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s príchodom Vianoc spravidla 
koncom roka zistíme, že život 
vôkol nás napreduje míľovými 
krokmi a Vianoce a Nový rok sa 
nezadržateľne blížia. Tradične 
zvykneme hovoriť, že sme 
starší a skúsenejší o ďalší rok. 
Každá rodina, osamelé osoby, 
mladí, stredná a staršia gene- 
rácia, zdravý - chorý, šťastný 
– sklamaný spoločne túžobne 
očakávame príchod najkrajších 
sviatkov roka - Vianoc.

Čaro a atmosféra Vianoc nás 
vynáša do výšok a vyvoláva 

vznešený, láskyplný pocit, ktorý 
sa mnohokrát ani nedá opísať. V 
spomienkach sa radi vraciame 
do detských čias, do obdobia 
minulosti, ktoré sú nenávratne 
preč a ostali len spomienky. K 
naším Vianociam v minulosti 
patrilo, a dúfam patrí aj dnes, 
dodržiavanie zvykov našich 
predkov a všetci dobre vieme, 
že bez tradícií by  to neboli tie 
pravé Vianoce.

pokračovanie príhovoru
na str. 2

Karácsony érkeztével általában 
év végén vesszük észre, hogy az 
élet körülöttünk mérföldes léptek-
kel halad előre, a Karácsony és 
Új Év megállíthatatlanul köze-
leg. Azt szoktuk mondani, hogy 
megint bölcsebbek és idősebbek 
lettünk egy évvel. Minden család, 
az egyedülállók, fiatalok, közép- és 
idősebb korosztály, egészségesek-
betegek, boldogok-csalódottak, mi 
midannyian vágyakozva várjuk 
az év legszebb ünnepének, Kará-
csonynak   eljövetelét.

Karácsony csodája és légköre 

emelkedett, szeretetteljes han-
gulatba ringat minket, amit 
sokszor nem is tudunk megfogal-
mazni.  Gondolatban gyakran 
térünk vissza gyerekkorunkba, 
a múltba, ami már csak emlékek 
formájában létezik. A mi Kará- 
csonyunkhoz hozzátartozott, és 
remélem ma is hozzátartozik az 
elődök hagyományainak ápolá-
sa, és mindannyian tudjuk, hogy 
tradíciók nélkül nem is lenne igazi 
Karácsonyunk.

folytatás a 2. oldalon. 

Vážení spoluobčania,
TiszTelT polgárTársak,
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„Keď Tichá noc v chrámoch znie,
splnilo sa čo Boh chcel.
Dal trom kráľom znamenie,
že narodil sa Spasiteľ.
Tak poďme za ním spolu s ním
a pridajme k darom kráľov 
to najkrajšie, čo dať sa dá.
Obdarujme ho svojou láskou!“

„Mikor a „Csendes Éj”  felcsendül a templomokban,
beteljesedett, amit Isten akart .
A három királyoknak  jelt adott ,
hogy a Megváltó megszületett.
Menjünk hát együtt velük
és tegyük a királyok ajándékaihoz
a legszebb dolgot, amit adni lehet.
Ajándékozzuk meg őt szeretetünkkel! “

ModuloVá základná škola 
Moduláris eleMekből épülT alapiskola

Po skončení predchádzajúceho 
školského roku sme sa pustili 
do potrebného rozšírenia prie-
storov pre Súkromnú základnú 
školu v Kechneci. Najrýchlejší 
a finančne najefektívnejší 
spôsob výstavby bol navrhnutý 
prostredníctvom modulovej tzv. 
kontajnerovej stavby. Mali sme 
smelé plány stihnúť výstavbu 
počas letných prázdnin, ale kvôli 

množstvu administratívnych, 
ako aj technických prekážok sme 
termín dokončenia museli pre-
sunúť na 1. štvrťrok 2018. Keďže 
nebolo možné stihnúť začiatok 
školského roku, začali sme klásť 
ešte väčší dôraz na kvalitatívne a 
technologické parametre stavby 
tak, aby deti prešli do celkovo 
dokončených priestorov, a aby 
už počas prevádzky nemuseli 

prebiehať stavebné dokončovacie 
práce. Nová modulová stavba sa 
s pôvodnou budovou prepojila 
spojovacou chodbou. Dokončené 
krásne a moderné priestory budú 
deťom a pedagógom odmenou za 
prechodné stiesnené podmienky. 
Už teraz sa tešíme na slávnostné 
otvorenie nových priestorov, na 
ktoré vás pozveme začiatkom 
budúceho roku osobitným listom. 
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Som presvedčený, že v príjem-
nom teple domova budú znieť 
vianočné koledy a modlitby, 
ale aj poďakovania za končiaci 
sa rok či prosby za zdravie a 
spokojnosť do nasledujúceho 
roka. Nesmieme v tej slávnos-
tnej chvíli zabudnúť na našich 
blízkych, po ktorých zostalo pri 
štedrovečernom stole prázdne 
miesto.

Vianoce majú svoje čaro, majú 
v sebe vnútorný dar, niečo nes-
mierne jedinečné a neopako-
vateľné. Každú oslavu Vianoc 
prežívame s inými pocitmi a z 
iného zorného uhla pohľadu a 
pocitu. Predpokladám, že ani 
nemusím zdôrazňovať, že Via-
noce sú najkrajším sviatkom 
roka,  pripomíname si a slávime 
narodenie Ježiša Krista.

Vyjadrujem presvedčenie a 
nádej, že v duši každého oby-
vateľa obce, jedinca,  ako aj 
členov rodiny zavládne vzájom-
ná úcta, pokoj, radosť, šťastie, 
tolerancia, a tak dokážeme 
všetci spoločne dôstojne v 
pokoji osláviť Vianoce v kruhu 
najbližších.

Nech v každej duši večne svieti 
Betlehemské svetielko nádeje 
po celý rok 2018.

Vážení spoluobčania, milá 
mládež!

Chcem sa vám všetkým poďa-
kovať za pomoc a podporu pri 

Meg vagyok győződve róla, hogy 
az otthon melegében karácsonyi 
dalok és imádságok hangzanak 
majd el, de köszönet is az elmúlt 
évért és egészég, békesség kérése 
az új évre. Nem feledkezhetünk 
meg ebben az ünnepi pillanatban 
azokról a szeretteinkről sem, akik-
nek  helye már üresen áll az ünne-
pi asztalnál.

A Karácsonynak megvan a maga 
varázsa, lelki ajándéka, egyedü-
li és megismételhetetlen. Min- 
den Karácsonyt más érzéssel és 
más szempontokat figyelembe 
véve ünneplünk meg. Nem fontos 
hangsúlyoznom, hogy Karácsony 
az év legszebb ünnepe, megem-
lékezünk és ünnepeljük Krisztus 
születését.

Meggyőződésemnek és 
reményemnek adok hangot, 
hogy miden család, egyén és a 
családtagok lelkében kölcsönös 
tisztelet, béke, öröm, boldogság és 
tolerancia uralkodik, így képesek 
vagyunk méltóképen, békésen ün-
nepelni Karácsonyt szeretteink 
körében. Minden lélekben világít-
son a betlehemi remény fénye az 
egész 2018-as évben.

Tisztel polgártársak, kedves if-
júság!

Meg szeretném köszönni, hogy 
segítették és támogatták a község 
fejlesztése, építése, szépítése 
érdekében végzett munkánkat. 
2017-ben is keményen dolgoz-
tunk és figyelemreméltó ered-

rozvíjaní, budovaní a skrášľo-
vaní našej obce. V roku 2017 
sme tvrdo pracovali dosiahli 
sme pozoruhodné výsledky, 
ktoré budú v prvom  rade slúžiť 
všetkým vám a nám.

Posunuli sme sa výrazne dopre-
du, vyslúžili sme si pochvalu a 
uznanie z úrovne medzinárod-
nej diplomacie, ktorá veľmi 
pochvalne hodnotila rozvoj 
obce, ako aj prácu vedenia obce. 
Jednalo sa o veľvyslanca USA 
J. E. Adama Sterlinga, ktorý za-
vítal medzi nás.

Ďalšie podrobnosti o rozvojo-
vých aktivitách sa dočítate v 
týchto novinách.

V mene celého obecného 
zastupiteľstva a všetkých pra-
covníkov obce, ale aj osobne 
vám a vašim rodinám prajem 
do nasledujúcich krásnych via-
nočných dní, nech sú naplnené 
spolupatričnosťou človeka k 
človeku. Prajem vám vnútornú 
silu, stály zmysel pre radosť z 
malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, 
lásky a potešenia z najbližších a 
ľudí blízkych vášmu srdcu.

Zaželajme si požehnané a ra-
dostné vianočné sviatky a pokoj 
v duši, nech sa udrží aj po celý 
budúci rok 2018.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce 

ményeket értünk el, melyek 
mindannyiunk javát szolgálják 
majd. Nagyot léptünk előre, és  a 
nemzetközi diplomácia szintjén 
kaptunk elismerést. Az amerikai 
nagykövetről,  J. E. Adam Ster-
lingről van szó, aki ellátogatott 
községünkbe és nagyra értékelte 
a falu fejlődését akárcsak a falu 
vezetőségének munkáját.

További részleteket a falu fejlesz-
téséről az újság további lapjain 
olvashatnak.

Az önkormányzat, a község dol-
gozói és a magam nevében is 
Önöknek és családjaiknak az 
egymáshoz tartozás érzésével 
teljes, áldott ünnepeket kívánok. 
Lelki erőt és készséget arra, hogy 
örülni tudjanak az élet apró és 
nagy dolgainak.  Jó egészséget, é- 
letkedvet, szeretetet és boldogságot 
az Önökhöz legközelebb állók köré-
ben.

Kívánjunk egymásnak  áldott és 
boldog karácsonyi ünnepeket és 
lelki békét, amely tartson ki az 
egész 2018-as évben.

Tisztelettel

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
polgármester

pokRačoVanie pRíHoVoRu
FolYTaTás

ModuloVá základná škola 
Moduláris eleMekből épülT alapiskola

Az előző iskolaév befejezése után 
hozzáláttunk a Kenyheci Magán 
Alapiskola kibővítéséhez. Az épít-
kezés  leggyorsabb és gazdasági-
lag leghatékonyabb módjának 
a moduláris (konténeres) épít-
kezés bizonyult. Merész terveink 
voltak. Úgy gondoltuk, hogy a 
nyári szünidő alatt befejezzük 
az építkezést, de a rengeteg ad-
minisztratív és műszaki jel-
legű akadály miatt kénytelenek 
voltunk ezt 2018 első negyedévére 
halasztani. Mivel iskolakezdésig 
már nem készültünk el, még 
nagyobb hangsúlyt fektettünk 
az épület minőségi és műszaki 

paramétereinek kivitelezésére,   
hogy a gyerekek már a teljesen 
kész épületbe költözhessenek át. 
Az eredeti épületet  és az új mo-
duláris  részt folyosóval  kötöttük 
össze. A befejezett gyönyörű, mo-
dern helyiségek kárpótolják majd 
a gyerekeket és  pedagógusokat 
az eddigi szűkös körülmények 
miatt. Már most örülünk az új 
épületrész ünnepélyes megnyi- 
tójának, melyre Önöket is külön 
levélben hívjuk meg jövő év elején.
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ako plynul školský Rok
HogYan TelT az idei iskolaév
Školský rok začal u nás, ako je to 
zvykom, skôr. Tradíciou Letnej 
školy predškoláka pre prváčikov 
sme koncom augusta naštar-
tovali nielen deti, ale aj nové pani 
učiteľky -  Čigašovú a Štedlovú.

