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POZDIŠOVČANOM K SVIATKU
O niekoľko dní si na jubilejných pätnástych folklórnych sláv-

nostiach pripomenieme 690. výročie doteraz najstaršej známej 
písomnej zmienky o našej obci. V našom prípade ide o január 
1315. Možno mnohí tento dokument považujú za akýsi „rodný 
list obce“, no nie je tomu tak. Pozdišovce obývalo slovanské oby-
vateľstvo minimálne už od 9. stor., o čom svedčia i nedávne nálezy 
hrobov (leto roku 2000) z veľkomoravskej éry.

Hovorí sa, že ak človek nie-
kam kráča, musí vedieť nielen 
kam, ale aj odkiaľ. Každé výro-
čie, zvlášť jubilejné, je príleži-
tosťou zamyslieť sa nad minu-
losťou, prítomnosťou i budúcnos-                
ťou. Pozdišovčania v tomto sme-
re majú byť naozaj na čo hrdí. 
Už v 14. storočí bola naša obec 
významným strediskom v stred-
nom Zemplíne – s hradom, ku 
ktorému patrilo viacero okolitých 
obcí, kostolom, školou... Maji-    
teľ Pozdišoviec – šľachtic Michal 
z rodu Akuš – bol v tom období 
dokonca županom Zemplínskej 
stolice. Na začiatku 15. storočia 
(1416) sa v listine palatína Miku-
láša Garaja (najvyššieho uhor-    
ského úradníka počas panovania 
kráľa Žigmunda) spomína rozvi- 
nuté pozdišovské hrnčiarstvo, 
ktoré našu obec zviditeľňuje do-
dnes.

Významným sídlom bola obec 
aj od 17. storočia po príchode 
Sirmajovcov (1640). Príslušníci 
tohto rodu nielenže vlastnili ma-
jetky vo viacerých zemplínskych 
obciach v rôznych častiach Zem-
plína (neskôr i niektoré upadajú-     
ce hrady), ale vykonávali aj vý-
znamné krajinské či vojenské 
funkcie. V tejto súvislosti mož-
no spomenúť zakladateľa pozdi-
šovskej vetvy Sirmajovcov – sto-             
ličného podžupana Petra (†1659), 

jeho synov Štefana (†1711), kto-
rý dosiahol barónsky a grófsky 
titul či stoličného a vojenského 
hodnostára Andreja (1656-1723). 
Z neskorších potomkov rodu vy-

nikol ako župný úradník Jozef 
(†1905). Verím, že onedlho vám 
nielen ich, ale i ostatné osobnosti 
späté s obcou predstavíme pod-
robnejšie.

Významné miesto v histórii ob-
ce patrilo vzdelávaniu. Ako prvá 
je známa katolícka farská škola 
doložená v roku 1362. Táto škola 
zanikla pravdepodobne koncom 
16. storočia. V roku 1647 sa spo-
mína evanjelická škola, ktorá v 
čase návštevy Jana Amosa Ko-

EUCHARISTICKÝ SPRIEVOD
Začiatkom júna si gréckokato-

lícki veriaci pripomenuli sviatok 
Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa, 
ktorému je zasvätený aj miestny 
chrám. Bohatý program začal du-
chovnou obnovou už vo štvrtok 
2. júna, ktorú postupne viedli du-
chovní otcovia Milan Mojžiš z Ra-
kovca nad Ondavou, Martin Ha-
saralejko zo Šamudoviec a Jozef 
Ivan z Trhovišťa.

Program vyvrcholil v nedeľu 
5. júna odpustovou slávnosťou k 
spomínanému sviatku. Ráno sa u-
skutočnila rímskokatolícka sv. om-
ša, ktorú slúžil kaplán michalov-
skej farnosti Jozef Berta. Predpo-
ludním bola gréckokatolícka Litur- 
gia sv. Jána Zlatoústeho. Hlavným 
celebrantom a slávnostným kaza-
teľom bol tlačový hovorca Košic-
kého apoštolského exarchátu a 
predseda Spolku sv. Cyrila a Me-
toda Michal Hospodár, koncele-
brovali Juraj Guľa z Michaloviec 
a miestny farár Ján Lemeš. Pro-
gram v chráme ukončili myrova-
ním.

Na záver odpustovej slávnosti 
sa uskutočnil eucharistický sprie-
vod centrom obce s čítaniami sta-

tí z Jánovho evanjelia. Jednotlivé 
oltáriky boli umiestnené pri kaštieli, 
pravoslávnej cerkvi, evanjelickom 
kostole a pred vchodom do gréc-
kokatolíckeho chrámu. K veriacim 
sa na týchto miestach prihovorili 
rímskokatolícky kaplán Jozef Ber-
ta, miestny pravoslávny duchovný 
Sergej Barilík, evanjelický boho-
slovec Ľubomír Kordoš a grécko-

katolícky duchovný Michal Hos-
podár.

Tento sprievod sa konal v rám-
ci Roka Najsvätejšej Eucharistie, 
ktorý vyhlásil vlani v októbri ne-
dávno zosnulý pápež Ján Pavol 
II. Na slávnosti bol prítomný aj 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik a 
veriaci pravoslávnej a evanjelickej 
cirkvi. (JPZ)

Tohtoročná odpustová slávnosť v gréckokatolíckom chráme vyvr-
cholila eucharistickým sprievodom.  Snímka: JPM

KRÁSNY PODVEČER
V sobotu 30. apríla sa pri pa-

mätníku národných dejateľov v 
centre obce uskutočnilo tradičné 
stavanie mája. O pestrý kultúrny 
program sa okrem domácej DFS 
Harčare postarala taktiež DFS 
Soľanka zo Zbudze. Súčasťou 
programu bolo aj pripínanie stu-
hy starostom obce Ing. Jánom 
Čižmárikom a „rečovanky“ v po-
daní folkloristu Michala Drábi-
ka. V tento krásny prvomájový 
podvečer sa na spomínanom 
mieste zišlo početné publikum. 
Neodmysliteľnou súčasťou veče-
ra bolo aj občerstvenie – koláče 
a pohár vínka. Samozrejme, že 
nechýbala ani dobrá nálada. (kr)

STRETNUTIE
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Poz-        

dišovciach zorganizoval v nedeľu 12. 
júna stretnutie konfi rmantov po štyrid-                  
siatich rokoch. Stretnutie sa konalo v 
rámci Služieb Božích. Jedenásti bý- 
valí konfi rmanti prijali pred oltárom 
požehnanie, ktoré im udelila zborová 
farárka Lýdia Kordošová. Takto po-
silnení vo viere v Pána Ježiša poďa-         
kovali v modlitbách Pánu Bohu za 
doterajší život a milosti, ktorých sa im 
dostáva. M. Hreščo

SKRÁŠĽOVALI
V rámci menších obecných 

služieb pracovalo v prvom pol-
roku v obci 50 uchádzačov o 
zamestnanie. Väčšiu časť z 
nich tvorili Rómovia. Podieľali 
sa hlavne na čistení verejných 
priestranstiev, údržbe obecné-
ho majetku (posledne na natie-
raní strechy materskej školy), 
zváračských prácach a kosení 
trávnatých plôch. –rik– 

(Pokračovanie na str. 3)

Obec Pozdišovce, MO Matice slovenskej a ZOS Michalovce

VÁS POZÝVAJÚ
na oslavy 690. výročia písomnej zmienky o obci

a 15. folklórne slávnosti,

ktoré sa uskutočnia v nedeľu 24. júla na miestnom amfiteátri 
pri obecnom úrade so začiatkom o 15. hod. 

