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Vážení spoluobčania,
čas beží a človek s ním, a preto si neuvedomuje tú závratnú
rýchlosť, ktorá sa nedá k ničomu prirovnať. Tie krídla času sú
v nás a v nekonečnom dotyku s večnosťou, do ktorej
zaznamenávame okamihy šťastia i smútku, výhry i prehry.
Všetko v živote má svoj začiatok i koniec. Nebolo to ani tak
dávno, keď ste mi pred štyrmi rokmi ako starostovi obce dali
svoj hlas a dôveru. Preto mi dovoľte, aby som Vám úprimne
poďakoval za pomoc, porozumenie a podporu pri výstavbe,
riadení a zveľaďovaní našej obce.
Poďakovanie patrí predovšetkým poslancom Obecného
zastupiteľstva, preto mi dovoľte pri tejto príležitosti použiť
slová spisovateľa Martina Rázusa, ktorý hovorí, že „kto je doma
všade, ten nikde nemá domov”. A tak našepkáva, že láska
k domovu – svojej obci tvorí súčasť ľudského šťastia, že vzťah
k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Vážení
poslanci, presvedčil som sa pri rôznych príležitostiach, že táto
obec a ľudia, ktorí v nej žijú, sú Vám blízki – poznáte ich život
a potreby. Počas štyroch rokov žili ste s ich problémami a
snažili ste sa ich riešiť na zasadnutiach v prospech obce a
občanov, začo Vám v mene všetkých obyvateľov obce, ako aj
v mene svojom úprimne ďakujem.
Poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom obce, ktorí
v spolupráci s Vami, občanmi, svojou húževnatosťou, aktivitou
a vysokým pracovným elánom sa pričinili o rozkvet obce.
Zároveň mi dovoľte, aby som sa zvlášť poďakoval
podnikateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim na
území obce, ktorí na základe vlastných hospodárskych
výsledkov v značnej miere napomohli napredovaniu našej
obce.
Ďakujem všetkým inštitúciam a spoločenským organizáciam,
pôsobiacim na území obce, za dobrú spoluprácu a za úspešnú
reprezentáciu obce.
Pevne verím, že naša obec má svoje srdce stále otvorené
dokorán, aby sa každému, kto v nej žije alebo ju navštívi, hoci
i na krátky čas, stala príbytkom , ulicou či obcou, kde sa
schádzajú priatelia. Schádzajú sa na kus reči, na spomienku.
S uznaním a úctou Vám všetkým ďakujem, ktorí ste ju za
posledné roky svojim umom, prácou a láskou dotvorili.
Štefan Magoči
starosta obce

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2002

Víťazom volieb SMK s
57,33% hlasov
V dňoch 20. a 21. septembra obyvatelia našej obce mali
možnosť pristúpiť k volebným urnám pri voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v dvoch volebných
okrskoch, umiestnených v kultúrnom dome a v budove
materskej školy. Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu
voličov v obidvoch volebných okrskoch bol 1438. Volieb
sa zúčastnilo 1023 osôb, čo predstavuje 71,14% oprávnených
voličov. Z toho 8 voličov využilo možnosť hlasovať do
prenosných volebných schránok vo svojich domovoch.
Celkový počet platných odovzdaných hlasov bol 1010. Voľby
v 1. volebnom okrsku riadila 7-členná a v 2. volebnom okrsku
5-členná okrsková volebná komisia.
Víťazom volieb v našej obci sa stala Strana maďarskej
koalície, ktorej odovzdalo svoj hlas 579 voličov, čo
predstavuje 57,33% hlasov, na druhom mieste skončila
Slovenská demokratická a kresťanská únia s 98 hlasmi
(9,70%), na treťom mieste Aliancia nového občana so 78
hlasmi (7,72%), na štvrtom mieste Hnutie za demokratické
Slovensko so 67 hlasmi (6,63%), na piatom mieste Smer s
57
hlasmi
(5,64%),
na
šiestom
mieste
Kresťanskodemokratické hnutie s 25 hlasmi (2,48%) a na
siedmom mieste Komunistická strana Slovenska s 24 hlasmi
(2,38%). (R)
Ostatné 8,12%
KSS 2,38%
KDH 2,48%
SMER 5,64%
HZDS 6,63%
ANO 7,72%

SMK 57,33%

SDKÚ 9,70%

Podrobné výsledky volieb čítajte na strane 8.
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ROZHOVOR

