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VIANOCE

KARÁCSONY

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.

Fenyőfa áll a szoba közepén,
S kinn hóborította táj.
Lángocska gyúl, a szívek mécsesén,
Sokakat melegítve át.

Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.

Milyen szép a karácsony ünnepe!
Mindegy, hogy gazdag vagy szerény.
Legfontosabb most is a szeretet,
Ebből kell, hogy legyen elég.

Vianoce sú tam, kde nikto neplače
Vianoce sú tam, kde voňajú koláče.
Vianoce sú s ľuďmi, ktorých ľúbime
ale aj s tými na ktorých myslíme.

A szeretet legalább ingyen van.
Ezt bárkinek átadhatnád.
Igen! Ma a szeretet napja van!
Ebből is ajándékozzál!
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OTÁZKY NA STAROSTU OBCE
KÉRDÉSEK A POLGÁRMESTERHEZ

Milí obyvatelia a priatelia!

Kedves Lakosok, kedves Barátaim!

Blíži sa koniec roka 2020. Ťažko sa mi hľadajú vhodné slová, ktorými
by som opísal tento rok. Každopádne, bol to taký rok, ktorý naša
obec v ére samosprávy ešte nezažila. Už v predošlých číslach som sa
venoval našim spoločným rozvojovým úspechom, ktoré vďaka Vašej
podpore sme dokázali spoločne realizovať. Venoval som sa aj kríze
ochorenia COVID-19 a jej dopadu na spoločnosť ako aj na samosprávy. Nechcem sa preto opakovať. Dovoľte, aby som sa viac venoval
problému, ktorý ma dôsledne začal trápiť.

Végéhez közeledik a 2020 – as esztendő.... Nehéz szavakat találni,
hogy jellemezzem az idei évet. Mindenesetre olyan évet tudhatunk
magunk mögött, melyre az utóbbi néhány évtizedben nem volt példa
községünkben. Az újság korábbi kiadásaiban már ismertettem azon elért sikereket a községfejlesztés terén, melyet az Önök támogatásának
köszönhetően sikerült megvalósítani. Kitértem a COVID 19 járvány
okozta válságra és annak a társadalomra és a helyi ökormányzatokra
gyakorolt hatására is, ezért nem szeretném ismételni magam. Engedjék meg tehát, hogy egy olyan problémára térjek ki, amely az utóbbi
időben egyre gyakrabban foglalkoztat.

Je to problém našich medziľudských vzťahov, ktoré sa nám, a poviem
to úprimne, čim ďalej tým viac zhoršujú. Ťažko hľadať vinníka, ktorý
to spôsobuje. Najčastejšie sa to pripisuje dobe v ktorej žijeme, ale
nie je to azda naša nedôvera? Naša závisť? Naša pýcha? Naša arogancia?
Môžeme sa snažiť budovať lepšiu, rozvinutejšiu a krajšiu obec, ale ak
sa v nej budeme k sebe zle správať, celé to snaženie bude zbytočné.
Rozvoj obce musí ísť ruka v ruke aj s rozvojom nášho slušného správania, ochoty spolupráce, ochrany spoločného majetku a starostlivosti o životné prostredie, našu zeleň a vodu. Snažme sa byť viac
ohľaduplný, niekedy stačí viac počúvať ako rozprávať alebo počkať si
na vysvetlenie a až tak konať. Nesúďme, pokiaľ nepoznáme pozadie.

Ez pedig nem más, mint a személyes kapcsolatok egyre fokozottabb
romlása. Nehéz megmondani ennek okát, sokan a mai életvitelnek, a
mai kornak tulajdonítják ezt a tényezőt, de vajon nem a mi bizalmatlanságunk az oka? Irigységünk? Büszkeségünk? Arroganciánk? Megpróbálhatunk felépíteni egy jobb, fejlettebb és szebb községet, ám
ha nem megfelelő az egymás iránti viselkedésünk, minden erőfeszítésünk haszontalan lesz. A közösség fejlődésének egyenes arányban kell
lennie magatartásunkkal, együttműködésre való hajlandóságunkkal, a
közös tulajdon és a környezetünk védelmével. Próbáljunk arra törekedni, hogy figyelmesebbek legyünk, hiszen néha elég, ha többet hallgatunk, mint beszélünk, vagy elég, ha megvárjuk a dolgok magyarázatát, mielőtt meggondolatlanul cselekszünk. Csak akkor ítélkezzünk, ha
a körülmények ismertek számunkra!

Prežívame najčarovnejšie obdobie roka, Vianoce a príchod nového
roka je čas, ktorý nám otvára srdcia a tie sú plné a štedré na ľudskosť,
na lásku, toleranciu, spolupatričnosť, pokoj a ja chcem popriať, aby
takého srdcia sme si zanechali po celý rok na každý jeden deň. Verím,
že rok 2021 bude rokom takým, ktorý dokáže zlepšiť medziľudské
vzťahy, pretože práve v takejto dnešnej neľahkej dobe sa obrusujú
hrany ľudskosti, vyformuje sa hodnota aj duša človeka. Naučme sa
radovať aj z maličkostí, ktoré nám život ponúka, buďme štedrí na
úsmev, na vľúdne slovo, vzájomnú podporu a zachovajme pokoru.

Az év legvarázslatosabb időszakát éljük most, hiszen a karácsony és az
új év érkezése olyan időszak, amely megnyitja szívünket, ami tele van
emberséggel, szeretettel, nagylelkűséggel, türelemmel, békességgel,
összetartozás utáni vággyal! Ilyen szívet szeretnék kívánni mindenkinek az év minden napjára! Hiszem, hogy a 2021 – es év olyan év lesz,
mely képes lesz pozitív irányba terelni az emberi kapcsolatokat, mert
a mostani nehéz időszakban éppen erre van szükségünk. Tanuljunk
meg örülni azon apró dolgoknak, melyet az élet kínál nekünk, ne takarékoskodjunk a mosollyal, kedves szóval, segítsük egymást és legyünk
egymással szemben alázatosak és türelmesek!

Prajem Vám veselé Vianoce, plné oddychu a radostí v kruhu rodiny. Prajem Vám úspešný a šťastný nový rok 2021.

Boldog, örömteli karácsonyt kívánok családjaik körében és sikeres,
boldog új esztendőt!

Lukáš Macák

Macák Lukáš

starosta obce

polgármester

Vážení obyvatelia,

Tisztelt Polgárok,

v pravidelnej rubrike „Otázky na starostu obce“ sa budem
snažiť zodpovedať na Vaše otázky, ktoré budú písomne alebo ústne predložené. Som toho názoru, že je vždy potrebné
odpovedať na predložené otázky a oboznámiť obyvateľov o
rozhodnutiach našej samosprávy, aby ste mali kompletné informácie ako pracujú vaši volení predstavitelia.

a „ Kérdések a polgármesterhez “ című állandó rovatunkban
igyekszem választ adni szóban vagy írásban hozzám intézett
kérdéseikre. Véleményem szerint szükséges a kérdések megválaszolása és a lakosság teljeskörű tájékoztatása az önkormányzat döntéshozatalairól, valamint az Önök által választott
képviselők munkájáról.

