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Príhovor ku Dňu matiek
Milé naše mamy, staré mamy!
Každý z nás poznal alebo stále
pozná človeka, ktorého si váži a
zároveň obdivuje. Tento vzťah nevzniká náhodou. Je to dlhodobý
jav, pri ktorom si už v najútlejších
rokoch uvedomujeme, čo vlastne
človek, ktorého obdivujeme, pre
nás znamená. Ide o človeka, o
ktorého sa môžeme oprieť v
krajných životných situáciách
a vieme, že nám vždy poskytne
lásku, radu a pocit bezpečia. Pre
každého z nás týmto človekom
je matka. To najkrajšie, čarovné
slovo, ktoré vieme vysloviť ešte
prv než vieme chodiť. To slovo
je mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život a s každým z nás sa trápila nespočetné
množstvo dní a nocí. Matka, ktorá nám svojou usilovnosťou
a pracovitosťou išla vzorom a snažila sa nám dať všetko, čo
má. My sme jej nekonečne dlžní vďakou za všetko, čo pre
nás urobila. Jej sa zverujeme so svojimi problémami, starosťami, ale ona sa nám nezverí. Nechce nám priťažovať.
Vie, že máme dosť tých svojich. Matka – najkrajšia bytosť

na svete. Spýtajte sa koho chcete, všetci Vám povedia, že
mama je najkrajšia. Možno už nie krásou, výzorom so svojimi vráskami, lebo je staršia, ale tým, čo nosí vo svojom
vnútri. Nekonečnou láskou, nehou a túžbou urobiť pre nás
všetko. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu, majú ku komu ísť.
Až človek stratí mamu, potom pochopí pravý význam tohto
slova. Mala len jedno srdce, v ktorom však bolo dosť miesta pre lásku, ktorú mohla prijímať či rozdávať všetkým, čo
o ňu stáli. Mala len dve ruky, ale objímala všetkých. Lásku, ktorú nám dala a celý život rozdávala plným priehrštím,
sme prijímali s takou samozrejmosťou ako chlieb, ktorý bol
doma na každom stole.
S úsmevom a milým slovom nás prevádzala do nového
dňa, do školy, do práce. Matka nás naučila milovať sa navzájom, všímať si ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným voči
ich bolestiam. Naučila nás vnímať premeny v prírode i v živote. Mať úprimnú radosť zo slnka, ktoré svieti nám všetkým,
tešiť sa z čerstvo napadnutého snehu či rozkvitnutej lúky.
Taká bola alebo taká je naša drahá mama, ktorá vedela a
vie nekonečne ľúbiť. Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme
za život, ďakujeme za lásku.
Štefan Magoči
starosta obce

Starosta obce a poslanci zložili sľub
V miestnom kultúrnom dome 29. decembra 2006 slávnostne - Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a verejného
zložili zákonom predpísaný sľub predstavitelia obecnej samo- poriadku – predseda Ing. Ladislav Gaži. Za členov komisie posprávy, ktorí boli zvolení v komunálnych voľbách dňa 2.decem- slanci dňa 18.1.2007 zvolili Štefana Juhásza, Alberta Pelegrina,
bra 2006. Po úvodnej informácii predsedu miestnej volebnej Jána Vranaiho a Ing. Eduarda Weiszera.
komisie Margity Bartókovej o výsledku volieb do obecného - Komisia ﬁnančná a správy obecného majetku – predseda Ing.
zastupiteľstva a volieb starostu obce ako prvý zložil zákonom Július Ďurčo. Za členov komisie poslanci dňa 18.1.2007 zvolili
predpísaný sľub na 4-ročné funkčné obdobie novozvolený sta- Gejzu Szekereša a Ing. Gabriela Szabó Bartka.
rosta obce Štefan Magoči, ktorý sa tým oﬁciálne ujal svojej
Obecné zastupiteľstvo ďalej zvolilo za zástupcu starostu obce
funkcie. Následne na to zložili sľub aj všetci deviati zvolení Ing. Júliusa Pelegrina.
(R)
poslanci obecného zastupiteľstva, menovite: Ing. Július Ďurčo,
Ing. Ladislav Gaži, Štefan Juhász, Albert Pelegrin, Ing. Július
Pelegrin, Ing. Gabriel Szabó Bartko, Gejza Szekeres, Ján Vranai a Ing. Eduard Weiszer.
Po zložení sľubu starosta obce otvoril prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po krátkom príhovore starostu obce, v
ktorom sa v mene svojom a v mene poslancov poďakoval občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, obecné
zastupiteľstvo v novom zložení rozhodlo o zriadení 2 komisíí a
zvolilo ich predsedov:
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UDALOSTI