Rozhovor so starostom obce
Obec je bez dlhov
Pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 1998-2002 redakcia Čečejovských novín uskutočnila rozhovor so starostom obce
Štefanom Magočim, v ktorom sme sa dotkli uplynulého volebného obdobia, ako aj perspektív ďalšieho rozvoja našej obce.
Pán starosta, pár
dní zostáva do
komunálnych
volieb a chceli by
sme Vás požiadať
o celkové zhodnotenie tohto volebného obdobia.
Ako ho teda hodnotíte z pohľadu miestnej samosprávy?
Čo sa týka celkového hodnotenia volebného
obdobia, je treba povedať, že napriek finančným
ťažkostiam, do ktorých sa samospráva na
Slovensku dostala, bolo to obdobie veľkých
zmien a skúšok pre samosprávu a to najmä
preto, že viac ako v predchádzajúcich volebných
obdobiach sa menila legislatíva, ktorá
ovplyvňovala fungovanie samosprávy. A ako
všetci dobre vieme, v tomto volebnom období
bola započatá reforma verejnej správy, na
základe ktorej prešli niektoré kompetencie zo
štátnej správy na samosprávu. Avšak treba hneď
poznamenať, že prechod týchto kompetencií nie
vždy bol finančne pokrytý, z čoho pre
samosprávu vznikali najmä finančné problémy.
Ako sám hovoríte, pán starosta,
samosprávy sa dostali počas
uplynulého obdobia do finančných
problémov, preto je na mieste otázka,
ako
sa
s týmto
problémom
vysporiadala naša obec?
Napriek týmto finančným negatívam, ktoré
sprevádzali samosprávy počas celého volebného
obdobia, s radosťou konštatujem, že naša obec
sa s týmto problémom, aj keď s ťažkosťami,
vždy vysporiadala, čomu nasvedčuje aj to, že
je jednou z mála obcí na Slovensku, ktorá nie
je zadlžená a dokázala nájsť prostriedky aj
investície.
Skúste konkretizovať, aké investičné
akcie a aktivity boli realizované počas
volebného obdobia?
V prvom rade bol spracovaný a schválený
územný plán obce, ktorý je základnou
dokumentáciou ďalšieho rozvoja obce, ďalej
bola spracovaná projektová dokumentácia pre
výstavbu čističky odpadových vôd a kanalizácie
obce, bolo realizované predĺženie verejného
osvetlenia na ulici Školskej, previedla sa
rekonštrukcia domu smútku, rozšíril sa miestny
rozhlas na ulici Východnej, urobili sa výspravky
miestnych komunikácií na uliciach Letná,
Družstevná, Hlavná a Kostolná a položil sa nový
asfaltový koberec na ulici Južnej. Odkúpením
telocvične pri SOUP bol navýšený majetok
obce. Na tejto telocvični sa zrealizovala prípojka
elektriny a bola zrealizovaná plynofikácia a
vyriešilo sa vykurovanie celého objektu. Ďalej
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bol zhotovený a osadený pomník III. Milénia
v miestnom parčíku a pomník Sv. Floriána pri
požiarnej zbrojnici. Bola započatá prvá etapa
realizácie vstupov na miestnom cintoríne.
Vami spomínaný územný plán, na
ktorý boli vynaložené nemalé
finančné prostriedky, podľa názoru
niektorých občanov by mal riešiť aj
možnosti
získania
nových
stavebných pozemkov k výstavbe
rodinných domov. Čo sa týka
výstavby ČOV a kanalizácie obce, dá
sa predpokladať, že v blízkej
budúcnosti sa započne s realizáciou
tejto stavby?
Územný plán rieši a koordinuje celkovú
výstavbu a ďalší rozvoj obce. Čo sa týka
získavania stavebných pozemkov, v I. etape pre
výstavbu rodinných domov sú určené pozemky,
kde sú vybudované inžinierske siete, avšak
stavebný pozemok si musí stavebník od
vlastníka pozemku zakúpiť sám. Vzhľadom
k tomu, že obec má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, pri stavebnom
konaní sa upúšťa od územného konania, čo je
veľká výhoda pre stavebníka. Na otázku
výstavby ČOV a kanalizácie obce je treba
povedať, že táto realizácia je uvažovaná
v dvoch etapách, a to v prvej etape výstavba
ČOV a v druhej samotná kanalizácia. Po
zhotovení projektovej dokumentácie nebolo
možné pokračovať vo vybavovaní stavebného
povolenia, a to z toho dôvodu, že t.č. bol pre
obec spracovávaný Register obnovy evidencie
pozemkov (ROEP) a pozemok, na ktorom je
plánovaná výstavba ČOV, bol riešený práve
v ROEP, ktorej termín na ukončenie z dôvodu
mnohých reklamácií zo strany občanov obce
niekoľkokrát musel byť predĺžený. Vzhľadom
na finančnú nákladovosť tejto stavby, ktorá
podľa súčasných cenových relácií je viac ako
75 miliónov Sk, nie je možné riešiť jej
realizáciu z rozpočtu obce. Financovanie
v budúcnosti
sa bude musieť riešiť
z podporných fondov EÚ a zo štátnych dotácií.
Našich obyvateľov by asi zaujímalo,
čo sa sledovalo odkúpením telocvične
od SOUP?
Bolo to ťažké rozhodnutie, pretože obec by
vedela tieto finančné prostriedky vynaložiť aj
účelnejšie, avšak je treba vedieť, že k tomuto
rozhodnutiu nás nútili určité okolnosti, ku
ktorým sme sa nemohli z pohľadu ďalšieho
rozvoja a smerovania obce postaviť ľahostajne.
S využitím areálu SOUP spolu s telocvičňou sa
totiž uvažovalo v dvoch alternatívach, a to: so
zriadením záchytného tábora pre utečencov
alebo so zriadením internátneho stredného

