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P RV É D N I M V D R . J O Z E FA G A M R Á TA V O F U N K C I I
P R I M Á T O R A M E S TA S E Č O V C E
AF: Pán primátor, pred voľbami ste sľúbili byť primátorom
všetkých občanov, prinášať pozitívne zmeny. Rozhodli ste sa
kandidovať ako nezávislý, uchádzali ste sa však o podporu
spriaznenej časti obyvateľov. Sečovce si dlhšiu dobu pred voľbami všímala verejnosť nie iba pre pozitíva. Častejšie sme sa
dostali do médií pre problémové oblasti života.
Klub KDH ponúkol 6 kandidátov a na vašu žiadosť o podporu
máte aj náš prísľub neútočiť a nepodrážať nohy. Chceme pomáhať, pokiaľ vaše kroky povedú mesto správnym smerom, ak
oceníte schopnosti ľudí z našich radov. Uvedomujeme si ale, že
smerov je veľa. Ktorý je správny, ukáže budúcnosť. Aké sú ale
prvé dojmy primátora?
JG: V rodine i medzi priateľmi sme si uvedomovali, že prebrať mesto k životu, postaviť na nohy nebude ľahké. Osočovania
bolo neúrekom, ale išli sme do toho. Prvé dojmy po oznámení
výsledkov volieb? Milé prekvapenie, ale dúfali sme v dobrý výsledok. Prvé minúty a reakcie mohli občania vidieť verejne i na
sociálnej sieti – Sečovce na nohy sa stali novou aktivitou hlavne
mladých, no prekvapili všetky vekové kategórie a názorové prúdy. A to teší nie iba administrátorov, ale prináša šancu ponúkať
názor širokému spektru aj naďalej. Tým občanom, čo sú zmene
naklonení i tým druhým. Neskrývame sa, ani naše úmysly. V
prvé dni vo funkcii si ale ťažko nájdem čas pre internet mimo
úradných povinností.
AF: Je iste veľa cestičiek, ktoré musíte rýchlo spoznať a vykročiť. Čo bol najväčší negatívny zážitok?
JG: Určite fakt, že 2 konatelia mestskej polikliniky mi cestou
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pani primátorky na slávnostné prvé zasadnutie doručili ich abdikačné žiadosti. Čakali sme po prevzatí úradu, že môžu byť rôzne
peripetie, problémy a chvíľu potrvá kým sa kolektív spolupracovníkov zladí. Sú medzi nami nováčikovia, usmerniť dokážu
ostrieľaní pracovníci verejnej sféry. Keby napríklad pre chorobu
alebo rodinné problémy niekto chcel ukončiť pracovný pomer
okamžite a dohodou, zvažoval by som, či mám náhradu poruke
a čo to spôsobí. Že však odíde konateľ – lekár a kardiológ a s
ním zároveň aj internistka, obaja naraz, to už považujeme nie za
akt malých chlapcov, čo sa pobili a pohnevali. Tu už ide o zdravie, ba životy pacientov. Zvlášť, keď v čase sviatkov do 10.januára iná internistka v našom meste, MUDr. Jacková, oznámila
jej pacientom, že bude na dovolenke. Organizačne polikliniku
riešime, aby sme občanom pomohli. Voľní lekári ale nevisia na
klinci, každý má svoj okruh objednaných dlhodobo liečených
a malú časovú rezervu pre náhodné urgentné prípady. Možno
zámer predchádzajúceho vedenia bol skomplikovať nám prvé
dni na najvyššiu možnú mieru, aby sme mali menej možností
popozerať, čo a ako sa dialo pred nami a pripravovať aktivity
pre občanov smerom vpred. Ťažko usúdiť. Mnohí sa ale pýtali,
či to nehraničí s nezákonným ohrozením zdravia, keď lekár náhle nechá svojich klientov bez liekov. Vysadiť lieky u srdciara
môže skončiť všelijako. Okrem konateľov a 2 lekárov polikliniky, ktorí náhle chceli odísť, ukončila pani primátorka činnosť aj
u prednostu, redaktorke Sečovského obzoru a bolo by toho viac.
Ale skúsme pozitívnejšie.
(pokračovanie na str. 2)
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PRVÉ DNI MVDR. JOZEFA GAMRÁTA VO FUNKCII PRIMÁTORA MESTA SEČOVCE
(dokončenie zo str. 1)
AF: Čo dokáže primátora potešiť v prvé dni v úrade?
JG: Podpora od priateľov. Trpezlivosť u pracovníkov, že
ešte možno nekonáme rutinne rýchlo. Vydarili sa dúfam
sviatky, perfektné vianočné vystúpenia škôl. Hádam potešil aj Silvester na námestí. Zakrátko bude kultúrne predstavenie a potom primátorsky ples...A medzi tým práca a práca. Možno potrápi nejaká fujavica a po rozpustení snehu
príde veľké upratovanie. Nie tak na úrade, ako strašili oponenti pred voľbami. Ale pravda je taká, že by som chcel
mať okolo seba čo najschopnejší kolektív. Sľúbil som dať
šancu predovšetkým miestnym občanom. V prípade vysoko schopných, tvorivých, nápaditých odborníkov má však
šancu aj „odkundes“, či „skade ruka – skade noha“ ako
titulovali hanopisy skoro každého, čo sa ku mne pred voľbami prihovoril. Z toho som bol mierne znechutený, ale
prekonáme.
AF. Verím, že áno. Tento Sečovský obzor tvorí akoby pohotovostná skupina nadšencov. Moja základná predstava
o možnom obsahu mesačníka by bola: úradné oznamy,
informácie o chystaných akciách, práci a plánoch záuj-

