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ZEMETRASENIE
Na veľkonočnú nedeľu 2. aprí-

la po 16:15 hod. postihlo územie 
ležiace na sever od Pozdišoviec 
slabé zemetrasenie (s magnitu-
dom 2,4). Podľa prvých správ 
epi centrum bolo pri obci Lesné 
v hĺbke približne 5 km. Mierne 
otra sy zaznamenali prevažne v 
ob ciach ležiacich na úpätí Pozdi-
šovskej pahorkatiny – Vybucha-
nec (časť obce Nacina Ves), Pus-
té Čemerné, Rakovec nad Onda-
vou, Nižný Hrušov a Kladzany.
Záchvevy zaregistrovali taktiež 
obyvatelia neďalekých miest – 
Strážskeho, Humenného a Vra-
nova nad Topľou. Podľa pra-
covníkov Geofyzikál ne ho ústa vu 
SAV išlo o 2 zeme tra senia s ča-
sovým rozdielom 1,5 s. -jpz-

OSLÁVIA VÝROČIE
V tomto roku uplynie 360 ro-

kov od založenia miestneho cir-
kevného zboru Evanjelickej cirk vi 
augsburského vyznania. Pri tejto
príležitosti sa v nedeľu 12. septem-
bra uskutočnia slávnostné Služ-
by Božie za účasti generálneho
bi skupa Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku 
a ďalších vzácnych hostí. V tých-
to dňoch sa pripravuje pamätná 
publikácia, ktorá zachytáva život 
a bohatú históriu tohto cirkevné-
ho zboru. M. Hreščo, presbyter

DEŇ MATIEK
Každoročne naša škola organi-

zuje kultúrne vystúpenie pri príle-
žitosti Dňa matiek. Tento rok sa 
vystúpenie konalo vo vynovenom 
kultúrnom dome. Žiaci základnej 
školy pod vedením pani riaditeľky
a učiteliek pripravili pekný kultúr-
ny program. V jeho úvode sa prí-
tomným mamičkám prihovoril sta-
rosta obce Ing. Ján Čižmárik. Po-
tom nasledovalo samotné vystú-
penie našich žiakov v podobe mo-
derných a ľudových piesní a tan-
cov, básní a scénky. Vystúpenie
malo veľký úspech. Po jeho ukon-
čení si každá mamička odniesla
domov ružičku a malý darček.

(A.J.)

DIPLOM OBCI
Obec Hostie (s približne 1 200 

oby vateľmi) v okrese Zlaté Mo-
ravce udelila Pamätný list obci 
Pozdišovce. Stalo sa tak pri príle-
žitosti 65. výročia bežeckého me-
moriálu, ktorý spomínaná obec or-
ganizuje na počesť padlých parti-
zánov Michala Jurka, rodáka z na-
šej obce, a Michala Olejára, rodá-
ka z Vyšného Slavkova. Ocenenie 
prevzal sta rosta Ing. Ján Čižmárik 
z rúk hostianskeho starostu Petra 
Štiepanského a predsedu MO Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov Štefana Krajča v ne-
deľu 17. januára 2010. Súčasťou 
tohto tra dičného podujatia bola 
svä tá om ša za padlých partizánov. 
Po  dujatie potom odštarovali od 
pa mätníka SNP. (pz)

Obec Pozdišovce, MO Matice slovenskej Pozdišovce
a Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

Vás srdečne pozývajú
na 20. ročník

FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ,
ktoré sa uskutočnia

v nedeľu 18. júla 2010 o 15:00 hod. v miestnom amfite-
átri pri príležitosti 695. výročia písomnej zmienky o obci.

V programe účinkujú dedinské folklórne skupiny Viňančan z 
Vinného, Žipovčan z Nižného Žipova a domáci Harčare.

Slávnosti vyvrcholia vystúpením Folklórneho súboru
Dúbrava z Prešova.

JUBILEJNÉ SLÁVNOSTI
V tomto roku si naša obec pripomína 695. výročie doteraz naj-

staršej známej písomnej zmienky. Pozdišovce počas uplynulých 
siedmich storočí okrem rôznych udalostí, osobností či hrnčiarstva 
preslávil aj folklór. Spomienkou na bohaté tradície v tejto oblasti 
sú jubilejné dvadsiate folklórne slávnosti.

Z Pozdišoviec pochádza napr. 
významná kultúrna pamiatka – 
Zbierka piesní a tancov od Anny 
Sirmajovej – Kecerovej zo 17. 
stor., ktorú národovec Karol S. B. 
Seredaj našiel v miestnom kaštieli 
a venoval Matici slovenskej v Mar-
tine. Spevom a tancom žilo nie-
len panstvo, ale aj obyčajný ľud. 
Počas dlhých večerov či pri pále-
ní hrnčiarskych výrobkov vznika-
li originálne pozdišovské zemplín-
ske piesne – pracovné, žartovné 

a iné. V našej obci sa roku 1935 
uskutočnili okresné folklórne sláv-
nosti. Tancovalo sa a spievalo aj 
roku 1949 počas veľkých hrnčiar-
skych slávností na nádvorí kaštie-
ľa. V tom čase však ešte mládež 
na dedine tancovala a spievala 
takmer každú nedeľu.

Po ústupe folklóru a nástupe 
„papučovej“ kultúry vznikali pre-
važne v mestách folklórne súbo-
ry. Podchytená bola aj naša škol-
ská mládež. Zásluhou učiteľky 
Anna Oravcovej vznikol v polovici 
60-tych rokov súbor Harčaročka, 
ktorý sa prezentoval roku 1966 
vystúpením v parku pri kaštie-
li. Program prenášalo aj košické 
štúdio Československej televízie.

Z pohľadu súčasnosti bol pod-
statný rok 1982, kedy vo vtedaj-
šom VD Novex vznikla folklór-
na skupina Harčare. Jadro sku-
piny tvorili Andrej Antal, Zuza-

na Jurková a Andrej Lukáč, po-
máhali im Anna Ferčáková, Má-
ria Ihnaciková a Mária Mariščá-
ková. Činnosť koordinovala vedú-
ca miestneho osvetového stredis-
ka (MOS) Mária Popriková. Pod-
netom pre zintenzívnenie činnosti 
bol program Zemplínska svadba z 
Pozdišoviec, ktorú miestni taneč-
níci nacvičili pre potreby Umeno-
vedného ústavu SAV (program sa 
uskutočnil v auguste 1987 vo dvo-
re Maguru – Bubelu). Ešte v tom 
istom roku v novembri vystúpili 
s programom k 40. výročiu zalo-
ženia Hrnčiarskeho výrobného a 
predajného družstva Svojráz.

Na nedávnej olympiáde detí MŠ si úspešne počínali malí Pozdi-
šovčania. Podrobnejšie na str. 2. Snímka: Armaš

 (Pokračovanie na str. 3)

MATICA HODNOTILA
V miestnom kultúrnom dome sa v prvý 

júnový deň uskutočnilo riadne valné zhro-
maždenie miestneho odboru Matice sloven-
skej. Matičiari na ňom zhodnotili svoju čin-
nosť za trojročné obdobie.

Rokovanie otvoril a viedol predseda od-
boru Michal Drábik. Po zvolení pracovných 
komisií odzneli správy o činnosti a hospo-
dárení miestneho odboru. V správe o čin-
nosti predseda MO MS zhodnotil prácu od 

predošlého valného zhromaždenia v roku 
2007. Vyzdvihol v nej dobrú spoluprácu s 
obecným úradom, základnou a materskou 
školou. Miestny odbor v spolupráci s ma-
terskou školou realizuje už viac rokov pro-
jekt „Uchovanie ľudových tradícií“, ich všte-
povanie najmladšej generácii. V spoluprá-
ci s obecným úradom sa matičiari podieľa-
jú na príprave kultúrnych akcií, ktorými sú 
matičné folklórne slávnosti, stavanie mája 
a iné podujatia.

V ďalšom priebehu rokovania bol zvo-
lený výbor MO na obdobie 2010 – 2013, 
predseda, kontrolór a plán činnosti na uve-
dené roky. Plán je zameraný na rozvíjanie 
kultúrneho života v obci, poznávanie a roz-
víjanie vlastnej histórie a tradícií a rozvíja-

(Pokračovanie na str. 3)
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku zišli na dvoch riad-
nych rokovaniach.
12. februára obecné zastupiteľstvo:
 Zobralo na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 20. no-

vembra 2009.
2. Priority pre investičné akcie v obci: kanalizácia B-vetva, výstavba prí-

strešku kultúrneho domu, ukončenie sociálnych zariadení, javiska a 
skladových miestností, realizácia chodníkov na cintoríne, dokončenie 
multifunkčného ihriska, oprava prístreška na futbalovom ihrisku, oplo-
tenie základnej školy.

3. Žiadosť V. H. o odkúpenie pozemku.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za rok 2009.
2. Rozpočet obce na rok 2010.
3. Programový rozpočet obce pre roky 2010-2012.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku R. B. za cenu 3,32 €/m2, časť p. č. 

535/1 - § 9 a odst. 8 písm. e – predaj hodný osob. zreteľa.
5. Limit príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb. Limit 

príspevku je 430 km na rok 2010, 1 km 0,53 € a to pre občanov ob-
ce: Z. H. a M. A.

 Odporučilo starostovi obce:
1. Prejednať s Povodím Laborca predaj časti parcely č. 535/1 R. B.
2. Informovať V. H. o podmienkach odkúpenia pozemku.

Za rozpočet obce na rok 2010 hlasovalo 7 poslancov, 1 sa hlasovania zdr-
žal. Za os távajúce body uznesenia hlasovali všetci poslanci.

Na rokovaní 7. mája:

 Zobralo na vedomie:
1. Termín konania verejného zhromaždenia k prerokovaniu podnikateľ-

ského zámeru Spracovanie starých vozidiel PAMIGO Pozdišovce 14. 
mája 2010 o 17.00 hod. v kultúrnom dome.

2. Žiadosť Z. H. 
3. Informáciu o výsledkoch kontroly Slovenskej inšpekcie životného pro-

stredia o nakladaní s komunálnym odpadom.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za prvý štvrťrok 2010. 
2. Žiadosť M. D. o prepravnú službu.
3. Dodatok č. 2 VZN č. 9/2001 týkajúci sa zberu elektroodpadu v obci.
4. Predĺženie povolenia na umiestnenie reklamných zariadení pre firmu 

ISPA.
 Odporučilo starosti obce:
1. Informovať Z. H. o podmienkach odpredaja pozemku na Árende.
2. Nájsť formu odpredaja pozemku v časti Árenda.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA DETÍ 
Pod heslom olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska RÝCH-

LEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE sa 25. 
mája v areáli miestnej materskej školy uskutočnil IV. ročník športovej 
olympiády hviezdičiek materských škôl. Organizátormi boli Spoločný 
obecný úrad – školský úrad so sídlom v Trhovišti, Obecný úrad Pozdi-
šovce a Materská škola Pozdišovce.