Bude sa rozširovať zberný dvor a prečo na neho nemôžem
odniesť napríklad železo?
Zberný dvor v zmysle priestoru sa rozširovať nebude. Čo pribudne v rámci jeho prevádzky sú možnosti zberu pneumatík,
šatstva, nebezpečného odpadu, elektro-odpadu. Všetky presné informácie získate v januári ďalšieho roka, kedy budeme
propagovať jeho nové možnosti. Na každý sortiment odpadu
budú rôzne pravidlá zberu. Na otázku, prečo nemôžeme na
zberný dvor vyniesť napríklad železo - je to vždy podmienené
súhlasným stanoviskom Okresného úradu. Pri vyššie spomenutých komoditách odpadu sme dostali výnimku, ktorá nám
umožňuje zbierať tento odpad do určitého množstva.
Každopádne, už teraz veľmi kladne hodnotím vývoj zberu
odpadu na zbernom dvore. Len pre porovnanie, v rámci triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier) sa
nám podarilo vyzbierať skoro o 100% viac odpadu ako minulý
rok. To znamená, že prudký nárast triedeného zberu je spôsobený aj otvorením zberného dvora.
Prečo obec neodchytáva túlavých psov, ktorý ohrozujú domáce zvieratá?
Obec má v tomto prípade veľmi zviazané ruky. Ak sa stane,
že sa v obci potuluje pes, ktorý neohrozuje spoločnosť, dokážeme ho obecnými pracovníkmi obce odchytiť. Pri psoch,
ktoré majú majiteľa, ale viackrát vybehnú z dvora a doslova
útočia na ľudí aj na domáce zvieratá máme tých možností menej. Už viackrát som apeloval aj na príslušníkov Polície SR, aby
v prípade zistenia, kde sa tí psi skrývajú, boli nápomocní. Na
druhej strane existuje možnosť asanačných služieb – firiem,
ktoré sa venujú odchytu psov. Bohužiaľ táto stránka má svoj
tienistý charakter a ním je cena a platný zákon. Pri odchyte
túlavého psa sa na 90 dní o daného psa starajú a následne sa
stáva majetkom obce. Legislatívci pri tvorbe tohto nariadenia
vôbec nemysleli na platnú prax v obciach a rozpočtové limity
v samosprávach. Každopádne, touto cestou vyzývam všetkých
majiteľov psov, aby si dôkladne strážili svojich domácich miláčikov a zabránili ich možnému úteku z miesta bydliska.
V akom štádiu je založenie obecnej firmy a prevádzkovanie
rôznych služieb pre obyvateľov?
Na jeseň tohto roka poslanci zastupiteľstva schválili založenie obecnej firmy Villa Cech odvodeného z historického názvu našej obce. Zároveň sa začal proces získania certifikátu
– „registrovaný sociálny podnik“. Ak všetko pôjde dobre, tak
v marci už bude firma pripravená poskytovať jednak služby samotnej obci – napríklad pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
a na druhej strane aj Vám - obyvateľom v oblasti záhradkárskych prác, odvozu odpadu na zberný dvor a podobne. Všetky
podrobnejšie informácie sa dozviete na jar budúceho roka.
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Tervezik – e a hulladékudvar bővítését és miért nem adhatom be pl. a vasat?
Bár a hulladékudvar területe nem bővül, azonban lehetőség
nyílik a gumiabroncsok, a ruházat, a veszélyes hulladék, valamint az elektromos hulladék beadására is. A pontosabb tájékoztatás az új lehetőségeket és az egyes hulladék fajtákra
vonatkozó szabályokat illetően januárra várható. Ami pedig a
vasat illeti, a begyűjthető hulladékfajtákra – mint a fent említettek esetében – a kerületi hivatal engedélyezése szükséges.
Mindenesetre pozitívan értékelem a hulladékudvar eddigi
menetét. Csak összehasonlításképpen említem, hogy az idei
évben a szelektív gyűjtést illetően 100 % - kal több hulladékot
gyűjtöttünk, mint tavaly, ami véleményem szerint a
hulladékudvar megnyitásának köszönhető.
Miért nem fogja be a község a haszonállatokat veszélyeztető
kóbor kutyákat?
Ebben az esetben a községi hivatal keze meg van kötve. Ha a
faluban ismeretlen kutya kóborol, amely láthatóan nem veszélyezteti a lakosok testi épségét, a hivatal alkalmazottai által befogható. Ám azon kutyák esetében, melyeknek van gazdájuk
és az udvarról az utcára jutva szó szerint megtámadják az embereket és a haszonállatokat, már kevesebb lehetőségünk van.
Már többször kértem a Szlovák Köztársaság Rendőrségi Testületének segítségét ebben az ügyben, hogy nyújtsanak segítséget olyan esetben, amikor a kutyák tartózkodási helye ismert
számunkra. Másrészt lehetőség van arra, hogy a kóbor kutyák
befogását vagy egy meghatalmazott szerv, ill. az erre a tevékenységre meghatalmazott természetes személy hajtja végre.
Sajnos, ennek a lehetőségnek több árnyékos oldala is van, mégpedig az ára és az érvényben lévő törvény. Ha egy kóbor kutyát
befognak, 90 napig gondozzák, majd ez idő leteltével a község
tulajdonába kerül. E rendelet megalkotásakor a törvényhozók nem gondoltak a községi hivatalok működési és költségvetési korlátaira. Mindenesetre ezúton is arra kérek minden
kutyatulajdonost, hogy őrizzék meg házi kedvenceiket és akadályozzák meg azok esetleges kiszabadulását és kóborlását!
Milyen szakaszban van jelenleg a községi vállalat létrehozása és
a különböző szolgáltatások működtetése a lakosság számára?
Idén ősszel az önkormányzat képviselői jóváhagyták a Villa
Cech nevű községi vállalat megalapítását, mely elnevezés a
falu történelmi nevéből származik. Ezzel egyidejűleg elkezdődött a vállalkozási és működtetési tanúsítvány megszerzésének
folyamata, aminek következtében egy bejegyzett szociális vállalat kezdheti el működését. Ha minden az elképzelés szerint
halad, már márciusban készen áll majd az új cég arra, hogy a
község, illetve a község lakosainak igényeit kielégítse különféle
szolgáltatások formájában, mint például a tűzoltószertár felújítása, vagy a kerti munkálatok során felhalmozott hulladék
elszállítása a szemétgyűjtő telepre. Mindennemű részletes tájékoztatást a jövő év tavaszán kaphatnak majd a falu lakosai.
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Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ludom,
ktorých on miluje!
Dicsoség
´´ a magasságban Istennek és békesség a földön az embereknek,
akiket Isten szeret!
Vážení čitatelia a milí verici, dovoľte mi prihovoriť sa Vám!

Tisztelt Olvasók, kedves Hívek!

Pre každého je jasné, že tieto Vianoce sú iné, než tie doterajšie. V súčasnej pandemickej situácii na každého dolieha zvláštna ťarcha. Zažívame skutočnosť svojho ohraničenia a toho, že
sme obmedzovaní vo svojej slobode. Možno si v tejto situácii
viac uvedomujeme, ako veľmi sme vystavení napospas možnej
smrti. Akokoľvek by sme chceli, náš život nie je v našich rukách,
ale v Božích. Ak pomyslíme na budúcnosť, možno mnohých zachváti úzkosť a strach. Do tejto temnej a pochmúrnej situácie
žiari osoba a bytosť Ježiša Krista. Jeho narodenie oslavujeme
teraz na Vianoce. Ježiš nám všetkým hovorí: „Pokoj vám, nech
sa vám srdce nestrachuje“. Ďalej nám hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude kráčať v tmách, ale bude
mať svetlo života“. Pochopme podstatu vianočného posolstva.
Ježiš Kristus sa narodil kvôli nám a pre nás, aby nás zachránil
a spasil. Svätý apoštol Ján, patrón našej obce vystihuje túto
pravdu týmito slovami: „Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul,
ale mal život večný. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet,
aby ho odsúdil, ale aby ho spasil“. Teda Vianoce svedčia o dobrote a láske Boha, ktorý seba daruje ľuďom. Preto hovoríme,
že Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja. Ten Boh sa stal pre nás
človekom v Ježišovi Kristovi, ktorý miluje svet a miluje človeka. Koho milujú, ten vie, že je dôležitý pre toho, kto ho miluje.
Prehlbujme v sebe túto pravdu. Pre Boha som veľmi dôležitý,
on ma miluje a chce sa so mnou stretnúť, chce byť v spoločenstve so mnou skrze svojho Syna, Ježiša Krista. Prijmime Ho do
svojho života a do svojich rodín. Spásna láska, ktorú priniesol
Ježiš, je láskou, ktorá pretvára človeka. Spasí, teda oslobodí
nás od našej sebeckosti a otvára nás nezištnosti voči ľuďom.
Láska voči blížnym znamená, že ten druhý človek je pre mňa
dôležitý. Pre neho dokážem priniesť obetu a zrieknuť sa, zabudnúť na seba a tak nachádzať seba v druhom. Vianoce nám
pripomínajú pravdu, že nežijeme pre seba samých, ale navzájom jeden pre druhého. Keď to človek pochopí a dokáže to
praktizovať, bude naozaj šťastný, pretože bude žiť lásku. A Boh
je Láska. Na Vianoce slávime tú vtelenú Božiu Lásku, ktorou
je Ježiš Kristus. Ako nám Boh daroval seba v Ježišovi Kristovi,
aj my podobne máme darovať seba ľuďom okolo nás. Nezabúdajme na to, akým nesmierne veľkým darom môžeme byť
jeden pre druhého! Láska znamená, že žijeme jeden pre druhého, že blížny je pre mňa dôležitý. Nech posolstvo Vianoc v nás
posilní vieru a nádej v Boha a blížnych ako aj lásku voči nim.

