)

leá. Osvetľujú ju nádherné lustre a
bodové svetlá.
Penzión St. Nicolaus ponúka ubytovanie v 41 izbách a apartmánoch.
Vo všetkých je neobmedzené bezplatné wi-fi pripojenie na internet,
LCD TV – SAT, kúpeľňa so sprchovým kútom alebo vaňou, toaleta. V
cene ubytovania je uvítací nápoj,
voľný prístup k bazénu, strážené
parkovisko, raňajky.
V rodinnom penzióne nesmie chýbať chutná strava. Na jedálnom líst-

Myšiarka ušatá zahniezdila priamo na Námestí sv. Cyrila a Metoda

Na jednom zo stromov rastúcich na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach si našli svoje útočište myšiarky ušaté. Prítomnosť ľudí, ktorí sa na ne
denne chodia pozerať, im vôbec neprekáža.

„Nie je to nič výnimočné,“ hovorí
Mgr. Andrea Šimková, riaditeľka
SCHKO Latorica. Podľa jej slov, tento dravec sa v zimnom období združuje do väčších kŕdľov a zimuje prevažne v intravilánoch obcí na ihličnanoch
alebo hustejších listnatých stromoch.
Druh bežne hniezdi v strede dedín a
miest – v záhradách, v parkoch... Myšiarka sa tak zaraďuje medzi takzvané mestské zvieratá. V jej potrave sa
najčastejšie objavujú hlodavce, vďaka
čomu je považovaná za užitočnú, ale
požiera aj iné cicavce, menšie druhy
vtákov a hmyz. V meste takmer nemá
predátorov. Myšiarky sú nápadné
vzpriamenými špicatými ušami na

hlave, aj preto si ich mnohí mýlia s
výrmi. Výr by však na sídlisku nikdy
nehniezdil.
Myšiarka ušatá alebo sova ušatá
(Asio Otus) je stredne veľký druh
sovy hnedého a čierneho sfarbenia s
charakteristickým predĺženým operením okolo ušných otvorov, vďaka
ktorému získala svoj názov v mnohých svetových jazykoch. Na území
Slovenska ide o jednu z najčastejších
a najrozšírenejších sov vôbec. Jej
prirodzeným biotopom sú prevažne
riedko porastené otvorené krajiny, cez
deň sa často zdržiava v lesoch. Obýva
všetky kontinenty severnej pologule a
izolovane sa vyskytuje aj v Afrike. Je
aktívna za súmraku a v noci, v zime
cez deň, pritom sa často zdržiava v
menších skupinách. Na hniezdenie
najčastejšie využíva opustené hniezda
krkavcovitých vtákov, kam kladie 3 –
7 svetlých vajec.
Dĺžka jeho tela je 35 – 40, priemerne teda 38 cm a rozpätie krídel meria
90 – 100 cm. Hmotnosť u samcov sa
pohybuje medzi 220 – 305 g, u samíc
potom medzi 260 – 435 g. Má skvele vyvinutý sluch a zrak, svoju korisť
dokáže lokalizovať aj v úplnej tme.
Významne jej pritom napomáha asymetrické umiestnenie ušných dutín,
kedy ľavá je výrazne vyššie položená

ako tá pravá. Zaujímavé je tiež to, že
má zrak uspôsobený k videniu na väčšie vzdialenosti, pričom na blízko vidí
zle. Má ostré pazúry na silných končatinách a ostrý zahnutý zobák.
Je porastená hustým, veľmi mäkkým perím svetlo až tmavo hnedého
sfarbenia. Vrchná časť tela je pritom

tmavšia s rôznorodou kresbou, spodina tela je zase posiata množstvom
čiernych pozdĺžnych škvŕn. Nápadný
je tiež jej oválny tvar tváre s dobre viditeľným bielym perím v závoji okolo
žltočervených očí v tvare písmena X.
Lieta veľmi ticho.
M. Javorský, snímka: (autor)

Matičná kvapka krvi

Mesto Sečovce, Miestny odbor Matice slovenskej a Odbor Mladej Matice v
Sečovciach pripravili Matičnú kvapku krvi. Odbery prebiehali 25. novembra
v čase od 8.00 – 11.00 hod. v kultúrnom dome. Odber krvi realizovali zdravotníci z mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby SR – Transfúzne
pracovisko Košice.
Snímka: (mj)
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Do 21. ročníka súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše zaslalo práce vyše päťdesiat autorov

21. novembra sa v obradnej sieni MsÚ v Sečovciach konal 21. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše. Spoluorganizátori: Mesto
Sečovce, Spolok slovenských spisovateľov, vecné ceny zabezpečil Dom Matice slovenskej v Michalovciach, podieľali sa aj MO MS a OMM v Sečovciach.