mových útvarov a klubov, dať ľudí dokopy pri pozitívach,
či už pri diskotéke, ekologickej monitorovacej činnosti,
boli by stále rubriky, trochu drobných múdrosti a duchovného slova, aby nám „ národ nezdivel“, história i plány do
perspektívnej budúcnosti, trochu rád a trochu pobavenia.
Treba ale sily, čas a peniaze. Máme ich, pán primátor?
JG: Samozrejme, všetko máme. Informácie budú i keby
mali byť financované z môjho, kým sa znormalizuje stav!
Dohodnutých 500 výtlačkov by možno malo stačiť. Pokiaľ uvidíme, že zlúčenie dopisovateľov zo Sečovčana a
Obzoru si žiada viac kusov alebo strán, promptne zariadime... Rád by som mal vo svojej blízkosti osobu, ktorá
by dokázala skĺbiť prácu redakcie, pohotovú aktualizáciu
webovskej stránky mesta a príspevkov v mestskej televízii. Niečo ako hovorcu... Samozrejme, aj ženy majú šancu.
Stretneme sa, zvážime, vo februári naštartujeme naplno a
verím, že čitatelia nám zachovajú priazeň.
AF: Vďaka za váš čas, pán primátor, prajem elán a veľa síl
a tiež verím, že sa premena podarí.
Zhovárala sa Mgr. Anna Ferková

I N I C I A Č N É TA J O M S T V Á V B Y Z A N T S K O M O B R A D E

Jedným z najvýznamnejších a najstarších
sviatkov v byzantskej tradícii je sviatok Bohozjavenia. Vtedy sa podľa východnej teológie sprítomňuje udalosť príchodu Troch
mudrcov, prvý Kristov zázrak – premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej a predovšetkým Ježišov krst v Jordáne. Tu sa prvýkrát v dejinách spásy zjavila
svätá Trojica, keď nad Ježišom zaznel hlas:
„Toto je môj milovaný syn.“ (Mt 3, 17) V

tento deň sa spravidla katechumenom
(zapísaným na krst) udeľovali iniciačné sviatosti – krst – myropomazanie
(birmovanie) a Eucharistia. Východná teológia nikdy neupustila od tejto
starobylej praxe a do dnešnej doby sa
vždy udeľujú tieto sviatosti naraz, hoci
už nie v presne stanovené dni, ako v
prvotnej cirkvi – Pascha, Vianoce, Bohozjavenie. Neoddelené slávenie obradov iniciácie bolo vyjadrením toho, že
také je aj. jediné nerozdeliteľné dielo
Otcovho a Synovho Ducha. Takáto bola
aj prax v živote všetkých cirkví prvých
storočí. Západná cirkev však od tejto
prvotnej praxe upustila kvôli rozličným
okolnostiam, takže krstná iniciácia sa
v nej udeľuje z pastoračných dôvodov
v časovom odstupe. V našom prostredí
(aj gréckokatolícka farnosť Sečovce) sa
riadi touto najstaršou byzantskou tradíciou a kňaz vždy pri krstnom obrade
udeľuje aj tajomstvo myropomazania
– birmovania. Prijímanie Eucharistie,
zvlášť u detí nie je jednotné. Totiž pod-

ľa starobylej praxe deti, ktoré sú
už pokrstené, myropomazané
a prijaté do cirkvi cez zvláštny
obrad, mohli prijímať Eucharistiu od krstu až do veku, kedy
by mohli spáchať ťažký hriech
– okolo 5. roku. V našich podmienkach je toto prijímanie
Eucharistie u detí podmienené
nariadením košického vladyku
Milana, že totiž dieťa smie prijať tajomstvo Eucharistie pod
spôsobom vína, len raz po udelení sviatostí krstu.
Boh sa stal človekom, aby
sme sa my mohli stať Božími
deťmi. Buďme mu teda vďační,
že aj my môžeme byť účastnými tých veľkých milostí, ktoré
nám rodičia sprostredkovali pri
našom krste.
PhDr. PaedDr. Tomáš Haburaj, kaplán gréckokatolíckej
farnosti Sečovce.
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komisií mestského zastupiteľstva po voľbách