Engedjék meg nekem, hogy e rövid írással szóljak Önökhöz.
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a karácsony más, mint
a többi. A jelenlegi járványhelyzetben különös teher nehezedik mindenkire. Megéljük azt, hogy korlátaink vannak és korlátozottak vagyunk. Talán most jobban tudatosul bennünk,
hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Bármennyire is szeretnénk, nem a saját kezünkben van az életünk, hanem Isten
kezében. A jövőre gondolva sokakat szorongás és félelem fog
el. Ebbe a sötét helyzetbe ragyog bele Jézus Krisztus személye és lénye, akinek születését ünnepeljük most karácsonykor.
Jézus azt mondja nekünk: „Békesség nektek, ne féljetek!”. Továbbá: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem
jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága”. Értsük meg
a karácsonyi üzenet lényegét! Krisztus megszületett nekünk
és értünk, hogy megmentsen minket! Szent János apostol,
községünk védőszentje, e szavakkal fejezi ki ezt az igazságot:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy
elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ”. Vagyis
karácsony az Isten önmagát nekünk ajándékozó jóságáról és
szeretetéről tesz tanúságot. Ezért mondjuk, hogy a karácsony
a szeretet ünnepe. Jézus Krisztusban értünk lett emberré az
Isten, aki szereti a világot és szereti az embert. Akit szeretnek,
az tudja, hogy ő fontos valakinek. Ezt az igazságot mélyítsük
el magunkban. Istennek fontos vagyok, ő szeret engem, találkozni akar velem, közösségre akar lépni velem Fia, Jézus Krisztus által. Fogadjuk be Jézust az életünkbe, a családunkba! A
megváltó szeretet, amit Jézus hozott, átalakítja az embert.
A jézusi szeretet megvált bennünket önző önmagunktól és
elindít az önzetlenség útján a másik ember felé. A felebaráti
szeretet azt jelenti, hogy fontos számomra a másik ember és
miatta tudok áldozatot hozni, elfeledkezni önmagamról. Aki
ezt megérti és a gyakorlatban megvalósítja, az boldog lesz,
mert a szeretetet éli meg és Isten a szeretet. A karácsony azt
az igazságot juttatja eszünkbe, hogy nem magunknak élünk,
hanem egymásért. És ahogy Isten nekünk ajándékozza önmagát Jézusban, hasonlóképpen nekünk is oda kell ajándékoznunk önmagunkat a körülöttünk lévő embereknek. Mekkora
ajándékká lehetünk mások számára! A szeretet azt jelenti,
hogy egymásért vagyunk, hogy a másik fontos nekem. Karácsony üzenete erősítse meg bennünk az Istenbe és az emberbe vetett hitet és bizalmat, valamint a kölcsönös szeretetet!
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Touto cestou chcem všetkým podporovateľom vysloviť úprimnú vďaku za finančnú či inú formu pomoci pri stavbe novej
fary. Ďakujem aj miestnej samospráve na čele s pánom starostom. Osobitnú vďaku a uznanie vyslovujem členom farskej
rady – kurátorom, ktorí investovali veľa času a práce do výstavby novej fary. S veľkou úctou chcem sa poďakovať vláde
Maďarska a Správe fondu Bethlen Gábor, ktorí boli vo veľkom
nápomocní pri doterajšej výstavbe nového farského komplexu. S Božou pomocou sa podarilo vykonať veľa, ale ešte nás
čaká dosť práce. Dúfam, že v budúcom roku aj vďaka Vám dokončíme začaté dielo.

Každému prajem Bohom požehnané, milostiplné Vianoce a Nový rok.
- Zsolt Fedorka, rímskokatolícký farár -

Ezúton is köszönetet mondok a magam és az egyházközség
nevében mindazoknak, akik anyagi vagy egyéb formában segítettek az új plébánia építésében. Köszönet Csécs Község Önkormányzatának és a polgármester úrnak is. Különös hálával és
elismeréssel tartozunk az egyháztanács tagjainak, a kurátoroknak, akik rengeteg munkát és időt fektettek bele az építkezésbe.
Továbbá nagyrabecsüléssel és tisztelettel szeretném kifejezni
hálánkat a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásáért, akik jelentősen hozzájárultak a plébániaközpont építéséhez. Istennek hála sok mindent sikerült elvégezni, de még vannak teendők. Reméljük, hogy jövőre az Önök
segítségével is befejeződhetnek az elkezdett munkálatok.

Istentől megáldott kegyelemteljes karácsonyt és boldog
új évet kívánok mindenkinek!
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- Fedorka Zsolt, plébános -
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ˇ myslienky
ˇ
Vianocné
Karácsonyi gondolatok
Otec Csaba Böjte je pre mnohých známy. Jeden z jeho vianočných príbehov opisuje nasledovne:

Böjte Csaba atya sokak számára ismert. Egyik karácsonyi történetét így írja le:

„V našej nadácii vychovávame takzvané sociálne siroty z veľmi
chudobných rodín. Cez prázdniny všetky deti – aj keď sú siroty
– túžia ísť domov. Mali sme tri deti z jednej rodiny, kde žili aj
otec, aj mama, ale vedel som, že sú bezdomovci, žijú v jednej
garáži, úplne upadli na dno spoločnosti. Nechcel som ich pustiť domov, ale oni ma prosili. Myslel som si, že ich odnesiem
domov a večer sa vrátime späť. Išiel som za nimi poobede....
okolo 3- tej, 4 – tej, pretože sa skoro stmieva, už bolo šero.
V garáži nebola elektrina, dvoje veľké železné dvere, v strede montážna jama, posteľ, v posteli tri deti objímajúce matku.... Nevidel som žiadne známky toho, že by sa pripravovali
na Vianoce alebo na Silvestra. Bola zima, bola tma. Otec stál
pri posteli, klobúk mal v rukách, všetky tri deti viseli mame na
krku. Povedal som im: „Deti, poďte, ideme naspäť do Devy!“
Samozrejme, vedeli, že ich čaká teplý kúpeľ, nádherné šaty,
detské šampanské, prskavky, všetko, čo sa zmestí do takých
„ústavných“ Vianoc. Zrazu jeden z malých chlapcov sa ozval:
„ Ujo farár, a nemôžeme oslavovať doma s mamou a otcom?“
Cítil som, ako keby sa vo mne niečo zastavilo.
Dieťa nepotrebuje, aby mu nosili plný vozík hračiek, ale potrebuje, aby ťa objalo okolo krku, aby si ho pobozkal, aby cítil tvoju rodičovskú dobrotu. Na jednej strane veľa zbytočných vecí,
na druhej strane teplý krk matky a nič iné. A jednoznačne, matka bola víťazkou! A vtedy som si pomyslel, ak mi Boh pomôže,
poviem to každému rodičovi....“

“Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelünk az Alapítványunkban. Vakációkor a gyerekek
– hiába árvák – ők is hazavágynak. Így volt három gyermekünk is egy családból, ahol az apuka, anyuka élt, de tudtam,
hogy egy garázsban hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák. Nem erőst akartam hazaengedni őket, de ők mégis
kérleltek. Gondoltam, elviszem és este visszahozom őket. Délután …3-4 óra körül elmentem értük, mert korán sötétedik,
már félhomály volt. Nem volt bevezetve a garázsba a villany,
két nagy vasajtó, középen egy szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek az anyukához bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a hideg betonra, a vízcseppek mint egy-egy
gyémánt csillogtak. Nem láttam semmi nyomát annak, hogy
karácsonyra vagy szilveszterre készülődtek volna. Hideg volt,
sötét volt. Az apuka állt az ágy mellett, tördelte a kalapját, az
anyuka nyakában csüngött a három gyerek. Szóltam, hogy
“Gyerekek, gyertek, öltözzetek, megyünk vissza Dévára!”
Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a szép ruha,
a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És akkor az egyik kisfiú azt
mondta: “Pap bácsi, mi nem ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?” Éreztem, hogy megáll bennem valami. A gyereknek
nem arra van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek
neki talicskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy
megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad.
Egyfelől egy csomó limlom, másfelől az édesanya meleg nyaka
és semmi más. És messzemenően az édesanya volt a nyerő!
És akkor én azt gondoltam, hogyha Isten segít, ezt minden szülőnek elmondom…”

Pre mňa tento príbeh poukazuje na to, aké to je, keď človek nie
je na svojom mieste. Rodičia neboli na svojom mieste, teda ani
deti nemohli byť na svojom mieste. Vo vianočnom evanjeliu
sa objaví tá „zvláštnosť“, ale akosi inak. Tam anjeli nie sú na
svojom mieste, zostupujú z neba, aby oznámili pastierom radostnú správu. Nie sú na svojich miestach ani mudrci z Východu, lebo sa vybrali na cestu hľadať Mesiáša, ktorý sa má narodiť. Ale, čo je najdôležitejšie, ani Boh nie je na svojom mieste.
Opúšťa nebeský svet, stáva sa človekom. A to všetko preto, aby
uviedol všetko na správne miesto na zemi aj u ľudí. Lebo, žiaľ,
často nie sme na svojich miestach. Nie sme tam, kde by nás
Boh chcel vidieť, kde nás postavil. Možno, práve to je príčinou
mnohých našich problémov, chorôb, strachu a neistoty. Posolstvo Vianoc je ale o tom, že Boh sa stal človekom, aby sme
všetci boli na svojom mieste. Buďme teda blízko Boha, na jeho
dlani a v spoločenstve s ním. Skrz toho nájdeme a prijmeme

Számomra ez a történet azt mutatja meg, milyen is az amikor az ember nincs a helyén. Nem voltak a helyükön a szülők, ezért nem lehettek helyükön a gyerekek sem. A karácsonyi evangéliumban is ott van ez a „furcsaság”, de valahogy
másként. Ott az angyalok nincsenek a helyükön, leszállnak a
mennyből, hogy örömhírt mondjanak a pásztoroknak. Nincsenek a helyükön a napkeleti bölcsek sem, Ők elindulnak,
hogy megkeressék a születendő Messiást. De ami a legfontosabb, az Isten sincs a helyén. Otthagyja a mennyei világot,
testet ölt, emberré lesz. És mindez azért történik, hogy itt a
földi világban, az emberi életekben, a helyére kerüljenek a
dolgok. Mert sajnos gyakran nem vagyunk a helyünkön. Nem
vagyunk ott, ahol az Isten látni szeretne, ahová az Isten állított. Talán ez sok bajunk, betegségünk, félelmünk, vívódásunk,
bizonytalanságunk oka. A karácsony üzenete viszont arról szól,
hogy Isten azért lett emberré, hogy mi a helyünkön legyünk.
Ott legyünk az Isten közelében, az Isten tenyerén, a vele való
közösségben. És ezáltal megtaláljuk és elfogadjuk helyünket
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svoje miesto tu na zemi ako ľudia, manželia, rodičia, deti, starí
či mladí, reformovaní alebo katolíci, Maďari či Slováci, pracujúci alebo dôchodcovia, vodcovia či vedení... Stručne povedané,
buďme tým, akým nás Boh stvoril a buďme tam, kde nás postavil. Buďme na svojom mieste.
Aké to je, keď je človek na svojom mieste? Nasledovný príbeh
som počula na jednej z prednášok pedagogickej výskumníčky,
Rity Pécsi:
Starší pán zavčas rána zaklope na dverách ordinácie. Prosí
zdravotnú sestru, že on prišiel len na injekciu a ponáhľa sa ,
lebo každé ráno navštívi svoju manželku v domove, aby sa spoločne naraňajkovali. Žiaľ, stará pani je už veľmi chorá, svojho
manžela často ani nespoznáva. Pravda, zdravotný personál
urobí všetko, je tam čistota, poriadok, starajú sa o ňu – hovorí.
Ale, ak je to tak, tak načo tam chodíte každé ráno, keď Vás
aj tak nespoznáva? – pýta sa sestrička. Ach, moja milá, preto,
lebo viem, že tam je moje miesto!

itt a földi világban, mint emberek, házastársak, szülők, gyermekek, idősek vagy fiatalok, reformátusok vagy katolikusok,
magyarok vagy szlovákok, hivatásukat odaadással végzők vagy
nyugdíjasok, vezetők vagy vezetettek .... Egyszóval legyünk
azok, akiknek az Isten teremtett és legyünk ott, ahová állított.
Legyünk a helyünkön.
És, hogy milyen is az amikor az ember a helyén van? Pécsi Rita
neveléskutató egyik előadásán hallottam ezt a történetet:
Idős bácsi kora reggel kopogtat az orvosi rendelő ajtaján. Kéri
a nővérkét, hogy Ő csak injekcióra jött és nagyon siet, ugyanis
minden reggel az idősek otthonában megy, hogy a feleségével
reggelizzen. Sajnos már nagyon beteg a néni, sokszor meg sem
ismeri a férjét. Igaz az ápolók mindent megtesznek, tisztaság
van, rend van, gondoskodnak róla – mondja a bácsi. Na, de ha
így van, akkor miért tetszik mégis minden reggel bemenni, ha
úgy sem ismeri meg a bácsit?– kérdezi a nővérke. Ó, kedveském, hát azért, mert tudom, hogy ott a helyem!

Nech nás Boh obdarí takou istotou a láskou, aby sme aj my
vedeli, kde je naše miesto a čo je naše posolstvo! Zostaňme
tam a tým, ako to bolo Bohom určené, lebo len to nám môže
poskytnúť pokoj, vytrvalosť a silu za každých okolností!

Adja Isten, hogy mi is ilyen bizonyossággal és szeretettel tudjuk, hogy hol a helyünk és mit kell tennünk. Maradjunk meg
ott és annak, akinek rendeltettünk, mert ez adhat békességet,
állóképességet, kitartást és erőt minden körülmények között.

Prajem Vám požehnané Vianoce!

Áldott ünnepet kívánok!