Nebolo jednoduché rozbehnúť 
školský rok. Chceme kráčať s 
dobou, preto sme opäť nastavili 
vyučovanie tak, aby sme pod-
porili výučbu cudzieho jazyka, 
prírodovedných predmetov a in-
formatiky. Pani učiteľka Bačová 
sa nechala nahovoriť a skúsili 
sme pilotný program – druháci 
majú v rámci rozšírenej hudob-
nej výchovy majú možnosť učiť 
sa hrať na flaute. Dopadlo to nad 
očakávanie dobre. Prví šikovníci 
sa predviedli už v októbri pred 
starými rodičmi, kedy sme zor-
ganizovali posedenie a tvorivé 
dielne pre našich starkých. To, že 
sa na vianočnej besiedke  budú 
môcť predviesť už všetci žiaci, 
prekonalo naše očakávania.   

To už ale predbieham. V septem-
bri sme sa začali spoznávať. 28 
nových prváčikov zapadlo veľmi 
rýchlo. Do školy nastúpili bez 
strachu, znova sa potvrdilo, že 
Letná škola predškoláka má svoj 
význam. Nakoľko vieme, že pria-
teľov spájajú hlavne spoločné 
zážitky, jeden sme im pripravili 
hneď v septembri. Vybrali sme 
sa do Košíc, kde nás čakalo hneď 
niekoľko zážitkov. Po zhliad-
nutí predstavenia v Bábkovom 
divadle v Košiciach sme sa prešli 
po našom krásnom historic- 
kom centre a výlet sme zavŕšili 
návštevou expozície Výcho-
doslovenského múzea Príroda 
Karpát. Výlet? Áno, aj výlet. 
Bolo to ale aj krásne spojenie 
zážitkovej formy učenia, kedy sa 
vystriedalo učivo z prírodovedy, 
vlastivedy či slovenského jazyka. 
Na október sme si pre nich pri-
pravili týždeň zdravej výživy, 
kedy sa žiaci opäť hravou for-
mou zoznámili so zásadami 
správneho stravovania. Vznikli 
krásne projekty. To, že majú tieto 
aktivity význam nám potvrdzujú 
aj naše šikovné kuchárky. Detí, 
ktorým chutí rozmanitá strava, 
je stále viac a viac. 
10 detí malo možnosť zúčastniť 
sa a vyskúšať si rôzne formy 
nových edukačných hier vďaka 
projektu Nimbus. Bolo to ťažké 

rozhodovanie koho vybrať, lebo 
výborných žiakov, ktorých by 
sme radi odmenili takýmto 
dňom plným hier, je veľa. Preto 
rozhodli žreby. 

Tretiaci a štvrtáci si prehlbovali 
svoje znalosti z environmentali- 
stiky opäť cez zážitky a prob-
lémové úlohy. Dva mesiace pra-
covali na projekte Misia modrá 
planéta. Dostalo sa im odmeny, 
o ktorej sa im ani nesnívalo – 
svoje diela, ekologické mestá, 
mohli predviesť priamo autorom 
tohto celoslovenského projektu, 
pánom J. Machajovi, M. Belikovi 
a M. Vargovi zo spoločnosti 
Edulab. Tí ocenili naše pro-
jekty. Dovolím si, zacitovať z 
ďakovného mailu od p. Machaja: 
„Veľa som o škole počul a zvesti v 
ničom nezaostali za realitou. Vo 
Vašej škole musí byť radosť štu-
dovať aj učiť. Špeciálne by som sa 
chcel poďakovať pani učiteľkám 
H o v á n o v e j  a  K r a j n í k o - 
vej, ktoré realizovali projekt 
Misia modrá planéta. Keď sme 
ho pripravovali, ani sme netušili, 
že niekto ho dotiahne do takej 
profesionálnej realizácie. Obe 
základne na „Modrej planéte“ 
boli premyslené do detailu a 
krásne zrealizované.“

Ako nadstavbu Misie modrej 
planéty nám spoločnosť Edulab 
v spolupráci s Microsoftom 
pripravili Minecraft day, kedy 
16 detí mohlo riešiť environ-
mentálne úlohy cez Minecraft. 
Bolo to poučné aj pre nás. Nie 
každý sa stotožňuje s názorom, 
že počítačové hry patria do škôl. 
Toto bola naša prvá skúsenosť 
a vďaka profesionálne pri-
pravenému hernému plánu sa 
deti naozaj učili a riešili prob-
lémy. Zachraňovali planétu 
nie bitkami, ale výstavbou 
infraštruktúry, ktorá rešpektuje 
prírodu, triedením odpadu či 
riešením úloh v Escape roome. 
Opäť sa tohto dňa nemohli 
zúčastniť všetci, ale úlohy boli 
naozaj náročné, takže ich zvládli 
hlavne tí, ktorí počítačové hry 
hrajú doma. 

Vďaka úspešnej žiadosti sme z 
EPH grantu zakúpili do školy 
kvalitnú kameru a pohotové 
reportérky hneď vyskúšali svoje 
umenie. Spovedali pánov z Edu-

labu, ako aj slečnu Molčanovú zo 
spoločnosti Microsoft. Myslím 
si, že Mariane Ďurianovej (či ne-
bodaj priamo Adele Vinczeovej?) 
rastie obrovská konkurencia v 
podobe štvrtáčok Karin a Gabiky. 
Rozbiehame školskú televíziu a 
toto boli naše prvé spravodajstvá. 
Už sa tešíme, ako budú vznikať 
ďalšie a ďalšie reportáže. Záujem 
o túto prácu prejavilo viacero 
detí. Aby všetko fungovalo, ako 
má, za podpory o. z. Preventis-
ta sme zorganizovali víkend 
mediálnej výchovy. V piatok sa 
vzdelávali učitelia, v sobotu deti. 
Veľmi nás potešilo, že sa k nám 
pridalo asi 12 učiteľov aj z iných 
škôl. Vďaka pánovi Jaroslavovi 
Osterovi, súdnemu znalcovi v 
oblasti IT kriminality a bývalej 
novinárke Marie Stracenskej 
sme si rozšírili obzory, dozvedeli 
sme sa čo-to o tom, ako fungujú 
médiá, ako treba triediť informá-
cie, a ako na nás pôsobia rôzne 
správy či Hoaxy. 

Vďaka ďalšiemu úspešnému 
grantu z Nadácie Orange zasa 
spúšťame školské noviny, ktoré 
uzrú svetlo sveta na konci 
školského roka. Prispieť do novín 
majú šancu všetky deti a už 
teraz sa tešíme na ich originálne 
príspevky.

Za všetkými týmito dňami a ak-
tivitami treba hľadať prácu. V pr-
vom rade prácu pedagogického 
kolektívu, ktorej patrí obrovská 
vďaka. Taktiež zriaďovateľovi 
Obecnému združeniu občanov 
telesnej kultúry, školstva, zdravia 
a ochrany ŽP Kechnec a pánovi 
starostovi, ktorí sa nám snažia 
vždy vyjsť v ústrety a podporujú 
nás najviac, ako sa len dá.   
Je zvykom, že na konci roka sa 
bilancuje. Určite tak urobíme aj 
my. Už pohľad na chodby školy, 
ktoré sú preplnené prácami žia-
kov vznikajúcich nielen počas 
vyučovania, ale aj počas krúžkov 
a hlavne počas aktivít v ŠKD 
nám prezrádza, že v našej škole 
sa naozaj každý činí. 
Do nového roka si želáme hlavne 
zdravie, elán a optimizmus, lebo 
s nimi ide všetko ľahšie. To isté 
želáme aj vám.     

Mgr. Ibolya Straussová,
riaditeľka SZŠ Kechnec 13
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Az iskolai év nálunk szokás szerint  
korábban kezdődött. A új  elsősök 
nyári iskolájával augusztus végén 
kezdtek nem  csak a gyerekek, de 
az új tanítónők is  -  Čigašová és 
Štedlová.

Nem volt könnyű elindítani az is-
kolaévet. Haladni akarunk a kor-
ral, ezért ismét úgy állítottuk össze 
a tantervet, hogy előmozdítsuk a 
nyelvtanulást, a természettudo-
mányi tantárgyak és az informa-
tika oktatását. Bačová tanárnőt 
sikerült rábeszélnünk egy új pilot 
program beindítására – máso-
dikosaink bővített zenei  oktatás 
keretén belül furulyázni tanulnak. 
Várakozáson felül alakultak a dol-
gok. A legügyesebbek már  október-
ben bemutatkoztak nagyszüleik 
előtt  az idősebbek  számára 
szervezett kreatív foglalkozással 
egybekötött ünnepségen. Hogy a 
karácsonyi műsorban már vala-
mennyien  fellépnek, az minden 
elképzelésünket felülmúlta.

De már igen előre szaladtam. 
Szeptemberben kezdtük az is-
merkedést a 28 elsőssel, ami i- 
gazán gyorsan sikerült. Félelem 
nélkül jöttek iskolába, ami ismét 
bizonyítja a nyári iskola létjogo-
sultságát. Mivel tudjuk, hogy a 
barátokat  főleg a közös élmények 
hozzák egymáshoz közelebb, már 
szeptemberben gondoskodtunk 
ilyen programról. Kassára indul-
tunk, ahol sok élmény várt ránk.  A 
Kassai Bábszínház előadásának 
megtekintése után gyalog in-
dultunk kirándulásra a város 
gyönyörű  történelmi központján 
keresztül, melyet a Kelet-szlováki-
ai Múzeumban  nyílt  „A Kárpátok 
Élővilága“   című kiállítás 
megtekintésével fejeztünk be. 
Kirándulás?  Igen, kirándulás is.  
De gyönyörű példája a tapaszta-
lati formában történő tanulásnak, 
ahol egymást váltogatja a ter-
mészettudomány,  honismeret  
vagy a szlovák nyelv tananyaga.

Októberben az egészséges 
táplálkozás hetén a diákok játékos 
formában ismerkedtek meg az 
egészséges táplálkozás alapel- 
veivel. Gyönyörű programok jöttek 
létre. Hogy van értelmük ezek-
nek a programoknak, azt  ügyes 
szakácsnőink is bizonyíthatják. 
Egyre több az olyan gyerek, akinek 
ízlik a változatos  étrend.

