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Milí obyvatelia a priatelia!

Tisztelt Polgártársak, kedves Barátaim!

Prihováram sa k Vám netradične. Ak by nenastala kríza spôsobená
ochorením COVID-19, príhovor by som Vám predniesol osobne pri
príležitosti osláv Dňa obce. Bohužiaľ, tento rok sme oslavy ako aj viaceré kultúrne a športové podujatia nemohli organizovať.

Kissé szokatlan módon szólok Önökhöz. Ha nem lenne most a COVID
19 okozta válsághelyzet, személyesen mondanám el ünnepi beszédemet a falunapon. Idén, sajnos, az ünnepséget, ahogyan egyéb kultúrális- és sporteseményt, nem rendezhettük meg.

Ochorenie COVID-19 má aj iné tienisté stránky do ktorých zasiahlo,
nie len kultúrnu a športovú, ale hlavne finančnú. Naša obec do konca
roka 2020 príde o približne 43 000 € na podielových daniach. Nie je
to malá suma, ale v porovnaní s tým, že na jar 2020 Ministerstvo
financií predpovedalo približne 100 000 € na výpadku daní pre našu
obec je to pre nás únosnejšie. Každopádne, museli sme trošku spomaliť. Napriek tomu sa nám podarilo vybudovať zberný dvor, ktorý
sme otvorili pre našich obyvateľov 17. júna 2020. Zberný dvor bol
jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych potrieb obce. Na to, aby
obyvatelia vedeli legálne likvidovať svoj odpad, to bolo veľmi žiaduce.

A COVID 19 járványnak más árnyékos oldalai is vannak, melyek nemcsak a fent említett rendezvényeket, de a gazdasági helyzetet is érintik. Községünk 2020 végére 43 000 € bevételcsökkenést könyvelhet el
a részadókból. Nem kis összeg ez, bár ahhoz viszonyítva, hogy 2020
tavaszán a pénzügyminisztérium 100 000 € hiányt jósolt községünknek, ez mégiscsak elviselhetőbb. Mindenesetre egy kicsit lassítanunk
kellett. Ennek ellenére azonban sikerült létrehoznunk és 2020. június
27-én megnyitnunk a hulladékudvart, mely a lakosságot szolgálja. A
telep az egyik kegfontosabb infrastrukturális igénye volt községünknek.

Veľká vďaka patrí zamestnancom obce, ktorí bez akejkoľvek dodávateľskej firmy vybudovali celý dvor.

Köszönet illeti a községi alkalmazottakat, akik önerőből, minden
külső segítség nélkül hozták létre.

Už teraz sme príkladom pre viaceré obce a mestá. Čo nás teší, o náš
zberný dvor sa zaujíma aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré
ho chce zaradiť ako úspešný príklad pre ďalšie obce. Zberný dvor sme
vybudovali bez akýchkoľvek dotácií a spĺňa všetky náležitosti dobrého zberného dvora.
Obec zakúpila z vlastných zdrojov nové údržbárske vozidlo, ale pri
troche šťastia bude nákupná suma preplatená vďaka projektu „Zapájame vlastné sily“ do ktorého sa naša obec zapojila. Obecné vozidlo
ale nebude slúžiť len pre potreby obce. Naši občania si ho budú môcť
objednať na odvoz odpadu z domácnosti na zberný dvor. Služba bude
dostupná pre tých, ktorí nemajú možnosť napr. väčší, ťažší starý nábytok odviesť svojpomocne. Služba bude spoplatnená symbolickým
poplatkom a bude k dispozícii už čoskoro.
Určite sú aj nedostatky, ale spoločnými silami a spoločnou prácou
sa budeme snažiť ich odstrániť, vyriešiť, lebo v súdržnosti sa dajú
preklenúť aj horšie časy, také, aké momentálne ovládli spoločenský,
kultúrny, sociálny aj finančný život nielen v obciach, mestách ale aj
v republike ba aj vo svete.
Snažíme sa postarať o čistotu a poriadok v obci, zveľaďujeme a udržujeme kvitnúce parky a verejné priestranstvá, dbáme o rozvoj obce
a takto chceme pokračovať, aby sme na našu obec boli právom hrdí.

Sok település számára példaértékű, amit csinálunk, sőt a környezetvédelem is érdeklődni kezdett iránta. A hulladékudvart minden
követelménynek megfelelően, minden támogatás nélkül létesítettük
Az önkormányzat új karbantaró járművet is vásárolt saját forrásokból,
de kis szerencsével az ára megtérül a „Bevonjuk a saját erőnket“
elnevezésű projekt által, amelyhez mi is csatlakoztunk. Ez a jármű
azonban nemcsak az önkormányzat igényeit fogja szolgálni, hanem
a falu lakosai is megrendelhetik majd a háztartási hulladék gyűjtőtelepre való szállítására. A szolgáltatást azok vehetik igénybe, akiknek
nem áll módjukban egyéb eszközökkel elszállítani a nagyobb méretű
és tömegű hulladékot, pl. bútort. A szolgáltatásért, amely hamarosan
elérhető lesz, jelképes használati díjat számolunk majd fel.
Természetesen, vannak hiányosságok is, de ezeket majd megpróbáljuk együtt kiküszöbölni, hiszen az összetartás segít az olyan nehézségek áthidalásában is, amilyenek jelenleg is uralkodnak nemcsak az
egyes települések, de az egész ország, sőt a világ társadalmi, kultúrális és gazdasági életében.
Továbbra is igyekszünk foglalkozni a falu fejlesztésével, a rendfenntartással és a tisztasággal, szépítjük a virágzó parkokat és közterületeket. Ebben az irányban szeretnénk folytatni továbbra is, hogy községünkre méltán lehessünk büszkék.

Tento cieľ, ale musí byť náš spoločný. Pozývam Vás k jeho uskutočneniu.

Ez a cél azonban közös kell, hogy legyen, ezért kérem, vegyünk részt
a megvalósításában!

S úctou, Váš starosta,

Lukáš Macák,

Lukáš Macák

polgármester
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OTÁZKY NA STAROSTU OBCE
KÉRDÉSEK A POLGÁRMESTERHEZ

Vážení obyvatelia, v pravidelnej rubrike „Otázky na starostu
obce“ sa budem snažiť zodpovedať na Vaše otázky, ktoré budú
písomne alebo ústne predložené.

Tisztelt Polgárok, a „ Kérdések a polgármesterhez “ című állandó rovatunkban igyekszem választ adni szóban vagy írásban
hozzám intézett kérdéseikre.

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.

Véleményem szerint szükséges a kérdések megválaszolása és a
lakosság teljeskörű tájékoztatása az önkormányzat döntéshozatalairól, valamint az Önök által választott képviselők munkájáról.

sa nevedela dostať k zdravotnému stredisku z dôvodu odparkovaných vozidiel v tesnej blízkosti vchodu do zdravotného
strediska. Pátrať, či to boli návštevníci obecného úradu, pošty, zdravotného strediska, či posilňovne je bezpredmetné.
Pristúpili sme k tomu kroku, aby sme eliminovali parkovanie
v tomto priestore a pevne verím, že to pomôže a viac sa takéto
udalosti nebudú opakovať. Žiadam každého o rešpektovanie
tohto pokynu.

Prečo je zberný dvor otvorený len v stredu a sobotu?

Miért csak szerdán és szombaton üzemel a hulladékudvar?

V akom štádiu je nové katastrálne mapovanie obce?

Zberný dvor sme otvorili 17. júna 2020 a zo 114 obcí v okrese
Košice – okolie máme najlacnejší a najefektívnejší zberný dvor.
V súčasnosti len 6 obcí v okrese prevádzkuje zberné dvory. Pričom
podľa môjho názoru by ich malo byť podstatne viac. Každopádne, som rád, že sa nám to podarilo. Zberný dvor funguje
v plnej miere. Má vlastnú váhu, kompostovisko, kontajnery.
Otváracie dni sme určili v prvotnej fáze v stredu a sobotu.
Z ľahkého dôvodu, aby sa odpad na zbernom dvore nekopil
naraz, ale bol rozložený na dlhší čas pre lepšiu logistiku pri likvidácii. Po vyše dvoch mesiacoch prevádzky vieme povedať, že
tieto dni sa osvedčili a nebudeme ich meniť. Aj otváracie doby
sú podľa nášho názoru prijateľné a nebudeme ich na teraz meniť. Ak by dopyt obyvateľov bol za razantnú zmenu otváracích
hodín, pristúpime ku diskusii.

A hulladékudvart 2020. június 17-én nyitottuk meg és a Kassa
– környéki járás 114 települése közül a miénk a legolcsóbb és
a leghatékonyabb. Jelenleg a járás községei közül csak 6 üzemeltet hulladékgyűjtő telepet, bár véleményem szerint sokkal
több településen lenne rá igény. Mindenesetre örülök, hogy
nekünk ez sikerült és teljes mértékben kielégíti az igényeket.
Saját mérleggel, komposztálóval és konténerekkel rendelkezik.
A nyitvatartási időt egyelőre szerdára és szombatra határoztuk
meg, azon egyszerű oknál fogva, hogy a hulladék ne halmozódjon fel egyszerre és így könnyebb legyen az elszállítás betervezése. Több, mint két hónapos működtetés után elmondhatjuk,
hogy ez az elképzelésünk bevált és egyelőre nem fogjuk megváltoztatni a nyitvatartási napokat és időt. Azonban, ha a lakosság részéről igény lenne rá, hajlandóak vagyunk mérlegelni.

Z dôvodu krízy spôsobenej COVID-19 sa mapovanie pribrzdilo,
avšak teraz pokračuje plným nasadením. Ak sa nestihne mapovanie ukončiť do konca jesene tohto roka, tak bude pokračovať
aj na jar roka 2021.