V programe sa predstavia dedinské folklórne skupiny Dubiny 
z Dargova a domáci Harčare. Vrcholom podujatia bude vystú-
penie Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na troch 
riadnych rokovaniach. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní:

11. februára
 schválilo správu o hospodárení za rok 2004
 rozpočet obce na rok 2005
 výšku príspevku v rámci projektu „Živičné úpravy miestnych komunikácií“
 zamietlo žiadosť všetkých cirkví o finančnú pomoc
 zamietlo žiadosti o odpustenie dane z nehnuteľnosti

8. apríla
 schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu
 zobralo na vedomie pripravovanú akciu „Stavanie mája“
 zamietlo žiadosť firmy Eurolux, s. r. o., o odpustenie dane z nehnuteľnosti 

pre budovu kaštieľa
17. júna

 schválilo správu o hospodárení za prvý štvrťrok 2005
 schválilo žiadosť Márie Čižmárovej o odkúpenie pozemku – parc. č. 2904/

5,45
 prerokovalo žiadosť Petra Pochylého o prenájom priestorov v miestnej časti 

Hvizda. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

PRE INFRAŠTRUKTÚRU
V týchto letných dňoch pokra-

čuje výstavba kanalizácie realizá-
ciou kanalizačného prívodu v čas- 
ti Árenda. Akcia si vyžiada nákla- 
dy za 967-tisíc korún. Štyristo-     
päťdesiattisíc korún z uvedenej 
položky tvorí štátna dotácia z 
Ministerstva výstavby a regionál-          
neho rozvoja Slovenskej republi-
ky. Tieto prostriedky sú minister-
stvom vyčleňované na výstavbu 
infraštruktúry pre nové rodinné 
domy.  (jak)

..., že dachtori ľudze robja po-
rjadki u svojim obiscu. Na tim bi 
ňebulo ňič plani, kebi śmece da-
vaľi tam, dze maju – do śmeca-        
rou. Aľe voňi ho voźa do viňici, 
gu mľinoj, na ľecisko a chto zna, 
kadi všadzi iśče. No, aľe chto ňe-     
rozumi, ńema u sebe aňi haňbi.

..., že umarti na valalskim cin-
teru ňemaju pokoj aňi po śmerci. 
To zato, že dachtori živaňe idu 
za peňeźami aj prez mertvoli a 
kradňa i z cintera co śe ľem da. 
Može že po śmerci i jich čeka to-
to pitni.

Na napravu chibou čeka
vaš Piťo Palanka!

že dachtori ľudze robja po-

Ňeľubi śe mi...

J. P. Zemplínsky

RODNEJ OBCI
Buď pozdravená rodná obec,

hoc´ stará, vždy mladá si.
Tu rástli praded, dedo, otec

a budovali ťa do krásy.
I moja kolíska tu kedys´stála,

no osud odvial ma inde,
často sa vraciam do tohto valala,

kde srdce moje rado ide.
Buď pozdravená obec rodná,
i všetci ľudia, čo v nej žijú,
veď ona je viac, než hodná,

nuž zveľaďujte, prosím, mi ju!

Prestavaný gotický kostol – Kultúrna pamiatka

Kaštieľ z roku 1648 – Kultúrna pamiatka

Zbierka piesní a tancov zo 17. stor. – Kultúrna pamiatka

Mlyn z 1. tretiny 19. stor. – Technická pamiatka

Takto vyzerala výstavba IBV v časti Árenda v polovici roka. One- 
dlho tu pribudne kanalizačný prívod za takmer milión korún.           

Snímka: JPM

  1315 2005
POZNAJ SVOJU OBEC
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INŠTALÁCIA FARÁRKY
Milá slávnosť bola v nedeľu 8. 

mája v miestnom evanjelickom 
chráme Božom. Slávnostné Služ-
by Božie sa tu konali pri príležitosti 
inštalácie zborovej farárky Mgr. 
Lýdie Kordošovej (na snímke). 
Do pozdišovského ev. cirkevného 
zboru prišla s manželom Ľubomí-
rom zo Smrečian, kde pôsobila 
osem rokov.

V preplnenom chráme ju priví-
tal zborový dozorca Ľubomír Mati-
na. Inštaláciu vykonal Mgr. S. Gal-
lo, senior Šarišsko-zemplínskeho 
seniorátu z Vranova nad Topľou 

za účasti oltárnych bratov z Liptov-               
ského Mikuláša, Marhane, Trebi-
šova, Michaloviec a Pozdišoviec. 
Sestra farárka potom symbolicky 
prevzala z rúk brata seniora kľúč 
od dverí matkocirkevného chrá-                    
mu v Pozdišovciach, kľúče od fi-
liálnych kostolov v Šamudovciach 

a Bracovciach, Bibliu, kalich, pa-
ténu, cirkevnú agendu a kamžu. 
Prevzatie úradu potvrdila sľubom 
a modlitbou pred všetkými prítom-
nými.

Mgr. L. Kordošová je v poradí 
už 22. kňazom (okrem kaplánov) 
v tomto cirkevnom zbore od je-
ho založenia v roku 1650 a zá-
roveň prvou ženou-farárkou. Na 
slávnosti sa okrem domácich ve-
riacich zúčastnili aj veriaci z iných 
cirkví, veriaci zo Smrečian, rodičia 
a príbuzní pani farárky.

Na bohoslužbách sa prihovorili 
aj bratia farári Pavol Plachtinský, 
Ján Meňky, M. Chalupka, hostia 
zo Smrečian a starosta obce Ing. 
Ján Čižmárik.

Duchovný zážitok zo slávnosti 
umocnili svojím vystúpením deti, 
mládež a zborový spevokol. Po-
sledná inštalácia zborového fará-
ra sa v tomto kostole uskutočnila 
pred 34 rokmi.

Milan HREŠČO, kronikár obce

KONFIRMÁCIA
Po dvojročnej príprave a po 

skúškach vedomostí pristúpilo v 
nedeľu 29. mája trinásť mladých 
ľudí ku konfirmácii. Slávnosť 
konfirmácie sa konala v krásne 
vyzdobenom evanjelickom a.v. 
chráme za účasti ich rodičov, 
krstných rodičov, príbuzných a 
ostatných veriacich.

Mladí evanjelici zložili sľub 
vernosti pred Cirkvou a zhromaž-
dením, potvrdili svoju krstnú 
zmluvu a po prvýkrát prijali svia-
tosť Večere Pánovej. Všetci tak 
boli prijatí za dospelých členov 
cirkevného zboru.