učilišťa pre Rómov. Ani jedna z týchto
alternatív z pohľadu OZ nebola prijateľná.
Odkúpením telocvične bola narušená celistvosť
areálu SOUP, a tým už nespĺňala podmienky
na uvažované alternatívy.
Pán starosta, všetci sme svedkami
stavebných prác na miestnom
cintoríne, resp. pri vchode na cintorín.
Predpokladá sa s pokračovaním
ďalších stavebných úprav miestneho
cintorína alebo iba s realizáciou tohto
vchodu?
Cintorín je miestom večného odpočinku našich
predkov, otcov, matiek, sestier, bratov, synov a
dcér a možno, že bude aj miestom večného
odpočinku väčšiny z nás. Jedným slovom, je
to miesto, kde je potrebné dať úctu všetkým,
ktorí tam odpočívajú, a tento pocit by v nás mal
vyvolať už vstup na toto dôstojné miesto. Aj
preto sa pristúpilo k stavebným úpravám
miestneho cintorína, ktoré sú rozdelené do
dvoch etáp. V prvej etape sa uvažovalo
s úpravou vchodu na cintorín pri hlavnej ceste.
V druhej etape sa uvažuje s úpravou
priestranstva a vchodu pred domom smútku.
Žiaľ, pre nepriazeň počasia prvú etapu výstavby
bude možné ukončiť až na jar budúceho roka.
V oblasti investičnej dá sa povedať,
že
obec
napreduje
napriek
spomínaným finančným ťažkostiam.
Ako je to v oblasti neinvestičnej,
napríklad v kultúrno-spoločenskej?
Kultúrno-spoločenský život v obci pri dnešných
cenových reláciách vyžaduje nemalé finančné
náklady. Je treba povedať, že pri zostavovaní
každoročného rozpočtu obce sa v prvom rade
zabezpečuje finančné vykrytie prevádzkovania
a zabezpečenia každodenného chodu obce, na
druhom mieste je investičná výstavba a
napokon z toho mála, čo zostane na kultúru a
spoločenský život, sa snažíme aspoň čiastočne
uspokojiť potreby každej vrstvy obyvateľov
obce. A to najmä každoročným konaním osláv
dňa matiek – dôchodkýň, spojených
s kultúrnym programom a malým posedením,
ako aj každoročným organizovaním
bezplatných zájazdov pre našich dôchodcov, o
ktoré je v posledných rokoch veľký záujem a
v neposlednom rade aj každoročnými
spoločnými oslavami Silvestra, ktoré sú spojené
s hodnotnými sponzorskými cenami v tombole
a spoločným prípitkom. Nedá sa nespomenúť
osadenie jedinečného pomníka III. Milénia, čo
našlo priaznivú odozvu vo verejnosti. Takisto
nedávne oslavy 80. výročia založenia
Dobrovoľného požiarneho zboru v obci, ktoré
boli spojené s osadením a odhalením pomníka
(Pokračovanie na strane 3)

ROZHOVOR
(Pokračovanie zo strany 2)