Ceny a diplomy súťažiacim odovzdali (zľava) M. Bielik a M. Repovský
Porota pracovala v zložení: PaedDr.
Miroslav Bielik, predseda Spolku
slovenských spisovateľov, Mgr. Marián Repovský, spisovateľ – prozaik,
a PhDr. Milan Gonda – pracovník

Slovenského literárneho ústavu MS
v Martine, liter. kritik a prozaik. Na
akcii sa zúčastnil aj primátor mesta
MVDr. Jozef Gamrát.
„Mal som možnosť zatiaľ vyhodno-

V jedno novembrové dopoludnie sa telocvičňa na ZŠ Obchodná premenila
na rozprávkovú krajinu plnú zábavy, šantenia a smiechu – Šmolkoškolu.
Konala sa v nej slávnostná imatrikulácia prvákov. Pestrý program pre nich
pripravili najstarší žiaci školy. A tí sa snažili aj o to, aby si prváčikovia školu
obľúbili a dobre sa v nej učili. Na hlavách mali špeciálne ušité čiapky. Presne také, ako v rovnomennej rozprávke nosia Šmolkovia.
Snímka: (zš)

covať dva posledné ročníky tejto súťaže a môžem teda vychádzať z nich.
V tomto roku bolo, čo do množstva,
menej prác ako vlani, no myslím si, že
boli zaujímavejšie, čo do kvality. No
hlavne sa objavilo viac takých prác,
ktoré ma nadchli,“ napísal o. i. vo
svojej hodnotiacej správe M. Gonda.
Ako informovala vedúca Odboru
kultúry, mládeže, športu a verejného
poriadku na MsÚ v Sečovciach Ingrid Lukáčová, práce do súťaže zaslalo viac ako 50 autorov z okresov
Trebišov, Michalovce a Humenné.
Medzi nimi nechýbali aj žiaci ZŠ Komenského, ZŠ Obchodná a Cirkevnej
spojenej školy.
POÉZIA: I. kategória: 1. Karin
Petruňová, 2. Samuel Varga, 3. Neudelené. II. kategória: 1. Bianka
Chovancová, 2. Romana Ivanová, 3.

Daniela Kotlárová, čestné uznanie
Mária Remenická. III. kategória: 1.
Rastislav Marjov (na snímke), 2. Simona Hajduková, 3. Lea Linerová,
čestné uznanie Veronika Mattová. IV.
kategória: 1. Silvia Gelvanicsová, 2.
Gabriel Németh, 3. Lucia Raniaková.
PRÓZA: I. kategória: 1. Lukáš
Maťaš, 2. Viola Mária Raniaková,
3. Slavomír Strenk, čestné uznanie
Viktória Pristášová. II. kategória: 1.
Katarína Matejovičová, 2. Veronika
Siváková, 3. Ivana Šaffová, čestné
uznania: Karina Szijjártová, Veronika
Huďová, Ján Doboš. III. kategória:
1. Lea Linerová, 2. Nikoleta Kraščeničová, 3. Martina Podžubanová, čestné uznania: Kristína Tegdová, Alžbeta
Šantová. IV. kategória: 1. Neudelené,
2. Gabriel Németh, 3. Silvia Gelvanicsová.
(mj), snímky: (autor)

Svet sa zmenšil

Vzdialený Ekvádor bol celkom blízko...

Preplnená obradná sieň MsÚ bola
19. novembra zvedavá na besedu a
stretnutie s Pavlom „Hirax“ Baričákom. Tento poét, prozaik, bloger, cestovateľ, športovec a azda i šoumen,
držal v šachu publikum po celé dve
hodiny. Osou jeho programu boli zážitky z Ekvádoru i reminiscencie na
rodinu a vzrušujúce ezoterické zážitky.
Ekvádor má stále úžasnú, ale aj drsnú

prírodu. Pocítil to najmä pri výstupe
na sopku Cotopaxi (5 897 m). Sopka
Elize nord mu zase našepkávala, že
žijeme pre vlastné šťastie. Myšlienky,
ktoré vysielame do vesmíru, sa nestratia... Nič sa nedeje náhodne. Vzápätí
sa na plátne objavili diapozitívy z Ekvádoru. Jeho vystúpením rezonovali
myšlienky z budhizmu, východných
filozofií a kresťanstva. Zamrzel sa nad
vytunelovaním
Slovenska. Dobrou správou je, že
leží na miliónoch
kubíkov
čistej
vody.
Besedu zdarne
moderovala Ingrid Lukáčová,
vedúca Odboru
kultúry, mládeže,
športu a verejného poriadku na
MsÚ. P. Moskaľ,
pankový spevák,
vystúpil s hrou na
gitare.
(jom)