Konfi rmáciu vykonala zborová 
farárka Lýdia Kordošová s man-
želom, teológom Ľubomírom 
Kordošom. (mh)

EJ, FAŠEŇGI,...
“Ej, fašeňgi, fašeňgi, fašeňgovo 

časi,...” Touto a podobnými fašian-
govými piesňami a veršovačkami 
otvorili deti našej materskej školy 
svoj tohtoročný detský karneval. 
Na detských maskách bolo vidieť, 
že väčšina rodičov si dala náma-
hu pri ich zhotovovaní.

Deti sa vyšantili do úmoru pri 
tancovaní a rôznych súťažných 
hrách, v ktorých bol víťazom kaž-
dý, navyše odmenený malou slad-     
kosťou. Nechýbal rodičovský ta- 
nec, pri ktorom sa nedali zahan- 
biť ani ockovia, ani mamičky. 
Navyše tety kuchárky pripravili 
účastníkom chutné pohostenie – 
šišky (krepľe) s čajom. Pri takom 
milom, možno povedať, že domá-
com posedení, sme sa cítili všetci 
dobre.

Aj to je jeden zo spôsobov, ako 
sa dá vštepovať a udržiavať ľudo-
vá tradícia našich predkov už od 
najútlejšieho veku. O to sa snaží 
celý kolektív materskej školy.

K. Vereščáková

DETI OSLÁVILI SVIATOK
Tohtoročný Deň detí oslávili malí 

Pozdišovčania v nedeľu 12. júla na 
miestnom futbalovom ihrisku. Deti 
predškolského veku súťažili v troch ve-
kových kategóriách, školáci v štyroch.

Výsledky: I. kategória (do 3 ro-
kov) – Beh k rodičom: 1. Jaro BÁNOM, 
2. Benjamín SOTÁK, 3. Dávid FABIAN. 
II. kategória (4-ročné) – Zbieranie 
kvetiniek: 1. Adriana DADUČOVÁ, 2. 
Ondrej NOVÁK, Matúš JURKO. III. ka-
tegória (5- a 6-ročné) – Hod loptič-
kou na pyramídu: 1. Lukáš ČIŽMÁRIK, 
2. Monika URBANOVÁ, Dominik GU-
NAR.

Žiaci základnej školy dosiahli tieto 
výsledky: I. ročník – Beh s loptičkou 
na lyžičke: 1. Ľudko JURKO, 2. Patrik 
NOVÁK, 3. Katka ČURMOVÁ. II. ročník  
– Stáčanie cukríka na ceruzke: 1. Do-
minika MOSKAĽOVÁ, 2. Peter KOČIŠ, 3. 
Martin FABIAN. III. ročník – Skákanie 
vo vreci: 1. Rasťo BERÁNEK, 2. Viktor 
HIMAĽ, 3. Lukáš KOVÁČ. IV. ročník – 
Prenášanie lentiliek slamkou: 1. Patrik 
Pavlík, 2. Samuel ONDOEŠTOK, 3. Edo 
MENDA.

Víťazi i ostatní účastníci boli 
odmenení sladkosťami. (red.)

Z „fašiangového” vystúpenia detí miestnej materskej školy.
Snímka: KV

menského (okolo roku 1650) bo-
la štvortriedna. Najvyššiu úroveň 
dosiahlo školstvo v obci v 18. sto-                   
ročí po založení „vyššej školy“ v 
roku 1743. Jej prvým z celkove 
desiatich rektorov sa stal neskorší 
pozdišovský evanjelický farár 
David Fabrici, otec popredného 
náboženského spisovateľa An-
dreja.

Ani po zániku spomínanej ško-                
ly začiatkom 19. storočia obec 
kultúrne či vzdelanostne neupad- 
la. V druhej polovici štyridsiatych 
rokov sa „stratená varta Sloven-
ska“, ako Pozdišovce nazývali 
štúrovci, stala kultúrnym centrom 
Zemplína. Nemalú zásluhu na 
tom mal učiteľ-kantor, etnograf a 
matičný pracovník Karol Samuel 

Benjamín Seredaj s evanjelickým 
kaplánom Jonášom Záborským, 
ktorý na pozdišovskej fare vybu-
doval rozsiahlu knižnicu. O sto-
ročie neskôr Záborského nasle-
doval ďalší popredný slovenský 
dramatik Július Barč-Ivan. Ten 
pôsobil v obci v rokoch 1935-
1942 ako administrátor evanjelic-
kého zboru. V tom čase sa aktivi-
zovali aj pozdišovskí ochotníci.

Svoj význam obec nestratila 
ani v dvadsiatom storočí. Pôsobi-
li tu, resp. vyšli z nej viaceré o-
sobnosti duchovného života, ši-
kovní hrnčiari, i obyčajní, avšak 
usilovní ľudia, ktorí počas nie-
koľkých desaťročí pretvorili Poz-
dišovce na nepoznanie. Napriek 
tomu nás čaká ešte veľa práce 

– dokončiť IBV, urobiť obec, v 
ktorej žijeme, ešte krajšou, vy-
čistiť chotár od nežiadúcich zá-
ťaží, rozumne využívať prírodné 
danosti na oddych – lužný lesík 
Tovik, mŕtve rameno Duše, vod-
nú nádrž či vzácne miešané ihlič-
nato-listnaté lesy s množstvom 
húb. Samozrejme, jestvujúce 
kultúrne pamiatky a iné vzácne 
objekty nevynímajúc.
Často hovoríme o tom, akí sme 

hrdí na svoju obec. Treba však 
priznať, že zvlášť v minulosti 
sme o to menej túto hrdosť doka-
zovali konkrétnymi skutkami. 
Verím, že sa to postupne stane 
minulosťou a túto hrdosť preja-             
víme nielen slovami, ale i hma-                    
tateľnými dôkazmi, ktoré poslú-       
žia aj generáciám, ktoré prídu po 
nás. Ján Pézet

POZDIŠOVČANOM K SVIATKU
(Dokončenie zo str. 1)
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KAPITOLKY Z HISTÓRIE

 1315 2005
Nedávno uplynulo päť rokov od 

založenia Zemplínskej spoločnosti 
so sídlom v Michalovciach. Cieľom 
tohto združenia, ktorého členmi sú aj 
viaceré popredné osobnosti politic-
kého, kultúrneho a spoločenského ži-
vota, je všestranná propagácia zem-
plínskeho regiónu. Od svojho vzniku, 
zvlášť pod vedením predsedníčky 
PhDr. Viery Čurmovej, vydala spo-
ločnosť dve desiatky knižných titu-
lov (okrem iného aj Zemplínske spe-                   
vy II, venované folklóru v našej ob-
ci).                    

Na sklonku minulého roka vyšla 
publikácia „Historické, topografické 
a politické poznatky stolice Zemplín-
skej“ od Antona (Antala) Sirmaja, 
ktorý rôzne historické udalosti v tej- 
to stolici zaznamenáva vo forme pa-
ragrafov.

§ 480.
Za podžupana bol na sneme (1646) 

zvolený Peter Sirmaj zo Sirmy. Juraj 
Rákoci mu listom odporúčal presné 
vykonávanie spravodlivosti.