Prečo sa Čečejovský potok nekosí pravidelne ako ostatné časti obce?

Miért nem kaszálják a Csécsi – patakot rendszeresen, mint a
falu többi füves területét?

Náš Čečejovský potok je problém, ktorý ma trápi už dlhší čas.
Obec kosí všetky priľahlé trávnaté plochy, ale o samotné koryto
sa stará Vodohospodársky podnik. Ich personálne a technické kapacity nestačia na tak časté kosenie, ako by si to žiadalo.
Samozrejme problémom je aj nízka hladina vody, ktorá zapríčiňuje rast rôznej buriny. Budem apelovať na častejšie kosenie
aj čistenie koryta. Najlepším riešením by bolo zapojenie obce
do projektu vodozádržného zariadenia, ktoré by zlepšilo túto
situáciu.

A Csécsi – patak egy olyan probléma, amely már régóta foglalkoztat. A község minden füves területet kaszáltat, de a patak
medrével a vízgazdálkodási társulat foglalkozik, mely feladatának nem képes olyan gyakorisággal eleget tenni, mint szükséges lenne mind a személyzet, mind pedig a műszaki kapacitás hiányosságai miatt. Természetesen az alacsony vízszint is
gondot jelent, mert elősegíti a gaz növekedését. Kérni fogom
a patak gyakoribb kaszálását és tisztítását. A legjobb megoldás
azonban az lenne, ha az önkormányzat bekapcsolódhatna egy
vízmegtartó projektbe, amely javítana ezen a helyzeten.

Prečo sa nič nerobí s plochou pri klzisku na Kostolnej ulici?
Je to nevyužitá plocha.
Ak berieme tento stav na dnešné dni, tak je pravdivý. Avšak na
jar v roku 2021 sa to zmení a celá plocha sa obnoví a sfunkční.
Obec sa zapojila do projektu cez Miestnu akčnú skupinu Bodva a získala prostriedky na projekt Oddychovej zóny. V danej
lokalite pribudne veľký altánok, ohnisko na rodinné opekačky,
detské ihrisko s preliezkami a veľa zelene v podobe stromčekov
a kvetov. Vytvoríme priestor pre celé rodiny a priateľov na trávenie spoločných chvíľ s deťmi.
Prečo je na parkovisku pred viacúčelovou budovou, konkrétne pri zdravotnom stredisku zátarasa – zatvorený prechod
autami ku Fitness centru?
Obec pristúpila k tomuto kroku z dôvodu problémového parkovania pri zdravotnom stredisku. V júli tohto roka sa stala nepríjemná udalosť, kedy sanitka rýchlej zdravotnej pomoci
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történt egy sajnálatos eset, mikor a mentőautó az ott parkoló
járművek miatt nem tudott a egészségügyi központhoz jutni.
Nyomozni az után, hogy a községi hivatal, a posta, az orvosi
rendelő vagy a fitness központ látogatói parkoltak –e ott, nincs
értelme. Ehhez a döntéshez folyamodtunk, hogy meggátoljuk
a parkolást ezen a területen. Meggyőződésem, hogy ez segít és
az ilyen és hasonló esetek nem ismétlődnek majd meg. Kérem,
tartsák tiszteletben ezt a döntést!
Milyen szakaszban van a község kataszteri térképének frissítése?
A COVID 19 - válság következtében ez a tevékenység is szünetelt, de már gőzerővel dolgoznak rajta. Ha az idei ősz végéig
nem fejezik be, akkor 2021 tavaszán folytatják.

Z akého dôvodu trvá tak dlho výmena svietidiel verejného
osvetlenia. V niektorých častiach čakáme na výmenu aj pol
roka.

Miért tart ilyen sokáig a közvilágítás felújítása? Egyes helyeken fél évig is várunk a cserére.

V našej obci sa v roku 2017 vymenili cez európsky projekt svetlá verejného osvetlenia za nové LED svetlá. Do roku 2022 sa
musí v rámci záruky starať o verejné osvetlenie dodávateľská
firma. Nie je to o obci, respektíve o tom, že si neplníme povinnosti. Pri zistení, že svetlo nesvieti hlásime túto skutočnosť
obratom. Bohužiaľ, počas krízy sa výmena svietidiel natiahla na
veľmi dlhú dobu. Bolo to spôsobené aj nedostatkom svietidiel
na sklade. Pevne veríme, že sa to už nebude opakovať.

2017 – ben egy európai projekt keretén belül a közvilágítást
LED – es lámpatestekre cseréltük. 2022 – ig a jótállás ideje alatt
a szállító köteles gondoskodni azok karbantartásáról, Tehát a
mulasztás nem az önkormányzat részéről történt. Meghibásodás esetén azonnal értesítjük az illetékeseket. Sajnos, a válság
alatt ez a munka is lelassult, ill. elhúzódott. Ezt a raktári készlet
hiánya is okozta. Bízunk benne, hogy ez nem ismétlődik meg,
azóta ugyanis kicserélték már az összes lámpatestet.

- Lukáš Macák (starosta) -

- Lukáš Macák (polgármester) -

Miért nem történik semmi a Templom utca – i jégpályával?
Ez egy kihasználatlan terület.
A jelen időszakot nézve ez valóban így van, ám 2021 tavaszán
ez megváltozik, a területet felújítjuk majd és működtetjük. Az
önkormányzat csatlakozott a Bódva Helyi Akciócsoport projektjéhez és támogatást kapott egy ún. rekreációs övezet létesítéséhez. A jövőben fákkal és virágokkal beültetett területre majd egy filagória kerül szalonnasütővel és a gyermekek
számára játszótér, ezzel teret biztosítunk a családok és baráti
társaságok számára, hogy az együtt töltött időt kellemes környezetben tölthessék.
Miért van lezárva az út az egészségügyi központ melleti parkolóban a fitness központ irányában?
Az önkormányzat az egészségügyi központ melletti helytelen
parkolás miatt tette meg ezt a lépést. Idén júniusban ugyanis
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Zberný dvor
Hulladékudvar
17. júna 2020 otvoril svoje brány zberný dvor na Paňovskej
ulici, nachádzajúci sa za miestnym poľnohospodárskym družstvom. Ide o priestor, kde sa realizuje zber a dočasné zhromažďovanie určitých druhov odpadov kontajnerovým systémom
do doby prepravy zberovou spoločnosťou. Prevádzkovateľom
zberného dvora je Obec Čečejovce. Súhlas na prevádzkovanie
tohto zariadenia na zber odpadov udelil Okresný úrad Košice
– okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím
zo dňa 29. mája 2020.
Pozemok, na ktorom sa dvor nachádza, je vo výlučnom vlastníctve obce, nakoľko v marci tohto roka došlo k jeho majetkovoprávnemu vyrovnaniu odkúpením od vlastníkov. Následne
sa areál vyčistil, previedli sa potrebné terénne úpravy a spevnenie plochy, vybudovalo sa oplotenie s uzamykateľnou bránou a osadila sa plechová garáž.
K realizácii týchto prác veľkou mierou prispeli aj PD Čečejovce, družstvo a PYROHAS Kozák, s.r.o. Za ich nezištnú pomoc
a práce vykonané v prospech obce im patrí veľká vďaka.

A munkák megvalósításához jelentősen hozzájárult a Csécsi
Mezőgazdasági Szövetkezet és a PYROHAS Kozák kft. Mindannyiunk nevében köszönönöm a község érdekében felajánlott önzetlen segítségüket!

Naši občania majú možnosť odovzdať na zbernom dvore tieto druhy odpadov:

Községünk lakosai a következő hulladéktípusokat athadják le
a telepen:

Drobný stavebný odpad – drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky
– po zvážení odpadu a zaplatení poplatku priamo na zbernom
dvore – max. 500 kg (0,78 € za 10 kg odpadu)

Építési - bontási hulladék – beton-, tégla-, csempe-, járólap-,
kerámia törmelék
– a mennyiség megmérése és a díj befizetése a helyszínen–
max. 500 kg (pl.10 kg hulladék - 0,78 € ).

Triedené zložky komunálneho odpadu – papier a lepenka,
sklo, plasty – bezplatne v neobmedzenom množstve (zber triedeného odpadu z domácností prebieha naďalej podľa platného harmonogramu)

Szelektív hulladék – papír és karton, üveg és műanyag csomagolási hulladék (díjmentesen korlátlan mennyiségben).
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- OcÚ -

- KöH -

A telek, ahol a hulladékudvar található, a márciusi vagyonrendezés után az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van. Ezt
követően a terep rendezésére és körülkerítésére került sor a
községi alkalmazottak segítségével.

A telepen nagy űrtartalmú konténerek vannak elhelyezve az
egyes hulladékfajták tárolására és egy komposztálóhely. A
hulladékudvar saját mérleggel rendelkezik, amely biztosítja a
beadott építési hulladék tömegének helyszínen való megmérését, legfeljebb 6 tonnáig. A mérleget utánfutós személyautókkal és Multikar típusú kisteherautókkal vehetik igénybe.

Objemný odpad – odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do
smetných nádob a neobsahuje nebezpečné látky, napr. nábytok,
matrace, koberce, sanita – bezplatne, z jednej domácnosti raz ročne

Azonban nem adhatunk le veszélyes hulladékot, gumiabroncsokat, autóüvegeket, autóalkatrészeket, autóműanyagot, polisztirolt, használt ruhát és lábbelit, használt étolajat, vashulladékot, elektromos- és háztartási hulladékot!
A hulladékudvart kizárólag községünk lakosai vehetik igénybe,
mégpedig szerdán és szombaton 8:00 órától 15:00 óráig.

