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DNES/MA
Aktuality, zaujímavosti a informácie 
o dianí v Kechneci

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

XI. évfolyam, 1/2017 szám, június, nem eladó

Ročník XI, Číslo 1/2017, jún, nepredajné

l e n  n e d á v n o 
s m e  o s l a v o v a l i 
najkrajšie sviatky 
roka – Vianoce, 
a  a n i  s m e  s a 
nenazdali a život 
nabral kozmickú 
rýchlosť. Nastali 
rôzne udalosti a 
zmeny nielen v 
rozvoji obce, ale 
iste aj v jednot-
livých rodinách, 
ktoré nás posunuli 

výrazne dopredu. 
Máme polovicu roku za sebou a môžeme 
konštatovať, že naše životné podmienky 
na katastrálnom území obce Kechnec sa 

dynamicky zmenili k lepšiemu a na mnohých 
úsekoch nastali pozitívne zmeny. 

Systematicky pokračujeme v naplňovaní 
vízie, ktorú si obec predsavzala a určili 
sme rozvojové projekty obce v dlhodobej 
koncepcii rozvoja. Je to konkrétny rozvoj, 
ktorý je o naplnení očakávaní občanov 
na úrovni miestnej územnej samosprávy, 
ktorým skvalitňujeme životné podmienky a 
zjednodušujeme život na miestnej úrovni. 
Stačí sledovať, respektíve fyzicky prejsť obcou 
a máme možnosť vnímať a vidieť, k akým 
zmenám došlo a naďalej dochádza. Tieto 
zmeny hovoria jasnou rečou a majú obrovskú 
výpovednú hodnotu. 

Bez úsilia, mojich vedomostí a schopností, 

ktoré som odovzdal v prospech rozvoja 
obce vrátane priemyselnej zóny, by určite 
mnohé rozvojové projekty neboli realizované 
a rozvoj obce by bol skromnejší. Máme vo 
zvyku sľuby naplňovať. Nesľubovali sme 
nereálne a neuskutočniteľné lacné zámery. 
Nezneužívali sme a nezneužívame vašu 
dôveru. Vašu dôveru sme sa vždy snažili 
udržať tak, aby sa vaše životné podmienky 
a očakávania systematicky a dlhodobo 
napĺňali. Každý bez rozdielu veku má právo 
na dôstojné životné podmienky s dlhodobým 
silným ekonomickým zázemím a s dobre 
rozvinutými obchodmi, službami, zdravot-
níctvom, školstvom, športom a pracovnými 
príležitosťami. 

pokračovanie na str. 2

C s a k   n e m r é g e n  ü n n e p e l t ü k  a z  é v  
legmeghittebb ünnepét – a  Karácsonyt,  és  
észre sem vettük, hogy  az  élet kozmikus 
gyorsaságra váltott, peregnek az események, 
változások, nemcsak a község de az itt élő 
családok életében is, melyek előbbre visznek 
mindannyiunkat. 

Az év felét már magunk mögött tudhatjuk, 
é s  a z t  i s  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y 
életkörülményeink a kenyheci kataszter 
területén jobbak lettek, több területen történtek 
pozitív változások. 

Szisztematikusan dolgozunk tovább elképzelé-
seink megvalósításán, melyeket célul tűztünk 
ki és meghatároztunk a község hosszútávú 

fejlesztési tervében. Ez konkrét fejlődés, mely az 
emberek elvárásainak teljesítését eredményezi 
a helyi önkormányzaton keresztül, mellyel 
javítjuk az életkörülményeket  és  helyi  szinten 
egyszerűsítjük  az életet. Elég végig menni a 
falun és megfigyelni, látni, milyen változások 
történtek és történnek folyamatosan. Ezek 
a változások világosan beszélnek és óriási az 
információs értékük. Az erőfeszítés, tudás 
és hozzáértés nélkül, melyet a község  és  az  
ipari park fejlesztése érdekében kifejtettem,  
biztosan  nagyon sok  projektünk nem valósul-
hatott volna meg és sokkal szerényebb lenne a 
fejlődés mértéke községünkben. Az ígéreteinket 
be szoktuk tartani. Nem ígértünk realitást 
nélkülöző, megvalósíthatatlan  terveket.  
Nem  éltünk  vissza és nem élünk vissza az 

Önök bizalmával. Bizalmukat igyekeztünk 
úgy meghálálni, hogy életkörülményeiket 
hosszútávon folyamatosan javítottuk. 
Életkorától függetlenül minednkinek joga van 
a méltó  életre, hosszútávon erős gazdasági 
háttérre jól fejlett üzlethálózattal, szolgál-
tatásokkal, egészségügyi ellátással, oktatással, 
sportolási lehetőségekkel  és  munkale-
hetőségekkel. 

VážENí SpoluoBČANIA, MIlé DáMy, VážENí páNI, MIlá MláDEž,

TISzTElT polgárTárSAK, KEdvES hÖlgyEK, urAK ÉS fIATAloK !

JuDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec
polgármester

Pred Po
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poKRAČoVANIE pRíhoVoRu
Tento rok sme dali do prenájmu 
a  prevádzky obchodné centrum v 
strede obce, ktoré zabezpečuje na 
profesionálnej úrovni stravovanie pre 
širokú verejnosť v oblasti reštauračnej 
činnosti. Spustila sa do prevádzky 
cukráreň a onedlho sprevádzkujeme 
výrobňu cukrárenských výrobkov. 
Výrazne sme zrekonštruovali stred 
obce – okolie amfiteátra. Maximálne 
sme dbali na estetizáciu a ochranu 
životného prostredia. Vytvorili sme 
oázu kľudu a pokoja, zatraktívnili 
sme celé územie okolo obchodného 
centra tak, aby sa každý návštevník 
cítil príjemne a zažil nezabudnuteľný 
zážitok.

V priebehu 1.  polroku 201 7 sme 
nezabudli  na sprievodné kultúr-
no-spoločenské akcie, ktoré pravi-
delne organizujeme pre každú vekovú 
skupinu. podrobnejšie o týchto akciách, 
ako aj stavebných aktivitách infor-
mujeme na ďalších stránkach novín.  
príprava spoločenských akcií a ich 
organizovanie si vyžadujú veľa energie, 
úsilia a organizačných schopností, 
nakoľko väčšinu podujatí organizujeme 
s v o j p o m o c n e  s  d o b ro v o ľ n í c k y m 
zázemím. Všetkým pomocníkom, 
dobrovoľníkom a pracovníkom obce 
týmto patrí veľké poďakovanie, že sú 
ochotní v záujme rozvíjania miestnej 
kultúry a tradície  zapájať sa do tejto 
činnosti v prospech nás všetkých. 

Načrtol som krátky prierez rôznych 
udalostí, ktoré sa konali, respektíve boli 
realizované v polročnom horizonte. Za 
týmito výsledkami je potrebné hľadať 
systematickú a cieľavedomú prácu. 
život napreduje ďalej a čas sa nedá 
zastaviť tak ako naše úsilie.

Ďalej pokračujeme v príprave rôznych 
projektov. Najbližší projekt, ktorý 
budeme realizovať je základná škola. 
Z á k l a d n ú  š k o l u  c h c e m e  s p u s t i ť 
do prevádzky k 1. septembru 2017. 
postupne, tak ako sme deklarovali a 
sľúbili. Nie je to jednoduchý projekt. 
V praxi sa stretávame s rôznymi 
prekážkami, ale život je aj o tom. 
Nenechávame sa však vyrušovať, zámer 
a koncepcia sú jasné. 

Cieľ sme si pre naše katastrálne územie 
stanovili už pred 13 rokmi, keď sme 
navrhli riešiť novodobú koncepciu 
rozvoja školského systému pod názvom 
„Európska integrovaná škola“ (skratka: 
EIŠ). už pred 13 rokmi sme považovali 

riešenie školského systému za akútnu 
záležitosť. už vtedy sme si boli vedomí, 
že súčasný školský systém nedáva 
dostatočné záruky a nezohľadňuje 
vedecko -technické napredovanie 
a prípravu žiakov na potreby pre 
automaticky riadené výrobné procesy 
so silnými jazykovými znalosťami. 
Myslíme si, že 13 rokov je dostatočný 
časový priestor na uvedomenie si 
potreby riešenia školského systému. 
Náš navrhovaný systém spočíva v 
integrácii viacerých školských subjektov 
na jedom území chronologicky na seba 
nadväzujúcich ako materská škola, 
základná škola, stredná odborná škola, 
gymnázium a vedecko-výskumná báza 
vrátane odborných učebníc, športovísk 
a internátu. Tento systém zaručuje 
potrebu a riešenie kvalifikovaných 
pracovných síl pre potreby priemy-
selnej zóny. Také a podobné školské 
komplexy by mali vznikať v tesnej 
blízkosti priemyselných zón tak, ako 
sme to navrhli už pred 13-timi rokmi. 
len táto cesta je schodná a z uvedených 
dôvodov sme riešili vo vlastnej kompe-
tencii školský systém, ktorý dáva už 
dnes záruky a istoty rodičom, že naše 
deti skutočne získajú už od materskej 
a základnej školy také vedomosti, aby 
boli dostatočne pripravené uplatniť sa 
v živote. 

Doterajšie skúsenosti a výsledky, ktoré 
dosahujeme v našich školských zariad-
eniach oprávnene dávajú rodičom 
záruky na to, že to, čo robíme, robíme v 
prospech dieťaťa – jedinca – žiaka, či už 
materskej alebo základnej školy. Máme 
eminentný záujem, aby sme vycho-
vávali múdrych vzdelaných a schopných 

jedincov. Z uvedeného dôvodu obec 
zobrala osud do vlastných

 a vašich rúk tak, aby sme spoločne 
dbali o to, aby sme naše deti naviedli 
správnym smerom. Nevyhýbame 
sa zodpovednosti, ale zodpovedne 
riešime aj danú oblasť života vo vlastnej 
obecnej kompetencii na úkor obecného 
rozpočtu.   

Intenzívne rokovania vedieme s inves-
tormi aj ohľadom dobudovania sociál-
no-zdravotného komplexu. pokiaľ 
nedôjde k dohode s potencionálnym 
investorom, obec postupne na úkor 
obecného rozpočtu začne s realizáciou 
– svojpomocnou výstavbou podľa 
svojich možností. Mnohokrát sa veci 
javia jednoducho – bezproblémovo, 
ale v skutočnosti sú to veci náročné 
a zložité. Každá investícia si vyžaduje 
svoje. Mnohí, česť výnimkám, majú 
predstavu, že stačí adresovať žiadosť 
do centrály Európskej únie alebo 
na príslušné rezortné ministerstvo 
Slovenskej republiky a projekty sa 
realizujú samy od seba. To je veľký omyl. 
Všetko si treba zaslúžiť,  je potrebné 
mať obrovskú trpezlivosť, odborné 
znalosti, schopnosti a dostatočnú 
dávku diplomacie. práve tu potre-
bujeme vašu podporu a dôveru, lebo len 
spoločným úsilím vieme napredovať.

V závere mi dovoľte vyjadriť poďako-
vanie učiteľskému zboru za ich odbornú 
prácu a popriať všetkým školákom 
pekné prázdniny. Tešíme sa na nových 
prvákov a nový školský rok.   
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folyTATáS
Idén helyeztük üzembe és bérbe is adtuk a 
faluközpontban levő üzletközpontot, mely 
magas színvonalú éttermi szolgáltatással 
kulturált étkezési lehetőséget biztosít. 
ugyancsak üzembe helyeztük a cukrászdát 
és rövidesen beindul a cukrászati termékek 
előállítása is. Jelentős felújításon ment 
keresztül  a faluközpont az amfiteátrum 
környékén és maximális erőfeszítéseket 
fejtettünk ki a környezetvédelem és az 
esztetizáció területén. A nyugalom és 
béke oázisát hoztuk létre, attraktívabbá 
tettük az üzletközpont környékét, hogy 
minden idelátogató jól érezze magát és 
felejthetetlen élményekben legyen része. 

2017 első félévében nem feledkeztünk meg a 
kulturális-társadalmi akciókról, melyeket 
minden korosztály részére rendszeresen  
megrendezünk. Erről bővebben lapunk 
további oldalain olvashatnak. A társadalmi 
események megszervezése sok energiát, 
szorgalmat és rendezői képességet igényel, 
mivel a legtöbb eseményt önkéntesek 
bevonásával önerőből rendezzük meg. 
Minden segítőnek, önkéntesnek és a községi 
hivatal dolgozóinak kijár a köszönet,  hogy 
a helyi kultúra és  hagyományok  fejlesztése 
érdekében bekapcsolódnak a munkába 
mindannyiunk javát  szolgálva. 

