Čečejovské noviny
2.číslo / 6.ročník

Noviny obce Čečejovce

August 2006

Heraldická úprava erbu obce
Z dôvodu nutnosti zosúladenia erbu obce s platnými heraldickými pravidlami sa pristúpilo k úprave doteraz používaného
erbu obce. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky prerokovala návrh erbu obce Čečejovce a odporučila
ho na prijatie Obecným zastupiteľstvom v Čečejovciach, ktoré
ho na svojom zasadnutí dňa 29.5.2006 schválilo v navrhnutej
podobe:

V modrom štíte vpravo na vysokej zelenej pažiti strieborná kaplnka, prekrývajúca konštrukciu strieborného
priebežného mosta, prekrývajúceho kmene troch zlatých
vyrastajúcich topoľov - vľavo dvoch, vpravo tretieho.
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca
z roku 1839, ktorej odtlačok je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti. Na pečati s kruhopisom CSÉCS HELYSÉG
PETSÉTTYE 1839 je vyobrazená kostolná veža, mostová konštrukcia a tri stromy.
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, žltej, zelenej, modrej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Čečejovce sú zapísané v Heraldickom registri
Slovenskej republiky pod signatúrou C-126/2006.
-OcÚ-

Výlet do Oswiečima a Wadowic

Vo Wadowiciach - rodisku pápeža Jána Pavla II.
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UDALOSTI

Oslavy dňa matiek
Už ako tradične aj tohto roku starosta obce dňa 10. mája 2006 pozdravil
dôchodkyne pri príležitosti dňa matiek. Oslávenkyne privítal v kultúrnom
dome, kde po jeho slávnostnom príhovore hodnotným kultúrnym programom pozdravili prítomné matky žiaci
Základnej školy s materskou školou v
Čečejovciach.
(R)

Školský rok sa skončil, deti sa tešia z prázdnin
Školský rok sa končil, no nepodarilo by sa nám ho takto úspešne
zavŕšiť bez podpory všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Viem, že
požiadavky sa z roka na rok stupňujú, ale iba takto bude naša škola
a naše deti napredovať.
To, že sa uberáme správnym smerom, dokázali aj výsledky komplexnej Štátnej školskej inšpekcie. V škále hodnotenia od -2 až po 2
škola získala celkové hodnotenie 1,24. V porovnaní s výsledkami v SR
(1,04) a Košickom kraji (0,92) môžeme byť s týmto hodnotením veľmi
spokojní. Priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu bol sledovaný na
37 vyučovacích hodinách a 3 hodinách výchovnej činnosti v školskom
klube.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme dosiahli tieto výsledky:
Prospelo 267 žiakov z 278, 6 majú možnosť opravnej skúšky a 5 budú
ročník opakovať. Udelili sme 88 pochvál a 52 výchovných opatrení. 6
žiaci mali zníženú známku stupňa 2, 4 žiaci stupňa 3 a 3 žiaci stupňa
4. Žiaci vymeškali 17 930 ospravedlnených a 379 neospravedlnených
hodín.
Na škole pracovalo tento školský rok 18 krúžkov. Bolo vypracovaných niekoľko projektov, v ktorých sa škola uchádzala o ﬁnančnú alebo
materiálnu pomoc. V projekte Otvorená škola – Infovek sme získali