A Nimbus projektnek köszön-
hetően 10 gyerek vehetett részt 
a bemutatón és próbálhatta ki 
az új oktatási játékok különböző 

formáit. Nehéz volt dönteni, kit 
válasszunk, hisz sok kiváló tanuló 
van, akit szívesen ajándékoztunk 
volna meg egy ilyen csupa játék 
nappal. Ezért a sorsolás döntött.

A harmadikosok és negyedikesek  
élményeiken és probléma meg- 
oldásokon  keresztül mélyíthették 
el tudásukat a környezetvédelem 
témakörében. Két hónapig dol-
goztak a Kék Bolygó Misszió 
projekten. Olyan  jutalomban ré- 
szesültek , amiről még csak nem 
is álmodtak -  műveiket, ökológiai 
városaikat,  egyenesen az egész  
Szlovákiát átfogó projekt megál-
modóinak, J.  Machaj, M. Belík és 
M. Varga uraknak mutathatták be 
az Edulab társaságtól. Ők  nagy-
ra értékelték terveiket. Engedjék 
meg, hogy idézzek J. Machaj úr 
mailjéből: „Sokat hallottam az 
iskoláról és a hírek semmiben 
sem maradtak el a valóságtól. Az 
Önök iskolájában öröm lehet ta- 
nulni és tanítani. Külön szeretnék 
köszönetet mondani  Hovanová 
és Krajníková tanárnőknek, 
akik a Kék Bolygó Misszió pro-
jektet megvalósították. Amikor 
előkészítettük, még nem sejtettük, 
hogy valaki ilyen professzionális 
szintig juthat el. A „kék bolygó“ 
mindkét  bázisa részletekig 
menően átgondolt és gyönyörűen 
kivitelezett munka.“

A Kék Bolygó Misszió tovább-
gondolásaként  az Edulab tár-
saság a Microsoft-tal közösen  
Minecraft  napot szervezett, ahol 
16 gyermek környezetvédelmi 
feladatokat oldhatott meg Mine-
craft-tal. Tanulságos volt ez szá-
munkra is. Ugyanis nincs min-
denki meggyőződve arról, hogy a 
számítógépes játékok az iskolába 
valók.  Ez volt az első élményünk, 
és a professzionális szintű játék-
tervnek köszönhetően a gyerekek 
tényleg tanultak és problémákat 
oldottak meg. A bolygót nem 
csatákkal, hanem környezettu-
datos  közművek építésével, a  
hulladék osztályozásával men-
tették meg,  vagy  feladatok meg- 
oldásával  Escape Roome-ban. Itt 
sem vehettek részt mindannyian, 
de a feladatok tényleg igényesek 
voltak, ezért csak azoknak sikerül-
hetett megoldani, akik otthon is 
játszanak számítógépes játékokat.

A sikeres pályázatnak köszön-
hetően az EPH támogatásból jó 
minőségű kamerát vettünk az 
iskolába és a tettrekész riporterek 
máris kipróbálták tehetségüket. 
Kifaggatták az urakat az Edu-

lab –tól  , akárcsak Molčanová 
kisasszonyt a Microsoft-tól. 
Úgy gondolom, hogy Marian-
na Ďurianovának ( vagy  esetleg 
Adela Vinczeovának?) komoly 
konkurenciája növekszik itt a 
negyedikes Karin és Gabika 
személyében. Beindítjuk az is-
kolatelevíziót, és ezek voltak az 
első híradások. Már örülünk az 
újabbnál- újabb riportoknak. 
Több gyerek is érdeklődik az ilyen 
munka iránt. Hogy minden úgy 
működjön, ahogy kell, a Preven-
tist o.z. támogatásával megren-
deztük a  médiaoktatás hétvégé-
jét. Nagy örömünkre körülbelül 
12 tanár is csatlakozott hozzánk 
más iskolákból. Jaroslav Os-
ternak, az IT bűnözés  bírósági 
szakértőjének és Marie Stra-
censka volt újságírónak  köszön-
hetően  tágíthattuk látókörünket, 
megtudhattunk ezt-azt arról, 
miként működik a média, ho-
gyan osztályozzuk az információt 
és miként hatnak ránk a külön-
féle hírek,  hoax-ok (valós alapot 
nélkülöző, ám széles körben elter-
jedt hírek).

Az Orange alapítvány 
adományának köszönhetően újra 
indítjuk az iskolaújságot, mely év 
végén lát napvilágot. Az újságba 
minden gyerek írhat, már most 
örülünk eredeti hozzászólá-
saiknak.

Ezek mögött az események, akti- 
vitások mögött látni kell a munkát. 
Elsősorban a tantestület munká-
ját, akiket óriási köszönet illet.  
Ugyancsak köszönettel tartozunk 
alapítónknak, a Kenyheci Polgári 
Társulásnak, és a polgármester 
úrnak, akik mindig igyekeznek 
kedvünkben járni és segíteni, 
amennyire csak lehetséges.

Év végén  szokás mérleget vonni. 
Mi is így teszünk. Elég végignézni 
az iskola folyosóján, amely te-
lis-tele van a tanulók munkáival, 
amelyek nemcsak a tanítási 
órákon, de a szakkörökön vagy a 
napköziben készültek, és máris 
látjuk, hogy iskolánkban minden-
ki nagyon aktív.

Az új évre főleg jó egészséget, ki-
tartást és optimizmust kívánunk, 
mert ezekkel minden könnyeb-
ben megy. Ugyanezt kívánjuk 
Önöknek is.

Mgr. Ibolya Straussová,
SZŠ Kechnec 13-iskolaigazgató

DECEMBER 2017 5



MateRská škola V kecHneci – 
deti a okolitý sVet
kenYHeci óvoda – a gYerekek és a körnYező világ
Predškolský vek je najideál-
nejší na vytváranie návykov, 
získavanie vedomostí a osvo-
jovanie zručností podporu-
júcich zdravie. Je tu najužší 
kontakt s rodičmi a ideálne 
je podchytiť deti od najútlej- 
šieho veku, kedy sa tvoria 
základy charakterových a 
emocionálno-vôľových kvalít 
človeka. V materskej škole v 
Kechneci učíme deti vnímať a 
chrániť okolitý svet a prírodu, 
utvárať pozitívny vzťah k sebe 
a k  ostaným, osvojiť si ochotu 
pomáhať, obdarovať a rozdeliť 
sa s druhým, ako aj rozprávať a 
vyjadrovať svoje city, potláčať 
hrubosť a utvárať nenásilné 
správanie.

Na začiatku školského roka v 
septembri nastúpilo do ma-
terskej školy 50 detí z toho 13 
nových. Deti sme učili den-
nému režimu v materskej škole, 
utvárali si vzťahy s inými deťmi, 
učiteľkami a zamestnancami 
materskej školy. Adaptácia pre-
biehala s problémami, niektoré 
deti nezvládali odlúčenie od 
rodičov. V takýchto prípadoch 
je nevyhnutné prerušenie 
dochádzky s ohľadom na zdra-
vie dieťaťa. Nástup po prerušení 
dochádzky zvykne byť už bez-
problémový. Využívame adap-
tačný program so skráteným 
pobytom aj s prítomnosťou 
rodiča. Úvodné stretnutie 

rodičov sa konalo v kongresovej 
sále OÚ obce Kechnec. Na 
otázky rodičov odpovedal pán 
starosta obce JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly a nezmenený peda-
gogický kolektív – riaditeľka 
Mgr. Eva Bittová, učiteľky:  
Mgr. Miriam Škovranová, Mgr. 
Agáta Danková, Mgr. Katarína 
Gálffyová a Alžbeta Kožejová. 
Funkciu donášačky stravy a 
kuchárky zastáva pani Marta 
Kovács. Školníčku pani Emőke 
Horváthovú nahradila pani 
Henrieta Krešáková. 

V októbri s radosťou nosili 
deti aj rodičia plody jesene na 
výstavky v jednotlivých trie-
dach. V závere týždňa sa kona- 
li vždy ochutnávky zdravých 
plodín. Deti sa učili poznávať 
domáce aj exotické ovocie a 
zeleninu zrakom, hmatom, 
čuchom a chuťou. Pomenovali 
ich a oboznamovali sa aj s ich 
názvami v cudzom jazyku 
– anglickom a maďarskom. 
Počas mesiaca úcty k starším 
sa pripravovali na vystúpenie 
pre starých rodičov, učili sa 
básne a piesne v troch jazykoch. 
Zhotovovali darčeky,  ktoré 
sa niesli v duchu jesene a naj- 
obľúbenejšieho ovocia  - jabĺč-
ka. Vo vyzdobených priestoroch 
materskej školy sme potešili 
starých rodičov pekným pro-
gramom. „S kým je najlepšie“- 
deti veľmi dobre vedeli a stret-

nutie so starými rodičmi plne 
vystihovalo dôležitosť rodiny a 
blízkych. Šikovné babky a mam-
ky prispeli domácimi koláčikmi 
a občerstvením.

Utvárať predstavu detí o 
tradíciách a zvykoch obce, 
regiónu, vytvárať predpoklady 
na rozvíjanie citu ku krásam 
regiónu a ľudového umenia, ak-
tívne sa podieľať na kultúrnom 
živote obce je jedným z cieľov 
našej materskej školy. Výstav- 
kou ručných prác sme deťom 
priblížili šikovnosť našich 
starých mám. Deti pozorovali  
ručné práce a upevňovali si 
vzťah k ľudovým tradíciám 
v rôznych obdobiach. V zá-
vere mesiaca október sme sa 
zúčastnili spomienkovej akcie, 
ktorú usporiadala obec Kech-
nec. Spoločnou prechádzkou s 
rodičmi sme navštívili miestny 
cintorín a umiestnili svietiace 
kahančeky na hroby zosnulých. 
Vychádzkami a návštevami cin-
torína upevňujeme u detí vzťah 
k blízkym zosnulým,  ale aj k 
spoločenstvu a úcte všetkých 
ľudí.

Spolupráca so Súkromnou 
základnou školou v Kechneci 
prispela k spoločnej akcii -účas-
ti na divadelnom predstavení 
v kongresovej sále v Kechneci. 
Deti spoločne sledovali príbeh o 
Danke a  Janke, ktorý predstavi-

li členky Divadla na predmestí 
zo Spišskej Novej Vsi.

Návšteva okresného preven-
tistu PZ pána kpt. Rastislava 
Štefana deťom pripomenula 
dôležitosť bezpečnosti a ochra-
ny zdravia na našich komu-
nikáciách. Deti so záujmom 
sledovali výklad a aktívne sa 
zapojili do rozhovoru s „pánom 
policajtom“, ktorý mal kúzelnú 
paličku pomocníčku. Pred-
nášku o starostlivosti o naše 
zdravie a zdravý chrup nám po 
roku opäť predniesla pani PhDr. 
Soňa Gregová z RÚVZ pod 
názvom: Podpora zdravia ústnej 
dutiny.