Slávnostne vyzdobený areál 
materskej školy privítal najmlad-
ších olympionikov z týchto 12 MŠ 
-  Bánovce n/O, Bracovce, Fal-
kušovce, Horovce, Ložín, Mal-
čice, Markovce, Moravany, Po-
zdišovce, Rakovec n/O, Trhoviš-
te a Tušická Nová Ves. Po sláv-
nostnom nástupe súťažných druž-
stiev za zvukov olympijskej hym-
ny bola vztýčená olympijská vlaj-
ka a zapálený olympijský oheň. V 
individuálnych disciplínach súťa-
žili deti v behu na 20 metrov, ská-
kaní vo vreci, hode na cieľ, skoku 
do diaľky z miesta a zbieraní plas-
tových kvetov. Družstvá súťažili v 
štafete na 4x20 metrov, preťaho-
vaní lanom a penaltovom festiva-
le. Súčasťou športovej olympiády 
boli aj nesúťažné disciplíny – pre-
skakovanie olympijských kruhov 
s Indiánom, Vodníkov svet, Po-
moc Popoluške, environmentálna 
hra so Stromolístkom a prehliad-
ka výtvarných prác detí zúčastne-
ných materských škôl. V konku-
rencii tucta zúčastnených škôl sa 
víťazom štvrtého ročníka stalo do-
máce družstvo MŠ Pozdišovce v 
zložení: Michaela Bakajsová, Ta-
mara Kočišová, Alex Pliška a Ró-
bert Čačko.

Pre všetkých účastníkov podu-

jatia zamestnanci školskej stra-
vovne MŠ pripravili chutnú desia-
tu a obed s prekvapením. Ďaku-
jeme sponzorovi Ing. Vladimírovi 
Kostovčíkovi a rodičom detí, kto-
ré materskú školu navštevujú, za 
aktívnu pomoc a úspešný priebeh 
olympiády.

Z. Bruňová, riaditeľka MŠ

MALÍ SPEVÁCI
Základná škola v Zalužiciach pripra-

vila nedávno 6. ročník speváckej súťaže 
pod názvom „Ej, zalužicki poľo“. Ide o re-
gionálnu súťaž detí materských a žiakov 
základných škôl v speve ľudových pies-
ní. Na podujatí mala zastúpenie aj naša 
obec. V I. kategórii si úspešne počínali 
žiaci našej ZŠ Lucia Šestáková a Ondrej 
Novák, ktorí obsadili druhé, resp. tretie 
miesto. Úspešní boli aj o niečo starší Poz-
dišovčania – Patrik Novák a Dominika 
Moskaľová, v súčasnosti žiaci II. ZŠ Mi-
chalovce, ktorí získali diplomy za tradič-
ný ľudový prejav. Blahoželáme! -pr-

POHÁR NAŠEJ ZŠ 
Dňa 26. mája sa konala v pora-

dí už IV. Športová olympiáda zá-
kladných škôl Školského úradu Tr-
hovište. V tomto školskom roku sa 
uskutočnila na pôde ZŠ s MŠ v Mal-
čiciach.

Našu školu reprezentovalo osem 
žiakov v športových súťažiach: J. 
Benková, I. Kočišová, B. Soták, D. 
Fabián, V. Siváková, L. Čižmárik, P. 
Poprík, E. Kočišová a  A. Lacková 
vo vedomostnej disciplíne. Súťaži-
lo sa v rôznych športových disciplí-
nach. Žiaci sa snažili podať čo naj-
lepšie výkony. Atmosféra bola nabi-
tá napätím zo športovania. 

V konkurencii deviatich základ-
ných škôl sme skončili v celkovom 
hodnotení na 1. mieste. Po troch ro-
koch sa k nám opäť vrátil putovný 
pohár. (aja)

(Pokračovanie na str. 3)

PARLAMENTNÉ VOĽBY
V sobotu 12. júna sa v Sloven-

skej republike uskutočnili par-
lamentné voľby, v ktorých par-
lamentnú väčšinu získali dovte-
dajšie opozičné strany. Tie zís-
kali pre funkčné obdobie 79 zo 
150 poslaneckých kresiel. O po-
slanecké stoličky sa uchádzalo 
takmer 2 400 kandidátov na kan-
didátkach 18 politických strán.

V našej obci bolo do zoznamu 
voličov zapísaných 1 002 osôb,
volieb sa zúčasnilo 493 (49,20%),
z toho dvaja hlasovali z cudziny.
Počet platných hlasovacích líst-
kov predstavoval 487. Najviac 
hla sov získal Smer–SD – 220 
(45,17%) pred Slobodou a So li-
da ritou (SaS) a Slovenskou de-
mo kratickou a kresťanskou 
úniou–DS, ktoré získali zhodne 
po 47 hlasov (9,65%). Na ďalších 
miestach skončili Kresťansko-
demokratic ké hnutie – 41 
(8,41%), Ľudová stra na HZDS – 
28 (5,74%), Komunistická stra-
na Slovenska – 23 (4,72%), Slo-
venská národná strana – 22 
(4,51%), Strana demokratickej 
ľavice – 17 (3,49%), Ľudová stra-
na Naše Slovensko – 11 (2,25%), 

Európska demokratická strana 
– 9 (1,84%), Únia-Strana pre Slo-
vensko a AZEN (Aliancia za Eu-
rópu národov) po 7 (1,43%), Ve-
selá strana Paliho Kapurková a 
Most-Híd po 3 (0,61%) a Zdru-
ženie robotníkov Slovenska – 2 
(0,41%).

Ani jeden hlas nedali voliči z 
nášho volebného okrsku SRK 
(Strana rómskej koalície), Stra-
ne maďarskej koalície (SMK-
MPK) a Novej demokracii. Pred-
sedom okrskovej volebnej ko-
misie bol Peter Zubko. -jpz-

Kaderníctvo v budove zdravotného strediska vedie Michaela Tan-
kovčíková. Obyvateľom obce slúži už päť rokov. Snímka: M. H.

Aj v tomto roku sa o postavenie mája v centre obce zaslúžili čle-
novia DFSk Harčare. Snímka: Milan Hreščo
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ÚSPEŠNÝ (NE)RYBÁR
V sobotu 1. mája sa v micha-

lovskej lokalite Baňa usku  toč nila 
súťaž rybárov a ne ry bá rov do 7 
rokov o Pohár primátora mesta 
Michalovce v lo ve rýb. Medzi 62 
neregis trovanými súťažiacimi bol 
aj Pozdišovčan Viktor Vereš čák. 
Napriek tomu, že bol najmenší a 
najmladší, počínal si veľmi úspeš-
ne, a svoju kategóriu vyhral s úlov-
kom 1 054 gramov pred Kristiá-
nom Kováčom (980 g) a Samue-
lom Hir jakom (840 g). Ceny súťa-
žiacim odovzdal primátor Mgr. Vi-
liam Záhorčák a funkcionári MO 
SRZ Mi chalovce, ktorá pre nere-
gistrovaných zadarmo zabezpeči-
la biče s rebríkom a krmivo s kost-
nými červami. -r-

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na rokovaní 25. júna:

 Zobralo na vedomie:
1. Správu auditora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2009.
2. Informáciu o pripravovaných športových a kultúrnych podujatiach – 

11. júla futbalové turnaje, 18. júla 20. folklórne slávnosti.
3. Žiadosť M. Š. o úpravu prístupovej cesty.
 Schválilo:
1. Záverečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
2. Schodok rozpočtu za rok 2009 v sume 71 246 €.
3. Výročnú správu obce za rok 2009.
4. Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pozdišovce – pozemku        

par cela č. 2904/85 o výmere 817 m2 v katastrálnom území Pozdišovce 
víťazovi verejnej súťaže Ing. Z. H. za kúpnu cenu 12 €/m2 
• s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlast-

níckeho práva do KN v prospech kupujúceho a výstavby IS k pred-
metnej parcele, ktoré po dokončení prevedie na obec,

• s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim na základe faktúry vy-
stavenej ku dňu podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými strana-
mi v lehote splatnosti 15 dní.

5. Finančný príspevok pre Michalovsko-košickú pravoslávnu eparchiu k 
vydaniu dvojjazyčného slovensko-anglického schematizmu vo výške 
200 €.

6. Žiadosť o prenájom obecnej budovy č. 211 Gréckokatolíckej cirkvi – 
mesačne 10 €, energie platí nájomca.

 Odporučilo starosti obce:
1. Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uzne-

senia v bode 4.
2. Zabezpečiť osadenie dopravných značiek s maximálnou povolenou 

rýchlosťou 30 km/hod. na uliciach Tichá, Vislok, Viničná a pri škole
(v tomto prípade aj značku Pozor deti!)

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

(Dokončenie zo str. 2)

JUBILEJNÉ SLÁVNOSTI
Na jeseň 1989 pracovala DFSk 

Harčare v zložení: A. Antal, Anna 
Antalová, Michal Drábik, Ing. Mi-
chal Hreščo, Ľubomír Matina, Jú-
lius Ihnacik, Mária Ihnaciková, Ján 
Poprik, Milan Lukáč, Daša Luká-
čová, Ján Pavlík, A. Lukáč, Anna 
Ferčáková a harmonikár Ladislav 
Pastir. V tom čase mala skupina 
nacvičené pásmo o hrnčiaroch, s 
ktorým vystúpila aj na festivale vo 
Východnej (9. júla 1989 v bloku 
ľudové remeslá). Začiatkom de-
väťdesiatych rokov naši folkloris-
ti vystupovali v Sorožnici, Micha-
lovciach (s pásmom Pridany) a na 
iných podujatiach. 

To bol jeden z hlavných dôvo-
dov, aby sa pravidelne predstavo-
vali taktiež domácemu publiku a 
tak z iniciatívy M. Poprikovej boli 
roku 1991 usporiadané I. folklór-
ne slávnosti. Po odchode niekoľ-
kých starších členov v tom čase 
v skupine účinkovali aj niekto-
rí noví – Zuzana Jurková ml., Ta-
tiana Paľová, Renáta Paľová, La-
dislava Farbarová a Jana Paľo-
vá. Okrem domácich sa na pre-
miérových slávnostiach predsta-
vili FSk Klubovjanka z Michalo-
viec, Viňančan z Vinného a sólis-
ta Ondrej Novák. Pri MOS krátko 
(1991) pracoval detský FS Har-
čaročka, ktorý viedla pracovníčka 
MOS Oľga Fridrichová.

Pre nezhody zo skupiny odišli 
ženy, zostali len muži. Postupne 
v DFSk Harčare účinkovali Dušan 
Čižmárik, Emil Čačko, M. Lukáč, 
Ladislav Dobrovolský, Juraj Pan-
cák, harmonikárka Zuzana Beľu-

šová, Ján Furčák, Ondrej Novák 
(harmonikár), Pavel Paľo, Ján 
Malčický a Ján Tokár. 

Pozdišovskí folkloristi doteraz 
absolvovali stovky vystúpení, pre-
važne v zemplínskom regióne. 
Dušou skupiny bol jej dlhoročný 
vedúci Michal Drábik, ktorý pomo-
cou magnetofóna nahral desiatky 
ľudových piesní, aby sa zachovali 
aj pre mladšie generácie. Naspie-
vali ich Andrej Čižmárik, Anna 
Menkyová, Mária Ščerbáková a  
ďalší. Súčasným vedúcim (od r. 