- Tímea Krcho, reformovaná farárka -
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- Krcho Tímea, református lelkész -
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Denˇ ˇcervených makov

Kolko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

A pipacsok napja

Mennyi szeretet fér egy ciposdobozba?
´´

Už od roku 1920 je červený mak symbolom spomienky na
vojnové hrôzy. 11. novembra si svet pripomína Medzinárodný
deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov. Aj
naši žiaci 2. ročníka pod vedením triednych učiteliek Mgr. Zuzany Zboraiovej a Mgr. Anny Hrivniakovej si pripomenuli tento
pamätný deň položením venca a kvetov na pomník padlých
vojakov 1. a 2. svetovej vojny. O 11-tej hodine si minútou ticha
uctili ich pamiatku.
- ZŠ s MŠ Čečejovce -

1920 óta a pipacs a háborús borzalmak emlékének jelképe.
November 11 – ét a veteránok napjává, ill. a pipacsok napjává nyilvánították. A 2. évfolyam tanulói Mgr. Zuzana Zboraiová
és Mgr. Anna Hrivniaková osztályfőnökök vezetésével az I. és
II. világháború emlékművének megkoszorúzásával emlékeztek
meg erről a napról. 11 órától 1 perc néma csönddel tisztelegtek emlékük előtt.
- Csécsi Alapiskola és Óvoda -

Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ - úžasný nápad, ako
potešiť seniorov, ktorí na Vianoce nečakajú darček od nikoho. Táto krásna myšlienka vznikla vďaka Janke Galatovej, ktorá pred pár rokmi založila skupinu na Facebooku a oslovila
svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Zbierka funguje už tretí rok
a môže sa do nej zapojiť každý dobrý človek na Slovensku.
Do škatúľ naše deťúrence a aj zamestnanci školy vložili nielen niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie či na
zahriatie, niečo na pamiatku či ručne vyrobené, ale hlavne
kúsok lásky a kúsok svojho srdiečka. Podarilo sa nám za týždeň vyzbierať a posunúť ďalej 74 takýchto krásne vianočne
zabalených škatúľ. Dúfame, že sa nám podarí vyčariť úsmev
na tvárach babičiek a deduškov v domovoch dôchodcov.
Okrem toho sme nechali zopár škatúľ aj pre seniorov z Čečejo-

Iskolánk is csatlakozott a „Mennyi szeretet fér egy cipősbobozba?“ elnevezésű országos felhíváshoz, mely remek ötletnek
bizonyul örömet szerezni olyan idős embereknek, akik senkitől
sem várnak karácsonyi ajándékot. Ez a gyönyörű gondolat Janka Galatovának köszönhető, aki néhány évvel ezelőtt csoportot
alakított ki a Facebook közösségi oldalon, ahol megszólította
ismerőseit, vegyenek részt az ajándékok gyűjtésében az idősek
otthonainak lakói számára. Ez a jótékonysági gyűjtés 3 éve tart és
Szlovákiában bárki bekapcsolódhat ebbe a kezdeményezésbe.
A dobozokba gyermekeink és alkalmazottaink nemcsak valami illatosat, édeset, vagy sósat, nemcsak valami olvasnivalót, kézimunkát, vagy emléktárgyat helyeztek, hanem egy
szelet szeretetet és egy darabot a szívükből. Egy hét alatt 74
gyönyörűen becsomagolt karácsonyi dobozt sikerült összegyűjtenünk és továbbjuttatnunk. Reméljük, hogy ajándékaink mosolyt csalnak majd az idős nénik és bácsik arcára!

Vianocami.

Ezen kívül meghagytunk néhány dobozt olyan helyi lakosú idősek számára, akiknek nincs családjuk, aki megörvendeztetné
őket. Remélem, tanulóinknak ez sikerül, mikor átadják nekik az
apró figyelmességet!

Skvelá myšlienka, ďakujeme!

Remek ötlet, köszönjük!

viec, ktorí nemajú nikoho, kto by ich potešil. Veríme, že sa to
podarí našim žiakom, ktorí im to s pani učiteľkou doručia pred

- ZŠ s MŠ Čečejovce -

- Csécsi Alapiskola és Óvoda -

← ↓ foto: ZŠ s MŠ Čečejovce
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ˇˇ vyznamenanie
Jaroslav Bokor – najvyssie

ˇ
Celoplosné
testovanie

Jaroslav Bokor – a legrangosabb kitüntetés tulajdonosa

Országos tesztelés

10. septembra 2020 z rúk prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Pavla Ceľucha za prítomnosti generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha prevzal člen nášho dobrovoľného hasičského zboru Jaroslav Bokor najvyššie vyznamenanie čestný titul „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR“.
Ocenenie bolo slávnostne odovzdané v Dome Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR v Bratislave. Slávnostného odovzdania
sa zúčastnili aj funkcionári Územnej organizácie DPO SR Košice-okolie - predseda Miroslav Semanič a územný veliteľ Ladislav Kucharčík.

2020. szeptember 10 - én Jaroslav Bokor, a helyi önkéntes tűzoltóegyesület tagja a legrangosabb kitüntetést vehette át Vendelín Horváth, a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának
főtitkárának jelelétében, a SZKÖT elnökétől, Pavel Ceľuchtól,
mely által a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának
érdemes tagja lett. Az ünnepélyes átadásra a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltóságának Házában került sor a Kassa
– környéki SZKÖT járási szervezetének tisztviselői - Miroslav
Semanič, elnök és Ladislav Kucharčík, területi parancsnok – jelenlétében.

K udelenému čestnému titulu srdečne blahoželáme!

Gratulálunk a megtisztelő címhez!

Pri tejto príležitosti dňa 13.10.2020 starosta obce v zasadacej
miestnosti obecného úradu prijal oceneného Jaroslava Bokora
v sprievode predsedu DHZo Miroslava Kováča a ďalších členov
hasičského zboru. V mene obce pánovi Bokorovi odovzdal sklenenú plaketu ako poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce a
dlhoročnú obetavú prácu pri organizovaní a riadení Dobrovoľného hasičského zboru obce Čečejovce.

Ebből az alkalomból fogadta Jaroslav Bokort a község polgármestere - a községi hivatal üléstermében - 2020. október 13 –
án, Miroslav Kováč, a helyi önkéntes tűzoltók elnöke, valamint
a többi önkéntes kíséretében. Lukáš Macák polgármester egy
üvegplakettel ajándékozta meg a díjazottat, mellyel köszönetét
fejezte ki a falu méltó képviseletéért, valamint sokéves odaadó
szolgálatáért a helyi önkéntes tűzoltócsoport munkásságában
és irányításában.

Pánovi Bokorovi prajeme pevné zdravie a ešte veľa
aktívnych rokov v kruhu dobrovoľných hasičov.

Bokor úrnak továbbra is töretlen egészséget és még sok
aktív évet kívánunk az önkéntes tűzoltók körében!

- OcÚ -
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- KöH -

V rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 na celom území Slovenska sa konalo 1. kolo celoplošného testovania obyvateľov antigénovým
testom na ochorenie COVID 19. V našej obci boli zriadené dve
odberné miesta: areál prírodného javiska na Kostolnej ulici a
priestory kultúrneho domu na Buzickej ulici. Vytvorenie podmienok a realizáciu samotného testovania zabezpečili dobrovoľníci z oblasti zdravotníctva - lekári, sestričky, laboranti, medici, ďalej vojaci, administratívni pracovníci, policajti, poslanci
obecného zastupiteľstva, členovia dobrovoľného hasičského
zboru a zamestnanci obce. Z celkového počtu 1719 testov,
vyhodnotených v 1. kole testovania, bolo 22 pozitívnych, čo
predstavuje 1,28% z celkového počtu testovaných obyvateľov.
Ďalšie kolo testovania sa konalo v okresoch, kde bolo v prvom
kole viac ako 0,7 percenta pozitívnych. Keďže v okrese Košice
– okolie počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v
prvom kole 0,6 percenta, toto kolo sa v našej obci nekonalo.
V súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu v dňoch
21. a 22. novembra 2020 sa uskutočnilo plošné testovania antigénovými testami v obciach, kde podiel pozitívnych prípadov
dosiahol po poslednom kole testovania viac ako jedno percento, čiže aj v našej obci. Testovanie tentoraz prebiehalo iba v
priestoroch kultúrneho domu. Záujem o testovanie bol podstatne nižší ako v prvom kole. Zúčastnilo sa ho 235 obyvateľov
našej obce a 104 obyvateľov okolitých obcí. Z celkového počtu
testov, vyhodnotených v tomto kole, bolo 5 pozitívnych (1 občan našej obce a 4 občania iných obcí).

