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opäť sú tu Vianoce, ten najkrajší 
a najočakávanejší čas tohto 
roka. Všetci sa snažíme, aby 
sme si tieto krátke chvíle 
pokoja, radosti, šťastia a 
oddychu spríjemnili čo najviac, 
aby sme mali potom počas roku 
2019 na čo spomínať. Tešiť 
sa na to, ako prídu opäť ďalšie 
Vianoce. Najviac sa tešia asi 
najmenší, ktorí už isto napísali 
Ježiškovi dlhý zoznam svojich 
túžob a očakávaní v podobe 
vianočného darčeka. Dúfam a 
vyjadrujem nádej, že určite ste 
nezabudli pribaliť k zoznamu 
darčekov poriadny kus zdravia, 
šťastia, lásky a všetko to, čo robí 
život krásnym. Určite sa mnohí 
z nás už tešia na krásne chvíle 

strávené v kruhu najbližších. 
Iní zase spomínajú na roky 
minulé a porovnávajú, ako sa 
oslavovali sviatky kedysi a ako 
dnes. 

Keď sa tak zamyslíme, tak v 
dnešnej uponáhľanej dobe aj 
tie Vianoce akoby trvali len 
malý okamih. Veľa príprav 
a nákupov, aby bolo všetko 
dokonalé a ani sa nestačíme 
obzrieť a všetko je zrazu preč. 
Práve preto milí spoluobčania 
mi dovoľte zaželať vám a vašim 
rodinám, aby tieto vianočné 
sviatky boli naplnené radosťou, 
šťastím, štedrosťou a láskou 
v kruhu vašich najbližších. 
Taktiež si pripomeňme, že 

Újra itt a Karácsony, az 
év legvártabb és legszebb 
ünnepe. Mindannyian azon  
igyekszünk, hogy a nyugalom, 
pihenés, öröm és boldogság 
e rövid pillanatait a 
legkellemesebbé tegyük, hogy 
aztán az új évben, 2019-ben, 
legyen mire visszaemlékeznünk 
és örömmel várjuk a következő 
Karácsonyt. Talán a legkisebbek 
örülnek leginkább, már 
biztosan megírták kívánságaik 
hosszú listáját a Jézuskának 

a karácsonyi ajándékokat 
illetően. Remélem a kívánságok 
listájához nem felejtettétek 
hozzáírni a jó egészséget, 
szeretetet, boldogságot és 
mindazt, ami széppé teszi az 
életet. Biztosan sokan közülünk 
már előre örülünk a szeretteink 
körében töltendő gyönyörű 
pillanatoknak. Mások az 
elmúlt évekre visszaemlékezve 
hasonlítják össze az egykori 
ünneplést a mostanival.

Ha belegondolunk, ebben a 
mai felgyorsult világban a 
Karácsony is mintha csak 
egy pillanatig tartana. A 
sok készülődés, bevásárlás 
után, hogy minden tökéletes 
legyen, még csak körül sem 
nézünk, és már mindennek 
vége. Éppen ezért kedves 
polgártársak, azt szeretném 
kívánni, hogy a karácsonyi 
ünnepek szeretetben, örömben, 
bolgogságban és bőségben 
teljenek az Önök családjában. 

Emlékezzünk meg arról is, hogy 
ez az ünnep a szeretet, a béke , 
az egymáshoz tartozás, de főleg 
Jézus Krisztus születésének 
az emlékünnepe. Legyünk 
ezért legalább egy pillanatig 
kedvesebbek és nyájasabbak 
egymáshoz, akkor úgy érezzük 
majd, hogy ez a Karácsony egy 
kicsit tovább tartott.

folytatás a 2. oldalon. 

Vážení spoluobčania, milá mládež,
TiszTelT polgárTársak, kedves fiaTalok !
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tieto sviatky sú sviatkami lásky, 
pokoja, spolupatričnosti, ale 
aj sviatkami narodenia Ježiša 
Krista. Preto buďme aspoň na 
malý okamih k sebe láskavejší 
a vľúdnejší a všetci budeme 
mať potom pocit, akoby tieto 
Vianoce trvali o niečo dlhšie.

pokračovanie príhovoru
na str. 2



Vážení spoluobčania, 
milá mládež,

dovoľte mi, aby som sa vám v 
túto slávnostnú chvíľu prihovoril 
aj pri príležitosti zhodnotenia 
výsledkov a aktivít obce Kechnec 
v roku 2018 a pri príležitosti 
príchodu nového roka 2019.

Nový rok nie je len údaj v 
kalendári, ale pre každého z nás 
znamená aj začiatok nových 
plánov, predsavzatí a určenie 
si nových cieľov, ktoré by sme 
počas nastávajúceho roka 
chceli uskutočniť v súkromnom 
i pracovnom živote. Je to 
však aj čas obzretia sa späť a 
zhodnotenia toho, čo sme v 
roku 2018 zažili, vykonali či 
eventuálne nestihli urobiť. 

Rok 2018 bol aj rokom volebným, 
kedy sa zvykne zhodnotiť práca 
starostu, ako aj poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktorá 
spočíva v štvorročnom období. 
Vo volebnom období 2014 - 2018 
sa život občanov obce Kechnec 
výrazne kvalitatívne zmenil. 
Toto obdobie bolo veľmi náročné 

na prácu, výsledky, udalosti. 
Mali sme možnosť byť súčasťou 
dynamického napredovania, 
pribudol rad životne dôležitých 
projektov, ktoré budú slúžiť 
všetkým nám. Prinavrátili 
sme do našej obce vzdelávanie 
mladej generácie v podobe 
vybudovania plnohodnotnej 
základnej školy 1 - 9. Máme 
eminentný záujem, aby nám 
vyrastala múdra, vzdelaná, 
inteligentná a kreatívna mladá 
generácia. Nech nás vedie toto 
poznanie celým naším životom. 
Vzdelanie je veľmi dôležitou 
potrebou a súčasťou formovania 
vedomostí mladej generácie 
v obci Kechnec. Kvalitné 
základné vzdelávanie nám dáva 
istoty, perspektívu ďalšieho 
vedomostného rastu žiaka a 
predurčuje jeho vedomosti a 
znalosti a ľahšie napredovanie 
v živote. Životná múdrosť 
hovorí, že najlepšia investícia 
je do vedomostí a vzdelania 
našej mladej generácie. Máme a 
budeme mať záujem investovať 
aj v nasledujúcom období do 
vzdelávania a vedomostí detí v 
našej obci.

Život človeka je sám o sebe 
pestrý a každého z nás postretli 
aj zlé dni naplnené trápením, 
smútkom a nezdarom, ako aj 
dni dobré, veselé, radostné a 
šťastné. Nezabudnime, že na 
tom dobrom je potrebné ďalej 
stavať, rozvíjať veci započaté a 
nebáť sa prekážok, ktoré určite 
počas nastúpenej cesty prídu. Aj 
samotná naša obec počas roka 
2018 prekonávala prekážky, 
ale tešila sa aj z dokončených 
diel a úspechov. Dúfam, že aj vy, 
občania, ste prežívali úspechy 
a všetky pozitívne udalosti v 
obci, ako aj vykonané práce na 
zveľaďovaní obce s radosťou 
a záujmom, pretože všetko sa 
robí pre zlepšenie a skvalitnenie 
života občanov a vášho života v 
obci.

Napriek hektickej dobe, v ktorej 
žijeme a vyšším požiadavkám na 
ľudí, techniku, infraštruktúru a 
stále nedostatočným finančným 
zdrojom som presvedčený, že 
zveľaďovať a zvyšovať úroveň 
kvality života v našej obci sa 
nám spoločným úsilím darí. 
Mnohé v našej obci je potrebné 

vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na 
to však je potrebné veľa úsilia, 
práce, jednaní, projektov, ale aj 
dobrej vôle, spolupráce, ochoty a 
tolerancie.
Využívam túto príležitosť 
poďakovať sa všetkým, ktorí 
akoukoľvek formou a mierou 
prispeli k zveľadeniu našej 
obce, obohatením jej školského, 
k u l t ú r n e h o ,  š p o r t o v é h o , 
spoločenského a duchového 
života, pretože budúcnosť 
obce je hlavne v rukách jej 
občanov. V našich kechneckých 
p o d m i e n k a c h  t o  p l a t í 
tisícnásobne.

Želám a prajem vám viac 
krajších dní ako tých horších, 
viac lásky ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti ako smútku 
a trápenia, pevné zdravie a 
veľa úspechov v pracovnom 
i osobnom živote. To vám 
prajem v mene mojom, v mene 
pracovného aparátu obce a 
v mene poslancov obecného 
zastupiteľstva.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

poKRačoVanie pRíHoVoRu
folYTaTás
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Tisztelt polgártársak, kedves 
fiatalok !

Engedjék meg, hogy ebben az 
ünnepi pillanatban értékeljem az 
elmúlt 2018-as évet és szóljak a 
2019-es új esztendőről is.

Az új év nem csak egy adat a 
naptárban, mindannyiunk 
számára új tervek, fogadalmak, 
és bizonyára új célok kezdetét 
is jelenti, amit az eljövendő 
évben mint magán – mint 
szakmai életünkben szeretnénk 
megvalósítani. Viszont ez a 
visszatekintés ideje is, értékelése 
mindannak, amit 2018-ban 
megéltünk, megvalósítottunk, 
vagy esetleg nem tudtunk 
véghezvinni. 

2018 egyben választási év is, 
amikor értékelni szoktuk a 
polgármester és a képviselőtestület 
négyévi munkáját. A 2014-
2018-as választási időszakban a 
kenyheci lakosság életminősége 
nagymértékben javult. Ez az 
időszak nagyon igényes volt 
a munka, az eredmények és 
események szempontjából. 

Dinamikus fejlődés részesei 
voltunk, számos létfontosságú 
projekthez fogtunk hozzá, 
amelyek mindannyiunk javát 
szolgálják majd. Újraindítottuk 
községünkben az ifjú generáció 
oktatását, mégpedig egy 9 
osztályos alapiskola felépítésének 
formájában. Elsődleges érdekünk 
az, hogy okos, művelt és kreatív ifjú 
nemzedék nőjjön fel községünkben. 
Vezessen minket ez a felismerés 
egész életünkben. A művelődés 
fontos alapszükséglet, amely 
az új generáció tudásszintjét 
formálja Kenyhecen. A minőségi 
alapfokú oktatás magabiztosságot 
és perspektívát ad a diák 
további tudásalapú fejlődéséhez, 
meghatározza a tudásszintjét 
és megkönnyíti az életben való 
előbbrejutását. Az életbölcsesség 
azt mondja, hogy a legjobban 
megtérülő befektetés a fiatal 
generáció képzése és oktatása. 
Az az érdekünk most, és a 
következő időszakban is az lesz , 
hogy községünk gyermekeinek 
oktatásába és képzésébe 
invesztáljunk.

Az ember élete nagyon változatos, 

és mindannyiunknak voltak már 
rossz napjai teli szenvedéssel, 
bánattal, kudarccal, mint ahogy 
jobb napjai is, telve vidámsággal, 
örömmel és boldogsággal. Ne 
feledjük, hogy arra a jóra kell 
továbbra is törekedni, folytatni 
a megkezdett dolgokat és nem 
ijedni meg az akadályoktól sem, 
amelyekkel utunk során biztos 
találkozunk. Maga a község is 
több nehézséggel küzdött 2018 
folyamán, de örültünk azoknak 
a dolgoknak, amiket sikeresen 
be tudtunk fejezni. Bízom benne, 
hogy érdeklődéssel és örömmel 
tapasztalták meg Önök is 
ezeket a pozitív eredményeket, 
akárcsak a falu szépítésére tett 
erőfeszítéseinket, hisz mindezt 
a lakosság, vagyis az Önök 
életkörülményeinek a javítása 
érdekében tesszük.
A zaklatott kor ellenére, amelyben 
élünk, az emberek, a technika és 
az infrastruktúra felé irányuló 
magasabb elvárások , valamint 
az állandó pénzhiány ellenére 
az a meggyőződésem, hogy 
közös erővel sikerül javítani 
az életkörülményeket és az 
életminőséget községünkben. Sok 

mindent kell még felépíteni és 
felújítani. Ehhez azonban nagyon 
sok szorgalomra, munkára, 
egyeztetésre, projektekre, 
jószándékra, együttműködésre, 
akaratra és toleranciára van 
szükség.