V prvých dňoch januára sa už uskutočnili zasadnutia niektorých z nižšie uvedených komisií , ktoré majú v tomto volebnom období pracovať ako poradné skupiny poslancov MZ a primátora . Predmetom rokovaní bolo zostavenie plánov činnosti, nadviazanie
vzájomných kontaktov s vedúcimi jednotlivých úsekov mestského úradu a metodika spolupráce s občanmi mesta. Predsedami, v
súlade s legislatívou sú zvolení poslanci po vzájomnej dohode v tých oblastiach činnosti, kde si trúfajú byť najväčším prínosom
svojou prácou pre občanov. Kontakt na nich bude zverejnený v zápisniciach zo zasadnutí komisií. Ako už z pomenovania niektorých
komisií vyplýva , majú široký záber a obsah na diskusiu. Kým zasadnutia mestského zastupiteľstva sú spravidla verejnosti otvorené, o možnosť byť prítomným na rokovaní komisie musí občan požiadať predsedu komisie. Komisia má zároveň právo pozvať na
zasadnutie subjekt , ktorého by sa rokovanie týkalo, napríklad riaditeľov škôl, keď sa rokuje o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestského úradu. Novo schválení členovia komisií dúfajú , že si získajú dôveru občanov.
6. Mgr. Kristína Kmecová
Komisia finančná a pre správu mestského majetku
7. Jozef Kuriško
1. Ing. Ján Dobránsky, predseda komisie
8. Erik Synak
2. Marián Rozman
9. Mgr. Henrieta Gabríková
3. MVDr. Milan Mika
10. Ing. Mária Straková
4. Ing. Ján Varga
Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rómskej
5. Erika Zgaburová
problematiky
6. Ing. Juraj Šimkovič
1. MUDr. Marek Kožuch, predseda komisie
7. Ján Vojtašovič
2. MUDr. Viera Gasperová
8. Ing. Michal Olšakovský
3. Ing. Cyril Korpesio
9. Ing. Marián Vasilišin
4. MVDr. Jozef Zvalený
10. Jozef Ďubek
5. Ľudmila Čatyová
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, životné
prostredie, regionálnu politiku, podnikateľské činnos- 6. Marián Vanci
7. Ing. Tatiana Raničová
ti, obchodu, cestovného ruchu a správy bytov.
8. Mikuláš Tóth
1. Roman Bugata, predseda komisie
9. MVDr. Marek Gamrát
2. MUDr. Mária Jacková
Komisia na predaj bytov
3. Marián Rozman
1. MVDr. Jozef Gamrát, predseda komisie
4. Mgr. Anna Ferková
2. MUDr. Marek Kožuch
5. RNDr. Július Magyar CSc., PhD.
3. Mgr. Andrea Záhradníková
6. Ján Tomáš
4. Roman Bugata
7. Ing. Tibor Mačuga
5. Ing. Ján Dobranský
8. Ing. Vladimír Bajus

Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a verejného poriadku
1. Mgr. Andrea Záhradníková, predsedníčka komisie
2. Ján Vajda
3. Michal Sokoli
4. Ján Tomáš
5. Mgr. Katarína Magyarová

Komisia pre ochranu verejného záujmu

1. Ján Vajda, predseda komisie
2. Michal Sokoli
3. MVDr. Marek Gamrát
4. Ing. Cyril Korpesio
5. MUDr. Marek Kožuch
6. Marián Rozman

Legislatívne a obsahové zmeny v oblasti sociálnych dávok

Určite ste postrehli, že tento rok začal značnými novinkami a zmenami v zákonoch. Chcela by som Vám v krátkosti poskytnúť
prehľad, pre Vašu ľahšiu orientáciu v oblasti dávok, ktoré poskytuje občanovi každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny / príslušný
podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby/. Začala by som príspevkami, ktoré sú v kompetencii oddelenia štátnych sociálnych
dávok.