Deň učiteľov
Na počesť výročia dňa narodenia učiteľa národov - Jána Amo- až keď dospejú a nie vždy nachádzajú podporu ani u rodičov. V
sa Komenského (28.3.1592 – 15.11.1670) už vyše polstoročia sa závere pedagógom poprial veľa úspechov pri príprave vzdela(R)
u nás 28. marec pokladá za deň učiteľov. Komenský bol jedným ných a schopných ľudí do života.
z prvých, ktorí začali zápas za poskytnutie vzdelania ľuďom bez
rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Zároveň však
bol aj veľkým humanistom a jeho hlboké presvedčenie, že dobrá
škola robí človeka lepším, je odkazom aj pre dnešných učiteľov,
ktorých poslaním je pripraviť do života nielen vzdelaných, ale
aj lepších mladých ľudí.
Prácu pedagógov ocenil aj starosta obce Štefan Magoči
na slávnostnom obede, ktorý pre učiteľov Základnej školy
s materskou školou v Čečejovciach zorganizovala dňa 28.
marca 2007 v miestnom kultúrnom dome samospráva obce.
Starosta obce vo svojom príhovore vyzdvihol význam pedagógov tak pri vzdelávaní ako aj pri výchove detí a zdôraznil náročnosť tohto povolania, pretože prácu učiteľa si mladí vedia oceniť

Výročná schôdza klubu dôchodcov „Harangó“
Dňa 17.2.2007 sa v miestnom kultúrnom dome konala výročná členská schôdza klubu dôchodcov „Harangó“, na ktorej sa zúčastnilo 98 zo 154 evidovaných členov.
Schôdzu otvoril a viedol predseda klubu Ján Jaklovský, ktorý oboznámil
členov s programom schôdze a predložil správu o činnosti klubu za rok
2006. Zároveň sa poďakoval miestnym podnikateľom za sponzorské dary
a obecnej samospráve za poskytnutú ﬁnančnú a materiálnu pomoc. Správu
o hospodárení predložil predseda revíznej komisie Gejza Ballók.
Bol vypracovaný a predložený plán hlavných úloh a rozpočet na rok
2007 členom výboru Vojtechom Weiserom.
Dôchodcov pozdravili s krátkym programom členovia miestneho Csemadoku.
Ako obvykle, bolo blahoželané jubilantom za mesiac január a február
2007. Po ukončení oﬁciálnej časti schôdze sa konalo spoločenské posedeFoto: Mgr.Jozef Pira
nie pri hudbe.
Za výbor: Kuzderová

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

História poľovného združenia REPISKÁ
Poľovné združenie REPISKÁ so sídlom v Čečejovciach vzniklo v roku 1992 na základe vyhlásenia vtedajšieho Krajského úradu Košice - okolie. „ PZ REPISKÁ„ obhospodaruje katastrálne
územie obce Čečejovce. História tohto revíru sa píše od roku
1992. Poľovný revír vzniká na základe vynikajúcej spolupráce
zakladatel‘ov združenia s vtedajším vedením Poľnohospodárskeho družstva v Čečejovciach, pod vedením pána predsedu Ing.
Filipa Sabola. K tomu dopomohlo nemalou mierou aj Obecné zastupiteľstvo. Začiatkom roka 1992 zasadá prvá Výročná schôdza,
na ktorej sa volí prvý výbor poľovného združenia PZ - Repiská a
to v zložení: predseda Borovský Július, tajomník Kurila Andrej,
poľovný hospodár Pelegrin Blažej, ﬁnančný hospodár Bačo Dušan, kontrolór Zabó Vojtech, ďalší členovia Vereš Vojtech a Šule
František. Týmto pánom patrí veľká vďaka a zásluha za budovanie nášho PZ.
Po desiatich rokoch sa poľovné združenie rozrástlo o nových,
zväčša mladých členov. V roku 2002, po dvoch päťročniciach
plných pekných poľovných zážitkov a trofejí, začína nová éra
v PZ vďaka veľkej pomoci starších kolegov, ktorí nám mladším
poľovníkom s radosťou odovzdali svoje skúsenosti. Nám neostáva nič iné, ako im toto úsilie vrátiť formou zveľaďovania a
dobrej prezentácie nášho PZ v ďalších rokoch.
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Od roku 2002 PZ obhospodaruje 90 % katastrálneho územia
obce Čečejovce. V revíri prevažuje malá pernatá, ale aj ostatná
drobná zver. Srnčia zver s bohatými kmeňovými stavmi sa radí k
vysoko kvalitnej zveri na Slovensku. Vďaka agrokultúre sú bohaté stavy diviačej a jelenej zvery kontrolované, čomu nasvedčujú aj minimálne škody tunajšiemu PDP. V prípade premnoženia
dochádza k veľkým škodám na poľnohospodárskych plodinách
a úrode. Vďaka kvalitnému selektívnemu odstrelu našimi poľovníkmi sa na území Čečejoviec nevyskytujú žiadne choroby spôsobené divou zverou.
Staré príslovie hovorí: „Poľovník bez poľovného psa je ako
pekár bez múky.“ Stotožňujeme sa s týmto tvrdením, a preto
každoročne doplňujeme stavy kvalitnými psami. Naši štvornohí
priatelia nám nerobia hanbu na oblastných i celoštátnych skúškach či výstavách.
Naše krédo do budúcna je ďalej skvalitňovať a rozvíjať
budúcnosť nášho združenia a v spolupráci s občanmi obce Čečejovce udržiavať čistotu a kvalitu nášho životného prostredia.
To je hádam najdôležitejšie predsavzatie, ktoré sa týka nielen nás
poľovníkov, ale aj všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajná
príroda a životné prostredie.
LESU A POĽOVNÍCTVU ZDAR!
Imrich Tirpák
Predseda PZ

Čečejovské noviny 1/2007

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počasie v roku 2006
Teplotné pomery

Naozaj bola zima 2006-2007 veľmi teplá?

