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Október - mesiac úcty k starším

všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas.
Najmä v starobe si všetci uvedomujeme, že je nám dobre
medzi ľuďmi a s ľuďmi. Spomíname na dni, keď sme boli
mladí, mali sme pre seba slová vyznania a sľubov. Spomíname na dni, keď sme vstupovali do manželstva, kedy sme
položili základ svojim rodinám. Sú to spomienky jasné, čisté a slnečné. Mesiac úcty k starším patrí Vám, teda tým skôr
narodeným. Vám pripomenúť, že na Vás nezabúdame, že si
vážime statočnú prácu, ktorú ste vykonali. Väčšina z Vás je
už na zaslúženom odpočinku, mnohí z Vás s hlbokou úctou
a citom pomáhate vychovávať vnúčatá, vštepujete im cit a
úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja, úspechu
a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť. Aj to je vzácny dar,
ktorý človek potrebuje. Je to priveľa, stačí na to prítomnosť
lásky a dobrá vôľa. Toto vedomie môže našu jeseň robiť
krásnou a pokojnou. Vaše deti, ktoré Vás majú radi a kto-

rým ste svojou prácou pripravili lepší život, oceňujú Vašu
prácu, vážia si ju a váži si ju aj naša obec. Pribúdajúce roky
nie sú dôvodom na nostalgiu a najmä nie u Vás, lebo obzretie sa späť na Vaše dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho
elánu nás nabáda k optimizmu. Úcta, láska, porozumenie,
trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali premietať
v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu si nemožno
načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po statočne vykonanej práci budeme aj
my potrebovať pomoc druhých tak isto, ako ju starší ľudia
potrebujú dnes.
V mene svojom a v zastúpení obce Vám ďakujem za Vašu
celoživotnú prácu, prajem Vám z celého srdca, aby ste veľa
rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími
a medzi nami všetkými.
Štefan Magoči
starosta obce

Pamiatka zosnulých
Úvaha
Miesta, ktoré niekde cez rok zarastajú trávou, v týchto chvíľach zmenili svoju tvár. „Do lístia novembra spomienka zas
padá“. Núti hľadať zmysel. Koreňov svojho života. Stojac
uprostred ožiarených hrobov, akoby čosi dávnoveké sa pohlo
v hlbokom vnútri. Je to aj bolestivé, aj krásne. Trpké a plné
nádeje. Odišli? Sú tu? Či v inom rozmere? Zanikli ako tráva
v napadanom snehu? Ale ona na jar znova vyraší! Tápeme
sa v pochybnostiach hľadajúc steblo slamky, o ktoré by sme
sa zachytili. Dúfajúc, že i ona nám pomôže dostať sa do hlbín
nevedomosti a neistôt. „Má krásnu vôňu tento vzácny čas“.
Nie je to iba kvetmi na hroboch. Závany čohosi, čo nemožno pomenovať, sa vnárajú do duše. Zohrievajú zároveň ako
plameň sviece či žiara kahanca. Je nám tu dobre. Akoby sme
sa vrátili domov, či do jeho zrkadlového obrazu. Sily vetra vyzliekajú stromy. Farebné lístie padá na plecia. Volá nás späť,
do svojich príbytkov, chceme alebo nechceme to, sa ozval čas.
„A človek človeka, život život hľadá“.
Štefan Magoči
starosta obce
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UDALOSTI