Názov dávky

Príspevok pri narodení dieťaťa
- jednorázová štátna sociálna dávka. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa - jednorázová štátna sociálna dávka .Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od
narodenia dieťaťa
Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane
narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne			
- jednorázová štátna sociálna dávka
Rodičovský príspevok					
- štátna sociálna dávka opakovaná
Prídavok na dieťa					
- štátna sociálna dávka opakovaná
Príplatok k prídavku na dieťa				
- štátna sociálna dávka opakovaná
Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku
náhradnej starostlivosti, Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Príspevok na starostlivosť o dieťa			
- sociálna dávka opakovaná
Príspevok rodičovi					
- sociálna dávka jednorázová
Príspevok na pohreb
- štátna sociálna dávka jednorázová . Nárok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého
Výplata dávok v rámci EU: /žiadateľmi sú migrujúci pracovníci./ Slováci pracujúci v zahraničí si uplatňujú nárok na rodinné
dávky na príslušných inštitúciách, zodpovedných za výplatu rodinných dávok v krajine ich zamestnania./
Rodinné dávky - štátne sociálne dávky a sociálne dávky / Využívajú sa pri tom „E“ formuláre /:
- príspevok pri narodení dieťaťa, - príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, - príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri a viac detí
súčasne, - príspevok na pohreb, - rodičovský príspevok, - prídavok na dieťa, - príplatok k prídavku na dieťa, - opakovaný príspevok
dieťaťu v náhradnej starostlivosti, - príspevok na starostlivosť o dieťa.
Ing. Tatiana Raničová
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Ženy vo voľbách

Do volebného boja o poslanecké kreslá v Mestskom
zastupiteľstve v Sečovciach sa
už tradične zapojili aj ženy. Z
celkového počtu 58 kandidátov
sa ich na volebnú listinu dostalo
17 (29%), medzi štyrmi kandidátmi na primátora mesta bola
jedna žena, úradujúca primátorka RNDr. Monika Bérešová.
Kandidujúce ženy zastupovali
vekové kategórie 26 – 62 rokov,
dve tretiny z nich mali vysokoškolské vzdelanie. Do dvanásťčlenného poslaneckého zboru
sa ako najúspešnejšia prekrúžkovala MUDr. Mária Jacková
z KDH so 653 hlasmi, MUDr.
Viera Gasperová získala 620
hlasov a po odchode MVDr. Jozefa Gamráta na post primátora
medzi poslancov postúpila z 13.
miesta Mgr. Andrea Záhradníková s 548 hlasmi. Podobne ako
v poslaneckom zbore sa približne štvrtinové zastúpenie ušlo že-

nám v komisiách pri mestskom
zastupiteľstve, najpočetnejšie
sú zastúpené v komisii kultúry, školstva, mládeže, športu a
verejného poriadku a v komisii
zdravotníctva, sociálnych vecí a
rómskej problematiky.
Členkami novovytvorenej
mestskej rady sa stali nové poslankyne Viera Gasperová, zároveň členka komisie zdravotníctva a Andrea Záhradníková,
ktorú schválili aj ako jednu zo
sobášiacich, je predsedníčkou
komisie kultúry a členkou komisie na predaj bytov.
Osobne sa chcem srdečne
poďakovať voličom, ktorí mi
odovzdali svoj hlas. Priznám sa,
že získaný počet hlasov a ním
vyjadrená vaša dôvera ma veľmi milo prekvapili. Ako členka
komisie v nasledujúcich 4 rokoch budem pracovať pre krajšie Sečovce.
Katarína Magyarová

Klub KDH po voľbách s programom
Za rovnosť príležitostí
V mene miestneho klubu KDH ďakujeme všetkým občanom
mesta, ktorí venovali svoj čas a pozornosť našej ponuke ,volebnému programu. Výsledok?
Z celkového počtu 58 osobností mesta sme sa vo vašej priazni
našli všetci 6 kandidáti KDH do maximálne 18. miesta v poradí. Ponúkali sme mladosť i skúsenosť. Vsadili sme na spôsob
finančne nenáročnej kampane cestou vlastnej práce, vlastnými
návrhmi programu, plagátu tvorenými na súkromných počítačoch našich členov, tlačenými na zapožičanej tlačiarni od OZ
Sečovčan. S mladými sme sami vytvorili a ponúkli verejnosti
jednoduchú web-stránku KDH...Nebránili sme sa spolupráci so
všetkými občanmi a pomohli sme monitorovať zákonnosť priebehu príprav volieb i volebného dňa technikou od OZ.
Chceme zdôrazniť, že nikto z našich kandidátov sa doposiaľ
nikdy nepodieľal na lacnej privatizácii mestského majetku a nadobúdaní nejakých neprimeraných či nečestných výhod na úkor
iných občanov. A to dúfam tiež pomohlo presvedčiť aj vás. Snáď
nesklameme, ak k nám nájdete cestu s vami ponúkaným názorom a s dôverou.
Odhodlať sa na prácu pre verejnosť a tým vystaviť aj svoje
súkromie a svoje rodiny verejnej kontrole, neraz nie iba priazni,
ale, žiaľ, aj osočovaniu, nemusí byť lákavé a nemusí byť jednoduché. Zatiaľ však spoločenstvá ľudí žijú pod organizačným
vedením verejne činných občanov. Našli sme v našich radoch 6
rôznorodých kandidátov v dobrej viere, že svojimi schopnosťami a názormi môžeme byť nápomocní. Vy ste nám dali šancu.
Vďaka teda, že ste do urien vložili volebné lístky s označením
hlasu aj pre našich kandidátov. Vďaka vám máme vzácnu možnosť 33,33 percentami prostredníctvom 4 poslancov tlmočiť a
obhajovať vaše záujmy a potreby . Budeme sa aktívne podieľať
aj na práci v poradných komisiách mesta.
Veríme, že spolu s ďalšími 8 poslancami vytvoríme novozvolenému primátorovi dobrý poslanecký zbor s dobrou pracovnou
atmosférou.
Mgr. A. Ferková, predseda MK KDH
Fotohádanka (Brainstorming)
Pre ľudí s tvorivým myslením, dostatkom súťaživosti a
chvíľkou voľného času prinášame fotohádanku. Toto je
záber na možnú kanceláriu drobnopodnikateľa = 1,5 m2
plochy.
Na študentských ponožkách je nápis „From dream to reality“. Snívajte s nami, ako dokážete založiť a viesť firmu
s týmito prostriedkami, na takto malom priestore. Očakávame búrku vašich tvorivých nápadov. Odmena pre víťaza: celoročné predplatné mesačníka mesta Sečovce. (red)