Kalendárny rok 2006 bol ako celok z teplotného hľadiska priemerný, tab. č 1. Ročná priemerná teplota bola 9,6 °C, s odchýlkou
0,7 °C od dlhodobého priemeru /d.p./. Najteplejšími letnými
mesiacmi boli jún a júl s odchýlkami plus 0,6 a 2,7 °C od dlhodobého priemeru. Za veľmi chladné počasie v prvom švtrťroku nás
odškodnila posledná tretina roka s relatívne vysokými teplotami
v mesiacoch september až december. V novembri teploty boli
v priemere o 2,3 °C a v decembri dokonca až o 3,5 °C väčšie
ako sme zvyknutí v týchto mesiacoch. Najchladnejším mesiacom
bol január ako sa patrí, ale bol len mierne teplotne podpriemerný.
Ale mesiace február a marec boli citeľne chladnejšie ako obyčajne a mali sme pocit, že tá zima už trvá veľmi dlho. Viac pocitu
chladu sme zažili aj v mesiaci máj, kedy teploty boli tiež mierne
podpriemerné.

Zrážkové pomery
V tab. č. 2 sú uvedené mesačné úhrny zrážok za rok 2006. Ročný
úhrn zrážok za rok 2006 bol 650,7 mm, čo je len o 4,6 % viac ako
dlhodobý priemer. V mesiacoch jún a august napršalo takmer dvojnásobne viac zrážok ako sa patrí na tieto mesiace podľa dlhodobého
pozorovania. Naopak, ostávajúce mesiace september až december
boli na zrážky veľmi skúpe. Do konca roka v týchto mesiacoch
napadlo len 56,2 mm zrážok (dlhodobý priemer za tie mesiace by
bol 179 mm), čo je z ročného úhrnu menej ako 9%.

Uplynulú zimu sme porovnali so zimnými obdobiami od roku
1951. Priemerná mesačná teplota v decembi 2006 bola 1,9 °C,
čo predstavuje až o 2,9 °C viac ako dlhodobý priemer. Priemerná mesačná teplota v mesiaci január 2007 bola 2,1 °C, čo
predstavuje až o 5,6 °C viac ako dlhodobý priemer. A nakoniec,
priemerná mesačná teplota v mesiaci február 2007 bola 2,6 °C,
čo predstavuje až o 3,5 °C viac ako dlhodobý priemer. Môžeme
teda konštatovať, že naozaj uplynulé zimné obdobie bolo od roku
1951 v našej oblasti najteplejšie.
tab. 1 Priemerné mesačné teploty vzduchu - Košice [ °C ] - rok 2006
Mesiace

XI

XII priemer

Teplota [ °C ]

-4.2 -2.7

2.3 11.1 14.4 18.6 22.4 18.4 16.7 10.8

5.7

Dlhodobý priemer [°C ]

-3.6 -1.0

3.8

Odchýlka [°C]

-0.6 -1.7 -1.5

tab. 2

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1.9

9.6

9.8 14.8 18.0 19.7 18.9 15.3

9.3

3.4 -1.6

8.9

1.3 -0.4

1.5

2.3

0.7

0.6

2.7 -0.5

1.4

3.5

Mesačný úhrn zrážok - Košice [mm] - rok 2006

Mesiace
Zrážky [mm]
Dlhodobý priemer
Odchýlka [%]

