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ani sme sa nenazdali a rok 
2020 máme takmer za sebou. 
Opäť slávime vianočné sviatky 
narodenia Ježiša Krista. 
Vianočné sviatky sú aj sviatkami 
spolupatričnosti, lásky, pokoja 
a  vzájomnej tolerancie. 
Tohtoročné vianočné sviatky či 
už chceme alebo nie budú pre nás 
pamätné a budú sa vyznačovať 
svojou zvláštnosťou, a zanechajú 
v nás hlboké spomienky. Takéto 
obdobie Vianoc poznamenané 
pandémiou COVID-19, ktoré 
nám nadelil osud si nepamätáme. 
Žijeme v období neistoty a obáv 
o svoje zdravie a zdravie svojich 

blízkych. Dlhé desaťročia sme 
nepociťovali úzkosť, strach a 
bezmocnosť. Toto obdobie má 
spoločné charakterové črty s 
obdobím II. svetovej vojny, kedy 
naši predkovia boli denno-denne 
vystavení životu nebezpečným 
situáciám. Prvoradou úlohou 
jedinca a rodiny bolo zachrániť 
svoj život a život svojich 
blízkych. Bolo to oveľa ťažšie 
obdobie, ale naši predkovia ho 
zvládli. Vyjadrujem nádej a 
presvedčenie, že  spoločným 
úsilím všetci zvládneme aj 
dnes výzvu v podobe pandémie 
COVID-19. Sústreďme sa na 

zvládnutie najdôležitejšej výzvy 
súčasnej doby, buďme všetci 
disciplinovaní, ohľaduplní  
a tolerantní. Rešpektujme  
a dodržiavajme nevyhnutné 
životne dôležité nepopulárne 
opatrenia.

 Prijaté opatrenia totiž v prvom 
rade smerujú a vedú k tomu, aby 
sme eliminovali respektíve 
zastavili šírenie pandémie 
a  predišli  možným 
nebezpečným situáciám.

Szinte észre sem vettük, és 2020-
at már majdnem magunk mögött 
hagytuk.  Ismét  Jézus Krisztus 
születésére emlékezünk, Karácsonyt 
ünneplünk. A Karácsony  az  
összetartozás, a szeretet, a béke és a 
kölcsönös tolerancia ünnepe is. Akár 
tetszik, akár nem, az idei sajátságos 
karácsonyi ünnepek emlékezetesek 
maradnak számunkra,  és 
mély  nyomokat hagynak 
bennünk. Nem emlékszünk olyan  
karácsonyi  időszakra,  amelyre  
ennyire rányomta volna bélyegét 
valamilyen esemény, mint az 
ideire a koronavírus okozta 
világjárvány. A bizonytalanság 
és az egészségünk és  szeretteink 

egészsége iránti aggodalom 
időszakát éljük. Hosszú évtizedek 
óta nem éreztünk szorongást, 
félelmet és tehetetlenséget. 
Ennek az időszaknak sok 
közös jellemvonása van  a II. 
világháborúval, amikor elődeink 
élete  naponta forgott veszélyben.  
Az egyén és a család elsődleges 
feladata életük és szeretteik 
életének megmentése volt. Sokkal 
nehezebb időszak volt, de elődeink 
megbirkóztak vele. Reményemet és 
meggyőződésemet fejezem ki, hogy 
közösen képesek leszünk megfelelni 
a COVID -19 világjárvány 

Vážení spoluobčania,
TiszTelT polgárTársak!

JUDr. Ing.  
Jozef  Konkoly

starosta obce Kechnec
polgármester

pokračovanie príhovoru
na str. 2

folytatás a 2. oldalon. 



Vyvíjali sme v minulosti 
a vyvíjame aj v súčasnosti 
maximálne úsilie, aby sme 
zabránili šíreniu pandémie v 
našej obci. Robíme mnohokrát len 
to čo môžeme, to čo nám okolnosti 
a možnosti dovoľujú. Nie sme 
všemohúci. Pokiaľ by tomu tak 
bolo, určite by sme už dávno v 
záujme ochrany zdravia všetkých 
nás použili „čarovný prútik“.
 I napriek všetkým okolnostiam 
Vám touto cestou ďakujem za 
zodpovedný prístup, ktorý ste 
preukázali počas celoplošného 
testovania, ktoré sme organizovali 
na športovom areáli. Bez Vášho 
seriózneho prístupu a pomoci 
by sme nedokázali zvládnuť 
taký veľký rozsah úloh. Boli sme 
pri Vás a zabezpečovali sme v 
záujme Vášho zdravia potrebné 
úlohy vlastnými silami. Aj naďalej 
sa spoliehame na vzájomnú 
spoluprácu.
 Rok 2020 sa niesol v znamení 
rôznych udalostí. Život v obci i 
napriek pandémii neutíchal, ale 
dynamicky napredoval. Úlohy 
neubúdali, ale pribúdali a to 
také, ktoré bolo potrebné riešiť 
takpovediac za pochodu. Vykonali 
sme rekonštrukciu dvoch tried 
v súkromnej základnej škole, 
vytvorili sa ďalšie dve triedy. 
Realizujeme výstavbu bowlingu 
na športovom areáli. Realizovali 
sme prestavbu sociálnych 
zariadení na zdravotnom 
stredisku vrátane kompletného 
vymaľovania.

 Je nevyhnutne potrebné 
spomenúť aj záplavy na 
východnej časti obce (smerom k 
rieke Hornád). Záplavy spôsobili 
rozsiahle škody na majetku obce, 
ktoré postupne odstraňujeme na 
náklady obce.
 Pribudli aj nové investície 
a nové pracovné miesta v 
priemyselnej zóne.  Výstavbu 
závodu realizuje spoločnosť 
Handtmann z Nemecka a ďalšiu 
výstavbu realizuje kanadská 
spoločnosť Metal Forming 
Solutions v areáli spoločnosti 
MAGNA PT. Uskutočnili sa 
rôzne rokovania k rozvoju 
obce a skvalitneniu životných 
podmienok a to si vyžadovalo 
mnoho úsilia.