A „Közös felelősség“ művelet részeként 2020. október 31- én
és november 1- jén Szlovákia egész területén sor került a lakosság országos tesztelésének első fordulójára a COVID 19
antigéntesztjével. Községünkben két mintavételi pontot hoztak létre: a szabadtéri színpad előtti tér a Templom utcában,
valamint a Buzitai úton található művelődési ház termeiben.
Mind a feltételek megteremtését, mind pedig az egész tesztelés lebonyolítását az egészségügy önkéntesei: orvosok, nővérek, laboránsok, orvostanhallgatók, valamint katonák, adminisztratív személyek, rendőrök, önkormányzati képviselők,
önkéntes tűzoltók és községi alkalmazottak végezték. Az 1719
elvégzett tesztből 22 bizonyult pozitívnak, ami a vizsgáltak 1,28
% - át képezte. A tesztelés következő fordulójára olyan járásokban került sor, ahol a pozitívan teszteltek aránya meghaladta a
0,7% - os arányt. Mivel a Kassa – környéki járásban ez az arány
0,6 % - ot jelentett, a tesztelés 2. fordulójára ebben a régióban nem került sor. A központi válságstáb határozata alapján
2020. november 21. és 22 – én azokon a településeken folyt a
tesztelés az említett antigén tesztek segítségével, amelyeken a
pozitív esetek aránya az 1. fordulót illetően meghaladta az 1 %
- ot, tehát községünkben is. Ezúttal csak a kultúrház volt a tesztelési pont. Az érdeklődők száma lényegesen alacsonyabb volt
az előzőhöz mérten: 235 helyi és 104 környékbeli lakos vett
részt rajta. A helyi lakosok közül 1, a környező településekről
érkezők közül pedig 4 bizonyult pozitívnak.

Starosta obce vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí svojou
prácou, ľudským prístupom a ochotou pomôcť prispeli k
úspešnej realizácii plošných testovaní v našej obci.

A község polgármestere köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik munkájukkal, hozzáállásukkal, segíteni akarásukkal,
vagy bármi módon hozzájárultak a tesztelési fordulók sikeres
lebonyolításához.

- OcÚ -

- KöH -
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Mikulásˇ

harmonizoval s osobnosťou obdarovaného. Teda všetky výrobky, ktoré opustia jeho dielňu, sú originálne a jedinečné!
Petrove kanisterbary a firebary už putovali do mnohých miest
Slovenska ale aj do Rakúska, Talianska, Poľska, Čiech či Ukrajiny.

Mikulás
Rok 2020 výrazne ovplyvnil mnoho udalostí v našich životoch,
od tých bežných, každodenných až po tie slávnostné a nevšedné. Naše tradičné sviatky sme nemohli osláviť takým spôsobom, ako bolo doteraz zvykom. Tento rok sme si ich museli
pripomenúť trochu inak. Aj sviatok sv. Mikuláša bol netradičný.
Mikuláš síce tento rok neprišiel osobne navštíviť naše deti, ale
poslal im darčeky v podobe balíčkov a čokolády. V nedeľu poobede zamestnanci obecného úradu doručili deťom vo veku od
1 do 10 rokov mikulášske balíčky a väčším deťom do 15 rokov
tabuľku čokolády s vianočným motívom. Deti dostali darčeky
priamo do svojich domovov. V miestnom rozhlase zneli mikulášske piesne, aby sa vytvorila tá správna atmosféra. Mikulášske darčeky pripravil a všetkým deťom venoval obecný úrad.

A 2020 – as év jelentősen befolyásolta életünk számos eseményét, mindennapjainkat, ünnepeinket.... Hagyományos
ünnepeinket sem ünnepelhettük úgy , mint előtte. Szent
Miklós napjáról is rendhagyó módon emlékeztünk meg. Bár
a Mikulás személyesen nem jött el a gyermekekhez, édesség – csomagjait elküldte nekik, melyeket a község alkalmazottai vasárnap délután kézbesítettek az 1 – 10 éves kicsik
számára. A nagyobb gyerekeket 15 éves korig egy tábla csokoládéval lepte meg. Míg mindenkihez eljutott az ajándék, a
községi hangosbemondóban a hangulathoz megfelelő dalok, zenék szóltak. A csomagok a községi hivatal ajándékai.

- OcÚ -

- KöH -

V každom prípade sú zaujímavým darom k životným jubileám, odchodu zo zamestnania, ako vianočný darček či
len tak pre potešenie blízkej osoby alebo kamaráta. S produktmi z Petrovej dielne sa môžete bližšie oboznámiť aj
na webovom sídle firmy, t. j. na
www.kanisterbar.sk.

Minden egyes termék más, kifejezetten a megajándékozott
személyiségéhez alakítva. Tehát az összes termék, amely elhagyja műhelyét, eredeti és egyedi. Peter minibárjai már eljutottak Szlovákia számos városába, de Ausztriába, Olaszországba, Lengyelországba, Csehországna és Ukrajnába is.
Mindenesetre érdekes ajándék évfordulókra, nyugdíjba vonulásra, karácsonyi ajándékként, vagy egy barát, egy családtag
örömére. A Peter műhelyében készült termékekkel közelebbről
is megismerkedhetnek a www. kanisterbar.sk honlapon.

- OcÚ -

- KöH -

ˇ bar - orginálny dar
Jedinecný
Egyedülálló bár – eredeti ajándék
Peter Timko s manželkou Gabikou tvoria malú rodinnú firmu, ktorá sa zaoberá výrobou netradičných darčekov - minibarov z hasiaceho prístroja - „firebar” alebo z plechového kanistra - bandasky tzv. „kanisterbar”.
Ide vlastne o úpravu a prispôsobenie vnútorného priestoru
bandasky resp. hasiaceho prístroja na umiestnenie pohárov,
fliaš a plechoviek podľa požiadaviek klienta. Samotné vnútro
tvorí drevená výplň, ktorá je ručne vypracovaná a zodpovedá rozmerom a tvaru umiestnených fliaš a pohárov. Pozadie
môžu tvoriť fotografie rodiny, pracovného kolektívu, domácich
miláčikov, prírody ... , a vnútornú stranu dvierok zase plocha s
vygravírovaným textom, obrázkom, mottom, prianím či logom.
Aj vonkajší vzhľad produktu závisí od predstáv zákazníka. Kreativite a nápadom sa medze nekladú. Minibary je možné vyhotoviť v rôznych farebných prevedeniach, s firemnými, poľovníckymi, rybárskymi a inými motívmi, logami, značkami.
Peter vyrobil svoj prvý kanisterbar asi pred tromi rokmi pre
kolegyňu, ktorá ho darovala manželovi k narodeninám. Tento nezvyčajný dar zožal veľký úspech. Postupne začali prejavovať záujem aj iní klienti a pribúdali objednávky s rozmanitými požiadavkami ohľadom vnútorného rozloženia a
dizajnu. Od toho času ich vyrobil, ako sám hovorí „strašne
veľa“. Pri výrobe kladie dôraz hlavne na kvalitu a precíznosť
ručnej práce, individuálny prístup a personalizáciu. Každý jeden produkt je iný, vyrobený vyslovene na mieru, aby
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Peter Timko és felesége, Gabika, egy kis családi vállalkozást alkotnak, amely nem hagyományos ajándékok – tűzoltókészülékből és benzines kannából – készült minibárok készítésével foglalkozik. Valójában ezek belső terének módosításáról van szó
az érdeklődők igényei szerint. Maga a belső tér fából készült
résszel van „kibélelve“, amelyet kézzel készítenek, melynek
mérete megfelel a behelyezett poharak, palackok nagyságának
és alakjának. A hátteret családi, baráti fotók, házi kedvencről,
vagy a természetről készült képek díszítik. Az ajtó belső részén
helyezkedik el a szöveggel, képpel, mottóval, jókívánsággal kivésett tábla. A termék külső megjelenése is a vevő elképzeléseitől függ. A kreativitás és az ötletek korlátlanok. A minibárok
különböző színekben készülhetnek, vállalati, vadászati, halászati és egyéb motívumokkal, logókkal, márkanevekkel. Peter
körülbelül három éve készítette el az első minibárt kolléganőjének, aki a férje születésnapjára szánta. Ez a szokatlan ajándék
nagy sikert aratott. Fokozatosan más ügyfelek is érdeklődést
mutattak és a megrendelések száma egyre gyarapodott különféle kívánságokkal a belső teret illetően. Azóta, saját bevallása
szerint, már nagyon sok terméket készített. Az előállításnál
nagy hangsúlyt fektet a kézimunka minőségére és pontosságára, valamint a személyre szabott kívánságok teljesítésére.
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Zákaz futbalových zápasov zariadila pandémia