Na silvestrovskom plese v Sportcafé sme naučili tancovať jabĺčkový tanec aj hosťa z Anglicka.
Návrh kultúrnej komisie - vo februári urobia mládežníci v kultúrnom
dome burzu vecí s ktorými sa dokážu rozlúčiť. Z výťažku predaja si zorganizujú valentínsku diskotéku. 			
Bc. Š. Miňo a AF
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Vianočná akadémia

„Vianoce – sviatky lásky a pokoja“. Klišé, priam kričiace z pohľadníc a reklám nákupných centier, mnohokrát
už priam od augusta , ale hlavne v predvianočnom období...
A predsa sa hĺbka a význam týchto slov ani po toľkých
rokoch nestratili. Naopak, dnes akoby neustále rástol smäd
po týchto ľudských hodnotách. Preto svojím plamienkom
do sveta predvianočného zhonu chceli vniesť kúsok svetla
aj žiaci ZŠ na ulici Komenského v Sečovciach. A to doslova. Témou vianočnej akadémie, ktorú žiaci pripravili
pre obyvateľov mesta Sečovce, bola totiž známa rozprávka dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena –
„Dievčatko so zápalkami“. A tak sa 21. decembra 2010
v Kultúrnom dome v Sečovciach na slávnostne nádherne
vyzdobenom pódiu po úvodnom slove moderátoriek naša
rozprávka začala. Čarovná zápalka, ktorú dievčatko za
svoju dobrotu dostalo od tancujúcich vločiek, sa rozhorela. K plamienku sa pridávali ďalšie v podobe tanečných,
speváckych, recitátorských, ba dokonca i hereckých čísel
žiakov I. i II. stupňa základnej školy. Zneli pomalé i rýchle
piesne, básne, vinše... Pódium i publikum rozvírili energické a veselé tance. Vo vstupnom vestibule kultúrneho
domu doplnili vianočnú atmosféru ukážky majstrovstva
študentov Spojenej strednej školy v aranžovaní slávnostO Sečovciach a Sečovčanoch v nových knihách

V Nemecku vyšla kniha o Habeši

Po fotodokumente Lukasa Ruegenberga „Kaplnka v
rómskej osade Habeš v Sečovciach, Slovensko“ vydanom v Kolíne nad Rýnom v
novembri 2007 (písali sme
o ňom v Sečovčane v marci
2008), vyšla v nemčine v roku
2010 o Habeši knižka pre deti
s názvom „Ivan a Dominik“.
Príbeh o nie vždy jednoduchom detstve dvoch rómskych chlapcov zo sečovskej
osady prerozprával Nemec
Georg Wieghaus, autor detských kníh, rozhlasových hier
a scenárov. Knižka vznikla z
podnetu Lukasa Ruegenberga, rehoľného brata z opátstva
Maria Laach v Nemecku, odkiaľ sa od roku 2003 Habešu
opakovane dostalo duchovnej
aj materiálnej pomoci. Maliar Lukas Ruegenberg sa na
knižke „pre deti od 5 rokov,
ich rodičov a starých rodičov“
podieľal aj ako autor pôsobi-