Kihasználom az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak mindenkinek, 
aki bármilyen formában vagy 
mértékben hozzájárult a falu 
fejlődéséhez az oktatás, a kultúra, 
a sport, a társadalmi és szellemi 
élet területén, mert a község jövője 
főleg a lakosainak kezében van. 
A kenyheci feltételek mellett ez 
ezerszeresen igaz.

Kívánok Önöknek több jó napot 
mint rosszat, több szeretetet 
mint gyűlöletet, nagyobb 
bőséget és örömet, mint bánatot 
és szenvedést, jó egészséget és 
sok sikert a munkában és a 
magánéletben. Mindezt a magam, 
valamint munkatársaim és a 
képviselőtestület nevében kívánom 
Önöknek. 

JUDr. Ing. Konkoly József, 
polgármester
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aKo sa maJÚ deTi V maTeRsKeJ ŠKole
HogY érzik magukaT a gYerekek az óvodában
Malé deti sa v materskej škole 
ráno pýtajú: 

“Ty budeš dnes s nami? Ty sa 
budeš o nás starať ?” 
Odpovedám: “Áno, ja. Môžem?”
Odpoveď: “Tešíme sa.” 
Čo viac môže potešiť učiteľku, 
ako táto odpoveď.

„Kto sa o mňa postará“ bola 
téma, ktorej sme sa venovali 
na začiatku školského roka a 
zároveň aj rôznym ľudským 
povolaniam. Privítali sme 
pozvanie do detského mesta 
povolaní, ktoré je umiestnené 
v nákupnom centre Aupark 
v Košiciach ako interaktívna 
v ý s t a v a  s o  s k u t o č n ý m 
zážitkom zo sveta povolaní. 

Deti z triedy predškolákov 
zážitkovou formou spoznávali 
rôzne povolania. Využili sme 
aj týždeň mobility a prepravili 
sme sa hromadnou dopravou – 
autobusom, miestnym spojom 
Kechnec – Košice a späť.

Po v z d y c h  s t a r e j  m a m y : 
“Dnes dávame deťom, čo sme 
sami nemali. No zároveň im 
zabúdame dávať to, čoho sme 
mali vždy nadostač - skutočnú 
rodičovskú lásku a čas.”

Mesiac október ako mesiac úcty 
k starším sa niesol v znamení 
príprav na posedenie so starými 
rodičmi. Deti sa učili nové 
piesne, básne, dramatizovali 
rozprávku: „O veľkej repe, ako 

ju dedko s babkou, vnúčikom a 
zvieratkami vytiahli“. Posedenie 
so starými rodičmi sa konalo 
v priestoroch materskej školy. 
Program obsahoval piesne, 
básne, tanec Lienočiek. Sovičky 
prezentovali pozvánku mobilom, 
počítačom, telefónom, ale 
hlavne osobným pozvaním. 
Zaspievali aj v maďarskom a 
anglickom jazyku. V závere deti 
odovzdali starkým vlastnoručne 
zhotovené darčeky a potešili 
sa drobným občerstvením od 
starých rodičov. 
„Priletel k nám balón“ – 
nafukovacie sférické kino 
- obohatilo zážitky prežívané 
v materskej škole. Kreslený 
príbeh o živote stromov prispel k 
upevneniu environmentálneho 

A kisgyerekek azt kérdezik 
reggel az óvodában: Te leszel ma 
velünk? Te fogsz velünk törődni ? 
Azt felelem: Igen, én. Szabad ? 
Azt felelik: Örülünk.

Mi okozhat nagyobb örömet az 
óvónőnek, ha nem ez a válasz.

Ki törődik velem, ezzel a témával 
foglalkoztunk az év kezdetén 
és ezen kívül még különféle 
szakmákkal, foglalkozásokkal. 
Örömmel tettünk eleget a 
meghívásnak a Foglalkozások 
Városába, amely a kassai Aupark 
bevásárlóközpontban kapott 
helyet, mint interaktív kiállítás. 
Élményalapú tapasztalatokat 
nyújt a foglalkozások világából. 
Az iskolaelőkészítősök élmények 
formájában ismerkedtek az 

egyes szakmákkal. Kihasználtuk 
a mobilitás hetét is, és a helyi 
járaton tömegközlekedési 
eszközzel – autóbusszal - 
utaztunk a Kenyhec-Kassa –
Kenyhec útvonalon.

A nagymama panasza: 
Ma mindent megadunk a 
gyerekeknek, ami nekünk nem 
adatott meg. De közben elfelejtjük 
megadni a legfontosabbat, 
amiből nekünk bőven jutott – 
az igazi szülői szeretetet és a 
gyerekekre szánt időt.

Az október, mint az idősek 
iránti tisztelet hónapja, a 
nagyszülőkkel való találkozás 
előkészületeivel telt. A gyerekek 
új dalokat, verseket tanultak, 
és a Répamesét is eljátszották, 

hogyan húzta ki a fölből nagyapó 
és nagyanyó unokájukkal 
és az állatokkal a répát. A 
találkozóra a nagyszülőkkel az 
óvoda épületében került sor. A 
műsorban énekeltek és szavaltak 
a gyerekek a Katica csoportosok 
pedig táncot adtak elő.
A Bagoly csoportosok 
mobiltelefonon, számítógépen 
vagy telefonon keresztül, de 
leginkább személyesen intézték 
a meghívókat. Énekeltek 
magyarul és angolul is. Végül 
saját készítésű ajándékkal lepték 
meg nagyszüleiket és boldogan 
fogyasztották a nagymamák 
készítette finomságokat.

„Légballon szállt hozzánk“ 
–az utazó planetárium új 
élményekkel gazdagította az 

cítenia, k spoluprežívaniu s 
prírodou a rozvíjal vzťah k živým 
organizmom. 
„Pozrite sa, akú má veľkú 
gitaru“ – pomenoval chlapček 
kontrabas /po maďarsky - 
bögő/. Privítali sme ľudovú 
hudobnú skupina z Maďarska, 
kto rá  p re d v i e d l a  u ká ž ku 
rôznych druhov sláčikových 
a strunových hudobných 
nástrojov s popisom v dvoch 
j a z y k o c h  –  s l o v e n s ky  a 
maďarsky. Deti sa zážitkovo 
učili rôznym tanečným krokom 
za asistencie tanečníčky a 
napodobovaním sa zapájali do 
tanca v sprievode ľudovej hudby. 
V závere sa konal tanečný dom 
pre deti a rodičov. 

óvodások életét. A fák életéről 
szóló rajzfilm hozzájárult a 
környezettudatos életszemlélet 
erősítéséhez, a természet és az élő 
szervezetek jobb megértéséhez.

„Nézzéték, mekkora gitárja 
van“ – mondta egy kisfiú a 
nagybőgőről. Magyarországról 
érkezett hozzánk népi zenekar 
és a vonós valamint húros 
hangszerekkel ismertettek 
meg minket. A bemutatót két 
nyelven, magyarul és szlovákul 
feliratozták. A gyerekek táncosnő 
segítségével megtanultak 
néhány tánclépést és népzenei 
kísérettel ők is bekapcsolódtak a 
táncba. A programot táncházzal 
zártuk, ahol a gyerekek és szüleik 
is jól érezték magukat.
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Hudobné vzdelávanie pre 
najmenších – kde inde, ak nie v 
materskej škole.

Materská škola poskytla 
p r i e s t o r y  p r e  j e d i n e č n ú 
hudobnú výchovu v maďarskom 
jazyku pre detičky vo veku 0 - 3 
rokov a ich rodičov pod názvom 
„Ringató“. Lektorkou je Mgr. 
Judit Écsi Pollag. 

„Moje telo hýbe sa a všetko 
zvládne, srdiečko mi bije v ňom...”
Pohybová stránka detí je na 
dobrej úrovni, k čomu prispelo 
aj využívanie vlastnej telocvične 
a  f u n k č n é h o  d e t s k é h o 
ihriska. Globálne motorické 
kompetencie si deti rozvíjali a 
prezentovali v športových hrách, 

pobytom vonku, telovýchovnými 
vychádzkami. Testy zdatnosti 
si prišli vyskúšať na náš školský 
dvor aj žiaci 1. ročníka zo SZŠ v 
Kechneci a zaspomínali na časy 
v materskej škole.

“Čisté a zdravé zúbky chceme 
mať. “
Návšteva zubnej ambulancie 
v Kechneci prispela k podpore 
stomatohygieny detí. Deti 
mali možnosť vidieť prácu 
MUDr. Tünde Mohňanskej, 
poznávali nástroje a vybavenie 
ambulancie, nebáli sa a s 
radosťou sledovali svojho 
veľkého kamaráta Sebiho 
Krešáka v zubárskom kresle. 

„Ja mám telovú farbu, ale ty 

Jožko si sa veľa opaľoval“ - „Ja 
som sa neopaľoval, ja som 
taký tmavý telový“. Účasť na 
divadelnom predstavení v 
rómskom divadle Romathan 
v Košiciach potešila deti 
aj rodičov. Cesta veľkým 
autobusom sa páčila a preverila 
vytrvalosť aj najmenších detí. 

A možno príde aj Mikuláš. 
Čižmičky sú pripravené, hoci 
zatiaľ len papierové. Čaká nás 
ešte list pre Ježiška, vianočné 
pečenie a zdobenie stromčeka. 
Čas radosti a veselosti, také by 
malo byť detstvo po celý čas.

V ý r o k o m  J a n a  A m o s a 
Komenského chcem poďakovať 
kolektívu materskej školy za 

Zenei foglalkozás a legkisebbekkel 
– hol másutt, mint az óvodában.

Az óvoda egyedülálló magyar 
nyelvű zenei foglalkozásnak 
adott otthont „Ringató“ címmel a 
0-3 éves korú gyerekek és szüleik 
számára. A foglalkozásvezető 
Mgr. Pollag Écsi Judit.

„A testem mozog és mindent tud, 
a szívem dobog benne.....
Mozgás szempotjából a 
gyerekek jól állnak, amihez 
nagyban hozzájárul a saját 
tornaterem és funkcionális 
játszótér használata. Átfogó 
motorikus készségüket 
sportjátékokon, szabadtéri 
foglalkozásokon és sétákon 
fejleszthették és bizonyíthatták. 
Az állóképességüket tesztelték 

az alapiskola 1.osztályos tanulói 
az óvoda udvarán, miközben 
visszaemlékeztek arra az időre, 
amikor még ők is ovisok voltak.

Tiszta és egészséges fogakat 
akarunk.

A Kenyheci fogorvosi rendelőben 
tett látogatás felhívta a figyelmet 
a szájhigiénia fontosságára. 
A gyerekek láthatták MUDr. 
Mohňanská Tünde doktornőt 
munka közben, megismerkedtek 
a rendelő felszereltségével, a 
műszerekkel, nem féltek és 
érdeklődve figyelték barátjukat, 
Krešák Szebit, a fogorvosi 
székben.

„Nekem testszínű a bőröm, de 
te Jóska sokat napoztál“,- „Nem 

napoztam, az én bőröm színe 
ilyen sötét“. A kassai Romathan 
roma színházban látott előadás 
a gyerekeknek és szüleiknek 
egyaránt tetszett. Az utazás a 
nagy autóbusszal igazi élmény 
volt és próbára tette a legkisebbek 
kitartását is.

Lehet, hogy eljön a Mikulás is. 
A csizmácskák már kikészítve, 
igaz még csak papírból. Vár még 
ránk a levélírás a Jézuskának, 
a karácsonyi sütés és a 
karácsonyfa díszítés. Az öröm 
és vidámság ideje – ilyennek 
kellene lennie a gyerekkornak 
mindvégig.