Skrytá hrozba

Rejtett veszély

– nebezpecné
ˇ predmety na verejnom priestranstve

- veszélyes tárgyak nyilvános területen

A világjárvány által betiltott futballmérkozések
´´

V poslednom čase sa v obci čoraz častejšie stretávame s číhajúcim nebezpečenstvom v podobe rôznych predmetov patriacich obyvateľom obce, ktoré sú nezákonne umiestňované popri cestách, či chodníkoch na verejnom priestranstve. Obecné
zastupiteľstvo aj na základe oznamov od viacerých obyvateľov
začalo konať. Obec prijala nové Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce
Čečejovce (ďalej len „VZN“). Predmetný predpis okrem iného
zakazuje v záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, umiestňovať kamene, betónové panely, tvárnice, kvetináče, okrasné, stavebné a akékoľvek iné predmety
na verejných priestranstvách bez písomného povolenia obce.
Obec už vyvíja úsilie, aby predmety nepatriace na verejné priestranstvo boli odstránené ich majiteľmi dobrovoľne.
Pokiaľ však takáto forma riešenia nebude účinná, obec pristúpi k ďalším krokom smerujúcim k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov obce. Samospráva touto cestou informuje, že
všetky podniknuté kroky budú realizované výlučne v prospech obyvateľov obce, nakoľko právne následky úrazu alebo akejkoľvek inej ujmy na zdraví, bude musieť znášať ten,
kto ju porušením a nerešpektovaním predpisov spôsobí.

A közelmúltban egyre gyakrabban találkozhattunk a faluban a
lakosok tulajdonában lévő különféle tárgyak formájában leselkedő veszéllyel, melyeket illegálisan helyeztek el a közterületeken, az utak, vagy a járdák mentén. Az önkormányzat több
bejelentést követően egy új 4/2020 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet fogadott el, azon tevékenységekre vonatkozóan, melyek művelete tilos, ill. korlátozott meghatározott időben vagy meghatározott helyen a község területén. Ezen előírás
többek között tiltja az önkormányzat írásbeli engedélye nélkül
a kövek, betonlapok, tömbök, virágcserepek, dekorációs- , építési- és egyéb tárgyak közterületen való elhelyezését a lakosság
életének, egészségének, biztonságának és vagyona védelmének érdekében. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a közterületeken elhelyezett, ám nem oda való tárgyakat tulajdonosaik önként távolítsák el. Ha azonban a megoldás ilyen formája
nem bizonyul elég hatékonynak, az önkormányzat további lépéseket tesz majd a lakosság biztonságának növelése érdekében.
Az önkormányzat tehát ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy minden egyes lépést kizárólag a község lakosságának érdekében hajt végre, mivel az
esetleges baleset, vagy más egészségkárosodás jogi következményei arra a személyre hárulnak, aki azokat ezen előírások megsértésével és figyelmen kívül hagyásával okozta.

Záverom si Vás aj touto formou dovoľujem vyzvať, aby
ste všetky nebezpečné predmety narúšajúce verejnú
čistotu, verejný poriadok a verejné priestranstvo dobrovoľne odstránili tak, aby sa naši rodičia, deti, susedia,
známi ako aj návštevníci cítili v obci príjemne a bezpečne.

Végezetül arra kérem Önöket, hogy önként távolítsák el
az összes olyan veszélyt jelentő tárgyat, melynek ottléte
megzavarja a közterületek tisztaságát, a közbiztonságot,
hogy szüleink, gyermekeink, szomszédaink, ismerőseink
és látogatóink kellemesen és biztonságban érezhessék
magukat községünkben!