 V našej obci sú veci zložité a 
nároky na riadiacu a organizačnú 
prácu sú vysoké. Rokovania 
prebiehali na najvyššej štátnej 
úrovni. Našu obec, ako ste 
mali možnosť vnímať poctili v 
tomto roku svojou návštevou aj 
predseda vlády SR Igor Matovič 
a podpredsedníčka vlády SR 
a ministerka pre investície a 
regionálny rozvoj Veronika 
Remišová a podpredseda vlády 
SR a  minister hospodárstva 
Richard Sulík.
 Vážme si to, všetci v maxi- 
málnej miere prejavili záujem 
o riešenie životnej úrovne a 
životných podmienok všetkých 
nás žijúcich v obci Kechnec.
 Rôznia sa názory občanov 

poKRačoVanie pRíHoVoRu
FolYTaTás

kihívásainak. Koncentráljunk  
korunk legfontosabb kihívásának 
kezelésére, legyünk fegyelmezettek, 
figyelmesek és toleránsak. Tartsuk 
tiszteletben,  és tartsuk be a 
népszerűtlen, de  létfontosságú  
és szükséges intézkedéseket. 
A meghozott  intézkedések 
elsősorban arra irányulnak, 
hogy megfékezzék a világjárvány 
terjedését és megelőzzék az  esetleges 
vészhelyzetek kialakulását.

A múltban is, és  most is mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy megakadályozzuk a járvány 
terjedését közösségünkben . 
Sokszor csak azt tesszük, amit 
lehet, amit a körülmények és 
lehetőségek megengednek nekünk. 
Nem vagyunk mindenhatóak. 
Ha ez lenne a helyzet, akkor 
már bizonyosan használtunk 
volna egy “varázsvesszőt”, hogy 
megvédjük mindannyiunk 
egészségét.  A körülmények ellenére 
szeretnék  köszönetet mondani 
a sportközpontban lebonyolított 
COVID tesztelés során tanúsított  
felelősségteljes hozzáállásukért. Az 
Önök  lelkiismeretes viselkedése 
és segítsége nélkül nem tudtunk 
volna egy ilyen nagy horderejű 
feladatot véghezvinni. Önök mellett 
voltunk, és  egészségük védelmének 
érdekében önerőből láttuk el a 
szükséges feladatokat. Továbbra 
is a kölcsönös együttműködésre 
támaszkodunk. 

A 2020-as évet különféle 
események jellemezték, a faluban a 
világjárvány ellenére sem lassult le 
az élet, hanem dinamikusan haladt 
előre. A feladatok nem csökkentek, 
egyre több lett belőlük, főleg azokból, 
melyeket úgymond menet közben 
kellett megoldani. A magán 
alapiskolában  rekonstrukciót  

végeztük, így újabb két osztály  jött 
létre. A sportközpontban  építjük 
a bowlingpályát. Befejeztük az 
egészségügyi központ szociális  
létesítményeinek rekonstrukcióját, 
beleértve a teljes festést is. 

Feltétlenül meg kell említeni 
az áradásokat is a  falu keleti 
részén (a Hernád folyó felé).  Az 
árvizek jelentős károkat okoztak 
az önkormányzat vagyonában, 
amelyet saját költségünkön  
fokozatosan  hárítunk el.

Új beruházások valósultak meg  és 
új munkahelyek jöttek létre az ipari 
övezetben. Az egyik üzem építését a 
német Handtmann cég,  a másikat  
pedig a kanadai Metal Forming 
Solutions cég végzi a MAGNA PT 
telephelyén. 

 Sok erőfeszítést igényeltek azok 
a tárgyalások, melyeket  a falu 
fejlesztése és az életkörülmények 
javítása érdekében folytattunk.  
Községünkben a dolgok bonyolultak, 
és a vezetői és szervezési munkával 
szemben támasztott követelmények 
magasak.  A tárgyalások a 
legmagasabb állami szinten 
zajlottak. Községünket, amint 
arról önök is értesültek, idén 
megtisztelték látogatásukkal Igor 
Matovič, a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnöke,  Veronika 
Remišová, a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnök-helyettese és 
regionális beruházási és  fejlesztési 
minisztere valamint Richard 
Sulík, a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnök-helyettese és 
gazdasági minisztere. Értékeljük 
ezeket a találkozókat, mert 
mindannyian maximálisan  
elkötelezettek a Kenyhecen 
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MiKuláš 
a Vianočné pReKVapenie

Mikulás  
és karácsonYi MeglepeTés

Keďže sme sa s deťmi nemohli stretnúť na tradičných podujatiach 
ako Mikuláš a Stretnutie na Štedrý deň, doručili sme všetkým deťom 
z obce Kechnec priamo domov najprv Mikuláša – adventný kalendár 
a v priebehu posledného víkendu pred Vianocami aj vianočný darček 
– vianočné prekvapenie. Darčeky sme sa snažili vybrať podľa 3 
vekových kategórií a to deti do 3 troch rokov, škôlkari a školáci. 

Najmenší dostali od obce plyšovú hračku, škôlkari stavebnicu 
policajného auta s policajtom 
alebo policajtkou a školáci 
obľúbený sliz v tvare kryštálu 
a prívesok na kľúče svetielko. 
Všetkým sme pribalili aj sladké 
prekvapenie. 

Tieto darčeky sme mohli 
zabezpečiť  aj za pomoci 
sponzorov:
Obec Kechnec, Alas Kechnec 
s.r.o., IMA Schelling Slovakia 
s.r.o.,  AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. Magna PT 
s.r.o. a Tibor Koncsol.
Za ich podporu srdečne 
ďakujeme.

Mivel a gyerekekkel nem találkozhattunk a hagyományos 
rendezvényeken, mint a Mikulás nap és a Szentestei találkozó, ezért 
minden kenyheci gyerekhez egyenesen az otthonába juttattuk el 
előbb a Mikulás napi ajándékot – adventi naptár formájában, majd 
az ünnep előtti utolsó hétvégén a karácsonyi meglepetéscsomagot.  
Az ajándékokat igyekeztünk 3 korcsoport szerint válogatni össze 
– gyerekeknek 3 éves korig, óvodáskorúaknak és iskolásoknak. A 

legkisebbek plüssjátékot kaptak, az 
ovisok  rendőrautós legót rendőrrel 
vagy rendőrnővel, az iskolások 
a közkedvelt slime-ot kristály 
formában és világító kulcstartót. 
Mindenkinek csomagoltunk édes 
meglepetést is. 
E z e k e t  a z  a j á n d é k o k a t 
s z p o n z o ra i n k  seg í tségé n ek 
köszönhetően tudtuk  bebiztosítani:
Kenyhec Község, Alas Kechnec 
s.r.o., IMA Schelling Slovakia s.r.o., 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. Magna PT s.r.o.  és  Koncsol 
Tibor.
Támogatásukat szívből köszönjük.

na vývoj  spoločnosti, ktorá je 
v značnej miere poznačená 
pandémiou koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie 
COVID-19. Je potrebné však 
jednoznačne skonštatovať, že sme 
dlhé desaťročia neboli vystavení 
takej a podobnej situácii. 
Nikto z nás nemá skúsenosti s 
pandémiou takého rozsahu. Z 
uvedeného dôvodu je potrebné byť 
zdržanlivý vo svojich kritických 
a negatívnych názoroch. 
Nesúďme a neodcudzujme 
nikoho. Som presvedčený, že 
pokiaľ by existovalo riešenie, 
nie len na území Slovenska, 
ale aj na celom svete by sa už 
dávno zaviedlo do života. Buďme 
spravodliví a objektívni pri 
posudzovaní postupnosti krokov 
všetkých zainteresovaných, 
vrátane čelných predstaviteľov 
spoločnosti. Buďme nápomocní 
a snažme sa spoločným úsilím 
zvládnuť  toto neľahké obdobie.