Nie tak dávno boli pre nás Slovákov mnohé zeme sveta len nedosiahnuteľným miestom na mape. Dnes by sme už ťažko hľadali takú bez
našincov, ktorí vycestovali do sveta za turistikou, prácou, životným partnerom. Nejeden mladý Sečovčan našiel domov v cudzej krajine a jeho
potomkovia si pripíšu do rodného listu nové štátne občianstvo. Niektorí
si zvolili len cestovanie.
mu porodila štrnásteho potomka.
„V Indii by som asi nemohol
žiť,“ hovorí po návrate z nedávnej Kým väčšina svetových pamiatok
cesty Sečovčan Martin Magyar, vyzerá obyčajne lepšie na pohľad„no vzácne cestovateľské zážitky niciach, turistických prospektoch
odtiaľ stoja zato.“ Po tohtoroč- ako v skutočnosti, oslňujúcu krásu
nej návšteve portugalskej Fatimy Táj Mahálu, ktorého jednoduchosť
a elegancia architektúry je celkom
s otcom a synom M. Magyara ho
aj v Indii ako výtvarníka zaujímali cudzia vlastnému indickému umepredovšetkým umelecké a archi- niu, uvidíte len na vlastné oči. India
tektonické výtvory. Tešil sa hlavne je jeden obrovský paradox. Svena mauzóleum Táj Mahál v Agre, toznáme architektonické skvosty
ktorý dal svojej manželke postaviť sa bijú s haldami špiny, odpadkov,
(mam)
panovník Šahdžahán z lásky, že apatie.
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Misijný kríž na kochanovskom cintoríne stojí 110 rokov

V dňoch 17. – 24. novembra 2013 vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach sa konali ľudové misie misionárov kapucínov. V roku
1903 iní misionári postavili na kochanovskom cintoríne na pamiatku vtedajších misií misijný kríž.
lo zvykom sa pred misijným krížom
prežehnať. V novembrových „dušičkových“ dňoch sa pri ňom veriaci zastavia a zapália sviečky za zosnulých.
Misionári, ktorým išlo o duchovnú
obnovu farnosti, narážali spočiatku na
rôzne predsudky. Podozrievali ich, že
nemajú kde spať a čo jesť, preto chodia po misiách, pravoslávni rozširovali, že kopytom na pravej nohe robia
veriacim na čelo pečať, dokonca ich
označovali za špiónov, píše v knihe
Historické príbehy od schengenskej
hranice II, Príbehy zo Zemplína D. A.
Mandzák.
Z misií na Zemplíne zanechali misionári zaujímavé správy: „Hoci v
Sečovciach sa na misiách vystriedali
traja misionári, bolo to aj tak málo.
Od 10. – 19. novembra 1934 vyspoJednoduchý drevený kríž s nápisom
vedali okolo 2 400 veriacich a mali
SVӒTÉ MISIE 1903 prežil neuveri35 príhovorov. Mesto bolo známe
teľných 110 rokov, dve svetové vojny
konskými trhmi, ale tiež politickou
a dodnes stojí pri vstupe na kochaangažovanosťou mužov, pričom v
novský cintorín. Pochopiteľne, že
meste bolo veľa komunistov a „bodrevo kríža podliehalo času. Od polojovných nevercov“. Akurát bol mevice minulého storočia tu stáli 3 kríže,
dzi školáčkami, dievkami a mladými
či prvý z nich, naklonený k zemi, z
ženami moderný kroj s kratšou sukdreva ščernetého časom, bol originál
ňou, čo misionári dosť kritizovali.
z roku 1903 možno by si spomenuli
Neobišli ani „nečestné prechádzky a
pamätníci, dnešný kríž je asi o tretinu
časté tancovačky“, ktoré sa končili
väčší ako jeho predchodcovia. Býva-