§ 481.
Pod vedením tohto podžupana bol 

regulovaný tok rieky Tisy za pomoci 
hydraulikov, ktorých priviedli z Bel-
gicka a z Benátok. Regulácia sa pre-
viedla tak, aby Tisa záplavami nezni-
čila hrad Tokaj. V tejto práci lopotili 
tisícky sedliakov na príkaz stolice.

§ 486.
Na snem, zvolaný do Bratislavy 

(1647), Zemplínčania delegovali pod-
župana Petra Sirmaja a prísediaceho 
Jakuba z Tušíc. Hlavné body pre 
týchto vyslancov boli nasledujúce: 
Okrem obnovenia slobodného nábo-
ženského výkonu evanjelických cir-
kví znovu nastolili požiadavku, aby 
jezuiti boli celkom vylúčení z krá-
ľovstva uhorského dovtedy, kým ne-
bude nastolený mier v celej kresťan-
skej cirkvi a v Európe...

§ 497.
Podžupan Peter Sirmaj bol potvr-

dený v úrade (1650) a z tureckého 
zajatia bol vykúpený Albert Čató z 
Figy za 300 toliarov, ktoré nazbierala 
šľachta...

§ 498.
Ferdinand IV. bol korunovaný za 

kráľa Uhorska, ale predčasne umrel, 
keď ešte nezavŕšil 21. rok svojho 
života. Aj palatín Pavol Pálfi odi-                  
šiel spomedzi živých. Na rok 1655 
zvolali teda do Bratislavy snem, 
aby Uhorsko prijalo nového kráľa i 
palatína. Na tento snem boli dele-
govaní: podžupan Peter Sirmaj a Ja-
kub z Tušíc...
Článok 42 a 100: Pre účely odme-

ny sedliakov sťahujúcich sa do Sed-
mohradska a pre zreformovanie trid-
siatkových poplatkov za komisárov 
boli zvolení: František Šomľodi, le-
leský prepošt, gróf Ladislav Rákoci a 
Peter Sirmaj.

§ 499
Kráľ Leopold povýšil Petra Sir-

maja do hodnosti prísediaceho krá-
ľovského tribunálu. Na jeho miesto 
zvolili roku 1656 za podžupana Ja-
kuba Tušického z Tušíc a Tušickej 
Novej Vsi...

§ 500.
Peter Sirmaj, hoci bol zvolený za 

prísediaceho kráľovského súdu, svo- 
je úsilie venoval druhej stolici. Bol 

totiž vyslaný ku grófovi Jurajovi Dru- 
getovi, najvyššiemu županovi Užskej 
stolice, do Užhorodu na pomoc pri 
obnovení kalvínskeho náboženstva. 
Robil tiež sprostredkovateľa vo veci 
odvelenia cudzích vojsk, ...

§ 505.
Druhý pamätihodný muž, Peter 

Sirmaj, umrel vo svojom kaštieli v 
Pozdišovciach (1659), ktorý vybudo-
val od základov vo forme úplného 
štvoruholníka a na jedno poschodie. 
Bol pochovaný za všeobecného zár-
mutku obyvateľov. Zanechal štyroch 
synov, ktorých mu porodila manželka 
Anna Kecerová z Lipovca: Štefana, 
neskoršie povýšeného na grófa, Mi-
kuláša, Petra a Andreja, ktorí preslá-
vili rod Sirmajovcov široko ďaleko.

§ 510.
Ku koncu kráľovského snemu do-

šiel smutný posol zo stolice s lis-         
tom generála Žigmunda Petöa, kto-
rý zvestoval, že všetci zemplínski 
jazdci boli pri Sendröe Turkami po-
bití a nezostal ani len posol tejto 
porážky. Bolo treba teda poslať tam 
iných. Tých na miesto priviedol na 
doplnenie ochrany Štefan zo Sirmy, 
náš pradedo ako vojvodca. Mal však 
sotva 200 jazdcov.

§ 633.
Aby si naklonili sprisahancov, zno-

vu bolo prisľúbené navrátenie všet-
kých majetkov tým, ktorí prišli k ro-    
zumu a keďže väčšina dôverovala 
Štefanovi Sirmajovi, jednému z pr- 

vých mužov Zemplína, tomu cisár    
Leopold zveril úlohu privolať k mie-
ru a svornosti Imricha Tököliho a 
sprisahancov. Aj najvyšší župan Žig- 
mund Druget napomínal jednotliv-
cov, aby sa nepripojovali k rozvraca-         
čom vlasti.                       

§ 634.
Štefan Sirmaj, ktorý od prirodze-

nosti bol prispôsobený vykonať všet-
ko podľa práva, jeho vernosť voči 
kráľovi bola jedinečná. Keď však 
Tököli získal nádej, že sa ožení s 
Helenou Zrínskou, vdovou po Fran-                 
tiškovi Rákocim a jej prostredníc-
tvom príde k vlastníctvu najväčších 
majetkov v Uhorsku, vtedy Sirmaj 
sľúbil prejsť do jeho tábora a k nespo-        
kojencom (tak ich nazývali podľa 
kráľovského dekrétu).

§ 638.
Rok 1681. Štefan Sirmaj sa dozve-

del, že podniknutá cesta na sprostred-
kovanie manželstva medzi Helenou 
Zrínskou a Imrichom Tökölim je ná-
dejná na základe toho, že Helenina 
svokra Žofia Bátoriová, ktorá dávala 
najavo neveste, že manželstvo s mu-
žom iného náboženstva ako katolíc-
keho nie je možné, nečakane odišla 
spomedzi živých. Nevesta povolala 
na pohreb, vykonaný podľa starých 
zvykov, celú stolicu. Pohrebné sláv-
nosti sa odbavovali v jezuitskom kos-
tole v Košiciach, ktorý Žofia vybu-                 
dovala od základov. Poctili ich mno-
hí delegáti.

§ 654.
Všetci uhorskí spisovatelia spomí-

najú Tököliho sputnanie a jeho žalá-
rovanie pripisujú vierolomnosti Tur-
kov. Skutočnú príčinu však nepozna-
jú a ani sám Tököli, ani iní zasvätenci 

tých čias sa neodvážili ju vykladať. 
Myslím, že sa zavďačíme potomkom, 
ak toto tajomstvo, nedopustiac sa 
nijako väčšej neprávosti, ktoré sa 
vysvetľuje pre kráľa a pre vlasť tak 
priaznivo, nakoniec zverejníme. A 
to tým viac, že Štefana Sirmaja vlá-
čil Kettler po väzniciach v Prahe, 
Brne, Grazi. Aj iní spisovatelia, ktorí 
nepoznajú rodokmeň Sirmajovcov, 
ho očierňujú ako zradcu svojho krá-
ľa. Sirmaj si vôbec nezaslúžil väze-
nie, ale veľkú odmenu za práce pod-
niknuté pre kráľa a pre vlasť...