Milí spoluobčania,
Vianoce sú hlavne časom radosti 
a veselosti nielen pre deti, 

ktoré ich milujú, ale aj pre nás 
dospelých. Vône vianočného stola 
a vianočného stromčeka sú pre 
nás nezabudnuteľné, asi aj preto 
sa na Vianoce tak veľmi tešíme. 
Tá neopakovateľná atmosféra, 
ktorá patrí k Vianociam sa nedá 
zabudnúť. Pozastavme sa a v 
duchu  poďakujme za lásku, 
porozumenie, pomoc  a za prácu, 
ktorá  bola  vykonaná  pre  nás  
všetkých.  Tešme  sa  z maličkostí 
a z každého úprimného úsmevu. 
Prežime túto vzácnu vianočnú 
atmosféru so šťastím, láskou a 
pokojom.
 V mene mojom, v mene 
poslancov obecného zastu-
piteľstva a v mene celého 
kolektívu obecného úradu, 
Vám želám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového 
roka Vám prajem pevné zdravie, 
veľa šťastia a veľa pracovných ako 
aj osobných úspechov.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

élők életszínvonalának és 
életkörülményeinek javítása  iránt.

A polgárok nézetei eltérnek a 
társadalom fejlődését  illetően, 
melyet jelentős mértékben 
megpecsételt a koronavírus-
járvány.  Azt azonban világossá 
kell tenni, hogy hosszú évtizedek  óta 
nem kerültünk  ilyen, vagy  hasonló 
helyzetbe. Egyikünknek sincs 
tapasztalta  ekkora világjárvánnyal. 
Emiatt visszafogottabbnak 
kell lenni kritikus és negatív 
véleményeinkben. Ne bíráljunk 
és ne ítéljünk el  senkit. 
Meggyőződésem, hogy ha létezne 
bármilyen megoldás, akkor  már 
rég  bevezették volna nemcsak 
Szlovákiában, de  az egész világon 
is. Legyünk tisztességesek és 
tárgyilagosak az összes érdekelt fél, 
köztük a ország vezetői cselekvési 
sorrendjének megítélésében. 
Legyünk segítőkészek és próbáljunk 
meg közös erővel  helytállni ebben az 
embert próbáló időszakban.

Kedves polgártársak!
 A Karácsony elsősorban az öröm 
és a szórakozás ideje nemcsak 

a gyermekeknek, de nekünk, 
felnőtteknek is. A karácsonyi asztal 
és a karácsonyfa illata felejthetetlen, 
valószínűleg ezért is várjuk annyira 
a Karácsonyt. Az ünnepet  jellemző 
egyedi légkör maradandó élményt 
nyújt. Álljunk meg lélekben egy 
pillanatra és  köszönjük meg  a sok 
szeretetet, megértést, segítséget 
és a mindannyiunk érdekében 
végezett rengeteg  munkát. 
Örüljünk minden apróságnak  
és minden őszinte mosolynak. 
Boldogsággal, szeretettel és 
békével éljük meg ezt a különleges 
karácsonyi hangulatot. Engedjék 
meg, hogy mind a magam, mind az 
önkormányzat képviselőinek és a 
hivatal  munkatársainak nevében 
kellemes karácsonyt,  az új évben 
pedig  jó egészséget, sok szerencsét,  
valamint  szakmai és személyes 
sikert kívájak  Önöknek.

JUDr. Ing. Konkoly József, 
polgármester
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aKo poznačila  KoRona KRíza  
MateRsKú šKolu 

Prevádzka materskej školy v 
Kechneci v roku 2020 pokračovala 
na žiadosť rodičov počas celých 
letných prázdnin. Predškoláci 
sa zúčastnili Letnej školy v SZŠ 
Kechnec od 6.7. do 8.7.2020.

Nový školský rok sa začal 2.9. 
2020 nastúpilo 41 detí zo 49 
zapísaných detí. Predškolákov  
v tomto roku je 16. Materská 
škola Kechnec aj v školskom 
roku 2020/2021 pracuje podľa  
Š k o l s k é h o  v z d e l áv a c i e h o 
programu pod názvom Dúhový 
rozprávkový kolotoč .  Z 
hygienických dôvodov sa triedy v 
septembri nemiešali, vzdelávanie 
prebiehalo samostatne v každej 
triede. Pobyt na školskom dvore 
bol striedavý a izolovaný. Aktivity 
boli uskutočňované v exteriéri 
– ranné cvičenie, skúmanie  a 
pozorovanie prírody v okolí MŠ 
a Sokolianského potoka. Deti sa 
učili dennému režimu v materskej 
škole, poznávali okolie, dopravné 
značky, cestu do materskej 
školy, bezpečné prechádzanie 
cez cestu. Na vychádzkach 
v obci poznávali významné 
budovy v obci. Zvládli turistickú 
vychádzku k železničnému 
priecestiu.  Orientáciu v priestore 
si precvičovali aj so vzdelávacou 
pomôckou Bee-bot. Pracovali na 
interaktívnej tabuli, oboznamovali 
sa s jej funkciami. Kreslili semafor, 

prechod pre chodcov a dopravné 
značky. Stretnutie rodičov sa 
konalo v Materskej škole dňa 
27.8.2020 za prísnych hygienických 
podmienok. Témami rokovania 
bolo schválenie školského poriadku, 
prevádzka materskej školy, 
voľba člena Rady školy, určenie 
poplatkov, návrh aktivít na školský 
rok, adaptácia detí, objednávka 
pracovných zošitov. Na otázky 
rodičov odpovedali pani učiteľky a 
riaditeľka MŠ. Do rady školy bola 
zvolená p.Tünde Bödi.