Különféle  események  rövid  áttekintését  
vázoltam  fel, melyek az első félév 
idején lettek vagy lesznek megrendezve.  
E tevékenységek mögött a rendszeres és  
célratörő munkát kell látnunk. Az  élet  
megy  tovább, nem  lehet  megállítani, 
akárcsak a mi célkitűzéseinket.

foly tatjuk a különféle projek tjeink 
előkészítését.  legújabb ter vünk az 
alapiskola kivitelezése. Az alapiskolát 
2017 szeptember 1-én akarjuk megnyitni.  
fokozatosan  úgy, ahogy megigértük és 

deklaráltuk. Nem egyszerű projektről 
van szó. A gyakorlatban különféle 
nehézségekkel találkozunk, de az élet már 
csak ilyen. Nem zavartatjuk magunkat, a 
szándék és az elképzelés világos.  Katasz-
terünkben már 13 évvel ezelőtt kitűztük a 
célt,  és  az oktatási rendszer  újszerű  elkép-
zelését akarjuk megvalósítani  az Európai 
Integrált Iskola (röviden: EII)  formájában.  
Már 13 évvel ezelőtt fontosnak ítéltük meg 
az oktatási rendszer megújítását. Már 
akkor tudtuk, hogy a jelenlegi oktatási 
rendszer nem nyújt megfelelő biztonságot 
és nem felel meg a tudományos-műszaki 
fejlődés kihívásainak, nem veszi figyelembe  
a diákok felkészítésénél az  automatikus 
vezérlésű gyártási  folyamatok oktatásának 
szükségességét és az idegen nyelvek 
ismeretét. Úgy gondoljuk, hogy 13 év elég 
hosszú idő ezeknek a követelményeknek  a 
megértésére. Az általunk javasolt rendszer 
lényege, hogy több,  időrendben egymásra 
épülő,  oktatási szubjektumot integrál egy 
helyre, úgy  mint az  óvodát, alapiskolát, 
s z a k k ö z é p  i s k o l á t ,  g i m n á z i u m o t  , 
mindezeket  tudományos- kísérleti bázissal, 
szaktantermekkel, sportlétesítményekkel 
és internátussal. Ez a módszer biztosítja a 
kvalifikált munkaerő képzését az ipari zóna 
részére. Ilyen és ehhez hasonló oktatási 
komplexumoknak kellene létesülniük  
minden ipari park mellett, ahogy azt mi 
javasoltuk már 13 évvel ezelőtt.  Csak   ez 
a járható út, ezért döntöttünk úgy, hogy 
saját hatáskörünkben  valósíjuk meg ezt  az 
iskola redszert, amely már ma biztosítékot 
nyújt a szülőknek, hogy gyermekeik már 
az óvodás és alapiskolás kortól kezdődően 
olyan ismeretekre tesznek szert, melyeket 
gond nélkül tudnak majd  kamatoztatni a 
valós életben.  Az eddigi tapasztalatok és 
eredmények, melyeket iskolai intézménye-
inkben tapasztalunk, arról  biztosítják a 
szülőket, hogy  amit teszünk, azt a gyerek, 

az egyén, a diák érdekében tesszük – akár 
az óvodában, akár az alapiskolában. 
Elsődleges érdekünk, hogy okos, művelt, 
szakképzett egyéneket neveljünk.  Ebből a 
megfontolásból a község saját   és az Önök 
kezébe vette az irányítást, hogy közösen 
ügyeljünk arra, hogy gyermekeinket a 
megfelelő irányba vezessük. Nem vonjuk 
ki magunkat a felelőség alól, hanem saját 
hatáskörünkben a községi költségvetés 
t e r h é r e  fe l e l ő s é g t e l j e s  m e g o l d á s ra 
törekszünk az életnek ezen a területén is. 

Intenzív tárgyalásokat folytatunk befek-
tetőkkel az egészségügyi komplexum 
befejezése  érdekében. Amennyiben nem 
sikerül megállapodni a potencionális 
beruházóval,  a község saját költségvetése 
terhére fokozatosan  és  lehetőségeihez 
mérten fog hozzá a kivitelezéshez. Sokszor 
egyszerűnek tűnnek a dolgok, de a 
valóságban nagyon is összetettek.  Minden 
befektetés megköveteli a magáét. Sokan, 
tisztelet a kivételnek, úgy képzelik, hogy 
elég az Európai Únió központjába vagy 
az illetékes szakminisztériumba címezni 
egy kérvényt és  a projektek maguktól 
megvalósulnak. Ez egy nagy tévedés. 
Mindent ki kell érdemelni, nagy türelemmel, 
szakképzettséggel,  hozzáér téssel és 
megfelelő diplomáciai érzékkel  kell 
rendelkezni. Éppen itt van szükségünk az 
Önök támogatására és bizalmára, mert 
csak közösen tudunk előre haladni.

v é g e z e t ü l  e n g e d j é k  m e g ,  h o g y 
megköszönjem  a tantestület  kiváló 
munkáját, és nagyon szép vakációt 
kívánjak az iskolásoknak.  Örömmel várjuk 
az új iskolaévet és az új elsősöket.

Pred Po
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STAVEBNé AKTIVITy oBCE A ÚDRžBA  
VEREJNého pRIESTRANSTVA A oBECNÝCh 
oBJEKToV  V  I. polRoKu 2017

Obecné kOmunikácie 
a chOdníky 

v zimných mesiacoch odpratanie 
snehu, posypové práce, údržba ciest a 
chodníkov v pojazdnom stave, údržba 
verejných priestranstiev pri základnej 
a materskej škole, pri  zdravotnom 
stredisku,  obecnom úrade, na cintoríne  
- odpratanie posypového materiálu z 
miestnych komunikácií.

FutbalOvé ihriskO 

zastrešenie  tribúny, výstavba parko-
viska pri futbalovom ihrisku pre 
návštevníkov futbalových zápasov.

ŠpOrtOvý  areál 

dokončenie prestavby podkrovia 
wellnes budovy. Rekonštrukcia budovy 
pozostávala z  výmeny poškodeného 
krovu, tepelnej izolácie podkrovia, 
výmeny strešných okien, sociálnych 
zariadení. Zrekonštruovanú miestnosť 
esteticky dotvára krb. po rekonštrukcii 
je miestnosť možné využiť pre rôzne 
rodinné oslavy, kongresy, školenia. 
Kapacita je do 50 osôb s vlastnou 
kuchynkou.

V 1. polroku  sme pokračovali  v stavebných  prácach na obecných budovách a objektoch. Rekonštrukčné práce a nové  projekty 
boli financované prevažne z rozpočtu obce. 

KözutaK és járdáK 

a téli hónapokban hóeltakarítás, szórás, 
a közutak és járdák karbantartása, a 
középületek előtti területek rendbentartása 
 – óvoda, iskola, orvosi rendelő, községi 
hivatal, temető. Tél végén a szóróanyag 
összetakarítása és eltávolítása a 
közterületekről és utakról.

Futballpálya

a lelátó befedése, parkoló építése a pálya 
mellett a nézők számára

a Községi hivatal 
épülete 

az épület alagsorában feltört talajvíz 
elvezetése, a megrongálódott vakolat és 
festék eltávolítása, a szigetelés, vakolat és 
festés  felújítása

budOva ObecnéhO 
úradu 

odstránenie havarijného stavu 
v suteréne budovy po zatekaní 
podzemnej vody – odstránenie poško-
denej omietky, obnova izolácie, úprava 
omietky, maľby. 

sportcsarnoK

befejeződtek Wellnes épület tetőterének 
felújítási munkálatai. A felújítás a 
megrongálódott födémrész cseréjéből, 
a tetőtér hőszigeteléséből, a tetőab-
lakok cseréjéből és a szociális helyiségek 
felújításából  állt. A felújított helyiséget 
kandalló teszi még esztétikusabbá .  50 fős 
kapacitásával és saját konyhájával alkal-
massá vált  különféle családi ünnepségek, 
kongresszusok  és  iskolázások megren-
dezésére.

Pred

Po
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KÖzSÉgI  proJEKTEK, ÉpíTKEzÉSEK ÉS A 
KÖzTErülETEK ÉS KÖzSÉgI oBJEKTuMoK 
fENNTArTáSA  2017-BEN – I. fÉlÉv

cintOrín –  výstavba  
betónOvéhO 
OplOtenia OkOlO 
cintOrína

odstránenie  starého nefunkčného 
pletiva ,  príprava  a vyčistenie  
miesta výstavby, odstránenie zaras-
tených kríkov, uloženie betónových 
stĺpov a platní  po 400 m dĺžke. Na 
rekonštrukčných prácach budeme 
naďalej pokračovať.

revitalizácia centra 
Obce iii. etapa 

pokračovanie  revitalizácie  brehov 
Sokolianskeho potoka  na úseku od 
Amfiteátra smerom k 40 b. j., výstavba 
viacúčelového betónového oplotenia, 
ktoré bude slúžiť aj ako povodňová 
ochrana, spevnenie brehov potoka, 
výsadba okrasných rastlín, rozšírenie 
a u t o m a t i c k é h o  z a v l a ž o v a n i a , 
vytvorenie tzv. zoologickej záhrady 
– atrakcie pre deti v podobe polyres-
inových figúr rôznych zvierat ale aj 
rozprávkových postáv v priestoroch 
parku v strede obce. Celá lokalita okolo 
Amfiteátra vytvára dominantu obce a 
dáva dostatok priestoru na oddych bez 
rozdielu na vekovú skupinu občanov.

výstavba  ObecnéhO 
kOmpOstOviska 

príprava  miesta výstavby,  plánovaná  
výstavba prístupovej cesty k obecnému 
kompostovisku, terénne úpravy.

Az 1. félévben folytattuk a munkálatokat a községi építkezéseken. A  felújítási munkálatok és az új  projektek  túlnyomó részt a községi 
költségvetésből lettek finanszírozva.

Köztemető – a temető 
KörbeKerítése beton 
elemeKKel  

a régi elrozsdált drótkerítés eltávolítása,  a 
benőtt bokrok kivágása, a terület kitisz-
títása és előkészítése,  a betonoszlopok és 
betonelemek  elhelyezése 400 folyóméter 
hosszan a temető körül. A felújítási 
munkálatok folytatódnak.

a FaluKözpont 
Felújítása iii. szaKasz 

a Szakalyi patak mentén folytatódnak 
a munkálatok az Amfiteátrumtól a  40 
lakásos tömbház irányába, többfunkciós 
betonkerítés építése, amely szükség esetén 
árvízvédelmi eszközként is szolgál majd,   
a patakpart megerősítése, dísznövények 
kiültetése,az automatikus öntözőrendszer 
kibővítése, a gyerekek számára polirezin  
állat- és mesefigurákból  egy „állatkert”  
kialakítása  a faluközpontban levő parkban.  
A szabadtéri színpad környéke  így igazi 
szabadidő központtá alakul  át, ahol 
minden korosztály jól érezheti magát.

Községi Komposztáló 
építése 

az építési terület előkészítése és a  
komposztálóhoz vezető bekötő út 
területének előkészítése, tereprendezés
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výstavba mOstu 

výstavba mostu v centre obce pri 
cukrárni bude dotvárať nezabud-
nuteľnú atmosféru oddychu a pokoja. 
Most je stavebne riešený tak, aby si 
mohli návštevníci so svojimi rodinnými 
príslušníkmi priateľmi a známymi 
posedieť nad hladinou Sokolianského 
potoka a vychutnávať ponúkané 
dobroty miestnej cukrárne. Zaujíma-
vosťou je aj umelecké stavebné dielo 
vyhotovené zo zámkovej dlažby, 
ktorému dali šikovné ruky a schopnosť 
našich remeselníkov pánov Jána 
Budzáka ml., Stanislava halčina, Jána 
holuja a Jána Budzáka st. vážnosť.

kamerOvý systém 

v záujme ochrany majetku obce 
rozširujeme kamerový systém na 
obecných objektoch a na verejných 
priestranstvách z dôvodu zvýšeného 
výskytu vandalizmu.

Revízie bezpečnostných systémov na 
obecných objektoch.

pravidelná údržba verejnej zelene, 
verejných  priestranstiev a miestneho 
cintorína – kosenie, upratovanie, 
úprava terénu, výsadba okrasných 
rastlín na verejných priestranstvách, pri 
ZŠ, pri zdravotnom stredisku.

vysOkOrýchlOstný Optický 
internet 

s príchodom jari obec Kechnec v spolupráci so spoločnosťou 
ANTIK pokračovala  s pripojovaním jednotlivých domácností  
na vysokorýchlostný optický internet, televíziu a telefón. obec 
zabezpečuje výkopové práce a hľadanie prípojok do jednot-
livých domov. pripojenie sa k optickej sieti prináša občanom 
už v súčasnosti mnoho technologických výhod a v budúcnosti 
prinesie možnosť využívať aj obecné služby, ktoré plánujeme 
zaviesť pre občanov, ako zasielanie obecných oznamov, ktoré 
sa zobrazia na čítačke a bude si ich možné aj vypočuť, ďalej 
možnosť tzv. SoS tlačidla pre seniorov na rýchle privolanie 
pomoci, atď. Tieto služby je však možné začať technicky 
riešiť až po napojení väčšiny domácnosti na optické rozvody, 
ktoré prevádzkuje spoločnosť ANTIK. obec Kechnec vyzýva 
občanov, aby využili ponúkanú podporu obce spočívajúcu 
v znášaní nákladov na inštalačný poplatok. Túto ponúkanú 
podporu plánujeme ukončiť ku koncu roku 2017. pre technickú 
predprípravu využívania optickej siete kontaktujte Ing. 
Gálffyho na t. č. 0907 978 711 a pre ponuku služieb priamo 
spoločnosť ANTIK na t. č.: 055/3012345. 

hídépítés

a a faluközpontban levő cukrászda 
mellett  megteremti a pihenés és kikapc-
solódás feledhetetlen atmoszféráját. A híd 
építészetileg úgy lett kialakítva, hogy az 
idelátogatók családjaikkal és barátaikkal 
együtt a Szakalyi patak szintje felett  
elüldögélve élvezhessék a helyi cukrászda  
finomságait. A hidat  a térkövek művészi 
elrendezése teszi különlegessé, mely az 
ügyes kezű mesteremberek : ifj. Budzák Ján, 
halčin Stanislav, holuj Ján és id. Budzák 
Ján  munkáját és hozzáértését dícséri.

térFigyelő rendszer 

a vandalizmus  terjedése miatt a  községi 
vagyon védelmének érdekében kiterjesz-
tettük a térfigyelő rendszert  minden 
községi objektumra és közterületekre

A biztonsági rendszerek felülvizsgálata  
a községi objektumokon.

A közterületek és zöldterületek valamint 
a temetőkert rendszeres karbantartása 
– kaszálás, takarítás, tereprendezés, 
dísznövények kiültetése a közterületeke, az 
iskola előtt, az egészségügyi központnál

nagysebességű optiKai internet 

a tavasz beköszöntével a község az ANTIK társasággal együtt-
működve folytatja  a nagysebességű internet, televízió és telefon 
bekötését az egyes háztartásokba. A község a földmunkákat és 
a bekötő csonkok felkutatását végzi. Az optikai hálózathoz való 
csatlakozás  már  most  is több előnnyel jár.  A jövőben többféle 
községi szolgáltatás felhasználását teszi majd lehetővé, ilyenek  
a  közérdekű értesítők küldése, melyet  elolvashatnak, vagy 
meghallgathatnak, vagy az idősebbek számára  tervezett ún. SoS 
gomb használata gyors segítség hívására, stb. Ezeknek a szolgál-
tatásoknak a  műszaki  feltételei azonban csak akkor adottak,  ha a 
háztartások többsége már rácsatlakozott az ANTIK társaság által 
üzemeltetett  optikai internethálózatra. Kenyhec község felhívja a 
lakosságot, hogy használja ki a bekötés költségeire a község által 
folyósított támogatást . Ezt a pénzügyi támogatást  2017 végéig 
tervezzük megszüntetni.A műszaki előkészületek ügyében hívják 
gálffy Béla mérnököt a 0907 978 711 mobilszámon vagy az ANTIK 
társaságot a 055/3012345 telefonszámon.

