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Pamiatka zosnulých

Október - mesiac úcty
k starším
Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Jedno však nedokázal zmeniť
– Váš čistý, úprimný, obdivuhodný vzťah a lásku. Láska,
porozumenie a vzájomná úcta Vám pomáha prekonávať
životné prekážky. V práci a starostlivosti o rodinu, míňali sa Vaše roky. Mnoho jarí a jesení musí človek prejsť,
aby uvidel dielo ako čosi ucelené. Svojou prítomnosťou,
svojim každodenným pohybom rúk a umu napĺňa hodiny
práce, hodiny rozmýšľania, dlhé dni starosti i krátke, také
veľmi krátke okamihy radosti.
Lebo život človeka sa skladá najmä z radostí a starostí. Je zvláštnosťou, že všetci si chránime v sebe krásne
chvíľky, každý okamih radosti. Žijeme v storočí ktoré jedni nazývajú storočím vedecko-technickej revolúcie, iný
storočím informácií. My však nechceme, aby sa to ľudské a kresťanské „miluj svojho blížneho ako seba samého“ z duše človeka vytratilo, aby sa zabúdalo na úctu k ľudom, ktorí učili nastupujúcu generáciu písať a čítať, ktorí ich liečili, ktorí projektovali veľké diela, stavali byty
a dorábali každodenný chlieb. Veď staroba má svoju hrdosť pevne vrastenú do srdečných svalov. To je ich posledná sila a prvá. Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký
vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len
srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a nerado
o priazeň žobre. Všetci žijeme svoj život v rastúcich kruhoch, ktoré sa ťahajú ponad veci. Ten posledný kruh možno nedokončíme, ale pokúsiť sa oň musíme. To je ako keď
hodíte kameň do vody, tie kruhy na hladine – to je život
naplnený vašou dušou. Želám Vám všetkým z úprimného
srdca, pevné zdravie, aby sa Vám vyhladili vrásky na čele,
aby Vám nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo
Vás v živote obklopuje.
Štefan Magoči
starosta obce

Tíško padá lístie zo stromov, pomaly sa krátia dni a aj príroda sa ukladá k spánku. Majestát pokoja a ticha vládne tiež tu,
na mieste kde sa v týchto dňoch opäť stretávame, kde sme sa kedysi naposledy rozlúčili s našimi drahými zomrelými. Chceme im
všetkým svojou prítomnosťou opäť vzdať hold a pokloniť sa ich
pamiatke. Naše spomienky sú tiché a pokojné ... S úctou a láskou spomíname predovšetkým na tých, ktorí nám boli v živote
najbližší a najdrahší. Tak spomíname našich rodičov, ktorí nám
dali život a ktorí svojou usilovnosťou i mozoľami budovali náš
dnešný život. Našu spomienku na nich nech sprevádza nielen
rokmi znásobený pocit úcty a vďačnosti, ale aj úprimné odhodlanie a sľub, že sa budeme snažiť stále udržiavať ich šľachetný plameň ľudských cností a dobra... Spomíname na svojich starých rodičov, ako aj na tie staré zlaté mamičky, babky, ktoré nám
kedysi vedeli tak pekne rozprávať dojemné rozprávky ...
Mnohí z nás spomíname na svojich milovaných životných partnerov, s ktorými sme kráčali životom v dobách dobrých i zlých.
Opustené vdovy venujú spomienku svojim manželom, ovdovelí
muži – svojim milovaným manželkám.
Mnohým rodičom neľútostná smrť vzala drahé dieťa – dieťa,
ktoré bolo ich radosťou, ale aj nádejou, že im bude oporou v dobách jesene ich života. Spomíname!
Rovnako ťažko sa nás dotklo, keď nás navždy opustili naši súrodenci, bratia a sestry, s ktorými sme vyrastali v rodinnom kruhu. Tým všetkým venujeme svoju stálu spomienku.
Tichý je náš cintorín. Až nová jar prinesie sem slnko a vtáčí
spev, stane sa toto miesto najkrajším sadom našich spomienok.
Všade okolo nás na týchto miestach cítime ukryté dobré ľudské
srdce. Srdce, v ktorom dozneli všetky túžby a želania, snaženia,
radosti a bôle, šťastie i utrpenie. Zostala nám spomienka. Nuž
vzdajme im našu poctu. Poctu, ktorú si zaslúžili, nech odpočívajú v pokoji.
Štefan Magoči
starosta obce
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INFRAŠTRUKTÚRA