II

I

II

III

IV

V

14.8

40.1

40.6

59,7

92.7 161.0 40.3 145.3 10.2 13.4 12.6 20.0 650.7

28

27

32

42

72

VI

84

VII

84

VIII

74

IX

53

X

43

XI

48

XII

suma

35

622

52.9 148.5 126.9 142.1 128.8 191.7 48.0 196.4 19.2 31.2 26.3 57.1 104.6

PhDr. Gabriel Szabó
Zdroj: SHMÚ

Výroba veternej energie má v Čečejovciach zelenú
Jedným zo základných rysov našej civilizácie je závislosť od
energie. Žiaľ, tradičné zdroje energie ako sú fosilné palivá, ropa
a zemný plyn sú limitované a ich spaľovanie znehodnocuje životné prostredie vytváraním skleníkových plynov, ktorých neblahé následky už začíname pociťovať v podobe klimatických
zmien na našej planéte. Kjótsky protokol predpokladá zníženie
emisií skleníkových plynov pre EÚ do roku 2012 o 8% oproti
úrovniam v roku 1990 a tohtoročný jarný summit Európskej
únie sa skončil dohodou, podľa ktorej do roku 2020 vzrastie
podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v
celej EÚ na 20% (pre Slovensko platí 12%) a emisie skleníkových plynov naopak klesnú v budúcich 13 rokoch o 20 až 30%.
Medzi obnoviteľné zdroje patrí predovšetkým vietor, slnko a
voda.
Vietor je takmer neobmedzeným zdrojom obnoviteľnej energie a jeho potenciál sa odhaduje na viac ako 300-krát vyšší
ako je súčasná svetová spotreba elektrickej energie. Vďaka

pravidelnému prúdeniu vetra ponúka aj chotár našej obce dobré predpoklady pre využitie veternej energie. Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach sa zaoberalo investičným zámerom
ﬁrmy VENTUREAL Slovakia, s.r.o. na postavenie veterného
parku, v rámci ktorého by sa mohlo v južnej časti chotára mimo
obývanej časti obce postaviť 18 až 20 veterných turbín o výkone 2,75MW. Jedna takáto turbína zabezpečí výrobu energie pre
cca 1650 domácností.
Poslanci obecného zastupiteľstva vo februári vycestovali do
obce Břežany na Južnej Morave, aby pozreli fungujúci veterný
park pozostávajúci z 5 turbín, ktorý je v prevádzke od roku 2005.
Na základe poznatkov z tejto návštevy ako aj ďalších informácií
o využívaní veternej energie, poslanci Obecného zastupiteľstva
Čečejovce jednohlasne schválili zmluvu s ﬁrmou VENTUREAL Slovakia, s.r.o. o vybudovaní veterného parku v
Čečejovciach. Podmienkou
uskutočnenia investičného
zámeru je celková hospodárnosť projektu, ktorá je
založená predovšetkým na
dostatočnej rýchlosti vetra
počas prevažnej časti roka.
Keď sa meraním potvrdia
predpokladané údaje, pristúpi sa k schvaľovaciemu
konaniu stavby. Realizácia
výstavby veterného parku
bude mať pre našu obec predovšetkým z dlhodobého hľadiska
veľký význam. Zaistí pravidelné dodatočné zdroje príjmov pre
obec a výrobou zelenej energie naša obec prispeje aj k odvráteniu klimatických zmien na zemeguli.
(R)
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Výstava z medzinárodného plenéra výtvarníkov
Obecný úrad Čečejovce v spolupráci s Krajským osvetovým
strediskom Košice usporiadali v dňoch 18. marca až 25. marca
2007 v Spoločenskom centre v Čečejovciach výstavu prác z
medzinárodného plenéra pre neprofesionálnych výtvarníkov
pod názvom ZÁDIEL 2006.
Plenér sa uskutočnil v dňoch 24. – 27. augusta 2006 v obciach Dvorníky – Včeláre a Zádiel, na ktorom vzniklo veľké
množstvo výtvarných prác, najmä krajiniek – zákutí, ale aj
voľná a ﬁgurálna tvorba. Z výtvarných techník dominovala
maľba akrylom a olejom. Inštruktormi na plenéri boli skúse-

Úspech Magdalény
Palenčárovej

Workshop pre juniorských
fotografov

Pekný úspech dosiahla Magdaléna Palenčárová v regionálnej súťaži neprofesionálnej tvorby KOŠICKÁ PALETA
2007, ktorú usporiadalo Krajské osvetové stredisko Košice. Vyhodnotenie súťaže sa konalo na vernisáži výstavy
vybraných prác dňa 27. apríla 2007 vo Valalikoch. Naša
drevorezbárka v kategórii insitnej tvorby obsadila so svojimi sochami „Manželské páry“ pekné 3. miesto. Výstava je
otvorená do 10. mája 2007.
Valalickej výstave predchádzala výstava diel kamenára
a sochára Jána Lukácsa v Mestskom kultúrnom stredisku
v Moldave nad Bodvou medzi 13. aprílom a 27. aprílom
2007, na ktorej sa ako hosť tiež predstavila Magdaléna Palenčárová so svojimi prácami, časť ktorých sme už mali
možnosť vidieť na jej výstavách v Čečejovciach.
(R)
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ní profesionálni umelci z Košíc akademický maliar Tibor Gáll
a Štefan Dušan Baláž., ktorí spolu s organizátorom na záver
podujatia po dohode s účastníkmi vybrali od každého autora
práce, ktoré ostávajú v depozite organizátora. Po Košiciach a
Dvorníkoch - Včelárov boli Čečejovce treťou zastávkou výstavy, na ktorej bolo spolu vystavených 29 obrazov a 2 sochy.
Vystavujúcimi autormi v Čečejovciach boli Čapkovičová
Iveta (Košice), Cvengroš Emilián (Spišská Nová Ves), Demko Ladislav (Košice), Ferenc Bohuš (Košice), Goda Gertrud
(Miskolc - Maďarsko), Hvizdošová Jarmila (Košice), Chocholáčková Lucia (Michalovce), Kotánová Soňa (Košice), Krehel
Karol (Košice), Nehrebeczký Kazimír (Košice), Ogurčáková
Jana (Spišská Nová Ves), Olejár Martin (Košice), Papp Gábor (Marghita – Rumunsko), Pástor Štefan (Košice), Staňo
Ladislav (Valaliky), Szabová Viera (Košice), Szakácsová Eva
(Milhosť), Šmihula Albert (Rožňava), Varga Marián (Košice),
Wichniewicz Henryk (Krosno – Poľsko) a Záthureczká Kristína (Hýľov).
Výstavu navštívilo asi 300 návštevníkov, čo nás presvedčilo, že myšlienka priblíženia umenia obyvateľom našej obce je
správna, a preto ešte v tomto roku pripravujeme pre milovníkov umenia ďalšie výstavy.
(R)