Zo života Klubu dôchodcov Harangó
20. októbra 2007 sa v miestnom kultúrnom dome
konala členská schôdza Klubu dôchodcov. Už sa stáva
tradíciou, že našich dôchodcov príde pozdraviť mladá
generácia žiakov základnej školy s materskou školou.
Nebolo to inak ani tentoraz, a žiaci sa predstavili pestrým kultúrnym programom slova, hudby a tanca.
V úvode schôdze si prítomní minútou ticha uctili smrť
členky klubu dôchodcov Emy Džurnej. Ďalšia časť patrila oslávencom. Najprv predseda klubu Ján Jaklovský
blahoželal manželom Gejzovi Ballókovi a Alžbete Ballókovej k významnému životnému jubileu - k 60. výročiu uzavretia manželstva. K blahoželaniu k diamantovej
svadbe, ktorej sa oslávenci dožili v septembri, sa v mene
obce pripojil aj starosta obce Štefan Magoči. V ďalšej
časti pozdravili prítomných členov klubu, ktorí sa dožili
okrúhlych výročí narodenia: Gejza Ballók (82), Mária
Kiššová (75), Eugen Kuzder (65), Terézia Magočiová
(60) a Anna Dienesová (60).
O potrebe bezprostredne sa stretávať so svojimi rovesníkmi svedčí aj účasť väčšiny zo 142-člennej členskej základne klubu dôchodcov. Príjemné posedenie s
voľnou zábavou, ktoré nasledovalo po oﬁciálnej časti
schôdze, dáva zabudnúť na každodenné starosti a jeseň
života sa odrazu javí krajšia a zmysluplnejšia.
(R)

Výstava prác drevorezbárov
V rámci Čečejovského kultúrneho leta 2007 sa v Spoločenskom centre 19. augusta 2007 otvorila výstava prác miestnych rezbárov Magdalény Palenčárovej a Ing. Františka Palenčára. Výstavu si bolo možné pozrieť do 25. augusta 2007.
(R)

Foto: F. Palenčár

2
Čečejovské noviny 3/2007

UDALOSTI

Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Novopostavené prírodné javisko pri pomníku padlých bolo v
dňoch 25. a 26. augusta 2007 dejiskom dvojdňových osláv pri
príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Pred samotným otvorením osláv v sobotu sa uskutočnil pietny
akt kladenia vencov pri pomníku padlých. V úvode osláv starosta obce Štefan Magoči spolu s autorom Júliusom Pelegrinom
uviedol knihu o obci do života. Oﬁciálna časť osláv pokračovala odovzdaním ocenení obce. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o
udelení týchto ocenení:
Ocenenie PRO URBE za rok 2007 Štefanovi Kocsisovi za jeho
dlhoročnú činnosť, ktorou upevnil a zvýšil úroveň náboženského cítenia obyvateľov obce.
CENU OBCE za rok 2007:
- speváckej skupine MO CSEMADOKU za aktívnu účasť na
kultúrnom živote obce a okolia a šírenie kultúrnych hodnôt
doma i za hranicami vlasti,
- Ing. arch. Ladislavovi Timurovi za dlhoročnú spoluprácu pri
komplexnej obnove a úprave verejných priestranstiev a vzhľadu
obce,
- MUDr. Pavlovi Weiszerovi in memoriam za jeho obetavú prácu
v zdravotníctve a za jeho úprimnú a aktívnu činnosť vo verejnom živote obce.
Ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE za rok 2007 Alexovi Szabó Bartkovi za jeho duchovnú činnosť, ktorou dodnes šíri dobré
meno našej obce.

V rámci kultúrneho večera v sobotu vystúpil súbor TRIÁSZ
VARIETAS, ktorý v podaní Aladára Ocsku a Mariky Híves
predviedol známe ﬁlmové melódie a šlágre, ľudové piesne a
operetné evergreeny, ktoré boli prešpikované svižným humorom humoristu Gyulu Bodzsára. Aj hudba a spev na večernej
diskotéke bola v podaní člena tohto súboru Alfréda Benczeho.
Medzitým sa v telocvični pri prírodnom javisku uskutočnila
vernisáž výstavy prác, ktoré boli vytvorené v rámci Medzinárodného plenéra Čečejovce 2007. Po vernisáži výstavy starosta
obce usporiadal v kultúrnom dome slávnostnú recepciu.
Počas nedeľného popoludnia sa najprv predstavila hudobná
skupina DUO TREND. Zaujímavé vystúpenie žiakov miestnej
základnej školy s materskou školou pripravili jej učitelia. V
ďalšom vystúpilo sympatické vokálne duo MUSICA ITALIA.
V čase, keď javisko patrilo postupne speváckym a folklórnym
skupinám CSEMADOKU z Čečejoviec, Debrade, Veľkej Idy
a Janíka, všetky sedadlá v javisku už boli obsadené a počas
vystúpení skupín SENZUS a SUPERDÁRIDÓ bola celá plocha
vo dvore pred javiskom zaplnená. Podľa skromných odhadov
tam mohlo byť najmenej 800 ľudí. Okrem zujímavého programu osláv zrejme k tomu prispel aj vhodný výber lokality na
postavenie prírodného javiska, ktoré bude slúžiť dlhé roky na
obohatenie kultúrneho života v obci. Bodku za celými oslavami
položil ohňostroj, ktorý pripravil Ing. Eduard Weiszer. (JP)