2007) je harmonikár Ondrej No-
vák. Popri práci v skupine spoloč-
ne s manželkou Zuzanou (Jurko-
vou) vedie detský súbor Harčarik. 
Jeho členovia sa prezentujú dob-
rými výsledkami na rôznych regi-
onálnych súťažiach a veríme, že 
o nich budeme ešte veľa počuť.

Pozdišovské folklórne slávnos-
ti v priebehu dvoch desaťročí obo-
hatili desiatky folklórnych skupín 
a súborov z východu Slovenska. 
Verím, že ešte dlho budú obyva-
teľom obce a okolia rozdávať ra-
dosť svojím spevom i tancom.

J. P. Zemplínsky

 (Dokončenie zo str. 1)

SPOLOČNÉ MODLITBY
Tohtoročný ekumenický Svetový deň modlitieb, ktorý bol 5. 

marca, mal tému: „Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina.“ Mod-
litby boli orientované na africkú krajinu Kamerun.

Jedno z mnohých podujatí, ktoré sa v kresťanskom svete pri 
tejto príležitosti uskutočnili, bolo v spomínaný deň v gréckoka-
tolíckom chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa. Modlitbami a 
spevmi sa doň zapojilo 18 žien z Evanjelickej cirkvi a.v. a Gréc-
kokatolíckej cirkvi pod vedením Marcely Lemešovej.

Na tomto ekumenickom stretnutí sa k veriacim Božím slovom 
prihovorili duchovní oboch cirkví – Ľubomír Kordoš a Ján Le-
meš. Text a snímka: M. Hreščo

MATICA HODNOTILA
(Dokončenie zo str. 1)
nie vlastného života v MO. V rozprave prí-
tomní vyslovili stanoviská k predneseným 
správam a zvyšovaniu angažovanosti čle-
nov Matice. Hosťom valného zhromažde-
nia bola riaditeľka Domu Matice slovenskej 
v Michalovciach Mgr. Ingrid Lukáčová. Vo 
svojom vystúpení informovala prítomných 
o prípravách Matičného svetového festiva-

lu slovenskej mládeže (1. až 5. júla) v Nitre 
a Medzinárodného letného tábora mládeže 
v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. V zá-
vere poďakovala pozdišovským matičiarom 
za rozširovanie matičných myšlienok medzi 
obyvateľmi obce.

V uznesení valné zhromaždenie schváli-
lo predkladané správy a prijalo závery na 
zlepšenie činnosti organizácie. M. Drábik

Viktor Vereščák bol na nedávnej rybárskej súťaži v Michalovciach 
nielen najmenším, ale i najúspešnejším (ne)rybárom. Snímka: SRZ

∙ Onedlho uplynie 10 rokov od 
zriadenia gréckokatolíckej farnosti 
v našej obci. V najbližších dňoch 
vyjde publikácia, ktorá zachytáva 
dejiny a osudy gréckokatolíkov
v uplynulom období. Jej súčasťou 
je aj obrazová doku men tácia.
∙ Väčšina Pozdišovčanov pozná 
nášho rodáka Mgr. Júliusa Krá-
ľa ako pedagóga a výtvarníka. 
Obec pripravuje ma lú zbierku, v 
ktorej J. Kráľ okrem vý tvarných 
prác prekvapí aj svojimi bás ňami. 
Skromná knižôčka nesie viac než 
symbolický názov – Rodákom. 
∙ V priebehu prvého polroka 
tohto ro ka bolo v našej obci 131 
nezamestnaných občanov v pro-
duktívnom veku. Viac ako treti-
na z nich (45) bola zapojená do 
menších obecných služieb. (red)

STRUÈNE
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HRNČIARSKE MÍĽNIKY
Pozdišovské hrnčiarstvo zažilo počas 

svojej bohatej histórie viaceré významné 
roky. Najstarší záznam o ňom pochádza z 
roku 1416, kedy došlo k ozbíjaniu miest-
nych hrnčiarov poddanými michalovského 
pána, ktorý okrem potrestania vinníkov 
riešil aj ďalšiu problematiku týkajúcu sa 
hrnčiarov. Roky 1743, 1924 a 1947 boli 
zase významné pre cechovú, resp. druž-
stevnú výrobu.

Nie menej dôležitým bol aj rok 1985. 
Ale poďme pekne po poriadku. Keď si po-
zdišovskí hrnčiari po 2. svetovej vojne za-
ložili spoločné výrobné a predajné druž-
stvo Svojráz, ako najvhodnejší objekt sa 
javil opustený sirmajovský kaštieľ. Lenže 
nároky z roka na rok rástli a už v šesťde-
siatych rokoch sa hovorilo o nových výrob-
ných priestoroch, kde by boli vytvorené 
vhodné podmienky aj pre výchovu mla-
dých odborníkov. S výstavbou nového zá-
vodu sa začalo v októbri 1977. Realizá-
torom stavebných prác bol Chemkostav, 
národný podnik, Humenné, dodávateľmi 
technologickej časti BEZ Bratislava, Sigma
Hranice na Moravě a Vihorlat Michalovce. 
Potrebná technológia bola zakúpená ešte 
v rokoch 1978-1980, lenže práce nepo-
stupovali podľa harmonogramu. Najhoršia 
situácia bola v rokoch 1981-1983. Obrat 
nastal až po kádrových zmenách v Chem-
kostave (novým riaditeľom podniku sa stal 
Ing. Ján Hežely a stavbyvedúcim Ján Ja-
noško), čo sa odzrkadlilo aj na tempe prác 
od roku 1984.

Dňom „D“ bol 25. marec 1985, kedy sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie závodu
Keramika Pozdišovce. Zúčastnil sa na ňom 
podpredseda vlády Slovenskej socialistic-
kej republiky Václav Vačok a mnoho ďal-
ších hostí, vrátane vtedajšieho vedúce-
ho tajomníka KV KSS Jána Pirča. Nákla-
dy na výstavbu závodu predstavovali 23 
440 tis. Kčs, podstatne sa zvýšila kapa-
cita, ktorá umožnila vyprodukovať tovar
za 10 mil. Kčs ročne, výrobný sortiment 
predstavoval 60 druhov výrobkov a pra-
covné príležitosti tu našlo vyše 100 ľudí 
pod vedením Michala Mindžáka. Zo star-
ších hrnčiarskych majstrov, ktorí tu pra-
covali, spomeňme Andreja Čižmárika, An-
dreja Lukáča, Andreja Antala, Michala Po-
ľaška, Michala Paľa, Juraja Kočiša, Micha-
la Kráľa a Juraja Maguru-Vojačka.

Bola to významná udalosť a azda nik 
nepredpovedal novému závodu takúto 
budúcnosť, keď už po šiestich rokoch došlo 
k útlmu výroby, zmene majiteľov a pre-
púšťaniu zamestnancov. Žiaľ, to, čo pred 
25 rokmi živilo aj desiatky ľudí z okolia, 
dnes neživí už ani samotných Pozdišovča-
nov. –jpz–

DEŇ HOLOKAUSTU skôr (1813) sa spomínajú v našej obci ďalšie rodiny, 
napr. Salamonovičových, Schonbergerových, Blaumo-
vých, Veliskovičových, Izraelovičových a Berkovičo-
vých. Roku 1828 žilo v Pozdišovciach 65 židov (5,5% z 
celkového počtu obyvateľov obce), v roku 1869 ich bolo 
111 (7,9%). V tom čase došlo k rozkolu v uhorskom ži-
dovstve. Tunajšia židovská obec sa prihlásila k ortodox-
nému smeru. Z tohto obdobia poznáme priezviská ďal-
ších židovských rodín – Lefkovič, Salamon, Weinber-
ger, Feldmann, Jozefovič, Rozenthal, neskôr Moškovič 
a ďalšie. Počet židov na sklonku tohto storočia sa po-
hyboval od 91 do 101, t.j. 8,5% z celkového počtu oby-
vateľstva.

S rozvojom Michaloviec (železnica, pivovar, obcho-
dy, pravidelné trhy a pod.) počet židov v Pozdišovciach 
postupne ubúdal, no ešte na prelome storočí mala ŽNO 
Pozdišovce približne 100 členov. Na jej čele stál veľ-
kostatkár Weinberger. Miestna židovská obec vlastnila 
viackrát prestavovanú synagógu, cintorín, mikve (očist-
ný kúpeľ) a cheder (1. stupeň židovského školstva). 
Táto ŽNO v tom čase už patrila do Michalovského ra-
binátu. Najväčším vlastníkom majetkov v Pozdišovciach 
bol v tom čase židovský občan Samuel Weinberger, kto-
rý vlastnil celkove 1 549 katastrálnych jutár pôdy, z toho 
704 k.j. ornej pôdy, 25 k.j. sadov a lesy. Weinbergerovci 
bývali v kaštieli na Hvizde, vlastnili mlyn, liehovar, pílu a 
pod. V roku 1906 Samuel Weinberger vlastnil 2 200 ka-
tastrálnych jutár pôdy, pestoval pšenicu, ďatelinu a lu-
cernu. V čase žatvy mu pomáhali robotníci zo západné-
ho Slovenska a z Haliče. Mal založený lesný chov svíň, 
taktiež choval ovce, dobytok a ušľachtilé kone. Jeho troj-
valcový parný liehovar vyprodukoval denne 7 hektolit-
rov liehu. Po prvej svetovej vojne boli majetky rozparce-

Dňa 25. januára 1945 bol oslobodený koncentračný 
tábor v poľskom Osvienčime. V tejto novodobej „továr-
ni smrti“ zahynuli státisíce väzňov, prevažne z radov ži-
dovského obyvateľstva. V tento deň si ľudstvo pripomí-
na Deň holokaustu.

Prevažná časť Pozdišovčanov sa so židmi nestretla. 
Príslušníci staršej generácie sa však na mnohé židov-
ské rodiny dodnes pamätajú, veď do 2. svetovej vojny 
mnohí s nimi denno-denne prichádzali do styku.

Prvá zmienka o židovskej rodine v našej obci pochá-
dza z roku 1691. Tá mala podľa súdobej listiny v prenáj me 
pánske a bola pod záštitou miestneho zemepána. Zdá 
sa, že tento pobyt Židov bol iba prechodný. Na začiat-
ku druhej tretiny 18. storočia je spomenutých 7 podomo-
vých predajcov a v zápise z kanonickej vizitácie z roku
1749 nie je zmienka ani o jednom židovskom občanovi.

V druhej polovici 18. stor. sa stretávame so značnom 
migráciou židovského obyvateľstva z Haliče do nášho 
regiónu. V tom čase už bolo v našej obci niekoľko ro-
dín drobných obchodníkov a nájomcov a tunajšia židov-
ská náboženská obec tvorila spolu so židmi okolitých 
obcí približne stočlennú komunitu. Už v tom čase mali 
židia v našej obci neveľkú klasicistickú synagógu, vlast-
ný cintorín, kde pochovávali židov aj z okolitých obcí a 
spolok Chevra kadiša (Sväté či Pohrebné bratstvo), kto-
rý vykonával pohrebné obrady a udržiaval cintorín. Na 
sklonku 18. storočia patrili pozdišovskí židia pravdepo-
dobne ešte do Humenského rabinátu (dištriktu), keďže 
príchod a nárast židovského obyvateľstva do Michalo-
viec badať až neskôr.