2020. június 17 – én nyitotta meg a Pányi úti hulladékgyűjtő
telep, közvetlenül a mezőgazdasági szövetkezet szomszédságában. Ezen a telepen, melynek üzemeltetője a helyi önkormányzat, gyűjtjük és elszállításáig tároljuk az ott elhelyezett
konténerekben a hulladékot. Az üzemeltetéshez hozzájárult
a Kassa – környéke Járási Hivatal környezetvédelmi osztálya
2020. május 29 –i határozatával.

Na prevádzke sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na
uloženie povolených druhov odpadov a malé kompostovisko.
Zberný dvor disponuje váhou s váživosťou do 6 ton, ktorou
sa zabezpečuje váženie odovzdávaného drobného stavebného odpadu priamo v areáli. Váha je určená hlavne pre osobné
automobily s prívesnými vozíkmi a malé valníkové autá typu
„Multikára“.
Vzhľadom k rozšíreniu zastavanej časti obce bola presunutá aj
dopravná značka označujúca začiatok obce. Z tohto dôvodu je
potrebné dodržiavať rýchlosť okolo zberného dvora maximálne do 50 km/h.

Biologicky rozložiteľný odpad – odpad zo záhrad, konáre stromov, tráva, lístie, zvyšky rastlín, odpad z potravín – bezplatne
v neobmedzenom množstve

Avšak na zbernom dvore nie je možné odovzdať nebezpečný
odpad, pneumatiky, autosklo, autosúčiastky, autoplast, polystyrén, použité oblečenie, obuv, použitý kuchynský olej, železný šrot, elektroodpad ani komunálny odpad.
Zberný dvor je k dispozícii výlučne obyvateľom našej obce počas schválených prevádzkových hodín, t. j. v stredu a v sobotu
od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Miután a lakott terület kibővült, a falu kezdetét jelző tábla is
áthelyezésre került, tehát már a telep környékén is be kell tartani az 50km/h sebességet.

Biológiailag lebomló hulladék – kerti hulladék, faágak, nyesedék, fű, levelek, növényi maradványok, élelmiszer hulladék
(díjmentesen korlátlan mennyiségben).
Nagydarabos hulladék – olyan veszélyes hulladékot nem tartalmazó lom, mely méretei miatt nem fér a kukába, azaz bútorok, matracok, szőnyegek, szaniter (díjmentesen korlátlan
mennyiségben).
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Lekárenˇ
Gyógyszertár
Už vyše 20 rokov sa nachádza v našej obci lekáreň Athos, ktorú
prevádzkuje PharmDr. Peter Ceniga. Azda niet v obci človeka,
ktorý by ju v prípade potreby, viac či menej často, nenavštevoval.
Ochotný a nápomocný pán lekárnik vždy vychádza ľuďom
v ústrety. Pomaly však odovzdáva štafetu, ktorú preberajú jeho
deti – doktori farmácie – Michaela Cenigová a Peter Ceniga ml.
Plánujú aj naďalej prevádzkovať lekáreň v našej obci a zároveň
zrealizovať úplnú rekonštrukciu vonkajších aj vnútorných častí
budovy a na poschodí vytvoriť nové, hodnotné priestory pre
ďalšie služby.
V snahe podporiť ich aktivity a „priložiť ruku k dielu“, obec
zrenovovala oplotenie pred budovou lekárne a osadí novú
vstupnú bránku. Sme radi, že sa tento objekt zveľadí a bude
v plnej miere slúžiť potrebám našich obyvateľov ako aj ľudí
z okolia.
-OcÚ -

PharmDr. Peter Ceniga már több, mint 20 éve üzemelteti községünkben az Athos gyógyszertárat. Talán nincs is olyan lakos a
faluban, aki még ne látogatta volna meg szükség esetén, ahol
a segítőkész gyógyszerész minden vásárlóval szemben nagyon
készséges.
Lassan azonban átadja a stafétabotot gyermekeinek, ifj. Peter
Cenigának és Michaela Cenigovának, akik szintén gyógyszerészek. Tervezik a patika további üzemeltetését, ugyanakkor az
épület külső és belső felújítását is, valamint a felső szinti helyiségekben teret biztosítanak más szolgáltatások nyújtására.
Annak érdekében, hogy segítsük tevékenységüket, a község
új kerítéssel és bejárati kapuval járul hozzá a munkálatokhoz.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ez az épület kibővül és teljes
mértékben a község és a környék lakosságának igényeit hivatott majd kielégíteni.
- KöH -
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ZS

Csécsi alapiskola

Oblasť vzdelávania bola situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID -19 zasiahnutá veľmi výrazne. Od 16.marca bolo prerušené
vyučovanie na všetkých školách a v školských zariadeniach. Školy museli prijať zásadné preventívne opatrenia, aby vzdelávanie žiakov mohlo
prebiehať i doma. Na takéto vzdelávanie nebol nikto pripravený. Začiatky boli veľmi ťažké. Nevedeli sme, ako budeme učiť a ako sa budeme učiť. No po prvotných neistých krôčikoch môžeme skonštatovať,
že aj vďaka našim rodičom a našim žiakom sme túto pre nás všetkých
novú situáciu zvládli.
Výučbu sme museli prispôsobiť zmeneným podmienkam. Uvedomili
sme si, že najdôležitejšia je komunikácia so žiakmi. Usiloval sa o ňu každý vyučujúci. Snažili sme sa, aby žiaci ostali bezpodmienečne v kontakte so školou, akoukoľvek formou – online, písomne alebo telefonicky.
Veľmi dôležitá bola spätná väzba.
Jednotliví učitelia si hľadali rôzne formy a spôsoby vzdelávania. Či už to
bol internet, mobilné aplikácie, telefóny, pracovné listy. Učitelia komunikovali so žiakmi online – cez Zoom, Skype alebo Messenger. Veľkou
pomocou pre nás bol aj internetový portál Zborovňa, ktorý prináša
množstvo prezentácií, pracovných listov či rád od kolegov z iných škôl.
Svoje zadania sme dopĺňali videami k danej téme, ktoré aspoň čiastočne nahrádzali výklad učiteľa. Pravidelne sme sledovali www stránku
ucimenadialku.sk a postupovali sme podľa pokynov ministerstva a
ŠPÚ. Súčasťou našej práce bolo nielen zadávanie úloh, ale aj ich kontrola a hodnotenie. Individuálne sme sa venovali prácam svojich žiakov.
K spätnej väzbe sme pristupovali citlivo. Našich žiakov sme sa snažili
povzbudiť a motivovať k spolupráci a k zodpovednosti. Komunikovali
sme i s rodičmi, pretože spolupráca s nimi je nesmierne dôležitá.
Uvedomili sme si, že nie všetci žiaci majú prístup na internet. V takýchto prípadoch sme v spolupráci s obcou zadávali úlohy formou
pracovných listov.
Nikto z nás ani len netušil, či žiaci v tomto školskom roku ešte zasadnú
do svojich lavíc.
1.6.2020 sa žiaci 1. – 5. ročníka na základe dobrovoľnosti znova vrátili
do svojich tried medzi svojich spolužiakov. Všetci sa nesmierne tešili zo
vzájomného stretnutia. V škole však museli dodržiavať prísne hygienické opatrenia – nesmeli sa objímať, podávať si ruky, museli nosiť rúška.
Naši žiaci však všetko zvládli na jednotku. Dopoludňajšie vyučovanie
bolo zamerané na rozvíjanie komunikácie, čítanie, počítanie, ale aj telesnú zdatnosť, výtvarné a pracovné zručnosti. Všetkým žiakom, ktorí
sa zúčastňovali vyučovania, bola zabezpečená teplá strava v našej školskej jedálni a možnosť využitia ŠKD na prvom stupni.
Ani žiaci 2. stupňa nevedeli, či sa ešte v tomto školskom roku uvidia so
svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Posledný júnový týždeň prišli do svojich
tried, aby odovzdali učebnice, prebrali nové učebnice, porozprávali sa o
svojich pocitoch a zážitkoch z obdobia počas prerušeného vyučovania.
Posledný deň školského roka so sebou vždy nesie neopakovateľnú atmosféru. Žiaci netrpezlivo čakajú na svoje vysvedčenie, učitelia sa tešia
na zaslúženú dovolenku… Ukončenie školského roka 2019/2020 však
bolo aj tak v niečom zvláštne a samotný záver školského roka bol iný
ako tie predchádzajúce.
Slávnostný príhovor pani riaditeľky a vyhodnotenie celého školského
roka si žiaci i učitelia vypočuli cez školský rozhlas vo svojich triedach.
Žiaci si prebrali vysvedčenia a tí usilovnejší i pochvaly a knižné odmeny.
Tento školský rok bol od marca 2020 mimoriadny. Školská rutina sa vytratila a každý deň prinášal nové výzvy. Spoločne sme ich zvládli prekonať, za čo patrí veľká vďaka učiteľom, žiakom aj ich rodičom. Veríme, že
sa v novom školskom roku 2020/2021 všetci spolu a zdraví stretneme
vo svojich triedach.
- ZŠ s MŠ -

6.