Sv. Floriána a s celodenným kultúrnym
programom, boli dobrou možnosťou kultúrnospoločenského vyžitia pre obyvateľov obce.
S kultúrou úzko súvisí aj spoločenský život
v obci a myslím si, že aj tradičná každoročná
vianočná výzdoba, ktorá bola vlani doplnená o
zvonkohru, robí dobré meno našej obci. Veľkým
prínosom, najmä čo sa týka informovanosti
našich občanov, sú obecné noviny vydávané
obecným zastupiteľstvom štyrikrát do roka. Ku
koncu roka obyvateľstvo už očakáva obecnou
samosprávou každoročne vydávaný a do každej
domácnosti bezplatne distribuovaný obecný
kalendár.
Nemôžem byť spokojný s faktom, že sa nám
doteraz nepodarilo poriešiť k plnej spokojnosti
kultúrno-spoločenské vyžitie mládeže v obci. Je
všeobecne známe, že viackrát sme sa pokúšali
sfunkčniť a sprevádzkovať miestnu knižnicu ako
aj zriadiť klub mládeže, žiaľ tieto pokusy boli
neúspešné. Podľa mojej mienky fungovanie
takýchto zariadení musí byť založené na iných
princípoch ako bývalé spoločenské organizácie.
Dobrým príkladom sú v tomto smere občianske
združenia. Ako konkrétny príklad združenia,
ktoré vyvíja svoju úspešnú činnosť takýmto
spôsobom už niekoľko rokov, môžem uviesť Fitklub SAMSON. Teší ma skutočnosť, že naši
mladí ľudia z Fit-klubu SAMSON prejavili
záujem o zriadenie obecného informačného
centra a sprevádzkovanie miestnej knižnice,
ktorého projekt predstavili OZ už pred dvoma
rokmi a postupne ho dotvorili. Podľa názoru OZ
ako aj môjho je to projekt, ktorý v plnej miere
zabezpečí kultúrno-spoločenské potreby dnešnej
mládeže a bude akýmsi kultúrno-spoločenským
centrom pre všetky vrstvy obyvateľstva obce.
Tento projekt nemohol byť realizovaný doteraz
najmä z toho dôvodu, že priestory budúceho
centra mohli byť majetko-právne usporiadané až

po ukončení delimitácie školských a
predškolských zariadení. Podľa posledných
jednaní a dohody so zástupcami Fit-klubu
SAMSON a po vybavení potrebných
legislatívnych náležitostí by malo toto centrum
začať svoju činnosť od nového roku.
Ako obec pomáha spoločenským
organizáciam,
inštitúciam
a
združeniam?
Čo sa týka pomoci, je to najmä prideľovanie
finančných a nefinančných dotácií pre
telovýchovnú jednotu, MO Csemadok, Fit-klub
SAMSON, základnú a materskú školu, Klub
dôchodcov Harangó ako aj rímskokatolícku a
reformovanú cirkev.
Ktoré služby, resp. aktivity sú hodné
spomenutia a robia dobré meno našej
obci?
Predovšetkým veľkým prínosom pre obec bolo
zriadenie lekárne, ktorú obec jednoznačne
podporovala a podporuje a ktorej služby si
občania nielen našej, ale aj okolitých obcí veľmi
pochvaľujú. Do budúcna je veľkým krokom
vpred aj skutočnosť, že obec zriadila
separovaný, resp. triedený zber domového
odpadu, do ktorého sa občania postupne
zapájajú. Čečejovce sa dostali do povedomia
aj zásluhou búrz starožitností, ktoré sa konajú
každý mesiac v areáli kaštieľa.
Doteraz sme sa venovali minulosti a
súčasnosti. Skúste naznačiť, čo čaká
samosprávu obce v nasledujúcom
volebnom období?
Nasledujúce volebné obdobie pre samosprávy
bude snáď najťažším obdobím od ich vzniku.
Veď všetci vieme, že postupne v tomto
volebnom období budú prechádzať ďalšie
kompetencie do ich pôsobnosti. Od 1.1.2003