v neskorých nočných hodinách. Aj
tu sa veľmi citeľne prejavil zvláštny
postoj rímskokatolíkov na Zemplíne, ktorí na svätú spoveď chodili k
misionárom, ale na sväté prijímanie
šli do svojho kostola. Misie chceli hlavne Kochanovčania, ktorí sa
veľmi aktívne zapájali do programu.
Slávnosť misijného kríža sa začala v
Kochanovciach a skončila pri grécko-

katolíckom chráme v Sečovciach. V
sprievode kráčalo množstvo družičiek
a školskej mládeže spolu so svojimi
učiteľmi, nekončiaca sa procesia veriacich a tiež členovia Orla. Poriadok
udržiavali hasičské zbory zo Sečoviec
a Kochanoviec. Dvaja mládenci a
jedna dievčina poprosili o prijatie do
kláštora.“ (in: D. A. Mandzák, Ľudové misie, 2012, s. 8).
(mm)

Vi a n o č n é a k a d é m i e

Základná škola na Komenského ulici pozýva v utorok 17. decembra o
17.00 hod. do kultúrneho domu na vianočnú akadémiu, v ktorej vystúpia
žiaci školy. Nebudú chýbať vianočné piesne, básne, tance, scénky. Na
vianočnú akadémiu pozýva aj ZŠ na Obchodnej ulici. Uskutoční sa vo
štvrtok 19. decembra o 16.30 hod. v kultúrnom dome
(red.)

Osemročná stredná škola na Námestí Červenej armády vznikla po rajonizácii v roku 1955
Osemročná stredná škola (OSŠ) na Námestí Červenej armády v Sečovciach vznikla po rajonizácii v roku 1955, keď sa z Osemročnej strednej školy na Hlavnej ulici (z tzv. „dolnej“ školy) vyčlenili žiaci bývajúci na uliciach:
Štúrova, Námestie Červenej armády, Pribinova, Albinovská, Jarná, Potočná, Hodvábna, Hrnčiarska, Stalingradská, Rybníková, Vysoká, Mlynská,
Široká, Čižmárska, SNP, Bitúnková, Partizánska, Plechotická, Nová. „Táto
škola bola predchodkyňou dnešnej ZŠ Komenského,“ hovorí Mária Magyarová, kronikárka mesta Sečovce.
V tejto súvislosti sme oslovili aj Máriu Čarňanskú (nar. 29. 10. 1931 v Budapešti). A ako si spomína na prvé okamihy v Sečovciach? „Na Okresnom
národnom výbore v Sečovciach (dnes
úrad práce – pozn. red.) ma ako budúcu

učiteľku prvého stupňa na osemročnej
strednej škole prijal pán Mikloško z
odboru školstva. Bolo to v roku 1955.
Riaditeľom školy bol Ján Varga, jeho
zástupcom Michal Pavlík.“
Na škole bola pionierskou vedúcou.
Na snímke žiačky OSS vo zväzáckych rovnošatách. V hornom rade zľava: Lýdia Šimanská, Mária Olejárová, Mária Rosolová, Viera Miklošová, Mária Korytková, Anna Kundrátová, Eva Marošiová, Helena Ordošová, Mária Husnajová,
Eva Kontírová, Mária Sopoligová. V popredí zľava: Boďa Capová, Eva Jusková, Beta Rosolová, Helena Macková, Anastázia Semanová, Božena Macková.
Celkom vzadu: Ján Varga (riaditeľ OSŠ), Mária Čarňanská (vedúca skupiny),
Michal Čarňanský (predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu mládeže
– ZO SZM na škole).
Snímky k článku: (archív)

Učiteľský zbor OSŠ na Námestí Červenej armády. V hornom rade zľava:
Helena Hantkeová, Michal Hulík, Štefan Dupaľ, Július Osif, Alojzia Ďuríková, Jozef Kmec, Ján Jenčík, Jozef Kuca, Mária Salancová. V dolnom rade
zľava: Vaňková, Anna Parnahajová, Anna Zubrická, Ján Varga (riaditeľ),
Michal Pavlík (zástupca riaditeľa), Mária Kmecová, Mária Čarňanská, Alžbeta Sciranková.