Budeme mať novú cestu o 10 rokov?
Ako sme o tom v Čečejovských novinách č. 2/2007 v článku Vyrieši sa problém dopravy cez obec? písali, boli navrhnuté
3 alternatívy na odklonenie cestnej dopravy z našej obce. Po odmietavom stanovisku dotknutých obcí bola vylúčená alternatíva, podľa ktorej by nová cesta obchádzala obec zo severu. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v auguste 2009 predložila na
Ministerstvo životného prostredia SR na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zelený variant, podľa ktorého rýchlostná cesta R2 Včeláre – Šaca povedie južne od našej obce za železničnou traťou, ako je to zobrazené na mape (zelenou farbou
je zobrazená rýchlostná cesta R2, hnedou existujúca cesta I/50).

CESTA I/50
TRASA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2

Rýchlostná cesta R2 prevezme tranzitnú dopravu v smere
Ukrajina - Zvolen - Bratislava a prepojenie s R4 v smere Maďarsko - Poľsko, ako aj prepojenie s D1 v smere Ukrajina Žilina – Bratislava. Úsek rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca
nadväzuje na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Gombasek - Včeláre a ďalej pokračuje taktiež pripravovaným úsekom R2 Šaca - Košické Oľšany a je vedený mimo zastavaných častí obcí, s mimoúrovňovým napojením na jestvujúci komunikačný systém. V katastrálnom území Čečejoviec
majú byť postavené 3 mosty cez Čečejovský potok, Široký
kanál a železničnú trať.
Rýchlostná cesta R2 bude napojená na terajší komunikačný systém mimoúrovňovými križovatkami pri Turni nad
Bodvou, Moldave nad Bodvou a v Šaci. Je navrhovaná ako
štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia s týmito parametrami:
- šírka jazdného pruhu 4 x 3,50 m
- šírka stredného deliaceho pásu 1 x 3,00 m
- šírka vnútorných vodiacich prúžkov 2 x 0,50 m
- šírka vonkajších vodiacich prúžkov 2 x 0,25 m
- šírka spevnenej časti krajnice 2 x 2,50 m
- šírka nespevnenej časti krajnice, započítanej do voľnej šírky 2 x 0,50 m
- voľná šírka rýchlostnej cesty 24,50 m
Najvýznamnejší priaznivý vplyv výstavby rýchlostnej cesty v danom úseku sa prejaví práve v obci Čečejovce, ktorej

intravilánom v súčasnej dobe cesta I/50 prechádza. V zóne
do 100 m od cesty žije v Čečejovciach cca 180 obyvateľov
a v zóne do 200 m od cesty cca 400 obyvateľov. Trasa rýchlostnej cesty prechádza za železničnou traťou cca 320 m od
južného okraja obce. Jej uvedením do prevádzky dôjde k poklesu intenzity dopravy v obci na ceste I/50 asi o 86 %. Jedná sa teda o veľmi výrazné odľahčenie existujúcej cesty, čím
sa vytvoria podmienky pre bezpečnejšiu automobilovú a pešiu premávku a podstatne sa zníži zaťaženie obyvateľov obce
hlukom ako aj škodlivinami z imisií spaľovacích motorov.
Podľa výpočtov sa imisie oxidu dusičitého (NO2) na ceste
I/50 znížia o 86,1 %, pričom imisie z novej rýchlostnej cesty v dôsledku dostatočnej vzdialenosti od obytného územia
by mali byť pre obyvateľov obce zanedbateľné. Hoci obytné územie v južnej časti obce bude od novej cesty vzdialené
vyše 300 m, pri ceste sa plánuje výstavba dvoch protihlukových clôn dĺžky 250 m a 280 m a výšky 3 m.
A na záver informácia, ktorá obyvateľov našej obce určite najviac zaujíma. Podľa predloženého návrhu je termín začatia výstavby rok 2016 a ukončenia výstavby rok 2019.
Celkové náklady na vybudovanie rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca boli vyčíslené v hodnote 348 486 tis. €, t.j. 10 498
495 tis. Sk.
Podstatná časť informácií v článku bola čerpaná z internetovej stránky: http://eia.enviroportal.sk/detail/rychlostnacesta-r2-vcelare-saca
Július Pelegrin
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UDALOSTI