 V októbri deti poznávali 
plody záhrad pomocou výstavky, 
rozpoznávali  rôzne druhy 
ovocia a zeleniny . Uvedomili 
si význam ich konzumácie pre 
správnu životosprávu. Rodičia 
aktívne  prispeli plodmi zo 
záhrad. Pestovanie zeleniny 
mali deti možnosť vidieť aj na 
poli. Turistická vychádzka k 
železničnému priecestiu  a k 
blízkemu kapustovému poľu deti 
potešila a poučila. Vybreženie rieky 
Hornád sme pozorovali z bezpečnej 
vzdialenosti – deti poznávali 
silu vodného živla, uvedomovali 
si nebezpečenstvo spôsobené 
záplavou. Učili sa aj nové piesne, 
básne, dramatizovali rozprávku 
: „O jabĺčku“, ako  ho zvieratká 
našli. Pomocou ilustrácií v knihách 
a časopisoch deti reprodukovali 
dôležité udalosti prečítaného 

príbehu, sústredili sme sa pri tom 
aj na charakteristiku postáv a ich 
konanie v príbehu, na zmysluplnú 
nadväznosť udalostí deja. Divadielko  
a dramatizáciu rozprávky: „ Ako 
dedko ťahal repu“ -  deti predviedli 
v obidvoch triedach s nadšením. 
Vypočuli si dramatizáciu aj na 
klasickej vinylovej platni za použitia 
funkčného  gramofónu. Dôvodné 
podozrenie na vírusové ochorenie 
Covid 19 nás prinútilo k prerušeniu 
prevádzky MŠ a tak na rozhodnutie 
zriaďovateľa MŠ obce Kechnec 
materská škola bola uzatvorená od 
16.10.2020 do 27.10.2020. Dištančné 
vzdelávanie prebiehalo na stránke 
Sovičky a Lienočky  MŠ Kechnec. 
Zamestnanci sa venovali dezinfekcii 
hračiek, čerpali pandemické PN, 
dovolenku. Taktiež bola vykonaná 
celková dezinfekcia priestorov, 
ktorú zabezpečil zriaďovateľ - Obec 
Kechnec. Opätovné otvorenie 
prinieslo množstvo opatrení a 
potvrdení zo strany zákonných 
zástupcov ako aj personálu 
materskej školy. Po celoštátnom 
pretestovaní, ktoré sa konalo v 
dňoch 31.10. a 1.11. boli opäť nové 
podmienky,  pre vstup do zariadenia  
MŠ len na základe preukázania 
sa negatívnym testom zo strany 
zákonných zástupcov. Prevádzka 
prebiehala za dodržiavania prísnych 
hygienických aj epidemiologických 
opatrení ROR / Rúško- odstup – 
ruky/. 

 Nepriaznivá situácia hrozby 
nákazy koronavírusom začiatkom 

mesiaca november obmedzila 
spoločenské aktivity a stretávanie 
sa a neumožnila ani návštevu 
cintorínov. Deti v materskej 
škole  sme viedli k uvedomovaniu 
si  dôležitosti ľudského zdravia, 
pobyhom a častými vychádzkami, 
konzumáciou zdravých jedál, ovocia 
sme prispeli k ochrane ich zdravia a 
k osvojeniu si zdravého životnému 
štýlu. Poznatky o ľudskom tele 
vedeli deti aplikovať pri vytváraní 
ľudskej postavy, s využitím rôznych 
výtvarných a pracovných techník. 
Funkciu vnútorných orgánov 
vnímali za pomoci didaktických 
pomôcok, literatúry a obrazových 
materiálov. Päť ľudských zmyslov  
- zrak, sluch, čuch, hmat a chuť si 
deti precvičovali na pomôckach 
vyrobených pani učiteľkami. 
Počas nepriaznivého počasia 
sa deti s radosťou učili ovládať 
digitálne technológie, počítače v 
počítačovej miestnosti a pracovali 
na interaktívnej tabuli. Vzdelávanie 
na interaktívnej tabuli využíva aj 
lektorka anglického jazyka z f. Pro 
Americana. Výučba je obmedzená 
na jednu hodinu týždenne. Dentálnej 
hygiene sme sa venovali počas dvoch 
týždňov. Deti sa učili čisteniu zúbkov, 
sledovali interaktívne programy od 
zubných lekárov ako aj rozprávky 
o Zubožrútovi a o Doktorovi 
Králičkovi zo zubného kráľovstva. 
Naučili sa piesne: Prvý zub- od Uja 
Ľuba  a Zúbky, zúbky, čisté zdravé 
mám  - od Mira Jaroša. Posledný 

pokračovanie na str. 6

december 20204



HogYan érinTeTTe a koronavírus-krízis  
az óvodáT

A szülők kérésére a kenyheci óvoda 
működése 2020-ban folytatódott 
az egész nyári szünetben. Az 
iskolakezdők  július 6. - 8. között a 
Kenyheci Magán Alapiskola nyári 
iskolájában vettek részt.

Az új tanév szeptember 
2-án kezdődött. 2020-ban 
a beiratkozott 49 gyermek 
közül 41 gyermek lépett be. Az 
iskolaelőkészítősök száma ebben 
az évben 16. A Kenyheci Óvoda 
2020/2021-es tanévben is  a  
Szivárvány mesekörhinta 
megnevezésű iskolai oktatási 
program szerint működik.

Egészségügyi okok miatt 
szeptemberben a csoportok nem 
keveredtek, az oktatás külön 
folyt minden osztályban. Az 
iskolaudvaron is felváltva és 
elkülönítve játszottak a gyerekek. 
A különféle aktivitásokra 
szabad ég alatt került sor – mint 
a reggeli tornára, a természet 
megfigyelésére az óvoda és a 
Szakalyi patak környékén. 
A gyerekek elsajátították 
a napi rutint, ismerkedtek 
környezetükkel, a közlekedési 
jelzőtáblákkal, az óvodába vezető 
úttal és a biztonságos átkeléssel az 
úttesten.