Na začiatku 19. storočia (1812) tu žijú rodiny Sim-
ka Frajnoviča, Marka Lemberga a ďalších. O rok ne-

PRIPOMÍNAME SI 695. VÝROČIE PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

VÝZNAMNÉ POSTAVENIE
sa tu vystriedali viaceré známe i 
menej známe rody. Roku 1640 zís-
kal tunajšie majetky Peter Sirmaj 
zo Sirmy (1608-1659), zaklada-
teľ pozdišovskej vetvy Sirmajov-
cov. Peter bol od roku 1646 pod-
županom Zemplínskej stolice, za 
pomoci ktorej si roku 1648 posta-
vil kaštieľ a určil ho za rodinné sí-
dlo. Okrem Petra vynikli v nepo-
kojných časoch na prelome 17. a 
18. stor. aj jeho dvaja synovia – 
Štefan a Andrej.

Štefan (okolo 1640-1711) bol po-
li tikom. Po roku 1675 bol sudcom
 zemplínskej stoličnej správy, ne-
skôr pôsobil ako poľský vyslanec 
pri vyjednávaniach. Bol viackrát 
väznený, nakoniec prešiel na stra-

Naša obec mala v minulosti 
v zemplínskom regióne (stolici, 
resp. župe) významné postavenie. 
Prispeli k tomu aj viaceré vplyvné 
rodiny, ktoré obec vlastnili, resp. 
mali tu majetky. Z mnohých rodov 
vynikli najmä Ákošovci a Sirma-
jovci, ktorých príslušníci vykoná-
vali aj významné funkcie vo vte-
dajších správnych štruktúrach.

Prvým po mene známym ma-
jiteľom našej obce bol Peter, syn 
Rajnolda, ktorý zomrel bez po-
tomka, a tak jeho dediny Pozdi-
šovce a Drahňov roku 1315 da-
roval kráľ Karol Róbert Michalo-
vi z rodu Ákošovcov. Keďže Mi-
chal zvíťazil nielen nad vojska-
mi Matúša Čáka, ale aj nad vzbú-
rencami vedenými Petrom a Šte-
fanom, kráľ túto donáciu potvr-
dil roku 1322. Kým spočiatku bol 
kastelánom hradu Šariš, v rokoch 
1321-1325 už bol županom Zem-
plínskej stolice, neskôr ešte ďal-
ších dvoch a zastával aj vysoký 
úrad taverníka kráľovnej. K po-
zdišovskému hradnému panstvu 
okrem sídelnej obce patrili dediny 
Krásnovce, Šamudovce, Slavkov-
ce, Nová Ves (zaniknutá obec), 
Suché a osada Betlenovce. Michal 
zomrel roku 1341. Po jeho smrti 
kráľ Žigmund Luxemburský roz-
delil tunajšie majetky viacerým 
zemanom.

Do 40-tych rokov 17. storočia 

nu viedenského dvora, pôsobil aj 
ako poradca uhorského palatína. 
Dosiahol barónsky a grófsky titul.

Andrej (1656-1723) bol krajin-
ským a vojenským hodnostárom. 
Roku 1682 dobyl Košice, roku 
1687 bol spolu s bratom Mikulá-
šom zlapaný a väznený generálom 
Karaffom, roku 1690 bol župa-
nom a v rokoch 1704-1711 podžu-
panom Zemplínskej stolice. Vlast-
nil šesť kaštieľov, resp. kúrií, ma-
jetky a poddaných v 43 obciach.

Z ďalších potomkov tohto rodu 
možno spomenúť Andrejových 
synov Meňhérta (1691-1765), za-
kladateľa pozdišovského hrnčiar-
skeho cechu (1743) a Alexan-
dra (1704-1776), ktorý vlastnil na 
Zemplíne 8 celých dedín a pod-
daných v ďalších 23 dedinách. Z 
mladších príslušníkov rodu vyni-
kol Jozef ml. (1811-1903). Pôso-

bil v Michalovciach ako župný 
úradník a Košiciach. Pochovaný 
je na pozdišovskom cintoríne. 

Pozdišovce sú miestom posled-
ného odpočinku mnohých prísluš-
níkov tohto roku, ktorý ovplyvňo-
val nielen dejiny našej obce, ale aj 
zemplínskeho regiónu. (JPZ)

Štefan Sirmaj  Andrej Sirmaj

(Pokračovanie na str. 5)
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DEŇ HOLOKAUSTU
(Dokončenie zo str. 4)
lované a odpredané desiatkam no-
vých vlastníkov. Mimochodom jed-
nu z parciel, ktorá neskôr slúžila ako 
baňa, kúpili od Alexandra Weinber-
gera miestni hrnčiari na ťažbu hliny 
(zmluva z roku 1923).

Kým v prvom desaťročí 20. sto-
ročia žilo v obci 95 židov, v ďalších 
desaťročiach (1920-1940) ich počet 
rapídne klesal: 86, 55 a 54. Po vzni-
ku ČSR, v medzivojnovom období, 
židia vlastnili 3 obchody s mieša-
ným tovarom, 3 krčmy, mäsiarstvo 
a niektorí sa zaoberali poľnohospo-
dárstvom. Bolo tu niekoľko remesel-
níkov, medzi nimi aj zlatník. Patrili k 
nim napr. Samuel Cimmerman, Jú-
lius Braun, Zlatuška Cimmermano-
vá, Ilona Moškovičová, Móric Rot, 
Móric Markovič, Aron Moškovič, Jo-
zef Berkovič, Adolf Weisberger a iní. 
Ich príbytky stáli prevažne v čas-
ti Dolný koniec po pravej strane (od 
Jána Lacka – Kucanského po Ja-
nindu) v smere od Michaloviec, kde 
stála aj skôr spomínaná synagóga 
(na terajšom pozemku Gojdových). 
Počas druhej svetovej vojny boli 
niektoré židovské obchody arizova-

né miestnymi občanmi, tunajší židia 
boli postupne vylúčení z hospodár-
skeho života a žili zväčša z podpory 
svojich súvercov z Michaloviec. 

Tragédia pozdišovských, ale aj 
iných židov bola dovŕšená v druhej 
polovici tejto strašnej vojny. Už kon-
com marca 1942 boli mladí židia od-
vlečení do Michaloviec a cez zber-
né strediská deportovaní do tábo-
rov smrti na poľskom území. Za-
čiatkom mája toho istého roku, tak-
tiež v Michalovciach, sústredili ďal-
ších príslušníkov židovských rodín 
a 7. mája ich deportovali do geta v 
Lukove na poľskom východe, od-
kiaľ pravdepodobne putovali do vy-
hladzovacích táborov. Po vojne sa 
údajne do obce nakrátko vrátil len 
František Braun (nar. 1916), okrem 
iného vynikajúci futbalista. Miestna 
židovská komunita však v dôsledku 
smutne známych udalostí zanikla.

Židovskí občania však neboli iba 
obchodníkmi a remeselníkmi, ako 
ich zväčša poznáme. Aj medzi po-
zdišovskými židmi boli vzdelanci. 
Jedného z nich – Mojžiša (Mózesa)
Feldmanna – vám predstavujeme 
na inom mieste. J. P. Zemplínsky

TECHNICKÉ STAVBY 
V blízkosti artézskej studne Ši-

roká stojí komplex budov, kde 
predtým prevádzkoval mlyn, lie-
hovar, píla a sódovkáreň.

Mlyn pochádza z prvej treti-
ny 19. storočia. V druhej polovici 
19. a začiatkom 20. storočia pat-
ril veľkostatkárom Weinbergerov-
com. Na sklonku 1. ČSR a počas 
2. svet. vojny je ako majiteľ poz-
dišovského parného mlyna uvá-
dzaná spoločnosť Mikyska a spol. 
Na prelome 30-tych a 40-tych ro-
kov mal mlyn v prenájme židov-
ský občan Jozef Weinberger. Mlyn 
so 4 pracovníkmi patril v tomto 
období medzi strategické podni-
ky (t.j. podniky dôležité pre obra-
nu štátu), mal parný pohon s výko-
nom 50 konských síl a denná ka-

pacita obilia predstavovala 100 q.
Liehovar bol postavený v tom 

istom období ako mlyn. Patril
Wein bergerovcom. Po vzniku ČSR
patril k najväčším podnikom svoj-
ho druhu na Slovensku. Po úpad-
ku veľkostatku prešiel do rúk tých 
istých majiteľov ako mlyn. V pre-
nájme ho mal židovský občan
Viliam Goldmann. Liehovar mal
s mlynom spoločný parný pohon 
(50 HP) a patril taktiež medzi stra-
tegické podniky. Zamestnával 6 
pracovníkov a denne vyproduko-
val 400 až 600 l liehu, pričom den-
ná kapacita bola až 2000 l. Zaria-
denie bolo ešte pred prechodom 
frontu odpredané. Po vojne bola 
bu dova liehovaru prispôsobená 
po trebám JRD. (rk)Budova parného mlyna z prvej tretiny 19. storočia. Snímka: archív JPZ

ŽIDOVSKÉ ZVYKY A OBYČAJE
Židia neboli pôvodným obyvateľstvom Európy. Prichádzali do Európy a na naše 

územie už v prvých storočiach nášho letopočtu, predpokladá sa, že s rímskymi lé-
giami, buď ako ich otroci alebo obchodníci. Uhorskí panovníci prispeli k zvýšeniu 
počtu židovského obyvateľstva na našom území svojou ústretovou politikou. V 11.
-13. stor. boli židia vo väčšine krajín prenasledovaní, preto prijateľnejšie podmien-
ky v Uhorsku spôsobili ich prílev z Nemecka, Rakúska, Čiech, Moravy. Po nástupe 
Habsburgovcov sa tento prílev židov na Slovensko a do celej krajiny zmiernil.

V Pozdišovciach, ako aj na Zemplíne, sa ži-
dia usadzovali výraznejšie až v druhej polovi-
ci 18. stor. Veľký počet židovského obyvateľ-
stva prichádzal najmä z východu, z Haliče a 
Podkarpatskej Rusi. Obdobie, kedy sa presne 
v Pozdišovciach usídlili židia nie je jasné. Isté 
je len to, že to bolo ešte pred rokom 1742. 
V tomto roku tu už totiž existovala synagó-
ga, ktorú okrem pozdišovských židov navšte-
vovali aj židia z Michaloviec. Bola tu vytvore-
ná náboženská obec na čele s rabínom, ktorá 
bola staršia ako náboženská obec v Michalov-
ciach. Tá vznikla až v 19. storočí. Michalovskí 
židia teda ešte v roku 1742 modlitebňu ne-
mali a navštevovali práve pozdišovskú syna-
gógu. Židia, aj keď boli jednotne označovaní, 
neboli jednoliatou skupinou. Postupne sa za-
čali nábožensky deliť. V Uhorsku to bolo až na 
4 skupiny, a to na židov neologických – kto-
rí zavádzali do náboženstva novšie poníma-
nie a pohľad na náboženské predpisy, orto-
doxných, ktorí presadzovali tvrdé dodržiava-
nie náboženských predpisov a malú skupinku, 
ktorá sa nepripojila ani k jednému z týchto 
smerov a nazvala sa status quo ante. Na vý-
chod Slovenska prenikol ešte chasidizmus, čo 
bol židovský smer podobný ortodoxnému, ší-
riaci sa z Poľska.