Jan Amos Komensky szavaival 
szeretném megköszönni az óvoda 
kollektívájának a gyermekek 

prácu s deťmi a popriať veľa 
elánu do nového roku, aby bola 
prestíž našej učiteľskej profesie 
v spoločnosti vážená, vážili si ju 
deti, žiaci a všetci ľudia.

„Skloniť sa treba práci, čo dáva 
ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba 
skloniť matkám, čo dali život 
deťom. No najhlbšie sa treba 
skloniť učiteľom, čo z bytosti 
vychovali človeka, lebo je ľahšie 
vrch preniesť, rieku zahatať, 
prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako 
vychovať človeka so srdcom a s 
dušou ľudskou“.

Mgr. Eva Bittová
riaditeľka MŠ Kechnec

érdekében végzett odaadó 
munkát, és sok erőt kívánni 
az új évre, hogy a mi tanítói 
hivatásunk társadalomban 
betöltött szerepét tisztelet övezze 
és megbecsülje a gyermek, a diák 
és minden ember.
„Meg kell hajolni a munka előtt, 
ami kenyeret ad az embereknek. 
Mélyebben kell meghajolni az 
anyák előtt, akik életet adtak a 
gyermekeknek. De legmélyebben 
a tanítók előtt kell meghajolni, 
akik az egyénből embert neveltek, 
mert könnyebb elhordani a 
hegyet, eltorlaszolni a folyót, 
hogy visszafelé folyjon, mint 
jószívű és nemeslelkű embert 
nevelni.”

Mgr. Eva Bittová
óvodaigazgató
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ŠKola aKo noVá
a megújulT iskola
Nová škola, nová škola... Tieto 
slová sa skloňovali už od 
začiatku roka, od mája, kedy sa 
odovzdávala nová časť budovy, 
oveľa intenzívnejšie. V septembri 
sa deti dočkali a v miestnostiach 
zavládol čulý ruch. 

Nové tváre, ale aj nové hlasy sa 
niesli chodbou. Veru, neraz sme 
vybehli, aký že to chlap sa nám 
prechádza po škole. Trvalo, kým 
sme si zvykli, že už máme aj 
veľkých siedmakov. Aj vďaka nim 
počet žiakov našej školy presiahol 
100, máme ich už 113. Adekvátne 
tomu sa rozrástol aj učiteľský 
zbor. Len pre porovnanie – 
pred 4 rokmi sme začínali s 
jednou pani učiteľkou, jednou 
vychovávateľkou, jednou triedou. 
Dnes máme tried 8, pedagógov 14. 
V septembri nás bolo 15, je nám 
veľmi ľúto, že práve pani učiteľka 
Zuzka Tkáčová, ktorá vyhrala 
titul Učiteľ Slovenska sa s nami 
kvôli nečakaným okolnostiam 
rozlúčila. Veríme, že sa ešte naše 
cesty spoja a týmto jej ešte raz 
blahoželáme k tomuto úspechu. 
Nebolo jednoduché nastaviť nový 
školský rok. Prvý týždeň sme 
preto mali navonok odľahčený, no 
plný zážitkov. Za každým z nich 
sa však skrýval aj edukačný či 
výchovný rozmer. Deň venovaný 
dopravnej výchove, didaktické 
hry v prírode, v každej aktivite 
sa našlo niečo zaujímavé. Aby 
sme sa venovali aj kultúre, 
žiaci navštívili Štátne divadlo 
v Košiciach a zažili 2 rôzne 
vystúpenia. 
Rozbehli sa krúžky. V rámci IT 
akadémie sme v spolupráci s 
T-Systems mohli rozbehnúť 
krúžok zameraný na robotiku. 
Ako každý rok, opäť sme sa začali 
venovať aj projektom. Vlani sa 
pani učiteľky Bradová a Štedlová 
so svojimi žiakmi umiestnili 

na krásnych popredných 
miestach v projekte Labák, 
takže pokračovanie v ňom 
neprekvapuje. Každá trieda si 
vybrala jednu z aktivít projektu 
„Hovorme o jedle“, týždňa 
venovanému zdravej výžive. Za 
účasť sme si vyslúžili strieborný 
diplom. Super! K striebru 
pribudlo aj zlaté ocenenie, a to 
v podobe výhry v súťaži Škola 
módy, ktoré si pod vedením 
pani učiteľky Elekovej odniesli 
žiaci 1. A za svoj módny výtvor 
„V korunách stromov – miesto 
života zvierat.“ Skvelé!
Piatakov potrápil Monitor 5, 
sme zvedaví na výsledky, avšak 
už teraz ich berieme s rezervou, 
lebo tieto celonárodné testovania 
nie vždy reálne zobrazujú 
vedomosti žiakov, sú zamerané 
na iné oblasti. Naopak, v IT 
súťaži iBobor máme viacerých 
úspešných riešiteľov, Ondrej 
Staňo a Erik Varga sa stali 
riešiteľmi s plným počtom bodov. 
Sme na vás všetkých veľmi pyšní. 
Tradične sme sa zapojili do 
Skype-a-thonu, tentokrát si mohli 
žiaci siedmeho ročníka vyskúšať, 
aké je to, keď vás online učí expert 
z Microsoftu, pán Chytil z Prahy. 

Žiaci druhého ročníka sa pustili 
do veľkého dobrodružstva – 
neformálneho vyučovania 
z dielne Karpatskej nadácie 
zvaného My machine. Zahrali sa 
na vynálezcov, vybrali výherný 
vynález (vlastne dva, lebo boli 
veľmi podobné) a v decembri sa 
vyberú na pôdu vysokej školy, kde 
budú mať stretnutie s dizajnérmi, 
ktorí ich vynález navrhli. Po 
spoločnom navrhnutí dizajnu 
sa stredoškoláci pustia do jeho 
výroby. Čo to bude? Necháme vás 
ešte chvíľu v napätí. Ale ak budete 
sledovať webovú stránku školy, 
určite sa to dozviete ;). 

Čitateľskú gramotnosť si žiaci 
posilnili v rámci projektu 
Záložka do knihy spája školy, 
ktorý sme zavŕšili daltonským 
rovesníckym učením. Ako každý 
rok, aj tento nás rozveselil pán 
Tibor Hujdič Mrkvička, ktorý 
predviedol, ako sa dá pracovať 
s textom. Nepredviedol to iba 
nám, ale aj ďalším učiteľom z 
regiónu, nakoľko bol hosťom 
v EDUpointe v Košiciach. 
EDUpointy sú na Slovensku tri 
a zastrešuje ich Nadácia Pontis. 
Sme radi, že v Košiciach si na 
spoluprácu vybrali práve našu 
školu a vieme tak prizvať rôznych 
zaujímavých lektorov. Mali 
sme tak možnosť zažiť aj prácu 
v skupinách a vyučovanie pod 
vedením manželov Berovcov, 
tvorcov učebníc z matematiky, 
ale aj autorov metódy R.A.U., 
riadeného aktívneho učenia, 
ktoré je spôsobom učenia (sa), 
pri ktorom sa hlavný dôraz kladie 
na komunikáciu, spoluprácu 
a aktivitu žiakov v triede, 
pričom učiteľ je inšpirátorom, 
moderátorom a organizátorom 
diania v triede. Cieľom R∙A∙U je 
rozvíjať individuálne schopnosti 
a záujmy každého žiaka v triede, 
motivovať ho k aktívnej práci v 
škole aj mimo nej so zameraním 
na sociálne zručnosti, ako je 
práca v tíme, komunikácia, 
argumentácia. Zručnosti, ktoré 
často rozhodujú o tom, akí budí 
naši žiaci úspešní v reálnom 
živote. 
Nielen my sa učíme, aj k nám sa 
prišli učiť. Navštívil nás kolektív 
z neďalekej základnej školy, 
pedagógovia strávili s nami 
deň. Zažili otvorenú hodinu 
pod vedením pani učiteľky 
Bačovej a nechali si poradiť, 
ako sa dajú tablety zmysluplne 
využiť. Nakoniec ostali celý 
deň a nechali sa preškoliť. 

M o h l i  b y  s m e  p í s a ť  o 
netradičných či zážitkových 
hodinách, zoznam by bol ale dlhý, 
nájdete ich na stránke školy. 
Čo všetko nás ešte čaká? 
Budeme pokračovať v projektoch 
finančnej gramotnosti, tentokrát 
to budú základy podnikania 
pre piatakov. Určite budeme 
programovať počas akcie Hour 
of code, akcie ako vianočná 
akadémia či Deň matiek sa 
stávajú samozrejmosťou. Ako 
sa už stalo zaužívanou frázou – 
všetko je a bude na webe.

Blížia sa vianočné sviatky, sviatky 
pokoja. V tento čas si čoraz 
viac uvedomujeme potrebu 
poďakovať. Poďakovať za svojich 
blízkych, za zdravie, za lásku. Platí 
to aj v škole. 

Ďakujeme všetkým pedagógom, 
ktorí sa neúnavne venujú našim 
deťom, aktívnym rodičom, ktorí 
pomáhajú ako je to v ich silách, 
osadenstvu v kuchyni, kde varia 
tak dobre, že máme trocha 
problém s pribúdajúcimi kilami, 
ostatným zamestnancom vrátane 
zamestnancov obce, ktorí sa 
podieľajú na fungovaní školy, 
pani Dudášovej a v neposlednom 
rade pánovi starostovi Jozefovi 
Konkolyovi, ktorý neúnavne 
pracuje na tom, aby škola 
napredovala, aby bola čo najlepšie 
zabezpečená a vždy podá 
pomocnú ruku, ak treba. 

K poďakovaniu pridám aj 
želanie – želám si, aby sa naša 
škola naďalej rozrastala, aby deti 
odchádzali domov s úsmevom, 
a aby spolupráca na rôznych 
úrovniach naďalej rozkvitala. 

Mgr. Ibolya Straussová 
riaditeľka školy
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Új iskola, új iskola ... Ezeket a 
szavakat ragoztuk már év eleje óta, 
és májustól, amikor az új épületrész 
átadásra került , ez csak fokozódott. 
Szeptemberre ezt is kivártuk és a 
tantermek gyerekzsivajtól lettek 
hangosak.
Új arcokkal és új hangokkal telt 
meg a folyosó. Bizony, sokszor 
kifutottunk a tanteremből, hogy 
miféle férfi járkál az iskolánkban. 
Beletellett egy kis időbe, amíg 
megszoktuk, hogy már nagy 
hetedikeseink is vannak. Nekik 
is köszönhető, hogy a diákok 
létszáma iskolánkban túllépte 
a 100-at, pontosabban 113-an 
vannak. Ennek megfelelően 
bővült a tantestület létszáma is. 
Csak összehasonlításképpen - 
4 évvel ezelőtt egy tanárnővel, 
egy napközis nevelőnővel és 
egy osztállyal kezdtünk. Ma 8 
osztályunk és 14 pedagógusunk 
van. Szeptemberben még 15-
en voltunk, de legnagyobb 
sajnálatunkra Zuzka Tkáčová 
tanárnő, aki elnyerte a Szlovákia 
Tanára megtisztelő címet, váratlan 
események miatt búcsút vett 
tőlünk. Bízunk benne, hogy utaink 
még találkoznak és ismételten 
szeretnénk neki gratulálni az elért 
sikerhez.
Nem volt könnyű beindítani az új 
iskolaévet. Az első héten szabadabb , 
de élményekkel teli foglalkozásokat 
tartottunk . Viszont mindegyik 
mögött ott volt az oktatási vagy 
nevelési szándék is. A biztonságos 
közlekedésre nevelés napja vagy 
didaktikus játékok a természetben 
- minden tevékenységben volt 
valami érdekesség. Hogy a 
kultúrával is foglalkozzunk, 
meglátogattuk a kassai Állami 
Színházat , és 2 különböző előadást 
is megtekintettünk.
Beindultak a szakkörök is. Az 
IT akadémia keretén belül a 
T-Systems közreműködésével 
indult a robotikával foglalkozó 
szakkör. Mint minden évben, idén 
is hozzáláttunk a projektekhez. 
Tavaly Bradová és Štedlová 
tanárnők és diákjaik a Labák 

projektben jeleskedtek és igen 
előkelő helyezést értek el, ezért 
nem meglepő a téma folytatása. 
A Beszéljünk az ételről akció más-
más témakörét választották az 
egyes osztályok az egészséges 
étkezés hete alkalmából. 
Részvételünket ezüst oklevéllel 
jutalmazták. Szuper! Az ezüsthöz 
aranyat is kaptunk, mégpedig 
a Divat Iskolája verseny 
nyerteseként, amit Eleková 
tanárnő és az 1.A osztály tanulói 
„A fák koronájában – az állatok 
élőhelyén“ című divatkreációjukkal 
érdemeltek ki. Kiváló!