Krajské osvetové stredisko v Košiciach zorganizovalo dňa 26.1.
2007 workshop pre mladých juniorských fotografov, členov fotoklubu pri Základnej škole s materskou školou v Čečejovciach.
Lektorom na podujatí bol Mgr. Miloslav Šebej, pedagóg zo Školy
úžitkového výtvarníctva. Vedúcim fotoklubu je už dlhé roky učiteľ
Mgr. Jozef Pira. Mladí fotograﬁ sa prezentovali svojimi prácami,
ktoré vytvorili vo fotoklube, Mgr. Miloslav Šebej poradil autorom, ako by sa dal urobiť z daných fotograﬁí výrez, aké zásady je
potrebné dodržať pri kompozícii, na čo sa treba pri fotografovaní
zamerať. Zároveň doporučil niektoré fotograﬁe zväčšiť a zaslať na
krajskú súťaž amatérskej fotograﬁe AMFO 2007 do Košíc. Lektor
vysvetlil techniku fotogramov a taktiež obohatil workshop ukážkami nafotenej krajiny, zátišia s vajíčkom a reklamnej fotograﬁe.
Mgr. Helga Tomondyová
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KULTÚRA

Zo života miestnej organizácie CSEMADOKU
Dňa 21.apríla 2007 sa uskutočnilo v miestnom
kultúrnom dome 5.Čerehátske stretnutie speváckych a folklórnych skupín, ktoré usporiadala
Miestna organizácia CSEMADOKU v Čečejovciach. Na stretnutí sa okrem Speváckeho a folklórneho súboru z Čečejoviec zúčastnili aj spevácke
a folkórne skupiny z Mokraniec, Veľkej Idy, Žarnova, Hosťoviec, Janíka, Moldavy nad Bodvou,
Pédera, ako aj Spevácky zbor dôchodcov z maďarského Markazu, s ktorým MO CSEMADOKU
udržiava kontakty už 17 rokov.
Väčšina skupín sa prezentovala spevom a tancom, niektoré však predviedli aj scénky zo života

z veselšej stránky. Tak napríklad spevácky súbor z
Mokraniec vystúpil so scénou návštevy pacientov s
problémami mužskosti u obvodného lekára. Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že úroveň jednotlivých vystúpení bola na vysokej úrovni.
Podujatia sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady
SR László Köteles, novinár Péter Havasi a okresný
tajomník CSEMADOKU Ferenc Boda.
Po kultúrnom programe starosta obce Štefan Magoči prijal vedúcich skupín na krátkej recepcii, kde
sa im poďakoval za krásny zážitok.
Jozef Šnír, predseda MO CSEMADOK

SPEVÁCKY A FOLKLÓRNY SÚBOR Z ČEČEJOVIEC

SPEVÁCKY ZBOR DÔCHODCOV Z MARKAZU

SPEVÁCKY ZBOR Z PÉDERA

SPEVÁCKY ZBOR Z MOLDAVY NAD BODVOU

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zber elektroodpadu, akumulátorov a pneumatík
Dňa 24. marca 2007 sa v našej obci uskutočnil zber vyradených elektrických spotrebičov, olovených akumulátorov a opotrebených pneumatík, ktoré si občania vyložili
pred svoje domy. Že ich nebolo málo, dosvedčia pracovníci, ktorí sa zúčastnili zberu. Nechýbalo medzi nimi ani
niekoľko starých rádií z čias, keď ich v dedine bolo len
niekoľko kusov.
Obec zberom prakticky celého sortimentu domového
odpadu umožňuje občanom zbaviť sa všetkého domového odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Miestne poplatky, ktoré každoročne platia obyvatelia obce, nevykryjú
náklady obce na zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie komunálnych odpadov, preto sa časť týchto nákladov
uhrádza z vlastných zdrojov obce. Je preto nepochopiteľné,
že niektorí naši spoluobčania naďalej vyvážajú domový
odpad na nelegálne skládky, ktoré sa vytvárajú dokonca
aj v strede obce. Rovnako je nepochopiteľné, ak niekto v
záhrade spaľuje plasty a PET fľaše, pri spaľovaní ktorých

unikajú do ovzdušia nebezpečné a zdraviu škodlivé výpary. Nehazardujme so svojim zdravím a zdravím svojich detí a vnúčat!
Plasty a PET fľaše patria do zberu!
-OcÚ-
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CIRKVI