§ 669.
A tak na opätovné zmierenie Uhrov 

zvolali kráľovský snem do Bratislavy 
roku 1687, najmä keď sa šírili správy 
o nových nepokojoch vo Francúzsku. 
Zo strany Zemplínčanov boli vyslaní 
František Ferenci a mladší Michal 
Svätojánsky. Na sneme vytvorená 
prešovská komisia vymohla v čl. 6, 
že zajatci spomedzi Zemplínčanov 
musia byť ešte počas trvania sne-
mu vypustení zo žalára. Boli to gróf 
Ladislav Petö, syn bývalého naj-
vyššieho župana Žigmunda, Andrej 
Döri, Andrej a Mikuláš Sirmajovci, 
Pavel zo Semeroviec, Ladislav z Mi-
chaloviec a Gabriel Arpády. Tých 
práve dal Caraffa zlapať a ani ich ne-
vyšetroval...

§ 678.
Rok 1692. Alexander Véčej z Haj-

načky bol prijatý medzi barónov. Na 
vyberanie daní, predpísaných šľachte 
i ľudu, bol ustanovený výberca Mi-   
kuláš Sirmaj a na správu v zásobova- 
ní domobrany a na vedenie s tým 
spojených záznamov najvyšší komi-
sár Andrej Kazinci.

Vybral: PZ

Kostolná veža „jubiluje”
V apríli 1905 sa cez Pozdišovce 

prehnala silná víchrica, ktorá 
strhla strechu z evanjelického ko-              
stola a značne poškodila aj jeho 
vežu z roku 1743. Od tejto udalos-
ti uplynulo už 100 rokov. Veriaci 
svojimi obetami, milodarmi a usi-  
lovnou prácou prispeli k oprave 
veže, striech i kostola. Pri rekon-
štrukcii bola veža vrátane strechy 
zvýšená z 26 na 33 metrov. Túto 
výšku má až dodnes. Aj kríž na veži 
bol upravený a galvanizovaný.

Z histórie cirkevného zboru 
vieme, že na prestavbe a obno-
ve evanjelického chrámu po roku 
1650 sa najvaic podieľala šľachtic-
ká rodina Sirmajovcov, ktorá obec 
i majetky v Pozdišovciach vlastni-  
la od roku 1640. Bol to práve Pe-      
ter Sirmaj, podžupan Zemplín-              
skej stolice, ktorý tu v roku 1648 
dal postaviť kaštieľ a určil ho za 
rodinné sídlo. V kaštieli sa v ro-
ku 1656 narodil aj jeho syn An-                 
drej, ktorý bol županom a neskôr 
podžupanom spomínanej stolice. 
Práve on v roku 1692 daroval 
miestnej cirkvi strieborný pozláte-
ný kalich, z ktorého sa aj dnes 
prisluhuje sviatosť Večere Páno-
vej.

O zásluhách Sirmajovcov sved-
čia aj nápisy na náhrobných dos-
kách a epitafy z rokov 1723, 1733 
a 1776, zabudované v sakristii a 
za oltárom. Aj ich ďalší potom-
kovia prispievali na potreby cir-
kevného zboru a školy. Mnohí z 
nich, až do roku 1900, vykonávali 
aj funkcie zborových dozorcov. 
Je známe, že kostol niekoľkokrát 

prešiel rozsiahlymi opravami. Bolo 
to napr. po požiari v roku 1762, 
neskôr v rokoch 1881, 1906 a 
1936. Oprava sa uskutočnila aj 
po skončení 2. svetovej vojny v 
roku 1947.

Ku skvostom chrámu patrí napr. 
rokokový oltár, kazateľnica a krs-
titeľnica z roku 1763 či organ z ro-
ku 1784, ktorý dal zhotoviť v Le-
voči za 1 000 zlatých Adam Sirmaj 
s manželkou barónkou Teréziou 
Podmanieckou. V roku 1903 firma 
Jan Tuček z Kutnej Hory uskutoč-
nila jeho prestavbu a v roku 1947 
boli na elektrický pohon prerobené 
aj mechy. Posledné úpravy na or-

gane boli urobené v roku 1992.
V rokoch 1905, 1936 a 1985 bo-

lo realizované vymaľovanie kosto- 
la. V tom istom roku bol reštaurova-
ný oltár, oltárny obraz, obrazy apo- 
štolov a iné. Elektrifikácia kostola 
bola urobená v roku 1936 a vyku-
rovanie v roku 1984. Viackrát bo-
la obnovovaná aj fasáda tejto kul-
túrnej pamiatky.

Posledné práce väčšieho rozsa-
hu boli vykonané v roku 2002, keď 
na veži bola upravená a predĺžená 
rímsa. Okrem toho bola natretá 
celá strecha i kostolná veža.

Milan HREŠČO
kronikár obce

Farár Jozef Kozlaj pôsobil v pozdišovskom ev. cirkevnom zbore v 
rokoch 1898-1923. Počas jeho štrvťstoročného účinkovania v obci boli 
na kostole uskutočnené rozsiahle stavebné úpravy. Snímka: archív
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 640 rokmi (1365) sa spomí-
na v Pozdišovciach hrad, ktorého 
kastelánom bol Mikuláš?
... pred 390 rokmi (1615) sa narodila 
Anna Sirmajová, rod. Kecerová, kto- 
rej sa pripisuje autorstvo známej 
zbierky piesní a tancov zo 17. storo-
čia nájdenej v pozdišovskom kaštie- 
li?                                                
... pred 365 rokmi (1640) získali 
pozdišovské panstvo Sirmajovci?
... pred 360 rokmi sa podžupanom 
Zemplínskej stolice stal Peter Sir-
maj?
... pred 315 rokmi (1690) pôsobil 
v zemplínskej stoličnej správe ako 
župan Andrej Sirmaj?
... pred 300 rokmi (1705) začal svo-
je dvojročné tajné účinkovanie v 
pozdišovskom evanjelickom zbore 
evanjelický kňaz Adam Dunaj?
... pred 290 rokmi (1715) mali Poz-
dišovce štyri roky po skončení proti-                 
habsburských povstaní z 30 usad-
lostí obývaných iba osem? 
... pred 260 rokmi (1745) sa prvým 
rektorom „vyššej školy (rectori aca-
demicco)“ stal Dávid Fabrici?
... pred 255 rokmi (1750) sídlili v na-
šej obci okrem Sirmajovcov aj prí-             
slušníci ďalších zemianskych rodín 
– Boronkajovcov, Draveckých, Mok-        
čajovcov, Péčiovcov, Pothurnajov-
cov, Súľovskych a Židóovcov? 
... pred 170 rokmi (4. januára 1835) 
začal vstupnou kázňou svoju kap-
lánsku dráhu v pozdišovskom evan-
jelickom zbore dramatik Jonáš Zá-
borský?

kasteláno
... pred 39
Anna Sirm
rej sa pr
zbierky pie

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Andrej FABRICI (1751-1830)

Narodil sa 20. augusta 1751 v Pozdišovciach v rodine evanjelického 
farára Dávida Fabriciho, prvého rektora tunajšej „vyššej školy”. Ako syn 
farára a zemana základné vzdelanie získal doma. Neskôr študoval na 
evanjelickom kolégiu v Prešove, od roku 1772 na lýceu v Šoproni a v 
rokoch 1774 až 1776 na univerzite v Jene.