Mesiac december je plný 
očakávaní na najkrajšie svia- 
tky roka -  Vianoce. Ako sa 
chystajú deti materskej školy na 
Vianoce? Básňami, piesňami, 
tancom, dobrými skutkami, 
vítaním Mikuláša a Ježiška. 
Naše heslo znie:  „ Ak balík do-
brých skutkov máš, prekvapí Ťa 
Ježiško aj Mikuláš“.

Pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a správne vykročenie 
do nového roka želá kolektív 
materskej školy v Kechneci.

Mgr. Eva Bittová,
riaditeľka MŠ 
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Az óvodáskor a legmegfelelőbb 
a szokások kialakítására, a 
tudás növelésére és az egészség 
megóvását célzó készségek el-
sajátítására. Itt a legszorosabb 
a szülő-gyerek kapcsolat, ez a 
legideálisabb időszaka annak, 
hogy a gyermekben az érzel-
mi-emberi tulajdonságok alap-
jai kialakuljanak. A kenyheci 
óvodában arra tanítjuk a gyere-
keket, hogy figyeljék és óvják az 
őket körülvevő világot, a ter-
mészetet, pozitívan viszonyul-
janak önmagukhoz és mások-
hoz, kialakuljon bennük a 
segíteni akarás, az ajándékozás 
és a másikkal mindenben osz-
tozás készsége, de a beszéd az ér-
zelmek kifejezésének, a durvaság 
elfolytásának és a békés környezet 
kialakításának készsége is.

Év elején 50 gyerek kezdett 
óvodánkban, ebből 13 új. A gyere-
keket a napi rezsimre szoktattuk, 
kapcsolatot alakítottak ki más 
gyerekekkel, az óvónénikkel és az 
óvoda dolgozóival. A beilleszkedés 
nehezen indult, néhány gyerek 
nem tudott elválni a szüleitől. 
Ilyen esetben szüneteltetni kell 
az óvodába járást a gyermek 
egészségének védelmében. Az 
újrakezdés már problémamentes 
szokott lenni.  A szülők a  szok-
tatási programban  együtt lehet-
nek gyermekeikkel az óvodában 

rövidített időszakokban. Az első 
szülői értekezletre a községi hi-
vatal kongresszusi termében 
került sor. A szülők kérdéseire 
JUDr. Ing. Konkoly József és a 
változatlan felállású tantestület: 
Mgr. Miriam Škovranová, Mgr. 
Agáta Danková, Mgr. Katarína 
Gálffyová és Alžbeta Kožejová 
válaszoltak. A szakácsnői posztot 
Kovács Márta töltötte be. Horváth 
Emőke gondnokot Kresák Henri-
etta váltotta fel.

Októberben örömmel hordták a 
gyerekek és szüleik az ősz termé-
seit az osztályokban rendezett 
kiállításra. A hét végén mindig 
egészséges ételkóstolót tartottunk. 
A gyerekek tanulták a hazai és 
exotikus gyümölcsök felismerését 
látás, szaglás, tapintás és ízlelés 
által. Megnevezték őket és meg-
tanulták a nevüket angolul és 
magyarul is. Az idősek hónapja 
alkalmából műsorral készültek a 
nagyszüleiknek, verseket, dalokat 
tanultak három nyelven. Ajándé-
kokat készítettek, melyeket az ősz 
kedvenc gyümölcse – az alma-  
ihletett. A feldíszített teremben 
kedves programmal örvendez-
tették meg nagyszüleiket. „Kivel 
a legjobb?“ – a gyerekek nagyon 
jól tudják, és a nagyszülőkkel 
töltött délután is bizonyította a 
család szerepének fontosságát. Az 
ügyes nagyik és anyukák finom 

süteményekkel és frissítőkkel 
járultak hozzá a találkozóhoz.

Óvodánk egyik fontos cél-
kitűzése megismertetni a gyer-
mekekkel a falu és régió ha- 
gyományait, fejleszteni és felkel- 
teni érdeklődésüket a régió és a 
népművészet szépségei iránt, 
valamint aktívan részt venni a  
község kulturális életében. A kézi-
munka kiállítással nagyanyáink 
kézügyességét akartuk közelebb 
hozni a gyerekekhez. Megfigyelték 
a kézimunkákat, ezáltal kapcso-
latba kerültek az egyes korok népi 
hagyományaival. A hónap végén 
részt vettünk a  községi megem-
lékezésen a helyi köztemetőben. 
Szüleikkel együtt mécseseket 
gyújtottak a sírokon. Sétáinkkal 
és a temetőben tett látogatásokkal 
erősítjük a gyermekek kötődését 
elhunyt szeretteikhez, de a társa- 
dalomhoz és embertársaikhoz is.

Együttműködésünk a Keny-
heci Magán Alapiskolával 
újabb közös akcióhoz vezetett – 
színielőadáson vettünk részt 
a községi hivatal kongresszu-
si termében. A gyerekek az iglói  
Külvárosi Színház (Divadlo na 
predmestí) előadásában Danka és 
Janka történetét nézhették meg.

A Járási Rendőrségen meglá-
togattuk kpt. Rastislav Štefant, 

aki a közlekedésbiztonság fon-
tosságáról beszélt a közutakon. 
A gyerekek figyelmesen hall-
gatták a magyarázatot és ak-
tívan bekapcsolódtak a beszél-
getésbe a „rendőrbácsival“. 

Egészségünk védelméről és a 
szájüreg hygiéniájáról tartott 
szemléltető oktatást  „A szájüreg 
egészségfejlesztése“ címen  PhDr. 
Soňa Gregová a Regionális Köze-
gészségügyi Intézettől (RÚVZ) .

A december a várakozás és 
készülődés  jegyében telik az év 
legszebb ünnepére, Karácsonyra. 
Hogyan készülnek Karácsonyra a 
kenyheci ovisok ? Versekkel, dalok-
kal, tánccal, jócselekedetekkel, a 
Mikulásra és a Jézuskára várva. 
Jelszónk: „Ha van egy csomagra 
való jócselekedeted, téged is meg-
lep majd a Mikulás és a Jézuska“.  

Békés karácsonyi ünnepeket és 
sikeres évkezdést kíván a Keny- 
heci  Óvoda munkaközössége.

Mgr. Eva Bittová,
óvodaigazgató
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FutbaloVý klub kecHnec 
V súťažnoM Ročníku 2017/2018
a kenYHeci FuTball klub a 2017/2018-as versenYévadban

V prebiehajúcom ročníku máme 
v súťažiach prihlásené 3 mužst-
vá: 2 mládežnícke – dorast  v III. 
lige, skupine Košicko-gemerskej, 
riadenej Východoslovenským 
futbalovým zväzom a žiakov 
v I. triede, skupine B, riadenej 
Oblastným futbalovým zväzom 
Košice-okolie  a mužstvo dos-
pelých v IV. lige, skupine Juh, 
riadenej VsFZ.

Naši starší žiaci pod vedením 
trénerov Daniela Konkolyho a 
Pavla Jurča zimujú po jesennej 
časti v tabuľke so ziskom 14 
bodov na 5. mieste z 10 účast-
níkov, keď v štyroch zápasoch 
svojho súpera zdolali, v dvoch 
sa so súperom rozišli zmier-
livo a v 4 zápasoch na svojho 
súpera nestačili, pričom dosiahli 
celkové skóre 60:29. Vedúcim 
mužstva bol Peter Németh.

Starší dorastenci dosiahli v III. 

lige, skupine Košicko-gemer-
skej, v 14 zápasoch 16 bodov za 5 
víťazstiev, 1 remízu a 8 prehier. V 
tomto ročníku zatiaľ nastrieľali 
súperovým brankárom 33 gólov, 
pričom náš brankár lovil loptu 
zo svojej siete v 64 prípadoch. 
Mužstvo do 30. 9. 2017 viedol 
tréner Jaroslav Olejár, od 1. ok-
tóbra 2017 trénerskú taktovku 
prevzal Pavol Jurčo. Vedúcim 
mužstva bol Dušan Horváth.

Naše áčko si počínalo ako 
nováčik IV. ligy pomerne 
nesmelo. Kvôli neprihláseniu sa 
dostatočného počtu mužstiev 
do súťaže Športovo-technická 
komisia VsFZ povolala do 
súťaže aj mužstvá na druhom a 
treťom mieste z V. ligy, skupiny 
Košicko-gemerskej a Zemplín-
skej. Prípravy na vyššiu súťaž 
bolo málo, naviac mužstvo v 
lete opustili opory ako Peter 
Palencsár, Anton Ribár, Adrián 

Janočko, Andrej Hudák, Matej 
Lukáč, Martin Karas a ďalší. 
Tieto opory bolo potrebné nah-
radiť, ale na prestupy bolo veľmi 
málo času a 22. júla už začínal 
Slovenský pohár prvým kolom 
vo Veľkej Ide (po remíze 3:3 sme 
postúpili na rozstrel zo značky 
pokutového kopu), o týždeň 
neskôr už bola na programe 
IV. liga. Na zaplátanie dier po 
odchádzajúcich hráčoch sme 
sa obzreli aj do zahraničia, vys-
kúšali sme 3 hráčov zo Srbska a 
troch z Ukrajiny, no po nepres-
vedčivých výkonoch sme sa  s 
nimi rozlúčili. Kostru mužstva 
teda museli tvoriť mladí hráči, 
ktorí ešte len nedávno skončili 
dorastenecký vek: Ján Leško, 
Erik Švenk, Dominik Gere, 
Denis Dufala, Denis Bajus, 
Matúš Durkáč. Zo skúsenej-
ších hráčov ostal v mužstve 
len Ondrej Kövér. V ďalšom 
období sa nám za pochodu po-

darilo ešte dotiahnuť prestupy 
s obmedzením brankára Mária 
Mulíka zo Stropkova a Marcela 
Drábika z Košickej Belej, do 
útoku skúseného Pavla Jurča. 
Málo skúseností sa podpísalo 
na výsledkoch aj s mužstvami s 
nižšou výkonnosťou, ktoré sme 
tesne prehrali. S mužstvami z 
čela tabuľky boli naše prehry 
pomerne vysoké, preto v zim-
nom prestupovom termíne treba 
vyhľadať vhodné typy skúsenej-
ších hráčov, aby sme v jarnej 
odvete uhrali dostatočný počet 
bodov na záchranu v súťaži. Pod 
taktovkou trénera Mgr. Dušana 
Polláka a jeho asistenta Pavla 
Jurča získalo mužstvo v 16 zá-
pasoch 5 bodov, z ktorých jeden 
si prinieslo z ihriska súpera. 
Momentálne skóre v tabuľke 
je 16:63. Na predposledné 
Čičarovce strácame tri body, na 
Veľké Kapušany 7 a na Malú Idu 
8 bodov. Vedúcim mužstva bol 
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Ľubomír Švenk.