Viedla tanečný súbor. Spievala v ňom
Marienka Vatráľová, tancoval aj Michal Sojka. Dvadsať rokov účinkovala v učiteľskom zbore v Trebišove.
Dirigoval Pavol Chvála, neskôr Ján
Goda. Pred odchodom do dôchodku
osem rokov učila na Osobitnej škole v
Sečovciach (dnes Špeciálna základná
škola). Jej riaditeľom bol Juraj Leško.
Mária Čarňanská vyrastala u maminej sestry v dedinke Horná Lehota (dnes časť Podbrezovej). V roku

1951/52 pôsobila ako učiteľka v Pavlovciach nad Uhom, neskôr v Bežovciach a vo Veľkých Kapušanoch, kde
podpísala dokument, že pomôže východnému Slovensku, kde bolo málo
učiteľov. Napriek tomu sa v roku
1954 vracia na stredné Slovensko – do
Polomky, kde učí a účinkuje vo folklórnom súbore Brezinky. Späť – na
východné Slovensko – do Sečoviec
prišla už v spomínanom roku 1955.
Za manželom.
Zaznamenal: (mj)
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POLÍCIA INFORMUJE Naši rodáci Michal Cap

V rodinnom dome v obci Parchovany šarapatil neznámy páchateľ.
V obývacej časti porozhadzoval
rôzne druhy oblečenia a nábytku.
Následne prešiel cez chodbu do šatníka, z ktorého povyhadzoval oblečenie. Po zdolaní schodiska vyšiel
na poschodie. Vošiel do spálne a zapálil svetlo, čím zobudil majiteľku
domu I. P., ktorá ho krikom vyrušila a on z miesta utiekol. Ku škode
na majetku nedošlo. Páchateľ vošiel
do domu cez bočné dvere, ktoré boli
síce zatvorené, ale neuzamknuté.
Pred potravinami v obci Egreš došlo
k hádke. Počas nej sa D. Š. a J. Š. vyhrážali zabitím a fyzickou likvidáciou
M. F., I. F. a M. F. Boli obvinení a
umiestnení do CPZ na OR PZ Trebišov. Prípad realizuje Obvodné oddelenie PZ Sečovce a vo veci bolo začaté
trestné stíhanie a súčasne vznesené
obvinenie.

Do chaty stojacej na ulici Požiarnickej v obci Zemplínska Teplica sa chceli vlámať D. B. a M. H.
Keď však kameňom rozbili okno,
boli vyrušení neznámou osobou.
Majiteľovi chaty J. G. spôsobili
škodu za 40 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ sa
vlámal do zdravotného strediska na
Ulici Dargovských hrdinov. Z kancelárie zdravotnej sestry odcudzil
počítač s monitorom, klávesnicu,
myš a USB kľúč, následne cez neuzamknuté dvere prešiel do ordinácie lekára, odkiaľ zo stola odcudzil
počítač s LCD monitorom, bezdrôtovú klávesnicu, bezdrôtovú myš,
USB kľúč a multifunkčný panelový
ohrievač. Páchateľ sa do budovy
dostal po vypáčení zámku bočných
vchodových dverí. Zdravotníkom
M. H. a M. P. spôsobili škodu vo
výške 633 €.
OO PZ Sečovce

Coca cola Školský pohár

V rámci 8. ročníka futbalovej súťaže Coca Cola Školský pohár 2014 sa
na futbalovom ihrisku v Trhovišti uskutočnilo regionálne kolo starších
žiakov. Naše mesto reprezentovala ZŠ Obchodná, ktorá na ňom porazila
všetkých súperov. Obsadila prvú priečku a postúpila do ďalšieho kola.
ZŠ Vojčice porazila 2:0, góly: R.
Kuka, D. Béreš, ZŠ Trhovište 7:0,
góly: R. Bumbera 2, D. Ščerbák, A.
Polča, M. Adam, M. Tokár, R. Kuka
a ZŠ Tušice 3:0, góly: D. Ščerba, R.
Bumbera, M. Tokár.
ZŠ Obchodná hrala v zložení: Do-

minik Korytko, Róbert Bumbera,
Dávid Béreš, Roland Kuka, Lukáš
Ušala, René Siska, Dávid Ščerbák,
Miroslav Zorvan, Tomáš Konečný,
Matúš Tokár, Erik Varga, Patrik Matta, Martin Adam, Adam Kucák, Andrej Polča.
(mj)