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov sa v nedeľu 28. januára 2007 v
kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Čečejovciach uskutočnila ekumenická
bohoslužba, ktorú spoločne slúžili farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi Tímea Krcho a farár
Rímskokatolíckej
cirkvi
Michal
Šuško. Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
je spoločnou celosvetovou aktivitou Pápežskej
rady pre napomáhanie jednoty
kresťanov a Svetovej rady cirkví.

Tohtoročnú tému pripravili kresťania
z Južnej Afriky a spájal dve témy, ktoré
sú vlastne dvoma pozvaniami určenými
kresťanom a kresťanským cirkvám: spoločne sa modliť a usilovať o jednotu kresťanov a spoločne odpovedať na problém
ľudského utrpenia. Tieto dve úlohy sú navzájom úzko prepojené. Obe totiž súvisia
s uzdravením Kristovho tela, preto bol za
ústredný text tohoročného Týždňa modlitieb zvolený príbeh o uzdravení.
Text z Evanjelia podľa Marka hovorí
o tom, ako Ježiš uzdravil muža, ktorý bol
hluchý a nevedel správne rozprávať. Ježiš
tým, že navracia mužovi sluch a schopnosť hovoriť, zjavuje nielen Božiu silu,
ale aj jeho želanie doviesť ľudské bytosti
k plnosti. Navrátenie sluchu umožnilo

mužovi počuť Ježišom ohlasovanú dobrú
zvesť; navrátenie reči mu umožnilo druhým ohlasovať, čo videl a počul. Všetky
tieto aspekty sa odzrkadľujú v reakcii
tých, ktorí svedčili o uzdravení a s nesmiernym údivom vraveli: „Všetko robí
dobre! Aj hluchým dáva sluch a nemým
reč!“
(JP)

Obrady Kvetnej nedele
Kvetná nedeľa je pre kresťanov
poslednou pôstnou nedeľou a
začína sa ňou Veľký týždeň. Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema
pred jeho ukrižovaním. Obrady
Kvetnej nedele sa 1. apríla začali pred vchodom do miestneho
rímskokatolíckeho kostola svätením bahniatok. Podľa tradícií
tieto konáriky ochraňujú dom a
jeho obyvateľov pred rôznymi
nešťastiami a pohromami.

INZERCIA
PONUKA produktov
Slovenská poisťovňa

► Kapitalizačné životné poistenie
► Investičné životné poistenie
► Úrazové poistenie
► Cestovné poistenie a asistenčné služby
► Poistenie domácnosti
► Poistenie zodpovednosti za škodu
► Havarijné poistenie
► Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Agentúrna kancelária
Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421-55-4898 641, fax: +421-55-4898 642
stránkové dni: pondelok - piatok: 9.00 - 16.00
Mária Gažiová - generálny reprezentant - manažér, mobil: 0905 445 238
Ing. Ladislav Gaži
mobil: 0905 757 264
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

ŠPORT

FUTBAL

Maškarný ples detí

Výsledky jarnej časti
Dňa 18. februára 2007 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočil maškarný ples
detí ZŠ s MŠ Čečejovce, poriadaný v spolupráci s Centrom voľného času KošiDOSPELÍ I.trieda:
ce-okolie.
Veľká Ida - Čečejovce 4:1, gól: Warzybok,
Foto: Mgr. Jozef Pira
Svinica - Čečejovce 6:0, Čečejovce - Koš.
Olšany 2:3, góly: Lengyel, Kőrösi.
Priebežná tabuľka
1. Valaliky
2. Ruskov
3. Geča
4. Ďurkov
5. Bidovce
6. Svinica
7. Perín
8. Čečejovce
9. AC Jasov
10. Veľká Ida
11. Trstené p/H.
12. Koš. Olšany
13. Sady-Byster

17 16
17 13
17 13
16 7
17 7
16 6
17 6
16 6
17 6
16 4
17 4
16 3
17 2

0 1 47:12 48
2 2 61:16 41
1 3 42:16 40
2 7 31:29 23
1 9 20:38 22
3 7 34:33 21
3 8 30:40 21
2 8 25:29 20
1 10 25:33 19
4 8 20:35 16
3 10 19:32 15
4 9 15:38 13
4 11 17:35 10