Oslavy dní obce
Už tradične vyvrcholením Čečejovského kultúrneho leta sú dni obce, ktoré sa tohto roku uskutočnili v dňoch 29. a 30. augusta v areáli prírodného
javiska. Pred otvorením osláv starosta obce Štefan
Magoči spolu s poslancami obecného zastupiteľstva položili veniec k pomníku padlých. Počasie

pred otvorením osláv neveštilo nič dobré, začalo
husto pršať. Našťastie dážď časom ustal a tak moderátorka programu Mgr. Zuzana Zboraiová mohla
vyzvať starostu obce, aby otvoril oslavy. Nasledovalo odovzdanie ocenení obce na rok 2009. Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva pamätné plakety
obce boli udelené rodinám nebohého Jána Orosa,
Jozefa Švába, Imricha Vaňa a Imricha Vranaia za
krivdy bývalého režimu v päťdesiatych rokoch 20.
storočia. Po oficiálnej časti osláv nasledovalo medzinárodné operetné gala-predstavenie. Obecenstvo, ktoré sa napriek občasnému dažďu zišlo na
toto večerné predstavenie v peknom počte, určite
neľutovalo, že prišlo. Videlo vynikajúce výkony v
podaní sóĺistov a tanečníkov zo súborov Interoperett v Budapešti, Operetného divadla v Budapešti,

Maďarskej štátnej opery v Budapešti, Triász Varietas zo Slovenska a Divadla
Jonáša Záborského v Prešove. Spevákov sprevádzal Symfonický orchester z
Vácu pod taktovkou dirigenta Pála Farkasa. Po operetnom galakoncerte nasledoval ohňostroj a sobotňajší program uzavrela diskotéka.
Druhý deň osláv v nedeľu doobeda sa začal svätohubertskou bohoslužbou v rímskokatolíckom kostole, po ktorej sa poľovníci s uloveným jeleňom
presunuli do areálu prírodného javiska. Za krásneho počasia sa poobedňajší
program osláv začal otvorením súťaže vo varení poľovníckeho guľáša o cenu
starostu obce za účasti 5 družstiev. Cenu starostu obce za najchutnejší guľáš
získal spevácky súbor MO Csemadok Čečejovce, na druhom mieste skončilo
Poľovnícke združenie Platan z Paňoviec a na treťom mieste Poľovnícke združenie Repiská z Čečejoviec.
Pre deti bol k dispozícii nafukovací hrad, ktorý „praskal vo švíkoch“ od
enormného záujmu detí. V priebehu nedeľného popoludnia vystúpili najprv
žiaci Základnej školy s materskou školou v Čečejovciach s kultúrnymi a súťažnými programami. Z miestnych súborov sa predstavila spevácka skupina
ako aj folklórna skupina MO Csemadok v Čečejovciach a spevácka skupina
Klubu dôchodcov Harangó v Čečejovciach. Z hosťujúcich súborov vystúpili
folklórne a spevácke skupiny MO CSEMADOK z Debrade a Janíka.
Vo večerných hodinách sa najprv predstavilo hudobné duo „Matyi és a hegedűs” z Maďarska a vyvrcholením druhého dňa osláv pred úplne zaplneným
hľadiskom bolo vystúpenie hudobnej skupiny SENZUS.
(R)

Odovzdanie pamätných plakiet obce

Operetné galapredstavenie

Čečejovské noviny 3/2009
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DNI OBCE 2009

Moderátorka Zuzana Zboraiová

Žiaci ZŠ s MŠ Čečejovce

Spevácka a folklórna skupina MO CSEMADOK Čečejovce
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DNI OBCE 2009