Michal
Cap
sa narodil na
Mlynskej ulici
v Sečovciach (u
Štefánkových,
kde rodina bývala v podnájme) 20. októbra
1926. Navštevoval štátnu ľudovú školu a v rokoch 1938 – 1941
meštiansku školu v rodnom meste, v
roku 1942 aj jej nadstavbu, v roku
1943 učňovskú školu. Podľa vysvedčenia zo spomínaného roku sa
na tejto škole vyučovalo náboženstvo, náuka o zboří, kupecké počty,
hospodársky zemepis, obchodná
náuka, písomnosti, branecká výchova... Vyučil sa u Bati v Baťovanoch
(dnes Partizánske), kde pracoval do
znárodnenia firmy. Po roku 1948 pôsobil v nástupníckej firme Obuva, v
rôznych predajniach na východnom
Slovensku. Bol aj vedúcim predaj-

ne Obuvi v Sečovciach (na snímke
dole). Taktiež bol vedúcim stavebnín
(za železničnou stanicou). Dlhé roky
pracoval v Spotrebnom družstve
Jednota v Sečovciach (kancelárie
najprv boli v rohovom dome na námestí – v tomto dome bola kedysi
okresná vojenská správa, neskôr
uhoľné sklady, potom v budove U
Juhása, ktorá kedysi stála pri Korze).
Bol vedúcim lahôdkarskej výrobne,
veliteľom Závodnej jednotky Ľudových milícií v Sečovciach, sudcom z
ľudu. Bol dlhoročným funkcionárom
FK Slavoj Sečovce. Pri príležitosti
osláv 70. výročia československého
futbalu mu Československý futbalový zväz udelil bronzový odznak za
obetavú a svedomitú prácu vo futbale. Je spoluautorom niekoľkých bulletinov, ktoré vznikli pri okrúhlych
výročiach Futbalového klubu Slavoj
Sečovce. Posledné trvalé bydlisko
Hviezdoslava 17, Sečovce. Zomrel
10. marca 2004.

Michal Cap kedysi pracoval v predajni Obuv
(predtým Baťa), ktorá sídlila na prízemí v poschodovom dome stojacom v južnom domoradí námestia
(na snímke vľavo). Za Obuvou v smere na západ
vidno kultúrny dom.

Novinky vydavateľstva Ikar
Pálenie mostov

V novele Pálenie mostov na neveľkej ploche autor
dramaticky zaplieta osudy dvoch bratov. Antonovi, sršiacemu humorom a obrovskou chuťou do života, postaví osud do cesty zdanlivo neprekonateľnú prekážku,
jeho mladší brat Ondrej doháňa, o čo život obral brata.
Ožení sa s mladou novinárkou Magdou a stáva sa zaťom vplyvného zbohatlíka. Počas víkendu na drevenici
v kysuckých horách však Magda záhadne zmizne. Doslova sa po nej zľahne zem a z banálneho príbehu jednej lásky sa stáva dráma. Proti zúfalému Ondrejovi sa
postaví nielen polícia a podsvetie, ale aj nový, dovtedy nepoznaný nepriateľ.

Odsúdená

Pozoruhodný príbeh dvoch žien – modelky na vrchole kariéry a tínedžerky v cele smrti v Iráne, ktorých život navždy zmenil jeden e-mail. Obe ženy majú zhodou
okolností rovnaké krstné meno Nazanin.
Nazanin Afshin-Jamová bola na výslní svojej kariéry.
V roku 2006 podpísala zmluvu na nahratie prvého CD
a po umiestnení sa na druhom mieste v súťaži Miss
World sa stala vyhľadávanou modelkou a ikonou medzi iránskou disidentskou komunitou. No v jedno popoludnie dostane e-mail, ktorý zmení jej životnú dráhu.
Dozvie sa z neho o istom kurdskom dievčati - Nazanin Fatehiovej, ktorá čelí
trestu smrti v Iráne za prebodnutie muža, ktorý sa ju pokúsil znásilniť. Nazanin
Afshin-Jamová sa jej pohotovo zastane. Vkročí do sveta medzinárodnej diplomacie, kde spoznáva temné stránky krajiny, v ktorej sa narodila: vraždy zo
cti, násilie voči ženám a štátom schválené popravy detí. Zatiaľ, čo Fatehiová
živorí vo väzení v takých katastrofálnych podmienkach, že si chce siahnuť na
život, Afshin-Jamová horúčkovito pracuje na kampani na jej záchranu. Takto
osud spojí životy dvoch žien - jednej, ktorá má všetky možnosti, a druhej,
ktorá žije v najhlbšej chudobe - v boji za spravodlivosť. Kniha ODSÚDENÁ
je výnimočný a inšpirujúci príbeh o solidarite medzi ženami.