JUBILANTI

Rodina Sekerešovcov oslávila diamantovú svadbu
Rodina Sekerešovcov v priebehu tohto roka oslavuje tri okrúhle výročia - vo
februári svoju diamantovú svadbu, v marci pán Vojtech a v júni pani Irena svoje 85.
narodeniny. Pri tejto výnimočnej udalosti
manželov Sekerešovcov pozdravil s kyticou a poprial
im veľa pevného zdravia
do ďalších rokov života aj
starosta obce
Štefan Magoči.
Pán Vojtech sa narodil v roku 1922 a
z piatich súrodencov je už len sám nažive. Jeden z jeho bratov padol na fronte v II. svetovej vojne. Presne pamätá
na mnoho udalostí zo starých čias, tak
napr. na 5.október 1943, keď spolu s
dvoma ďalšími mládencami rukoval na
vojnu. V maďarskej armáde sa zúčastnil
II. svetovej vojny a môže považovať za
šťastie, že na rozdiel od mnohých spolubojovníkov sa nedostal do zajatia a
na turíčnu nedeľu v roku 1945 sa vrátil
domov z frontu. Je pravda, že ho doma
čakal neradostný pohľad na dom, z ktorého zostali len múry. V tom čase sa už
začal zaoberať aj myšlienkou na ženenie
sa. Ešte pred vojnou sa spoznal so svojou neskoršou manželkou pani Irenou,
ktorá bývala v Paňovciach. Dvoril jej asi
rok a veľakrát meral cestu pešo do Paňoviec a späť. Vzali sa 1.februára 1947 a

ku. Nemožno sa preto čudovať, že mnohí
kupovali chlieb radšej u nej ako v obchode. Hoci veľmi rada piekla chlieb, s pečením skončila asi pred 10 rokmi. Teraz
už robí len tie najnutnejšie domáce práce
ako varenie a upratovanie.
Pán Vojtech už toho prežil veľa, ale
jednu vec si vôbec nepamätá a vie iba z
počutia, čo sa mu prihodilo. Stalo sa to
pred vyše 30 rokmi, keď ešte pracoval v
miestnom družstve. V turíčny pondelok,
keď prevážali balíky slamy, tak nešťastne
spadol, že stratil vedomie a zastavil sa mu
dych. Našťastie jeho kolega Gustáv Nagy
nestratil duchaprítomnosť a v ústach mu
uvoľnil dýchacie cesty a oživil ho, čím
mu zachránil život.
Pán Vojtech sa veľmi rád zabával a keď
s kamarátmi zašiel do miestnej krčmy,
celá krčma sa ozývala spevom. „Nie tak
ako dnes“ hovorí, „keď idú do krčmy len
na to, aby sa opili.“
Žiaľ, manželov neobišli ani smutné
udalosti, veď pochovali nielen svojich
rodičov, ale aj všetky tri deti. Nikdy však
domácimi prácami. Jej matka sa našťastie nestratili duševnú silu a jeden druhému
tešila dobrému zdraviu a keď vo veku 92 boli vždy oporou aj v ťažkých časoch.
rokov zomrela, ešte nebola u lekára.
Ako hovoria, tešia sa z každého dňa, ktoRodina Sekerešovcov dlhé roky slúži- rý spolu prežijú.
la pre Reformovanú kresťanskú cirkev
Aj redakcia Čečejovských novín sa
v obci, pani Irena ako kostolníčka a pán pripája k blahoželaniam a manželom SeVojtech 6 rokov ako kurátor.
kerešovcom praje pevné zdravie k tomu,
Doma na dvore si postavili pec na pe- aby jeden druhého obdarili ešte mnohými
čenie chleba a rýchlo sa šírila správa, že šťastnými dňami a rokmi.
pani Irena pečie výborný chlieb a vianoč(JP)
svadbu mali na Hromnice v pondelok. O
povojnovej núdzi svedčí aj to, že pred sobášiaceho farára predstúpil v obleku požičanom od brata. Mladomanželia bývali
v spoločnom dome s rodinou bratranca,
s ktorou dobre vychádzali. Boli radi, že
majú strechu nad hlavou. V šesťdesiatych
rokoch sa potom presťahovali do vlastného domu, kde dodnes bývajú.
Pani Irena mala dvoch súrodencov,
ktorí už zomreli. Keď mala 6 rokov, zomrel jej otec a vyrastala ako polosirota. Život ju naučil od malička tvrdo pracovať,
pretože musela pomáhať svojej mame s
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OZNAMY

Štatistické údaje z roku 2006 Zmena termínov vývozu plastov
Demograﬁcký vývoj v roku 2006
Po dlhých rokoch v našej obci počet narodení v roku 2006 výrazne prevýšil počet úmrtí. Či sa jedná o trvalý jav, potvrdia až
údaje za nasledujúce roky.
Počet narodených detí: 31 (21 chlapcov a 10 dievčat)
Počet zomrelých obyvateľov: 17 (7 mužov a 10 žien)
Počet sobášov uzavretých v obci: 6
Počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce: 1969

Firma A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., o.z. Košice
oznamuje občanom, že oproti harmonogramu vývozu
separovaného odpadu uverejnenom v Čečejovských
novinách č. 4/2006 sa menia termíny vývozu vriec s
PLASTAMI (PET fľaše, fólia, drogéria) nasledovne:
Pôvodný termín vývozu