Pred

Po
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oZNáMENIE / éRTESíTéS

vážení Občania / tisztelt lakOsság !

starOstlivOsŤ O vOdOmernú Šachtu
A vízAknA kArbAntArtásA

Správca obecného cintorína  v Kechneci, obec Kechnec, si dovoľuje  upozorniť  
prenajímateľov   hrobových a urnových miest ,  aby si skontrolovali  platnosť 
nájomných zmlúv hrobových miest,  nakoľko  10-ročné nájomné obdobie 
zmlúv uzavretých v roku 2007 sa v  mesiacoch september – november  2017 
chýli ku koncu. 

Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového/urnového miesta 
zostane zachovaný v prípade, že predĺžite nájomnú zmluvu (na 10, 20, 30 
rokov) a uhradíte  poplatok za užívanie hrobového/urnového miesta na ďalšie 
obdobie. poplatok za prenájom hrobového/urnového miesta na 10 rokov je 
16,60 €. 

obec  zdigitalizovala  mapu kechneckého  cintorína  a sprístupnila na webovej 
stránke www.cintoriny.sk .Všetky údaje o hroboch, zomrelých, platbách 
a stave zmlúv, ako aj digitálna mapa cintorína sú tu zverejnené. Ďalšie 
informácie získate na obecnom úrade na telefónnom čísle 055/728 25 12.

v zmysle VZN č. 8, ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu 
hospodárskych zvierat, žiadame tých majiteľov psov, ktorí si doposiaľ 
nesplnili povinnosť podľa § 3 , bod 3 písm. d), e), a to predloženie očkova-
cieho preukazu, ktorý musí obsahovať záznam o aktuálnom  očkovaní 
proti besnote a fotografiu chovaného psa, aby tak bezodkladne urobili na 
obecnom úrade v Kechneci.

Fotografie psov je možné posielať aj e-mailom na adresu: obeckechnec@
mail.t-com.sk, do mailu uveďte číslo evidenčnej známky, resp. adresu, na 
ktorej je pes chovaný.

presnou evidenciou všetkých psov v obci vieme rýchlo reagovať na prípadne 
útoky psov na občanov, zabezpečiť odchyt túlavých psov z obce, a tým zvýšiť 
bezpečnosť občanov našej obce.

Za spoluprácu ďakujeme! 

Dovoľte nám oboznámiť vás s povinnosťami pri údržbe a starostlivosti 
o vodomernú šachtu. počas tohtoročnej zimy vzhľadom na veľmi nízke 
teploty dochádzalo k zamŕzaniu a následnému poškodeniu vodomerov. 
Vzhľadom na túto skutočnosť si vás dovoľujeme oboznámiť s povinnosťami 
odberateľa vody. podľa zákona č. 442/2002 Z. z. § 4 odst. 7 písmena c je 
vlastník povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady a 
podľa § 26 odst. 1 písmena d je odberateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi 
zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy 
na meradle. Z toho vyplýva, že odberateľ musí vybudovať vodomernú 
šachtu tak, aby sa predchádzalo poškodeniu prípojky a meradla. Zároveň 
musí udržiavať túto šachtu v čistom a suchom stave.
Ako predísť zamrznutiu vodomeru:
1. vlastníci, ktorí využívajú nehnuteľnosť iba na rekreáciu:
 a) vybudovať vodomernú šachtu tak, aby mala riadny strop  
  (nie dosky, plech a pod.),
 b) vstupný poklop a strop šachty tepelne zaizolovať 
  (nie nahádzať do šachty polystyrén, matrace a pod.),
 c) pred zimným obdobím uzatvoriť odber vody pred vodomerom 
  a z prípojky vypustiť vodu.
2. vlastníci, ktorí nehnuteľnosť používajú na stále bývanie:
 pre túto skupinu odberateľov platia body a) a b). 

Vykonanie týchto opatrení je vo vašom záujme, nakoľko prípadné vzniknuté 
škody vám budú fakturované.
V priebehu tohto kalendárneho roka budú vykonané kontroly vodomerných 
šácht a výmena vodomerov. S prípadnými otázkami alebo problémami sa 
môžete obrátiť na pracovníkov Úpravne vody, ktorí vám ochotne odpovedia 
na vaše otázky a navrhnú riešenie vašich problémov týkajúcich sa odberu 
pitnej vody a kanalizácie.

A kenyheci köztemető üzemeltetője, Kenyhec község, felhívja figyelmüket, 
hogy szíveskedjenek ellenőrizni a sírhelyek/urnahelyek bérletéről szóló 
szerződések érvényességét, mivel a 2007-ben kötött szerződések 10 éves bérleti 
időszaka idén   szeptember –november hónapokban  lejár. 

Az érintett sírhelyhez/urnahelyhez  kötött bérleti viszony továbbra is 
érvényben marad, amennyiben  meghosszabítják a bérleti szerződést (további 
10,20,30 évre) és kifizetik a bérleti díjat. Egy sírhely/urnahely bérleti díja 10 
évre 16,60 €.

A község digitalizálta és a www.cintoríny.sk web oldalon hozzáférhetővé tette 
a kenyheci  sírkert tervrajzát. Itt megtalálhatnak minden adatot a sírokról, 
az elhunytakról, a bérleti szerződésekről, a bérleti díjak befizetéséről  és 
megtekinthetik a sírkert digitális térképét is. További információkat a községi 
hivatalban a 055/728 25 12 telefonszámon kaphatnak.

A 8.számú áÉr értelmében, amely az ebtartás és haszonállat-tartás 
feltételeit szabályozza, felkérjük azokat a kutyatulajdonosokat, akik még 
nem teljesítették a 3.§, 3. pontjának, d) és e) bekezdéseiben előírtakat, azaz 
nem nyújtották be a kutyájuk oltási igazolványát, melynek tartalmaznia 
kell a veszettség elleni  aktuális oltás igazolását  és a kutya fényképét is, 
azok haladéktalanul tegyenek eleget kötelességüknek a Kenyheci Községi 
hivatalban.

A kutyák fényképét e-mail – ben is elküldhetik az obeckechnec@mail.t-com.
sk címre. A fénykép mellett tüntessék fel a kutya nyilvántartási számát, és a 
címet, ahol a kutyát tartják.

A községben található ebek  pontos nyilvántartásával azonnal tudunk 
reagálni olyan esetekben, amikor  kutya támad emberre, befoghatjuk a 
kóborkutyákat és ezzel jelentősen emelhetjük a lakosság biztonságérzetét.
Együttműködésüket köszönjük !

Engedjék meg, hogy megismertessük Önöket a vízmérő akna  karbantartásának 
részleteivel. Az idei tél szokatlanul alacsony hőmérsékletének következtében sok 
helyen megfagytak és károsodtak a vízmérő órák. Erre a tényre hivatkozva engedjék 
meg, hogy felhívjuk figyelmüket a fogyasztók kötelességére. A 422/2002 sz. törvény  
4.§, 7. bek. c. pontja értelmében a tulajdonos köteles megtéríteni a bekötőcsonk 
karbantartási és javítási költségeit és a 26.§, 1. bek. d. pontja értelmében a 
fogyasztó köteles az észlelt hibát jelenteni  a víz-, a szennyvízakna, valamint a 
vízmérő óra esetében is. Ebből következik, hogy a fogyasztónak úgy kell megépítenie 
a vízaknát, hogy megelőzze a bekötőcső  és a vízmérő óra károsodását. végezetül az 
aknát száraz és tiszta állapotban kell tartania.
hogyan előzzük meg a vízmérő óra befagyását :
1. a hétvégi házak tulajdonosai :
 a) úgy kell megépíteni a vízmérő aknát, hogy megfelelő mennyezete legyen 
 ( nem csak deszka, pléh, stb)
 b)  a zárófedelet és a mennyezetet rendesen kell  hőszigetelni 
  (nem polisztirént, matracot, stb. rakni az aknába)
 c) a tél beállta előtt elzárni a vizet a vízmérő óra előtt és 
  a bekötőcsőből kiengedni a vizet
2. állandó lakhelyül szolgáló ingatlanok tulajdonosai:
        az ő esetükben az a) és b) pont érvényes.

Ezeket az intézkedéseket saját érdekükben végezzék el, mivel kár esetén a javítás 
költségeit kiszámlázzuk Önöknek.  
Ebben a naptári évben sor kerül a vízmérő aknák ellenőrzésére és a vízmérő órák 
cseréjére. Esetleges gondjaikkal, kérdéseikkel forduljanak a vízmű dolgozóihoz, akik 
készségesen megválaszolják kérdéseiket és javaslatot tesznek a vízfogyasztás vagy a 
szennyvíz elvezetése területén  felmerült problémáik megoldására.
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pREhĽAD uSKuToČNENÝCh AKCIí
ESEMÉNyNApTár

stretnutie na 
Štedrý deŇ

Spoločné stretnutie otvoril na Štedrý 
deň, 24. decembra, v centre obce 
pán starosta a zavinšoval všetkým 
prítomným pokojné a požehnané 
prežitie najkrajších sviatkov roka. 
Následne si tí  najmenší prebrali 
prichystané vianočné darčeky a tí starší 
si navzájom v príjemnej atmosfére 
vinšovali. V éteri zneli známe koledy. 
počasie bolo síce mrazivé, ale to k 
týmto sviatkom patrí. Myslíme, že aj 
toto podujatie už má pevné miesto 
v kalendári obecných aktivít a aj v 
srdciach Kechnečanov.

silvester 2016 

V amfiteátri obce Kechnec ani v 
roku 2016 nechýbala každoročná 
oslava, resp. rozlúčka so starým 
rokom – Silvester 2016. Kechnečania, 
ktorí sa zišli na tejto akcii spoločne 
oslávili záver roka pod holým nebom 
v príjemnej atmosfére a s horúcim 
vareným vínkom a dobrou hudbou. 
Nový rok bol zahájený ohňostrojom a 
spoločným prípitkom. počasie, čo sa 
týka viditeľnosti, tentoraz prialo, a tak 
sme si mohli vychutnať aj nádherné 
svetelné divadlo, ktoré sa odohrávalo 
na hviezdnej oblohe. 

ŠteFanská zábava 2016

Na sklonku minulého roku sme zorga-
nizovali 3. ročník Štefanskej zábavy, 
ktorá sa konala 26. decembra 2016 v 
Kongresovej sále obecného úradu v 
Kechneci. Na zábave v štýle “Batyubál” 
celý večer hrala prítomným hudobná 
skupina – JIMMy BAND. Štefanská 
zábava sa až do rána niesla v duchu 
príjemnej atmosféry. Tí odvážnejší si 
vyskúšali aj novinku – karaoke show, 
ktorá bola spestrením večera. Tretí 
ročník tohto podujatia dopadol opäť 
úspešne, tešíme sa na ďalší ročník.

szentestei találKozó

Az év legszebb ünnepén a közös megem-
lékezést december 24-én, Szentestén, a  
polgármester úr nyitotta meg a faluköz-
pontban, és minden jelenlevőnek áldott 
és békés ünnepeket kívánt. Ezt követően 
a legkisebbek vehették át a nekik szánt 
karácsonyi ajándékokat míg az idősebbek 
boldog ünnepeket kívántak egymásnak. Az 
éterben felcsendültek a karácsonyi dalok. Az 
időjárás fagyos volt ugyan, de ez hozzátar-
tozik az ünnephez. Úgy gondoljuk, hogy 
ennek az eseménynek már biztos helye van a 
községi események sorában, de a kenyheciek 
szívében is. 

szilveszter 2016

A kenyheci Amfiteátrumban 2016-ban sem 
hiányzott az évente megrendezésre kerülő 
ünnepség,  az óév – búcsúztató  Szilveszter. 
Azok a kenyheciek, akik eljöttek, kellemes 
légkörben, közösen búcsúztatták az 
óévet a szabad ég alatt, finom forralt bor 
társaságában. Az Új évet  tűzijátékkal és 
közös pohárköszöntővel  üdvözöltük. Az 
időjárás igazán kegyes volt hozzánk, ezért 
teljes pompájában élvezhettük az égbolton 
megjelenő fényjátékot.

istván-napi bál 2016

Év végén  már 3. alkalommal rendeztük meg 
az István-napi bált  2016. december 26-án 
a Kenyheci Községi hivatal kongresszusi 
termében.  A „batyubál“  jellegű mulatságon 
a JIMMy BANd zenekar húzta a 
talpalávalót. A jó hangulatú  István bál 
a kora reggeli órákig tartott. A harmadik  
évfolyam is jól sikerült , örömmel várjuk a 
következőt.
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nOvOrOčný 
galakOncert

Aj tohto roku sme pripravil i  vo 
f a š i a n g o v e j  s e z ó n e  n o v o r o č n ý 
galakoncert, ktorý sa uskutočnil 20. 1. 
2017 v piatok o 18:00 hod. v Kongresovej 
sále obecného úradu v Kechneci.  Na 
koncerte vystúpili sólisti   Budapeš-
tianskej INTERopERETTy, hviezdy 
súboru Memory Interoperett: Ibolya 
Nagy,  Kati Szász, Dániel Gábor,
József Egri. Zazneli tu najznámejšie 
skladby operetného rep er t oá ru, 
ako napr.: ária Sylvie z Čardášovej 
princeznej, ária Marice z Grófky Marice, 
Joj, cica a ďalšie. 

karneval 2017

Tradičná každoročná akcia pre deti 
sa konala 24. 2. 2017 v kongresovej 
sále a podrobnosti z priebehu opisuje 
riaditeľka Materskej školy v Kechneci vo 
svojom článku.

újévi gálaKoncert

A farsangi időszakot idén  is újévi gálakon-
certtel kezdtük , melyre 2017.1.20-án 
került sor 18:00 órai kezdettel a Kenyheci 
Községi hivatal kongresszusi termében.  
A koncerten a budapesti Interoperett 
társulat szólistái, a Memory Interoperett 
csillagai léptek fel :Nagy Ibolya, Szász Kati, 
gábor dániel és Egri József. A koncerten a 
operett repertoár legismertebb melódiái 
csendültek fel, mint Sylvia belépője a 
Csárdáskirálynőből,  Marica áriája a Marica 
grófnőből, a Jaj cica  és a többi.