Od roku 1776 pôsobil ako vychovávateľ v šľachtických rodinách Új-
háziovcov a Horváthovcov v Holumnici, Budimíre a Budíne. Od roku 
1784 bol farárom vo Veľkej Lomnici, neskôr v Poprade (1789) a v ro-   
koch 1813 až 1825 bol seniorom trinástich spišských miest. Spoločne               
so svetským dozorcom evanjelickej cirkvi a. v. vypracoval poriadok po- 
tiského dištriktu (Fabrici-Berzeviciana coordinatio). Je autorom mno-
hých básní a náboženských piesní. V rukopise zostal jeho opis tzv. pre-   
šovských jatiek generála Caraffu a do Bredentzkého Beitrage zur Topo-
graphic des Konigreisch Ungara prispel v roku 1805 prírodovedným 
článkom.

Z jeho bohatej tvorby treba spomenúť tieto nasledujúce diela: Das 
Verlangen des Frommen nach dem Hanse des Herrn..., Lieder welchen, 
Catechismus Dr. Martini Lutheri, Gradus consanquinitatis et affinitasis 
Ang. et Helv. confessioni addictis in Hungaria prohibiti, quos ex edicto 
matrimoniali enodavit, Coordinatio rei religionalis ecclesiastieae Ang. 
Conf. Evangelicae Tibiscanae..., Supplementa ad historiam executionis 
Eperiessiensis anno 1687 (v rukopise) a Annotiones ad theatrum Epe-
riessiense.

Andrej Fabrici (Fabriczy, Fabritzy, Fabricius) sa oženil s Klárou Au-
guostiniovou. S manželkou spoločne vychovali sedem detí – tri dcéry a 
štyroch synov, z ktorých Ján bol zememeračom a Samuel spisovateľom 
a právnikom. Tento pozdišovský rodák, evanjelický kňaz a náboženský 
spisovateľ zomrel v Poprade pred 175 rokmi – 23. januára 1830.

J. P. Zemplínsky

Uzreli svetlo sveta
Andrea KICOŠOVÁ (2.1.), Kristián KRÁĽ (14.1.), Patrícia MAC-
KOVÁ (15.1.), Viktor VEREŠČÁK (16.2.), Bianka TKÁČOVÁ 
(2.3.), Daniel SOTÁK (9.5.).                                                        

Uzavreli manželstvo
2.4. – Vladimír KUTÁŠ a Emília ČENČARIKOVÁ, 4.6. – Jaroslav 
REPKA a Katarína PÓČIOVÁ, 4.6. – Rastislav KOMENSKÝ a Mária 
POĽAŠKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Michal KOVAĽ, Ing. Andrej KRÁĽ, Ladislav ČIŽMÁR, Mi-
chal SMARŽÍK, Ján BEĽUŠ, Daniela POLONYOVÁ, Zuzana GAJ-
DOŠČÍKOVÁ, Marta HRABOVSKÁ, Emília KUNCOVÁ, Anna FUR-
ČÁKOVÁ, Peter GAJDOŠ.
60 rokov – Anna KICOŠOVÁ, Anna MIHALČINOVÁ, Július IHNA-
CIK, Anna FARBAROVÁ, Oľga JURKOVÁ, Milan VEREŠČÁK, Vla-
dislav PAVLIKÁN, Anna CIBÁKOVÁ, Michal MALČICKÝ, Anna NE-
VĚŘILOVÁ.
70 rokov – Juraj LEŠO, Jolana BULÍKOVÁ, Anna SOTÁKOVÁ.
75 rokov – Michal LEŠŇANSKÝ, Mária POPRIKOVÁ, Anna CHRZA-   
SZEROVÁ, Anna ČAČKOVÁ.                                                   
80 rokov – Juraj MAGURA, Juraj BAKAJSA.
90 rokov – Anna ŠIMKOVÁ.
91 rokov – Mária MAGUROVÁ.
94 rokov – Michal LACKO.

Opustili naše rady
4.1. – Michal POĽAŠKO (1919), 17.1. – Anna PANCÁKOVÁ (1926), 
23.1. – Ján KOMENSKÝ (1970), 11.3. – Zuzana KOVÁČOVÁ 
(1922), 2.5. – Anna ŠIMKOVÁ (1915), 9.5. – Zuzana PAVÚROVÁ 
(1932), 18.5. – Pavol KRÁĽ (1931), 21.6. – Jozef HUDAČKO 
(1934).

V apríli tohto roku uplynulo desať rokov od smrti svetoznámeho 
pozdišovského hrnčiara Michala Parikrupu-Šipara (1909-1995). Za 
hrnčiarsky kruh sadol už v školskom veku, aby nahradil otca, ktorý 
sa z I. svetovej vojny vrátil s podlomeným zdravím. Vďaka svojej 
húževnatosti a zručnosti vytvoril stovky nových vzorov keramických 
výrobkov, ktorými pozdišovskú hrnčiarsku dielňu preslávil na 
niekoľkých svetových výstavách, rôznych medzinárodných i domácich 
podujatiach. Ako jeden z mála hrnčiarov dokázal z jedného kusa hliny 
vytvoriť monumentálne vázy, taniere či iné výrobky. Dlhoročnou 
spoločníčkou a výtvarníčkou v dielni mu bola manželka Anna.

Text a snímka: JPZ

... pred 145 rokmi (1860) sa v ob-ci 
narodil židovský rabín Mozes (Moj-
žiš) Feldmann?
... pred 105 rokmi (1900) mali Pozdi-
šovce 179 domácností a 1168 oby-
vateľov?
... pred 100 rokmi (1905) zomrel Jo-
zef Sirmaj, ktorý vynikol ako župný 
úradník a prokurátor?
... pred 100 rokmi (1905) bola silná 
víchrica, ktorá poškodila vežu evan-
jelického kostola?
... pred 70 rokmi (1935) nastúpil do 
funkcie administrátora evanjelického 
zboru v Pozdišovciach popredný 
slovenský dramatik Július Barč-
Ivan?
... pred 20 rokmi (v máji 1985) bol 
daný do užívania závod Keramika, 
ktorý zamestnával viac ako 100 za-
mestnancov?
... pred 10 rokmi (2. apríla 1995) 
zomrel vo veku 86 rokov vynikajúci 
pozdišovský hrnčiar Michal Parikru-
pa-Šipar?

 Cigan išol u noci kradnuc kuri. Jag 
začul, že dachto idze, šupnul śe do 
kurňika. Pridze gazda gu kurňikoj, 
cośka śe mu ňeľubi a pita śe:
- Chto tam?
- Mi, kuri, ta chto bi tu bul? - odpo-
vedzel žvitko cigan.
 Dežijoj śe ňechcelo is do školi, ta 

zatelefonoval hrubim hlasom učite-
ľoj:
- Sin ňeśka ňepridze do školi, bo je 
bars chori.
- A chto tam pri telefoňe? – pita śe 
učiteľ.
- Ta muj ocec, - hutori Deži.