Zmenený termín vývozu

3. máj 2007 (štvrtok)

2. máj 2007

(streda)

Zoznam narodených v roku 2006

5. jún 2007 (utorok)

6. jún 2007

(streda)

Patrik Varga, Leo Oros, Alexej Žiga, Dora Buzsiczká, Tímea
Papugová, Katarína Bartková, Gabriel Jaklovský, Vanesa Bačová, Richard Bartko, Patrik Varga, Adrián Sokolský, Adrián
Jusko, Emília Lujza Némethová, Dominik Sýkora, Leona Pelegrínová, Sebastián Budai, Matúš Vešeléni, Oliver Hugo Pelegrin, Soﬁa Lengyelová, Petra Libová, Daniel Pelegrin, Patrik
Budai, Richard Budai, Nikolas Tóth, Michal Juhás, Matej Pelegrin, Nina Kováčiková, René Laczko, Samuel Budai, Karolína
Mateszová a Marko Peľak

10. júl 2007 (utorok)

11. júl 2007

(streda)

14. august 2007 (utorok)

15. august 2007 (streda)

25. sept. 2007 (utorok)

26. sept 2007

Zoznam zomrelých v roku 2006

(streda)

30. október 2007 (utorok) 31. október 2007 (streda)
11. dec. 2007 (utorok)

12. dec. 2007

(streda)

Poskytnuté dotácie z rozpočtu
obce na rok 2007

Anna Kiššová, Július Šváb, Magdaléna Rybárová, Štefan Pelegrin, Gizela Jašková, Jozef Džurný, Klára Kubová, Jozef Šváb,
Margita Kiššová, Helena Majdánová, Ondrej Stropko, Alžbeta
Vavreková, Ján Seliga, Jozef Kapitán, Mária Vargová, Terézia
Urgácsová a Helena Horváthová

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/2007 schválilo dotácie z
rozpočtu obce na rok 2007 nasledovne:
- na činnosť pre TJ Družstevník Čečejovce vo výške 187 000 Sk,
- pre klub dôchodcov HARANGÓ vo výške 15 000 Sk,
- pre MO Csemadok vo výške 10 000 Sk
a účelové dotácie :
- pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 120 000 Sk na zaPodnikatelia v obci
bezpečenie materiálu, dopravných nákladov a na samotnú realiPodľa údajov zo Živnostenského registra SR a Obchodného re- záciu pokládky novej podlahy v interiéri reformovaného kostola
gistra SR bolo k 31.12.2006 na území obce zaregistrovaných 123
v Čečejovciach,
podnikateľských subjektov - fyzických osôb a 25 právnických - pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 80 000 Sk na realizáciu
osôb.
podlahového resp. lavicového vykurovania rímskokatolíckeho
kostola,
Počet nezamestnaných
K 22.1.2007 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny evi- pre Fit -Klub RAY vo výške 25 000 Sk na zakúpenie prístroja
Hacken drep.
-OcÚdovaných 156 uchádzačov o zamestnanie s trvalým bydliskom
v Čečejovciach, z ktorých bolo 61 mužov a 95 žien. Z celkového počtu bolo 57 uchádzačov o zamestnane registrovaných
kratšie ako 1 rok, a 41 uchádzačov dlhšie ako 5 rokov.
V poslednom čísle Čečejovských novín sa vyskytlo zopár
Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania
chýb.
Pri spracovaní v tlačiarni na prvej strane novín nad článVzdelanie
kom vľavo nedopatrením bol vynechaný nadpis „Poďakovanie
základné vyučenie úplné stredné odborné úplné stredné
vysokoškolské
- úvaha“. Na 3.strane pri uverejnení výsledkov komunálnych
volieb v obci sa v prípade 3 kandidátov na poslanca obecnéMuži
17
35
5
3
1
ho zastupiteľstva bol za ich menami vynechaný akademický
Ženy
38
30
11
13
3
titul, a tak uvádzame správne mená týchto kandidátov: AlexanSpolu
55
65
16
16
4
der FAZEKAŠ, Ing. (Nezávislé fórum), Štefan PETRIK, Ing.
Nezamestnaní podľa veku
(NEKA), Gabriel SZABÓ BARTKO, Ing. (SDKÚ-DS).
Vek
Redakcia novín sa touto cestou ospravedlňuje dotknutým
od 18 do 25 rokov od 25 do 35 rokov od 35 do 50 rokov
od 50 do 62 rokov
osobám ako aj čitateľom novín.
(R)

Oprava chýb

Muži

8

17

18

18

Ženy

17

21

46

11

Spolu

25

38

64

29

-OcÚ-

INZERCIA
Predám 15-árový stavebný pozemok. Voda, plyn,
elektrina zavedená.  0903 563 678

Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Graﬁcká úprava a autor neoznačených fotograﬁí: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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