Úspechy futbalistov ZŠ Obchodná
V telocvični ZŠ Obchodná sa uskutočnilo obvodové kolo minifutbalového
turnaja McDonald´s Cup. Štartovali na ňom žiaci a žiačky 3. a 4. ročníkov.
Na okresné kolo sa prebojovalo
Ján Gruľa, Marek Harbula, Damián
domáce družstvo. Hralo v zložení:
Havriš, Ľuboslav Ihnát, Dominik KoDávid Benedek, Hana Hvozdíková,
rytko, Adam Kucák, Ľubomír Kučma,
Matúš Jacko, Eduard Jenčo, Tamara
Richard Mendeľ, Erik Varga.
Kučmová, Richard Matta, Matúš PiPostup si zabezpečili aj starší žiaci,
gula, Slavomír Seman, Alex Zorvan,
ktorí sa predstavili na obvodovom
Sebastián Žemba. Súťaž organizuje
kole súťaže Jednota COOP. Hrali v
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
zložení: Martin Adam, Dávid Béreš,
a športu SR (MŠVVaŠ SR).
Róbert Bumbera, Tomáš Konečný,
Ako informoval Milan Siksa, učiRoland Kuka, Adrian Laban, Andrej
teľ telesnej výchovy na ZŠ ObchodPolča, Dávid Ščerbák, Matúš Tokár,
ná, v telocvični tejto školy sa uskuLukáš Ušala. Konečné poradie: 1.
točnilo aj obvodové kolo turnaja v
ZŠ Obchodná, 2. ZŠ Komenského, 3.
malom futbale mladších žiakov. Na
Parchovany, 4. Vojčice, 5. ZŠ sv. Rookresné kolo postúpilo domáce druždiny Sečovce, 6. Zemplínska Teplica.
stvo. Hralo v zložení: Marko Béreš,
Zaznamenal: (mj)

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Ing. Matúš Gecej a Mgr. Zuzana
Fendrichová
Narodené deti
Július Peha, Ján Hromý, Jozef Kriš-

ta, Ján Geco, Eva Karišková
Navždy nás opustili
Juraj Pavlik, Helena Pavlíková,
Katarína Oščendová, MUDr. Michal
Berta, Vladimír Chromý, Anna Feriková
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Siloví trojbojári Spojenej školy Sečovce v Giraltovciach lámali Európske rekordy
V dňoch 16. a 17. novembra sa v Giraltovciach uskutočnil Svetový pohár
dorastencov a juniorov v silovom trojboji. Zúčastnili sa na ňom aj športovci z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Slovenska.
„Oddiel silového trojboja Spoje- Získal zlatú medailu a stal sa absonej školy Sečovce reprezentovali Jo- lútnym víťazom súťaže.
Dominik Grega a Milan Vysoký
zef Grega, Dominik Grega a Milan
Vysoký. Súťažili bez vybavenia a do- štartovali v kategórii dorastencov
siahli veľmi dobré výkony,“ hodnotí vo váhe do 90 kg. D. Grega v dreich účinkovanie na tomto podujatí pe dosiahol výkon 245 kg, v tlaku
na lavičke zaznamenal Európsky
Zoltán Jurko, tréner.
Jozef Grega štartoval v kategórii rekord – mal hodnotu 157,5 kg a
juniorov vo váhe do 75 kg. V drepe v mŕtvom ťahu 250 kg. Získal zlavytvoril nový Európsky rekord. Mal tú medailu a stal sa absolútnym
hodnotu 235 kg. Európsky rekord víťazom vo svojej vekovej a váhodosiahol aj v tlaku na lavičke, keď vej kategórii. Milan Vysoký získal
zaznamenal výkon 145 kg. V mŕt- striebro.
„Išlo o posledné tohtoročné vyvom ťahu dosiahol výkon 237,5 kg.

stúpenie našich silových trojbojárov. Teraz už len čakáme na celkové
vyhodnotenie v rámci nášho zväzu.
Všetkým členom oddielu želám prí-

jemné prežitie vianočných sviatkov
a v roku 2014 pevné zdravie a mnoho úspechov v ďalších súťažiach,“
uzavrel Z. Jurko.
(red.)