vých ilustrácií. Čitateľ na nich
spoznáva mesto Sečovce, rímskokatolícky kostol, dekana
Jozefa, na obrázkoch z Habeša
pulzuje „cigánsky život“, nájdeme na nich majiteľa záložne
s novým autom a v akcii policajtov, sociálnych pracovníkov, učiteľku aj lesníka.
Romani Rose, predseda
Ústrednej rady Sintiov a Rómov v Nemecku, v doslove
píše: „Je to kniha o boji dvoch
rómskych detí o lepšiu budúcnosť v neľudských životných
podmienkach.“
Kniha vyšla vo vydavateľstve Sankt-Michaelsbund v
Mníchove. Zásluhou mesačníka Sečovčan má Lukas Ruegenberg, ktorý sa zaslúžil aj
o vybudovanie a výtvarnú výzdobu kaplnky v rómskej osade Habeš v Sečovciach svoje
heslo medzi osobnosťami v
Biografickom a náučnom slovníku južného Zemplína.
mm
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ného stola, cukrovinkami a pernikárskymi zázrakmi rúk,
ako aj ochutnávkou punču pre všetkých. Každý prispel
svojou troškou talentu, svojím drobným darom, a zdalo
sa, že rozprávka sa stala skutočnosťou... Na chvíľu sa v
nás všetkých (v žiakoch, učiteľoch i v divákoch sediacich
v publiku) cez čaro starých zvykov, cez melódie kolied
a slová vinšov rozhorelo svetlo nádeje. Nádeje na pokoj,
ktorý tradičné Vianoce prinášajú.
Mgr. J. Šimková, Mgr. A.Ferková, foto zšk
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Kochanovce - stratená dedina detstva

Foto: M. Magyarová

Ktovie, kde boli obydlia prvých Kochanovčanov? Vo vzdialenosti niekoľkých metrov od záhrad severného domoradia dnešnej
Kochanovskej ulice je miesto, kde sa len pri
povrchovom zbere nachádza neobvykle bohaté množstvo obsidiánu. Suroviny, z ktorej
si naši prapredkovia pred 2,5 mil. – 8 tisíc
rokmi pred n.l. v staršej dobe kamennej – paleolite vyrábali primitívne pracovné nástroje.
Pluhy každoročne striedavo vyorávali a zaorávali lesklé jadrá a hrudky obsidiánovej suroviny, obsidiánovu industriu, ojedinele limnokvarcit, ale aj zlomky keramiky, hlinených
fajok so zaujímavou výzdobou, dva minerály
granátu - almandínu kubickej kryštálovej sústavy tvaru rombicky dodekaeder, či modrú
korálku. Až kým nezaujali náhodného návštevníka lokality, mineralóga.
Archeológovi by určite pri každom nájdenom kúsku defilovala pred očami história miesta, laickému nálezcovi možno napadne, kto
boli ľudia, čo to všetko v poli zanechali a či nie práve v tých miestach začínali nejaké praveké Kochanovce. Nuž, ktovie ako to bolo?
Archeologický výskum sa nekonal, len rozsiahle melioračné práce s vyhĺbením odvodňovacieho kanála na mieste starej poľnej cesty
severo – južného smeru narušili v 60. rokoch 20. storočia miesta nálezov po jej oboch stranách.
Podľa mapy Königreich Hungarn, Kreis Diesseits der Theisz Abaujvarer und Zempliner Gespannschaft nakreslenej Hauptmannom Viesthumom v roku 1819 boli už Kochanovčania pevne usadení na miestach dnešnej Kochanovskej ulice na brehoch potoka
Trnávka.S potočnou vodou pred alebo za usadlosťami žili v 80 domoch v priestore medzi kochanovským cintorínom a poslednou
východnou zákrutou (približne po bývalý autosalón Renault) po oboch stranách údajne zlej cesty zo Sečoviec do Košíc a Hriadok.
Kochanovce z roku 1819, v mape označené Kahanovcze, h.Kohány, to už bolo aj južné domoradie dnešnej Mostovej ulice po (dnes)
Bučkov dom na jej východnom konci, s Fayovou kúriou v zátočine potoka Trnávka, ale aj tri domy na dnešnej Ulici dukelských
hrdinov, domácimi zvanej Baracir. Medzi kochanovským cintorínom a prvými sečovskými domami sa v tom čase rozprestierajú
ešte nezastavané kochanovské polia a takisto je to aj medzi Baracirom a dnešnou ZŠ Obchodná. Na východnom konci, vzdialený
od posledných obydlí v obci, klepoce v poli medzi Kochanovcami a Hriadkami na potoku Trnávka kochanovský Lazowski mlyn.
Podľa mapy Sečovce a okolie z roku 1937 sa Kochanovce rozrástli už takmer do dnešných rozmerov. Západným koncom sa
pritúlili k Sečovciam, na východnom sa skoro do dnešnej dĺžky roztiahlo severné domoradie, kým oproti cez cestu stojí prvých päť
domov. Pribudli chyže na Baracire, žije už dnešná Sládkovičova ulica. Od roku 1904 pretína Kochanovce železničná trať z Trebišova do Vranova a zo železničných vozňov v poli stále vidno Lazanský mlyn. Na birovskom (richtárskom) stolci sa v Kochanovciach
vystriedali napr. Ján Kiš (1705), Juraj Koršič (1781), Ján Fišov (1794), Andrej Gamrát(1828), v rokoch 1890 – 1918 Juraj Štefanko,
Juraj Kohan, Andrej Ferenčik, Ján Kačmár, Juraj Boros a Michal Gamrat (mená richtárov sú prevzaté z publikácie Sečovce, MsÚ
1998).Po roku 1918 (s výnimkou tzv. Slovenského štátu, keď richtárstvo preberá Jacko), bol posledným dlhoročným kochanovským richtárom až do spojenia obce so Sečovcami Andrej Mikloš, nar. 9.decembra 1886 v Kochanovciach, zomrel 26.júla 1953 a
pochovaný je na obecnom cintoríne Kochanovskej ulice spolu s manželkou Annou, rod. Kemenyi. V 1. svetovej vojne mu osobne
cisár Karol I. pripol 10. februára 1918 kríž za odvahu.
mm