Ötödikeseinket megviselte a 
Monitor 5 , kíváncsiak vagyunk 
az eredményekre, bár most már 
bizonyos fenntartásokkal fogadjuk, 
, mivel ezek az össznemzeti 
tesztek nem tükrözik reálisan 
a diákok tudásszintjét, más 
területekre fókuszálnak. Viszont 
az informatikai iBobor versenyben 
több sikeres megoldónk is lett, 
Staňo Ondrej és Varga Erik 
maximális pontszámmal oldották 
meg a feladatokat. Nagyon büszkék 
vagyunk rátok ! Hagyományosan 
részt vettünk a Skype-a-thon-
on, most a hetedikes diákjaink 
próbálhatták ki, milyen az, ha a 
Microsoft szakembere, Chytil úr, 
online tanítja őket Prágából. 

Másodikos diákjaink izgalmas 
kalandba kezdtek – nem 
formális oktatás formájában 
a Kárpát Alapítvány My 
Machine programjának 
keretében. Feltalálósdit 
játszottak, kiválasztották a 
győztes találmányt /illetve 
kettőt, mivel nagyon hasonlóak/ 
és decemberben ellátogatnak 
a főiskolára, ahol azokkal a 
formatervezőkkel találkoznak, akik 
a találmányukat megtervezték. 
A dizájn kiválasztása után 
középiskolások végzik majd a 
találmány kivitelezését. Mi lesz 
ez ? Egy kicsit még titkolózunk, 
hogy fokozzuk a feszültséget ..... 
De ha figyelemmel kísérik az 

iskola honlapját, akkor biztosan 
megtudják majd.

Olvasói műveltségüket  
„ A könyvjelző összeköti az 
iskolákat „ című projekt keretén 
belül fejlesztették diákjaink, melyet 
Dalton típusú tanítással fejeztünk 
be. Mint minden éven, idén is Tibor 
Hujdič Mrkvička úr szórakoztatott 
bennünket, aki bemutatta, hogyan 
lehet dolgozni a szöveggel. Nemcsak 
nekünk tartott előadást, de régiónk 
más tanárainak is, mivel a kassai 
EDUpoint vendége volt. Három 
EDUpoint működik Szlovákiában 
a PONTIS alapítvány égisze alatt. 
Örömünkre szolgál, hogy Kassán 
éppen a mi iskolánkat választották 
ki együttműködésre, így különféle 
témakörökben hívhatunk 
meg előadókat, lektorokat 
iskolánkba. Lehetőségünk nyílt 
megtapasztalni a csoportmunkát 
és oktatást a Bero házaspár 
irányításával, akik matematikai 
tankönyvek szerzői és a R.A.U. 
módszer kidolgozói. A R.A.U. 
szabályozott aktív tanulási 
módszer, ahol a fő hangsúly a diákok 
aktivitásán, együttműködésén és 
kommunikációján van, miközben 
a tanár az inspirátora, moderátora 
és szervezője mindannak, ami a 
tanteremben történik.

A R.A.U. célja, hogy fejlessze a 
tanuló egyéni képességeit és 
érdeklődési körét az osztályban, 
ösztönözze őt arra, hogy aktívan 
dolgozhasson az iskolában és 
azon kívül, olyan társadalmi 
készségekre koncentrálva, mint a 
csapatmunka, a kommunikáció, 
az érvelés. Olyan készségek ezek, 
amelyek gyakran meghatározzák, 
hogy mennyire lesznek diákjaink 
sikeresek a valós életben.

Nem csak mi tanulunk, hozzánk 
is jöttek tanulni. Egy közeli iskola 
tanárai látogattak el hozzánk és 
töltötték velünk a napot. Bačová 
tanárnő vezetésével nyílt órán 
vettek részt, ahol a táblagépek 
leghatékonyabb felhasználásával 

ismerkedtek. Végül itt maradtak 
átképzésre egész napra . 
Írhatnánk még a nem formális 
vagy élmény alapú tanórákról, 
de a lista igen hosszú lenne, 
megtalálhatják az iskola 
honlapján.
Mi minden vár még ránk ? 
Folytatjuk a pénzügyi műveltség 
projektjét, ezúttal a vállalkozás 
alapjaival ismerkednek 
meg az ötödikesek. Biztosan 
programozunk majd a Hour of code 
akció alatt, az olyan események, 
mint a Karácsony vagy Anyák 
Napja, már természetessé váltak. A 
megszokott frázissal élve - minden 
rajta van, és lesz a honlapunkon .

Közeledik a Karácsony, a béke 
ünnepe. Ilyenkor egyre nagyobb 
szükségét érezzük annak, hogy 
köszönetet mondjunk. Köszönetet 
mondjunk szeretteinkért, 
egészségünkért, a szeretetért. 
Mindez az iskolában is érvényes. 
Köszönetünket fejezzük ki 
pedagógusainknak, akik 
fáradhatatlanul dolgoznak 
a gyermekekért, az aktív 
szülőknek,akik erejükhöz mérten 
segítenek nekünk, a konyhai 
személyzetnek, akik olyan jól 
főznek, hogy már gondjaink 
vannak a plusz kilókkal, és a 
többi alkalmazottnak, beleértve 
a községi hivatal munkatársait 
is, akik az iskola működését 
biztosítják, Dudášová asszonynak 
és nem utolsó sorban Konkoly 
József polgármesternek, aki 
fáradhatatlanul dolgozik iskolánk 
előbbre jutásán, hogy a lehető 
legjobban legyen ellátva és mindig 
segítő kezet nyújt, ha szükség van 
rá. A köszönethez kívánságot 
is csatolok – azt kívánom, hogy 
iskolánk tovább növekedjék, 
hogy gyermekeink mosollyal 
az arcukon térjenek haza, és 
hogy együttműködésünk tovább 
fejlődjön minden téren.

Mgr. Ibolya Straussová, 
iskolaigazgató
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KecHnecKé dni 2018
kenYHeci napok 2018

Kechnecké dni v tomto roku opäť lámali 
rekordy návštevnosti. V piatok sa začal 
kultúrny program nezabudnuteľným 
koncertom I.M.T. Smile. Skvelí hudobníci 
pritiahli obrovský dav divákov. 

V sobotu sme pokračovali v športovom 
areáli medzinárodnou súťažou vo varení 
jedál a atrakciami pre najmenších. 

Večer sme začali odovzdaním čestného 
u z n a n i a  z a k l a d a t e ľ ov i  m i e s t n e h o 
futbalového klubu Ing. Ladislavovi Dankovi 
za dlhoročný rozvoj športu, najmä futbalu, 

v obci Kechnec. Pán Danko sa tento rok 
lúčil aj s aktívnou futbalovou činnosťou. 
Následne sme poďakovali a ocenili aj 
hráčov žiackeho, dorasteneckého a „A“ 
mužstva. Vyvrcholením večera bol koncert 
legendárnej skupiny EDDA Művek, ktorá 
rozospievala všetkých divákov. Opäť sme 
lámali rekordy návštevnosti.

Každoročne sa nám darí udržať vysoký 
štandard Kechneckých dní aj vďaka 
sponzorom, ktorým týmto ešte raz 
ďakujeme. Sponzori Kechneckých dní: 
OBEC KECHNEC, Obecné združenie 

občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a 
ochrany ŽP Kechnec, 
Magneti Marelli Slovakia s. r. o.,
SCORP s. r. o., 
Magneti Marelli Powertrain Slovakia s. r. o., 
CEVING s. r . o., 
Getrag Ford Transmissions Slovakia s. r. o., 
SCHELLING Slovakia s. r. o., 
AGROPULZ SKÁROŠ s .r .o., 
JUHAPHARM s. r. o., 
KONCSOL FARM s. r. o., 
Peter Kababik – Potraviny MAJA, 
Gazmend Džaferi – Jadranská zmrzlina.

Az idei Kenyheci Napokon ismét megdőlt a 
látogatottsági rekord. A pénteki műsor az I.M.T. 
Smile hatalmas tömegeket vonzó, feledhetetlen 
koncerjével kezdődött.

Szombaton a Sportközpont mellett nemzetközi 
főzőversennyel, a gyerekek számára pedig 
különféle attrakciókkal folytatódott a program. 

Az estét tiszteletbeli oklevél adományozásával 
kezdtük. A helyi futballklub alapítójának, Ing. 
Danko Lászlónak a sport , elsősorban a futball 
fejlesztése területén végzett áldozatos munkáját 
köszöntük meg, aki idén befejezte aktív 

futballista pályafutását. Ezután az ifi, serdülő 
és felnőtt „A“ csoportos játékosaink eredményeit 
értékeltük és köszöntük meg.

Az est fénypontja a legendás EDDA Művek 
koncerje volt, akik dalra fakasztották a 
közönséget. A látogatottság ismét rekordokat 
döntött.

A Kenyheci Napok magas színvonalának 
megőrzésében támogatóink is segítenek, 
akiknek ezúton is köszönetet mondunk. A 
Kenyheci Napok szponzorai: 
Kenyhec Község, 

A Testkultúra, Oktatás, Egészségügy és 
Környezetvédelem Kenyheci Polgári Társulása,  
Magneti Marelli Slovakia s.r.o., 
Scorp s.r.o., 
Magneti Marelli Powertrain Slovakia s.r.o., 
CEVING s. r . o., 
Getrag Ford Transmissions Slovakia s. r. o., 
SCHELLING Slovakia s. r. o., 
AGROPULZ SKÁROŠ s .r .o., 
JUHAPHARM s. r. o., 
KONCSOL FARM s. r. o., 
Peter Kababik – MAJA élelmiszer, 
Gazmend Džaferi – Adriai fagylalt

KonceRT
koncerT

V piatok 12. októbra 2018 sa 
v Kongresovej sále Obecného 
úradu v Kechneci o 19:00 
h o d .  u s ku t o č n i l  k o n c e r t 
s kup i ny Miskolci  ILLÉ S 
E m l é k Z e n e k a r  v r á t a n e 
osobnej účasti legendárneho 

speváka Szörényi Levente, 
ktorý je známy nielen vo 
vlastnej krajine – v Maďarsku, 
ale takmer na celom svete. 
O d z n e l i  n a j z n á m e j š i e 
„evergreeny“ z repertoáru 
skupiny ILLÉS, ktorú pozná 

skoro každá generácia. Pred 
a po koncerte si občania 
mohli oproti podpisu do 
každej domácnosti prevziať 
knižné vydania: Premeny 
K e c h n e c k é h o  c i n t o r í n a 
a  K e c h n e c k é  p o v i e d k y. 

Domácnostiam, ktoré si knihy 
v deň koncertu neprevzali boli 
dodatočne doručené.

poľoVnícKy ples
vadászbál
Miestna poľovnícka organizácia 
BEREK so sídlom v Kechneci 
usporiadala 24. novembra 
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.