Pietny akt kladenia vencov pri pomníku padlých
Zuzana Zboraiová pri uvádzaní programu osláv

Uvedenie knihy o obci do života jeho autorom Júliusom Pelegrinom

Foto: J. Pira

Odovzdanie ocenení starostom obce Štefanom Magočim
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OSLAVY 690. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

Súbor TRIÁSZ VARIETAS

Vystúpenia žiakov základnej školy s materskou školou

Zaplnené hľadisko pred prírodným javiskom
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OSLAVY 690. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

Súbor Csemadoku z Janíka

Spevácky a folklórny súbor Csemadoku z Čečejoviec

Súbor Csemadoku z Veľkej Idy

Súbor Csemadoku z Debrade

Hudobná skupina SENZUS

Vokálne duo MUSICA ITALIA

SUPERDÁRIDÓ z Maďarska
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UMENIE

Medzinárodný plenér v Čečejovciach
Pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci
sa v Čečejovciach v dňoch 16. až 26. augusta 2007 uskutočnil
Medzinárodný výtvarný plenér Čečejovce 2007. Na pozvanie
organizátorov podujatia Igora Sokolovského a Ing. Ladislava
Orosa sa plenéra zúčastnilo 29 výtvarníkov z týchto 8 krajín
Európy:
Slovensko: Slavo Benko - sochár, Ivan Bíreš - maliar, Helmut Bistika - maliar, Ladislav Demko - maliar, Ján Lukáč
- sochár, Marián Mikloš - maliar, Kazimír Nehrebeczký - maliar, František Palenčár - sochár, PhDr. Emil Semanco - publicista, výtvarník, Ján Sitek - sochár, maliar, Andrej Smolák
- maliar a galerista, Edita Sokolovská - maliarka, študentka,
Igor Sokolovský - maliar - reštaurátor, Ladislav Staňo - sochár, Viera Szabová - graﬁčka, maliarka, František Turcsányi - maliar a žiaci Základnej školy s materskou školou Čečejovce
Anglicko: Paul Jones - maliar, študent
Írsko: Sean Kane - maliar
Maďarsko: Júlia Angyal - maliarka, Sára Osgyányi - maliarka a Klára Véghseö - maliarka
Rakúsko: Odin Rosebzweig - počítačový graﬁk
Rumunsko: Hajnalka Siska - Szabó - maliarka
Slovinsko: Maruša Šuštar - maliarka
Ukrajina: Olena Kondratyuk - maliarka, Ľudmila Korž-Radko - maliarka a Sergej Radko - sochár, maliar
Umelecké diela, ktoré vznikli v našej obci dokazujú, že umelci