Az oktatásügyet is nagymértékben befolyásolta a COVID 19 koronavírus okozta világjárvány. Március 16-tól minden iskolában és iskolai intézményben megszakították a tanítást. Az iskoláknak olyan lépéseket
kellett tenniük, hogy a tanulók otthoni oktatásban részesüljenek.
Az ilyen oktatásra azonban senki sem volt felkészülve. A kezdetek
nagyon nehezek voltak. Nem tudtuk, hogyan fogunk tanítani és tanulni. A kezdeti bizonytalan lépések után azonban kijelenthetjük, hogy
hála a szülőknek és tanulóinknak, megoldottuk ezt a számunkra is új
feladatot. Az oktatási folyamatot a megváltozott feltételekhez kellett
igazítanunk. Rájöttünk, hogy a legfontosabb a tanulóinkkal való kommunikáció, ezért minden pedagógus erre törekedett. Igyekeztünk elérni, hogy a gyermekek feltétel nélkül, bármilyen formában, kapcsolatot
teremtsenek az iskolával – online, írásban vagy akár telefonon. Nagyon
fontos volt a visszajelzés. A tanítók keresték az oktatás különféle módjait és formáit, legyen az internet, mobil alkalmazások, telefon vagy
feladatlapok. A pedagógusok a világhálón keresztül tartották a kapcsolatot tanulóikkal – Zoom, Skype vagy Messenger segítségével. Szintén nagy segítség volt számunkra a Zborovňa nevű internetes oldal,
mely számos előadást, feladatlapot jelentetett meg, sőt lehetőséget
nyújtott a más-más iskolákban tanító kollégák tapasztalatcseréjére is.
A feladatokat az adott témával kapcsolatos videókkal egészítettük ki,
melyek legalább részben csökkentették a tanári magyarázat hiányát.
Rendszeresen követtük az ucimenadialku.sk nevű weboldalt, valamint
a minisztérium és az Állami Pedagógiai Intézet utasításait. Természetesen munkánk része nemcsak a feladatok kiosztása volt, hanem azok
ellenőrzése és értékelése is. Tanulóink munkáit személyre szabottan,
egyénileg ellenőriztük és óvatosan fogtunk a kiértékeléshez is. Célunk
a gyermekek motiválása és az együttműködésre és felelősségvállalásra való ösztönzése volt. A szülőkkel is rendszeresen kommunikáltunk,
mivel a velük való együttműködés rendkívül fontos. Tudatosítottuk,
hogy nem minden tanuló rendelkezik internet hozzáféréssel. Ezekben
az esetekben az önkormányzat segítségével feladatlapokat osztottunk
ki. Senki sem tudta, hogy a tanulók ebben a tanévben visszatérnek – e
még az iskolába.
2020. június 1-jétől az 1. – 5. évfolyamok tanulói önkéntes alapon
újra találkozhattak osztálytársaikkal, visszaülhettek padjaikba. Nagy
örömmel vártuk a találkozást. Az iskolában azonban szigorú higiéniai
óvintézkedéseket kellett betartaniuk – nem ölelhették át egymást.
nem adhattak kezet egymásnak és szájmaszkot kellett viselniük. Tanulóink azonban egyesre vizsgáztak. A délelőtti oktatás főként a kommunikációra, az olvasásra, a számolásra összpontosított, de ugyanúgy
helyet kapott a testnevelés, a képzőművészet és a munkára nevelés is.
Minden tanulónak biztosítva volt az ebéd az iskolai étkezdében és az
alsó tagozatosok igénybe vehették a napközit is.
A felső tagozat tanulói sem sejtették, látják – e még tanítóikat és osztálytársaikat ebben a tanévben. Június utolsó hetében azonban erre is sor
került: átadták tankönyveiket, átvették az újakat a következő tanévre,
elmesélték élményeiket és érzéseiket a járványhelyzet alatti időszakról.
A tanév utolsó napja mindig különös jelentőséggel bír. A tanulók türelmetlenül várják bizonyítványaikat, a tanítók megérdemelt szabadságukat.... A 2019/2020-as tanév azonban mégis egyedi volt és a tanévzáró
is más lett, mint az előzőek. Az igazgatónő ünnepi beszédét és a tanév
kiértékelését tanulóink saját tantermükben, az iskolarádión keresztül
hallgatták, majd átvették bizonyítványaikat. A legszorgalmasabbak dícséretben és könyvjutalomban részesültek.
Ez a tanév 2020 márciusa óta rendkívüli volt, eltűnt a szokásos gyakorlat, rutin és minden nap új kihívásokat hozott magával. Együtt megoldottunk mindent, köszönet illeti érte a pedagógusokat, tanulókat,
szülőket egyaránt. Bizunk benne, hogy az idei, 2020/2021-es tanévben
mindnyájan épen, egészségesen találkozhatunk tantermeinkben.
↑ foto: ZŠ s MŠ Čečejovce
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Dôchodcovia oslavovali

ˇ
Save NATURE by Civas

Nyugdíjasaink ünnepeltek

ˇ
Save NATURE by Civas

Dňa 8. augusta 2020 členovia Klubu dôchodcov Harangó oslávili 20. výročie založenia klubu.
Iniciátorom jeho založenia bol nebohý Ján Jaklovský, ktorý
prišiel s myšlienkou založiť v našej obci kultúrno-spoločenskú
organizáciu, ktorá by združovala našich dôchodcov. Následne
sa stal aj jeho predsedom. Viedol a zveľaďoval klub celých 20
rokov. Na slávnostnom zasadnutí mu bol in memoriam udelený titul „čestný predseda“ Klubu dôchodcov Harangó. Toto
ocenenie bude umiestnené na čelnej stene klubu medzi ďalšími oceneniami.
Zakladajúci členovia klubu boli: Ján Jaklovský – predseda, Margita Pelegrinová – podpredseda, Edita Kuzderová – tajomník,
Božena Pelegrinová – pokladník, Alžbeta Ballóková – člen. Revíznu komisiu tvorili: Gejza Ballók – predseda, Marta Pelegrinová – člen, Anna Pelegrinová – člen. Predsedníčka klubu Šarlota Pelegrinová vyjadrila poďakovanie zakladajúcim členkám
Edite Kuzderovej, Božene Pelegrinovej a Anne Pelegrinovej za
dlhoročnú záslužnú prácu a odovzdala im prekrásnu ružu. Starosta obce Lukáš Macák pri príležitosti výročia založenia klubu
odovzdal predsedníčke krásny obraz s motívom obce a členom
malý darček na pamiatku – hrnček s logom klubu. Vedenie klubu darovalo svojim členom praktický darček – uterák. Slávnostné zasadnutie pokračovalo večerou a voľnou zábavou.
S elánom sme teda vstúpili do tretieho desaťročia existencie
klubu a pokračujeme v doterajšej práci a aktivitách.
Tešíme sa na ďalšie príjemné posedenia, oslavy jubileí, výlety.
Zároveň dúfame, že spoločne oslávime ešte veľa pekných výročí založenia nášho klubu.
- Šarlota Pelegrinová –
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A Harangó Nyugdíjasklub 2020. augusztus 8-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Megalapításának kezdeményezője
az idén elhunyt Jaklovský János volt, akinek az volt az elképzelése, hogy egy olyan kultúrális – társadalmi szervezetet hozzanak létre, mely tömörítené a község nyugdíjasait és amelynek létrejötte után az elnöke lett. 20 évig vezette és évről évre
bővítette a klubot. Az ünnepségen munkájáért in memoriam
megkapta a Harangó Nyugdíjasklub tiszteletbeli elnöke címet,
mely a klubhelyiség falán kap majd helyet a többi díj és kitüntetés között.
A klub alapító tagjai: Jaklovský János - elnök, Pelegrin Margit
- alelnök, Kuzder Edit - titkár, Božena Pelegrinová - pénztáros,
Ballók Erzsébet - tag. Az Ellenőrző bizottság tagjai: Ballók Gézaelnök, Pelegrin Márta - tag, Pelegrin Anna - tag.
Pelegrin Sarlota, a jelenlegi elnök, köszönetett mondott az alapító tagoknak, Kuzder Editnek, Božena Pelegrinovának és Pelegrin Annának, sokéves érdemes munkájukért és megajándékozta őket egy gyönyörű rózsaszállal.
A klub megalakulásának évfordulója alkalmából a község polgármestere, Lukáš Macák, egy gyönyörű festményt adott át
az elnökasszonynak, a klub tagjainak pedig apró figyelmességként egy-egy bögrét ajándékozott a klub logójával. A vezetőség praktikus ajándékkal kedveskedett tagjainak, ami egy
törülköző volt. Az ünnepi ülés hivatalos részét vacsora, majd
kötetlen szórakozás követte.
Nagy lelkesedéssel kezdtük tehát a klub fennállásának 3. évtizedét és folytatjuk eddigi munkánkat és tevékenységeinket.
Nagy örömmel várjuk a következő kellemes találkozókat, jubileumi ünnepségeket, közös kirándulásokat! Ugyanakkor bízunk
benne, hogy még sok új évfordulót ünnepelhetünk így együtt!

Možno ste v posledných dňoch alebo týždňoch zazreli v chotári
obce mladých ľudí zbierajúcich odpad do vriec.
Ide o skupinku mladých dobrovoľníkov Občianskeho združenia
Save NATURE by Čivas, pod vedením Ladislava Stupáka. Týmto
mladým ľuďom veľmi záleží na životnom prostredí a vo svojom
voľnom čase a bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia zbierajú haldy odpadu, ktoré množstvo neporiadnych ľudí jednoducho vyhodí do prírody.
Po dohode so starostom obce začali riešiť čierne skládky v okolí obce ako priestor autobusovej zastávky pri rozvodni, cesta
z Čečejoviec smerom na Buzicu, kde pozbierali 18 vriec odpadu. Najviac im dala zabrať čierna skládka za obcou pri ceste na
Buzicu, ktorú čistili takmer dva týždne a pozbierali celkovo 70
vriec komunálneho odpadu a 30 vriec skla. Pozbieraný odpad
sa odviezol na miestny zberný dvor.
Keďže ide o dobrovoľníkov, ktorí si všetky výdavky hradia
z vlastného, obec prispela na činnosť združenia zabezpečením
materiálno-technického vybavenia v podobe vriec, rukavíc
a náradia. Občianske združenie Save NATURE by Čivas má zriadený transparentný účet č. SK27 0900 0000 0051 7298 7692,
na ktorý je možné posielať finančné príspevky na podporu aktivít združenia.
Spolupráca obce s mladými dobrovoľníkmi naďalej pokračuje
a obec je vďačná za ich nezištnú pomoc a množstvo vykonanej
práce.