Spevácka skupina Klubu dôchodcov Harangó v Čečejovciach

Skupina MO Csemadok v Debradi

Skupina MO Csemadok v Janíku

Súťaž vo varení poľovníckeho guľáša

Duo „Matyi és a hegedűs“
Skupina Senzus
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Družstvo žien DHZ Čečejovce píše históriu
Po usporiadaní atraktívnej Nočnej hasičskej pohárovej súťaži v našej obci, sa toho
v živote nášho ženského družstva a tiež
v celej organizácii udialo neúrekom.
Dňa 29. augusta bol v obci Ploské organizovaný II. ročník Nočnej hasičskej pohárovej súťaže, na ktorej sa zúčastnilo 21 družstiev (z toho 4 ženské). V požiarnom útoku sa naše ženské družstvo časom 28,20s a
s odstupom 0,83s od najlepšieho ženského
družstva a 10,75s od najlepšieho družstva
mužov (obe z Vtáčkoviec) v spoločnom
hodnotení s mužskými družstvami umiestnilo na 14. mieste.
O dva týždne na to sa naše ženy predstavili v Mokranciach na Okrskovej súťaži Kaňapta. Aj keď sa vyhodnotenie poradia nekonalo, dosiahnutým časom 23,19s si vynútili uznanlivé reakcie prítomných družstiev.
Nasledovalo finále 11. ročníka hasičskej
ligy okresu Košice-okolie vo Vtáčkovciach,
v ktorej už išlo o veľa. Našim ženám sa naskytala reálna šanca prvýkrát v histórii obce
Čečejovce vyhrať túto ligu, pretože na súťaž nastupovali s malým 8-bodovým náskokom pred Kecerovcami. Po prvom pokuse
požiarneho útoku, ktorý nášmu družstvu nevyšiel, sme čakali na čas konkurencie...im
prvý pokus vyšiel a priebežne sa prehupli
na čelo tabuľky. Nervy pracovali, bolo ťažké už v takýto dôležitý moment nájsť správne slová na povzbudenie do druhého pokusu. Muselo vyjsť všetko tak, ako na tréningoch. Stačí jedna chyba jednotlivca a ďalších sedem členov družstva už nič nezmôže.
Sústredené na štarte pred druhým pokusom,
maximálne koncentrované s upretými pohľadmi na svoj nástroj na základni, vyleteli naše ženy do druhého pokusu ako to bolo
nacvičené...opäť ale jedna maličká chybička, avšak rýchlo napravená počas útoku. Zvyšok nášho družstva sa uprene poze-

ral na časomieru, ktorá sa zastavila na čase
24,79s, čím sme sa priebežne opäť dostali
na 1. miesto v tabuľke. Muselo sa už len čakať na čas konkurencie, ktorý by však musel byť zázračný, aby nás z 1. miesta zosadil. ...avšak dosiahnutým časom 24,71s nám
Kecerovce nedokázali zobrať vytúžený titul
Majsteriek 11. ročníka ligy dobrovoľných
hasičských zborov okresu Košice – okolie,
čím sa družstvo žien DHZ Čečejovce zapísalo do histórie! Pre úplnosť, danú súťaž vyhralo družstvo z Vtáčkoviec s časom 24,59s,
putovný pohár ligy však už vytúžene zvierali v rukách naše ženy DHZ Čečejovce!
Víťazstvo v lige nám zaistilo postup na
záverečnú súťaž roka – Východoslovenskú
hasičskú ligu, konanú 26. septembra v obci
Šuňava, okr. Poprad. Stretla sa tu konkurencia 30 najlepších mužských a 14 ženských
družstiev z líg celého východného Slovenska. Našim cieľom bolo umiestniť sa čo najlepšie, čo sa dosiahnutým časom 25,80s a
1. miestom v Košickom kraji a 9. miestom
medzi všetkými ženskými družstvami východoslovenského regiónu aj podarilo. Víťazkami VHL v roku 2009 sa časom 21,20s
stali ženy z Terne. Mužskú kategóriu vyhrala Spišská Sobota časom 15,98s. Na budúci
rok sa bude táto prestížna súťaž konať práve v našej obci.
Za nezištnú námahu, úsilie, taktiež skvelú reprezentáciu obce Čečejovce počas 11tich súťaží v roku, a v neposlednom rade
aj za historický úspech DHZ v obci – za 1.
miesto v okresnej hasičskej lige v kategórii
žien - sa 12. októbra v zasadačke obecného úradu starosta obce Štefan Magoči poďakoval všetkým ženám z družstva DHZ a podaroval im pamätnú sošku svätého Floriána,
patróna hasičov. Poďakovanie sa dostalo aj
funkcionárom DHZ a členom, ktorí aktívne
prispievajú k rozvoju a napredovaniu DHZ
obce.