112 000 Sk, ktoré pomohli vybaviť učebňu počítačovej techniky.
Vzťah k svojmu zdraviu si žiaci pestujú aj v rámci športovej činnosti. Zorganizovali sme 8. ročník okresnej súťaže Čečejovský maratón,
v ktorej sa súťažilo v šiestich kategóriách za účasti 13-tich škôl. Pre
žiakov našej školy bola zorganizovaná cyklistická súťaž, lyžiarsky výcvikový kurz a škola v prírode. Po dlhej dobe sa uskutočnil aj plavecký
výcvik pre žiakov 1.- 6. ročníka.
Práca materskej školy sa zviditeľňuje verejnosti nástenkami a približuje tvorivými hrami, súťažami, napr. „Týždňom hier a radosti“. Počas
tohto týždňa bola rodičom ponúknutá možnosť účasti na otvorených
vyučovacích hodinách.
V rámci Európskeho týždňa vzdelávania v tomto školskom roku sme
sa venovali Anglicku, jeho kultúre a životnému štýlu.
Práca v škole by nenapredovala bez pomoci obce, ktorá podporuje
jej činnosť. V súčasnom období sme získali jej pomoc pri úprave školského areálu. Spoločne sa nám podarilo dokončiť detské ihrisko.
Na záver prajem Vám všetkým, aby ste si v kruhu svojich blízkych
oddýchli a načerpali nové sily do ďalšieho školského roka.
PaedDr. Klára Vranaiová
riad. školy
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2006
Obecná samospráva sa rozhodla po prvýkrát usporiadať
Čečejovské kultúrne leto 2006, v rámci ktorého sa uskutočnili kultúrno-športové podujatia v priebehu mesiacov júl a
august 2006.
Pre dôchodcov 1.7.2006 bolo divadelné predstavenie pod
názvom „Chlapci na zjedenie“ v podaní hercov divadla Jonáša Záborského z Prešova.
Dňa 11.7.2006 sa uskutočnil zájazd do Poľskej republiky
do Oswiečima a Wadowic. Zájazdu sa zúčastnilo 72 obyvateľov obce, ktorí prezreli koncentračný tábor v Oswiečime s
podrobným výkladom dvoch sprievodkýň. Ďalej navštívili
rodné mesto neb. pápeža Jána Pavla II. Wadowice, kde mali
možnosť prezrieť baziliku na námestí Jána Pavla II. a jeho
rodný dom. Potom sa presunuli do kostola Sv. Petra, kde navštívili aj moderne vybudovanú Golgotu. Záverom zájazdu
navštívili kláštor a baziliku Františkánov v meste Kalvária
Zebrzka. Účastníci zájazdu mali možnosť sa pokochať výhľadom na Tatry ako zo Slovenskej, tak aj z Poľskej strany.
V piatok 14.7.2006 pre mládež bola usporiadaná diskotéka
v športovom areáli, ktorú pripravil Klub Oxygen City pod
názvom „OPEN AIR PARTY“.
Diskotéku vystriedalo športové podujatie 16.7.2006 v nedeľu, a to futbalový turnaj „O pohár starostu obce“, ktorého víťazom sa stalo futbalové mužstvo z Buzice. Na ďalších

miestach sa umiestnili mužstvá z Moldavy n/Bodvou, domáce Čečejovce a Rešica.
Dňa 21.7.2006 sa konal Rómsky festival, ktorý obohatili svojim vystúpením aj rómske kapely z blízkeho aj ďalekého okolia. V dobrej nálade a uvoľnenej atmosfére sa
účastníci zabávali až do skorého rána.
Ženská spevácka skupina z MO Csemadoku vystúpila s
krátkym, ale o to hodnotnejším programom pri Pomníku
padlých v nedeľu podvečer dňa 23.7.2006.
Do programu kultúrneho leta 2006 sa zapojili aj dobrovoľné hasičské zbory, a to usporiadaním súťaže dobrovoľných hasičských zborov „O putovný pohár okrsku
Kaňapta“ a o „Pohár starostu obce“. Súťaž sa uskutočnila
dňa 30.7.2006 v športovom areáli. Súťaže sa zúčastnili
družstvá DHZ v Nižného Lánca, Buzice, Rešice, a družstvá mužov a žien z Čečejoviec. Najlepší čas dosiahlo a
víťazom súťaže sa stalo družstvo z Nižného Lánca.
Kultúrne leto spestrilo vystúpenie známej dychovej
skupiny zo Štósu v nedeľu dňa 13.8.2006.
Záverom Čečejovského kultúrneho leta bude Deň obce
Čečejovce, ktorý sa uskutoční 27.8.2006 v športovom areáli. Program a pozvánku na toto podujatie uvádzame na
poslednej strane týchto novín.
(R)

Divadelné predstavenie pre klub dôchodcov dňa 1.7.2006
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2006

Výlet do Wadowic dňa 11.7.2006

Výlet do Oswiečima dňa 11.7.2006

Futbalový turnaj o pohár starostu obce dňa 16.7.2006
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ČEČEJOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2006

Rómsky festival dňa 21.7.2006

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny CSEMADOKU dňa 23.7.2006
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CIRKVI