Pozdišovská náboženská obec bola obcou
ortodoxnou, čiže prísne dodržiavala všetky
náboženské predpisy zhrnuté v Halache. Pred- 
pisov bolo 613 a netýkali sa len nábožen ského 
života, ale aj každodennosti. Veľká časť predpi-
sov venovala pozornosť stravovaniu a stravo- 
vacích návykov. Prísny zákaz sa vzťahoval
na používanie krvi, lebo podľa židovského ná-
boženstva práve v nej sídli duša. Preto i zviera-
tá museli byť usmrcované rituálnym spôsobom
tak, aby pri usmrcovaní zviera netrpelo a do-
konale stieklo z krvi. Z tohto dôvodu je vylú-
 če né, aby židia používali krv pri svo jich ob ra-
 doch, ako sa šírilo medzi ostatným oby va teľ-
stvom, ktoré židov často napádali pre takzva-
né „rituálne vraždenie kresťanských detí“.

K ďalším zákazom týkajúcich sa stravova-
nia patrilo jedenie mliečnych a mäsitých po-
krmov naraz. V židovskej kuchyni sa nachá-
dzali špeciálne taniere, príbory a iný riad na 
mäsité a mliečne pokrmy. Po mliečnom jedle 
sa muselo čakať aspoň 2 hodiny, aby sa mo-

hol konzumovať mäsitý pokrm, a po mäsitom 
aspoň 6 hodín. Ani všetky druhy mäsa nema-
li ortodoxní židia povolené jesť. Mohli použí-
vať mäso z hovädzieho dobytka, kôz, vyso-
kej zveri, gaziel, antilop, ale nie zo svíň, tiav, 
oslov, koní, mäsožravcov, hlodavcov a vod-
ných cicavcov. Z rýb a morských tvorov mohli 
konzumovať len tie, čo majú plutvy a šupi-
ny, čiže nejedli úhory, mušle, krevety, kra-
by. Prísni ortodoxní židia dokonca nejedli nič 
v nežidovských domácnostiach. Toto pravidlo 
sa dnes už veľmi nedodržiava.

Zaujímavé sú i pravidlá v obliekaní. Zaká-
zané bolo vyrábať šaty zo zmiešaných mate-
riálov, napríklad vlny a ľanu. Od stredoveku 
museli muži nosiť pokrývku hlavy, pretože 
ob nažené hlavy sa vnímali ako znak ľahko-
vážnosti. Od 18. storočia sa nosí okrúhla čia-
počka, známa tiež ako kipa alebo jarmulka. 
Aj ženy boli obmedzované viacerými predpis-
mi. Po svadbe si napríklad musela žena oho-
liť hlavu. Vlasom sa totiž pripisovala erotická 
príťažlivosť, ktorá by mohla muža rozptyľo-
vať pri náboženských obradoch. Preto mnohé 
vydaté ženy nosili okrem čepca aj parochne.
V ortodoxných rodinách sa toto pravidlo do-
dnes dodržiava.

Základom života židovskej rodiny je nábo-
ženstvo a jeho odovzdávanie potomkom. Pre-
to bolo v minulosti prísne zakázané sobášenie
mimo židovskej komunity. Kto toto pravidlo
porušil, bol exkomunikovaný a vyradený z ná-
 boženskej obce. To znamenalo v podstate spo-
 ločenskú záhubu, lebo takého človeka nepri-
jímali ani kresťania. Bolo tiež zakázané brať 
si žida v rámci blízkeho príbuzenstva, aby sa 
predchádzalo dedičným chorobám a degene-
rácii. Preto bolo uzatváranie manželstiev veľ-
mi dôležité. Židia si vytvorili funkciu takzva-
ného dohadzovača. Ten mal za úlohu nájsť 
vhodného partnera. Partneri sa hľadali nielen
z iných regiónov, ale i krajín, často hlavne
z Poľska. Dôležitým pri uzatváraní manželstva
nebol ani tak pôvod a majetok rodiny, ako 
vzdelanie potenciálneho ženícha, pretože v ži-
 dovskej komunite sa vzdelanie veľ mi cenilo.
Židia mali vlastné školy a každý chlapec mu-
sel mať aspoň základné vzdelanie, poznať 
hebrejskú abecedu a základy judaizmu. Mno-
hí však navštevovali aj školy vyššieho typu – 

ješivy a stredné školy, niektorí aj univerzity.
V rokoch 1811-12 žilo v Pozdišovciach 74 

židov a podľa mien hláv rodín vieme, že tu žili 
rodiny Marka Davidovitsa, Simka Davidovit-
sa, Herska Jakaba, Moisesa Krausza, Davida 
Krausza. Významnou rodinou bola rodina We-
inbergerova, ktorá mala v obci koncom 19. 
storočia veľký statok. Počas prvej ČSR vlast-
nil v obci krčmu istý Schwarz, ktorého syn po-
tom učil v židovskej škole v Michalovciach. V 
dedine bol však skôr známy ako agitátor proti 
kresťanstvu. Ešte v roku 1930 žilo v Pozdišov-
ciach 55 židov, v roku 1942 ich bolo 54.

Obdobie Slovenského štátu a druhej sve-
tovej vojny však zasiahlo aj túto židovskú ko-
munitu. I jej sa týkalo riešenie židovskej otáz-
ky –  vyvezenie židov za prácou na východ. 
Presné počty vyvezených  židov z Pozdišoviec 
nepoznáme, ale v celom Zemplíne zostalo 
kon com vojny v roku 1944 len do 200 z nich. 
V Pozdišovciach boli likvidované židovské ob-
chody. Zhabané bolo mäsiarstvo, ktoré vlast-
nila Elena Moškovičová a obchod so zmieša-

ným tovarom Lány Rosenbergovej. Po vojne 
sa do Pozdišoviec nevrátilo židovské obyva-
teľstvo a tak je to i v súčasnosti.

Jana Cholevová, ZM

Poznámka redakcie: Pamiatok na židov v 
Pozdišovciach príliš veľa nezostalo. Synagó-
ga stála pri hradskej (hlavnej ceste), a bola 
podobná synagóge v Humennom (tá stála na 
mieste terajšej pobočky NBS). Bola postavená 
z kameňa a zvonku bolo pristavené drevené 
schodisko, ktoré smerovalo na galéru (bol to 
akýsi balkón pre ženy s deťmi). Steny boli na 
východnej strane maľované. Po vojne synagó-
ga chátrala a bola zbúraná. Nachádzala sa na 
pozemku, ktorý teraz patrí rodine Gojdových. 
Cintorín ležal asi pol kilometra od centra de-
diny Na hure. Postupne zarastal a približne
v polovici sedemdesiatych rokov 20. stor. bol 
zrovnaný so zemou. Jedinými pôvodne židov-
skými stavbami sú neobývané domy č. 210
a 220 (po Jánovi Lackovi a Jánovi Magurovi) 
v miestnej časti Dolný koniec. (mh, jpz)
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Z HISTÓRIE MIESTNEHO JRD

Po februári 1948 prijalo vtedajšie vedenie štátu (ČSR) celý rad nových 
zákonov. Jedným z nich bol aj zákon o jednotných roľníckych družstvách 
(JRD) z 23. februára 1949, ktorý priniesol značné zmeny v poľnohospodár-
skej výrobe. Cieľom týchto opatrení bolo prejsť od rozdrobenej malovýro-
by k veľkovýrobe.

stva bola rozdelená do troch základ-
ných oblastí – živočíšna, rastlinná a pri-
družená výroba. JRD Pozdišovce malo 
v tom čase 5 hospodárskych dvorov a 
hospodárilo na výmere 2 735 ha. Roku 
1978 pribudla v Pozdišovciach farma, 
kde bolo ustajnených 600 dojníc.

Družstvo počas svojej existencie za-
bezpečovalo aj sociálne úlohy pre svo-
jich členov – rekreácie, zájazdy a pod., 
podporovalo činnosť športovcov, hlav-
ne futbalistov a iné aktivity. Koncom 
osemdesiatych rokov sa presťahova-
lo do novovybudovaných priestorov 
v susedných Močaranoch. To sa však 
už blížil koniec existencie tohto kolo-
su. Stalo sa tak niekoľko rokov po no-
vembrových zmenách 1989 v bývalom 
Československu. V našej obci vznikla 
roku 1998 spoločnosť Agroklas druž-
stvo Pozdišovce, ktorá však zanikla
ku koncu roka 2002.

Na čele JRD (neskôr JRD Pokrok, 
resp. Agroklas), ktoré v niekdajšom 
„veľkom“ Michalovskom okrese v 
šesťdesiatych rokoch patrilo medzi 
najlepšie, stáli títo predsedovia: Michal 
Ivan, Andrej Magura, Jozef Pristáš, Ju-
raj Šimko, Ing. Michal Kačur, Ing. Ján 
Gido, Ing. Andrej Kušnír, Ing. Vasiľ 
Čuvan, Ing. Ján Dzurko a Ján Magura.

Pozdišovský chotár v súčasnos-
ti už vyše desať rokov obhospodarujú 
dve samostatné spoločnosti – Zagro a 
KOAN. Pripravil: J. P. Zemplínsky

Tento nový zákon bol vo vtedajšom 
Michalovskom okrese prvýkrát apli-
kovaný v Hažíne, kde prvé prihláš-
ky podpísali a prípravný výbor zvoli-
li 4. mája 1949. Ešte v tom istom roku 
vznikli prípravné výbory v Pozdišov-
ciach, Bracovciach, Dúbravke, Hata-
love, Malčiciach, Malých Zalužiciach, 
Petrikovciach, Šamudovciach, Trho-
višti a Vinnom. Už v roku 1950 začali 
v týchto JRD pracovať podľa prevádz-
kového poriadku II. typu. Práve v našej 
obci bola v spomínanom roku na hone 
Chvost (Chvust) vyoraná prvá spoloč-
ná brázda. O niečo skôr (1947/8) vznik-
la strojno-traktorová stanica STS), kto-

rá mala vyše 4 desaťročia stredisko s 
príslušnou technikou aj v našej obci. 
Pozdišovce sa môžu popýšiť aj ďal-
ším prvenstvom – práve tu sa uskutoč-
nila v 1951. roku prvá kombajnová žat-
va. Napriek tomu dovtedy „nenahradi-
teľné“ mláťačky slúžili družstevníkom 
ešte ďalších dvadsať rokov.

Počiatočné roky spoločného gazdo-
vania boli ťažké. Ľudia ešte nedôvero-
vali tejto forme hospodárenia a nie všet-
 ci vstupovali do JRD dobrovoľne. Agi-
táciou do družstiev sa zaoberali prí-
pravné výbory, miestne národné výbory
a iné zložky. Ku koncu roka 1950 mali 
JRD v okrese Michalovce 1 912 členov, 
najviac v Malčiciach (235) a Pozdišov-
ciach (216). O rok neskôr ich bolo 2 
212, najviac opäť v Malčiciach (240) 
a Pozdišovciach (224). Treba povedať, 
že napriek vysokému počtu členov ne-
boli všetci majitelia pôdy v našej obci 
členmi JRD. Proces presviedčania po-
kračoval celé desaťročie. Niekoľkí jed-
notlivci, ktorí nevstúpili do družstva a 
rozhodli sa naďalej samostatne hospo-
dáriť (Bruňo, Čenčarik, Horni, Janin-
da), dostali náhradnú pôdu v časti cho-
tára zvanej Kaleň. Kvalite pôdy a do-
stupnej technike obrábania zodpoveda-
li aj výnosy. 