A helyi BEREK vadásztársaság 
november 24-én vadászbált 
rendezett a Kenyheci Községi 
Hivatal nagytermében. 
A talpalávalót A JIMMY 

BAND húzta, a bálozók pedig 
biztosan örömmel kóstolgatták 
a svédasztalos finom 
specialitásokat.
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A Kenyheci Községi Hivatal 
kongresszusi termében adott 
koncertet 2018.10.12-én 19.00 
órai kezdettel a Miskolci 
Illés Emlék Zenekar. Ez 
alkalommal Szörényi Levente 
is csatlakozott a zenekarhoz, 
aki nem csak hazájában – 
Magyarországon, de jóformán 
az egész világon ismert és 
elismert. Az est folyamán 
felcsendültek az ILLÉS Zenekar 
legismertebb örökzöldjei, 

amelyeket majdnem minden 
generáció ismer. A koncert 
előtt és után aláírás ellenében 
a lakosok átvehették a községről 
készült két legújabb kiadványt, 
melyek a Kenyheci temető 
átalakulásai és Kenyheci 
elbeszélések címmel jelentek 
meg. A koncerten át nem vett 
kiadványokat utólagosan 
juttattuk el minden házhoz.
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bežecKá sezóna
fuTószezon

miKuláŠ 2018
mikulás 2018

Aj v tomto vydaní sa k nám 
svojím listom prihovoril pán 
Tibor Huszár, ktorý už niekoľko 
rokov vzorne reprezentuje našu 
obec na bežeckých podujatiach 
doma aj v zahraničí.
Z jeho listu citujeme:
“Opäť sa k vám prihováram 
po ročnej prestávke stručnou 
rekapituláciou. V rámci mojich 
možností po rekonvalescencii 
som sa zúčastnil pretekov v 
Šaci, Remetných Hámroch, 

Moldave nad Bodvou, Ruskove, 
vo  Ve ľkých Kapu ša noch, 
Nižnom Žipove, v USSK a na 
Košickom polmaratóne.

Verím, že kým mi bude slúžiť 
zdravie, budem ďalej šíriť dobré 
meno našej obce.”

Behu zdar
 
S pozdravom
Tibor Huszár

Ebben a számban is közöljük 
Huszár Tibor levelét, aki már 
hosszú évek óta képviseli 
községünket a futóversenyeken 
idehaza és külföldön egyaránt.

Leveléből idézünk: 
„Egy év szünet után újból rövid 
összefoglalóval jelentkezem.
A betegségből felgyógyulva 
lehetőségeimhez mérten 
Saccán, Remete Hámorban, 
Szepsiben, Ruszkán, 

Nagykaposon, az USSK-ban és 
a kassai félmaratonon futottam 
versenyszerűen.

Bízom benne, hogy amíg az 
egészségem engedi, tovább 
öregbíthetem községünk jóhírét.

Futással az egészségért!

Üdvözlettel
Huszár Tibor  

Mikulášske posedenie sa uskutočnilo 
štvrtok 6. decembra. V kultúrnom 
programe vystúpili deti z našej materskej 
školy, ako aj deti zo Súkromnej základnej 
školy v Kechneci. Poďakovanie treba 
vysloviť pedagogickým zborom oboch 
škôl, pretože pripravili s deťmi krásny 
trojjazyčný program, ktorý navodil 
vianočnú atmosféru a potešil najmä 

všetkých rodičov a starých rodičov. Potom 
už zavítal medzi prítomných 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 
sponzorom, ktorým týmto ďakujeme.

Sponzori Mikulášskeho posedenia: 
obec Kechnec, 
Peter Kababik – potraviny MAJA, 
Tibor Koncsol – Koncsol Farm, 
Veronika Hanzušová – kaderníctvo, 
Schelling Slovakia s. r. o., 
AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., 
ALAS Slovakia s. r. o.

A Mikulás ünnepség december 6-án került 
megrendezésre. A kultúrprogramban a helyi 
alapiskola és óvoda gyermekei léptek fel. 
Mindkét oktatási intézmény tantestületének 
k ös z ö n et  já r,  m i v e l  v a l ób a n  s zé p , 
háromnyelvű programot készítettek, mellyel 
megelőlegezték a karácsonyi hangulatot 
és igazi örömöt szereztek a szülőknek és 
nagyszülőknek. Ezután megérkezett maga 

a Mikulás. Minden 15 év alatti gyermek 
ajándékcsomagot kapott községünkben.

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

A Mikulás ünnepség szponzorai: 
Kenyhec község , 

Peter Kababik – MAJA élelmiszer, 
Tibor Koncsol – Koncsol Farm, 
Veronika Hanzušová – fodrászat , 
Schelling Slovakia s. r. o., 
AVE SK hulladékgazdálkodás. r. o., 
ALAS Slovakia s. r. o.
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odpadoVé HospodáRsTVo
Hulladékgazdálkodás

Takmer pri kažej ľudskej čin-
nosti vzniká nejaký odpad a 
nie málo... Odpad je svetovo 
najdiskutovanejšia téma pos-
ledných rokov. Čo s ním? Ako 
znížiť jeho produkciu?

V obci Kechnec pripadá na 
každého občana vyše 250 kg 
vyprodukovaného zmesového 
komunálneho odpadu za rok 
a iba necelých 15 kg vytrie-
dených zložiek odpadu za rok. 
Potrebujeme to zmeniť a zvýšiť 
percento vytriedených zložiek 
odpadu.
Ak chceme po sebe zanechať 

kvalitné životné prostredie 
aj pre nasledujúce generácie, 
mali by sme v prvom rade 
predchádzať tvorbe odpadov, a 
to napr. kupovaním tovaru vo 
vratných obaloch, používaním 
plátených tašiek... a samozrej- 
me, ak vzniku odpadu predísť 
nevieme, je potrebné ho 
triediť. Všetkým občanom sú 
k dispozícii bezplatne farebné 
vrecia a v obci sú rozmiestnené 
farebné kontajnery na triedený 
odpad, ktoré sú zbierané a 
vyvážané podľa harmonog- 
ramu. 

Zmesový komunálny odpad 
j e  v y v á ž a n ý  t ý ž d e n n e , 
spravidla každý utorok, podľa 
h a r m o n o g r a m u .  K a ž d á 
domácnosť má nárok raz za 5 
rokov na bezplatnú výmenu 
smetnej nádoby. Postupne 
v y m i e ň a m e  kovové  ku ka 
nádoby za čierne plastové 120 l 
nádoby s kolieskami pre ľahšiu 
manipuláciu. 

Biologicky rozložiteľný odpad 
- odpad zo záhrad (pokosená 
tráva, vytrhaná burina, odrezky 
drevín, lístie…) nepatrí do 

zmesového komunálneho 
odpadu. Takýto odpad má byť 
kompostovaný.

Taktiež tam nepatria ani 
v e ľ k é  ku s y  o d p a d u ,  a k o 
napr. kancelárske stoličky, 
matrace, vyradený nábytok, 
pneumatiky… Manipuláciou s 
takýmto odpadom môže dôjsť 
k poškodeniu hydraulického 
z a r i a d e n i a  s m e t i a rs ke h o 
vozidla. 
Poplatok za komunálny odpad sa 
na rok 2019 nemení a zostáva vo 
výške 15 eur na osobu. 

Majdnem minden emberi 
tevékenység mellett hulladék 
keletkezik, nem is kevés.... Az 
utóbbi évek legtöbbet vitatott 
témája éppen a szemétkérdés. 
Mi legyen vele ? Hogyan 
csökkentsük a mennyiségét ? 

Kenyhecen évente minden 
lakos 250 kg-nyi háztartási 
vegyes hulladékot és csak 15 
kg-nyi osztályozott hulladékot 
produkál. Ezen változtatni 
kell és emelni az osztályozott 
hulladék százalékarányát. 
Ha a következő nemzedékekre 
egészséges természeti 

környezetet akarunk hagyni, 
elsősorban a szemét keletkezését 
kellene megakadályozni, pl. 
a termékeket visszaváltható 
csomagolásban vásárolni, 
természetesen szövettáskát 
használni...., és ha nem tudjuk 
megakadályozni a szemét 
keletkezését, akkor feltétlenül 
szelektáljuk. Minden lakos 
ingyen kapja a színes zsákokat 
és a község területén ki vannak 
helyezve a színes konténerek az 
osztályozott hulladék számára, 
melyet az ütemterv szerint 
rendszeresen begyűjtünk és 
elszállítunk.

A háztartási vegyes hulladékot 
az ütemterv szerint hetente 
szállítjuk el, rendszerint 
keddenként. Minden háztartás 
5 évente jogosult a szemetes 
kuka cseréjére. Fokozatosan 
lecseréljük a fém kukákat 
120 l-es kerekes fekete 
műanyag kukára a könnyebb 
manipuláció érdekében.

Biológiailag lebomló hulladék 
– zöldhulladék a kertekből 
(lekaszált fű, gyomnövények, 
metszés utáni gallyak, 
levelek....) nem tartozik a 

háztartási vegyes hulladék 
közé. A zöldhulladékot 
komposztálni kell. 

Szintén nem ide tartozik a nagy 
térfogatú hulladék, mint pl. 
székek, matracok, kiselejtezett 
bútorok, gumiabroncsok... Az 
ilyen hulladék tönkreteheti 
a szemeteskocsi hidraulika 
rendszerét.

A hulladékelszállítás összege 
fizikai személyek esetén 
változatlanul 15,-€/fő/év.

Čo kam patrí:
mi  Hová  TarTozik:

modrá – papier 
Partí sem: noviny, časopisy, 
zošity, knihy (mäkká väzba), listy, 
kancelársky papier, papierové 
vrecká ,  lepenka ,  krabice z 
tvrdého papiera, kartón, obálky, 
letáky, papierové obaly a pod.

Červená – kovy
Patrí sem: všetky kovy vrátane 
obalov, plechovky, konzervy 
zbavené nečistôt.

Zelená – sklo
Patrí sem: sklenené fľaše z 
limonád, sirupov, liehovín, 
obaly z kompótov, poháre a 
predmety zo skla, vázy, fľaštičky 
od kozmetiky, črepy, okenné sklo 
a pod.

oranžová – tetrapack 
(viacvrstvové kompozitné 
materiály)
Patrí sem: obaly z mlieka, džúsov.

Hnedá – použité tuky a 
oleje
Patrí sem: olej po vyprážaní 
zbavení hrubých nečistôt.

žltá – plasty
Patrí sem: PE (polyetylén), 
číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, vedrá, čisté fľaštičky 
od kozmetických a čistiacich 
prípravkov, vrecká od mlieka, 
PET fľaše (polyetylénftalát), fľaše 
od nápojov, sirupov, rastlinných 
olejov, obaly od sladkostí, tégliky 
od jogurtov a rôzne plastové 
nádobky a hračky, plastový 
nábytok, poháriky z automatov.

Sárga – műanyag
Ide tartozik: PE – polietilén, 
fehér és színes fólia, táskák, 
zacskók, kozmetikai termékek 
vagy tisztítóanyagok üres, tiszta 
flakonjai, tejeszacskók, PET (pille) 
üvegek, tiszta joghurtos poharak, 
különféle műanyag dobozkák, 
játékok, műanyag kerti bútor, 
poharak automatákból.

KéK-papír
Ide tartozik: újság, folyóirat, füzet, 
könyv, irodai papír, papírzacskó, 
hullámpapír, dobozok kemény 
papírból ,  karton , borítékok, 
szórólapok, csomagolópapír, stb.

piroS – fém
Ide tartozik: mindenféle fém, 
sörös és üdítős dobozok, tiszta 
konzervdobozok

Zöld – üveg
Ide tartozik: üdítők, szörpök, 
kompótok üvegei, poharak és üveg 
tárgyak, pálinkás üvegek, vázák, 
kozmetikai üvegecskék, cserepek, 
síküveg, stb.

narancSSárga – 
tetrapaK 
( többrétegű kombinált anyagok)
Ide tartozik: tejes és dzsúszos 
dobozok

Barna - 
használt étolajak és zsírok 
Ide tartozik: használt étolajak 
átszűrt állapotban
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FuTbaloVý Klub KecHnec V sÚťažnom  
RočníKu 2018/2019, Jesenná časť
Skôr než začneme hodnotiť 
priebežný súťažný ročník, obzrime 
sa za definitívnymi výsledkami 
uplynulého. Naši dospelí sa v IV.  
lige JUH umiestnili so ziskom 28 
bodov na 12. mieste, čím splnili 
naše záchranárske predsavzatia. 
V jarnej časti získali 23 bodov za 6 
výhier a 5 remíz. Naši dorastenci v 
III. lige, skupine Košicko-gemerskej, 
skončili s 26 bodmi na 13. mieste. 
Najlepším strelcom mužstva sa 
stal Martin Horváth s 34 gólmi. 
Družstvo starších žiakov štartovalo 
v okresnej súťaži, I. trieda, skupina 
B, kde získalo 20 bodov a obsadilo 
7. miesto. Všetkým hráčom udelil 
starosta obce JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly v rámci Kechneckých dní 
diplom a vecné ceny. S kariérou sa 
rozlúčil Ing. Ladislav Danko, ktorý 
bol aj spoluzakladateľom a prvým 
predsedom klubu, za čo obdržal od 
obce Čestné uznanie. Ešte raz mu 
srdečne ďakujeme.