V jarnej časti stoja pred nami 
veľké výzvy, dospelí by sa mali 
v súťaži zachrániť, dorasten-
ci zvýšiť morálku ohľadom 
dochádzky na tréningy aj na 
zápasy a postúpiť v tabuľke o 

pár priečok vyššie. U žiakov 
sme začali projekt s prípravkou, 
kde sa učia tajomstvám guľatej 
koženej lopty chlapci vo veku 
7 - 12 rokov. V budúcnosti by 
bolo dobré mať prípravku v 
súťaži, lebo v prípade postupu 
do II. ligy treba mať pripravenú 

dvojičku mužstiev: starší U15 a 
mladší žiaci U13. Vďaka tomu, 
že v tomto školskom roku začala 
spolupráca so základnou školou 
v Kechneci, máme nádej, že pre 
futbalové mužstvá bude lepší 
prístup chlapcov ku klubu.

Ďakujeme všetkým chlapcom aj 
členom realizačných tímov za 
ich výkony v jesennej časti a pra-
jeme radostné Vianoce a šťastný 
Nový rok! 

Mgr. Ján Uhrín, 
predseda FK Kechnec

Az idei évadban 3 csapatunk 
van, 2 ifjúsági- az ifik a KszFSz 
Kassa-gömöri csoportjának 
III. ligájában, a serdülők a Kas-
sa-vidéki területi futballklub B 
csoportjának 1. osztályában és a 
felnőtt csapat  (férfiak) a KszFSz 
déli csoportjának IV. ligájában 
játszanak.

Idősebb serdülőink  Konkoly 
Dániel és  Pavol Jurčo trénerek 
vezetésével az őszi versenyek után 
a tabella 5. helyén állnak 10 csapat 
között 14 ponttal - 4 mérkőzésen 
legyőzték az ellenfelet, kétszer 
döntetlent  játszottak és 4 alka-
lommal alul maradtak az ellen-
féllel szemben, miközben 60:29-
es gólarányt értek el. A csapat 
vezetője Peter Németh volt.

Az ifik a  Kassa-gömöri csoport 
III. ligájában 14 mérkőzésen 16 
pontot szereztek 5 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 8 vesztes mecs-
csel . Ebben az időszakban 33 gólt 
lőttek az ellenfél kapujába, ezzel 
szemben a mi kapusunk 64-szer 
halászta ki a labdát a halóból. A 
csapatot 2017. szeptember 30-ig 
Jaroslav Olejár tréner vezette. 
Október 1-től  Pavol Jurčo vette 

át az irányítást. A csapat vezetője 
Dušan Horváth volt.

„A“-s csapatunk, mint a IV. liga 
újonca, elég bizonytalanul kez-
dett. Mivel nem jelentkezett kellő 
számú csapat a versenybe, a 
KszFSz  műszaki bizottsága 2. és 
3. helyen álló csapatokat is ver- 
senybe  hívott a Kassa-gömöri és 
zempléni csoport V. ligájából. A 
felkészülés a kiemelt versenyre 
nem volt elégséges, ráadásul a 
csapatot olyan erősségei hagyták 
el a nyáron, mint Peter Palencsár, 
Anton Ribár, Adrián Janočko, 
Andrej Hudák, Matej Lukáč, 
Martin Karas és mások. Ezeket 
a játékosokat pótolni kellett, de 
az átlépésre nagyon kevés idő 
maradt, mivel július 22-én már 
elkezdődött a Szlovák Kupa első 
köre Nagyidán  (3:3-as döntetlen 
után büntetőrúgással jutottunk 
tovább) és egy hét múlva már 
megkezdődött a IV. liga. A távozó 
játékosok után maradt hiányt 
pótolni kellett, ezért külföldön 
is szétnéztünk. Kipróbáltunk 3 
szerb és 3 ukrán játékost, de az 
eredmény nem volt meggyőző, 
ezért el is búcsúztunk tőlük. 
A csapat gerincét tehát fiatal 

játékosok alkották, akik csak nem-
rég nőttek ki az ifi korosztályból: 
Ján Leško, Erik Švenk, Dominik 
Gere, Denis Dufala, Denis Bajus, 
Matúš Durkáč.  A tapasztaltabb 
játékosok közül csak Ondrej Kövér  
maradt.  A későbbi időszakban 
menet közben sikerült néhány 
átléptetést megvalósítani, mint  
Mário Mulík kapust  Sztrop-
kovról és Marcel Drábikot Kass-
abéláról, valamint a tapasztalt 
csatárt Pavol Jurčot. A tapaszta-
latlanság meglátszott a gyengébb 
képességű csapatokkal játszott 
mérkőzések eredményén is, ahol 
kis különbséggel, de vesztettünk.  
A tabella élén álló csapatokkal 
szemben már sokkal nagyobb 
volt a veszteségünk, ezért a téli 
felkészülési időszakban megfelelő 
típusú, tapasztalt játékosokat kell 
keresni, hogy a tavaszi vissza-
vágón elég pontot szerezzünk 
versenyben maradásunk érdeké-
ben. A csapat Mgr. Dušan Pollák 
tréner és aszisztentse Pavol Jurčo  
vezetése alatt 16 mérkőzésen 5 
pontot szerzett, ebből egyet ide-
genben. A jelenlegi  gólarány 
16:63. Az utolsó előtti Csicsarov-
cei meccsen 9, Nagykaposon 7, 
Kisidán 8 pontot vesztettünk.  A 

csapat vezetője Ľubomír Švenk 
volt.

A tavaszi idényben nagy ki-
hívás előtt állunk, a felnőtteknek 
versenyben kellene maradni-
uk, az ifiknél nagyobb fegyelmet 
kell követelni úgy az edzéseken, 
mint a meccseken való részvétel 
területén és jó lenne feljebb jut-
niuk a tabellán. A serdülőknél 
7-12 éves fiúkat kezdtünk 
felkészíteni, akik a gömbölyű 
labda titkaival ismerked-
nek. A jövőre nézve gondos- 
kodni kell az utánpótlásról, mivel 
a II. ligába jutás esetén 2 csapa-
tot kell kiállítanunk – az idősebb 
serdülőkből(U15) és fiatalabb 
serdülőkből(U13). Most, hogy az 
Alapiskola megkezdte műkődését 
Kenyhecen, reménykedünk, hogy 
a fiúk megtalálják az utat a klub 
felé. 

Köszönjük a fiúk és a végrehajtó 
testület teljesítményét az őszi sze-
zonban    és mindenkinek öröm-
teli Karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk !

Mgr. Ján Uhrín, 
predseda FK Kechnec - elnök

špoRtoVý aReál
sporTcsarnok 
Aj počas zimných mesiacov 
je športový areál v prevádzke. 
Využiť môžete nielen vírivky, 
saunu a masáže, ale k dispozícii 
sú na prenájom aj vynovené 
podkrovné priestory, ktoré je 
možné využiť na rôzne posede- 
nia a oslavy. Objednávky je 
možné realizovať telefonicky: 

tel.: 055 /729 56 56, 
mobil: 0905 347 345.

Otváracie hodiny: 
Po – Ne: od 12:00 do 22:00 hod.

Otváracie hodiny počas vianočných 
sviatkov: otvorené každý deň od 12:00 
do 22:00 hod. okrem 24. 12. 2017.

A sportcsarnok a téli időszak-
ban is üzemel. Nemcsak a pezs-
gőfürdőt, szaunát és a masszőr 
szolgáltatásait használhatják, de 
igénybe vehetik a felújított tetőtéri 
helységeket is különféle  rendez-
vények és ünnepségek alkalmából. 
Megrendeléseiket a következő 
telefonszámokon várják: 

tel.:055 /729 56 56, 
mobil: 0905 347 345.

Nyitvatartási idő:  Hétfő –
Vasárnap: 12:00- től  – 22:00-ig

Nyitvatartási idő a karácsonyi ünnepek 
alatt: nyitva minden nap 12:00- től  – 
22:00-ig kivéve 2017. december  24-t.
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kecHnecké dni 2017
kenYHeci napok 2017

Kechnecké dni patria už neod-
mysliteľne do života našej obce 
a stále sa tešia veľkej obľube. 
V tomto roku sme opäť lámali 
rekordy návštevnosti. V pia-
tok sa začal kultúrny program  
skvelým koncertom hudob-
no-humoristickej skupiny 
DRIŠĽAK. Už niekoľkokrát 
koncertovali v našej obci a 
znova si celé publikum pod-
manili chytľavými melódia- 
mi a skvelým humorom. Piat-
kový večer sme zakončili ne-
starnúcimi piesňami v podaní 

Petra STAŠÁKA a jeho hostí. 

Vynovené okolie amfiteátra 
podmanivo dopĺňalo celkovú 
piatkovú atmosféru. Návštevní-
c i  m o h l i  v y u ž i ť  s l u ž b y 
cukrárne a reštaurácie, ktoré 
k budove amfiteátra ešte viac 
priblížil nový most s kovaným 
zábradlím a mozaikou zo 
zámkovej dlažby. Najmä u detí 
vzbudili veľký záujem sochy 
zvieratiek a rozprávkových 
postavičiek rozmiestnené v 
blízkom parku a osviežiť sme sa 

všetci mohli pri novej fontáne. 
V sobotu sme pokračovali v 
športovom areáli medzinárod-
nou súťažou vo varení jedál a at-
rakciami pre najmenších. Vyvr-
cholením Kechneckých dní sa 
stal koncert skupiny DESMOD, 
ktorá pritiahla davy divákov a 
čarovnú bodku za vydareným 
podujatím urobil ohňostroj.

Každoročne sa nám darí udržať 
vysoký štandard Kechneckých 
dní aj vďaka sponzorom, ktorým 
týmto ešte raz ďakujeme. Spon-

zori Kechneckých dní: 
OBEC KECHNEC, 
Obecné združenie občanov te-
lesnej kultúry, školstva, zdravia 
a ochrany ŽP Kechnec, 
Magneti Marelli Slovakia s. r. o.,  
KUENZ – SK s.r.o., 
CEVING s. r . o., 
SCHELLING  Slovakia s. r. o., 
AGROPULZ  SKÁROŠ  s. r .o., 
ALAS SLOVAKIA s. r. o., 
KONCSOL  FARM s. r. o., 
František  Schmidt,
Peter Kababik – Potraviny MAJA

A Kenyheci Napok már elválaszt- 
hatatlanul  a falu életéhez tar-
toznak és nagy sikernek örven-
denek. Idén ismét megdőlt a 
látogatottsági rekord. Pénteken 
remek humoros koncerttel kez-
dett a DRIŠĽAK együttes. Már 
többször felléptek nálunk és 
fülbemászó dallamaikkal, remek 
humorukkal most is magukkal 
ragadták a publikumot. A péntek 
este Peter STAŠÁK és vendégei 
által előadott örökzöld melódiák-
kal zárult.

Az amfiteátrum felújított 
környéke megkapóan egészítette 
ki a pénteki atmoszférát. A lá-
togatók a cukrászda és étterem 
szolgáltatásait is igénybe ve-
hették, melyet még közelebb hozott 
a szabadtéri színpadhoz az újon-
nan épült  kovácsoltvas korlátú, 
mozaikos térkővel kirakott  híd. 
Főleg a gyerekek érdeklődését 
keltették fel a közeli parkba kihe-
lyezett állat- és mesefigurák, az új 
szökőkútnál pedig mindannyian 
felfrissülhettünk.