V prvých rokoch družstevníctva ešte 
nebola špecializácia a tak sa v JRD 
chovalo a pestovalo takmer všetko. Zo 
živočíšnej výroby možno spomenúť 
kone, hovädzí dobytok, ovce (v neskôr 
zalesnenej časti Čenčarikovo, zimovali 
v ovčiarni na Sypárni), ošípané, sliep-
ky (na mieste, kde stoja družstevné by-
tovky). Medzi poľnohospodárskymi 
plodinami malo prioritu obilie (pšeni-
ca, jačmeň, raž, ovos), kukurica, rep-
ka, cukrová repa, kŕmna repa, z ovo-
cia hrozno (na Farskom), jablká (v Mi-
žikovej kerte pri Lipovci), čerešne (na 
Podhorí) ďalej zemiaky, ďatelina, lu-
cerna, konope, tabak, harmanček, TTP 
a iné. V prípade jabĺk a čerešní išlo o 
„združstevnené“ sady. 

Družstvo sa postupne modernizo-
valo, pribúdala nová technika – trak-
tory, kombajny, špecializované stro-
je, vo väčšej miere sa začali využívať 
umelé hnojivá, prípravky na ošetrova-
nie plodín a pod. Postupne sa menila 
aj skladba produkcie. Úmerne tomu sa 
zvyšovali výnosy, aj keď v mnohom 
samozrejme záviseli od klimatických 
podmienok. 

Koncom šesťdesiatych a začiatkom 
sedemdesiatych rokov došlo k rozvoju 
vinohradníctva a ovocinárstva (približ-
ne na 100 ha). Došlo k zlúčeniu JRD 
Pozdišovce a Laškovce, v polovici 70-
tych rokov boli pričlenené aj družstvá 
z Močarian, Krásnoviec a Šamudo-
viec. Vzniklo JRD Pokrok so sídlom 
v Poz dišovciach, ktoré svojho času za-
mestnávalo približne 320 zamestnan-
cov. Pracovali tu ľudia nielen z Pozdi-
šoviec, Laškoviec, Močarian, Krásno-
viec Šamudoviec či Michaloviec, ale aj
z iných okolitých obcí. Činnosť druž-

VODA – BOŽÍ DAR
(Dokončenie z min. čísla)

Voda sa zo studní čerpala rôzne. Z plyt-
kých studní vytekala voľne rúrou a ľudia ju 
chytali do vedier, prípadne ju naberali po-
mocou kľučky. Zo stredne hlbokých sa ťa-
hala pomocou vahadla na drevenej ráso-
che za pomoci primerane ťažkého závažia 
(najčastejšie z kameňa) a z najhlbších po-
mocou reťaze, ktorá sa omotávala na dre-
vený valec upevnený s kolesom alebo kľu-
kou na drevenej, prípadne kovovej kon-
štrukcii. Studne mali v mnohých prípadoch 
aj striešky, ktoré chránili materiál (kon-
štrukciu, reťaz, valec) pred znehodnotení 
a vodu pred znečistením.  

Pri studniach boli často aj válovy, kto-
ré súžili na napájanie dobytka. Tu sa naj-
častejšie aj pralo. V čase, keď ešte neboli 
práčky, ošatenie a plátno z „drelichu“ sa 
po vybratí zo „zvarky“ pláchali s pomocou 
„pistu“ na pracom stolíku. Samotné stud-
ne v minulosti (ešte nedávnej) nahrádzali 
aj chladničky. Domácky vyprodukované či 
kúpené mäso sa v letných mesiacoch v „di-
nerke“ spustilo nad hladinu, kde zotrvalo 
až do prípravy nedeľného obeda.

Voda mala aj v domácnostiach svoje 
stabilné miesto. Stála v predsieni (prikľe-
ce) na lavičke vo vedrách, pri ktorých bol 
hrnček (harčičok). Z tejto vody sa pilo, va-
rilo, umývalo... na každodenné umýva-
nie členov rodiny slúžil lavór, na sobot-
ňajšie kúpanie tzv. šaflik, alebo plechová 
vaňa. Kúpanie sa často realizovalo v tej is-
tej vode, počnúc deťmi a končiac staršími 
členmi rodiny. Vodou sa neplytvalo.

Istý rozmach budovania studní nastal 
v druhej polovici 20. storočia, keď sa stali 
súčasťou nových domácností. Hĺbili sa tra-
dičným kopaním, neskôr vŕtaním a násled-
ným spúšťaním betónových skruží. Bola to 
náročná a zodpovedná práca a nie každý 
ju ovládal. Postupne sa na studne osadzo-
vali betónové kryty, začali osadzovať ruč-
né pumpy a elektrické čerpadlá, ktoré už 
čerpali vodu priamo do domu.

Pozdišovčania pracujúci na poli si so 
sebou nosili vodu v koršovoch. Nie všade 

však museli s koršovom, pretože v niekto-
rých chotárnych častiach boli studničky. 
Napr. pod Hrobami pri hornom toku Li-
povca bola Pekarka (dnes je zaplavená 
vodami rybníka). Voda v nej bola stude-
ná a priezračná. Smerom na Laškovce v 
časti Arenda bola studnička, ktorá slúžila 
predovšetkým na napájanie dobytka, na 
Stráni zase stará Lazouka, z ktorej nosie-
vali vodu na jarmách obyvatelia blízkych 
domácností. Známou bola aj studnička v 
lužnom lesíku Tovik, ktorá údajne blaho-
darne pôsobila na oči. Voľne odtekajúca 
voda dodnes zavlažuje spomínaný lužný 
lesík. Viaceré studničky boli napr. na Úbo-
či (pod Hrunkom, na Podhorí povyše ka-
sární, na Pánskej Úboči), ďalšie na Šker-
beľove a za cintorínom.

Cez našu obec preteká potok Lipovec, 
ktorý v čase osídľovania i neskôr bol zá-
kladom jej života. V časoch, keď ešte ne-
boli studne, voda z neho slúžila na všetko. 
Postupne však len na hospodárske účely. 
Stávalo sa, že po topiacom sa snehu či vý-
datných dažďoch potok vylial a zaplavil 
cesty, resp. brody a dvory. Ku koloritu Li-
povca patrila aj kúpajúca sa hydina – ka-
čice a husi, v zime korčuľujúce sa deti, kto-
ré tu pre zmenu v lete stavali hate. V se-
demdesiatych rokoch 20. stor. bol potok 
regulovaný a vydláždený.

Od severu na juh z východnej strany 
chotára obmýva našu obec riečka Duša.
V minulosti to bola rieka s vodou hlbokou 
až 2 metre a hladinou širokou až 5 met-
rov. Bola plná viacerých druhov rýb. Po-
čas letných prázdnin sa tu kúpavali deti, 
pretože v časti Pastovnik (predtým Včelia 
záhrada) bola riečka ešte širšia. V Duši sa 
v minulosti máčalo konope, ktoré slúžilo 
na domácku výrobu nití. Ženy v snopoch 
zviazané konope priložili bahnom, na 10 
dní upevnili kolíkmi a postupne spracová-
vali. Po rozsiahlych úpravách Vsl. nížiny
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia bola Duša regulovaná 
(prepojená vyrovnávacím kanálom Suché 
– Topoľany s Laborcom, čiastočne prelože-
ný a zrovnaný jej tok) a po roku 1963/4 
stratila svoje čaro (vŕby, ryby, trstina a 
pod.). Jej niekdajšiu podobu už len čiastoč-
ne pripomína asi kilometer dlhé staré ra-
meno, ktoré ohraničuje časť Raj od ostat-
ného chotára. Staré rameno Duše pri časti 
Hradiśče so svojou 12-15 metrovou šírkou 
slúžilo v zime chlapcom ako klzisko.

Voda má pre nás stále veľký význam 
a bez nej nie je možný život na Zemi. Vo-
dou sme boli znovuzrodení pri svätom krs-
te, preto si zaslúži, aby sme ju mali v úcte, 
veď v mnohých krajinách sveta je jej akút-
ny nedostatok a má tam veľkú cenu. Je do-
kázané, že pre ľudský organizmus je naj-
lepšia pramenitá voda, bez sladidiel či rôz-
nych príchutí a najlepšie uhasí smäd. Mali 
by sme preto dbať o výchovu na zachova-
nie čistého životného prostredia aj pre ďal-
šie generácie. Voda je totiž základom všet-
kého dobrého, čo nám Boh dal.

Milan Hreščo, kronikár obce,
dopln. J. P. Zemplínsky

POZDIŠOVSKÉ VÍNO
Aj keď naša obec nemá takú bohatú 
vinársku históriu ako napr. neďaleké 
podhorské obce na západnom výbež-
ku Vihorlatských vrchov – Krivošťany, 
Staré, Oreské či Vinné, nemožno po-
vedať, že sa u nás pestovaniu viniča v 
dávnejšej minulosti nevenovali. Práve 
naopak, svedčí o tom aj chotárny ná-
zov Vinice v severovýchodnej časti de-
diny, ktorý sa spomína v zázname z 
kanonickej vizitácie v roku 1806.

Začiatkom päťdesiatych rokov 20. 
storočia, krátko po založení jednot-
ného roľníckeho družstva (JRD), bola 
v jeho susedstve na farských pozem-
koch vysadená družstevná vinica o 
rozlohe približne 3,5 ha. Na prelome 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 
JRD rozšírilo vinice až na 60 ha, naj-
mä v chotárnej časti Hroby. Viniču sa 
tu v prevažne ílovito-kamenistej pôde 
darilo rôzne. Roku 1987 tu zo 16 hek-
tárov nazberali 27,6 t hrozna z plá-
novaných 95 t, o rok neskôr to bolo 
72,8 t a roku 1989 32,3 t. Časť pro-
dukcie bola predaná, časť slúžila pre 
potreby družstevníkov, ktorí dorábali 
víno v kamennej pivnici bývalého We-
inbergerovho kaštieľa v časti Hvizda.

Pozdišovskí družstevníci pestova-
li niekoľko odrôd hrozna – Müller 
Thurgau, Veltínske zelené, zmes, Riz-
ling vlašský a Rizling rýnsky. Na prá-
ce vo vinici a kvalitu vína dohliadal 
tzv. „vincľir“. Túto funkciu v priebehu 
štyroch desaťročí vykonávali Ján Pav-
likán, Ján Jurko, Juraj Mihaľov, Ing. 
Michal Butkovský a Mária Horniová.