V prebiehajúcom ročníku máme 
v súťažiach prihlásené 3 mužstvá: 
2 mládežnícke – žiaci U11 – 
prípravka v I. triede, skupine B, 
riadenej Oblastným futbalovým 
zväzom Košice-okolie (ObFZ) a 
starší dorast U19 v III. lige, skupine 
Košicko-gemerskej, riadenej 
Východoslovenským futbalovým 
zväzom (VsFZ) - a mužstvo 
dospelých v IV. lige, skupine Juh, 
riadenej VsFZ.

Naši najmladší žiaci pod vedením 
trénerov Bc. Daniela Konkolyho 
a Pavla Jurča zimujú po jesennej 
časti v tabuľke so ziskom 1 bodu 
na 9. mieste z 9 účastníkov, keď 
len v jedinom zápase dokázali 
uhrať so súperom remízu. Skóre 
po jesennej časti je pasívne 11:86, 
ale treba podotknúť, že máme asi 
najmladšie a neskúsené mužstvo a 
tréneri dávajú príležitosť nastúpiť 
všetkým hráčom bez ohľadu na 
výsledok. Vedúcim mužstva bol 
Dušan Horváth mladší. Najmladší 
žiaci počas jesene najčastejšie 
nastupovali v tejto zostave: Martin 
Špilka, Maroš Špilka, Rudolf 
Schnürer (kapitán mužstva), Ján 
Vaško, Šimon Marek Hanušovský, 
Kristián Ficzere, Nadine Veronika 
Paráková, Tobias Sedlák, Filip 
Szitás, Tobias Kudlovský, Gabriel 
Špilka, Štefan Iván, Daniel Džuga, 
Peter Kababik, Valerij Ivan Tóth, 
Alex Horváth, Oliver Redžepovič. 
Najlepším strelcom mužstva je Ján 
Vaško so 6 gólmi.

Starší dorastenci dosiahli v III. lige, 
skupine Košicko-gemerskej, v 14 
zápasoch 24 bodov za 7 víťazstiev, 3 
remízy a 4 prehry. V tomto ročníku 
zatiaľ nastrieľali súperovým 
brankárom 60 gólov, najviac zo 
všetkých účastníkov, pričom náš 
brankár lovil loptu zo svojej siete 
v 32 prípadoch. Mužstvo do 31. 7. 
2018 viedol tréner Michal Hurtuk, 
od 1. augusta 2018 prevzal trénerskú 
taktovkuViliam Macko. Vedúcimi 
mužstva boli Dušan Horváth 
a Ján Uhrín. Mužstvo v jeseni 
nastupovalo v tejto zostave: Adam 
Timko, Jakub Grandtner, Adam 
Danko, Patrik Juhás, Sebastián 
Tóth, Jozef Horváth, Július 
Horváth, Daniel Pataki, Slavomír 
Horváth, Martin Horváth, Richard 
Ferencz, Adam Lucskai, Peter 
Németh, Patrik Horváth, Ladislav 
Motyka, Noe Guláš, Daniel Tóth, 
Adam Kraga. Najlepším strelcom 
mužstva s 24 gólmi je Martin 
Horváth, 12 gólov pridal Július 
Horváth. 

Naše áčko si počínalo túto jeseň 
v nabitej IV. lige oveľa lepšie ako 
pred rokom. Pod taktovkou trénera 
Petra Šinglára a jeho asistenta 
Michala Hurtuka získalo mužstvo 
v 17 zápasoch 29 bodov, z ktorých 
päť si prinieslo z ihrísk súperov. 
Momentálne skóre v tabuľke 
je 41:21. Na prvý celok tabuľky 
strácame 11 bodov, na štvrtú Sláviu 
TU Košice 3 a na piate Sokoľany 
dva body. Vedúcim mužstva 
bol Ľubomír Švenk. Mužstvo 
reprezentovali títo hráči: brankári 
Jozef Talian, Marcel Drábik, 
Martin Varga; hráči v poli Ján 
Leško, Dávid Želinský, Zoltán Žebík, 
Ondrej Köver, Erik Švenk, Denis 
Iľko, Robert Kocai, Jakub Olajoš, 
Matúš Andreja, Dávid Šipoš, Viliam 
Macko, Marko Seman, Michal 
Lenart, Pavol Jurčo, Dušan Varga, 
Daniel Konkoly, Tibor Nagy, Dušan 
Horváth. Za mužstvo dospelých 
nastúpili v prípade väčšej maródky 
aj dorastenci Patrik Juhás a Július 
Horváth. Väčšinu zápasov mužstva 
dospelých bolo možné sledovať 
aj počas televíznych priamych 
prenosov na stanici Kechnec TV.
Najlepší strelci mužstva: 
7 gólov – Dušan Varga; 6 gólov – 
Pavol Jurčo, Marko Seman; 3 góly 
– Zoltán Žebík, Tibor Nagy, Ondrej 
Köver; 2 góly – Viliam Macko, 
Matúš Andreja, Dávid Želinský, 
Robert Kocai; 1 gól – Dávid Šipoš, 
Michal Lenart, Daniel Konkoly. Dva 

góly si strelili naši súperi sami do 
vlastnej bránky. Spolu: 41 gólov.

Mužstvo dospelých si celkom 
úspešne počínalo aj v Slovenskom 
pohári (Slovnaft cup), keď zvíťazilo 
v 1. kole na ihrisku v Ťahanovciach 
3:0 (góly: Seman, Jurčo, Andreja), 
v 2. kole doma nad mužstvom 
FK Geča 73 3:2 (góly: Jurčo 2,  
D. Varga 1), až nakoniec podľahlo 
na domácej tráve prvoligovej 
Podbrezovej 0:2. V tomto zápase, 
odohranom na našom štadióne 5. 
septembra 2018, si aj diváci prišli 
na svoje. Videli oduševnený výkon 
domáceho mužstva, ktoré udržalo 
do prestávky bezgólový stav, ba 
mohlo aj viesť nebyť nepresnej 
koncovky Pavla Jurča tesne pred 
prestávkou. V druhom polčase 
súper zvýšil aktivitu a dosiahol 
pred záverom zápasu dva góly, 
ktorými si poistil postup a vyhol sa 
penaltovému rozstrelu. Po zápase 
pripravil starosta obce JUDr. Ing. 
Jozef Konkoly večeru v priestoroch 
Športového areálu v Kechneci, kde 
si hráči aj realizačné tímy posedeli v 
družnej atmosfére. K našej cti slúži, 
že hosťujúci tréner Marek Fabuľa sa 
pochvalne vyjadril k výkonu nášho 
mužstva. 

V jarnej časti stoja pred nami nové 
výzvy. Dospelí by mali dobudovať 
mužstvo, aby sa im darilo viac aj na 
súperových ihriskách, dorastenci 
zvýšiť morálku ohľadom dochádzky 
na tréningy aj na zápasy a postúpiť 
v tabuľke ešte o pár priečok vyššie. 
Myslím, že na to majú, keď ani 
s jedným mužstvom z prvých 
troch v poradí neprehrali. U 
žiakov sme začali začiatkom toho 
roku projekt s prípravkou, kde sa 
učia tajomstvám guľatej koženej 
lopty chlapci a dievčatá vo veku 
7 - 11 rokov. V budúcnosti by sa 
mala prejaviť cieľavedomá práca 
trénerov a mužstvo by malo začať 
vyhrávať. Taktiež v nasledujúcom 
ročníku plánujeme prihlásiť do 
súťaže družstvo žiakov U15 (ročník 
narodenia 2005 až 2008).

Zimná príprava začína 7. januára 
2019 v telocvični SOŠ Šaca i na 
umelom trávniku v Abaújszántó. 
V rámci prípravy mužstvo 
dospelých odohrá každý týždeň 
nejaký prípravný zápas so súpermi 
spravidla z vyšších súťaží podľa 
meteorologických podmienok. 
Do prípravy budú zaradení aj 
najtalentovanejší dorastenci. 

Jarná časť súťaže dospelých začína 
24. marca 2019 o 15:00 na domácej 
tráve proti mužstvu TJ Družstevník 
Čičarovce. Veríme, že nám aj v 
jarnej časti súťažného ročníka 
2018/19 zachováte divácku priazeň 
a my sa budeme snažiť predvádzať 
oku lahodiaci futbal. Rozpis 
jednotlivých zápasov všetkých 
našich družstiev je v prílohe.

Na záver by sme sa chceli poďakovať 
všetkým chlapcom – hráčom aj 
členom realizačných tímov - za 
ich výkony v jesennej časti, takisto 
všetkým funkcionárom, členom 
usporiadateľskej služby a všetkým, 
ktorí nám boli nápomocní v 
tomto súťažnom ročníku. Zvlášť 
srdečná vďaka patrí MUDr. Petrovi 
Levkušovi, ktorý sa nezištne staral o 
zdravie hráčov a zabezpečoval rôzne 
lekárske vyšetrenia. Najväčšia 
vďaka nášho futbalového klubu 
patrí pánovi starostovi, ktorý sa 
o celé dianie okolo futbalu živo 
zaujímal a celkovo podporoval.

Ďalej veľké poďakovanie patrí 
Jarovi Murovi, za zabezpečenie 
pravidelnej dopravy hráčov na 
zápasy odohraté mimo domáceho 
ihriska. Ďalej za zabezpečenie 
čistoty a poriadku na futbalovom 
ihrisku a šatniach rodine Dušana 
Horvátha s manželkou, a tak isto 
veľká vďaka patrí kuchárkam a 
kuchárom, ako aj pracovníkom 
obce, ktorí sa podieľali na 
zabezpečovaní potrieb futbalového 
klubu.
Všetkým čitateľom obecného 
občasníka prajeme radostné a 
pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 
2019!

Mgr. Ján Uhrín, 
predseda FK Kechnec
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Mielőtt értékelni kezdenénk az 
aktuális szezont, előbb nézzük meg 
az előző évad eredményeit. Felnőtt 
csapatunk 28 ponttal a 12. helyen 
végzett a déli csoport IV. Ligájában, 
amivel teljesítették vállalásukat. 
A tavaszi játékidényben 23 pontot 
szereztek 6 győzelemmel és 5 
döntetlennel. Serdülő csapatunk 
a kassa-gömöri csoport III. 
Ligájában 26 ponttal a 13. helyen 
végzett. A legjobb góllövő Horváth 
Martin lett 34 góllal. Az idősebb 
diákok járási versennyel kezdtek 
az I. osztály B csoportjában, ahol 
20 pontot szerezve a 7. helyen 
végeztek. A Kenyheci Napok 
alkalmával minden játékos 
oklevelet és emléktárgyat kapott 
a község polgármesterétől, JUDr. 
Ing. Konkoly Józseftől. Aktív 
karrierjétől búcsúzott Ing. Danko 
László, aki klubunk társalapítója 
és első elnöke is volt. Érdemei 
elismeréséül tiszteletbeli oklevelet 
kapott. Még egyszer sok szerettel 
köszönjük a munkáját. 