TOT FIGEĽ ZNACE?
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
I. trieda ObFZ Michalovce – dospelí

16. kolo (28.3.2005)
Pavlovce n/U– Pozdišovce 2:0 (2:0)
Góly: Mašlej, Kufa. ŽK: O. Čižmárik, 
Barteček, Kráľ (h). Pred 80 divákmi roz-
hodoval Pavlík.
17. kolo (2.4.2005)
Petrovce n/L – Pozdišovce 4:1 (2:1)
Góly: Juraško 2 (1 z 11 m), Nimrichter, 
M. Revák - Barteček. ŽK: O. Čižmárik, 
Furčák (h). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Tušek.
18. kolo (10.4.2005)
Pozdišovce – Vinné 1:3 (0:3)
Góly: M. Varmeďa – Szantó, Badi, Fo-
goš. ŽK: M: Varmeďa – Gavalčík. Pred 
40 divákmi rozhodoval Sopko.
19. kolo (17.4.2005)
Dúbravka – Pozdišovce 2:1 (1:0)
Góly: Šogan, V. Červeňák - Menda. ŽK: 
Bednár – Kráľ, Lešo, P. Furčák. ČK: 
Kráľ. Pred 70 divákmi rozhodoval Biro.
30. kolo (20.4.2005)
Pozdišovce – Tibava 4:3 (2:2)
Góly: Leško 3, Lešo – Sabol, Kovalčík, 
Prudkyj. ŽK: Viňanský (h). Pred 40 di-
vákmi rozhodoval Friga.
20. kolo (24.4.2005)
Pozdišovce – Koromľa 2:1 (1:0)
Góly: Menda, M. Varmeďa - Prášil. ŽK: 
P. Furčák ml. – Gazdočka, Serbák, Ba-
log, Hadvab. Pred 110 divákmi rozho-
doval Štugner.
21. kolo (1.5.2005)
Malčice – Pozdišovce 4:2 (1:2)
Góly: J. Tomko, L. Makula, L. Ďuráš, J. 
Lobo – Leško, Menda. ŽK: Pittroff, Šte-
fánik – Leško, O. Čižmárik, M. Varme-
ďa. ČK: O. Čižmárik. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Ivanko.
29. kolo (4.5.2004)
Porostov – Pozdišovce 3:2 (1:0)
Góly: Š. Varga, M. Hrečák, Leco – Le-
šo, Figľar. ŽK: Barteček (h). Pred 40 di-
vákmi rozhodoval Mazár.                        
22. kolo (8.5.2005)
Pozdišovce – Budkovce 4:6 (2:6)
Góly: Leško 2 (1 z 11 m), Menda 2 
– Halkai, M. Adamčík po 2, M. Seman, 
Švajka (11 m). Pred 40 divákmi rozho-
doval Dankanin.
23. kolo (15.5.2005)
Ruská – Pozdišovce 3:1 (1:0)
Góly: Kostrej 2, Vencel (z 11 m) – 
Leško. Pred 50 divákmi rozhodoval Ha-
lecký.                                                   
24. kolo (22.5.2005)
Pozdišovce – Palín 1:2 (1:1)
Góly: Leško – Egry, Martin Kovalík. ŽK: 
Barteček, J. Čižmárik, A. Tóth – Hajduk, 
Milan Kovalík. Pred 140 divákmi rozho-
doval Tušek.
25. kolo (29.5.2005)
Zalužice – Pozdišovce 5:0 (2:0)
Góly: Uličný 2, M. Ľoch, Timočko, Ga-
vaj. ŽK: Kráľ, Barteček, Furčák (h). 
Pred 70 divákmi rozhodoval Ivanko.
26. kolo (5.6.2005)
Pozdišovce – Krásnovce 3:2 (1:1)
Góly: Kráľ 2 (1 z 11 m), Varmeďa – Bžan 
2. ŽK: Furčák - Butka. Pred 130 divák-
mi rozhodoval Sopko.                       
27. kolo (12.6.2005)
Senné – Pozdišovce 3:2 (1:2)
Góly: Horňák, P. Hreško, V. Čižmárik 
– Leško, Menda. ŽK: Mihaľo, Ondo 
– Tóth, Barteček. ČK: Leško (h). Pred 
80 divákmi rozhodoval Drotár.
28. kolo (19.6.2005)
Pozdišovce – Tušice TNV 1:5 (0:2)
Góly: Lešo – M. Gazda, Asnaď, Miha-

ľov, J. Jakuboc, Mašleník. ŽK: O. Čižmá-
rik – M. Gazda. Pred 110 divákmi roz- 
hodoval Mitrík.                                     

Konečná tabuľka ročníka 2004/2005
 1. Tušice TNV 30 24 3 3 88 : 26 75
 2. Tibava 30 20 4 6 112 : 49 64
 3. Zalužice 30 16 5 9 59 : 37 53
 4. Palín 30 15 2 13 62 : 55 47
 5. Vinné 30 14 3 13 70 : 58 45
 6. Budkovce 30 14 2 14 72 : 74 44
 7. Ruská 30 14 1 15 54 : 58 43
 8. Dúbravka 30 13 3 14 52 : 55 42
 9. Petrovce n/L  30 12 5 13 68 : 77 41
 10. Pavlovce n/U 30 12 5 13 57 : 67 41
 11. Porostov 30 12 4 14 64 : 71 40
 12. Koromľa 30 12 3 15 57 : 80 39
 13. Senné 30 11 6 13 52 : 51 39
 14. Malčice 30 12 3 15 65 : 84 39
 15. Krásnovce 30 8 4 18 47 : 76 28
 16. Pozdišovce 30 4 1 25 39 : 100 13
 I.A trieda ObFZ Michalovce – dorast
16. kolo: Pavlovce n/U – Pozdišovce 3:1 
(2:1). 17. kolo: Petrovce n/L – Pozdišovce 
5:1 (1:0), Fecák. 18. kolo: Pozdišovce – 
Vinné 0:5 (0:2). 19. kolo: Dúbravka – Poz-
dišovce 3:0 (1:0). 20. kolo: Pozdišovce 
– Koromľa 1:0 (0:0). 21. kolo: Malčice 
– Pozdišovce 5:2 (3:1). 22. kolo: Pozdi- 
šovce – Budkovce 4:5. 23. kolo: Ruská 
– Pozdišovce 5:2. 24. kolo: Pozdišovce – 
Palín 1:3. 25. kolo: Pozdišovce mali voľno. 
26. kolo: Pozdišovce – Krásnovce 11:0 (3:
0), Poľaško 4, Garguľák 3, Fecák 2, Tomáš, 
Kincel. 27. kolo: Senné – Pozdišovce 6:5 
(6:2). 28. kolo: Pozdišovce – Tušice TNV 
0:13. 29. kolo: Porostov – Pozdišovce 6:0 
(5:0). 30. kolo: Pozdišovce – Tibava 1:6.