Bizonyára Önök is találkoztak az elmúlt napok, hetek folyamán
a falu határában szemetet szedő fiatalokkal.
Ezek a fiatalok a Save NATURE by Čivas polgári társulás önkéntesei, akik Ladislav Stupák vezetése alatt működnek. Nagyon
fomtosnak tartják környezetük tisztaságát és szabadidejükben
minden anyagi vonzat nélkül járják a vidéket, hogy a felelőtlen
emberek által eldobált szemetet zsákokba gyűjtsék és így megtisztítsák az egyes területeket.
A község polgármesterével kötött megállapodást követően az
itteni illegális szemétlerakó helyeket kezdték felkutatni, mint pl.
az autóbuszmegálló, vagy a Csécsből Buzita felé vezető út, ahol
18 zsák szemetet gyűjtöttek össze. A legnagyobb szemétlerakó,
melyet szintén azon az útvonalon találtak, 2 hetes munkájukba
került, kitisztítása során 70 zsák szemetet és 30 zsák üveget
szedtek össze. Az összegyűjtött hulladékot a Pányi úti hulladékudvarba szálították.
Mivel önkéntesekről van szó, akik minden költséget saját
forrásból fedeznek, a község szemetszsákok, kesztyűk és szerszámok bebiztosításával járult hozzá az egyesület tevékenységéhez. A Save NATURE by Čivas civil szervezet egy transzparens, azaz átlátható bankszámlát hozott létre. A számlaszám
SK27 0900 0000 0051 7298 7692, melyre bárki küldhet anyagi
hozzájárulást, amivel támogathatja az egyesület tevékenységét.
A község és a csoport fiataljainak együttműködése tovább folytatódik, nagyon hálásak vagyunk önzetlen segítségükért és a
tömérdek munkáért, amit falunk érdekében fejtettek ki.

- Pelegrin Sarolta -

- OcÚ –

- KöH -
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ˇ
ZO ZIVOTA
ZO CSEMADOKU
A CSEMADOK ÉLETÉBOL
´´

ˇ
ZO ZIVOTA
ZO CSEMADOKU
A CSEMADOK ÉLETÉBOL
´´

Trianon

ˇ
Klub dôchodcov v Markazi oslavuje 35. výrocie

Trianon

35 éves a markazi Örökifjak Nyugdíjas Klub

Azda najbolestivejším a najnespravodlivejším rozhodnutím
v maďarských dejinách je Trianonská mierová zmluva. Jej vážne následky zasiahli nielen obyvateľov Maďarska ale aj Maďarov žijúcich na odčlenených územiach.
4. júna 2020 si Maďari celého sveta pripomenuli 100. výročie
tohto rozhodnutia. Podobne, ako pred 100 rokmi, aj v tento
deň sa bolestne a žalostne rozozvučali zvony na Maďarmi obývaných územiach Karpatskej kotliny.
Základná organizácia Csemadok, v spolupráci s predstaviteľmi
historických cirkví, usporiadala krátku spomienku na túto udalosť. Po slávnostnom príhovore predniesli modlitby predstavitelia cirkví, duchovní Tímea Krcho a Zsolt Fedorka. Následne
zaznela pieseň „Nélküled“ v podaní Petra Bányásza. Spevácka
skupina ZO Csemadok zaspievala Svetovú hymnu Maďarov. Na
záver nášho stretnutia zaznela naša národná modlitba.
O našej spomienkovej slávnosti informovala aj Moldavská
mestská televízia.

A magyar történelem talán legfájóbb és legigazságtalanabb
döntése az ún. trianoni békeszerződés, számunkra inkább békediktátum. Ennek következménye minden tekintetben súlyos
volt nemcsak Magyarország, hanem az elcsatolt területek
magyarjai számára is.
2020. június 4-én emlékezett a világ magyarsága ezen döntés
100. évfordulójára. Mint ahogy 100 évvel ezelőtt, ezen a napon
is megszólaltak a Kárpát – medence magyarlakta településeinek harangjai és kongták fájón, gyászosan, mint annak idején.
A Csemadok helyi alapszervezete a történelmi egyházak képviselőivel karöltve szervezték meg a rövid megemlékezést, melyen az ünnepi beszéd után imát mondott a két lelkipásztor:
Krcho Géresi Tímea és Fedorka Zsolt. Ezt követően felhangzott
a Nélküled c. dal Bányász Péter előadásában, majd az éneklőcsoport elénekelte a Magyarok Világhimnuszát. A találkozót
nemzeti imánkkal zártuk.

18. júla 2020 členovia vedenia základnej organizácie Csemadok
ako aj speváckej a činohernej skupiny strávili jeden nádherný
deň v obci Markaz. Obec navštívili na pozvanie Klubu dôchodcov Örökifjak, ktorý slávil 35. výročie svojho založenia.
Po srdečnom privítaní sme navštívili folkloristickú súkromnú
zbierku a výstavu bábik v obci Mátrafüred. Naši hostitelia nás
zaviedli do klenotnice kostola sv. Bartolomeja, kde sme obdivovali nádherné cirkevné predmety: knihy, kňažské rúcha,
kalichy, moštrancie... Potom sme navštívili aj samotný kostol
a s veľkým záujmom sme si vypočuli jeho históriu. Z kostolnej
veže sme sa kochali prekrásnou panorámou.
Poobede sme sa zúčastnili slávnostného programu. Po oficiálnej časti sa kytičkou ľudových piesní predstavila aj naša spevácka skupina. Nasledovala večera a voľná zábava. Domov sme
sa vybrali v neskorých večerných hodinách obohatení krásnymi
zážitkami.

2020. július 18-án a Csemadok vezetőségi tagjai, valamint a
Csécsi Éneklő- és hagyományőrző Csoport csodálatos napot
töltöttek Markazon, ahová az Örökifjak Nyugdíjas Klub meghívására érkeztek, akik fennállásuk 35. évfordulóját ünnepelték.
A szívélyes fogadtatás után a mátrafüredi Palóc Néprajzi Magángyűjteményt és a Babakiállítást tekinthettük meg, majd
a gyöngyösi Szent Bertalan templom Kincstárába kalauzoltak
el vendéglátóink, ahol szebbnél szebb egyházi vonatkozású
tárgyakat: könyveket, miseruhákat, kelyheket, monstranciákat
stb. csodálhattunk meg. Ezt követően a Szent Bertalan templomba látogattunk, ahol nagy érdeklődéssel hallgattuk a templom történetét, majd a toronyból gyönyörködtünk a csodás
panorámában.
Délután részt vettünk az ünnepi műsoron, melyen a hivatalos
részt követően az éneklőcsoport is fellépett egy népdalcsokorral. Ezt követte a vacsora és egy kis kötetlen szórakozás. A
késő esti órákban rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk
haza.

Rövid emlékműsorunkról a Szepsi Városi Televízió is tudósított.

Ďakujeme za ďalšie nezabudnuteľné stretnutie plné zážitkov!

Köszönjük az immár sokadik felejthetetlen és élménydús találkozást!

- Bányász Emőke -

- Emőke Bányász -

- Bányász Emőke -

- Emőke Bányász -

↑ foto: CSEMADOK

↑ foto: CSEMADOK

Bogács

Tornabarakony

Bogács
Pre členov ZO Csemadok sme v júli zorganizovali zájazd na
kúpalisko Bogács. Počasie nám prialo aj tohto roku a tak sme
spolu strávili príjemný deň na termálnom kúpalisku v Bogácsi,
kde sme si užívali vodu aj chutné pokrmy.
- Emőke Bányász -

10.

Tornabarakony

Júliusban Bogácsra szerveztünk fürdéssel egybekötött kirándulást a Csemadok tagjai számára. Az időjárás idén is kedvezett
nekünk, csodás napot töltöttünk együtt a Bogácsi Gyógy- és
Strandfürdőben, ahol nemcsak a vízben, de a finom ételekkel
is kényeztettük magunkat.
- Bányász Emőke -
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Činoherná skupina reprezentovala našu organizáciu aj obec v obci
Tornabarakony. Predstavili sa scénkou „Autobusová zastávka“ , ktorou zožali veľký úspech. Po dni obohatenom pestrou paletou kultúrnych programov sa vrátili domov síce unavení ale veľmi spokojní.
- Emőke Bányász -

A csoport Tornabarakonyban képviselte szervezetünket és
községünket. A buszmegálló című jelenettel fergeteges sikert
arattak. A színes kultúrműsorral tűzdelt, élményteli nap után
fáradtan, de megelégedéssel tértek haza.
- Bányász Emőke -
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ˇ
SPOLOCENSKÉ
ZDRUZENIA
TÁRSADALMI SZERVEZETEK