Legkissebbjeink Bc. Konkoly Dániel 
és Jurčo Pavol edzők vezetésével az 
őszi idény után 1 ponttal a tabella 
9. helyén állnak 9 csapat közül, 
mivel csupán 1 mérkőzésen tudtak 
döntetlent elérni. Az őszi idény 
után a pontarány passzív lett 
11:86, de meg kell említenünk, hogy 
nekünk vannak a legfiatalabb és 
legtapasztalatlanabb játékosaink, a 
trénerek pedig minden játékosnak 
lehetőséget adnak pályára lépni, 
a végeredménytől függetlenül. 
A csapat vezetője ifj. Horváth 
Dusan. A legifjabb játékosok az őszi 
idényben leggyakrabban ebben az 
összetételben léptek pályára: Špilka 
Martin, Špilka Maroš, Schnürer 
Rudolf (csapatkapitány), Vaško 
Ján, Hanušovský Šimon Marek, 
Ficzere Kristián, Paráková Nadine 
Veronika, Sedlák Tobias, Szitás 
Filip, Kudlovský Tobias, Špilka 

Gabriel, Iván Štefan , Džuga Daniel, 
Kababik Peter, Tóth Valerij Ivan, 
Horváth Alex, Redžepovič Oliver. 
Legjobb góllövő Vaško Ján 6 góllal.

Idősebb serdülőink a III. Liga 
Kassa-gömöri csoportjában 14 
mérkőzésen 7 győzelemmel, 3 
döntetlennel és 4 vereséggel 24 
pontot szereztek. Ebben az évadban 
eddig 60 gólt lőttek az ellenfél 
kapujába, az összes résztvevő közül 
a legtöbbet, míg a mi kapusunk 32 
gólt kapott. A csapatot 2018.7.31-
ig Hurtuk Michal edző vezette, 
augusztus 1-től Macko Viliam vette 
át az irányítást. A csapat vezetői 
Horváth Dusan és Uhrín Ján. Az 
őszi idényben a csapat ebben az 
összetételben játszott: Timko Adam, 
Grandtner Jakub, Danko Adam, 
Juhás Patrik, Tóth Sebastián, 
Horváth Jozef, Horváth Július, 
Pataki Daniel, Horváth Slavomír, 
Horváth Martin, Ferencz Richard, 
Lucskai Adam, Németh Peter, 
Horváth Patrik, Motyka Ladislav, 
Guláš Noe, Tóth Daniel, Kraga 
Adam . A csapat legjobb góllövői : 
Horváth Martin 24 góllal, Horváth 
Július pedig 12 góllal.

„A“ csapatunk idén ősszel sokkal 
jobban teljesített a IV. Ligában, mint 
egy évvel korábban. Šinglár Peter és 
Hurtuk Michal trénerek vezetésével 
17 mérkőzésen 29 pontot szereztek, 
ebből ötöt idegenben. A jelenlegi 
pontállás 41:21. A csapat vezetője 
Švenk Ľubomír. A csapatot ezek 
a játékosok képviselték: kapusok - 
Talian Jozef, Drábik Marcel, Varga 
Martin; mezőnyjátékosok – Leško 
Ján, Želinský Dávid, Žebík Zoltán, 
Köver Ondrej, Švenk Erik, Iľko 
Denis, Kocai Robert, Olajoš Jakub, 
Andreja Matúš, Šipoš Dávid, 
Macko Viliam, Seman Marko, 
Lenart Michal, Jurčo Pavol, Varga 
Dušan, Konkoly Dániel, Nagy 
Tibor, Horváth Dušan. Több sérülés 

esetén a felnőttek csapatában 
játszottak serdülők is, Juhás Patrik 
és Horváth Július. A felnőtt csapat 
legtöbb mérkőzését egyenes adásban 
láthatták a Kenyhec TV-én.

A csapat legjobb góllővöi:
7 gólos – Varga Dušan; 6 gólos – 
Jurčo Pavol, Seman Marko; 3 gólos– 
Žebík Zoltán, Nagy Tibor, Köver 
Ondrej; 2 gólos – Macko Viliam, 
Andreja Matúš, Želinský Dávid, 
Kocai Róbert; 1 gólos– Šipoš Dávid, 
Lenart Michal, Konkoly Dániel. 
Ellenfeleink két öngólt rúgtak saját 
kapujukba. Ez összesen 41 gól.

Felnőtt csapatunk egész jól teljesített 
a Szlovák Kupában (Slovnaft cup), 
ahol első körben Téhányban 3:0 –ra 
(góllövők: Seman, Jurčo, Andreja), 
2. körben idehaza Gecse ellen 3:2-re 
nyert (góllövők: Jurčo 2, Varga D. 
1) és csak a 3. körben, hazai pályán 
veszített az elsőligás Podbrezova 
ellen 0:2-re. Ezen a mérkőzésen, 
melyre a hazai stadionban került 
sor 2018. szeptember 5-én, a 
nézők igazi futballt láthattak. 
Láthatták a hazai csapat lelkes 
játékát, akik remek védekezésüknek 
köszönhetően góltalanok maradtak 
az első félidőben , sőt akár a vezetést 
is megszerezhették volna , ha Jurčo 
Pavol kapuralövése pontosabbra 
sikerül közvetlenül a szünet előtt. 
A második félidőben az ellenfél 
bekeményített és a mérkőzés 
vége előtt 2 gólt is rúgott, amivel 
biztosította a továbbjutását és 
megúszta a büntető lövéseket. 
A mérkőzés után JUDr. Ing. 
Konkoly József polgármester 
megvendégelte a csapatokat és 
segítőiket. Tiszteletünkre legyen 
mondva, a vendégedző, Fabuľa 
Marek, megdicsérte csapatunk  
teljesítményét.

A tavaszi idényben újabb 
kihívásoknak nézünk elébe. A 
felnőtteknek rendezni kell soraikat, 
be kell fejezni a csapatépítést, hogy 
eredményesebbek legyenek az 
ellenfél pályáján. A serdülőknek 
tudatosítaniuk kell az edzéseken 
és mérkőzéseken való részvétel 
fontosságát és törekedniük a feljebb 
lépésre a tabellán. Gondolom, 
képesek rá, hiszen az eddigi három 
meccsből egyet sem vesztettek el. A 
diákoknál felkészítési programmal 
kezdtük az évet, ahol a 7-11 éves 
korú fiúk és lányok a gömbölyű 
bőrlabda titkaival ismerkedtek. 
A jövőben az edzőknek céltudatos 

munkára kell törekedniük, a csapat 
pedig elkezdhetné megnyerni a 
meccseket. A következő évadban 
tervbe vettük az U15 korosztályú 
csapat benevezését a versenyekre 
(születési év 2005-2008).

A téli felkészülés 2019. január 7-én 
kezdődik a saccai tornateremben 
és műfüvőn Abaújszántón. A 
felkészülési időszakban minden 
héten próbameccset játszik a csapat 
erősebb ellenféllel, amennyiben az 
időjárási viszonyok megengedik. 
A felkészülésbe bevonjuk a 
legtehetségesebb serdülő korúakat 
is.
A felnőtteknél a tavaszi szezon 
első mérkőzése 2019. március 24-
én 15:00 órakor kezdődik hazai 
pályán a TJ Družstevník Csicser 
csapata ellen. Reméljük, hogy hűek 
maradnak hozzánk a 2018/19-es 
versenyévad tavaszi szezonjában is, 
mi pedig majd igyekszünk szemet 
gyönyörködtető, jó futballt játszani. 
A mérkőzések menetrendjét 
csatoljuk az újsághoz.

Végül szeretném megköszönni 
az őszi idényben nyújtott 
teljesítményüket a fiúknak 
– játékosoknak, a realizációs 
csapatnak és mindenki másnak, 
aki valamilyen formában 
segítette munkánkat ebben a 
versenyévadban. Külön köszönetet 
mondok MUDr. Levkuš Peternek, 
aki lelkiismeretesen törődött 
a játékosok egészségével és 
biztosította számukra a különböző 
orvosi vizsgálatokat. A legnagyobb 
köszönet polgármesterünket, JUDr. 
Ing. Konkoly Józsefet illeti aki 
élénk figyelemmel kíséri és teljes 
mértékben támogatja a kenyheci 
futballt.

Nagy köszönet Mura Jaronak, aki 
biztosítja a játékosok szállítását 
a meccsek helyszínére, továbbá 
Horváth Dusannak és feleségének 
a futballpálya és öltözők 
rendbentartásáért , a szakácsoknak 
és a község dolgozóinak, akik részt 
vettek a futballklub körüli teendők 
elvégzésében.

A lap minden olvasójának örömteli 
és békés Karácsonyt és boldog Új 
Évet kívánunk !

Mgr. Ján Uhrín, 
FK Kechnec – elnök  

a kenYHeci fuTballklub a 2018/2019  
versenYévadban, őszi szezon
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sTaVebné a ReKonŠTRuKčné  
aKTiViTy V obci
községi projekTek, épíTkezések
Aj v druhej polovici tohto roka 
sme veľa rekonštruovali a 
budovali, aby sme si našu obec 
skrášlili. Prepojili sme mostom 
dva brehy Sokolianskeho 
p o t o k a  n a  m i e s t e  p r i 
o d d y c h o v e j  z ó n e  v e d ľ a 
športového areálu. Šikovné 
ruky Jána Budzáka ml. vytvorili 
priam umelecké dielo, a tak má 
tento most nielen praktickú, ale 
aj estetickú funkciu.
V  l e t nýc h  m e s i a c o c h  sa 

začala aj prestavba obecného 
hangáru na výrobňu mäsových 
špecialít ,  a  tým dostáva 
nevyužívaný priestor nový 
rozmer. Veríme, že už čoskoro 
si budú môcť naši občania, ale 
aj ostatní okoloidúci vychutnať 
rozmanité mäsové pochúťky 
pripravované podľa tradičných 
receptúr.

Nový šat dostal aj obecný 
cintorín v podobe čelného 

o p l o t e n i a  s  o s v e t l e n í m , 
ktorému dominuje kovaná 
vstupná brána. 

Vybudovali sme aj stojiská na 
kontajnery na triedený zber pre 
ľahší prístup občanov. Obnovou 
prešlo aj okolie obecného 
ú r a d u ,  k d e  s a  v y m e n i l a 
zámková dlažba na bočnej 
prístupovej ceste, rozšírilo 
sa parkovisko pred obecným 
úradom, aby zaparkované 

vozidlá už viac nezasahovali do 
vozovky.

Rekonštrukciou prešlo aj naše 
wellnes centrum v športovom 
areáli doplnením dlaždíc, a 
tým sa zabránilo vlhnutiu 
stien. Vybudovali sme aj 
nový prístrešok na detskom 
ihrisku, ktorý budú vďačne 
využívať deti a rodičia v prípade 
nepriaznivého počasia.

Az év második felében is sok 
felújítási és építési munkát 
végeztünk el, hogy községünket 
szebbé varázsoljuk.
A Szakalyi patak két partját 
h í d d a l  k ö t ö t t ü k  ö s s z e  a 
Sportközpont melletti pihenő 
zónában. Ifj. Budzák Ján ügyes 
keze remeket alkotott, így a 
hídnak nem csak gyakorlati, de 
esztétikai funkciója is van.

A nyári hónapokban kezdtük 

a  h a n g á r  h ú s f e l d o l g o z ó 
ü z e m m é  v a l ó  á t é p í t é s é t , 
e z á l t a l  a  k i h a s z n á l a t l a n 
helyiség új funkciót kapott. 
Bízunk benne, hogy a község 
lakosai  és  az arra járók 
csakhamar megkóstolhatják a 
hagyományos receptúra szerint 
itt készült finom hústermékeket. 
Új arculatot kapott a helyi 
köztemető is a bejárati oldalon 
lévő megvilágított kerítés által, 
melynek legdominánsabb eleme 

a bejárati kovácsolt vaskapu.

K i k ö v e z t ü k  a  s z e l e k t á l t 
hulladék gyűjtésére szolgáló 
k o n t é n e r e k  k ö r n y é k é t  a 
könnyebb hozzáférhetőség 
érdekében. Megújult a községi 
hivatal környéke is, az oldalsó 
bejárati út térköveit kicseréltük 
és a hivatal előtti parkolót is 
kibővítettük, hogy az itt parkoló 
autók ne az úton álljanak.

A sportközpontban levő wellnes 
részleget is felújítottuk a 
burkolólapok pótlásával, így 
megakadályozható a falak 
felázása, nedvesedése.
A  k ö z s é g i  j á t s z ó t é r 
pihenősarkát tetővel fedtük 
be, amit főleg rossz idő esetén 
fognak értékelni a gyermekek és 
szüleik.