Szombaton a Sportközpont mel-
lett nemzetközi főzőversennyel, 
a gyerekeknek pedig különféle 
attrakciókkal folytatódott a prog- 
ram. A falunap csúcspontja a 
DESMOD együttes koncertje 
volt, mely nézők tömegét vonzot-
ta, majd csodálatos a tüzijátékkal 
zárult a jól sikerült eseményso-
rozat.

A Kenyheci Napok magas 
színvonalának megőrzésében 
támogatóink is segítenek, akiknek 
ezúton  is  köszönetet mondunk. A 

Kenyheci Napok szponzorai: 
Magneti Marelli Slovakia  s.r.o., 
KUENZ – SK s.r.o., 
CEVING s. r . o., 
SCHELLING  Slovakia s. r. o., 
AGROPULZ  SKÁROŠ  s. r .o., 
ALAS   SLOVAKIA s. r. o., 
KONCSOL  FARM s. r. o., 
František  Schmidt, 
Peter Kababik – MAJA élelmiszer.

putoVný FestiVal údolia bodVy a RudoH oRia 
bódvavölgYi és ércHegYségi vándorFeszTivál

Dňa 9. septembra sa konal  
v Kechneci v poradí ôsmy 
Putovný festival Údolia Bodvy 
a Rudohoria. Podujatie orga-
nizovalo Kultúrne centrum 
údolia Bodvy a Rudohoria 
pod záštitou Košického sa-
mosprávneho kraja. Program 

pri športovom areáli sa začal 
predstavením chodúľového 
divadla Vaga Banda. V pes-
trom programe sa predstavili 
okrem Slovákov aj kolek-
t í v y  ka r p at s ko - n e m e c ke j 
a  m a ď a rs ke j  n á ro d n o s t i . 
Súčasťou Putovného festivalu 

bolo aj slávnostné vyhodnote-
nie krajskej postupovej súťaže, 
ktorá sa konala v ten istý deň 
v kongresovej sále Obecného 
úradu v Kechneci. Ďalej sa na 
pódiu konali aj prehliadky cho-
reografií folklórnych kolektívov 
Tancuj, tancuj. Pre deti boli  

organizované tvorivé dielne a 
povoziť sa mohli na tradičnom 
drevenom kolotoči. Takže na 
svoje si mohli prísť nielen všet-
ci milovníci ľudovej kultúry a 
tanca, ale aj tí najmenší. Len 
škoda, že nám počasie tentoraz 
nevydržalo až do konca.

VeľVyslanec spojenýcH štátoV aMeRickýcH V kecHneci
az aMerikai nagYköveT kenYHecen
V pondelok 13. novembra obec 
Kechnec navštívil veľvysla- 
nec USA na Slovensku J. E. 
Adam Sterling spolu so svojím 
odborným tímom. 

Starosta obce JUDr. Ing. Jozef 

Konkoly oboznámil pána veľvys-
lanca s koncepciou rozvoja obce 
Kechnec, ktorá je známa takmer 
na celom svete od roku 1990 až po 
súčasnosť.

Následne sa pán veľvyslanec 

stretol na vlastné želanie aj 
s občanmi obce Kechnec, s 
ktorými prediskutoval zaujímavé 
otázky zo života občanov. 

Pán Sterling sa zaujímal o viaceré 
aspekty rozvoja obce. Zaujala ho 

najmä koncepcia školského sys-
tému, ktorý rozvíjame na našom 
území a najmä to, že v našej škole 
používame inovatívne metódy 
vyučovania, vďaka čomu škola 
získala titul „Škola tretieho 
tisícročia“. 
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putoVný FestiVal údolia bodVy a RudoH oRia 
bódvavölgYi és ércHegYségi vándorFeszTivál

Szeptember 9-én Kenyhecen 
került megrendezésre a 9. Bód-
vavölgyi és Érchegységi Vándor-
fesztivál. A rendezvényt Kassa 
megye védnöksége alatt a Bód-
vavölgyi és Érchegységi Kulturá-
lis Központ szervezte. A program 
a Vaga Banda gólyalábas színház 

előadásával kezdődött a Sport-
központ melletti téren. A sokszínű 
műsorfolyamban a szlovákokon 
kívül bemutatkoztak a német és 
magyar nemzetiség képviselői is. 
A Vándorfesztivál keretén belül 
került sor a kerületi verseny ün-
nepélyes kiértékelésére még  u- 

gyanaznap   a Kenyheci Községi 
Hivatal kongresszusi termében. 
A továbbiakban  a kerületi fel-
nőtt néptánccsoportok „Tancuj, 
tancuj“ versenyében résztvevő 
csoportok koreográfiái kerültek 
bemutatásra. A gyerekeket 
kézműves foglalkozások várták 

és felülhettek  a hagyományos fa 
körhintára is. Így nemcsak a nép-
művészet és néptánc szerelmesei 
élvezhették a műsort, de a gyere-
kek is. Csak kár, hogy a jó idő nem 
tartott ki végig.

VeľVyslanec spojenýcH štátoV aMeRickýcH V kecHneci
az aMerikai nagYköveT kenYHecen

November 13-án, pénteken, 
Kenyhecre látogatott az ameriaki 
nagykövet J. E. Adam Sterling és 
szakértői csapata.

JUDr. Ing. Konkoly József pol-
gármester ismertette elképzelé-

seit Kenyhec fejlesztési tervét 
illetően, amiért már csaknem az 
egész világon ismerik községün-
ket 1990-től napjainkig.

Ezután a nagykövet úr saját 
kérésére  Kenyhec község lako-

saival találkozott, akikkel a min-
dennapi életüket érintő érdekes 
kérdésekről beszélgetett.

A falu fejlesztésének több aspek-
tusa iránt is érdeklődött Sterling 
úr. Leginkább a kenyheci  isko-

larendszer koncepciója keltette fel 
érdeklődését, az itt alkalmazott 
innovatív módszerek, melynek 
köszönhetően iskolánk elnyerte 
a „Harmadik Évezred Iskolája“ 
megtisztelő címet.
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Mikuláš 2017
Mikulás 2017

Mikulášske posedenie sa kona- 
lo 6. decembra. Príchodu sv. 
Mikuláša predchádzal kultúrny 
program, na ktorom vystúpili 
deti z našej materskej školy, ako 
aj deti zo Súkromnej základnej 
školy v Kechneci. Poďakovanie 
treba vysloviť pedagogickým 
zborom oboch škôl, pretože prip-
ravili s deťmi krásny trojjazyčný 
program, ktorý navodil vianočnú 
atmosféru a potešil najmä všet-
kých rodičov a starých rodičov. 
Potom už zavítal medzi prítom-
ných aj samotný sv. Mikuláš. 
Všetky deti do 15 rokov z našej 

obce dostali mikulášsky balíček.

Toto podujatie sa mohlo konať 
nielen vďaka podpore obce  
Kechnec, ale aj vďaka sponzo-
rom, ktorým týmto ďakujeme.

Sponzori Mikulášskeho posede- 
nia: obec Kechnec, Peter Kaba-
bik – potraviny MAJA, Tibor 
Koncsol – Koncsol Farm, rodina 
Koncsolová, COOP Jednota 
Vranov nad Topľou, František 
Schmidt, ANIMA LMS – 
reštaurácia LEONE.

A Mikulás ünnepség december 
6-án került megrendezésre. A 
Mikulás megérkezését kultúr-
program előzte meg, melyben 
a helyi alapiskola és óvoda 
gyermekei léptek fel. Mind-
két oktatási intézmény tan- 
testületének köszönet jár, mi-
vel valóban szép, háromnyelvű 
programot készítettek, mellyel 
megelőlegezték a karácsonyi han-
gulatot és igazi örömöt szereztek 
a szülőknek és nagyszülőknek. 
Ezután megérkezett maga a Mi-
kulás. Minden 15 év alatti gyer-

mek ajándékcsomagot kapott 
községünkben.

Ez az esemény nem jött volna 
létre Kenyhec község támogatása 
nélkül, de nagy köszönettel tarto-
zunk támogatóinknak is. 

A Mikulás ünnepség szponzorai: 
Kenyhec község, Peter Kababik –  
MAJA élelmiszer, Tibor Koncsol 
– Koncsol Farm, Koncsol család,  
COOP Jednota Vranov nad 
Topľou, František Schmidt, ANI-
MA LMS – LEONE étterem.

Vianočný konceRt a RozsVietenie 
betleHeMa a Vianočnej Výzdoby 
V kecHneci
karácsonYi koncerT és a karácsonYi FénYek 
MeggYújTása

Dňa 16. decembra v sobotu sa o 
18.00 hod. vo viacúčelovej sále 
Obecného úradu Kechnec usku-
točnil Vianočný koncert. 

Na  Vi a n o č n o m  ko n c e r te 
vystúpila Veronika Rabada, 
ktorá nádherným vystúpením 
navodila príjemnú atmosféru 
vianočných sviatkov. Vianočnú 
atmosféru vykúzlili aj teplé 
vianočné špeciality, ktoré sa 

podávali pred obecným úradom 
pre občanov obce Kechnec a 
pozvaných hostí.

V úvode bolo udelené čestné 
uznanie za bezpríspevkové 
darovanie krvi obyvateľovi 
našej obce Ľubomírovi Fuse-
kovi, pri príležitosti získania 
medaily prof. MUDr. Jána 
Kňazovického. To znamená, že 
pán Fusek sa pričinil o záchra-

nu mnohých životov tým, že 
nezištne daroval najvzácnejšiu 
tekutinu už viac ako 100-krát. 
Sme radi, že žije v našej obci 
skvelý ochotný človek, ktorý 
nezištne pomáha chorým 
odkázaným na najvzácnejšiu 
tekutinu – ľudskú krv. V mene 
vedenia obce Kechnec a v mene 
všetkých občanov by sme mu 
chceli poďakovať za obetavý 
prístup a zaželať mu veľa zdra-

via, šťastia a veľa krásnych dní 
v kruhu svojej rodiny. Vážime 
si ho a ďakujeme mu za vzornú 
reprezentáciu a zviditeľnenie 
našej obce a za jeho humánny 
prístup v oblasti bezplatného 
darovania krvi.

Sponzori Vianočného koncertu: 
SCHELLING Slovakia s. r. o., 
AVE - odpadové hospodárstvo 
s. r. o.
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pietny akt na MiestnoM  
cintoRíne V kecHneci

kegYeleTi MegeMlékezés a kenYHeci közTeMeTőben

Szombaton, december 16-án 
18.00 órakor kezdődött a kará- 
csonyi koncert a Kenyheci Közsé-
gi Hivatal nagytermében.
A koncerten fellépett Veroni-
ka Rabada, akinek gyönyörű 
előadása karácsonyi hangulatot 
teremtett. A hangulatot fokozták 
a meleg karácsonyi specialitások 
is, mellyel  a bejáratnál kínáltuk 
meghívott vendégeinket és a 
kenyhecieket.