ˇ
ˇ
SPOLOCENSKÉ
ZDRUZENIA
TÁRSADALMI SZERVEZETEK

A Csécsi Önkéntes Tuzoltó
´´ Egyesület
Naše pomocné práce v karanténnom centre na Medickej 2
v Košiciach sa skončili 23.05.2020. Vypomáhali sme spolu
7-krát. Raz sme pomáhali aj v karanténnom centre v škole
v prírode v Kysaku. Zatiaľ, ako je známe, štátne karanténne
centrá zrušili a prešlo sa na domácu karanténu. Veríme, že
k takejto situácii, kedy by bolo potrebné opäť zaviesť štátnu
karanténu, nedôjde, a budeme naďalej dodržiavať hygienické
opatrenia.
15.05.2020 – starosta obce Lukáš Macák vyhlásil cez operačné
stredisko poplach našej jednotke. Jednotka bola pripravená do
pol hodiny, za čo sme dostali uznanie aj od samotného starostu
obce. Hľadali sa dve zranené osoby v miestnom lesíku v katastri obce. Osoby boli nájdené a ošetrené.
16.05.2020 – DHZO Čečejovce pripravila pre členov zdokonaľovaciu prípravu. Išlo o upevňovanie si vedomostí ohľadom techniky a hasenia požiaru, a odstraňovanie nedostatkov.
31.05.2020 – sme už niekoľkýkrát pomáhali s dezinfekciou
v obci. Táto dezinfekcia však bola v niečom iná. Dezinfekcia sa
týkala príprav priestorov školy a škôlky pred prvým dňom nástupu žiakov po dlhej nútenej pauze. Tým sa umožnilo spoločné stretnutie detí v týchto priestoroch a úspešné ukončenie
školského roka 2019/2020.
13.06.2020 – na príkaz starostu obce boli vyslaní naši členovia
k záchranným prácam po nočnej búrkovej činnosti do miestnej
časti Seleška. Obrovský tok vody, bahnotok, napáchal škody,
ktoré boli odstránené aj za pomoci obecných robotníkov.
21.06.2020 – po uvoľnení opatrení sme mohli opäť nastúpiť aj
ako súťažný tím v hasičskom športe. 1. kolo Košickej hasičskej
ligy (KEHL) sa konalo v obci Rozhanovce pod záštitou DHZ Beniakovce. Ženy s časom 20,16 s sa umiestnili na 4. mieste a muži
s časom 19,31 s na 13. mieste.
26.06.2020 – výjazd do miestnej časti Seleška. Po búrkovej
činnosti sa opäť vytvoril bahnotok, komunikácie boli členmi
dobrovoľných hasičov vyčistené. K plotom rodinných domoch,
ktoré boli najviac postihnuté, sme sa rozhodli postaviť protipovodňovú bariéru pre zabezpečenie majetku obyvateľov pred
prípadnými opätovnými búrkovými činnosťami.
Po dokončení prác sme doplnili pohonné hmoty a vrátili sa prekontrolovať situáciu, keďže zrážky neprestávali. Situácia bola
pokojná. Ešte sme upravili odtok vody a bahna na hlavnej komunikácii medzi Čečejovcami a časťou Seleška, ktorú predtým
odčerpali a vyčistili od nánosov dobrovoľní hasiči zo susednej
obce Paňovce. Voda sa začala nanovo zhromažďovať na ceste
a mohla by spôsobiť opätovný výjazd.
27.06.2020 – 18:00 hod. technický výjazd na spomínanú komunikáciu medzi Čečejovcami a časťou Seleška. Po búrkovej
činnosti sa nakopilo bahno na ceste. Cesta o 22:00 hod. bola
vyčistená a technika pripravená na opätovnú pomoc v prípade
potreby.
28.06.2020 – v miestnom kultúrnom dome sa uskutočnila Základná hasičská príprava. Tento výcvik – príprava slúži pre tých
členov, ktorí chcú reálne zasahovať počas vyhlásených poplachov. Túto prípravu absolvovalo 25 dobrovoľných hasičov a hasičiek. Členovia boli ako z nášho zboru tak aj zo zborov okolitých obcí. Všetci členovia túto prípravu úspešne absolvovali. Za
náš zbor to boli Jaroslav Bokor, Roland Szlafkai a Imrich Kováč.
Gratulujeme a prajeme veľa síl a vytrvalosti.

12.

A Kassai Medická utcai karanténközpontban végzett kisegítő
munkánk, ahol 7 alkalommal segítettünk, 2020. május 5-én
befejeződött. Egy alkalommal a sároskőszegi erdei iskolában
létesített karanténközpontban is segítettünk. Mint köztudott,
a karanténközpontokat a házi karantén váltotta fel. Reméljük,
hogy továbbra is betartjuk az egészségügyi óvintézkedéseket
és így elkerüljük az állami karanténközpontok ismételt bevezetését.
2020. május 15. - Lukáš Macák polgármester riasztotta egységünket. Fél óra múlva bevetésre készen álltunk, amiért a polgármester elismerését fejezte ki. Két sérült embert kerestünk
a helyi kiserdőben. Az eltűnteket megtaláltuk, sérüléseiket
elláttuk.
2020. május 16. – a CSÖTE lehetőséget biztosított tagjai számára, hogy tudásukat elmélyítsék, felkészültségüket tökéletesítsék, hiányosságaikat kiküszöböljék mind a műszaki felszerelést, mind pedig a tűzoltást illetően.
2020. május 31. – már nem első alkalommal segítettünk a faluban fertőtleníteni, ez most az iskolára és óvodára vonatkozott. A hosszú kényszerszünet utáni visszatérés előtti napon
fertőtlenítettük az intézmény helyiségeit, hogy gyermekeink
újra találkozhassanak és sikeresen befejezhessék a 2019/2020
– as tanévet.
2020. június 13. – a polgármester utasítására egységünk
Szőlőskén hárította el az éjszakai vihar következtében lezúduló
víz és iszap okozta károkat. A munkálatokhoz a községi alkalmazottak is hozzájárultak.
2020. június 21. – az óvintézkedések visszavonása után csapatunk újra benevezhetett a Kassai Tűzoltó Liga versenyére, melynek 1. fordulója Rozgonyban volt a Benyéki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület égisze alatt. A nők 20,16 másodperces eredménnyel
a 4., a férfiak 19,31 másodperccel a 13. helyen végeztek.
2020. június 26. – ismételt bevetés Szőlőskén, ahol önkéntes
tűzoltóink a vihar folyamán keletkezett sártengertől tisztították
meg az utakat. A leginkább érintett kerítésekhez, hogy megvédjük az ott lakók vagyonát az esetleges újabb vihar miatt,
árvízkorlátot építettünk. A munka befejezése után feltöltöttük
üzemanyagkészletünket, majd visszatértünk a színhelyre, mivel a csapadék nem hagyott alább. A Csécs és Szőlőske közötti
útszakaszt is ellenőriztük, amit a pányi önkéntes tűzoltók tisztítottak meg a hordaléktól és az iszaptól, majd megtisztítottuk
az árkot, hogy a lezúduló víznek akadálymentes lefolyást biztosítsunk.
2020. június 27. – ismét kiszállás a Csécs – Szőlőske útvonalra,
ugyanis egyik szakaszán ismét felgyülemlett az iszap. Az utat
22:00 órára tisztítottuk meg és mi készen álltunk az újabb bevetésre.
2020. június 28. – alapfokú felkészítés a helyi kultúrházban
azon tagjaink számára, akik riasztás esetén részt vesznek a bevetéseken. Ezúttal 25 önkéntes abszolválta a képzést, nemcsak
a helyi, de a környező falvak tűzoltói közül is. Közülünk Jaroslav
Bokor, Roland Szlafkai és Imrich Kováč végezte el sikeresen a
felkészítést. Gratulálunk és sok erőt, kitartást kívánunk!
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05.07.2020 - sa uskutočnilo 2. ligové kolo KEHL v obci Trhovište spolu aj s 2. kolom Zemplínskej hasičskej Superligy. Ženám
sa darilo o niečo lepšie a vybojovali si prvý stupienok v tomto roku a to 3. miesto s časom 19,57 s, muži si tiež prilepšili
a umiestnili sa na 11. mieste s časom 18,01 s.
09.08.2020 - sa konala 3. ligová súťaž KEHL v obci Kokšov Bakša.
Tejto súťaže sa zúčastnil len ženský tím. Podarilo sa im s časom
19,05 s obsadiť v tomto kole a prvýkrát v tomto roku 1. miesto.
22.08.2020 - sme sa zúčastnili 4. ligového kola KEHL v obci
Plošské, kde naše ženy bojovali opäť. Umiestnili sa na 3. mieste
s časom 19,27 s. Na pravom prúde Viktória Mateszová s časom
17,99 s sa stala najlepšou prúdarkou. Gratulujeme!
Čaká nás ešte jedno ligové kolo, a to 05.09.2020 v obci Čižatice.
Našim členom a členkám prajeme ešte veľa síl a aj to „šťastíčko“. Všetkým obyvateľom a prívržencom tohto športu a dobročinnosti ďakujeme za podporu.
- Yvetta Kováčová -

2020. július 5. - a Kassai Tűzoltó Liga versenyének 2. fordulójára került sor Vásárhelyen a Zempléni Tűzoltó Bajnokság
2. fordulójával egyidejűleg. A nők sikeresebbek voltak, 19,57
másodperces idővel a dobogó 3. fokára jutottak. A férfiak szintén javítottak előző eredményükön, 18,01 másodperccel a 11.
helyen végeztek.
2020. augusztus 9. – a kassai verseny 3. fordulója Koksóbaksán,
ahol csak a női versenyzőink vettek részt és idén első alkalommal 19,05 másodperccel sikerült kiharcolniuk az 1. helyet.
2020. augusztus 22. - a Kassai Tűzoltó Liga 4. fordulója
Lapispatakon, ahol szintén a női raj szerzett dobogós 3.
helyet 19,27 másodperces eredménnyel. Matesz Viktória
17,99 másodperces idővel egyéniben futamgyőztes lett.
Gratulálunk!
Még egy forduló vár ránk,szeptember 5-én Tizsitén. Tagjainknak tehát kívánunk sok erőt, kitartást és szerencsét!
Községünk lakosainak, valamint a tűzoltósport kedvelőinek
köszönjük a támogatást!
- Yvetta Kováčová -