Z DEJÍN OBCE

Ján Jiskra z Brandýsa a Čečejovce Svätá omša pomocného jágerského
biskupa Istvána Katonu
Boj o uhorskú korunu, ktorý sa začal po smrti kráľa Albrechta
II. v r. 1439, bol sprevádzaný aj striedaním sa majiteľov Čečejoviv Čečejovciach

ec. Uhorská šľachta sa rozdelila na dva tábory: jedni vidiac turecDňa 7. mája 2006 pontiﬁkoval pri príležitosti odpustovej
ké nebezpečenstvo, pozvali na uhorský trón poľského Vladislava
slávnosti v Čečejovciach slávnostnú svätú omšu Dr. István
I. Jagelonského, druhí podporovali Ladislava V. (Pohrobka) - syna
Katona, jágerský pomocný biskup (Jáger - Eger). Stalo sa to
Albrechta II.
súhlasom košického arcibiskupa Alojza Tkáča – metropolitu.
V roku 1440 bol Vladislav I. Jagelonský v Budíne korunovaný za
Vychádzajúc
z písomných záznamov, táto farnosť jestvovala
uhorského kráľa a v tom istom roku vdova po Albrechtovi II. nechala
v Székesfehérvári korunovať za uhorského kráľa svojho 3-mesač- už v roku 1333. Podľa fragmentu listu nebohého moldavského
ného syna Ladislava V. (Pohrobka). Alžbeta pozvala Jána Jiskru z farára Istvána Szerdahelyiho z roku 1703, niekdajšia ﬁliálka
Brandýsa, aby udržal hornouhorské župy a mes- Moldavy už prestala byť katolíckou. V čase oslobodzujúcich
tá pre svojho syna a Jiskra so svojimi žoldniermi bojov Rákócziovcov sa nehnuteľnosti kostola i fary dostali do
túto úlohu aj úspešne zvládal. V celom Hornom rúk kalvínov, i napriek tomu, že katolíci boli v osadlosti vždy
Uhorsku staval hradby a pevnosti, z ktorých kon- vo väčšine.
troloval celý región a ktoré slúžili na obranu proti
útokom prívržencov Vladislava I. Jagelonského,
predovšetkým Jána a Mikuláša Perényiovcov. Pravdepodobne aj
súčasný čečejovský kostol reformovanej cirkvi, okolo ktorého je neprirodzený svah typický pre husitské rovinné opevnenie, slúžil ako
obranný val. Dedina síce formálne patrila Perényiovcom, v skutočnosti ju však ovládal Ján Jiskra. Jiskra nebol husitom ako sa to o
ňom niekedy mylne tvrdí, ale katolík. Bol vždy v priateľskom pomere s protihusitskými kruhmi českej šľachty.
Dôležitou udalosťou bolo zajatie vtedajšieho majiteľa dediny
Jána Perényiho, ktorý bol jedným z tých, ktorí pozvali na uhorský
trón Vladislava V. Ján Perényi sa dostal zo zajatia Jána Jiskru len
potom, čo v roku 1450 sa zaviazal, že vyplatí za seba výkupné vo
výške 24.000 zlatých. Keďže však toľkými peniazmi nedisponoval,
dal do zálohu hradné panstvo vo Veľkej Ide aj s príslušenstvom,
kde patrili aj Čečejovce. Keď sa Jiskra dostal do ﬁnančnej tiesne,
začal vyvíjať nátlak na Perényiho, aby mu zaplatil výkupné. On však
ani teraz nemohol zaplatiť viac ako 4.000 zlatých a za zostávajúcich
20.000 zlatých uvedené panstvo zostalo naďalej v zálohu. Po ďalšom naliehaní zo strany Jiskru súhlasil, aby Jiskra dal panstvo vo
Veľkej Ide (vrátane Čečejoviec) do zálohu svojmu kapitánovi Pavlovi Modrarovi, ktorý bol ochotný zaplatiť 20.000 zlatých (Jiskra si už
v roku 1447 zobral pôžičku 3.631 zlatých od Modrara na vyplatenie
žoldu svojim vojakom). Podľa záložného listu Modrar a jeho dedičia
si mohli panstvo ponechať dovtedy, kým im kráľ Ladislav nezaplatí
požičanú sumu.
Počas vlády Mateja Korvína Perényiovci urobili všetko v záujme
toho, aby sa dostali k majetku, ktorý im predtým dlhé roky patril.
Keď sa všetky snahy zdali byť neúspešné, Ján Perényi, syn toho
Jána Perényiho, ktorý bol v zajatí Jána Jiskru, sa oženil s Katarínou