sa zriaďujú spoločné úrady, kde prejdú najmä
kompetencie na úseku životného prostredia –
stavebníctva a ďalej sa bude pokračovať
v prenose niektorých ďalších kompetencií.
Čaká nás transformácia vodovodov a
kanalizácií, bude treba riešiť rekonštrukciu
školských a predškolských zariadení, ktoré sa
stávajú majetkom obce a zvyšujúce ceny energií
(plyn, elektrina, vodné a stočné) tiež
predznamenávajú, že je pred nami skutočne
veľmi ťažké obdobie. Preklenutie tohto ťažkého
obdobia bude veľkou skúškou pre samosprávu,
pri ktorej dôležitú úlohu zohrá spolupatričnosť,
súdržnosť, vzájomná pomoc a skúsenosť
riadiacich orgánov samosprávy.
Pán starosta, je Vám známe, že
samosprávu čaká ťažké volebné
obdobie. Tiež je Vám známa
kandidátna listina poslancov OZ na
nasledujúce volebné obdobie
v komunálnych voľbách. Podľa Vás,
budú títo kandidáti na poslancov
schopní na zvládnutie náročných
úloh, ktoré ich čakajú ?
Myslím si, že aj na túto otázku som odpovedal
v predchádzajúcej odpovedi.
Záverom otázka “na telo”. Pán
starosta, chceli by sme počuť Váš
názor ako názor človeka pôsobiaceho
v samospráve od jej vzniku, či Váš
protikandidát v týchto komunálnych
voľbách by bol schopný na zvládnutie
týchto náročných úloh ?
Odpoveď na túto otázku nechávam na voličov,
od ktorých očakávam, že komunálnych volieb,
konaných 6. a 7.decembra 2002, sa zúčastnia v
čo najväčšom počte, a tak dokážu, že nie je im
ľahostajný osud ďalšieho vývoja a smerovania
našej obce.
(R)

Stavebné úpravy na cintoríne
V auguste sa na miestnom cintoríne započalo s prvou
etapou stavebných prác na hlavnom vchode cintorína.
Nepriaznivé počasie však spomalilo tempo týchto prác,
ktoré budú ukončené až na jar roku 2003.

Hlavný vchod cintorína pred začatím stavebných úprav ...

... a uprostred stavebných prác

3

UDALOSTI V OBRAZOCH

Oslavy 80. výročia vzniku dobrovoľnej požiarnej ochrany
Oslavy 80. výročia vzniku dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci dňa 25. augusta 2002 boli významnou
spoločenskou a kultúrnou udalosťou v našej obci, ktorú je možné považovať aj za spojovací článok medzi
minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Veď osláv sa zúčastnilo niekoľko generácií, čo dáva nádej, že sa na
to, čo sa začalo pred 80 rokmi, nezabudne a naši predkovia nájdu svojich následníkov aj v budúcnosti.

25. august 2002
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RÔZNE

Po stopách Mikuláša
Kto by nepoznal starého
dedka
s bielou
bradou
v červenom plášti, ktorý
prichádza raz do roka, aby
rozdával deťom darčeky. My ho
voláme Mikuláš, Američania
Santa Claus, Briti Father
Christmas a Francúzi Père Noël.
U nás ako aj v niektorých ďalších
krajinách prichádza v predvečer
svojich menín, 5.decembra, inde
na vianoce. Najčastejšie rozdáva
deťom sladkosti. Prečo sa ale
tento štedrý starý pán volá Mikuláš a odkiaľ pochádza táto tradícia?
Odpoveď treba hľadať v dávnej minulosti v osobe biskupa svätého
Mikuláša, k menu ktorého sa viaže niekoľko legiend.

Legenda svätého Mikuláša
Svätý Mikuláš sa narodil v bohatej rodine v 3.storočí po
Kristovi v Malej Ázii, v meste Patara (územie dnešného Turecka).
Ešte ako dieťa osirel, keď sa mu rodičia stali obeťami moru, ktorý
vypukol v meste. S obrovským majetkom, zdedeným po svojich
rodičoch, sa preto presťahoval ku svojmu strýkovi – arcibiskupovi
do kláštora v meste Patara, kde bol vychovaný pod jeho dohľadom.
Už vo svojich detských rokoch si obľúbil život v kláštore a po
skončení škôl si zvolil kňažské povolanie. V roku 270 sa stal
patrónom námorníkov kvôli udalostiam, ktoré sa mu stali na púti
do Jeruzalema. Pri ceste späť z Jeruzalema v hlavnom meste
Anatólie, v Myre (dnes Demre), kde sa zastavil pomodliť sa, bol
za legendárnych okolností zvolený za biskupa. Biskupom bol 52
rokov. Celý svoj majetok venoval na pomoc odkázaným deťom a
ľuďom. Sám žil ako obyčajný človek medzi ľuďmi, kde učil a hlásal
lásku k blížnemu. V tom čase v Myre v dôsledku neúrody hrozil
jeho obyvateľom hladomor, od čoho ich zachránil svätý Mikuláš
tým, že venoval celý cirkevný majetok na zaobstaranie obživy pre
svoj ľud.
Každý večer dlhé hodiny sa prechádzal po uliciach mestečka,
rozprával sa s ľuďmi a zaujímal sa o ich starosti. Tak sa stal aj
príbeh, na základe ktorého vznikla táto legenda:

V susedstve kláštora žil istý
chudobný, šľachetný človek, ktorý
sa tak zadlžil, že sotva mu zostalo
na obživu svojej rodiny. Jeho tri
dcéry, ktoré boli pred vydajom a
nemali v tom čase nevyhnutné veno
na vydaj, sa jedného večera
dohadovali o tom, že ktorá z nich
bude predaná za otrokyňu, aby tým
pomohla rodine a umožnila ďalšej
vydať sa. Biskup Mikuláš si vypočul
ich rozhovor cez otvorené okno.
Rýchlo sa vrátil do kostola a za hrsť
zlata zaviazal do kapesníka a vhodil oknom do domu. Dievčatá
si mysleli, že sa stal zázrak. Presne o rok na to vhodil za hrsť
zlata aj druhej dcére. Dcéry počuli nejaké kroky pod oknom,
tak rýchlo vybehli z domu a uvideli starého človeka, oblečeného
v červenom odeve, ponáhľajúceho sa v tme preč. V treťom
roku v ten istý deň bolo zima a našiel okno domu zatvorené.
Vtedy vyliezol na strechu domu, postaveného pri skale a vhodil
zlato cez komím otvoreného krbu. Najmladšia dcéra práve vtedy
vešala jednu svoju pančuchu na sušenie nad kozub a zlato
padlo rovno do nej. O neznámom dobrodincovi, prinášajúcom
tieto darčeky, si začali myslieť, že je to Dedo Mráz, ktorý
prichádza zo snehom pokrytej hory Taurus, keďže sa tieto
zázraky stali vždy v ronaké zimné obdobie. Časom sa ale
odhalilo tajomstvo, že dobrodincom je samotný biskup
Mikuláš. V zlate, darovanom najmladšej dcére, sa totiž
nachádzal aj kus, ktorý predtým daroval biskupovi Mikulášovi
obchodník so zlatom po jednom vydarenom obchode. Po jeho
identifikácii už každý vedel, kto je tajomným dobrodincom.
Potvrdilo sa to aj z toho, že svätý Mikuláš pravidelne raz do
roka obdarovával deti rôznymi sladkosťami. Práve kvôli týmto
činom ho ľudia nazvali “ Noel Baba” – čo znamená ”Darujúci
Otec”. Zomrel vo vysokom veku 6.decembra 345 alebo 351.
Podľa povery jeho dušu viezli anjeli na miesto posledného
odpočinku, kde vyvrel čistý prameň. Z tohto čistého prameňa
vyžarovanou úprimnou láskou posiela jeho legenda svojho
následníka – Mikuláša ku dnešným deťom.
(JP)

Pozvánka na predvianočnú
burzu starožitností
Posledná tohtoročná burza v kaštieli sa uskutoční
7.12.2002 v znamení prichádzajúcich vianoc, na ktorej
by nemal chýbať ani Mikuláš s prekvapeniami pre deti.
Predpokladá sa rozšírená ponuka predmetov, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom viažu k vianočným sviatkom. Aj
obyvatelia našej obce určite využijú možnosť predať
alebo kúpiť si na burze zaujímavé predmety s vianočnou
tematikou (napr. vianočné ozdoby, pozdravy, fotografie
a pod.). V kaštieli pokračuje aj stála expozícia starožitných
zrkadiel, ktorá je pre verejnosť prístupná v utorok až
piatok od 12. do 16. hodiny a v sobotu od 9. do 12. hodiny.
Vstup na výstavu je zdarma.
(R)
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Z HISTÓRIE OBCE