A faluban tett séták során 
megismerkedtek a község 
fontosabb épületeivel,  kirándultak 
a  vasúti átjáróhoz.  A térben 
való tajékozódást a Bee-bot 
oktatási segédeszköz segítségével  
gyakorolták. Megismerkedtek 
az interaktív tábla funkcióival 
és dolgoztak is vele. Szemafort, 
gyalogos átkelőt és közlekedési 

jelzőtáblákat rajzoltak.
A szülői értekezletre 2020. 

augusztus 27-én került sor 
szigorú egészségügyi intézkedések 
közepette.  Az értekezlet témái  
voltak - az óvodai szabályzat 

j ó v á h a g yá s a ,  a z  ó v o d a 
működtetése,  az Iskolatanács 
tagjának megválasztása, 
az illetékek meghatározása, 
tevékenységi javaslat az új 
tanévre, a gyerekek beszoktatása, 
a munkafüzetek megrendelése.  
A szülők kérdéseire a tanítónők 
és az igazgatónő válaszoltak. Az 
Iskolatanács tagjává választották 
Bödi Tündét.

Október folyamán a kert 
terméseivel ismerkedtek kiállítás 
formájában, megkülönböztették 
egymástól az egyes gyümölcsöket 
és zöldségeket. Megértették 
fogyasztásuk fontosságát az 
egészséges életvitelben. A szülők 
kertük terméseivel járultak 
hozzá aktívan a kiállításhoz. 
A zöldségtermesztést a mezőn 
is megfigyelhették a gyerekek.  
A vasúti átjáróhoz és a közeli 
káposztaföldhöz tett kirándulás 
mindenki számára nagy élményt 
jelentett  és tanulságos volt. A 
Hernád folyó áradását biztonságos 
távolságból figyelhették meg  -  a 
gyerekek  megismerték a víz erejét 
és megértették az árvíz jelentette 
veszélyt.

Új dalokat, verseket is tanultak, 
eljátszották  az almáról szóló 
mesét -  azt, hogy  hogyan találták 
meg az állatkák. A könyvek és 
újságok illusztrációi alapján a 
gyerekek reprodukálták az olvasott 

történetet, miközben a szereplők 
karakterére és a történetben 
j á t s z o tt  cs e l e k e d e t e i k re 
összpontosítottak. A Répamesét  
- hogyan húzta ki nagyapó a 
répát - mindkét osztályban nagy 
lelkesedéssel adták elő a gyerekek.  
A mesejátékot klasszikus 
bakelitlemezről is meghallgatták 
egy régi lemezjátszó segítségével.

A Covid 19 vírusfertőzés 
alapos gyanúja miatt az óvoda  
fenntartója úgy  döntött, hogy 
2020. október 16. - 27. között  az 
óvoda bezárásra kerül. A digitális 
távoktatás az óvoda Baglyok 
és Katicabogarak weboldalán 
folytatódott. Az alkalmazottak 
a játékok fertőtlenítését végezték, 
pandémiás betegszabadságra  
vagy szabadságra mentek. 
Sor került az  intézmény teljes 
fertőtlenítésére is, melyet az 
óvoda fenntartója – Kenyhec 
község biztosított.  Az újranyitás 
számos intézkedést hozott 
magával és igazolásokat a 
törvényes képviselők és az óvoda 
személyzete részéről. Az október 
31-én és november 1-én lezajlott 
országos tesztelés után ismét 
változtak a feltételek, az óvodába 
csak negatív teszttel léphettek 
a szülők.  Az oktatás szigorú 
egészségügyi és a pandémiás 
ROR /vedőmaszk- távolságtartás-
kézmosás/ szabályok betartása 
melett folytatódott.

A vírusfertőzés miatti 
kedvezőtlen helyzet november 
elején korlátozta a társadalmi 
érintkezést és a temetők 

látogatása is tilos lett.  A gyerekek 
figyelmét az óvodában az egészség 
megőrzésének fontosságára 
irányítottuk,  mozgással és 
gyakori sétákkal, egészséges ételek 
és gyümölcsök fogyasztásával 
járultunk hozzá egészségük 
megőrzéséhez és a helyes életmód 
elsajátításához.

Az emberi testről szerzett 
ismereteiket használták fel 
a gyerekek, hogy különféle 
technikával emberalakokat 
k é s z í t s e n e k .   A  b e l s ő 
szervek működését oktatási 
segédeszközök, irodalmi  és képi 
anyag segítségével értették meg. 
Az öt emberi érzéket – a látást, 
hallást, szaglást, tapintást és 
ízlelést – a tanítónők által készített 
segédanyagokon  gyakorolták.

Rossz időjárás esetén a gyerekek 
örömmel ismerkedtek a digitális 
technikával, a számítógépekkel 
a számítógépteremben és az 
interaktív táblával.  Az   interaktív 
táblát használja az angoltanárnő 
is a Pro Americana cégtől. A 
tanítás heti egy órára korlátózódik.

A szájhigiénával két héten 
keresztül foglalkoztunk. A 
gyerekek a helyes fogmosást 
sajátították el, fogorvosok által 
készített interaktív programokat 
és a Fogrontóról és Králiček 
doktorról szóló mesét nézték meg. 
Megtanulták Ľubo bácsi dalát az 
Első fogról és Miro Jaroš dalát  a 
Tiszta fogacskákról. November 
utolsó napján elbúcsúztunk 

folytatás a 6. oldalon. 
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novembrový deň sme sa rozlúčili 
s našou kolegyňou p. uč. Alžbetou 
Kožejovou, ktorá z dôvodu zlej 
hospodárskej situácie a na základe 
nízkeho počtu dochádzajúcich detí 
v predchádzajúcom období korona 
krízy musela opustiť náš kolektív. 
Ďakujeme jej za obetavú prácu a 
želáme jej veľa úspechov v novom 
zamestnaní.

December priniesol nové 
aktivity. Čakanie na Mikuláša si deti 
spríjemnili výrobou mikulášskych 
čižmičiek. Dňa 7.12.2020 zavítal 
Mikuláš v podobe pána Ing. 
Stanislava Grubiaka, ktorý rozdal 
deťom balíčky od rodičov, od obce 
Kechnec čokoládové adventné 
kalendáre, ovocie od pána Michala 
Madára  a darčekové predmety od 
f. Magna. Sledovanie rozprávky 
online na interaktívnej tabuli z 
divadla Romathan, tiež svedčí o 
zmenených podmienkach v tomto 

školskom roku, bez možnosti 
návštevy reálneho divadla. Za 
bezplatné sledovanie pri príležitosti 
Mikuláša patrí vďaka divadlu : 
Theatre Romathan.

Radosť v očiach detí je najväčším 
darom pre každého dospelého. Na 
Vianoce Vám želáme, aby si každé 
dieťa našlo pod stromčekom svoje 
vysnívané potešenie v kruhu 
milujúcej rodiny. Nech táto radosť 
nám dáva silu prekonať ťažkosti v 
tomto náročnom období. 