Modrarovou, a tak si mohol aspoň na časť majetkov robiť nároky.
Krajinský sudca Ladislav Paloczi v roku 1460 nariadil rozdelenie
panstva vo Veľkej Ide aj s príslušenstvom, ktoré sa uskutočnilo za
účasti leleského konventu v roku 1461. Vdova po Pavlovi Modrarovi
Anna aj so svojimi synmi a dcérami na jednej strane a Ján Perényi
na strane druhej dospeli k dohode. Podľa dokumentu o deľbe majetku polovica Čečejoviec (vtedy Cheech), vychádzajúc zo stredu
dediny, pri dome Gergelya Kerekesa pokračujúc na sever až na
koniec dediny, z druhej strany rovnako vychádzajúc zo stredu dediny, pri dome Tomáša Poku pokračujúc na juh až na koniec dediny,
pripadlo Anne a jej deťom. Druhá polovica dediny pripadla Jánovi
Perényimu. Opustené parcely v dedine pripadli obidvom stranám.
O tom, že rodina Perényiovcov bola vo ﬁnančnej tiesni, svedčí
záložný list z roku 1461, podľa ktorého Mikuláš Perényi za 8.000
zlatých dáva do zálohu Imrichovi Zapolyaiovi polovicu svojich majetkov vo Veľkej Ide, Cesticiach, Komárovciach, Čečejovciach, Mokranciach, Budulove, Lánci, Períne, Nagynémeti, Kisnémeti, Újvári,
Zsujte, Paňovciach a ďalších dedinách a mestách v Abovskej a
Zemplínskej stolici, ktoré v tom čase patrili Perényiovcom.
Július Pelegrin
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Táto farnosť sa stala ﬁliálkou Moldavy. V roku 1773 sa veriaci obrátili so žiadosťou na cisára Jozefa II., aby sa vrátil ich
pôvodný kostol a prináležiace benefíciá - dobrá. Túto žiadosť postúpili najprv na vyjadrenie do župného sídla, a neskôr
sa dostala až k jágerskému biskupovi. Na základe cisárskeho
rozhodnutia potom títo kompetentní veľkodušne obnovili v
roku 1778 čečejovskú farnosť. Najprv to bola len kaplánka
(miesto, kde pôsobil kaplán pod dohľadom farára), s právom
matričného záznamu. Pretože nebolo kostola, Miklós Horváth
ponúkol priestory na bohoslužby. Vymenovaný kaplán býval
v dome roľníka.
Tento stav pretrvával do roku 1800, kedy sa kostol dobudoval. Prihliadnúc na pomoc a intervenciu jágerčanov, kostol bol
zasvätený sv. Jánovi apoštolovi.
Práve túto historickú duchovnú jednotu chcela vyjadriť
a posilniť terajšia slávnosť.
Nástupca apoštola, v jednej ruke držiac relikviu sv. Štefana,
ktorú dostal kostol v Mokranciach, a druhou žehnajúc Boží
ľud, vstúpil do kostola, kde ho s radosťou privítal Michal
Šuško, miestny farár. V privítacích slovách citoval Benedikta
XVI.: apoštolské poslanie je poslanie dušpastierske, liturgické a prorocké, čoho zárukou je Pánova blízkosť až do konca
vekov... Cez apoštolskú službu sám Kristus prichádza k tým,
ktorí dostali pozvanie k viere.
V príchode nástupcu apoštola tu a teraz Zmŕtvychvstalý
Kristus naozaj premohol vzdialenosť stáročí. Znovu ponúkol
živú a aktívnu prítomnosť. Veriaci viditeľne pocítili túto prítomnosť. S vďakou prijímali slová biskupa, ktorého dobre
poznajú z vysielania jágerského rádia. S radosťou sa pripojili
k snahe duchovnej obrody, čoho dôkazom sú aj ich podpisy.
„Bola to pekná slávnosť,“ – hovorili mnohí. Občerstvili sme
sa živou riavou potoka, ktorý sa dostal na povrch.
Michal Šuško, farár
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Futbalový turnaj o pohár starostu
obce
16. júna 2006 v rámci Čečejovského kultúrneho leta 2006 sa na
miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil futbalový turnaj o pohár
starostu obce za účasti futbalových družstiev Buzice, Moldavy nad
Bodvou, Rešice a Čečejoviec.