Karnevál 2017

A hagyományosan megrendezett gyerek 
karneválra 2017.2.24-én került sor a 
kongresszusi teremben. Bővebben az 
óvodaigazgató cikkében olvashatnak az 
eseményről.

26. reprezentačný 
ples

V sobotu 4. februára sa konal 26. 
jubilejný reprezentačný ples obce 
Kechnec. Čarovný večer sa niesol v 
príjemnej nálade prítomných hostí, 
ktor ých počas celého podujatia 
sprevádzal pestrý program až do 
neskorého rána. V rámci plesu, ako 
každý rok, sme poďakovali hosťom, 
ktorí nás podporovali a podporujú 
v našich rozvojových aktivitách. 
Večerom sprevádzala moderátorka 
Aneta parišková a hosťom večera bol 
nezabudnuteľný spevák a skladateľ 
Vašo patejdl.

výstava histOrických 
vOzidiel

Dňa 5. 5. 2017 sme v poobedných hodinách 
zorganizovali výstavu historických vozidiel, 
ktoré zavítali  do našej obce. počas výstavy 
mali návštevníci možnosť nielen pokochať 
sa automobilovými skvostami, ale aj občer-
stviť sa výborným jedlom a tí najmenší sa 
mohli rozptýliť a pobaviť aj na skákacích 
hradoch. Táto akcia určite potešila nielen 
fanúšikov motorizmu, pretože sa bolo 
skutočne na čo pozerať. obec ocenila 
drobným vecným darom aj troch majiteľov, 
podľa nás najkrajších vozidiel, ale nádherné 
boli skutočne všetky.

26. reprezentációs 
bál

A 26. kenyheci reprezentációs bált február 
4-én, szombaton rendeztük meg. A 
varázslatos éjszaka kellemes  légkörben 
telt és a vendégeket gazdag program várta 
egészen  reggelig. Ahogy mindig,  most is  
megköszöntük bőkezű szponzorainknak, 
hogy  támogatták törekvéseinket. részt-
vevők: moderátor –Aneta parišková  és a 
felejthetelen zeneszerző és énekes  vašo 
patejdl.

veterán autóK 
Kiállítása

A községbe érkezett vetrán autók kiállítását 
szerveztük meg 2017.5.5-én. A kiállítás ideje 
alatt nemcsak megcsodálhatták ezeket a 
ritkaságokat, de kiváló frissítőket kóstol-
hattak, míg a legkisebbek az ugráló várakban  
szórakozhattak kedvükre. Ez az akció biztosan 
nemcsak a motorsport rajongóit örvendez-
tette meg, mert igazán akadt itt néznivaló.  
A község szerény tárgyi ajándékkal díjazta 
a szerintünk legszebb hármat, de valójában 
mindegyik csodálatos volt.
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súŤaž vO výrObe 
klObás a tradičné 
pečenie chleba

Dňa 6. mája 2017 sa uskutočnil II. ročník 
Súťaže vo výrobe klobás na báze miestnych 
tradícií s možnou ochutnávkou.  Do súťaže 
sa zapojilo 12 družstiev. prvé tri miesta 
obsadili Cinyó team, Kechnec a ZŠ Kechnec. 
len pripomíname, že družstvá sa bodovali 
navzájom a v porote, ktorá udeľovala body 
bol zástupca z každého tímu.  Na tento 
deň sme pripravili aj niekoľko sprievodných 
zaujímavých akcií pre každú vekovú 
kategóriu priamo v športovom areáli, 
kde sme súčasne organizovali aj ukážku 
tradičného domáceho pečenia chleba. 
Do pečenia chleba sa zapojili aj niektoré 
Kechnečanky, ktoré využili túto jedinečnú 
príležitosť a podaril sa im skutočne 
vynikajúci chlebík. pre deti  boli opäť 
pripravené skákacie hrady, a pre všetkých 
návštevníkov dobré jedlo a občerstvenie.

deŇ detí

Sobota 3. júna patrila našim najmenším 
Kechnečanom, pre ktorých sme pripravili 
v športovom areáli oslavu Dňa detí. 
počas veselého slnečného dňa bol pre 
deti pripravený bohatý kultúrny program 
ako rôzne nafukovacie atrakcie, súťaže 
a kultúrny program v podaní Divadla 
portál, ktoré vystúpilo s interaktívnym 
predstavením o Martinkovi Klingáčikovi. 
pre deti sme prichystali aj bezplatné občer-
stvenie v podobe zmrzliny, pizze, zákusku 
a nápoja. 

Kolbásztöltő verseny 
és hagyományos 
Kenyérsütés

A Kolbásztöltő verseny második évadját 
rendeztük meg 2017.5.6-án a helyi 
hagyományok alapján kóstolóval egybekötve. 
12 csapat versenyzett. Az első három helyen a 
Cinyó team, Kenyhec és a Kenyheci Alapiskola 
csapata végzett. Csak megjegyezzük, hogy a 
csapatok egymást is pontozták, és a bírálóbi-
zottságban minden csapat képviseltette magát  
egy-egy taggal. 
Erre a napra minden korosztály számára  egy 
sor kísérő programot szerveztünk a sportköz-
pontban, ahol a hagyományos kenyérsütést 
is bemutattuk. A kenyheci asszonyok éltek 
a lehetőséggel  és ők is  bekapcsolódtak a 
kenyérsütésbe – az eredmény igazán finomra 
sikeredett. A gyerekeket ismét ugráló várak 
várták, a látogatókat finom ételek és italok.

gyereKnap

Június 3-a a legkisebb kenyhecieké volt, akiknek 
gyereknapi ünnepséget rendeztünk a sport-
központban.  A vidám,  napsütéses napon 
gazdag műsorkínálatból válogathattak a 
gyerekek. voltak ugrálóvárak, versenyszámok 
és  kultúrműsor a porTál színház inter-
aktív előadásában.  A gyerekeknek ingyenes 
frissítőkről  gondoskodtunk fagylalt, pizza, 
sütemény és üdítő formájában. 

deŇ matiek

už tradične ani tento rok nechýbala v našej 
obci oslava Dňa matiek, ktorú pravidelne 
organizujeme pod záštitou starostu obce 
a obecného zastupiteľstva. Slávnosť sa 
konala v kongresovej sále obecného úradu 
v Kechneci s týždenným predstihom 7. mája 
2017, kde bol pripravený pre milé mamičky 
krásny kultúrny program. počas oficiálneho 
programu vystúpili v úvode deti z MŠ, po 
nich nasledovali žiaci miestnej základnej 
školy a následne vystúpenie hudobného 
zoskupenia TRAJA Z RAJA. pri odchode sme 
každú mamičku potešili peknou kvetinkou. 

anyáK napja

hagyományosan  idén sem hiányzott a 
polgármester és a képviselőtestület védnöksége 
alatt  megrendezett  ünnepség  Anyák  
Napja  alkalmából. Az  ünnepséget a községi 
hivatal kongresszusi termében tartottuk  egy 
héttel  korábban, 2017.5.7-én, ahol  kedves  
műsorral vártuk  az  édesanyákat.  A hivatalos  
programban  előbb  az  óvodások  léptek  fel,  
őket  a helyi alapiskola  tanulói  követték, majd   
a TrAJA z rAJA zenei  csoport fellépése követ-
kezett. Távozáskor  szép  virággal  örvendez-
tettük  meg  az  édesanyákat.
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MoDuloVá ŠKolA ModulárIS  ElEMEKBől  
Épülő  ISKolAobec Kechnec prostredníctvom obecnej neziskovej organizácie 

zriadila Súkromnú základnú školu sídliacu na adrese Kechnec 
13, ktorá úspešne funguje už druhý rok. V tomto školskom 
roku sa nám podarilo získať aj prestížny titul „Škola tretieho 
tisícročia“.  V súčasnosti sú otvorené tri triedy. priestory školy sa 
do konca augusta 2017 rozšíria  prostredníctvom modulovej, tzv. 
skladačkovej stavby, ktorá bude situovaná za terajším objektom 
školy prepojením prostredníctvom spojovacej chodby. práce 
na dostavbe začnú v  júli, pretože proces vydania stavebného 
povolenia nám nedovolil začať skôr. Zdržali nás rôzne admin-
istratívne prekážky, ako napríklad nariadenie zhotovenia tzv. 
„hlukovej štúdie” stavby, ktorú nariadil vykonať Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. Technológia modulových stavieb však 
umožňuje zhotovenie stavby v krátkom čase, čo nám umožní 
stihnúť začiatok školského roku. Stavbu sme rozdelili na dve etapy. 
prvá etapa - ročníky 1 - 7 budú hotové k 31. 8. 2017 a druhá etapa - 
ročníky 8 - 9  sa dobudujú do 31. 8. 2018.

Nadôvažok stále intenzívne pracujeme aj na projekte 
samostatného školského komplexu – Európskej integrovanej 
školy, ktorá vyrastie na „zelenej lúke“ v lokalite oproti bývalému 
topoľovému lesíku smerom na obec Milhosť. Celá Súkromná 
základná škola sa následne presťahuje do tohto komplexu. V 
komplexe bude na začiatku umiestnená materská a základná 
škola vrátane telocvične a neskôr pribudnú aj moderné športo-
viská, ako aj stredná odborná škola nadväzujúca na potreby 
priemyselnej zóny v Kechneci, ktorá v začiatkoch využije práve túto 
modulovú prenosnú stavbu.

Do našej školy sa môžu hlásiť deti nielen z Kechneca, ale aj z okolia. 
podmienky pre prijatie sú rovnaké - zvládnutý test školskej zrelosti.  

Amint  azt  Önök  is  tudják,  Kenyhec  község  a helyi  civil szervezeten keresztül 
magán alapiskolát nyitott   Kenyhec 13 szám alatt, amely már második éve 
sikeresen működik. Ebben az évben elnyerték a „harmadik évezred iskolája” 
megtisztelő  címet.  Eddig 3 osztály nyílt. Az iskolai helyiségek  2017  augusztus 
végéig további moduláris  ún. „összerakható” elemekkel bővülnek, melyek 
a jelenlegi épület mögött lesznek elhelyezve és folyosó köti őket össze a 
főépülettel. A munkálatok júliusban kezdődnek, mivel az építés engedélyez-
tetési eljárása ezt nem tette korábban lehetővé. Különböző adminisztratív 
jellegű akadályok gátoltak minket,  mint a Körzeti Tisztiorvosi Szolgálat 
követelménye  az  építési „zajszinttanulmány“ kidolgozására. Amint bizo- 
nyosan Önök is tudják,  a moduláris technológiával az építkezés sokkal 
rövidebb idő alatt is elvégezhető, ami lehetővé teszi, hogy a munkálatokat 
az iskolakezdésig elvégezzük. Az építkezést két szakaszra osztottuk. Első  
szakaszban  az 1-7. osztályok  készülnek  el   2017.8.31-ig, második szakaszban a 
8. és 9. osztályt  fejezzük  be  2018.8.31-ig.

Mindemellett  továbbra  is dolgozunk  a tervezett  önálló  oktatási  komplexum 
– az  Európai  Integrált Iskola – tervein, mely „zöldmezős“ beruházásként a 
Migléc felé vezető út mentén a volt   topolyaerdővel szemközti területen épül 
majd fel.  

Ezután  az egész Magán Alapiskola átköltözik ebbe az épületegyüttesbe.  
A komplexumban először az óvoda, az alapiskola és a  tornatermek kapnak 
helyet,  ez bővül majd modern sportlétesítményekkel,  valamint  a Kenyheci 
Ipari  park  igényeit kielégítő középiskolai szakképzéssel,  amely  a kezdetekkor 
még ezt  a moduláris épületet használja majd.

Iskolánkba nemcsak Kenyhecről,  de  a környező településekről is jelentkez- 
hetnek.  A felvételi feltételek mindenki számára egyformák  –  megoldani az 
iskolaérettségi  tesztet. 

streetball

D ň a  1 0 .  6 .  2 0 1 7  s a  v 
športovom areáli uskutočnil 
už 4. obnovený ročník akcie 
KechnecStreet.  Súťaže v 
streetballe sa zúčastnilo 42 
päťčlenných tímov. Toto 
podujatie organizuje Ing. 
ladislav Šosták v spolupráci 
s oZ Zober loptu a nie drogy! 
obec na túto akciu prispieva 
v  p o d o b e  p o s k y t n u t i a 
športového areálu a drobného 
občerstvenia pre registro-
vaných hráčov.

streetball

A sportcsarnokban  2017.6.10-én a  Kechnec Street 4. felújított évfolyamára 
került sor. A  versenyben  42  öttagú csapat vett részt.  Ezt a rendezvényt  
Šosták ladislav mérnök szervezi  a „fogd a labdát, ne a drogot“ 
szervezőgárdájával közösen. A község azzal járul hozzá a rendezvényhez, 
hogy ingyenesen bocsájtja rendelkezésükre a sportcsarnokot és a  
regisztrált versenyzőknek frissítőt biztosít.

OnkOlOgický deŇ

V sobotu 17. júna sa v športovom areáli konal už 3. ročník podujatia 
organizovaného pre onkologicky choré deti a ich príbuzných. Akciu 
organizujú peter parkanský zo Sene a phDr. Mária Vereščáková z 
Kysaku. Aj tohto roku pripravili pre tieto životom ťažko skúšané deti 
a ich rodiny pestrý kultúrny a športový program ako autogramiádu 
hráčov hC Košice, ukážky jazdeckej polície, hasičského zboru, 
vystúpenie majsterky sveta vo fitnes Ing. Mariety žigalovej a 
vystúpenie šampiónov v bikrose. obec prispela na toto podujatie 
poskytnutím priestorov športového areálu. 

onKológiai nap

A daganatos betegségben szenvedő gyerekek és hozzátartozóik számára 
június 17-én, szombaton,  már 3. alkalommal rendeztek sportnapot a helyi 
sportcsarnokban. Az akciót a szinai parkanský péter és a sároskőszegi  
phdr.vereščáková Mária szervezi. Idén is gazdag kultúr- és sportpro-
gramal várták ezeket a sokat próbált gyerekeket és családjaikat. A hC 
Košice  játékosai autógramot  osztottak,  lovasrendőrök és tűzoltók 
tartottak bemutatót, felléptek még Ing. Žigalová  Marietta fitnesz világ-
bajnok és a bikrosverseny győztes biciklistái is. A rendezvényre a község 
ingyenesen biztosította  a sportcsarnokot.
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NAŠI ŠKoláCI

Ani sme sa nenazdali a  začal sa písať 
rok 2017. Ten náš, školský, sa prehupol 
do druhej polovice. Zima nám pripravila 
niekoľko prekvapení v podobe vysokej 
chorobnosti žiakov, ale našťastie jarné 
prázdniny zaúradovali a všetko sa dalo 
rýchlo do poriadku.