Žiaľ, s úpadkom JRD postupne za-
niklo aj pestovanie viniča. Stalo sa tak 
v prvej polovici deväťdesiatych rokov. 
Dokáže niekto nadviazať na nedávnu 
tradíciu a obnoviť slávu pozdišovské-
ho vinárstva? (JPZ)
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 645 rokmi (1365) sa spo-
mína v Pozdišovciach hrad, ktorého 
kas telánom bol Mikuláš?
... pred 395 rokmi (1615) sa naro-
dila ľudomilka Anna Sirmajová, rod. 
Ke cerová, ktorej sa pripisuje autor-
stvo známej zbierky piesní a tancov 
zo 17. storočia nájdenej v pozdišov-
skom kaštieli?
... pred 370 rokmi (1640) získali 
poz dišovské panstvo Sirmajovci?
... pred 320 rokmi (1690) pôsobil
v zemplínskej stoličnej správe ako 
župan Andrej Sirmaj?
... pred 305 rokmi (1705) začal svoje
dvojročné tajné účinkovanie v pozdi-
šovskom evanjelickom zbore evan-
jelický kňaz Adam Dunaj?
... pred 295 rokmi (1715) mali Poz-
dišovce štyri roky po skončení proti-
habsburských povstaní z 30 usad-
los tí obývaných iba osem? 
... pred 265 rokmi (1745) sa prvým 
rektorom ″vyššej školy" (rectori aca-
demicco) stal Dávid Fabrici?
... pred 260 rokmi (1750) sídlili v na-
šej obci okrem Sirmajovcov aj prí-
slušníci ďalších zemianskych rodín – 
Boronkajovcov, Draveckých, Mokča-
jovcov, Péčiovcov, Pothurnajovcov,
Súľovskych a Židóovcov? 
... pred 175 rokmi (4. januára 1835) 

začal vstupnou kázňou svoju kap-
lánsku dráhu v pozdišovskom evan-
jelickom zbore dramatik Jonáš Zá-
borský?
... pred 150 rokmi (1860) sa v obci 
narodil židovský rabín Mozes (Moj-
žiš) Feldmann?
... pred 110 rokmi (1900) mali Po-
zdišovce 179 domácností a 1168 
obyvateľov?
... pred 105 rokmi (1905) zomrel Jo-
zef Sirmaj, ktorý vynikol ako župný 
úradník a prokurátor?
... pred 105 rokmi (1905) bola silná 
víchrica, ktorá poškodila vežu evan-
jelického kostola?
... pred 75 rokmi (1935) nastúpil ako 
administrátor evanjelického zboru v 
Pozdišovciach popredný slovenský 
dramatik Július Barč-Ivan?
... pred 65 rokmi (1945) padol pri 
oslobodzovaní obce Hostie pozdi-
šovský rodák Michal Jurko?
... pred 60 rokmi (1950) bola v poz-
dišovskom JRD vyoraná prvá spo-
ločná družstevná brázda v Micha-
lovskom okrese?
... pred 25 rokmi (v máji 1985) bol 
da ný do užívania závod Keramika, 
ktorý zamestnával viac ako 100 za-
mestnancov?
... pred 15 rokmi (2. apríla 1995) zo-
mrel vo veku 86 rokov vynikajúci po-
zdišovský hrnčiar Michal Parikrupa-
Šipar? (jpz)

Uzreli svetlo sveta
Natália HOĽANOVÁ, Natália MAGUROVÁ (obe 2009), Dávid HUR-
ČÍK, Petra ZUBKOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Radoslav HANULIAK a Slávka NOVOTNÁ, Ján MAGURA a Wang 
Xia ZHAI.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Viera MAŠLONKOVÁ, Anna KOCOVÁ, Miroslav SO-
TÁK, Mária KIRNÁGOVÁ, Jaroslav SABO, Anna HORNÁ.
60 rokov – Zuzana BRUŇOVÁ, Eduard KOČIŠKO, Ján ĎURAN, 
Marta MALČICKÁ, Marián MALAŤÁK, Dušan ČIŽMÁRIK, Tatiana 
MAŠLONKOVÁ, Ján MALČICKÝ.
70 rokov – Milan DEMKO, Mária HUDAČKOVÁ, Milan PAULIKÁN, 
Július PARIKRUPA, Juraj ČUŠKO, Anna VARMEĎOVÁ, Juraj PO-
PRIK.
75 rokov – Jolana BULÍKOVÁ, Juraj LEŠO, Anna SOTÁKOVÁ.
80 rokov – Anna CHRZASZCZOVÁ, Anna ČAČKOVÁ.
85 rokov – Juraj MAGURA, Juraj BAKAJSA.
86 rokov – Anna ROHAĽOVÁ.
87 rokov – Alžbeta KISELOVIČOVÁ.
88 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ.
89 rokov – Ján POPRIK.
96 rokov – Mária MAGUROVÁ.

Opustili naše rady
24.1. – Lenka FENEŠOVÁ (nar. 2004), 25.1. – Gejza KOVÁČ (1953), 
27.1. – Anna ČAČKOVÁ, rod. Gojdová (1948), 30.1. – Mária JOZEFO-
VÁ, rod. Petergačová (1954), 4.3. – Zuzana HOLUBKOVÁ, rod. Pan-
cáková (1926), 12.3. – Juraj KIRNÁG (1954), 16.3. – Berta KRÁĽOVÁ, 
rod. Hoszuová (1928), 30.3. – Mária ANDREJCOVÁ, rod. Maximová 
(1933), 7.4. – Anna ČENČARIKOVÁ, rod. Papcúnová (1927), 30.4. – 
Mária MADERIČOVÁ, rod. Ivanová (1921), 14.5. – Mária ČIŽMÁROVÁ, 
rod. Horniová (1940), 22.5. – Ján LUKA (1935), 25.5. – Daniel BABIAK 
(1992), 30.5. – Alžbeta POĽAŠKOVÁ, rod. Sabová (1921).

K 30. júnu 2010 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 1 
266 obyvateľov, z toho 632 mužov a 634 žien.

Mojžiš FELDMANN (1860-1927)
Prvé konkrétne zmienky o židovskom obyvateľstve v našej obci má-

me z konca 17. a začiatku 18. storočia. Pravdepodobne išlo o prechod-
ný pobyt tohto obyvateľstva v našej obci, pretože v zápise z kanonickej 
vizitácie z polovice 18. storočia o počte príslušníkov jednotlivých konfe-
sií nie je zmienka o židovskom obyvateľstve. Na ďalších približne 150 
rokov sa židovské obyvateľstvo vracia do obce až koncom 18. storo-
čia. Židov v našich končinách poznáme zväčša ako obchodníkov, me-
nej ako roľníkov. Treba povedať, že táto komunita dávala veľký dôraz 
aj na vzdelávanie svojich členov, najmä chlapcov. Nájdeme preto me-
dzi nimi aj viacerých vzdelancov. Jedným z nich je aj Mojžiš (Mózes) 
Feldmann. Narodil sa 10. januára 1860 v Pozdišovciach. Po čase od-
chádza k svojmu strýkovi do  Galanty, kde učí na židovskej škole, ne-
skôr do Pešti (dnes časť Budapešti). Tu sa v roku 1900 stal hlavným 
rabínom Rombachu, v ktorom boli združení významní rabíni. V rokoch 

1921-1926 vyučoval li-
turgiu v rabínskom se-
minári. V tom čase 
Rombach nemal naj-
lepšiu povesť, no Feld-
mannov postoj v nábo-
ženských otázkach bol 
striktný. Napriek to-
mu pomáhal udržiavať 
harmóniu medzi mo-
dernou orientáciou ko-
munity a tradicionalis-
tickými členmi komu-
nity. V rukopise zane-
chal množstvo heb-
rejských spisov. Zo-
mrel 11. augusta 1927
v Budapešti. JPZ

Z vystúpenia žiakov ZŠ ku Dňu matiek. Snímky: Anja

Mojžiš Feldmann, hlav-
ný peštiansky rabín.

Snímka: I-MZsL

VÁ, rod
cáková 
rod. Hos
(1933), 
Mária MMojžiš FELDMANN (1860-1927)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (21.3.2010)
Pozdišovce – Beša 1:0 (0:0)
Gól: J. Kornuc. ŽK: Eszterhay, T. Pallai 
(h). Pred 20 divákmi rozhodoval Stre-
tavský.
15. kolo (28.3.2010)
V. Kapušany B – Pozdišovce 3:1 (2:1)
Góly: Csérep, Sádal, Brezo st. – J. Kor-
nuc. ŽK: Brezo ml., Fintor (d). Pred 60 
divákmi rozhodoval Tannenbaum.
16. kolo (4.4.2010)
Pozdišovce – Bánovce n/O 2:0 (1:0)
Góly: D. Furčák, Ľ. Kráľ. ŽK: Parihuz, 
Mičo (h). Pred 100 divákmi rozhodoval 
Kaffan.
17. kolo (11.4.2010)
Žbince – Pozdišovce 1:0 (1:0)
Gól: Kovaľ. ŽK: Kovaľ (d). Pred 80 di-
vákmi rozhodoval Čurma.
18. kolo (18.4.2010)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 2:1 (2:0)
Góly: Cigler 2 – Bodnár. ŽK: Bodnár, 
Megyessi, Varga, Skrežina (h). Pred 
120 divákmi rozhodoval Kopas.
19. kolo (25.4.2010)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Porvažník. ŽK: M. Drábik, D. Kor-
nuc, O. Čižmárik (h). Pred 50 divákmi 
rozhodoval Mazár.
20. kolo (2.5.2010)
Pozdišovce – Bracovce 1:1 (0:0)
Góly: Cigler – R. Eštok. ŽK: Džubanský, 
Hric (h). Pred 120 divákmi rozhodoval 
Stretavský.
21. kolo (9.5.2010)
Moravany – Pozdišovce 4:1 (2:0)
Góly: Mati 2, Vajda, Treščo – D. Fur-
čák (z 11 m). ŽK: Veseliny, Paľovčík – 
O. Čižmárik, M. Mihalčin, M. Varmeďa. 
Pred 120 divákmi rozhodoval Rezanka.
22. kolo (25.5.2010 - dohrávka)
Pozdišovce – Krásnovce 3:2 (1:1)
Góly: D. Furčák 2, Činčár (11 m) – Pa-
ľovčík, J. Dzurjovčin. Pred 80 divákmi 
rozhodoval Olajos.
23. kolo (23.5.2010)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 5:1 (4:0)
Góly: Szidor 3, Tamas 2 – P. Furčák. 
ŽK: Cserep, Tóth, Jevcsák – Macko, D. 
Kornuc, O. Čižmárik, M. Varneďa. Pred 
120 divákmi rozhodoval Cejkovský.
24. kolo (30.5.2010)
Pozdišovce – Močarianska 2:1 (0:1)
Góly: Ľ. Kráľ 2 (oba z 11 m) - Garguľák. 
ŽK: P. Macko, M. Varga, O. Čižmárik – 
Juraško, Čižmár, Garguľák, Pa Sabo, 
Chvostaľ. ČK: Chvostaľ. Pred 120 di-
vákmi rozhodoval M. Sabo.
25. kolo (10.6.2010) - dohrávka
Rakovec n/O – Pozdišovce 3:4 (1:1)
Góly: Mezej, Malý, Holinka – D. Furčák 
2, Ľ. Kráľ (z 11 m), Činčár. Pred 75 di-
vákmi rozhodoval Mazár.
26. kolo (13.6.2010)
Pozdišovce – Trhovište 1:3 (0:1)
Góly: S. Mihalčin (11 m) – vlastný D. 
Kornuc, vlastný S. Mihalčin, Lešňan-
ský. ŽK: D. Kornuc – Tkáč. ČK: R. Ve-
reščák – Bodnár. Pred 120 divákmi roz-
hodoval Čekľovský.