Neúplná tabuľka dorastencov
 1. Vinné 28 20 3 5 88 : 39 63
 2. Porostov 26 19 3 4 114 : 37 60
 3. Pavlovce n/U 28 17 6 5 134 : 68 57
 4. Palín 27 16 1 10 77 : 65 49
 5. Tibava 26 13 3 10 101 : 85 42
 6. Senné 27 12 5 10 117 : 93 41
 7. Malčice 26 12 5 9 97 : 103 41
 8. Petrovce n/L 28 13 4 11 80 : 52 40
 9. Budkovce 27 12 2 13 99 : 115 38
 10. Krásnovce 27 10 1 16 75 : 152 31
 11. Ruská 26 10 0 16 80 : 80 30
 12. Koromľa 27 9 3 15 93 : 104 30
 13. Tušice 27 9 3 15 79 : 111 30
 14. Pozdišovce 28 5 3 20 53 : 102 18
 15. Dúbravka 28   5 2 21 65 : 150 17
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tor: J. P. Zemplínsky. Registrované OÚ v Michalov-
ciach pod reg. čís. 20/2000. Tlač: Ján Buraľ, Jovsa.

Pozdišovský futbal prežíva v posledných sezónach krušné chvíle, 
ktoré miestny OcŠK spečatil vypadnutí z najvyššej súťaže ObFZ. Po-            
dobne to bolo aj pred 4 desaťročiami. Vtedy sa však aj zásluhou tajom-
níka FO ČH Benzina Mikuláša Benetina (stojí prvý zľava), podarilo z 
mladých hráčov vybudovať dlhodobo úspešný tím. Tomuto, dnes už 
nebohému funkcionárovi je každoročne venovaný jeden z dvoch vý-                 
znamných futbalových turnajov – Memoriál M. Benetina. Vo štvrťsto- 
ročnej histórii tohto podujatia však budú o prvenstvo namiesto žiakov 
prvýkrát bojovať dorastenci.  Snímka: archív J. Čižmárika

VYHRALA ROMA
V poslednú júnovú nedeľu sa 

na miestnom ihrisku uskutočnil 
desiaty ročník Jánskeho turnaja 
vo futbale. V konkurencii piatich 
družstiev zvíťazila Roma lepším 
skóre pred dorastencami. Veľký 
výkon na tomto jubilejnom podu-
jatí podalo družstvo Šeliem, v kto-
rom nastúpili viaceré talentované 
hráčky.  (čák)

KTO HRAL?
V poslednom ročníku I. trie-

dy ObFZ sa v drese OcŠK Poz-
dišovce predstavili títo hráči: 
Anton Budiš, Peter Pilipčinec, 
Martin Tirčo – Ladislav Barte-
ček, Ján Čižmárik, Ondrej Čiž-
márik, Cyril Figľar, Peter Fur-             
čák ml., Peter Furčák st., Mar-
tin Gavlík, Martin Ivančin, 
Peter Ivančin, Peter Kicoš, Ľu-
bomír Kráľ, Ján Leško, Ján Le-                      
šo, Peter Macko, Juraj Menda, 
Marcel Mižík, Martin Varmeďa, 
Dušan Vereščák a Andrej Tóth. 
Trénerom mužstva bol Stanislav 
Danko. (rk)

MEMORIÁL PO NOVOM
Od nedele 17. júla čaká tradičný 

futbalový turnaj - Memoriál Mikuláša 
Benetina zmena. Keďže domáci OcŠK 
Pozdišovce nemá už niekoľko rokov 
žiacke družstvo, na turnaji sa prvýkrát 
predstavia dorastenci. Štartovať budú 
družstvá FK Slavoj Trebišov, HFC Hu-
menné, ŠK Zemplín Michalovce a do-
rastenci usporiadajúceho klubu. Po-
dujatie začína o 9. hod. (pz)

O VÁZU 41. KRÁT
V nedeľu 17. júla napíše svo-

ju 41. kapitolu najstarší futba-           
lový turnaj na Zemplíne o „Pu-
tovnú pozdišovskú vázu“. Pr-             
venstvo z minulého roka budú 
obhajovať futbalisti TJ Micha-
ľany, ktorí do posledného kola 
nedávno skončeného ročníka 
V. ligy neúspešne bojovali o pr-
venstvo v súťaži. Súperom im 
bude štvrtoligový FK Spartak 
Brekov, piatoligový FK Turbína 
Hlinné a domáci Obecný špor-
tový klub Pozdišovce. Turnaj 
začína vyraďovacími zápasmi 
tradične o 13. hod. (rk)

Hodnotíme uplynulú sezónu I. triedy ObFZ
MNOŽSTVO „PREKVAPENÍ”

Na futbalových ihriskách skončili pred časom boje o majstrovské 
body. Futbalisti OcŠK Pozdišovce si po súťažnom ročníku 2004/
2005 zaevidovali svoju 36. účasť v najvyššej okresnej, resp. oblastnej 
súťaži, čo je v histórii jej 45 odohraných ročníkov najviac zo všetkých 
mužstiev. Na čele tejto štatistiky minimálne pár rokov ešte zostanú, no 
na účasť v spomínanej súťaži si budú musieť najmenej rok počkať.

Ako sme už uviedli v hodnotení 
jesennej časti, tento ročník mal 
prechodne 16 účastníkov, preto sú-
ťaž opúšťajú namiesto dvoch až 
štyri mužstvá. Aj z tohto pohľadu 
bol po nevydarenej jeseni boj 
nášho OcŠK o záchranu v súťaži 
viacmenej stratený a 10-bodová 
strata na predposledný Palín ťažko 
dostihnuteľná. Navyše do boja o 
zotrvanie v I. triede boli zaintereso-
vané až dve tretiny účastníkov, tak-  
že body nik nepúšťal len tak ľah-
ko.

Napriek tomu sme boli svedkami 
množstva „prekvapujúcich“ výsled-
kov, čo nemá v takom rozsahu v 
tejto súťaži obdobu. Mužstvá, ktoré 
v prvej polovici nazbierali dostatok 
bodov a nemali postupové ambície, 
mohli „veselo“ rozdávať body. Tak 
sa stalo, že úspešní v prvej časti 
súťaže boli v odvete na opačnom 
konci tabuľky, kým menej úspešní 

išli hore. Vyvrcholením toho bolo 
napr. štvorgólové víťazstvo Poro-
stova v dovtedy mimoriadne ús-
pešnej Tibave, ktorým si tento naj-
východnejší účastník zabezpečil I. 
triedu aj na ďalší rok.

Pozdišovský OcŠK vzhľadom 
na nevyrovnaný káder nemal veľ-
ké šance na záchranu. Napriek bez-
nádejnému postaveniu v tabuľke si 
oproti jeseni bilanciu mierne vy-
lepšil. V priebehu štyroch dní počas 
tzv. anglického týždňa dokázal po-                
raziť úspešného nováčika z Tibavy 
i zachraňujúcu sa Koromľu a v zá-
vere súťaže pred peknou návštevou 
(140 divákov) aj  susedov z Krásno-
viec.                                        

Naši futbalisti spoločne so Sen-
ným, Koromľou a Krásnovcami 
súťaž opúšťajú. Netreba však pla-
kať nad rozliatym mliekom, ale vy-
nasnažiť sa o včasný návrat medzi 
oblastnú elitu tak, ako to dokázali 
garnitúry pred štyridsiatimi, pät-
nástimi i piatimi rokmi. (rk)