Január sa niesol v znamení prípravy 
na polročné vysvedčenia, obzvlášť pre 
našich prváčikov. Tí držali v rukách 
tento vzácny dokument prvýkrát a 
my sme museli skonštatovať, že veľká 
časť triedy už zabudla, že boli kedysi 
škôlkarmi a už sa správajú ako skutoční 
školáci. pravda, niektorým to ešte 
chvíľu potrvá, máme ale pre nich dobrú 
správu: my sa nevzdávame. 

Naši noví tretiaci sa zapojili do rôznych 
projektov. V januári to bol hneď 
celosvetový projekt „hour of code“, kedy 
si mohli vyskúšať programovanie na 
vlastnej koži. Niektorým to šlo ako po 
masle, iným sme pomohli, ale nakoniec 
každý zvládol napísať krátky program a 
rozhýbať svoje figúrky. onedlho ich už 
čakal projekt „Malá finančná akadémia“, 
kedy sa dva týždne venovali finančnej 
gramotnosti, riešili úlohy, stavali mesto, 
vyrábali makety. Jednoducho škola 
hrou. Tak, ako to máme radi.

Druhý polrok sa niesol ešte viac v 
znamení čítania. V marci to boli hneď 
dve veľké podujatia. Daltonský deň 
venovaný knihám priniesol deťom 
kopec záhad, úloh a zašifrovaných 
odkazov, ktoré riešili. Deti sa dozvedeli 
o histórii písma. písanie husím pierkom 
ich naozaj veľmi bavilo. Na záver sme 
vylúštili a poskladali šifru a vzniklo 
nám: Človek, ktorý číta, prežije tisíc 
životov (kým zomrie). Človek, ktorý 
nikdy nečítal, prežije iba jeden. Tohto 

sa budeme držať a čítať viac a viac, aby 
sme sa mohli preniesť do ríše fantázie 
a zažiť čo najviac zážitkov. Sme radi, 
že v týchto dňoch tu boli s nami aj 
niektorí rodičia budúcich prváčikov, 
nakoľko prebiehali aj Dni otvorených 
dverí. Mnohí využili možnosť a prišli aj 
s deťmi. Tie si vyskúšali, ako to bude 
prebiehať na zápise. Ako vždy, úlohy 
zamerané na testovanie školskej 
zrelosti so zapojením interaktívnej 
tabule zožali veľký úspech. Na zápis tak 
prišla väčšina predškolákov bez stresu. 
Boli sme milo prekvapení, že ich prišlo 
tak veľa. Veríme, že nesklameme dôveru 
rodičov a že dve triedy prvákov, ktoré 
začnú u nás pôsobiť od septembra, 
veľmi rýchlo zapadnú medzi našich 
žiakov. 

Vyskúšali sme si aj „Noc s Andersenom“, 
kedy sme čítali, opäť riešili rôzne úlohy, 
spojili sme sa aj s deťmi, ktoré nocovali 
v Mestskej knižnici v Ružomberku. To 
aby vedeli, že Ružomberok, do ktorého 
psíček s mačičkou písali list, skutočne 
existuje. Bola to aj jedna zo zážitkových 
aktivít čitateľských dielní, ktoré deti 
mohli zažiť. počas čítania knihy si mohli 
vyskúšať, napr. výrobu mydla (keď 
už ten psíček zjedol to mydlo), mali 
sme ochutnávku zdravých jedál, aby 
nedopadli ako chamtivý pes v knihe, 
učili sme sa šiť, psíka deti vyrábali z 
balónov, ale ho aj „skladali“ na počítači 
a ani netušili, že si osvojujú základy 
algoritmizácie.  

Bolo by na dlho vymenovať všetky akcie 
a zážitky, ktoré deti mali. obecný a 
školský karneval, vodnícky daltonský 
deň,  na ktorý sa boli pozrieť aj deti 
zo škôlky, navštívili nás naši domáci 
miláčikovia. To, že sme čítali o pyšnej 
nočnej košieľke a deti kreslili košieľky, 

deti zúročili pri programe pre mamičky. 
Ich obrí anjelikovia vyvolali spontánny 
potlesk a mnohým mamičkám, ktoré 
sme nazvali, že sú to naši „anjeli bez 
krídel“, zvlhli aj oči. posledné mesiace 
sú nahustené akciami. Deň detí 
oslávime v Steel Aréne na veľkolepom 
Školfeste. Čitateľské dielne ukončíme 
charitatívnou akciou pre košický útulok 
Ú.V.p. (keďže sa blíži Deň najlepších 
priateľov a žiaľ mnohých psíčkov 
a mačičky ich majitelia sklamali a 
skončili na ulici, podobne ako bábika v 
knihe, ktorá plakala). Deň zakončíme 
pasovačkou prváčikov s pani spiso-
vateľkou Gabikou Futovou. Nakoľko 
prváci sledovali naše čitateľské dielne a 
tiež sa chceli zapojiť, majú pre rodičov 
na pasovačku pripravené prekvapenie. 
určite veľa zažijeme a veľa sa naučíme 
aj počas výletu hradohranie, ktorý bude 
na Spišskom hrade či počas návštevy 
Centra environmentálnej výchovy v 
Kokšov Bakši. 

V našej škole nazaháľame, neustále 
sa niečo vymýšľa, tvorí. ostatne, stačí 
sa pozrieť na stránku školy, ktorú 
nestíhame aktualizovať a nestíhame 
pridávať nové a nové fotky skvelých 
výtvorov našich  žiakov. už teraz sa 
tešíme, ako rozšíria od septembra 
naše rady prváčikovia a budeme môcť 
plnohodnotne spustiť celý prvý stupeň. 
Takže hurá na prázdniny, tešíme sa 
na letnú školu predškoláka a na 4. 
septembra, kedy sa začne písať tretí rok 
histórie našej školy. 

Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. 
My veríme, že bude ešte lepší, ešte 
krajší a ešte kreatívnejší.
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ISKoláSAINK
Észre sem vettük, és már 2017-et írtunk. A mi 
tanévünk is átlendült a második felébe.

A tél néhány meglepetéssel szolgált a diákok 
magas betegségi rátájának formájában, de 
szerencsére hamar eljött a tavaszi szünidő és 
a dolgok elrendeződtek.

A január a félévi bizonyítvány jegyében 
telt, különös tekintettel az elsősökre. ők 
először tartották kezükben ezt az értékes 
dokumentumot és úgy tűnt, sokan már el 
is felejtették, hogy nemrég még óvodások 
voltak, úgy viselkedtek mint a valódi 
iskolások. Igaz néhányuknak még időre van 
szüksége, de jó hírünk van számukra: mi nem 
adjuk fel !

Új harmadikosaink  a különféle projekt-
jeinkbe  kapcsolódtak be. Januárban az egész  
világot átfogó hour of code  akció keretén 
belül saját bőrükön tapasztalták meg , 
milyen a programozás.Egyeseknek olajo-
zottan ment a dolog, másoknak segítenünk 
kellett, de végül mindenkinek sikerült 
rövid programot írnia és megmozgatni a 
figurákat.  Ezután újabb projekt várta őket  
„Kis gazdasági Akadémia” címmel, amikor 
is két hétig  közgazdasági  műveltségüket 
gyarapították, feladatokat oldottak meg, 
várost építettek, maketteket készítettek. 
Egyszerűen játékosan tanultak. Úgy, ahogy 
szeretjük.

A második félévben még nagyobb hangsúlyt 
kapott az olvasás.  Márciusban mindjárt két 
jelentős esemény is történt. A könyveknek 
szentelt dalton nap sok rejtvényt, feladványt 
és titkos üzenetet tartogatott a gyerekeknek, 
melyet meg kellett oldaniuk. A diákok 
megismerkedtek az írás történetével, a 
lúdtollal való írást nagyon szórakoztatónak 
találták. végül megfejtettük a titkosírást és 
a következő üzenet állt össze: Az az ember, 
aki olvas, ezer életet él meg (míg meghal). Az 
az ember, aki soha nem olvasott, csak egyet.
Ehhez tartjuk magunkat és még többet 

olvasva igyekszünk a fantázia birodalmába 
jutni és minél több élménnyel gazdagodni. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy ezekben 
a napokban több leendő elsősünk szülei 
is velünk voltak, mivel ezzel egyidőben 
tartottunk Nyílt Napokat. Sokan elhozták 
a gyermeküket. Kipróbálták, hogyan zajlik 
majd a beiratkozás. Ahogy eddig  mindig, 
az iskolaérettséget tesztelő feladatok az 
interaktív tábla bevonásával  most is nagy 
tetszést arattak.  így aztán a beíratásra az 
iskolakezdők legtöbbje stressz nélkül jött el. 
Kellemesen meglepődtünk, mennyien jöttek.   
Bízom benne, hogy nem élünk vissza a 
szülők bizalmával,  és a két első osztály, mely 
szeptemberben indul, minden gond nélkül 
beilleszkedik  tanulóink  közé.

Kipróbáltuk az  Éjszakát Andersennel, ahol 
olvastunk, feladványokat oldottunk meg, 
és kapcsolatba léptünk azokkal a gyere-
kekkel, akik a rózsadombi Könyvtárban 
éjszakáztak.  Azért, hogy a gyerekek  tudják, 
hogy rózsadomb, ahová a kutyus és a 
cica írt levelet, valóban létezik. Ez egyike 
volt azoknak az élményeknek, melyet az 
olvasóműhely tevékenységének köszön-
hetően tapasztalhattak meg a tanulók. A 
könyv olvasása közben kipróbáhatták pl. 
a szappankészítést (ha már az a kutyus 
megette a szappant), egészséges ételkostolót 
tartottunk, nehogy úgy járjanak mint a 
könyvbéli falánk kutyus, varrni tanultunk, a 
gyerekek lufiból készítettek kutyusokat, de 
számítógépen is összerakhatták a figurát, 
nem is gondolva arra, hogy az algoritmusok 
alapjait sajátítják el. 

hosszú lenne a sok-sok akciót és élményt 
felsorolni : a községi és iskolai karnevál, 
a vízimanós dalton nap, melyre az 
óvodások is eljöttek vagy  házi kedvenceink 
látogatása.   Azt, hogy a  büszke hálóingről 
olvasva a gyerekek ingecskéket rajzoltak, 
az Anyák Napi műsorban használták fel, 
ahol óriás angyalkáik spontán tapsra 
késztették a közönséget és könnyeket 

csaltak  a „szárny nélküli angyalok“, az 
édesanyák szemébe. Az utolsó hónapok 
bővelkednek az akciókban. A gyereknapot 
a nagyszabású  Školfest-en ünnepeltük a 
Steel Arénában. Az olvasóműhelyt az Ú.v.p. 
kassai kuytamenhely javára szervezett 
nagyszabású jótékonysági akcióval zártuk  
(ha már közeleg  „leggjobb Barátaink 
Napja“ és sajnos sok cica és kutyus csalódik 
a gazdájában és az utcára kerül, ahogy azt 
a könyvbeli baba is elpanaszolta), akik egy 
kötetlen beszélgetésre  érkeztek hozzánk. 
A napot az elsősök  avatásával  fejeztük be 
futová gabika írónő közreműködésével. 
Mivel az elsősök figyelemmel kísérték az 
olvasóműhely tevékenységét és ők is be 
akartak kapcsolódni, ezért kis meglepetéssel 
várták  az avatásra érkező szüleiket. 

Biztosan sok élménnyel gazdagodunk és sok 
újat tanulunk majd a várjátékokon  a Szepesi 
várban  vagy azon a látogatáson, amit a 
koksov baksai  Környezettudatos Nevelés 
Központjában teszünk.

A mi  iskolánkban nem lustálkodunk, mindig 
valami újat alkotunk vagy találunk ki. 
Elég megnézni a honlapunkat, melyet nem 
győzünk frissíteni, újabbnál-újabb fényké-
pekkel bővíteni, ahol azokat az alkotásokat 
mutatjuk be, melyeket ügyeskezű tanulóink 
rátermett tanítóik útmutatásai alapján a 
tanórákon, vagy a napközi foglalkozások 
alkalmával készítettek.  Már most örülünk 
a szeptembernek, amikor az új elsősökkel 
bővülnek soraink és  a teljes alsó tagozattal 
indíthatjuk a tanévet.

Tehát hurrá, itt a szünidő,  örülünk 
az iskolakezdők nyári iskolájának és a 
szeptember 4-ének, amikor iskolánk 
történetének 3. évét kezdjük írni. Amint 
mondják harmadjára minden jó. Mi bízunk 
benne, hogy minden még jobb, még szebb, 
még kreatívabb lesz.

Mgr. Strauss Ibolya iskolaigazgató
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AKTIVITy A DIANIE V MATERSKEJ ŠKolE 
Cieľom výchovno-vzdelávacej práce v 
materských školách sú šťastné a zdravé 
deti. Dominantnou úlohou kolektívu 
Materskej školy v Kechneci je pracovať 
tak, aby deti rozprávali s radosťou o 
zážitkoch v materskej škole. Aktivity 
sú hlavným nástrojom, ktoré vedú k 
získavaniu vedomostí a zručností u detí 
predškolského veku. Úlohou pedagógov  
je vyberať aktivity tak, aby ich dieťa 
vnímalo ako hru a nie učenie.