-OcÚ-

-KöH-

Po úplnom zrušení a anulovaní futbalovej sezóny 2019/2020
hráči, funkcionári a diváci s úprimným záujmom očakávali začiatok novej sezóny 2020/2021, ktorá nakoniec bola aj otvorená. Druhá vlna pandémie Covid 19 však zariadila, že aj táto
sezóna bola prerušená. Rozhodol o tom krízový štáb SR a to
aj napriek hlasnému protestu Slovenského futbalového zväzu a únie ligových klubov. Tieto orgány nevideli obhájiteľný
dôvod, aby viac ako 5 tisíc družstiev na Slovensku nemohlo
za splnenia všetkých protiepidemiologických opatrení, dohrať
jesennú časť. Dnes už je zrejmé, že odložené zápasy dohrajú na jar budúceho roka, za podmienky, že sa situácia zmení
k lepšiemu. Do prerušenia súťaže sa v začatej jesennej časti
najmenej darilo mužstvu dospelých v 5. Lige Košicko- Gemerskej, keď po pauzovaných desiatich kolách nazbierali celkove 6
bodov. Po výmene trénera a nástupu nového trénera Floriana
Horňáka, začalo dochádzať k výkonnostnému obratu. Zintenzívnil sa tréningový proces, zastabilizovali sa jednotlivé posty
hráčov, čoho výsledkom boli úspešne odohraté posledné dva
zápasy. Na domácom ihrisku sme výrazným rozdielom zdolali
mužstvo Kysaku 8:1 a v nasledujúcom kole aj nepríjemnú Rožňavu na jej ihrisku 2:1. Neporovnateľne a veľmi úspešne si počínalo mužstvo dorastu v skupine U19 IV. Ligy, keď so ziskom
24 bodov a skóre 64:11 jasne dominujú na 1. mieste. Rovnako
aj naši najmladší futbalisti v súťaži U15, sú po prerušení súťaže
na 1. mieste so ziskom 17 bodov a skóre 54:12. Počas uplynulého obdobia pokračovali niektoré ďalšie aktivity v zlepšovaní futbalovej infraštruktúry. Za zmienku stojí rekonštrukcia
trávnatej plochy na tréningové ihrisko a montáž osvetlenia, čo
prispeje k šetreniu hlavnej hracej plochy počas tréningov. Rok
2020 je zároveň posledným rokom 4 ročného funkčného obdobia všetkých funkcionárov. Členskú základňu TJ Družstevník
Čečejovce čaká dôležitá úloha. Na členskej schôdzi zvoliť nový
výkonný výbor a kontrolnú a revíznu komisiu v súlade so Stanovami TJ. Následne si výkonný výbor zo svojho stredu zvolí
nového predsedu TJ. Chceme veriť, že o tieto dobrovoľné ale
náročné posty bude z radov členskej základne dostatočný záujem. Je preto namieste už v súčasnosti sa poďakovať všetkým
hráčom a trénerom za doterajšiu reprezentáciu našej obce v
najpopulárnejšom športe. Poďakovanie výkonného výboru
patrí aj všetkým sponzorom, usporiadateľom a dobrovoľným
brigádnikom za nezištnú pomoc.
Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky, počas ktorých myslíme na tých, na ktorých nám najviac záleží, prajeme aj všetkým našim fanúšikom a obyvateľom našej obce, pokojné a
požehnané Vianoce. V nádeji, že sa epidemiologická situácia
na Slovenku a vo svete zmení k lepšiemu, prajme si znovu sa
pri športe stretávať. Do nového roku želáme všetkým hlavne
pevné zdravie a úspešný rok 2021!
- Výkonný výbor TJ
Družstevník Čečejovce -
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A 2019/2020 – as futballidény teljes kimaradása után mind a
játékosok, mind pedig a szervezők és a szurkolók is nagy érdeklődéssel várták az új, 2020/2021 – es futballszezon kezdetét, amely el is kezdődött. A Covid 19 járvány második hulláma
azonban itt is közbeszólt és végül ezt az idényt is meg kellett
szakítani. A határozatot a Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja rendelte el annak ellenére, hogy a Szlovák Labdarúgó Szövetség és a Ligás Klubok Uniója tiltakozását fejezte ki
döntés ellen. Ezek a szervezetek ugyanis nem találtak olyan elfogadható okot arra, hogy több, mint 5000 futballcsapat részvételével ne fejezhessék be a szigorúan betartott járványügyi
intézkedések betartása mellett a megkezdett őszi szezont. Ma
már egyértelművé vált, hogy az elhalasztott mérkőzésekre
jövő tavasszal kerül sor, feltéve, ha a helyzet pozitív irányban
változik. A verseny megszakításáig a Kassa – Gömöri csoport
5. ligájában a felnőtt csapat volt a legkevésbé sikeres, ugyanis
10 forduló után mindössze 6 pontot gyűjtöttek be. Az új edző,
Florián Horňák, érkezése után az edzések intenzívebbé váltak,
a játékosok pozíciója a pályán már megerősödni látszott, úgy
tűnt, megtört a sikertelenség sorozata, a két utolsó mec�cset ugyanis győzelemmel zárták: Sároskőszeg (Kysak) ellen
8:1- es, majd Rozsnyó ellen 2:1 – es eredménnyel. A serdülők
csapata összehasonlíthatatlanul sikeresebb volt: 24 ponttal,
64:11 – es gólaránnyal egyértelmű a pozíciójuk az 1. helyen.
Hasonlóképpen a diákcsapat játékosai az U15 versenyben 17
ponttal, 54:12 – es gólaránnyal vezetnek. Az elmúlt időszakot
azonban más tevékenységek is jellemzik: folytatódott az edzőpálya felújítása, a világítás felszerelése, melyek hozzájárulnak
a futballpálya megkíméléséhez. A 2020 – as évben egyúttal a
sportszervezet vezetőinek négyéves kinevezése is a végéhez
közeledik. A Družstevník Sporegyesület tagjaira fontos feladat
hárul: a tagsági gyűlésen új vezetőséget, valamint új ellenőrző
bizottságot kell majd választaniuk a sportegyesület szabályzatának megfelelően. Ezt követően az új vezetőség választja
majd meg az új elnököt. Reméljük, hogy ezen önkéntes, ám
sokszor megterhelő és időigényes funkciók betöltésére elég
érdeklődő lesz a szervezet tagjainak soraiból. Helyénvaló tehát, hogy köszönetünket fejezzük ki minden játékosnak és
edzőnek, akik községünket méltóan képviselték e népszerű
sportágban. A vezetőség szintén köszönetet mond minden támogatónak, szervezőnek, önkénteseknek a mindennemű önzetlen segítségért!

Nástenný kalendár 2021

2021 - es falinaptár

Nástenný kalendár na rok 2021 bude pre obyvateľov obce pripravený v mesiaci január 2021. Okrem záberov z obce bude obsahovať aj termíny zberu komunálneho a triedeného odpadu.
Kalendáre bude možné prevziať od 11. januára 2021 na obecnom úrade.
-OcÚ-

A 2021 – es naptár a község lakosai számára 2021. januárjában
készül el. A falut ábrázoló képek mellett helyet kap a háztartási
és szelektált hulladék ütemterve is. A falinaptár 2021. január
11 – től vehető át a községi hivatalban.
-KöH-

Tekintettel a közelgő karácsonyi ünnepekre, amikor azokra
gondolunk leginkább, akik fontosak számunkra, szeretnénk
minden rajongónknak és községünk minden lakosának békés, áldott karácsonyt kívánni! Azon reménységben, hogy
hazánkban és a világon is változik a járványügyi helyzet,
bízzunk benne, hogy hamarosan újra találkozhatunk a sportrendezvényeken! Mindenkinek jó egészséget és sikeres 2021
– es évet kívánunk!
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- A Družstevník Sportegyesület vezetősége -
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NÁSTENKA
FALIÚJSÁG

ˇ ˇ
Srdce Cecejoviec

Csécs szíve
Amennyiben az elmúlt napokban a Fő utcán
jártak, biztosan észrevettek valami újat az információs tábla közelében. Egy szív alakú fémszerkezetet helyeztek el oda, mely a műanyag
kupakok gyűjtésére szolgál. Kérjük lakosainkat,
hogy az összegyűjtött kupakokat ebbe a szívbe dobják, amely - bár fémből készült – mégis
nemes célt szolgál, hiszen az említett kupakok
jótékony célra lesznek felhasználva, mégpedig
segédeszközök előállítására a fogyatékkal élő
gyermekek számára. A „fémszívet“ anyagilag
az ABRISO SK támogatta és egy szepesgörgői
lakatos készítette.
-KöH-

Ak ste v posledných dňoch prechádzali Hlavnou ulicou určite ste si v parku neďaleko informačnej tabule všimli niečo „nové“. Osadila
sa tam totiž kovová konštrukcia v tvare srdca,
ktorá bude slúžiť na zber plastových vrchnáčikov. Prosíme obyvateľov, aby do tohto síce
kovového srdiečka s láskou vhadzovali PET
vrchnáčiky, ktoré poputujú na charitatívne
účely - využijú sa na výrobu pomôcok pre
hendikepované deti. Na výrobu tohto srdca
sponzorsky prispela spoločnosť ABRISO SK
a vyrobil ho zámočník z obce Spišský Hrhov.
-OcÚ-

,

Nový vzhlad webovej stránky

Új köntösben a község honlapja

V snahe kráčať s dobou a prispôsobiť sa novým trendom obec pristúpila k redizajnu webovej stránky obce.
Stránka nadobudla úplne nový vzhľad, je dynamická, moderná a prehľadná pre návštevníkov.
Obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa obce, obecného úradu, aktuality a oznamy pre obyvateľov, úradné oznamy.

Annak érdekében, hogy lépést tartsunk a korral és az új irányzatokkal, megújítottuk honlapunkat. Az oldal teljesen átalakult, modern köntöst öltött, ugyanakkor érthető, áttekinthető
és könnyen kezelhető lett a látogatók számára. Mindennemű tájékoztatást nyújt a községről, a községi hivatal munkájáról, valamint egyéb hírekről és hivatalos közleményekről.

-OcÚ-

-KöH-

,

Podakovanie

Köszönetnyilvánítás

Starosta obce vyjadruje úprimné poďakovanie spoločnostiam PD Čečejovce,družstvo, ABRISO SK, s.r.o., VRADOR, s.r.o., Galvanic Service, s.r.o., Pyrohas, s.r.o., ďalším
právnickým a fyzickým osobám, a všetkým organizáciám
pôsobiacim na území našej obce za materiálne a finančné dary, za podporu pri infraštruktúrnych projektoch
obce a za kvalitnú spoluprácu v roku 2020.
-OcÚ-

A község polgármestere köszönetét fejezi ki a Csécsi
Mezőgazdasági Szövetkezet, az ABRISO SK Kft., a VRADOR Kft., a Galvanic Service Kft., a Pyrohas Kft, a többi
jogi- és természetes személy, valamint a község területén működő szervezetek felé az anyagi adományokért,
az infrastrukturális fejlesztések támogatásáért és a minőségi együttműködésért a 2020 – as évben.
-KöH-
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