Konečná tabuľka 2009/2010
 1. V. Kapušany B 26 20 2 4 83 : 31 62
 2. Žbince 26 19 2 5 109 : 39 59
 3. Krásnovce 26 13 3 10 58 : 40 42
 4. Trhovište 26 11 6 9 54 : 43 39
 5. Bracovce 26 11 3 12 56 : 55 36
 6. Moravany 26 10 5 11 47 : 60 35
 7. Beša 26 11 0 15 49 : 54 33
 8. Rakovec n/O 26 10 3 13 46 : 52 33
 9. Kap. Kľačany 26 10 3 13 52 : 87 33

 10. Pozdišovce 26 10 2 14 34 : 57 32
 11. P. Čemerné 26 10 2 14 33 : 58 32
 12. Bánovce n/O 26 10 2 14 53 : 79 32
 13. V. Slemence 26 10 1 15 56 : 60 31
 14. Močarianska 26 9 2 15 50 : 71 29

Tabuľka jarnej časti
 1. Žbince 13 12 1 0 64 : 19 37 
 2. V. Kapuš. B 13 10 1 2 42 : 16 31
 3. Bánovce n/O 13 7 0 6 30 : 28 21
 4. Pozdišovce 13 6 1 6 19 : 25 19 
 5. V. Slemence 13 6 0 7 30 : 27 18
 6. Beša 13 6 0 7 23 : 25 18 
 7. Moravany 13 5 3 5 31 : 37 18
 8. Trhovište 13 5 2 6 23 : 26 17
 9. Krásnovce 13 5 1 7 24 : 23 16
 10. Rakovec n/O 13 5 1 7 23 : 27 16
 11. K. Kľačany 13 5 1 7 24 : 47 16
 12. Bracovce 13 4 3 5 26 : 27 15
 13. P. Čemerné 13 4 2 7 11 : 27 14
 14. Močarianska 13 3 1 9 20 : 39 10

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
14. kolo: Pozdišovce mali voľno (po 
odstúpení Beše). 15. kolo: Zemplín-
ska Široká – Pozdišovce 4:1 (1:0), 
Šamudovský, Čičák, Pavlík, Maďar – 
M. Mihalčin. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Ruščanský. 16. kolo: Pozdišovce – 
Bánovce n/O 1:6 (1:0), R. Baranek  – 
Eštok, vl. M. Ihancik, vl. R. Repka, Šol-
tés, Harčarik, Sinčák. Pred 30 divákmi 
rozhodoval Kaffan. 17. kolo: Hatalov 
– Pozdišovce 2:0 (0:0), Rovňák, Ja-
nič. ŽK: Janič (d). Pred 30 divákmi roz-
hodoval Kesö. 18. kolo: Pozdišovce – 
Ptrukša 3:2 (0:1), M. Mihalčin, R. Ve-
reščák. D. Baránek (d). ŽK: R. Link, D. 
Ihnacik (d). Pred 20 divákmi rozhodoval 
Komenda. 19. kolo: Krišovská Liesko-
vá – Pozdišovce 2:4 (0:1), Tóth 2 – R. 
Link 2, M. Krišo, R. Vereščák. Pred 50 
divákmi rozhodoval Tanenbaum st. 20. 
kolo: Pozdišovce – Poruba p/V 3:0 
(3:0), R. Link, M. Krišo, M. Vrobla. Pred 
20 divákmi rozhodoval Matej. 21. kolo: 
Pozdišovce mali voľno. 22. kolo: Po-
zdišovce – Veľké Revištia 1:1 (1:0), 
R. Vereščák – Macko. ŽK: R. Poľaško – 
Hevert, Valkovič. Pred 30 divákmi roz-
hodoval Čurma. 23. kolo: Veľké Sle-
mence – Pozdišovce 4:0 (4:0), Simko, 
Norov, Kocsis, Ignac. ŽK: Ivan, Ignac 
– R. Vereščák, R. Link. Pred 30 divák-
mi rozhodoval Cejkovský. 24. kolo: Po-
zdišovce – Malčice 2:1 (2:1), L. Lukáč, 
M. Baránek – D. Lukáč. Pred 30 divák-
mi rozhodoval Štugner. 25. kolo: Mora-
vany – Pozdišovce 10:0 (6:0), Kužma 
3, Valiga 3, Frantál, Kočiš, Nevěřil, Ha-
nuliak. ŽK: Valiga (d). Pred 30 divákmi 
rozhodoval Čekľovský. 26. kolo: Pozdi-
šovce – Ruská 4:0 (3:0), R. Vereščák 
3 (1 z 11 m), E. Menda. ŽK: E. Menda, 
M. Drábik, R. Link (d). Pred 30 divákmi 
rozhodoval Perexta.

Konečná tabuľka 2009/2010
 1. Poruba p/V 22 16 4 2 119 : 33 52
 2. Hatalov 22 13 3 6 60 : 44 42
 3. Ptrukša 22 13 2 7 67 : 52 41
 4. Moravany 22 11 3 8 74 : 49 36
 5. V. Revištia 22 10 5 7 61 : 42 35
 6. Z. Široká 22 10 2 10 43 : 65 32
 7. Bánovce n/O 22 8 4 10 68 : 65 28
 8. Ruská 22 8 3 11 42 : 53 27
 9. Malčice 22 8 2 12 65 : 61 26
 10. Pozdišovce 22 7 5 10 37 : 78 26
 11. V. Slemence 22 6 3 13 42 : 74 21
 12. Kr. Liesková 22 3 2 17 33 : 95 11

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obecný úrad 
v Poz dišovciach, tel. 056/647 22 03. Riadi redakč-
ná ra da v zložení: Ing. Ján Čižmárik – predseda,
Milan Hreščo, Dušan Čiž márik a Erik Anguš – čle-
novia. Zodpovedný re dak tor: J. P. Zemplínsky. Evi-
dované MK SR pod č. EV 1002/08. Tlač: Adrian Bu-
raľ, Jovsa.

Časť futbalového kádra OcŠK Pozdišovce, ktorý sa zúčastnil na 
zimnom halovom turnaji ObFZ. Snímka: Instocšk

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
BRACOVCE – POZDIŠOVCE 4:0 (2:0), 
Jakuboc, Jančo, Hric, Štofa. Zápas sledo-
valo 30 divákov. (red)

Aj keď mládežnícky futbalový 
turnaj Memoriál Mikuláša Bene-
tina napíše v nedeľu 11. júla 2010 
(začiatok je o 9. hod. na miestnom 
futbalovom ihrisku) svoju 29. ka-
pitolu, dorastenci budú o prvenstvo 

bojovať ešte len šiestykrát. Podob-
ne, ako vlani, aj teraz to budú druž-
stvá MFK Michalovce MD (minu-
loročný víťaz), Výber ObFZ Mi-
chalovce MD, Výber ObFZ Trebi-
šov MD a domáci OcŠK. (red)

MLADÍ O MEMORIÁL

O VÁZU 46. KRÁT
Už po 46. krát sa na miest-

nom futbalovom ihrisku usku-
toční najstarší futbalový tur-
naj na Zemplíne o putovnú 
„Pozdišovskú vázu“. Kvarteto 
tohtoročných účastníkov tvo-
ria: FK Petrovce nad Laborcom 
(účastník V. ligy Juh), ŠK Agro 
Palín (víťaz I. triedy ObFZ a no-
váčik V. ligy Juh), Pokrok Krás-
novce a domáci OcŠK Pozdišovce 
(účastníci II. B triedy ObFZ).

Na podujatie, ktoré sa usku-
toční v nedeľu 11. júla 2010 od 
13. hod., pozývame všetkých 
priaznivcov futbalu. (po)

STRELCI OcŠK
Na 34 strelených góloch 

OcŠK v nedávno skončenom 
súťažnom ročníku II.B triedy 
sa jednotliví hráči podieľali na-
sledovne:

6 – D. Furčák, 4 – R. Urban, 
D. Cigler, Ľ. Kráľ, J. Kornuc, 3 
– O. Čižmárik, 2 – M. Varmeďa, 
Z. Kuták, M. Činčár, 1 – P. Mac-
ko, P. Furčák, S. Mihalčin.

Dorastenci (37): 7 – R. Ve-
reščák, 5 – M. Vrobľa, R. Link, 
3 – M. Mihalčin, M. Krišo, 2 – 
R. Baranek, L. Lukáč, M. Drá-
bik, E. Menda, 1 – R. Poľaško, 
D. Encel, D. Ihnacik, D. Bara-
nek, M. Baranek. (po)

HALOVÝ FUTBAL
V polovici januára sa v Michalovciach uskutočnil 4. ročník „Tur-

naja ObFZ mužov v halovom futbale“ pre sezónu 2009/2010. Na tom-
to podujatí štartoval aj OcŠK Pozdišovce, ktorý vo svojej skupine 
dosiahol nasledovnú bilanciu:

Pozdišovce – Žbince 2:2 (0:0), 
O. Čižmárik, J. Kornuc – J. Eštok 
2. Rozhodovali Olajoš a Šipoš. Vý-
ber dorastencov súťaží ObFZ Mi-
chalovce – Pozdišovce 3:2 (1:2), 
Kopas, Vaľo, Pallai – O. Čižmárik 
2. Rozhodovali Čurma a Matej. Pa-
lín – Pozdišovce 1:0 (0:0), Virčík. 
Rozhodovali Kaffan a Dziad. Po-
zdišovce – Kusín 2:0 (0:0), M. Var-
meďa, O. Čižmárik. ŽK: Halas (h). 
Rozhodovali P. Kaffan a Dziad.
Tabuľka skupiny A
 1. Palín 4 4 0 0 13 : 5 12
 2. Výber dor. 4 3 0 1 9 : 6 9
 3. Pozdišovce 4 1 1 2 6 : 6 4
 4. Kusín 4 1 0 3 3 : 10 3
 5. Žbince 4 0 1 3 7 : 11 1
O 5. miesto: Pozdišovce – Horňa 
1:1 (0:1), M. Pancák, na strely zo 
značky p.k. 3:1.

Konečné poradie:
1. Vinné, 2. Palín, 3. Výber doras-
tencov súťaží ObFZ Michalovce 
I, 4. Krásnovce, 5. Pozdišovce, 
6. Horňa, 7. Kusín, 8. Výber do-
rastencov súťaží ObFZ Micha-
lovce II, 9. Žbince, 10. Ložín.
Najlepší strelci: 8 – M. Dzurjo (Pa-
lín), M. Smoľák, J. Baláž (obaja 
Vinné), 6 – T. Mitník (Krásnovce), 
5 – M. Vaľo (Výber dor. ObFZ I), 
4 – O. Čižmárik (Pozdišovce), Ľ. 
Hlivák (Vinné) atď. (red)