Nový rok začal mrazivo. Mrznutie, 
cencúle a snehové vločky nás viedli k  
obľúbenej aktivite: bádaniu a skúmaniu 
snehu a ľadu. priame pozorovanie 
topenia snehu, následné zamrznutie 
roztopeného snehu deti veľmi zaujímalo. 
V téme „Zimné vtáčatá“, deti poznávali 
rôzne druhy vtákov, chápali potrebu 
ich ochrany a zároveň sa zapojili spolu 
s rodičmi do súťaže: „o naj vtáčiu 
búdku“. Zúčastnilo  sa 38 detí, všetci boli 
odmenení vecnou cenou a pochvalou 
na tabuli pochvál. počas vychádzky 
sme pozorovali let vtákov a rozlišovali 
jednotlivé druhy žijúce v blízkom okolí 
Sokolianskeho potoka. V tomto roku sa 
tu usídlili okrem volaviek  aj kormorány 
. V zime potrebujú všetky zvieratá našu 
pomoc. o lesné zvieratá sa zvyčajne 
starajú poľovníci. Úlohu poľovníka nám 
v materskej škole predniesol pán Ing. 
ladislav Danko, oboznámil deti s prácami, 
ktoré poľovníci vykonávajú - dokrmovanie 
rôznymi krmivami a dopĺňaním kŕmidiel. 
prednáška sa veľmi páčila, v závere deti 
zaspievali pieseň: o poľovníkovi.

Zimným športom sme sa venovali v téme 
„Vezmeme si sane“. Deti sme oboznámili s 
rôznymi druhmi zimných športov. Zaujal 
ich hokej a korčuľovanie. hokeju sa venuje 
aj naša malá Simonka luková, ktorá 
trénuje v hokejovej škole Igora libu.

V závere mesiaca sa uskutočnila otvorená 
hodina anglického jazyka, na ktorej 
sa zúčastnili rodičia, ktorí odchádzali 
nadšení z vedomostí a šikovnosti detí aj  
lektorky Mgr. lenky Kačkošovej.

obdobie fašiangov sa vyznačuje vesel-
osťou a zábavou. hneď na začiatku 
mesiaca sme navštívili deti SZŠ v Kechneci 
v ich - Vodnícky deň, aby sme sa inšpirovali 
pri chystaní sa na karneval vyrábaním 
masiek  a ozdôb. prípravám na karneval 
predchádzali poznatky o rôznych povola-
niach či už známych, tradičných alebo aj 
vymyslených remesiel. V rozhovoroch o 
činnostiach rodičov doma a v zamestnaní 
deti aktívne spolupracovali a infor-
movali sa od rodičov o ich zamestnaní. 
predškoláci kreslili profesie a prostredie, 
v ktorom pracujú ich rodičia. Menšie 

deti sa vžili do rolí malých kuchárov, 
varili a tvorili hrnčeky zo slaného cesta. 
Starší pozorovali proces výroby chleba 
za pomoci techniky. Cez rozprávku o 
pampúšikovi vnímali prípravu a výrobu 
jednoduchých jedál. očakávaný karneval 
sa konal vo vyzdobenej  kongresovej sále, 
kde program uvádzala  firma Babysitting 
s rozprávkovými postavičkami kocúra 
Toma a myšiaka Jerryho. Bohatú účasť 
detí aj rodičov spestrili pestrofarebné 
masky detí. Aktivity ako srdiečkový tanec, 
namotávanie papiera okolo tela rozveselili 
všetkých prítomných. Následné občer-
stvenie fašiangovými šiškami z dielne 
Školskej jedálne v Kechneci a rôznych 
druhov koláčov od rodičov uspokojilo 
každého účastníka. V závere nechýbala 
tombola  a veľká torta od obce. Ďalšou 
spoluprácou s rodičmi  sa  v marci 
začal  projekt - „ocko, mamka čítajme 
spolu“. Deti sme viedli k predčitateľskej 
gramotnosti a rozvoju komunikačných 
schopností pri prerozprávaní vypočutého 
príbehu. Dramatizáciou rozprávky si 
upevňovali text rozprávky „o troch 
prasiatkach“ v triede Slimáčikov a „o 
kozliatkach“ v malej triede. Navštívili sme 
novú knižnicu v našej obci, ktorá bude 
slúžiť aj ako internetová knižnica. pri 
návšteve v SZŠ Kechnec, deti poznávali 
priestory jednotlivých tried a novú bohato 
vybavenú školskú knižnicu. Spoločnými 
aktivitami so žiakmi základnej školy plnili 
úlohy v rámci Daltonského dňa. 

Deti samostatne vedia blahoželať 
druhým, čo využili pri návšteve pána 
starostu na obecnom úrade, kde zabla-
hoželali pánovi starostovi k sviatku jeho 
menín a narodenín, a ktorý ich pohostil 
tortou a osviežujúcim nápojom. príchod 
jari sme oslávili vyhnaním zlej Moreny. 
Dve dievčatá Ninka parkanská a liliya 
Stulkyvska prišli v tradičnom kroji, aby 
pripomenuli tradičné oblečenie našich 
babičiek. pani učiteľky a nepedagogickí 
zamestnanci  dňa 24. 3. prijali pozvanie 
pána starostu na malé posedenie pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Dňa 28. 3. sa 
konala recitačná  súťaž pri príležitosti Dňa 
učiteľov, ktorá potešila všetky učiteľky. 
Deti sa učili básne s rodičmi. Do súťaže 
sa zapojilo 20 detí, ktoré prednášali a 
rozdávali radosť všetkým prítomným. 
Návšteva divadla Romathan dňa 30. 
3. zavŕšila mesiac knihy a rozprávok. 
Rozprávka  „Čarovný zvonček“ deti 
potešila a zdôraznila dôležitosť lásky 
v rodine – rodina je najdôležitejšia. po 
predstavení si deti prezreli hudobné 
nástroje využité v rozprávke – husle, 
cimbal, kontrabas. živo diskutovali s 
hudobníkmi. 

Deň narcisov sme si v materskej škole 

pripomenuli 7. Apríla. Deti zhotovili 
žlté kvietky - symbol podpory ligy proti 
rakovine. Veľkonočné sviatky deti oslávili 
prípravami maľovaných vajíčok – kraslíc v 
duchu zachovávania tradícií. Veľkonočné 
pohľadnice si vyrábali samy a niesli domov 
do svojich rodín. Cestu dažďovej kvapky 
deti poznávali počas upršaných dní a 
maľovali vodovými farbami   kvapky, dúhu 
a slniečka. pokusom skúmali miešanie 
farieb. V téme  „od plamienka k ohníku“, 
sa deti zahrali na požiarnikov. V telocvični 
zdolávali prekážky a cvičili odvahu ako 
praví záchranári a hasiči. pracovali 
s elektronickou programovateľnou 
Bee-Bot, určovali smer a kroky, ktoré viedli 
k cieľu, orientovali sa na štvorcovej sieti. 
V závere mesiaca apríl nás navštívil ujo 
Ľubo so svojím koncertným vystúpením 
„o snehulienke a siedmych trpaslíkoch“. 
Zápisu do základnej školy sa zúčastnilo 
25 detí, z toho jedno dieťa na žiadosť 
rodičov má odklad školskej dochádzky. 
Do obecnej Súkromnej základnej školy 
v Kechneci sa zapísalo 18 detí, 2 deti boli 
na zápis v  Košiciach a 5 detí postúpi 
do ZŠ v Seni. oslavy Dňa matiek sa 
konali v kongresovej sále obce Kechnec. 
Vystúpeniu predchádzala intenzívna 
dvojtýždňová každodenná príprava 
programu a rekvizít – výber básní, piesní, 
choreografia tancov. Výsledkom bolo 
úspešné vystúpenie za búrlivého potlesku 
prítomných mamičiek, oteckov a starých 
rodičov. po vystúpení deti odovzdali 
darčeky svojim mamičkám. Druhý ročník  
ovimatiné – prednes prózy a poézie v 
maďarskom jazyku sa uskutočnil 10. 5. 
Súťažná komisia vybrala patrika Škvarlu 
ako postupujúceho do súťaže v Košiciach. 
Návšteva planetária v Košiciach prispela 
k upevneniu témy „Vesmír očami detí“. 
plavecký výcvik v maďarskom Thermáriu 
v Gönci je očakávanou aktivitou, ktorá 
podporí u detí odvahu pri styku s vodou a 
poskytne základy predplaveckým schop-
nostiam a zručnostiam. 

Júnové aktivity sú spojené s radostným 
prežívaním letného obdobia, kedy majú 
deti svoj sviatok - MDD. Koncoročný 
výlet do leteckého múzea navodí prázd-
ninové, dovolenkové predstavy a zážitky. 
Rozlúčka s predškolákmi možno nebude 
až taká smutná, keďže väčšina detí ostáva 
v našej obecnej škole, v ktorej sa budeme 
často vídať na spoločných aktivitách. 

Mgr.Eva Bittová
riaditeľka MŠ Kechnec
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Ez TÖrTÉNT Az óvodáBAN
Az óvodai oktató-nevelő munka célja az 
egészséges és boldog gyermek.  A kenyheci 
óvoda tanári karának fő feladata úgy oktatni, 
hogy a gyerekek örömmel meséljenek az óvodai 
élményeikről. Az óvodáskorú gyerekeknél 
a készségek fejlesztésének és az ismeretek 
elsajátításának fő eszközei a különféle 
tevékenységek. A pedagógus feladata úgy 
megválasztani ezeket a tevékenységeket, 
hogy a gyermek ezt játékként fogja fel, ne 
tanításként. 

Az újév fagyosan kezdődött. A fagy, jégcsapok 
és hópelyhek kedvet csináltak kedvenc 
időtöltésünkhöz: a hó és jég tanulmá- 
nyozásához. A hó olvadási folyamatának 
megfigyelése, majd a megolvadt hó újbóli 
megfagyása nagyon érdekelte a gyerekeket. 
A Téli madarak témakörben a különféle 
madarakkal ismerkedtek  gyermekeink, megér-
tették a védelmük fontosságát, majd szüleikkel 
közösen  a legszebb madáretető elkészítésében  
v e r s e n ye z t e k .  h a r m i n c n y o l c  g ye re k 
kapcsolódott be a versenybe, mindannyian 
tárgyi nyereményt kaptak és nevük felkerült a 
dicsőségtáblára. Sétáink során meghatároztuk 
az egyes madárfajtákat, melyek a Szakalyi 
patak közelében élnek. Idén a gémeken kívül  
letelepedtek itt a kárókatonák is.  Az állatok 
télen rá vannak utalva a segítségünkre. Az 
erdei állatokról álltalában  a vadászok gondos- 
kodnak. A vadászok feladatairól   danko lászló 
mérnök  tartott előadást az óvodában, aki 
megismertette a gyerekeket azokkal a felada-
tokkal, melyeket a vadászok látnak el – az 
állatok etetése és az etetők feltöltése különféle 
élelemmel. Az előadás nagy sikert aratott, a 
végén a gyerekek a vadászról énekeltek egy 
dalt.

A téli sportokkal a fogjuk a szánkót 
témakörben foglalkoztunk. Megismer-
tettük a gyerekeket a „fagyos“ sportokkal. 
leginkább a jégkorong és a korcsolyázás 
érdekelte őket. Jéghokizással foglalkozik a 
mi kis luková Szimonkánk is, aki  liba Igor 
hokiiskolájában edz. A hónap végén nyílt órán 
kaphattak betekintést a szülők az angol nyelv 
oktatásába. A látogatókra mély benyomást 
tett a gyerekek tudásszintje  és Mgr. lenka 
Kačkošová lektor  rátermettsége. 

A farsang a vidámság és mulatság időszaka. 
Mindjárt a hónap elején meglátogattuk 
a Kenyheci Magán Alapiskola diákjait és 
részt vettünk a vízimanós Napon, hogy  a 
maszkabálra készülődve ötleteket merítsünk 
a maszkok és díszítések elkészítéséhez. A 
karneváli előkészületeket a mesterségek 
bemutátása előzte meg,  az ismertebbektől 
kezdve a kevésbé ismerteken át  a kitalál-
takig.  A szülők otthoni és munkahelyi 
elfoglaltságainak bemutatásába aktívan 
bekapcsolódtak a gyerekek a szülőktől 
nyert előzetes információk alapján. Az 
iskolaelőkészítősök rajzokon örökítették 

meg, mit és milyen környezetben dolgoznak a 
szüleik. A kisebb gyerekek a szakács munká-
jával ismerkedtek meg, főztek és bögréket 
készítettek sós tésztából. Az idősebbek a 
kenyérkészítés módját figyelhették meg a 
technika segítségével. Az egyszerű ételek 
elkészítésének módjával  a fánkról szóló mesén 
keresztül  ismerkedtek a gyerekek.

A várva-várt maszkabálra a szépen feldíszített 
kongresszusi teremben került sor, ahol a 
Babysitting  moderátorai Tom és Jerry mesebeli 
figuráinak bőrébe bújva vezették a műsort. 
A résztvevők  nagy létszámban jelentek meg 
az eseményen, melyet a gyerekek  maszk-
jainak színes kavalkádja tett  feledhetetlenné. 
Az olyan műsorszámok, mint a szívtánc, a 
papírcsíkok test köré tekerése, mindenkit 
felvidított.  Az ezt követő frissítők,  mint a 
farsangi fánk az iskolai étkezdéből és a szülők 
hozta sokféle sütemény,  minden igényt 
kielégített. A végén nem hiányozhatott a 
tombola és a község tortája sem. 

A következő szülőkkel közös program  az  
„Anyuka, apuka, olvassunk együtt“ projekt  
volt. A gyerekeket az olvasás szeretetére 
és a komunikációkészség fejlesztésére 
ösztönöztük a hallott mesék  saját szavaikkal 
történő elbeszélésével.  „A három kismalac“ 
történetének eljátszásával a Csiga osztályban 
és a „Kisgidák“ dramatizálásával a kicsinyek 
osztályában a szöveg jobb berögződését 
céloztuk meg. Meglátogattuk a község új 
könyvtárát,  amely internet könyvtárként 
fog majd működni. A Kenyheci Magán 
Alapiskolában  megnéztük az osztálytermeket 
és a gazdagon felszerelt iskolai könyvtárt. 
A dalton napon gyerekeink az iskolásokkal 
közösen  oldották meg a feladatokat.