sa pustili do tvorivého ducha a vznikli hodnotné diela, ktoré
odrážajú ich výpovede. Boli zaujímavé i posedenia, pri ktorých
čerpali nové sily. To, že si našu obec obľúbili, sa odzrkadlilo
aj v ich tvorbe. Umelci boli rozdelení do dvoch skupín - sochárov a maliarov. Sochári tvorili v bývalej vinici, kde mali viac
priestoru pre svoju tvorbu z dreva a z kameňa. Maliari tvorili
v telocvični, ktorá sa na určitý čas premenila na ich ateliér a na
záver plenéra bola aj miestom vernisáže výstavy za doprovodu
hudby z Domu umenia v podaní bratov J. Kleina a F. Kleina.
Recepciu pre účastníkov plenéra pripravila obec, na ktorej sa
umelci stretli so starostom obce obce Štefanom Magočim a jej
ďalšími predstaviteľmi.
Výstava obrazov a sôch sa tešila veľkému záujmu nielen
miestnych obyvateľov, ale aj okolitých obcí a miest, ktorí si
ju prišli pozrieť v hojnom počte. Nechýbali ani médiá a známi
košickí umelci - maliari, ktorí sa o nej vyjadrili veľmi pochvalne a boli príjemne prekvapení jej úrovňou.
Myslím, že táto aktivita umelcov urobila pre obec správnu
reklamu do sveta o spolupráci umelcov z rôznych krajín Európy, ktorí sa tu stretli v priateľskom tvorivom ovzduší.
Chcem ešte raz i touto cestou poďakovať predstaviteľom obce
i občanom Čečejoviec.
Umenie spája ľudí i krajiny, hľadá cesty poznania a váženia si
hodnôt druhých.
Igor Sokolovský
maliar - reštaurátor
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ŠPORT

Významný úspech dobrovoľného
hasičského zboru obce
Družstvo žien miestnej organizácie dobrovoľného hasičského zboru sa
opäť prezentovalo výbornými výsledkami v závere súťažného ročníka
2007. Na základe dosiahnutých výsledkov v súťaži obvodného a okresného kola súťaže DHZ naše družstvo žien sa 9. 9. 2007 zúčastnilo súťaže
v rámci Východoslovenskej hasičskej ligy v obci Zlaté v okrese Bardejov.
Bol to už 6. ročník súťaže, na ktorej súťažiacich svojou účasťou poctil aj

FUTBAL
Výsledky jesennej časti súťaže 2007/2008
(I. trieda dospelých):
Svinica - Čečejovce 3:2, góly: Ignáth,
Juhász O., Čečejovce - Trstené p/H. 2:0, góly:
Petrov, Lengyel, Malá Ida - Čečejovce 4:2, góly:
Petrov, Juhász, Čečejovce - Bidovce 5:0, góly:
Juhász J. 2, Juhász O., Kőrösi, Mida, Perín Čečejovce 2:1, gól: Dienes, Čečejovce - Poproč
2:5, góly: Juhász O., Juhász J., Košické Olšany
- Čečejovce 1:1, gól: Juhász J., Čečejovce Ruskov 0:3, Veľká Ida - Čečejovce 4:2, góly:
Juhász J, Petrov, Čečejovce - Kokšov-Bakša
1:4, gól: Mida.

Tabuľka po 11. kole
1. Ruskov
2. Kokšov-Bakša
3. Perín
4. Poproč
5. Geča
6. Veľká Ida
7. Malá Ida
8. Svinica
9. Trstené p/H
10. Ďurkov
11. Čečejovce
12. AC Jasov
13. Koš. Olšany
14. Bidovce

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
7
6
6
3
4
3
3
2
2
1
1

2
3
2
1
3
1
5
1
2
2
2
2
4
2

0
1
2
3
2
4
3
6
6
6
7
7
6
8

46:12
38:13
28:13
26:19
24:11
24:16
20:19
21:39
17:19
14:32
20:28
19:36
12:27
10:35

29
24
23
22
21
19
14
13
11
11
8
8
7
5

Ďalší významný a pozoruhodný úspech dosiahlo
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Počasie nešetrilo súťažiacich, divákov ani rozhodcov, ale ani vrtochy počasia nedokázali zabrániť družstvo žien v poslednom kole súťaže Okresnej haúčastníkom v dosiahnutí vynikajúcich výsledkov. V ligovej súťaži najlep- sičskej ligy, ktoré sa konalo 30. 9. 2007 v Čižaticiach,
šie obstáli hasičské družstvá z Prešovského a Košického kraja. Naše druž- kde v kategórii žien obsadili 1. miesto a celkove v sústvo žien sa na tejto súťaži umiestnilo na 12. mieste, ale vzhľadom nato, že ťaži hasičskej ligy skončili na 2. mieste. Starosta obce
bolo prvýkrát účastníkom takejto významnej súťaže a zároveň bolo jedi- si vysoko váži a cení dosiahnuté výsledky MO DHZ v
ným účastníkom z okresu Košice-okolie, svojim umiestnením neurobilo roku 2007, a preto dňa 10. 9. 2007 na obecnom úrade
hanbu DHZ okresu Košice-okolie a samozrejme sa postarali o výbornú prijal družstvá žien a mužov MO DHZ a poďakoval sa
im za vzornú reprezentáciu obce.
-OcÚreprezentáciu našej obce.