FUTBAL

Vznik Poštového úradu v
Čečejovciach
Odovzdávanie informácií ako nevyhnutná potreba organizovanej
spoločnosti sa objavilo už v počiatkoch jej existencie. Spočiatku sa
odkazy odovzdávali ústne, po vzniku písma sa začali posielať správy
zaznamenané na papyruse, neskôr na pergamene a nakoniec na papieri.
Zavedením poštových liniek sa stalo posielanie a doručovanie písomných
správ organizované. Rozšírenie na tie časy rýchlych poštových
dostavníkov s konským pohonom má, popri rozvoji prepravy osôb, veľkú
zásluhu na rozvoji listovej pošty. Tak napr. v roku 1843 sa z Košíc do
Pešti posielala listová pošta už denne. V dôsledku zvýšenia dopytu po
službách pošty bolo nutné rozšíriť už existujúcu sieť poštových liniek,
a tak v roku 1847 riaditeľstvo kráľovskej Hlavnej pošty v Košiciach
v rámci rozšírenia siete poštových úradov na linke z Košíc do Budína cez Turňu, Rožňavu a Lučenec, vypísalo súťaž na obsadenie postu
poštmajstra Poštového úradu v Čečejovciach, kde sa okrem iného
uvádza:
„Prihlášky na obsadenie postu poštmajstra tohto poštového úradu,
ktorého ročný príjem, okrem príjmu zo zavedených poštových poplatkov
a paušálneho úradného príplatku vo výške 10 Pengő Forintov na krytie
výdajov, predstavuje 200 Pengő Forintov, môžu záujemcovia podať na
riaditeľstve Hlavnej pošty v Košiciach do 30. septembra bežného roka.
Záujemcovia pritom musia dokladovať, okrem svojej moránej
bezúhonnosti a potrebnej kvalifikácie na zastávanie tohto úradu, aj
svoje majetkové pomery; predovšetkým musia doložiť úradným
dokladom, že sú na území obce Čečejovce vlastníkom vhodného domu
a pozemku na prevádzkovanie poštového úradu.”
To, že presne v ktorom roku Poštový úrad v Čečejovciach začal svoju
činnosť, z dostupných údajov zatiaľ nie je možné zistiť. Vieme však, že
už v roku 1850 fungoval a jeho poštmajstrom bol Imre Koós –
čečejovský statkár, ktorý býval v susedstve kaštieľa. Tu sídlil aj prvý
poštový úrad na území našej obce, čo bolo aj blízko hlavnej cesty, cez
ktorú sa prepravovala pošta. Jediným poštovým úradom na úseku
z Košíc do Turne bol v tom čase Poštový úrad v Čečejovciach. Aj
Poštový úrad v Moldave sa otvoril až neskôr, a to v roku 1860. Preto
ani nie je prekvapením, že dopis na obrázku, ktorý zaslali
z Rímskokatolíckej fary v Moldave na Biskupský úrad v Košiciach, bol
26.septembra 1855 podaný na Poštovom úrade v Čečejovciach. (JP)

Nádej na postup
ešte žije
Podobne ako pred rokom, naši futbalisti
prezimujú opäť na 2. mieste tabuľky,
tentokrát so 7-bodovým odstupom za
Ruskovom. Boj o postup sa však ešte môže zdramatizovať, keďže
Ruskov hrá všetky svoje jarné zápasy vonku. Naše mužstvo by
však nesmelo strácať body.
Dorastenci už boli menej úspešní a musia sa uspokojiť s 8. miestom
v tabuľke.

Výsledky jesennej časti súťažného ročníka
2002/03 (dospelí - I.trieda):
11. 8.2002 Čečejovce - Mokrance
18. 8.2002 Koš.Polianka - Čečejovce
29. 8.2002 Čečejovce - Bidovce
1. 9.2002 Seňa
- Čečejovce
8. 9.2002 Čečejovce - Rešica
15. 9.2002 Paňovce
- Čečejovce
22. 9.2002 Čečejovce - Poproč
29. 9.2002 Budimír
- Čečejovce
6. 10.2002 Ruskov
- Čečejovce
13.10.2002 Jasov
- Čečejovce
20.10.2002 Čečejovce - Rudník
27.10.2002 Sokoľany
- Čečejovce
3. 11.2002 Čečejovce - Veľká Ida

2:1
5:2
3:0 kont.
4:1
3:0
0:4
1:0
2:1
3:3
2:2
3:1
1:1
3:0

Tabuľka po jesennej časti súťaže dospelých
1. Ruskov
2. Čečejovce
3. Poproč
4. Rešica
5. Budimír
6. Jasov
7. Sokoľany
8. Seňa
9. Mokrance
10. Veľká Ida
11. Paňovce
12. Bidovce
13. Rudník
14. Koš. Polianka

13 10 3
13 8 2
13 8 1
13 7 3
13 6 3
13 7 0
13 6 1
13 5 4
13 6 0
13 5 1
13 4 1
13 4 0
13 3 2
13 1 1

0
3
4
3
4
6
6
4
7
7
8
9
8
11

41 : 19
30 : 17
24 : 15
32 : 23
31 : 20
28 : 20
23 : 18
28 : 26
21 : 23
23 : 25
25 : 32
15 : 36
21 : 33
21 : 56

33
26
25
24
21
21
19
19
18
16
13
12
11
4

Tabuľka po jesennej časti dorasteneckej
súťaže (I.B trieda)

Pečiatky Poštového úradu v Čečejovciach:

na dopise podanom v roku 1852 ...