A gyerekek természetesen gratulálni is tudnak,  
amit a polgármester úr születés- és névnapján 
a községi hivatalban be is bizonyítottak. A 
polgármester úr tortával és üdítővel vendégelte 
meg őket.

A tavasz érkezését  a rossz Morena kiűzésével 
köszöntöttük. Két kislány parkanská 
Ninka és  Stulkyská liliya hagyományos 
népviseltbe öltöztött, hogy felelevenítse 
nagymamáink hagyományos viseletét. A 
tanítónők és az alkalmazottak március 24-én 
elfogadták a polgármester úr meghívását a 
Tanítók Napja alkalmából. Március 28-án 
mindannyiunk örömére  szavalóversenyt 
rendeztünk Tanítók Napja alkalmából. A 
gyerekek verseket tanultak a szüleikkel. A 
versenyben húszan  vettek részt,  és  örömmel 
mutatták be tudásukat. A könyv és mese 
hónapjának csúcspontját a  romathan 
színházban tett március 30-i látogatás jelen-
tette. „A varázscsengettyű“ című mesejáték 
megörvendeztette a gyerekeket és a szeretet 
fontosságát hangsúlyozta a családon belül 
– hogy a család a legfontosabb. Az előadás 

után a gyerekek megtekinthették a mesében 
szereplő hangszereket – hegedűt, cimbalmot, 
nagybőgőt. Élénk beszélgetést folytattak a 
zenészekkel.

A Nárciszok Napjára  április 7-én emlékeztünk 
a rákellenes liga szimbólumának , a 
nárcisznak az elkészítésével. A húsvétra 
hagyományos hímestojások festésével 
készültünk. húsvéti képeslapokat is 
készítettek gyermekeink, mellyel családjaikat 
lepték meg. Az esőcsepp útjával esős napokon 
ismerkedtek és vízfestékkel esőcseppeket, 
napocskát és szivárványt festettek. Kísér-
leteztek a színek keverésével is.  

A „lángtól a tűzig“ programban a gyerekek 
tűzoltósdit játszottak.  A tornateremben 
az akadályokat leküzdve tették próbára 
bátorságukat, mint az igazi tűzoltók. Az 
elektronikusan programozható Bee-Bot-tal 
dolgoztak, meghatározták az irányt és 
a lépéseket, melyek a célhoz vezettek, 
tájékozódtak a négyzethálón. A hónap 
végén a „hófehérke és a hét törpe“ című 
zenés műsorával ujo Ľubo jött el közénk.  25 
gyerekünk ment a beiratásra  az  alapiskolába, 
1 gyermek  szülői kérésre évet halaszt. A helyi 
Magán Alapiskolába 18 gyereket irattak be, 2 
gyermeket Kassára, 5-öt a Szinai Alapiskolába 
irattak szülei. 

Az  Anyák  Napja  a kongresszusi teremben  
került megrendezésre. A fellépést  kéthetes  
intenzív felkészülés előzte meg – a versek, 
táncok, jelenetek kiválasztása  és begya-
korlása. Az eredmény az édesanyák, 
nagymamák és édesapák fergeteges  tapsától 
kísért sikeres fellépés volt.  A műsor után 
a gyermekek átadták édesanyjuknak 
ajándékaikat.  Az ovimatiné – Magyar 
Szavalóverseny második évfolyamára május 
10-én került sor. Az értékelő bizottság  
Škvarla patrikot juttatta továbba a kassai 
szavalóversenyre. A  planetáriumban tett 
látogatásunk  „A világegyetem gyerekszemmel“  
témakör kísérő programja volt.

A gönci Thermáriumban hagyományosan 
úszótanfolyamon veszünk részt, melyet 
mindig nagyon várnak gyermekeink   és a vízzel 
valamint  az úszás alapjaival ismerkednek. 

A júniusi események  a nyári időszak 
örömteli átélésére készítenek fel,  ekkor van a 
Nemzetközi gyereknap is. Az évvégi krándulás 
a repülő múzeumba már a nyári örömök és 
kirándulások légkörében zajlik.
végzőseink ballagása talán nem lesz 
annyira szomorú, hiszen legtöbbjük a helyi 
alapiskolába kerül és gyakran találkozunk 
majd velük közös programjainkon.  

Mgr. Eva Bittová
óvodaigazgató
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FuTBAloVÝ KluB KEChNEC V SÚŤAžNoM 
RoČNíKu 2016/2017

A KENyhECI fuTBAllKluB A 2016/2017-ES SzEzoNBAN

V práve končiacom sa ročníku sme mali 
v súťažiach 3 mužstvá, 2 mládežnícke – 
dorast  v III. lige, skupine Košickogemerskej, 
riadenej Východoslovenským futbalovým 
zväzom a žiakov v I. triede, skupine Západ, 
riadenej oblastným futbalovým zväzom 
Košice-okolie - a mužstvo dospelých v V. lige, 
skupine Košickogemerskej.

Naši starší žiaci pod vedením trénerov 
Daniela Konkolyho a Ing. ladislava Danka 
skončili vo svojej súťaži so ziskom 18 bodov 
na 6. mieste z 9 účastníkov, keď v 6-tich 
zápasoch svojho súpera porazili a v 10-tich 
zápasoch na svojho súpera nestačili, pričom 
dosiahli celkové skóre 47:96. Vedúcim 
mužstva bol peter Németh.

Starší dorastenci dosiahli v III. lige, skupine 
Košickogemerskej, v 23 zápasoch 37 bodov 
za 12 víťazstiev, 1 remízu a 10 prehier a sú 
na 6. mieste. V tomto ročníku nastrieľali 

súperovým brankárom 71 gólov, pričom 
náš brankár lovil loptu zo svojej siete v 51 
prípadoch. Mužstvo do 28. 2. 2017 viedol 
tréner Mgr. Marián Rebej, od 1. marca 2017 
trénerskú taktovku prevzal Mgr. Matej 
lukáč. Vedúcim mužstva bol Ľubomír Švenk.

Naše áčko si počínalo ako nováčik V. ligy 
v Košickogemerskej skupine veľmi smelo. 
Kvôli rekonštrukcii nášho futbalového 
ihriska muselo mužstvo najprv celú jeseň 
cestovať za svojimi súpermi a v odvete 
odohralo zápasy na domácej tráve. pod 
taktovkou trénera Ing. Jozefa Vlčeja a 
jeho asistentov Adriána Janočka a petra 
palencsára získalo v 25-tich zápasoch 58 
bodov, z ktorých 28 si prinieslo mužstvo z 
ihrísk súperov. Momentálne skóre v tabuľke 
je 68:32. pred tretím v tabuľke má mužstvo 
nedostihnuteľný 10-bodový náskok a pred 
sebou ešte zápas na domácom štadióne s 
mužstvom TJ Cementár Turňa nad Bodvou. 

Ďakujeme chlapcom za ich výkony!

V letnom prestupovom období nastane 
pohyb, niektorí hráči z vekových dôvodov 
postúpia do vyššej vekovej kategórie, 
niektorí zmenia dres. o konkrétnych 
menách je ešte predčasné hovoriť, ale vrátia 
sa k nám niektorí hráči, ktorí posilnili na 
obmedzený čas iné kluby: Denis Sonoga 
FK hanisku, Marcel hunčár TJ Družstevník 
Trstené pri hornáde a Dominik Vrábel FK 
Vyšnú Myšľu. S kariérou sa zo zdravotných 
dôvodov rozlúčil Mikuláš Riapoš.

Tešíme sa už na letnú prípravu, vyžrebo-
vanie nového ročníka futbalových súťaží a 
Slovnaft cupu, do ktorého sa tiež prihlásime 
v súťažnom ročníku 2017/2018.

Mgr. Ján uhrín, predseda FK Kechnec

Az éppen befejeződő évadban 3 csapatunk 
versenyzett, 2 utánpótláscsapatunk közül – az 
ifik  a Kelet-szlovákiai futballszövetség  kassa-
gömöri  csoportjának III.ligájában és a serdülők 
a Kassa-vidéki körzeti futballklub nyugati 
csoportjának 1. osztályában, valamint férfi 
csapatunk a kassa-gömöri csoport v. ligájában.

Idősebb serdülőink  Konkoly  dániel  és  Ing. 
Konkoly lászló edzők  vezetése alatt 9 csapat 
között a 6. helyen végeztek 18 pontos végered-
ménnyel, amikor is 6 mérkőzést nyertek míg 
10 megmérettetésen alulmaradtak 47:96 –os 
eredménnyel. A csapat vezetője Németh péter.

Az idősebb ifik a a kassa-gömöri -csoport  III.
ligájában 23 mérkőzésen 37 pontos eredménnyel  
12 győzelmet arattak, 1 mérkőzés döntetlen lett 
és 10-szer alulmaradtak az ellenféllel szemben. 

Ebben az évadban 71 gólt lőttek az ellenfél 
kapujába, míg a mi kapunkban 51 alkalommal 
landolt a labda.  A csapatot 2017.2.28-ig  Mgr. 
rebej Marián tréner vezette, március 1-től  Mgr.  
lukáč  Matej.  A csapat vezetője Švenk Ľubomír.

felnőtt csapatunk újoncként nagyon bátran 
kezdett a  kassa-gömöri csoport v. ligájában.  A 
hazai futballpálya felújítása miatt az egész őszi 
idényt  idegenben játszották , míg  a visszavágó 
mérkőzéseket hazai pályán. Ing. vlčej Jozef 
vezető edző,  valamint   Janočko  Adrián és 
palencsár péter segédedzők  irányítása alatt  25  
mérkőzésen 58 pontott  gyűjtöttek, ebből 28-at  
idegenben. A jelenlegi tabellaállás 68:32.  A  
harmadik  helyezettet behozhatalan 10 ponttal 
előzik meg.
Köszönjük a fiúknak a kiváló eredményt !

A nyári átmeneti időszakban mozgásba 
lendülnek az események, néhányan koruknál 
fogva felsőbb csoportba lépnek, mások mezt 
cserélnek. Korai még konkrét neveket említeni, 
de néhány játékosunk, akik  átmenetileg más 
csapatot erősítettek, visszatérnek hozzánk, 
mint Sonoga denis az fK haniska, hunčár 
Marcel a TJ družstevník Trstené pri hornáde 
és  vrábel dominik az fK vyšná Myšľa futballk-
lubtól. Egészségügyi okok miatt megszakítja 
karrierjét  riapoš  Mikuláš.
Örömmel várjuk a nyári felkészülést és  a 
Slovnaft Kupa kisorsolt mérkőzéseit, ahová  a 
2017/2018-as  versenyszezonban  szintén jelent-
keztünk.

Mgr. Ján uhrín, elnök
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hISToRICKé oKIENKo / TöRTéNElMI ABlAK
DEJINy MAĎARSKA / MAGyARoRSZáG  TöRTéNETE

pred  maĎarmi

Maďarsko leží v srdci Európy,  v Karpatskej 
kotline  -  obklopenej  Karpatským  
pohorím, Alpami a Balkánskymi horami.  
Územie bolo osídlené od úsvitu civilizácie 
a bolo scénou miešania kultúr. V  I. tisícročí  
pred n. l. sa tu striedali kmeňe iránskeho 
pôvodu – Skíti,  a viac-menej  usadlým 
spôsobom žijúce indoeurópske kmene - 
Kelti, Illíri a Tráci.

V poslednej etape  rímskej expanzie 
územie Karpatskej kotliny  na čas  patrilo 

do okruhu mediteránskej gréko-rímskej 
civilizácie so vznikom  mestských centier, 
výstavbou dláždených ciest,  vznikom  
písomných  prameňov. Toto obdobie  
ukončila veľká vlna sťahovania národov.
Na území sa objavili germánske kmene  a 
z východu útočiace turkické národy ako 
húni a Avari. Voči nim sa Rímska ríša od 
začiatku III. storočia postupne dostala 
do defenzívy,  následne okolo roku 430, v 
dôsledku obliehania húnov, im prepustila 
provinciu  panónie  v Karpatskej kotline.
Slávny húnsky kráľ Attila stadiaľ, z 
potisia, ovládal svoju obrovskú, no krátko 
trvácnu ríšu. po jeho smrti sa ríša húnov 

rozpadla,  jeho územie si rozdelili medzi 
sebou germánske kmene. Ich hegemóniu 
čoskoro prelomil príchod Avarov.  Ríšu  
Avarov  zostavenú do  konca VI. stročia 
zase zničili výpravy Karola Veľkého (790-te 
roky)  a útoky dunajských bulharov 

Za Dunajom  východná provicia upada-
júcej  Franskej ríše;  na Dolnej zemi a v 
Sedmohradsku bulharská nadvláda; 
na severe Moravská ríša – to bol status 
quo v Karpatskej kotline v čase príchodu 
Maďarov.

usídlene  maĎarOv 
a panOvanie  sv. 
ŠteFana (896-1038) 

Na tisícročia siahajúce dejiny vzniku 
Maďarov nie sú úplne objasnené 
vedou. Jedna predstava je, že ich 
pravlasť bola na ázijskej strane pohoria 
uralu a ich predkovia patria do tzv. 
ugrofínskej skupiny národov - metódami 
lingvistiky je to dokázateľné. od svojich 
severozápadných príbuzných sa mohli  
skoro odčleniť a v prvej polivici  I. tisícročia 
pred n. l.  ich už nájdeme juhozápadne 
od uralu, kde na ohromných priestoroch  
pozdĺž Volgy v „maďarskej pravlasti”  
(Magna hungaria, Baškíria) pásli svoje 
stáda.  po ďalšom tisícročí sa pridali k 
veľkému sťahovaniu národov a presťa-
hovali sa na stepi medzi riekami, ktoré 
prúdili do Čierneho mora (levédia, 
Etelköze). pravdepodobne už aj skoršie sa 
stretli s turkickými  národmi, ale arche-
ológia vie dokázať  turkické  (onugor , 
z ktorého je odvodené pomenovanie 
„hungar”) prvky iba na tomto území. 

podľa skupiny vedcov sa Maďari už v 7. 
storočí dostali do Karpatskej kotliny s 
novšími a novšími prúdmi sťahovania 
národov. Jedno je isté, že od polovice  9. 
storočia už veľmi dobre poznali toto 
územie, veď ako spojenci  Frankov, 
inokedy  Moravanov sa zapojili do bojov 
za územie. počas týchto bojov spoznali 
nielen priaznivé prírodné podmienky 
Karpatskej kotliny, ale aj slabosti svojich 
spojencov, ako aj mocenské vákuum na 
danom území. To všetko zohralo úlohu 
v tom, že v roku 895  pred výpravami 
turkických pečenehovcov,  hľadajúc 

bezpečie a novú domovinu, teraz už spolu 
so svojimi ženami, deťmi a stádami sa 
vybrali na cestu smerom ku Karpatskej 
kotline. 

podľa legendy pred veľkou udalosťou 
obsadenia novej domoviny vodcovia 
siedmych  maďarských kmeňov podľa 
východných zvykov „pokrvnou zmluvou” 
potvrdili svoje spojenectvo a v osobe 
Arpáda si zvolili vojvodu zo svojich radov, 
ktorý potom  úspešne vykonal obrovskú 
úlohu organizovaného presídlenia cca 
polmiliónového maďarstva  do Karpatskej 
kotliny – podľa svedectva archeologických 
nálezov s pomerne  nízkymi  stratami.