Požiarničky po víťazstve v hasičskej lige. Horný rad zľava: starosta obce Štefan
Magoči, Tímea Harsányiová, Lívia Sokolovská, Andrea Mateszová, Jaroslav Bokor,
Katarína Ivanková, Anna Štefanová, Zuzka Midová a Nika Laczková
Dolný rad zľava: Yvetta Mateszová a Silvia Bodnárová
S putovným pohárom v ruke: Katarína Ondová

DHZ Čečejovce sa chce poďakovať starostovi obce za jeho dlhodobú a vytrvalú pomoc a podporu organizácie a taktiež
futbalovému klubu TJ Čečejovce za ústretovosť počas tréningov. Je taktiež dôležité spomenúť, že dňa 15. septembra 2009 sa
ukončila verejná zbierka za účelom podpory DHZ Čečejovce, organizovaná občianskym združením FIT-KLUB RAY v spolupráci s Fórom Donorov a DHZ Čečejovce.
Podľa neoficiálnych štatistík ste nám počas
troch mesiacov zaslali približne 240 darcovských SMS-iek na podporu DHZ Čečejovce v požiarnickom športe, za čo každému darcovi srdečne ďakujeme! Darovaná suma sa v plnej výške využije na nákup
technického zázemia, potrebného pre požiarnický šport. Konečné vyúčtovanie bude
zverejnené koncom roka. Týmto ďakujeme
aj FIT-KLUBu RAY za podporu a spoluprácu pri konaní tejto zbierky.
Tento šport je technicky náročný a radi
by sme preto aj takto oslovili jednotlivé firmy, sponzorov, ktorí by mali záujem podporiť naše športové aktivity aj darovaním potrebného technického vybavenia. Do budúcej sezóny má naša organizácia v pláne súťažiť so silnejším motorom, ktorý by mal
byť viac konkurencieschopný a pomôcť tak
našim družstvám v dosahovaní ešte lepších
výsledkov na súťažiach a pri postupoch na
krajské a celonárodné kolá.
Zámerne uvažujeme v množnom čísle,
nakoľko v sezóne 2010 máme v pláne opäť
súťažiť aj s družstvom mužov. Prípadní záujemcovia, ktorým sa tento šport pozdáva,
sú technicky a športovo zdatní, nechýba im
disciplína a chuť víťaziť, sa môžu prihlásiť u autora článku, alebo na obecnom úrade. Radi privítame všetkých nových členov.
Text a fotografie: Miroslav Kováč

Družstvo pred štartom na súťaži Východoslovenskej hasičskej ligy v Šuňave
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FUTBAL

Odohraté zápasy jesennej časti súťaží 2009/2010
I. trieda dospelí
Čečejovce - Valaliky 2:1, Veľká Ida - Čečejovce 2:2, Čečejovce
- Byster 3:2, Ruskov - Čečejovce 1:2, Čečejovce - Paňovce 3:2,
Kokšov-Bakša - Čečejovce 6:3, Čečejovce - Geča 2:3, Malá
Ida - Čečejovce 2:0, Čečejovce - Ďurkov 3:0, Trstené p/H Čečejovce 2:1

II. trieda žiaci sk. „B“
Čečejovce - Roma Moldava 5:1, Sokoľany Čečejovce 2:1, Čečejovce - Malá Ida 1:2, Drienovec - Čečejovce 1:1, Čečejovce - Buzica 0:4,
Mokrance - Čečejovce , Čečejovce - Seňa 8:0,
Jasov - Čečejovce 8:1, Čečejovce - Paňovce 0:1

Tabuľka po 12. kole
1. Geča
2. Kokšov-Bakša
3. Malá Ida
4. Čečejovce
5. Kalša
6. Ďurkov
7. Seňa
8. Trstené p/H
9. Svinica
10. Byster
11. Veľká Ida
12. Ruskov
13. Valaliky
14. Paňovce

12 11
12 8
12 8
12 6
12 5
12 5
12 5
12 5
12 4
12 3
12 3
12 3
12 2
12 1

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

0
2
2
4
4
5
5
6
6
5
7
8
8
7

32: 8
34:15
23:16
26:24
21:19
28:24
22:21
24:23
23:25
17:25
21:36
20:29
20:30
13:29