Hádzanárky ZŠ Obchodná prvé
Centrum voľného času pri príležitosti osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu zorganizovalo turnaj v hádzanej žiakov a žiačok ZŠ. Uskutočnil
sa v telocvični ZŠ Obchodná Sečovce.
Konečné poradia: Chlapci: 1. ZŠ M.
R. Štefánika Trebišov, 2. ZŠ Obchodná,
3. ZŠ Komenského. Dievčatá: 1. ZŠ
Obchodná, 2. ZŠ Komenského, 3. ZŠ
M. R. Štefánika Trebišov. Najlepšími
hráčmi turnaja boli Stela Kovalčíková
a Andrej Megela (obaja zo ZŠ M. R.
Štefánika). Rozhodovali: Dárius Rusnák, Ján Čiljak. Víťazkami turnaja sa
stali hádzanárky ZŠ Obchodná. Pohár
prevzala najmladšia účastníčka turnaja
Andrea Kobylková. Na snímke so Zuzanou Miklošovou. Na dolnej snímke
žiačky ZŠ Komenského: Slávka Tóthová, Jarka Pačutová, Timea Vargová,
Diana Kolesárová a Kristína Tomková.

V sobotu 16. novembra sa na ihrisku ZŠ Komenského uskutočnil hokejbalový turnaj Fany Sport Cup. Zúčastnilo sa na ňom päť mužstiev, ktoré v
základnej skupine odohrali zápasy každý s každým. V zápase o tretie miesto
zvíťazil domáci hbc Red Wings Sečovce nad All Stars Košice 2:0. Zvíťazili hráči NK Stars Košice, ktorí vo finále zdolali HBK Senators Trebišov
1:0 po samostatných nájazdoch. Najlepším strelcom na turnaji sa stal Lukáš
Martinka (NK Stars Košice), najlepším brankárom Rastislav Puzder (All Stars
Košice), najlepším obráncom Edo Barilič (HBK Senators Trebišov), najlepším
hráčom sa stal Slavomír Kramer z domáceho celku (na snímke pri preberaní
vecnej ceny).
Zdroj: INTERNET

Z galérie sečovského futbalu pri príležitosti 100. výročia jeho existencie

Igor Sabol: Bez futbalu by som bol horší človek
Ing. I. Sabol, niekdajšia opora
Slavoja Sečovce, nastupoval v r.
1971 – 1986 vo všetkých štruktúrach klubu. Po zranení kolena hrával ešte 6 rokov v Bačkove 2. triedu.
Na ihrisku sa objavoval aj cez víkend. V sobotu hral za dorastencov,
či „béčko“ v Zbehňove, nedeľu zase
za dospelých. Na svoj šport nedá
dopustiť, hovorí, že bez futbalu by
bol horší človek. Jeho spoluhráčmi
v Slavoji boli: P. Rusnák, M. Bálint,
J. Serbín, J. Kordiak, M. Koreň, P.
Virík, J. Miheli, M. Pálfi, D. Doložický a ďalší.
Ako záložník a zadný stopér veľakrát neskóroval, niektoré góly však
stáli zato... V ročníku 1979 – 1980
jeho gól prispel k víťazstvu 2:1 v
Dvoriankach, v zápase o postup do
krajskej súťaže. Boli tam vtedy fanú-

Sečovskí futbalisti na sústredení na Borde v roku 1978. V hornom rade zľava: J. Miheli, P. Virik, J. Marcinko, L. Stolarik, Š. Kondáš, M. Jenčík, I. Sabol,
V. Rusnák, P. Harda. V dolnom rade zľava: J. Koško, V. Moroz, J. Serbin, J.
Jenčík (tréner), J. Kordiak, I. Novák, J. Rusnák, Ľ. Rusnák. Snímka: (archív)

šikovia z celého okresu. Vylúčený bol
celkom trikrát. Oprávnené bolo najviac to, keď si to rozdal s M. Serečínom z Trnávky, hráčom Spoje Košice.
A keď rozhodcu D. Bazara inzultoval
D. Doložický, rozhodca neprávom
očiernil i jeho. Priznáva, že mal šťastie
na dobrých trénerov, počnúc žiakmi,
keď ho viedol známy milovník športu
L. Miheli, ktorý nemal ani potrebnú
kvalifikáciu. V doraste potom M. Holinďak, ďalej M. Mendeľ, J. Jenčík.
Známy žilinský futbalista Mravec ho
vytiahol z dorastu do áčka. Na futbal
vôbec nezanevrel. Od roku1985 sa raz
týždenná skupinka internacionálov
stretáva v telocvični. V telke sa zase
zapozerá na futbalové šlágre. A čo ho
ako športovca najviac znepokojuje?
„Futbal už nie je pre deti a mládež
dominantný. Jeho úlohu neodvratne
prevzali počítače.“
(jom)
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