Európsky deň rodičov
Prvá októbrová sobota patrila aj v roku 2007 oslavám VI. Európskeho dňa
rodičov. Spoločnú akciu sme zorganizovali pod názvom „Mamka, ocko, poďme spolu športovať“
Aj tento rok si našli mnohí rodičia čas pre svoje deti a prišli do školy, aby
spoločne strávili pekné sobotňajšie predpoludnie.
Športový deň sme začali behom Terryho Foxa, ktorý začali naši učitelia. Za
nimi nasledovali rodičia spolu so svojimi deťmi.
Veľkú obľubu má každý rok test zdatnosti a zručnosti, ktorý rodičia absolvujú so svojimi deťmi. Obrovskú radosť majú pri vyhodnotení hlavne detí,
keď stoja spolu s rodičmi na stupni víťazov.
Škola bola otvorená celé predpoludnie. Rodičia, aj deti si mohli zahrať stolný tenis, futbal, volejbal. Spoločne si zacvičili aerobik a na ﬁt-loptách. Po
náročných cvičeniach mohli všetci relaxovať v priestoroch materskej školy.
Okrem cvičenia mohli všetci spoznať aj netradičné techniky – origamy, kirigamy. Výsledkom spoločného diela rodičov a žiakov bol „Strom odkazov“,
na ktorom biele holubice prinášajú odkazy rodičov aj detí.
Spoločne strávené predpoludnie bolo ukončené ochutnávkou zdravých jedál – šalátov a nátierok. Tieto fantasticky vyzerajúce jedlá pripravili pre deti
a rodičov zamestnanci školy.
Všetci odchádzali zo školy s úsmevom na tvári, s dobrou náladou a pocitom,
že niečo vykonali pre svoje zdravie.
PaedDr. Klára Vranaiová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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AKTUALITY

Výsadba stromov v obci
Naša obec bola úspešná so svojim projektom Výsadba drevín v
športovom areáli pri uchádzaní sa
o ﬁnančné prostriedky na zlepšenie
životného prostredia z Programu
obnovy dediny 2007. Keďže zo zasadených stromov budú proﬁtovať
viac ďalšie generácie ako tá súčasná,
je to investícia do budúcnosti, do
zdravého životného prostredia a do
skultúrnenia prostredia športového
areálu.
Rovnako aj výsadbou tují pri prírodnom javisku sa sleduje skrášlenie prostredia tohto prírodného kultúrneho stánku obce. (R)

Havária plynu
V poslednej dobe sme svedkami mnohých výkopov pri cestách na
rôznych miestach obce, kde sa zistil únik plynu, ktorý je dôsledkom
zvýšenia tlaku plynu vo vedení. Toto zvýšenie tlaku znefunkčnilo aj
regulátory plynu pri niektorých domoch. Výkopové práce za účelom
odstránenia havárie plynu prevádza ﬁrma MONTRÚR s.r.o. Košice,
ktorá je zmluvným partnerom SPP a.s. Bratislava a ktorá je povinná
dať priestory a miesta výkopových prác po skončení opráv do pôvodného stavu.
-OcÚ-

OZNAM
Obecný úrad na základe uznesenia OZ č. 81/2007 zo dňa 15.
10. 2007 týmto oznamuje širokej verejnosti, že prijme správcu pohrebiska a domu smútku na miestnom cintoríne.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na obecnom úrade u starostu
obce.
INZERCIA
Predám chladničku Calex 275 l v bezchybnom stave za 1.000,- Sk.  0903 678 918
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