34
26
26
20
18
17
17
16
14
13
11
10
8
7

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Do školy nastúpilo aj 17 prváčikov
Ešte s čerstvými zážitkami z letných prázdnin školáci v septembri opäť zasadli do školských lavíc. Nový školský rok
2009/2010 na Základnej škole s materskou školou v Čečejovciach, počas ktorého sa o 217 žiakov v 13 triedach a o deti v materskej škole bude starať 25 pedagógov, 2. septembra slávnostne otvorila riaditeľka školy PaedDr. Klára Vranaiová za prítomnosti starostu obce Štefana Magočiho. Najväčšia zmena nastane v živote prváčikov, ktorí si postupne budú musieť zvykať na
školský režim. Oproti minulému školskému roku sa ich počet
zdvojnásobil a z našej obce je ich spolu 17: Sabína Czeranková,
Dominika Forgáčová, Viktória Hodermanská, Janka Homzová,
Stanislav Krajňák, Ján Kružič, Klaudia Magyarová, Natália Mateszová, Tibor Pelegrin, Veronika Pelegrinová, Viktor Sokolovský, Anna Szabo Bartko, Lea Szabóová Bartková, Szilárd Šikúr,
Barbara Šutáková, Klaudia Zalacková a Bernadett Zboraiová.
(R)
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INFORMÁCIE A OZNAMY

VOĽBY

Výstava ručných prác

Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja sa
uskutočnia v sobotu 14. novembra 2009 v kultúrnom
dome od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Všetci oprávnení voliči s trvalým pobytom v Čečejovciach boli zaradení
do jedného volebného okrsku. Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja dňa, ktoré sa musí
konať najneskôr do 14 dní. Bližšie pokyny o voľbách
obdržali voliči v doručenom oznámení o čase a mieste
konania volieb.
-OcÚ-

V rámci Čečejovského kultúrneho leta 2009 bola 23. augusta v
spoločenskom centre sprístupnená výstava ručných prác s názvom Šikovné ruky. Medzi vystavenými exemplármi boli vyšívané, háčkované, tkané, paličkované a rezbárske práce. Nechýbali ani takmer muzeálne výšivky, ktoré boli zhotovené asi pred
80 rokmi na doma tkané plátno. Výstavu si pozrelo 167 návštevníkov. Keďže mnohí z návštevníkov vyjadrili ochotu ponúknuť svoje práce na podobnú výstavu, určite myšlienka usporiadania podobnej akcie v budúcnosti nezapadne prachom.
-OcÚ-

Viete o tom, že spaľovanie
odpadu v záhrade je zakázané?
S príchodom jesene je častým javom, že určité časti obce sú
zahalené oblakmi dymu, pochádzajúcich zo spaľovania odpadu zo záhrad. Zabúdame pri tom na ohľaduplnosť voči svojim
susedom a ostatným spoluobčanom, ktorých obťažujeme dymom a zdraviu škodlivými spalinami. Úmerne tomu pribúdajú
aj sťažností na toho – ktorého suseda, ktorý im takto strpčuje
život. V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané ako zákonom o odpadoch, tak aj zákonom o ochrane pred požiarmi, ako aj občianskym zákonníkom. Buďme preto ohľaduplní voči životnému prostrediu,
voči svojim spoluobčanom ako aj voči samým sebe a nespaľujme odpad v záhradách. Uvoľňujú sa pri tom zdraviu škodlivé a toxické látky. Väčšina biologického odpadu zo záhrad
sa dá využiť na výrobu kompostu, ktorý môžeme použiť na
doplnenie pôdy živinami.
-OcÚ-

POĎAKOVANIE
Starosta obce Štefan Magoči ďakuje všetkým občanom obce
a zamestnancom obecného úradu, ktorí sa pričinili o zdarný
priebeh osláv Dní obce Čečejovce 2009. Zvláštna vďaka patrí
MO Csemadok, Klubu dôchodcov Harangó, pedagógom a žiakom ZŠ s MŠ v Čečejovciach a Poľovníckemu združeniu Repiská, ktorí svojimi vystúpeniami prispeli k pozdvihnutiu kultúrnej úrovne osláv.

Operetný galakoncert na dňoch obce
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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