Az est bevezetőjében tisztelet-
beli elismerést adományoztunk 
községünk lakosának, Fusek 
Ľubomírnak, aki térítésmentes 
véradásért prof. MUDr. Ján 
Kňazovicky érmet kapott. Az 
elismerés azt jelenti, hogy Fusek 
úr nagyon sok élet megmentésé-
ben működött közre azáltal, hogy 
már 100-szor adományozott vért. 
Örülünk, hogy községünkben 
ilyen készséges, együttérző ember 

lakik, aki önzetlenül segíti beteg 
embertársait a legértékesebb 
folyadékkal - a vérével. A község 
önkormányzata és a lakosság 
nevében szeretnénk megköszönni 
önfeláldozó magatartását, és jó 
egészséget, örömöt és még sok 
boldog napot kívánni neki család-
ja körében. Nagyra értékeljük 
példás magatartását, mellyel 
községünk jó hírét öregbíti és 

köszönjük humánus hozzáállását 
az önkéntes véradás ügyéhez.

A Karácsonyi koncert szpon-
zorai:  KENYHEC község,  
S C H E L L I N G  S l o v a k i a  
s .  r.  o . ,  AVE - odpadové  
hospodárstvo s. r. o.

poľoVnícky ples
vadászbál

A helyi BEREK vadásztársaság 
december 2-án vadászbált ren-
dezett a Kenyheci Községi Hivatal 
nagytermében. A talpalávalót A 
JIMMY BAND húzta, a bálozók 

pedig biztosan örömmel kóstol-
gatták a svédasztalos finom spe-
cialitásokat.

Miestna poľovnícka organizácia 
BEREK so sídlom v Kechneci us-
poriadala 2. decembra Poľovnícky 
ples vo viacúčelovej sále 
Obecného úradu v Kechneci. Do 

tanca hrala živá hudba JIMMY 
BAND a prítomných iste potešili 
aj chutné špeciality podávané 
formou švédskych stolov.

Ani tento rok sme si nezabudli 
uctiť spomienku na všetkých 
zosnulých. V piatok 27. októbra 
sa konal celoobecný spomien-
kový deň na zosnulých, kedy 
vzdávame už tradične niekoľko 
rokov na miestnom cintoríne 
úctu tím, ktorí už nie sú medzi 
nami. Uložili sme vence a sviece 
k hlavnému krížu a ku všet-
kým drevorezbárskym dielam. 
Pietny akt začal hymnami a  
básňami, ktoré predniesli deti z 
miestnej základnej školy kvôli 
nepriaznivému počasiu v prie-
storoch Domu smútku. Potom 

tí najmenší – deti z materskej 
školy, ako aj zamestnanci obce 
zapálili sviecu na každom hrobe 
cintorína. 

Idén sem feledkeztünk meg el-
hunyt szeretteinkről. Október 
27-én, pénteken községi megem-
lékezést tartottunk, amikor  

a helyi köztemetőben  leróttuk 
kegyeletünket azok előtt, akik már 
nincsenek közöttünk. Koszorúkat 
és mécseseket helyeztünk el a köz-
ponti kereszt és  minden faszobor 
talapzatánál. A megemlékezés a 
nemzeti himnuszokkal és a helyi 
iskolások szavalataival kezdődött 
- a rossz idő miatt a Halottasház-
ban. Ezután a legkisebbek – az 
óvodások, valamint a községi hi-
vatal alkalmazottai mécseseket 
gyújtottak minden sírhelyen.
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dane a poplatky V obci
községi adók és illeTékek

Tak ako minulý rok, ani tento 
rok nedôjde k žiadnym zmenám 
v sadzbách daní, to znamená, že 
všetky dane a poplatky ostanú 
rovnaké ako minulý rok.

V rámci sociálneho programu 
obce Kechnec budú aj v roku 
2018 poskytnuté úľavy na niek-
toré nehnuteľnosti.

Občania - daňovníci, ktorí v 
priebehu roka 2017 dovŕšili vek 
65 rokov, tak ako minulý rok, si 
môžu uplatniť úľavu vo výške  
50 %  na stavby a byty slúžiace na 
bývanie a pozemky, ktoré slúžia 
výhradne pre ich potrebu. Je 
však potrebné vyplniť prílohu k 
priznaniu k dani z nehnuteľnosti 

na obecnom úrade.

obec prijala Všeobecne 
záväzným nariadením na rok 
2018 aj ďalšiu úľavu. občania 
- daňovníci, ktorí sú držiteľmi 
preukazu zdravotne ťažko 
postihnutého (zťp) budú mať 
v roku 2018 úľavu vo výške  
50 % na stavby a byty slúžiace 
na ich trvalé bývanie, je však 
taktiež potrebné vyplniť prílo-
hu k priznaniu k dani z neh-
nuteľnosti na obecnom úrade. 

Všetky zmeny vlastníctva, zmeny 
rozlohy pozemkov, podanie 
prílohy na úľavu a iné náležitosti 
týkajúce sa dani z nehnuteľnosti 
je potrebné oznámiť na obecnom 

úrade najneskôr do 31. 1. 2018. 
Po tomto termíne nebude možné 
uplatniť úľavu na dani.
Daň ostáva vo výške 15 EUR za 
psa na kalendárny rok, pre sta- 
robných dôchodcov je to 4 EUR 
za psa na kalendárny rok. Pre 
bezpečnosť našich občanov je 
nutná presná evidencia psov cho-
vaných v katastri obce Kechnec z 
dôvodu rýchlej identifikácie psa 
v prípade útoku na občana. Preto 
žiadame občanov, aby k evidencii 
psa prikladali aj fotografiu a 
kópiu očkovacieho preukazu. 
             
Poplatok za komunálny odpad 
ostáva nezmenený, t. j. 15 EUR 
na osobu za kalendárny rok. Zber 
komunálneho a separovaného 

odpadu sa bude uskutočňovať 
podľa priloženého harmono-
gramu. 

upozoRnenie 
obec kechnec ako správca 
dane je povinná podľa zákona 
563/2009 z. z. (daňový poria-
dok) uložiť pokutu každému, 
kto si nesplní povinnosť 
podania priznania k dani z 
nehnuteľnosti v lehote  usta-
novenej správcom dane. úrok 
z omeškania je správca dane 
zo zákona povinný vyrubiť,  
ak daňovník nezaplatí v usta-
novenej lehote.  

Ing. Katarína Lučkaiová,                   
správa daní a poplatkov 

Ahogy múlt éven, idén sem  vál-
toznak a helyi adók a község lako-
sai számára. Ez azt jelenti, hogy 
az ingatlanadó és illeték  változat-
lan marad.

A szociális program keretén belül 
2018-ban is kedvezményben ré- 
szesülnek  egyes ingatlanok. 
Azok az adózók, akik 2017-ben 
betöltötték  a 65. életévüket, jogo-
sulttá válnak az építmény- és 
földadó 50 %-os csökkentésére  
az állandó lakhelyül szolgáló 
épületek vagy lakások  és saját 
szükségleteikre használt föld-
területek esetében. Ehhez ki kell 
tölteni egy mellékletet az adóbe- 
vallásukhoz a községi hivatalban.

A község általános érvényű 
rendelettel 2018-ra újabb ked-
vezményt hagyott jóvá. A súlyos 
testifogyatékos adózók  2018-
ban 50 %-os adókedvezményben 
részesülnek az állandó lakhelyül 
szolgáló építmények és lakások 
esetében, de itt is  ki kell tölteni 
egy mellékletet az adóbevallá-
sukhoz a községi hivatalban.

Minden adóval kapcsolatos vál-
tozást jelenteni kell a községi hi-
vatalban legkésőbb 2018.1.31-ig. 
Ezután az időpont után már nem 
lesz  lehetőség adókedvezményt 
igényelni.

Az ebadó összege is változatlan  

15,- € /eb/év,  nyugdíjasoknak 
4,-€ /eb/év. A lakosság biztonsága 
érdekében szükség van a kutyák 
pontos nyilvántartására a keny- 
heci kataszter területén, hogy 
azonnal azonosítani tudjuk az 
ebet, ha emberre támad. 
Ezért kérjük a kutyatulajdono-
sokat, hogy  az oltási igazolvány-  
nyal  együtt küldjenek fényképet is 
a kutyáról a nyilvántartásba.          

A hulladékelszállítás összege 
fizikai személyek esetén változat-
lanul  15,-€/fő/év. A háztartási 
és osztályozott hulladék gyűjtése 
a mellékelt ütemterv szerint 
történik.

FIGYELMEZTETÉS
Kenyhec Község, mint a helyi 
adók és illetékek kezelője az 
563/2009 sz. törvény értelmé-
ben köteles mulasztási bírságot 
kiszabni, ha a határidő lejártáig 
nem teljesítik adóbevallási 
kötelezettségüket. A törvény 
értelmében, aki késedelmesen 
fizeti meg az adót, az esedékes-
ség napjától késedelmi pótlékot 
köteles fizetni.  

HaVaRijný staV  
na stRecHe budoVy školy
HibaelHáríTás az iskola TeTőszerkezeTén

Zatiaľ, čo sme pracovali na 
výstavbe modulovej základnej 
školy, na pôvodnej budove počas 
daždivých dní na konci septem-
bra začala pretekať pôvodná 
rovná strecha nad multifunkč-

Miközben a moduláris iskola  
építési munkálatai folytak, a 
tartós esőzések idején 
az eredeti épület teteje beázott a 
többfunkciós terem feletti részen.  
A helyzet annyira komolyra for-

nou sálou. Situácia bola natoľko 
vážna, že sme museli vyhlásiť 
mimoriadnu situáciu a rovnú 
strechu sme v krátkom čase vy-
menili za sedlovú.

dult, hogy azonnal cselekednünk 
kellett,  és a lapostetőt  rövid időn 
belül nyeregtetőre cseréltük.   
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odpadoVé HospodáRstVo - zmeny  od  1.  1.  2018
Hulladékgazdálkodás – válTozások 2018. 1. 1-Től

Obec  na svojom území v zmysle zákona o 
odpadoch zabezpečí zber jednotlivých zložiek 
komunálneho odpadu. 

Sadzba poplatku pre fyzické osoby ostáva 
nezmenená – 15 €/osoba/rok. Sadzba poplat-
ku pre množstevný zber ostáva nezmenená 
- 0,0327 € za 1 l komunálneho odpadu. V 
sadzbe poplatku je už zahrnutá aj cena zber-
nej nádoby. Nárok na výmenu zbernej nádoby 
vzniká najskôr po uplynutí 5 rokov.

Obec v rámci zberu jednotlivých zložiek 
komunálneho odpadu zabezpečí aj zber  drob-
ného  stavebného odpadu (kód odpadu: 200 
308).