V zápasoch o postup do ﬁnále najprv Moldava nad Bodvou porazila Čečejovce 4:3 a Buzica po nerozhodnom výsledku 1:1 bola
šťastnejšia pri rozstreloch zo značky pokutového bodu v pomere 4:3
s Rešicou. V zápase o 3. miesto naši futbalisti zdolali Rešicu 5:2 a vo
ﬁnále Buzica zvíťazili nad Moldavou nad Bodvou 5:0.
Poháre pre zúčastnené mužstvá ako aj ocenenie pre najlepšieho
strelca a najlepšieho brankára odovzdal starosta obce Štefan Magoči.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Marian Warzybok z Čečejoviec a
najlepším brankárom Tibor Mihalko z Čečejoviec.
Konečné poradie:
1. Buzica
2. Moldava nad Bodvou
3. Čečejovce
4. Rešica
(R)

OZNAM

Pozor - opäť zmena vo vývoze
fekálií!
Obecný úrad v Čečejovciach oznamuje všetkým obyvateľom obce,
že napriek doručeným oznámeniam o spôsobe objednávok vývozu
fekálií z domácností sme od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Závod Košice, Rastislavova 77, Košice obdržali dňa
4.8.2006 oznámenie, ktoré zverejňujeme v pôvodnom znení :
VEC : Vývoz žúmp od obyvateľstva obce ich dovoz na ČOV
Moldava n/B – oznámenie.
Týmto vám oznamujeme, že vzhľadom na veľký počet objednávok
od obyvateľov vašej obce na vývoz odp. vôd zo žúmp a obmedzené možnosti našej spoločnosti ohľadom veľkosti vozového parku a
súčasne našej ochoty vyjsť v ústrety vašim občanom týmto povoľujeme do odvolania dovoz odp. vôd zo žúmp z vašej obce do ČOV
Moldava v zmysle Zmluvy č. 09/139/2006 na likvidáciu odp. vôd.
Ing. Gabriel Fedák
riaditeľ závodu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vývoz fekálií občania budú
môcť naďalej objednávať na obecnom úrade za nezmenených
podmienok.
OcÚ

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE
Výsledky
DOSPELÍ I.trieda:
Čečejovce - Geča 1:0, Mokrance - Čečejovce 2:1,
Čečejovce - Bidovce 2:0, Byster - Čečejovce 0:0,
Čečejovce - Ruskov 1:5, Rozhanovce-Čečejovce 3:2,
Čečejovce - Trstené p/H 3:1, AC Jasov - Čečejovce
0:0, Čečejovce - Svinica 5:1, Perín - Čečejovce 6:1,
Čečejovce - Sokoľany 1:6, Seňa - Čečejovce 3:3.
Konečná tabuľka (2005/2006) - dospelí
1. Sokoľany
2. Ruskov
3. Perín
4. Geča
5. Čečejovce
6. Bidovce
7. AC Jasov
8. Sady -Byster
9. Trstené
10. Valaliky
11. Svinica
12. Rozhanovce
13. Mokrance
14. Seňa

26 18
26 16
26 14
26 12
26 11
26 11
26 11
26 10
26 9
26 8
26 10
26 8
26 8
26 7

4
5
2
5
6
3
3
5
6
7
1
5
3
3

4
5
10
9
9
12
12
11
12
11
15
13
15
15

78:26
80:33
62:52
49:37
48:52
45:51
48:59
34:39
36:46
49:41
49:70
38:74
46:64
38:56

58
53
44
41
39
36
36
35
33
31
31
29
27
25

ŽIACI I.trieda - skupina B:
Skároš - Čečejovce 1:2, Čečejovce - Buzica 4:1,
Rudník - Čečejovce 2:1, AC Jasov - Čečejovce 0:3,
Malá Ida - Čečejovce 0:1, Čečejovce - Ždaňa 10:1,
Paňovce - Čečejovce 2:1, Sokoľany - Čečejovce 1:10,
Čečejovce - Tatran Jasov 6:1.