ˇ
ˇ rocníka
ˇ
Zacala
sa nová sezóna futbalových sútazí
2020/2021

,

ˇ ˇ
DHZo Cecejovce

Megkezdodött
´´ a 2020/2021 – es futballszezon
Po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID 19 a neodohratí jarnej časti futbalovej sezóny 2019/2020
všetkých kategórii riadených VS FZ a Ob FZ Košice – okolie, sa
rozbehol nový súťažný ročník. V sezóne 2020/2021 budú náš
klub a zároveň obec reprezentovať mužstvá žiakov v kategórii
U15 mini, dorastencov v IV. lige KG – U19 a mužstvo mužov
v V. lige KG.
Jednotlivé mužstvá prešli, ako to býva každoročne, zmenou
hráčskych kádrov. Pri mládežníckych mužstvách je to hlavne
v dôsledku limitujúceho vekového obmedzenia, v mužstve
dospelých je viacero faktorov ovplyvňujúcich zloženie kádra.
Posledné obdobie mužstvo dospelých prechádza generačnou
výmenou. Tento rok futbalovú kariéru ukončili dlhoročný hráči
Peter Dieneš a Oskár Juhás. Obom patrí za vzornú, zodpovednú
a bezpochyby kvalitnú reprezentáciu veľké Ďakujem. Nahradenie týchto hráčov bude viac než náročná úloha pre vedenie TJ
a až čas ukáže do akej miery sa to podarí. Žiaľ, prípravné zápasy a prvé súťažné kolá tomu nenasvedčujú a výsledky sú
priam šokujúce. Pred výkonným výborom stojí vážna úloha,
prijať rázne opatrenia na zvrátenie daného stavu, vrátane pohovoru s hráčmi a ich zodpovednosti za výkony počas zápasov.
Mužstvo do novej sezóny doplnili Tibor Kardoš a bratia Tomáš
a Daniel Sinovický. Všetkých fanúšikov pozývame na jednotlivé
zápasy povzbudzovať naše mužstvá. Počas vynútenej prestávky sa podarilo na futbalovom ihrisku zrealizovať nové trávnaté
tréningové ihrisko umiestnené na južnej strane futbalového
areálu. Dané ihrisko bude slúžiť na tréningové účely ako aj
súťažné zápasy mládežníckych kategórii, týmto krokom dôjde
k odľahčeniu hlavnej hracej plochy a skvalitneniu trávnika.
- Vedenie TJ -

A COVID 19 koronavírus világjárványa által okozott hosszú kényszerszünet, valamint a Kelet - szlovákiai Futballszövetség és
a Kassa – környéke Területi Futballszövetség által rendezett
tavalyi bajnokság tavaszi idényének elmaradt mérkőzései után
megkezdődött az új futballszezon. Községünk sportegyesületét
három csapat képviseli: a diákcsapat az U15 mini kategóriában,
a serdülők csapata a Kassa – Gömöri csoport IV. ligájának U19
kategóriájában és a felnőtt csapat szintén a Kassa – Gömöri
csoport V. ligájában.
Csapataink, mint minden évben, idén is játékoscserén mentek
keresztül. Míg az ifjúsági csapatokban ezt elsősorban a korhatár korlátozása teszi szükségessé, a felnőttek csapatának összetételét számos más tényező befolyásolja, ezek egyike a generációváltás. Idén is két játékosunk fejezte be az aktív labdarúgást,
Dieneš Péter és Juhás Oszkár, akik sok éven át voltak a csapat
oszlopos tagjai. Midkettőjüket köszönet illeti a felelősségteljes, példaértékű hozzáállásáért a csapatjátékhoz és a kiváló
teljesítményükért. Ezen játékosok pótlása nehéz feladat és
döntés a sportegyesület számára és ennek eredményessége
csak a későbbiekben derül ki. Sajnos, az előkészítő mérkőzések
és a verseny első meccseinek eredményei nem kecsegtetnek
semmi biztató reménnyel. A vezetőség előtt komoly feladatok
és döntések állnak, melyek célja, hogy minél előbb megfordítsák a pech – sorozatot. Ide tartozik pl. a játékosokkal való rendszeres beszélgetés, melynek során kell, hogy ők is tudatosítsák,
a csapatért és a mérkőzések eredményeiért nekik is felelősséget kell vállalniuk. A csapatot az új szezonban Tibor Kardoš, valamint a Sinovický testvérpár, Tomáš és Daniel erősítik. Minden
rajongót várunk mérkőzéseinkre, hogy buzdítsák csapatainkat!
A hosszú kényszerszünet alatt sikerült egy új, a futballpálya déli
oldalán fekvő edzőpályát létrehoznunk. A pálya edzésekre, valamint az ifi csapatok bajnoki mérkőzéseire fog szolgálni, ezzel
is tehermentesítve a futballpályát és elősegítve a gyep minőségének fenntartását.
- TJ Vezetősége -
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Futbalový turnaj

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV
A BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK ÜTEMTERVE

Futballtorna
Telovýchovná Jednota Družstevník Čečejovce v spolupráci
s Obcou Čečejovce po roku opäť usporiadala naše tradičné futbalové turnaje.
Mládežnícky futbalový turnaj žiakov U15 sa konal v sobotu
1. augusta 2020 za účasti družstiev TJ Dvorníky-Včeláre, OFK
Slovan Poproč, TJ Družstevník Paňovce a TJ Družstevník Čečejovce. Na ihrisku sa najviac darilo domácemu družstvu, ktoré
sa umiestnilo na 1. mieste a stalo sa víťazom mládežníckeho
turnaja.
V nedeľu 2. augusta 2020 sa odohrali zápasy Futbalového turnaja o pohár starostu obce. Počas zápasov mali deti možnosť
rozvíjať svoje zručnosti v tvorivej dielni pri práci s hlinou alebo
sa vyšantiť na skákacích hradoch, ktoré mali k dispozícii.
O pohár starostu obce bojovali družstvá FK Šaca, TJ Mokrance,
TJ Družstevník Paňovce a TJ Družstevník Čečejovce. Víťazný pohár si odnieslo družstvo TJ Družstevník Paňovce.

A Csécsi Družstevník Sportegyesület és Csécs Község ismét megrendezte az immár hagyományos nyári futballtornát.
A diákcsapatok versenyére (U15) augusztus 1-jén került sor a
TJ Dvorníky-Včeláre/Szádudvarnokméhész/, OFK Slovan Poproč /Jászómindszent /, TJ Družstevník Paňovce / Pány/ és a TJ
Družstevník Čečejovce /Csécs/ csapatok közreműködésével. A
pályán a hazai csapat bizonyult a legsikeresebbnek, ők lettek a
verseny győztesei.
Vasárnap, augusztus 2-án játszották a Futballtorna a polgármester kupájáért mérkőzéseit. A meccsek alatt a gyermekekről sem feledkeztek meg, kézműves fazekas foglalkozás és
ugrálóvár várta őket.
A polgármester serlegéért az FK Šaca /Saca/, TJ Mokrance /
Makranc/, TJ Družstevník Paňovce /Pány/ és a TJ Družstevník
Čečejovce /Csécs/ csapatok keltek harcra. A győztes serleget a
pányiak vihették el.

Víťazom blahoželáme!

A győzteseknek gratulálunk!

14.

- OcÚ -
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JESENNÁ ČASŤ 2020/2021
ŐSZI IDÉNY 2020/2021
(Dospelí /„Aˮ/ – Dorast /U19/ – Žiaci /U15/)
(Felnőttek /“A“/ - Serdülők /U19/ - Diákok /U15/)

09.08.2020
15.08.2020
16.08.2020
22.08.2020
22.08.2020
23.08.2020
29.08.2020
30.08.2020
30.08.2020
05.09.2020
05.09.2020
06.09.2020
12.09.2020
13.09.2020
13.09.2020
19.09.2020
20.09.2020
20.09.2020
26.09.2020
27.09.2020
27.09.2020
03.10.2020
04.10.2020
04.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
11.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
18.10.2020
24.10.2020
25.10.2020
25.10.2020
01.11.2020
08.11.2020

16:30
14:00
16:00
13:30
14:00
16:00
14:00
10:30
16:00
13:00
14:00
15:30
15:00
10:30
15:30
14:00
10:30
15:00
14:00
10:30
15:00
14:00
10:00
14:30
14:30
15:00
10:30
14:00
10:30
14:00
14:00
10:30
14:00
13:30
13:30

„Aˮ
U19
„Aˮ
U15
U19
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
U15
U19
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
„Aˮ
U19
U15
U19
U15
„Aˮ
U19
U15
„Aˮ
„Aˮ
„Aˮ

FC LOKOMOTÍVA Košice - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - FK TATRA Sokoľany
TJ Družstevník Čečejovce - TJ Dvorníky-Včeláre
TJ Dvorníky-Včeláre - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - FK Baník Drnava
TJ Družstevník Budimír - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Cementár Turňa n/B. - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - OFK Slovan Poproč
TJ Družstevník Čečejovce - TJ Kokšov-Bakša
TJ Družstevník Paňovce - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - MFK Rožňava
TJ Družstevník Malá Ida - TJ Družstevník Čečejovce
OFK Slovan Poproč - TJ Družstevník Čečejovce
TJ AC Jasov - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - OFK Perín
TJ Družstevník Čečejovce - MFK Spartak Medzev
TJ Družstevník Čečejovce - TJ Pokrok Zlatá Idka
OFK Slovan Poproč - TJ Družstevník Čečejovce
FC LOKOMOTÍVA Košice B - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - TJ Dvorníky-Včeláre
TJ Družstevník Čečejovce - FK Stavmont Kysak
TJ Družstevník Čečejovce - FK Geča 73
OFK Slovan Poproč - TJ Družstevník Čečejovce
- VOĽNO - - TJ Družstevník Čečejovce
MFK Rožňava - TJ Družstevník Čečejovce
FA BENECOL Košice - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - TJ Družstevník Paňovce
TJ Družstevník Čečejovce - ŠK Polom Gemerská Poloma
TJ Družstevník Čečejovce - TJ AC Jasov
TJ Družstevník Čečejovce - - VOĽNO FK Kechnec - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Pokrok Zlatá Idka - TJ Družstevník Čečejovce
TJ MARATÓN Seňa - TJ Družstevník Čečejovce
TJ Družstevník Čečejovce - TJ HORNÁD Ždaňa
TJ Družstevník Čečejovce - FC LOKOMOTÍVA Košice
9 / 2020
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ZO ZIVOTA
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´´