Dni otvorených dverí na zš

V súvislosti so zákonnou povinnosťou rodičov zapísať svoje
deti do prvého ročníka základnej školy sa konali v dňoch 15.
a 16. januára na všetkých troch
tunajších ZŠ dni otvorených dverí. Rodičia detí, ktoré dovŕšia 6.
rok veku do 31. augusta 2011
mali už skôr príležitosť poradiť
sa s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi o možnostiach
ich ratolestí čo sa týka návštevy
tried pre deti talentované, deti s
nadpriemerným nadaním, ale aj
ako pomôcť deťom nezrelým pre
školskú dochádzku, deťom zdravotne oslabeným. Kolektívy pracovníkov pripravili pre budúcich
prvákov a ich rodičov sprievodné programy, previedli ich triedami a špeciálnymi učebňami,

venovali drobné pamätné predmety...Od
množstva dojmov si mohli hostia na ZŠ
Komenského ešte oddýchnuť pri pohostení v školskej jedálni. Zápis prvákov v
sídle škôl prebieha v pracovnej dobe od
15. januára do 15. februára podľa zákona.
Mgr. Ferková, špec.pedagóg
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Osobnosti a talenty Sečoviec v diele jubilujúceho
Pavla Ružana
Okrem Nemcov sa o zviditeľnenie Sečoviec pričinil hneď
v dvoch publikáciách Trebišovčan, promovaný pedagóg Pavol
Ružan. Program oslavy 50. jubilea Zemlínskej knižnice v Trebišove obohatila aj prezentácia a uvedenie do života jeho dvoch
kníh. V publikácii „Vývoj škôl v regióne južného Zemplína a
priekopníci slovenskej školy v rokoch 1918 – 1937“, ktorej výrečný názov predznamenáva obsah, nazrie čitateľ do školských
tried južného Zemplína spred storočia a vo fotoprílohe možno
po rokoch nájde svojich učiteľov a mladší záujemca učiteľov, na
ktorých s úctou spomínali jeho starí rodičia či rodičia. Ako uvádza sám autor, údaje o vývoji školstva v regióne vzhľadom na
časový odstup nie sú vyčerpávajúce. Jeho vzácna prvotina môže
byť odrazovým mostíkom pre ďalšie zdokumentovanie vývoja
aj bohatého sečovského školstva.
Už na prvý pohľad výpravnejší je rozmerovo veľkoformátový Biografický a náučný slovník južného Zemlína 2010. Autor,
promovaný pedagóg, kronikár, regionálny historik, publicista a
verejný činiteľ Pavol Ružan v ňom dotiahol do úspešného „neuzavretého“ konca svoju dlhoročnú mravenčiu prácu, venovanú
„bohatej histórii južného Zemplína, jeho tvorivým osobnostiam
a talentovaným ľuďom.“ Dielo, ktoré je prvé svojho druhu vydané v regióne južného Zemplína má 2299 hesiel a už aj štvorstránkový dodatok. Medzi nimi nájdeme 216 Sečovčanov - rodákov
a dlhodobo žijúcich v meste. Tých, ktorí sa „dotkli horizontu“
Sečoviec - absolventi sečovských škôl, kňazi, športovci, zmienky o inštitúciách – nájdeme v knihe oveľa viac.
15. januára 2010 oslávil pán Pavol Ružan krásne 89. narodeniny. V mene obyvateľov nášho mesta, bývalých študentov
si dovoľujeme zavinšovať oslávencovi pevné zdravie, pohodu,
tvorivé sily a aby mu obdivuhodný elán a nadšenie vydržali ešte
v ďalších rokoch.
mm

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december

-

január

NARODENÉ DETI
Kristián Peha
Nikoleta Bajusová
Tomáš Hromý
Kristián Farbár
Anastázia Chromá