Za drobný stavebný odpad na území obce  
sa považuje komunálny odpad vznikajúci  z 
bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré 
nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej 
fyzickej osoby (v prípade 4-člennej domácno-
sti sú to 4 m3).

Patria sem tehly, zmesi betónu, obkladačky, 
omietky, sadrokartón a iné.

Poplatok za drobný stavebný odpad je už 

zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, a teda obec 
ho nevyrubuje osobitne. Takýto odpad občan 
po vytriedení odvezie na obcou určené zberné 
miesto a odovzdá poverenému pracovníkovi. 
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší ob-
jem stavebného odpadu (nad 1 m3 ročne/
fyzická osoba), napr. v rámci prestavby bytu, 
nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný 
stavebný odpad, ale za  taký, čo podľa Katalógu 
odpadov už nepatrí do triedy 20 – Komunálne 
odpady, ale do triedy  17 – Stavebné odpady a 
odpady z demolácií.

Zlikvidovanie  takého  stavebného odpadu je 
už vecou fyzickej osoby, ktorá má zabezpečiť 
sama na vlastné náklady odvoz takéhoto 
odpadu na skládku. To môže urobiť tak, že si 
objedná za odplatu veľkokapacitný kontajner, 
ktorý môže byť aj od obce. Za objednanie kon-
tajnera  od obce zaplatí 60 € bez DPH.  V tejto 
cene je zahrnuté pristavenie kontajnera na 
miesto nakládky, odvoz kontajnera na skládku 
– čiže manipulácia s kontajnerom a samotný 
odvoz (cesta tam a späť). 

Teda 60 €  bez DPH zaplatí za služby s  
nákladným vozidlom a kontajnerom. 
Poplatok za zlikvidovanie stavebného 

odpadu zaplatí priamo na zbernom dvore, 
ak odprevadí šoféra na zberný dvor, alebo  
následne bude občanovi vyrubený poplatok 
zodpovedajúci vyprodukovanému množstvu 
a druhu stavebného odpadu.

Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné 
práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická 
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – pod-
nikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad a 
pôvodcom je ten, kto práce pre fyzickú osobu 
vykonáva. V tom prípade odvoz stavebného 
odpadu zabezpečí podnikateľ.

Zmeny na úseku triedeného  zberu
Obec v rámci triedeného zberu doteraz  
zbierala papier, sklo, plast a kov.

 Od 1. 1. 2018 je obec  povinná zaviesť a zabez-
pečiť vykonávanie zberu viacvrstvových kom-
binovaných materiálov (tetrapak).

Zber tetrapakov sa bude od 1. 1. 2018 vyko-
návať podľa Harmonogramu triedeného 
zberu na I. polrok 2018  do oranžových vriec 
takým spôsobom ako u ostatných zložiek trie-
deného zberu – papier, plast, sklo a kov.

A  hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
értelmében a község köteles a kataszteri  
területén keletkező kommunális hulladék és 
építési törmelék likvidálásáról  gondoskodni.
A hulladékelszállítás összege fizikai személyek 
esetén változatlanul  15,-€/fő/év.

A mennyiségi hulladékgyűjtés   illetéke sem 
változott,  0,0327 € /1 l .

Az illeték összege már tartalmazza a hulladék-
gyűjtő (kuka)  árát is. A hulladékgyűjtő (kuka) 
cseréjét 5 év után igényelhetik.

A kommunális hulladékgyűjtés keretén belül a 
község biztosítja az apró építési hulladék (be-
sorolási kódja: 200 308)  likvidálását is. Apró 
építési hulladék alatt magánszemélyek eseté-
ben a  felújítási munkálatoknál keletkező tör-
meléket értjük, ami nem haladja meg az 
1 m3/fő/év mennyiséget (4 tagú család esetén 
ez a mennyiség összesen 4m3/év). 
Ide tartozik: tégla, betontörmelék, csempe, va-
kolat, gipszkarton, stb.

Az apró építési hulladék likvidálásáért nem 
kell külön fizetni, ennek költsége benne van 
az illetékben. Az ilyen törmeléket osztályozás 

után a magánszemély a község által kijelölt 
telephelyre köteles elszállítani és az illetékes 
dolgozónak átadni.

Amennyiben a magánszemély 1 m3/fő meny- 
nyiséget  meghaladó törmeléket produkál pl. 
átépítés  során, ez a hulladék már nem a 20 – 
Kommunális hulladék kategóriába tartozik, 
hanem a 17-Építkezési és bontási hulladék 
kategóriába.

Az ilyen hulladék elszállítását a telephelyre és  
likvidálási költségeket már a magánszemély 
fizeti. Ezt úgy is megoldhatja, hogy  
nagykapacitású konténert bérel a községtől. A 
szolgáltatás ára 60,-€ DPH nélkül. Ebben az 
összegben benne van az üres konténer házhoz 
szállítása, majd teli konténer elszállítása a 
telephelyre – vagyis a manipulációs költségek 
és maga az elszállítás (az út oda és vissza).

A likvidálás költségeit  kifizethetik egyenesen 
a telephelyen( KOSIT), amennyiben elkísérik 
a sofőrt, vagy a község utólag számlázza ki a 
hulladék mennyisége és besorolási kategóriája 
szerint.

Amennyiben a karbantartási vagy felújítá-

si munkálatokat céggel vagy vállalkozóval 
végeztetik, a keletkezett hulladék meny- 
nyiségtől  függetlenül nem minősül apró építé-
si hulladéknak, és elszállítása a cég, illetve a 
vállalkozó kötelessége.

Változások a hulladékosztályozásban

Községünkben eddig a papírt, üveget, 
műanyagot és fémet gyűjtöttük szelektív 
módon. 2018.1.1-től a község köteles bebiz-
tosítani a többrétegű kombinált anyagok (tet-
rapak) gyűjtését is.

A tetrapakot 
narancssárga színű 
műanyag zsákok-
ba gyűjtjük és 
elszállításuk  2018-
tól az 1. félév ütem-
terve szerint valósul 
meg úgy, ahogy  a 
többi ostályozott 
hulladék esetében is. 
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pozVánky
MegHívók

Upozornenie  - predĺženie nájmU hrobových miest
FelHívás –a sírHelYek bérleTének MegHosszabbíTása

siLvester 2017
szilveszTer 2017

Správca obecného cintorína 
v Kechneci - Obec Kechnec 
si dovoľuje upozorniť pre-
najímateľov hrobových a 
urnových miest, že väčšine 
hrobových miest uplynulo 
10-ročné nájomné obdobie 

zmlúv uzavretých ešte v roku 
2007. Napriek upozorneniu 
v predchádzajúcom čísle 
novín a oznamu v miestnom 
rozhlase, mnohé nájomné 
zmluvy ešte neboli predĺžené. 
Upozorňujeme, že doterajší 

právny vzťah týkajúci sa pred-
metného 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 €. 
Ďalšie informácie dostanete 
na obecnom úrade alebo na tel. 
055/728 25 12.

Opäť v našom obecnom 
amfiteátri pripravujeme 
v čase od 23.00 do 02.00 
hod. spoločný záver roka 
pod holým nebom. Chýbať 
nebude ohňostroj, občerst-
venie, pekný program a dis-
kotéka pre všetkých. Vstup 
je bezplatný. Tešíme sa na 
spoločné stretnutie.

A községi amfiteátrumban idén is 
közös évzáróra készülünk a sza- 
bad ég alatt 23.00 órától 02.00 
óráig. Nem hiányzik majd a tűzi-
játék, frissítő, szép program és 
a diszkó sem. Belépés ingyenes. 
Örömmel várjuk a találkozást!

A kenyheci köztemető üzemel- 
tetője, Kenyhec község, felhívja 
figyelmüket, hogy  a sírhelyek/
urnahelyek bérletére 2007-ben 
kötött   szerződések 10 éves bérleti 
időszaka idén  lejár.
Az előző községi újságban 

közzétett és a hangosbemondóban 
is hirdetett felhívás  ellenére még 
sok szerződést nem hosszabbítot-
tak meg. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 
érintett sírhelyhez/urnahelyhez  

kötött bérleti viszony továbbra is 
érvényben marad, amennyiben  
meghosszabbítják a bérleti szer-
ződést (további 10,20,30 évre) és 
kifizetik a bérleti díjat. Egy sír- 
hely /urnahely bérleti díja 10 évre 
16,60 €.

További információkat a községi 
hivatalban a 055/728 25 12 tele-
fonszámon kaphatnak.

stretnUtie na Štedrý deň
Találkozó szenTesTe

Štefanská zábava 2017
isTván napi bál 2017

Srdečne vás pozývame na 
spoločné stretnutie na Štedrý 
deň 24. decembra v centre 
obce v amfiteátri o 14.00 ho-
dine. Opäť nezabudneme na 
naše deti a mládež do 15 rokov, 
ktorých prekvapíme rôznymi 
darčekmi. Budeme si spoločne 
pripomínať starodávne via- 
nočné zvyky, koledy a vychut-
návať si vianočnú atmosféru, 
ktorú nám spestria deti a 
mládež z miestnej základnej 
školy. Je to vhodná príležitosť, 
aby sme si navzájom popriali 
požehnané vianočné sviatky a 
zaspomínali na dávne zvyky z 
obdobia našich predkov.

Obec Kechnec vás srdečne 
pozýva na Štefanskú zábavu, 
ktorá sa uskutoční v utorok 
26. decembra o 19.00 hod. v 
Kultúrnom dome v Kechneci. 
Hrať bude živá hudba.

Občerstvenie: „Kto si čo prine-
sie – BATYUBÁL“.

Rezervácia vstupeniek: na 
Obecnom úrade Kechnec alebo 
na telefónnom čísle: 
055/728 25 12.

VSTUPNÉ: 3 EUR/osoba.

Szeretettel meghívjuk Önöket 
december 24-én a 14.00 órakor 
kezdődő szentestei találkozóra a 
faluközpontba. Nem feledkeztünk 
meg a 15 év alatti gyerekekről idén 
sem, akiket ajándékokkal várunk. 
Közösen idézzük majd fel a régi 
karácsonyi szokásokat, énekeket 
és élvezzük a karácsonyi hangu-
latot, melyet a helyi alapiskola 
diákjai tesznek még különlegeseb-
bé. Kitűnő alkalom ez arra, hogy 
kifejezzük jókívánságainkat is-
merőseinknek és visszaidézzük a 
régi szokásokat elődeink idejéből.

Kenyhec község szeretettel 
meghívja Önöket az István napi 
mulatságra, amely 2017. decem-
ber 26-án, kedden, 19.00 órakor 
kezdődik a Kenyheci Kultúrház-
ban. Ez alkalommal is élő zenét 
biztosítunk.

Frissítők: „Ki mit hoz – BATYUBÁL”

Jegyelővétel: a Kenyheci Közsé-
gi Hivatalban személyesen vagy 
a következő telefonszámon:        
055/72 82 512.

Belépő: 3,- Eur/Fő
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