FOTOALBUM
KÉPTÁR

ˇ ˇ
Denˇ rodiny v obci Cecejovce
Családi nap Csécsben

Už dlhé roky býva dobrým zvykom koncom augusta usporiadať
veľkolepé oslavy „Dni obce Čečejovce“, na ktorých sa stretáva
väčšina obyvateľov našej obce. Tento rok je však aj v tomto
smere iný, výnimočný. Z dôvodov, ktoré sú každému dobre
známe, obec nezorganizovala tieto oslavy spôsobom a v rozsahu, na aký sme boli doteraz zvyknutí. V sobotu 29. augusta
2020 v areáli prírodného javiska v skromnejších podmienkach,
sa uskutočnil „Deň rodiny v obci Čečejovce“. Na javisku, ako
prvá v poradí, vystúpila spevácka skupina Senioranka so svojím
„vojensky naladeným“ repertoárom. Maďarskými rockovými
melódiami sa predstavil Péter Bányász, následne si zanôtili „starí“ známi Pavelčákovci. Počas popoludnia sa deti mohli
dosýta vyšantiť na viacerých skákacích hradoch, zajazdiť si na
poníkoch a vyskúšať si prácu s hlinou. Dobrovoľní hasiči im pripravili aj penu na priľahlom trávniku. Večer nasledovala voľná
zábava pri hudbe prezentovanej Štefanom Farkašom. Pevne
veríme, že budúci rok bude aj v tomto smere o niečo šťastnejší
a opäť bude možné organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pre našich obyvateľov.
- OcÚ -

Már hosszú évek óta rendszeresen megrendezzük augusztus
végén a nagyszabású csécsi falunapokat, ahová ellátogat a község lakosságának zöme.
Idén azonben ezen a téren is változás történt: a mindnyájunk
számára ismert okok miatt a község nem szervezett olyan falunapokat, mint amit már megszoktunk. 2020. augusztus
29-én, szombaton délután a szabadtéri színpad előtti téren,
kicsit szerényebb körülmények között tartottuk meg a csécsi
családi napot. A színpadon a nyugdíjasok „Senioranka“ éneklőcsoportja nyitotta meg a kultúrműsort, majd Bányász Péter
magyar együttesek dalait adta elő. Ezt követően a „Pavelčákovci“
zenei együttes szórakoztatta a közönséget.
A délután folyamán a gyermekeket is színes program várta:
ugrálóvár, lovaglás és kézműves fazekas foglalkozás. A falu önkéntes tűzoltói is bemutatóval kedveskedtek nekik. Az esti hangulatot Farkas Pityu zenéje fokozta.
Meggyőződésünk, hogy jövőre ezen a téren is szerencsésebb
helyzet elé nézünk és ezáltal több kultúrális – társadalmi rendezvénnyel tudunk kedveskedni lakosainknak.
- KöH -

↓ foto: Agentúra JES
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19.

ˇ z nasej
ˇ obce
Talentovaná výtvarnícka
Községünk tehetséges muvésze
´´
V priestoroch Historickej účelovej budovy na Námestí Maratónu mieru v Košiciach v období od 8. do 30. júla 2020 priaznivci výtvarného umenia mali
možnosť navštíviť výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby v rámci krajskej
súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja. Ide o postupovú súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Krajské kolo organizuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Do súťaže bolo tohto roku prihlásených 200 diel rôzneho tematického zamerania a rôznorodých techník od
77 autorov.
Odborná porota zložená z výtvarníkov a výtvarných pedagógov hodnotila diela v jednotlivých vekových skupinách od 15-25 rokov a nad 26 rokov,
a zároveň aj v kategóriách – maľba, kresba a grafika, plastika a v osobitej
kategórii – insitná maľba. Medzi najmladších autorov patrila Janka Homzová,
talentovaná výtvarníčka z našej obce. Na výstave sa predstavila dvomi dielami – perokresbou s názvom Metamorfózy a linorytom Jeseň života. Za svoje
diela bola ocenená v skupine autorov od 15 do 25 rokov v kategórii kresba
a grafika. Následne postúpila do celoslovenského kola v Dubnici nad Váhom,
kde získala čestné uznanie. Janka je študentkou tretieho ročníka Gymnázia
na Poštovej ulici v Košiciach a dvanásť rokov navštevuje výtvarný odbor Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Výtvarnej činnosti
sa venuje už od útleho veku. K výtvarnému umeniu ju priviedla jej mama,
učiteľka výtvarnej výchovy. Zaujíma sa o kresbu, grafiku a maľbu, najviac jej
učarovala olejomaľba. Jej výtvarné práce boli vystavené na výstavách v Kulturparku (2015-2019), Kunsthallle (2019) a v Múzeu Vojtecha Löfflera (2018)
v Košiciach. Zúčastnila sa viacerých výtvarných plenérov organizovaných
umeleckou školou ako aj medzinárodného umeleckého plenéru Šírava ART
2018, ktorý organizoval Ukrajinský konzulát. Na domácich a medzinárodných
súťažiach získala viacero ocenení. V roku 2015 na Medzinárodnej výtvarnej
súťaži BITOLA v Macedónsku získala Zlaté pásmo, o rok neskôr na Medzinárodnej výtvarnej súťaži PETROHRAD OČAMI DETÍ v Lučenci 1. miesto, v roku
2018 na Výtvarnej súťaži NÁSILIE MEDZI NAMI v Košiciach 1. miesto a v roku
2019 v Srbsku na Medzinárodnej výtvarnej súťaži RADOSŤ EURÓPY 2. miesto.
Okrem výtvarnej tvorby sa venuje aj grafickému dizajnu. Podieľa sa ako
grafička na Startupe s názvom Helfni. Vytvorila logo k 50. výročiu zriadenia
Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach aj obálku Pamätnice k tomuto výročiu. Janka bola spoluautorkou nástennej maľby v čakárni Detskej ambulancie
v Čečejovciach, ktorá spríjemňuje detským pacientom čakanie na vyšetrenie.
K dosiahnutým úspechom Janke blahoželáme! Prajeme jej veľa tvorivých
síl, úspechov a radosti z tvorby.
- OcÚ -

2020. július 8. és 30. közötti időszakban a kassai Békemaraton téren található
Kelet – Szlovákiai Múzeum történelmi épületében az amatőr képzőművészet
kedvelőinek lehetőségük nyílt megtekinteni az Art Spektrum verseny regionális fordulójának tárlatát.
Ez egy felmenő rendszerű verseny , melyet a Nemzeti Népművelési Központ
hirdetett meg. A kerületi forduló szervezője a Bódva – völgyi és Érchegységi
Kulturális Központ. A versenybe idén 200 különböző tematikájú és technikájú
mű volt benevezve 77 alkotótól. A szakmai zsűri tagjai neves képzőművészek,
akik 15 – 25 és 26 év feletti korcsoportokban, festészet, rajz, grafika, szobrászat, valamint egyedi művészeti kifejezésmóddal készült alkotások – insit és
naiv művészet kategóriákban értékeltek.
A legfiatalabb versenyzők egyike a csécsi Janka Homzová volt. A kiállításon
két művét is bemutatta: a Metamorfózis című tollrajzot és az „Élet ősze“
című linóleummetszetet. Alkotásaiért a 15 – 25 korcsoportú rajz és grafika
kategóriákban díjazták, valamint továbbjutott a Máriatölgyesen megrendezett országos versenyre, ahol elismerő oklevelet kapott.
Janka a kassai Posta utcai Gimnázium harmadéves diákja és 12 év látogatja
a kassai Kovács utcai Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakát. Kiskorától
érdekli a képzőművészet, melyet rajztanár édesanyja kedveltetett meg vele.
A rajz, grafika és a festészet – azon belül az olajfestészet – érdekli leginkább.
Alkotásai kassai galériákban voltak kiállítva: Kultúrpark (2015 – 2019), Kunshalle (2019), valamint a Löffler Béla Múzeum (2018). Több, a művészeti alapiskola által szervezett plenér, valamint az ukrán konzulátus által szervezett
Šírava Art 2018 nemzetközi plenér résztvevője volt. Számos díjat nyert mind
hazai, mind nemzetközi versenyeken. A Bitola nemzetközi képzőművészeti
versenyen, Macedóniában, 2015 – ben aranysávos besorolást kapott, egy
évvel később a Losoncon megrendezett „Szentpétervár gyermekszemmel“
elnevezésű nemzetközi képzőművészeti verseny 1. helyezettje lett. 2018 –
ban az „Erőszak közöttünk“ kassai képzőművészeti verseny 1., 2019 –ben a
Joy of Europe nemzetközi gyermekfesztiválon, Szerbiában, 2. helyezést ért el.
A képzőművészeti alkotásokon kívül grafikus dizájnnal is foglalkozik, a Helfni
című startup grafikusa. A kassai Posta utcai Gimnázium megalapításának 50.
évfordulója alkalmából megtervezte az iskola logóját, valamint az Emlékkönyv borítóját. Társszerzője volt a csécsi gyermekorvosi rendelő falfestményének, mely kellemesebbé teszi a gyermekek számára a várakozást.
Gratulálunk Jankának elért sikereihez és kívánunk még sok sikert, alkotóerőt és kreativitást!
- KöH -
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