Adam Holoman
Jaroslav Šinaj
Zlatica Karičková
Katarína Balogová

Ján Szabó
Vojtech Bambuch
Jolana Egreczká
Vladimír Krajkovič

Zuzana Krupšová
Ján Čačko
Sabina Vavreková

Prvý riaditeľ gréckokatolíckej cirkevnej školy Ján Štefánik (od r.1910)

Mestská knižnica

Bolo
- šťastný a veselý rok 2011
- knižnica čarovná krajina – hlásne čítanie rozprávok iných
národov
- prázdninové všeličo
- prines do knižnice 1 knihu, ktorú by si rád niekomu venoval
len tak a ty si môžeš zobrať inú knihu, ktorá urobí radosť tebe
- večer poézie – Miroslav Válek
Bude
- stretnutie nad knihami – prečítanými, ale aj čítanými
- Vladimír Bednár – život a tvorba 70. Výročie narodenia
- srdce srdcu – čítačky ku Dňu zaľúbených
- fašiangové všeličo
- rozprávkový kamarát – literárne hodiny spojené so 7. ročníkom celoslovenskej čítacej súťaže Čítame s Osmijankom
- zábavné popoludnia

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom Jánom Rojtášom, ktorý nás náhle
opustil dňa 11.12.2010.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
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Na

záver slovo o svedomí

Tvorím s najbližšími priateľmi obsah prvého povolebného čísla mesačníka mestského úradu ako amatér. Ovládam niekoľko jazykov, ale neštudovala som žurnalistiku, dokonca občas robím chyby. Nie preklepy, ale ozaj chyby.V tento povolebný moment ešte
nie je stanovené, kto bude v redakčnej rade od februára. Primátor rieši veci životne dôležité a o redakčnej rade budeme diskutovať
neskôr. Noviny vyjdú, aby ste neprišli o základnú možnosť byť informovaní.
Všetci stáli dopisovatelia mesačníka Sečovčan, ktorí takmer celé 4 roky tvorili jeho obsah, majú v tomto momente prácu alebo
sú tvorivými dôchodcami. Majú zatiaľ to šťastie, že nestoja v rade na úrade práce alebo pred dverami novo zvoleného primátora
Gamráta. Nepotrebujú nateraz pomoc, aby niekto iný pomohol v týchto ťažkých časoch prežiť ich rodine. Začínajú moje slová už
niekoho dráždiť? Nie je to môj úmysel.
Chcem ale naznačiť, že fakt, že máme prácu, nám dáva určitý stupeň nezávislosti, voľnosť. Zároveň za seba chcem naznačiť, že
nepotrebujem pripraviť o zamestnanie nikoho v Sečovciach. V redakčnej rade Sečovčana sme sa s vami pred voľbami nerozlúčili.
Netrúfali sme si povýšenecky prehlásiť, že naši ľudia voľby v Sečovciach vyhrajú. Dúfali sme.
Dnes poznáte fakty. A jeden fakt je, že mesačník bude iba jeden. Sečovčan splnil náš zámer mať na potrebnú dobu mediálny
priestor, plochu novín pre tých, ktorých Sečovský obzor na ich plochu mnohokrát nepustil. Faktom dneška je, že január je veľmi
pracovný. Kto bude tvoriť druhé číslo, ešte nie je v túto minútu úplne zrejmé. Je na nás občanoch, aký bude mesačník. Či to bude
suché nezaujímavé a nečítané slovo ako mnohé okolo nás, či primitívne médium plné zloby alebo gramatických či štylistických
chýb.Podstatný je fakt, že tvoriť ho budú tí, čo sú ochotní a schopní spomedzi nás. Snahu primátora a poslancov dať občanom odpovede na ich otázky možno naplniť cez tieto noviny, cez záslužnú sociálnu sieť, ako aj cez osobné stretnutia občanov a vedenia mesta.
Prvých 100 dní neukameňujme nových predstaviteľov a dajme im šancu. Nebuďme však ticho, ak máme čo povedať. Ľudsky,
slušne, otvorene. V januári držím miesto dobrej redakčnej rade. Verte, nepustím ho ľuďom plným zloby a nenávisti, ľuďom „očarujúcim“ mediálny priestor vulgarizmami a osočovaním. Píšte! Hoci s gramatickými chybami, hoci štylisticky nešikovne. Pre grafika
je jednoduchšie, ak píšete priamo na počítači, ale píšte hoci ručne. Ale slušne a s dôverou. Tvoríme jeden celok, spoločenstvo. Sečovčan mesačník splnil svoj účel. Prebral vás z letargie. Ako ľudia aj s rôznorodými názormi učme sa vedľa seba žiť. Držme si palce
a zdôrazňujem, že profesionálom držím miesto.
							
Mgr. Anna Ferková
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