Prajeme Vám, nech sa s bohatou 
nádielkou lásky a porozumenia 
roztrbliece nielen vianočný 
stromček, ale aj vaše srdcia - 
kolektív materskej školy Kechnec.

Spracovala:  Mgr. Eva Bittová
                     riaditeľka MŠ Kechnec

kolléganőnktől , Kožejová 
Alžbeta tanítónőtől, akitől a 
rossz gazdasági helyzet és a 
koronavírus-krízis miatt kisebb 
létszámú óvodás miatt voltunk 
kénytelenek megválni. Köszönjük 
eddigi áldozatos munkáját és 
sok sikert kívánunk neki új 
munkahelyén.

A december újabb élményeket 
hozott. A Mikulásra várva 
mikulás csizmákat készítettek 
gyerekeink.  December 7-én Ing.  
Grubiak Stanislav személyében 
meg is érkezett a várva várt 
Mikulás, aki szétosztotta 
a gyerekeknek a szülők 
csomagjait, Kenyhec község 
adventi naptárait, gyümölcs 
csomagot Madár Michaltól és a 
Magna cég ajándéktárgyait. A 
Romathan színház mesejátékát 
az interaktív táblán néztük meg, 
ami szintén jelzi a megváltozott 
körülményeket ebben az 
iskolaévben, amikor a valós 

színházlátogatás nem lehetséges. 
Mikulás napja alkalmából ingyen 
nézhettük meg az előadást, 
amiért a Romathan Színházat 
illeti a köszönet.

A gyerekek szemében 
felcsillanó öröm a legnagyobb 
ajándék minden felnőtt számára. 
Karácsony alkalmából azt 
kívánjuk Önöknek, hogy minden 
gyerek találja meg a megálmodott 
ajándékát a karácsonyfa alatt 
szerető családja körében. Ez 
az öröm adjon nekünk erőt a 
nehézségek leküzdésére ebben az 
embert próbáló időszakban. 

A  K e n y h e c i  ó v o d a 
munkaközössége nevében 
azt kívánom Önöknek, hogy 
az ünnepek alatt necsak a 
karácsonyfa fényei gyúljanak ki,  
de a szeretet és megértés gazdag 
ajándékaival  ragyogjon fel 
mindannyiuk szíve is.

  Mgr. Eva Bittová
                    óvodaigazgató
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Tento školský rok po letných 
prázdninách sa začal trochu 
smutne. Nielenže sa nezmenila 
situácia okolo pandémie ochorenia 
Covid – 19, ale odišla z postu 
riaditeľky školy aj p. I. Straussová. 
Nastal preto zlomový rok, náročný 
na zabehnutie aspoň do pôvodných 
koľají – a verte, že to vôbec nebolo 
ľahké, ako pre nové vedenie, tak i pre 
spomínanú situáciu s pandémiou.

Ale pekne po poriadku. 
Šťastlivo sme ukončili letnú 
školu predškoláka, deti boli super: 
naučili sa, ako sa vymaľuje vlastné 
tričko, niečo o zvieratkách, lepili, 
vystrihovali...skrátka tvorili. 

Samozrejme sme si i zašportovali a 
ukončili to fotením so zvieratkami 
z rozprávky o Krtkovi. Prebehla 
rekonštrukcia a otvorenie dvoch 
nových tried v priestore školy, 
nakoľko sa zvýšil počet žiakov.

 Nastúpili sme v septembri s opäť 
o trošku vyšším počtom žiakov, 
a teda už 150. Budova školy ožila 
detským smiechom a radosťou. 
Začali sme s vyučovaním podľa 
normálnych pravidiel a okolností. 
Nastavili sme rozvrh, navrhli 
krúžky, spracovali základnú 
agendu a odoslali štatistiky. A po 
chvíli bác – 2. vlna pandémie. Boli 
a sme nanajvýš opatrní a riadime 
sa striktne pokynmi ministerstva 
školstva a regionálneho úradu 
z d ravo t n í c tva .  Na  p o ky n 
zriaďovateľa školy sa konala 
kompletná pravidelná dezinfekcia 
celej školy, a to niekoľkokrát. 
Vráťme sa ale do školy. Snažíme 
sa  vyučovanie  spestriť  rôznymi 

zážitkovými formami. Opäť 
sme jeden októbrový  týždeň  
venovali zdravej výžive. Zapojili 
sme sa do akcie Hovorme o jedle 
a získali sme znovu strieborný 
diplom. Každý deň nová téma, 
nové aktivity. Ochutnávky boli na 
dennom poriadku, neraz jedli aj 
oči. Ukázalo sa, koľko kreativity 
je v  našich  deťoch,  pracovali sme 
na skvelých projektoch, napr. 
cestovanie za jedlom po svete, 
ale aj prepojený daltonský deň 
spojený s témou chudoby. Mladší 
žiaci mali daltonský deň s témou 
„S kým chcem bývať.“ A ešte stihli 
šiestaci krásne odprezentovať 
projekty s témou Antropogenéza 

človeka. Chýbajú nám však 
pohybové aktivity, obľúbené športy 
a samozrejme našim tanečníkom 
aj hodiny tanca. Nastavili sme aj 
krúžok maďarského jazyka, ktorý 
sa žiaľ nekonal, z dôvodu zrušenia 
akéhokoľvek premiešavania 
detí. No snažíme sa naďalej 
zvýšenú pozornosť venovať aspoň 
anglickému jazyku a pripravujeme 
niekoľko projektov. Veríme, že po 
uvoľnení opatrení nabehneme na 
dobrý smer a výučbu ako sa vraví,  
„v plnom prúde“ a na min. 120%.

Od 23. októbra však naši žiaci 
2. stupňa museli ostať doma a 
vzdelávať sa dištančne. Predtým 
sme však zažili týždňovú karanténu 
všetci, z dôvodu zatvorenia 
školskej jedálne pre zistenie 
výskytu ochorenia koronavírusu 
u zamestnancov ŠJ – našťastie 
s ľahším priebehom a teda po 10 

szš KecHnec kenYHeci Magán  
alapiskola

pokračovanie na str. 8

Az idei iskolaév a nyári szünidő 
után egy kicsit szomorúan indult.  
Nemcsak a pandémia körüli helyzet 
maradt változatlan,  de távozott 
iskolaigazgatói posztjáról  Mgr. 
Strauss Ibolya is. E nem várt  fordulat 
után  csak  nehezen  indult az iskolaév,  
igyekeztünk a dolgokat  a régi 
kerékvágásba terelni -  és higgyék el,  
ez egyáltalán nem volt könnyű feladat 
sem az új vezetőség , sem  az említett 
pandémiás helyzet miatt.