Maďari  na svojom novom sídle 
pokračovali vo svojom pôvodnom 
spôsobe života – pásli svoje stáda 
, čo doplnili  poľnohospodárskou 
prvovýrobou,  kým bojovníci – tak ako 
vikingovia - ešte dlhé desaťročia viedli 
koristnícke vojny, obťažovali a drancovali 
obyvateľov Európy, kým nemecký kráľ oto 
ich neporazil v augsburgskej bitke (955).

potomkovia Arpáda si uvedomili, že 
podmienkou ich prežitia je prevzatie  
usadlého spôsobu života  podľa 
európskeho vzoru. To znamenalo 
prevzatie kresťanstva a vybudovanie 
štátnosti. pravnuk Arpáda, Gejza (+997) 
sa tiež dal pokrstiť, ale podľa svedectva 
kroník naďalej  uctieval pohanských 
bohov. Avšak zo svojho syna, neskoršieho 
Sv. Štefana už vychoval skutočného 
kresťanského panovníka.

pozval k nemu významných nemeckých 
misionárov, aby ho učili, a tak naplnil  svoj 
kráľovský dvor nemeckými rytiermi. V 

mene svojho syna požiadal o ruku Gizelu, 
sestru bavorského kráľa.

Svoj cieľ dosiahol. Jeho syn, kráľ  Štefan 
I.  (997-1038) pokračoval  ďalej v politike 
svojho otca  a v Karpatskej kotline zriadil 
silný, kresťanský štát na západoeurópsky 
spôsob. Každý poddaný povinne musel 
prijať učenie kresťanstva európskeho 
vzoru. Vybudoval celoštátnú cirkevnú 
organizáciu, obce zaradil do diecéz s 
povinnosťou vybudovať kostoly. usídlil 
mníchov, ktorí okrem šírenia novej viery 
učili obyvateľov štátu  záhradníctvu, 
vinárstvu a rôznym remeslám. Zakladali 
a rozširovali základy písomnosti, čo 
umožnilo vyvinúť  systém súdnictva a 
riadenia.

V roku 1000 sa Štefan dal korunovať za 
kráľa. K  obradu žiadal korunu od pápeža 
zdôrazňujúc svoju oddanosť západnému 
kresťanstvu. Náčelníkov, ktorí odporovali 
novej viere a riadeniu štátu, postupne 
porazil, skonfiškoval im statky a na týchto 
miestach vytvoril župy pod  vedením 
kráľa. Tieto župy, samozrejme, po 
viacerých zmenách počas uplynulých 
rokov dodnes tvoria základy adminis-
tratívneho systému riadenia štátu.

Výsledkom obrovských organizačných 
prác v roku 1083 svätorečeného Štefana,  
Maďarmi v roku 895 obsadená nová 
vlasť sa stala nezvratne moderným 
kresťanským európskym štátom, ktorý 
už počas života kráľa bol dostatočne silný, 
aby odolal hegemonistickým  ašpiráciám 
nemecko-rímskeho cisárstva a odrazil 
útoky  Konráda II.
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a magyaroK előtt

 Magyarország Európa szívében, a Kárpátok 
hegylánca, az Alpok és a délszláv hegyek 
övezte Kárpát-medencében fekszik. A vidék a 
civilizáció hajnalától fogva emberlakta hely 
és a kultúrák keveredésének színtere. A Kr. e. 
I. évezred folyamán iráni eredetű lovasnépek 
– szkíták – és többé-kevésbé megtelepedett 
életmódot folytató indoeurópai (kelta,illír, 
trák) törzsek váltották itt egymást.

A római birodalom terjeszkedésének utolsó 
időszakában a Kárpát medence egy időre a 
mediterrán,  görög-római civilizáció körébe 
tartozott – városi központok, kövezett utak, 

írott források megjelenése kísérte e folya-
matot, melynek a népvándorlás vetett véget. 
A vidéken germán és keletről támadó nomád 
török népek (hunok és avarok) jelentek meg. 
velük szemben róma a III. század elejétől 
fokozatosan defenzívába szorult, majd 430 
körül, a hunok ostromainak engedve végképp  
feladta kárpát-medencei provinciáját, 
pannoniát.

A híres hun király, Attila innen, a Tisza folyó 
mellől irányította hatalmas, de rövid életű 
birodalmát. halála után a hun birodalom 
szétesett és a területen ismét germán törzsek 
osztoztak. hegemóniájukat hamarosan 
az avarok érkezése törte meg.  A vI. század 

végére létrejött birodalmukat Nagy Károly  
hadjáratai  (790-es évek), és a dunai bolgárok 
támadásai semmisítették meg.

A dunántúlon a hanyatló frank birodalom 
keleti tartományai, az Alföldön és Erdélyben 
bolgár uralom, északon a morvák állama – ez 
volt a status quo a Kárpát-medencében a 
magyarság megjelenésekor.

a magyaroK 
megtelepedése 
és szent istván 
uralKodása (896-1038)

A magyarok évezredekre visszanyúló eredete 
a tudomány által nem teljesen tisztázott. Az 
egyik álláspont, amely szerint őshazájuk az 
ural-hegység ázsiai oldalán volt, és elődeik a 
urali népek finn-ugor családjához tartoztak - 
a nyelvtudomány eszközeivel igazolható.

Északnyugati rokonaiktól korán elválhattak 
és a Kr. e. I. évezred első felében már az uraltól 
délnyugatra találjuk őket, ahol a volga 
mentén elterülő tágas „magyar őshazában”  
(Magna hungaria, Baskiria) legeltették 
állataikat.  Egy újabb évezred múltán csatla-
koztak a népvándorlás mozgásaihoz, és a 
fekete-tengerbe ömlő folyók közötti sztyep-
pékre (levédiába, majd Etelközbe) vonultak. 
valószínüleg már korábban is érintkezésbe 
kerültek török  népekkel, de a régészet a török 
(onogur – innen a „hungar” név) elemeket csak 
ezeken a vidékeken tudja felmutatni.

Tudósok egy csoportja szerint a népván-
dorlás meg-megújuló áramaival már a vII. 
században kerültek magyarok a Kárpát-me-
dencébe, annyi azonban bizonyos, hogy 
a 800-as évek közepétől már jól ismerték 
azt, mivel harcosaik hol a frankok, hol a 
morvák szövetségeseiként részt vettek a 
területért folyó küzdelmekben. Ezek során 
nem csak a Kárpát-medence kedvező 
természeti adottságait ismerhették meg, 
de szövetségeseik gyengéit, és a területen 
kialakult hatalmi vákuumot is, ami mind 

közrejátszhatott abban, hogy 895-ben a török 
besenyők támadása elől biztonságot és új 
hazát keresve, most már asszonyaikkal, gyere-
keikkel és állataikkal együtt a Kárpát-me-
dence felé vették útjukat.
A legenda szerint a nagy vállalkozás, az új 
haza elfoglalása előtt a hét magyar törzs 
vezérei keleti szokás szerint „vérszerződéssel” 
pecsételték meg szövetségüket és árpád 
személyében fejedelmet választottak maguk 
közül, aki aztán sikeresen hajtotta végre 
az óriási feladatot, az akkor kb. félmilliós 
magyarság szervezett és – a régészeti 
leletek tanulsága szerint – viszonylag kevés 
áldozatot követelő áttelepítését a Kárpát-me-
dencébe.

A honfoglaló magyarok új szálláshelyükön 
folytatták a legeltetést földműveléssel 
kiegészítő életmódjukat, harcosaik azonban – 
a vikingekhez hasonlóan – még évtizedeken át 
zsákmányoló és sarcoló portyákkal zaklatták 
Európa népeit, míg ottó német király az 
augsburgi csatában (955)  vereséget mért 
rájuk.

árpád leszármazottai felismerték, hogy 
megmaradásuk feltétele a megtelepedett 
életforma európai mintájának átvétele. 
Ez elsősorban a kereszténység felvételét 
és az államszervezet kiépítését jelentette. 
árpád dédunokája, géza (mh.997) maga is 
megkeresztelkedett, de a krónikák szerint 
tovább áldozott pogány isteneinek, fiából, 
a későbbi Szent Istvánból azonban igazi 
keresztény uralkodót nevelt. Korának 
kiemelkedő német hittérítőit hívta mellé 
tanítókul, német lovagokkal népesítette be 
udvarát és a bajor király nővérét, gizellát 
kérte számára feleségül.

Célját elérte, fia I. István király (997-1038) 
tovább vitte apja politikáját, és a Kárpát-me-
dencében erős, nyugat-európai típusú 
keresztény államot szervezett. A keresz-
ténység tanainak tiszteletét az állam 
minden alattvalójára nézve kötelezővé 
tette. Kiépítette az egész országot behálózó 
egyházszervezetet, templomépítésre kötelezve 
és egyházmegyékbe szervezve a településeket. 
Szerzeteseket telepített be, akik az új hit 
terjesztésén kívül kertészetre, szőlészetre, és 
különböző ipari tevékenységekre tanították 
az ország lakóit. ők alapozták meg és terjesz-
tették el az írásbeliséget is, ami lehetővé 
tette a kornak megfelelő törvénykezési és 
igazgatási rendszer kialakítását.

1000-ben István királlyá koronáztatja magát. 
A szertartáshoz a római pápától kér koronát, 
ezzel is hangsúlyozva elkötelezettségét a 
nyugati típusú kereszténység mellett. Az 
új vallásnak és berendezkedésnek ellenálló 
törzsfőket sorban legyőzi, elveszi birtokaikat 
és helyükön  a király irányítása alatt álló  
vármegyéket hoz létre.  Ezek – természetesen 
számtalan változáson átmenve – a mai napig 
az ország közigazgatási rendszerének alapját 
képezik.

Az 1083-ban szentté avatott István hatalmas 
szervező munkája eredményeképpen a 
895-ben elfoglalt új haza visszafordíthatat-
lanul modern, keresztény, európai állammá 
vállt, amely már a király életében elég erős 
volt ahhoz, hogy dacoljon a Német-római 
Császárság hegemón  törekvéseivel és vissza-
verje II. Konrád császár hadjáratait.

Vážení čitatelia, počnúc týmto číslom sme sa rozhodli pridať, veríme, že pravidelnú rubriku, a to „historické okienko“ o histórii 
Európy. V tomto čísle začneme časťou histórie Maďarska, ktorá bude mať pokračovanie a neskôr plánujeme pokračovať v histórii 
Slovenska a ostatných okolitých európskych národov a krajín.

Tisztelt olvasó,  a mai számmal egy új, remélhetőleg állandó rubrikát indítunk, Európa történelmét bemutató „történelmi ablakot“.  Ebben a 
számban  Magyarország történelméből  közlünk  egy  részt, melyet majd  a további számokban folytatunk, a későbbiekben pedig Szlovákia  és 
a környező európai országok és nemzetek történelmét mutatjuk be. 
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Kechnecké dni 2017 Kenyheci napok 2017
Piatok – 23. 6. 2017                

amfiteáter / 19,00
projekcia filmov o Kechneci

amfiteáter / 19,30
oficiálne otvorenie Kechneckých dní 2017, Starosta obce  
JuDr. Ing. Jozef Konkoly a moderátorka Andrea Gablyaszová

amfiteáter / 19,45
koncert folkovo-folklórnej a humoristicko-recesnej skupiny Drišľak

amfiteáter / 21,00
koncert petra Stašáka s hudobnou skupinou a hosťami  

pénteK – 2017.6.23.                

amfiteátrum / 19,00
filmvetítés  Kenyhecről

amfiteátrum / 19,30
A Kenyheci  Napok  hivatalos  megnyitója 
Judr. Ing. Konkoly  József,  polgármester gablyasz  Andrea,  műsorvezető

amfiteátrum / 19,45
Koncert -  drišlák humoros- folklór együttes 

amfiteátrum / 21,00
Koncert-  peter Stašák és zenekara 

sobota -  24. 6. 2017

Športový areál / 8,00
medzinárodná súťaž družstiev vo varení 

Športový areál / 10,00
Jimmy band  hrá pri súťažných družstvách vo varení

Športový areál / 10,00
program pre deti - detské atrakcie, súťaže, maľovanie na tvár a iné, 
atrakcie divadla haliganda, exhibícia policajného komanda

Športový areál / 13,00
ochutnávka jedál – ponúkajú súťažné družstvá
              
14,00
vyhodnotenie súťaže vo varení

Športový areál,  javisko / 18,00
projekcia koncertu hudobnej skupiny omega   

Športový areál, javisko / 21,00
koncert  hudobnej skupiny Desmod

22,00
ohňostroj

szombat – 2017.6.24.

sportközpont / 8,00
Nemzetközi  főzőverseny

sportközpont / 10,00
Jimmy  zenél a főzőversenyben  résztvevő csapatoknak

sportközpont / 10,00
gyerekműsorok – látványosságok, versenyek, arcfestés, 
a haliganda színház fellépése, rendőrkommandó bemutatója

13,00
Ételkóstoló – a verseny résztvevőinek kínálatából

14,00
Eredményhirdetés – főzőverseny

sportközpont / 18,00
Az omega együttes koncertjének vetítése

sportközpont / 21,00
A  desmod együttes koncertje
    
22,00
Tüzijáték