Konečná tabuľka (2005/2006) - žiaci
1. Tatran Jasov
2. Čečejovce
3. Ždaňa
4. Paňovce
5. Rudník
6. AC Jasov
7. Skároš
8. Buzica
9. Malá Ida
10. Sokoľany

18 15 1 2
18 14 1 3
18 11 1 6
18 8 4 6
18 7 4 7
18 6 2 10
18 6 1 11
18 4 5 9
18 4 2 12
18 3 3 12

75:20 46
93:16 43
50:33 34
46:39 28
44:47 25
28:53 20
33:54 19
31:50 17
50:84 14
29:83 12

Vyžrebovanie I.triedy dospelých (2006/2007):
13. 8. 2006 16.30 hod.
Čečejovce - Geča
20. 8. 2006 16.00 hod.
Rozhanovce - Čečejovce
27. 8. 2006 16.00 hod.
Čečejovce - Veľká Ida
3. 9. 2006 15.30 hod.
Čečejovce - Svinica
10. 9. 2006 15.30 hod.
Koš. Olšany - Čečejovce
17. 9. 2006 15.00 hod.
Čečejovce - Ďurkov
24. 9. 2006 15.00 hod.
AC Jasov - Čečejovce
1.10. 2006 14.30 hod.
Čečejovce - Perín
8.10.2006 14.30 hod.
Valaliky - Čečejovce
15.10.2006 14.30 hod.
Čečejovce - Byster
22.10.2006 14.00 hod.
Bidovce - Čečejovce
29.10.2006 14.00 hod.
Čečejovce - Trstené p/H
5.11.2006 13.30 hod.
Ruskov - Čečejovce
Vyžrebovanie I.triedy-skup.C žiakov (2006/2007):
9. 9. 2006 14.00 hod.
Čečejovce - Paňovce
16. 9. 2006 14.00 hod.
Čečejovce - Malá Ida
23. 9. 2006 14.00 hod.
Drienovec - Čečejovce
30. 9. 2006 14.00 hod.
Čečejovce - AC Jasov
7.10.2006 14.00 hod.
Buzica - Čečejovce
14.10.2006 14.00 hod.
Čečejovce - Rudník
21.10.2006 14.00 hod.
Mokrance - Čečejovce
28.10.2006 14.00 hod.
Čečejovce - voľný žreb
4.11.2006 14.00 hod.
Tatran Jasov - Čečejovce
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OZNAMY

Samospráva obce Čečejovce Vás srdečne pozýva na

DEŇ OBCE ČEČEJOVCE
ktorý sa uskutoční dňa 27. augusta 2006 v nedeľu
v športovom areáli v Čečejovciach s týmto programom:
14.00
14.40
15.00
15.30
15.50
16.20
17.10
17.30
18.10
18.30
19.30
20.00
22.00
22.15

Vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ Čečejovce
Skupina GIPSY - DELLA
Detské súťaže
Skupina GIPSY - DELLA
Detské súťaže
Vystúpenia speváckych a folklórnych skupín MO Csemadoku z Veľkej Idy,
Debrade a Čečejoviec
BENCZE DUO
Skupina FABOTO -- citarové nástroje
BENCZE DUO
Koncert mestskej dychovky Sečovce
Súťaž Zlatý Bažant
TRIAS VARIETE Veľký Krtíš
Ohňostroj
Voľná zábava

Výsledky parlamentných volieb v našej obci
17. júna 2006 sa konali parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodovalo o novom zložení 150-člennej Národnej rady Slovenskej
republiky. Na rozdiel od predchádzajúcich parlamentných volieb, tentoraz sa konali iba v jeden deň, a to v sobotu. V našej obci
bol vytvorený jeden volebný okrsok, volebná miestnosť bola v kultúrnom dome. Hlasovania sa zúčastnilo 823 voličov z celkového
počtu 1521 oprávnených voličov, čo predstavuje 54,11%-nú volebnú účasť. Počet platných hlasov bol 811. (R)
Počet obdržaných hlasov

Percent. podiel z
platných odovzdaných hlasov

Percent. podiel
z počtu oprávnených voličov

STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE - MAGYAR KOALÍCIÓ PÁRTJA

427

52,65%

28,07%

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA

122

15,04%

8,02%

SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA

105

12,95%

6,90%

ĽUDOVÁ STRANA - HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

33

4,07%

2,17%

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

33

4,07%

2,17%

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE

25

3,08%

1,64%

NÁDEJ

23

2,84%

1,51%

ALIANCIA NOVÉHO OBČANA

13

1,60%

0,85%

SLOBODNÉ FÓRUM

11

1,36%

0,72%

HNUTIE ZA DEMOKRACIU

6

0,74%

0,39%

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

6

0,74%

0,39%

ĽAVICOVÝ BLOK

2

0,25%

0,13%

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

2

0,25%

0,13%

ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA

2

0,25%

0,13%

MISIA 21 - NOVÁ KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA

1

0,12%

0,07%
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