De csak menjünk szépen  sorjában.  
Szerencsésen lezajlott az iskolakezdők 
nyári iskolája, a gyerekek 
fantasztikusak voltak: tanultak saját 
trikót festeni, valamit az állatokról, 
ragasztottak,  nyírtak.....szóval 
alkottak. Természetesen sportoltunk 
is és mindezt  fényképezkedéssel 
fejeztük be a Kisvakond mesefigurái 
között.  Elvégeztük a rekonstrukciós 
munkálatokat az iskola épületében 
és két új tantermet nyitottunk, mivel 
nőtt diákjaink létszáma.

Szeptemberben ismét  többen 
lettünk, pontosan 150 diákkal 
indult az iskolaév.  Az iskola épülete  
gyerekzsivallyal és nevetéssel 
telt meg. A tanítást az aktuális  
körülmények és a vonatkozó 
szabályok szerint kezdtük meg.  
Meghatároztuk az órarendet, 
megterveztük a szakköröket , 

kidolgoztuk az alapprogramot és 
elküldtük a statisztikákat.  És egy kis 
idő után bumm – itt a pandémia 2. 
hulláma.  Rendkívül elővigyázatosak 
voltunk és vagyunk, és  szigorúan 
betartjuk az Oktatási Minisztérium 
és a Regionális Egészségügyi Hivatal 
utasításait.  Az iskola fenntartójának 
utasítására az iskola egész épületében 
rendszeresen teljeskörű fertőtlenítést 
végeznek. De térjünk csak vissza az 
iskolába.

Igyekszünk színesebbé tenni a 
tanítást különböző tapasztalati 

formákkal. Egy októberi hetet 
ismét az egészséges étkezésnek 
szenteltünk. Bekapcsolódtunk 
a „Beszéljünk az ételről“ című 
projektbe, és újból ezüst oklevelet 
kaptunk. Minden nap új témák, új 
aktivitások.  Napi szinten  kóstolók 
sora, sokszor még a szemünkkel is 
ettünk. Megmutatkozott, mennyire 
kreatívak a gyerekek. Nagyszerű 
projekteken dolgoztunk, mint 
pl. az „Az étel útja a világ körül“, 
de  ehhez kapcsolódott a Dalton-
nap is a szegénység témakörével. 
A fiatalabb tanulók Dalton-napi 
témája a „Kivel szeretnék lakni“ 
volt.  A hatodikosoknak pedig 
gyönyörűen sikerült bemutatniuk 
az ember antropogenézise /az 
ember biológiai, szellemi és  vallási 
dimenzióinak megjelenése/ témájú 
munkáikat. Hiányoznak azonban a 
fizikai aktivitások, a kedvelt sportok 
és természetesen táncosainknak  a 
táncórák is.

Magyar szakkört is   indítottunk 
volna,  ez sajnos nem valósulhatott 
meg, mivel az egészségügyi 
rendelkezések értelmében nem 
keveredhettek az egyes osztályok 
tanulói.  Igyekszünk továbbra is 
kiemelt figyelmet szentelni legalább 
az angol nyelv oktatásának és 
néhány projektet készítünk elő. 

Reméljük, hogy a megszorítások 
enyhítése után jobb irányba fordul 
minden és a tanítás,  ahogy mondani 
szokás, „teljes erőbedobással“ 
indul újra, legalább 120 százalékos 
teléjesítménnyel.

Felső tagozatos diákjaink azonban 
október 23-tól kénytelenek voltak 
otthon maradni távoktatáson.  Előtte 
azonban már egy hetes karantént 
éltünk meg, mivel az iskolai étkezde 
személyzete koronavírusos lett – 
szerencsére enyhe lefolyású volt a 

folytatás a 8. oldalon. 
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dňoch sa vrátil už len 1. stupeň. Aj 
tento čas sme nahradili domácim 
d i š t a n č ný m  v z d e l áva n í m . 
Zodpovedne môžem povedať, že 
sme nastavili čo najlepší online 
rozvrh, pri ktorom využívame 
prostredie Microsoft Teams a 
Edupage. Snažíme sa vypočuť 
každú požiadavku, či postreh, 
vypožičali sme tablety a riešime 
akýkoľvek problém čo najskôr. 
Prebehli dokonca aj online 
rodičovské združenia. A našich 
starých rodičov sme si tentokrát 
uctili aspoň malým darčekom.

November nám priniesol aspoň 
súťaž v informatickej výchove – 
iBobor (druhostupniari tentokrát 
súťažili online), čo im prinieslo 
nemalú odmenu vo forme diplomu 
a dobrého pocitu a dvaja  tretiaci 
mali dokonca 100 percentil. 
So žiakmi 4.B sme sa pripojili 
k  udalosti Microsoft Global 
Learning Connection, kde sme sa 
spojili s riaditeľom Microsoft pre 
SR a ČR Rudolfom Urbánkom. 
Komunikácia trochu aj v angličtine, 
zaujímavé otázky, vtipná krížovka 
- hádali sme, kto mal v ten deň 
narodeniny, cez pomocné slová 
v angličtine. Ďakujeme p.uč. 
Štedlovej a pani riaditeľke za skvelú 
prípravu a realizáciu. Veríme, 
že z tohto spojenia mali naozaj 
nezabudnuteľný zážitok. Ďalšie 
súťaže, ktoré sme stihli realizovať: 
Všetkovedko, Matematoická 
súťaž, Pytagoriáda a príprava na 
Hviezdoslavov Kubín.

To, že naše pani učiteľky a žiaci 
neúnavne pracujú, netreba extra  
dokazovať. Stačí  sa prejsť po 

chodbách, ktoré sú stále krásne 
vyzdobené prácami žiakov a teraz 
aj vianočnou výzdobou, alebo si 
pozrieť fotogalériu na našej webovej 
stránke. Samozrejme, usilovní sú 
aj učitelia pri domácom online 
vyučovaní a myslím, že aj žiaci, aj keď 
neúprosne volajú o návrat do školy.

Nezabúdame ani na sviatky. V 
pondelok 7.12. nás navštívil pán 
Mikuláš s čertom a p. starostom, 
ktorý sa žiakom krásne prihovoril 
cez rozhlas a potom spolu s 
Mikulášom porozdávali po triedach 
malé darčeky, pri ktorých nám 
pomohli aj blízke firmy Magna PT 
a IMA Schelling, obec Kechnec 
a aj škola. Za malé vystúpenie si 
naše deti nič lepšie ani nezaslúžili. 
Práve sme aj odovzdali balíčky pre 
seniorov, ktorí nečakajú darček od 
nikoho.