VýsledKy Volieb V obci KecHnec
válaszTási eredménYek kenYHecen
za starostu obce Kechnec bol zvolený:
Kenyhec megválasztott polgármestere:
Judr. ing. Jozef Konkoly nezávislý kandidát 456

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Azok a jelöltek, akiket képviselőkké választottak:
1. ing. Tomáš Konkoly nezávislý kandidát 274
2. ing. ladislav danko mosT-Hid 220
3. Tibor Koncsol mosT-Hid 209
4. mária Kababiková sme Rodina 194
5. imrich čamaj KdH 190
6. Tibor Kaško spolu 175

7. František schmidt nezávislý 161

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
Póttagok – azok a jelöltek, akik nem lettek képviselővé választva:
1. mgr. mária Vargová oľano 159
2. Gabriel Špilka Šanca 158
3. mVdr. miroslava mitrová Šanca 151
4. Gabriel Vajda oľano 144
5. mgr. miriam Škovranová Šanca 141
6. Renáta adamová sme Rodina 112
7. ing. ladislav Šnír nezávislý kandidát 108
8. Jozef Kababik sns 98
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inFoRmácia pRe maJiTeľoV psoV – „čipoVanie psoV”  
a inFoRmácia o záKone č. 177/2018 z.z. o znižoVaní  
adminisTRaTíVneJ záťaže
információ kuTYaTulajdonosoknak – a kuTYák cHipelése

Értesítjük a lakosságot, hogy 
az állat-egészségügyi ellátásról 
szóló 39/2007-es törvény 19. § 
értelmében a kutyatulajdonosok 
számára kötelezővé válik:
-mikrochip (transzponder) 
beültetése a kutyába még az 
első tulajdonosváltás előtt, 
de legkésőbb a kutya 12 hetes 
koráig - a kutya egyedi azonosító 
kódjának és a kutyatulajdonos 
adatainak bejelentése a központi 
nyilvántartó rendszerbe.

Az a tulajdonos, akinek a kutyája 
2018. augusztus 31-ig született 
meg, köteles ezt az állatot az 
átmeneti időszakban – legkésőbb 
2019. október 31-ig bechipeltetni. 
Ez nem vonatkozik a 2018. 
augusztus 31-ig született kutyára, 
ha eladják vagy elajándékozzák, 
k a r a n t é n b a  k e r ü l  v a g y 
állatmenhelyre.

 A chippel történő ellátást csak 
magán állatorvos végezheti, a 
chipért legfeljebb 10,- € kérhet. 
Amennyiben a 2018. augusztus 
31-ig született kutya gazdája 
anyagi szükséghelyzetben van, az 
állam fizet a tulajdonos helyett a 
chipelésért.

Az állat-egészségügyi ellátásról 
szóló 39/2007-es törvény 48. § 
értelmében a járási állatorvosi 
hivatal 50,- € büntetést szabhat ki, 
amennyiben egy magánszemély 
elmulasztja saját költségén 
biztosítani a kutya chipelését.

A Törvénytár 177/2018. számú 
törvényének a bürokratikus terhek 

enyhítését célzó intézkedései 
a közigazgatási információs 
rendszereknek a felhasználásával 
valamint egyes törvények 
módosítása és kiegészítése ( a 
bürokrációról szóló törvény)

A bürokráció elleni törvény 
k ö t e l e z i  a  h a t ó s á g o k a t 
hivatalos tevékenységük során 
a közigazgatási információs 
rendszerekben rögzített adatok 
beszerzésére és felhasználására.
A törvény mentesíti a polgárokat, 
úgy a természetes személyeket 
mint a jogi személyeket, a 
leggyakrabban igényelt kivonatok 
benyújtásának kötelezettsége alól 
az egyes nyilvántartásokból. Ilyen 
a tulajdonlap („LV”), kivonat a 
kereskedelmi nyilvántartásból, 
kivonat a cégnyilvántartásból 
és 2019. január 1-től, kivonatok 
é s  l e í r á s o k  a  b ű n ü g y i 
nyilvántartásból.

Ha technikai okokból nem 
lehet adatokat vagy kivonatot 
beszerezni az információs 
r e n d s z e r e k b ő l ,  a k k o r  a 
lakosságnyilvántartó munkatársa 
a bürokrációról szóló törvény 1. 
§ (6) bekezdésének megfelelően 
kérheti a lakóhelyét bejelentő 
állampolgárt, hogy a tulajdonlapot 
(„LV“) papír formában nyújtsa be, 
amely ebben az esetben 30 napnál 
régebbi is lehet.

Informujeme občanov, že v 
zmysle § 19 zákona č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov má 
vlastník psa chovaného na území 
Slovenskej republiky povinnosť: 
- zabezpečiť trvalé označenie psa/
psov transpondérom („čipom”), 
pred prvou zmenou vlastníka 
psa, najneskôr však do 12 týždňov 
veku a uviesť identifikačné 
údaje psa a údaje o vlastníkovi 
psa v centrálnom registri 
spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 
31. augusta 2018 je povinný 
zabezpečiť trvalé označenie psa v 
prechodnom období - najneskôr 
do 31. októbra 2019. To sa 
nevzťahuje na psa narodeného do 
31. augusta 2018, ktorý sa uvádza 
na trh, prevádza do vlastníctva 
alebo držby inej osoby, umiestňuje 
sa do karanténnej stanice alebo 
útulku pre zvieratá. 
Označiť zviera transpondérom 
môže len súkromný veterinárny 
lekár. Za trvalé označenie psa 
je súkromný veterinárny lekár 
oprávnený požadovať úhradu 
najviac 10 eur, ktorú u psov 
narodených do 31. októbra 2019, 
vlastníkom ktorých je osoba v 
hmotnej núdzi alebo poberateľ 
minimálneho dôchodku, uhradí 
štát. 

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov 
orgán veterinárnej správy uloží 
fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak 
nezabezpečí na svoje náklady 

trvalé označenie psa.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o 
niektorých opatreniach na 
znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o byrokracii):

Zákon proti byrokracii zavádza 
povinnosť pre orgány verejnej 
moci získavať a používať pri svojej 
úradnej činnosti údaje evidované 
v informačných systémoch 
verejnej správy.

Zákon oslobodzuje obyvateľov, 
ako fyzické osoby a právnické 
osoby od povinnosti predkladať 
najčastejšie požadované výpisy 
z registrov pri najčastejších 
životných situáciách, v ktorých 
dochádza ku komunikácii 
občanov so štátom. Ide o výpis 
listu vlastníctva („LV“), výpis z 
obchodného registra, výpis zo 
živnostenského registra a od 1. 
januára 2019 aj výpisy a odpisy z 
registra trestov.

Ak z technických príčin nebude 
možné získať údaje alebo výpis 
z informačných systémov, 
pracovník ohlasovne pobytu 
je v zmysle ustanovenia § 1 
ods. 6 zákona proti byrokracii 
oprávnený požiadať občana, ktorý 
hlási pobyt o predloženie výpisu 
LV v listinnej podobe. Listinná 
podoba LV v prípade hlásenia 
pobytu, môže byť staršia ako 30 
dní.

9. martin bito sme Rodina 96
10. irena Kiššová KdH 96
11. mgr. mária schnürerová KdH 95
12. Júlia Horváthová nezávislý kandidát 79

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 875 
A választói jegyzékbe vett szavazók száma:  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 536 
A választáson résztvevő szavazók száma 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:  536 
A szavazók által leadott borítékok száma:
Počet platných hlasovacích lístkov  
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 529 
A képviselőtestület jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma
Počet neplatných hlasovacích lístkov  
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 7 
A képviselőtestület jelöltjeire leadott érvénytelen szavazólapok száma:  

Počet platných hlasovacích lístkov  
odovzdaných pre voľby starostu obce  472 
A polgármester választásra leadott érvényes szavazólapok száma: 
Počet neplatných hlasovacích lístkov  
odovzdaných pre voľby starostu obce:  64 
A polgármester választásra leadott érvénytelen szavazólapok száma:
Členovia miestnej volebnej komisie: 
A helyi választási bizottság tagjai: 
Predseda / Elnök: Július pólos 
Podpredsedníčka / Alelnök: : ing. Timea Kašková
Členovia / Tagok: 
ing. Rita Konkoly 
otília Radvaniová 
Gabriela Hámorská 
dáša mičková
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oznam
érTesíTés

pozVánKy
megHívók

Občania, u ktorých nedošlo do 
31. 12. 2018 k žiadnym zmenám 
rozhodujúcim pri výrube daní 
(predaj, kúpa, zmena druhu 
nehnuteľnosti) si môžu prísť 
prevziať rozhodnutie o výške 
dane z nehnuteľností a výške 

poplatku za komunálny odpad 
na obecný úrad od 2. 1. 2019.

Občania, u ktorých vyššie uve-
dená zmena nastala, sú povinní 
podať do 31. 1. 2019 priznanie k 
dani z nehnuteľností.

Azok a polgárok, akiknél nem 
történt az adókötelezettséget 
érintő változás 2018.12.31-ig 
(eladás, vétel, ingatlan be-
sorolásának megváltozása), 
2019.1.2-tól átvehetik a helyi 
adókról és illetékekről szóló 

határozatot az községi hivatal-
ban.

Azok a polgárok, akiknél ilyen 
változás történt, 2019.1.31-ig 
kötelesek ingatlanadó-bevallást 
leadni a községi hivatalban.

vianoČný koncert 
KarácSonyi Koncert 

V piatok 21. decembra sa o 18.00 hod. vo viacúčelovej sále 
Obecného úradu Kechnec uskutoční Vianočný koncert. 

Pénteken, december 21-én 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a 
Karácsonyi Koncert a Kenyheci Községi Hivatal nagytermében .

stretnutie na Štedrý deň
találKoZó SZenteSte 

Srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie na Štedrý deň 24. 
decembra v centre obce v amfiteátri o 14.00 hodine. Deti a mládež 
do 15 rokov prekvapíme rôznymi darčekmi. Môžeme si spoločne 
zavinšovať a vychutnávať si spolu vianočnú atmosféru, ktorú nám 
spestria deti a mládež z miestnej základnej a materskej školy. 

Szeretettel meghívjuk Önöket december 24-én a 14.00 órakor kezdődő 
szentestei találkozóra a faluközpontba. A 15 év alatti gyerekeket 
idén is ajándékokkal várjuk. Köszönthetjük egymást az ünnepek 
alkalmából és élvezhetjük a karácsonyi hangulatot, melyet a helyi 
alapiskola diákjai tesznek még különlegesebbé. 

Štefanská Zábava 2018
találKoZó SZenteSte 

Obec Kechnec vás srdečne pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční v stredu 26. decembra o 
19.00 hod. v Kultúrnom dome v Kechneci. Hrať bude živá hudba.
Občerstvenie: „Kto si čo prinesie – BATYUBÁL“.
Rezervácia vstupeniek: na Obecnom úrade Kechnec alebo na telefónnom čísle: 055/728 25 12.
VSTUPNÉ: 5 EUR/osoba.

Kenyhec község szeretettel meghívja Önöket az István napi mulatságra, amely 2018. december 26-án, 
szerdán, 19.00 órakor kezdődik a Kenyheci Kultúrházban. Ez alkalommal is élő zenét biztosítunk.
Frissítők: „Ki mit hoz – BATYUS BÁL”
Jegyelővétel: a Kenyheci Községi Hivatalban személyesen vagy  
a következő telefonszámon: 055/72 82 512.
Belépő: 5,- Eur/Fő

silvester 2018
SZilveSZter 2018 

Opäť v našom obecnom amfiteátri pripravujeme v čase od 23.00 
hod. do 02.00 hod. spoločný záver roku pod holým nebom. Vstup je 
bezplatný. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

A községi amfiteátrumban idén is közös évzáróra készülünk a szabad 
ég alatt 23.00 órától 02.00 óráig. Belépés ingyenes. Örömmel várjuk 
a találkozást!
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