... a v roku 1855.

1. Poproč
2. Péder
3. Mokrance
4. Perín
5. Rešica
6. Seňa
7. Drienovec
8. Čečejovce
9. Rudník
10. Kráľovce

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
6
4
3
3
3
1
1

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
2
2
2
4
4
5
5
7
7

34 : 15
27 : 11
29 : 16
24 : 16
17 : 20
14 : 19
19 : 20
22 : 31
13 : 26
17 : 43

20
19
19
19
13
11
10
10
4
4
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OZNAMY

Výsledky volieb do NR SR na území obce Čečejovce
Poradie Politická strana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Počet hlasov

1. okrsok 2. okrsok
STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE - MAGYAR KOALÍCIÓ PÁRTJA 391
188
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA
72
26
ALIANCIA NOVÉHO OBČANA
45
33
HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
45
22
SMER
32
25
KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
24
1
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
15
9
SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ ALTERNATÍVA
11
6
STRANA ZELENÝCH NA SLOVENSKU
8
1
HNUTIE ZA DEMOKRACIU
8
0
STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE
4
3
ROBOTNÍCKA STRANA ROSA
7
0
PRAVÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
5
2
NEZÁVISLÁ OBČIANSKA STRANA NEZAMESTNANÝCH A POŠK. 4
2
ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA
4
0
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
2
2
STRANA ZA DEMOKRATICKÉ PRÁVA OBČANOV
0
3
POLITICKÉ HNUTIE RÓMOV NA SLOVENSKU - ROMA
2
0
ĽAVICOVÝ BLOK
2
0
ŽENA A RODINA
2
0
RÓMSKA OBČIANSKA INICIATÍVA SR
2
0
OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA
1
0
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
1
0
ĽUDOVÁ STRANA
0
0
BÉČKO - REVOLUČNÁ ROBOTNÍCKA STRANA
0
0
Počet platných hlasov:
687
323
Počet oprávnených voličov:
1006 432

Štefan Juhász pri pri hlasovaní v 1. volebnom okrsku

Celkove
579
98
78
67
57
25
24
17
9
8
7
7
7
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
0
0
1010
1438

%
%
z platných z oprávnených
voličov
hlasov
57,33%
9,70%
7,72%
6,63%
5,64%
2,48%
2,38%
1,68%
0,89%
0,79%
0,69%
0,69%
0,69%
0,59%
0,40%
0,40%
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%

40,26%
6,82%
5,42%
4,66%
3,96%
1,74%
1,67%
1,18%
0,63%
0,56%
0,49%
0,49%
0,49%
0,42%
0,28%
0,28%
0,21%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,07%
0,07%
0,00%
0,00%

Okrsková volebná komisia pri sčítaní hlasov

Poďakovanie

Komunálne voľby

Starosta obce touto cestou vyslovuje svoje poďakovanie za pomoc pri
organizovaní osláv 80. výročia založenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Čečejovciach, ktoré sa konali dňa 25.8.2002, ako aj za sponzorovanie osláv:
firme VRADOR, ktorého majiteľmi sú Tibor a Ladislav Vranai a vedeniu PDP
Čečejovce. Zároveň ďakuje za kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ a MO Csemadoku
Čečejovce ako aj Mgr. Jozefovi Pirovi za pomoc pri organizovaní a realizácii
výstavy zameranej na históriu požiarnej ochrany v obci.

Oznamujeme Vám, že pre komunálne voľby, ktoré sa
budú konať 6. a 7.12.2002, boli zaregistrovaní 2 kandidáti
na starostu obce, 16 kandidáti na poslancov obecného
zastupiteľstva, z ktorých volič môže voliť maximálne 1
kandidáta na starostu a 9 kandidátov na poslancov OZ.
Zároveň Vám oznamujeme, že kandidátne listiny sú
zverejnené na úradnej verejnej tabuli obce.

-SO-

-OcU-

INZERUJTE V ČEČEJOVSKÝCH NOVINÁCH !
Ponúkame pre podnikateľov, ako aj občanov možnosť inzerovania v našich novinách. Inzeráty sa prijímajú a bližšie informácie sa
poskytujú na Obecnom úrade v Čečejovciach. Redakčná uzávierka čísla 4/2002 je 10. decembra 2002.
, 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. Vytlačila tlačiareň VIENALA, Košice.
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