Je december, blíži si najkrajší čas , 
strávený v kruhu rodiny. Chýba nám 
pocit pokoja, nie strachu, modlíme 
sa za zdravie seba a hlavne našich 
blízkych. Ja verím a sľubujem, 
že urobíme všemožné, aby sme v 
januári už nastúpili všetci do školy 
a preto apelujem aj na Vás. Buďme 
zodpovední, skúsme ísť k lekárovi 
na preventívne prehliadky, aby to 
potom bolo ľahšie a cez sviatky sa 
šetrime.

Prajem nám, napriek všetkému, 
nádherné a požehnané sviatky a 
oveľa lepší i krajší Nový rok 2021 
a dúfam, že vás potešia aspoň 
zvukové nahrávky našich žiakov 
počas štedrého dňa.

 Mgr. Lucia Kysilková

poKRačoVanie szš KecHnec
FolYTaTás  kenYHeci Magán alapiskola

megbetegedés, de a 10. nap után már 
csak az alsótagozatos diákok térhettek 
vissza az iskolába. A karanténban 
töltött idő alatt is távoktatás folyt. 
Felelősséggel mondhatom, hogy 
a lehető legjobb online órarendet 
állítottuk össze a Microsoft Teams és 
az Edupage segítségével. Igyekeztünk 
meghallgatni minden kérést 
vagy észrevételt, kölcsönöztünk  
tablagépeket és minden problémát a 
lehető leghamarabb megoldottunk. 
Még online szülői értekezletek is 
voltak.  A nagyszülőket  ezúttal 
legalább egy kis ajándékkal tiszteltük 
meg.

Novemberben  csupán az 
iBobor informatikai versenyen 
tudtuk megmérettetni tudásunkat 
(a felsőtagozatosak ezúttal 
online versenyeztek) ahol az 
elért eredményeket oklevéllel 
jutalmazták, de maga a részvétel is  
jó érzéssel töltötte el diákjainkat,  két 
harmadikosunk pedig  100 százalékos 
eredményt  ért el.  A 4.B-s  tanulókkal 
a Microsoft Global  Learning  
Connection  eseménysorozatához 
csatlakoztunk, ahol kapcsolatba 
léptünk a szlovákiai és csehországi 
Microsoft  igazgatójával, Rudolf 
Urbánekkel. Egy kis angol nyelvű  
csevegés, érdekes kérdések, vicces 
keresztrejtvény – ahol angol 
szavak segítségével azt találgattuk, 
kinek volt aznap a születésnapja. 
Köszönjük  Štedlová tanárnőnek  és az 
igazgatónőnek is a kiváló felkészítést 
és kivitelezést. Úgy gondoljuk, hogy 
diákjainknak valóban felejthetetlen 
élményben volt részük.

További versenyek, amiket 
még érkeztünk megvalósítani:  
Všetkovedko , matematikai 
v e rs e n y,  P y t a g o r i á d a  é s 
felkészülés a Hviezdoslavov Kubín 
szavalóversenyre.

Azt, hogy tanáraink és tanulóink 
fáradhatatlanul dolgoznak, nem 
kell külön bizonyítani. Elég csak 

végigsétálni a folyosókon, amelyeket 
mindig a diákok gyönyörű munkái 
díszítenek, és most már a karácsonyi 
illusztrációk is színesítenek, 
vagy megnézni a weboldalunk 
fotógalériáját. Természetesen a 
tanárok is  szorgosak a távoktatásban,  
és azt gondolom, hogy a diákok is, bár  
már nagyon várják az iskolába való 
visszatérést.

Nem feledkezünk meg az 
ünnepekről sem. Hétfőn, december  
7-én a Mikulás is eljött hozzánk 
az ördöggel és a polgármester úr 
is meglátogatott minket, és rádión 
keresztül beszélt a diákokhoz, majd a 
Mikulással közösen apró ajándékokat 
osztogattak az osztályokban, 
melyeket a közeli Magna PT és  
IMA Schelling cégek, a kenyheci 
önkormányzat és az iskola  biztosított 
diákjaink számára. Gyermekeink 
ezt műsorukkal ki is érdemelték. 
Most adtuk át csomagjainkat az 
időseknek is, akik senkitől nem 
várnak ajándékot.

December van, közeledik a családi 
körben töltött legszebb időszak. A 
nyugalom érzése hiányzik, nem a 
félelemé, imádkozunk önmagunk és 
főleg szeretteink egészségéért. Hiszem 
és ígérem, hogy mindent megteszünk 
azért, hogy januárban mindannyian 
elkezdhessük az iskolát, és ehhez 
kérem az Önök segítségét is. Legyünk 
felelőségteljesek, igyekezzünk 
orvosho z menni megelő ző 
vizsgálatokra, hogy megelőzzük a 
bajt, és az ünnepek alatt is kíméljük 
magunkat.

A körülmények  ellenére csodálatos 
és áldott ünnepeket, valamint sokkal 
jobb és szebb 2021-es új évet kívánok 
mindannyiunknak, és remélem, 
hogy  Szenteste  legalább diákjaink 
hangfelvételeivel sikerül Önöket 
megörvendeztetnünk.

 Mgr. Lucia Kysilková
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Vážení občania,
chcela by som Vám poskytnúť 
niekoľko informácií o triedení a 
recyklácii odpadov. 

Zamorené moria a oceány nie sú 
výsledkom toho, že by bol triedený 
odpad (plast) zlý materiál. Sú 
výsledkom aj toho, že ľudia sa 
pri ňom dopúšťajú jednej veľkej 
chyby - netriedia ho správne. 
Aj takéto názory, že  plast nie je 
dobrý materiál a nemali by sme 
ho vôbec používať, ste mohli počuť 
najmä v poslednom období. Na 
plasty sa začalo nazerať ako na 
akéhosi „pôvodcu zla“, ktorý môže 
za znečistené moria, oceány, rieky, 
ale aj to, že mikroplasty si našli 
cestu až do ľudského tela. Málo 
sa však hovorí o tom, že samotní 
ľudia môžu z veľkej časti za to, že 
plasty sa akosi vymkli spod našej 
kontroly. Články, ktoré upozorňujú 
na oceány a moria zamorené 
plastami, zväčša využívajú 
fotografie, na ktorých vidno 
skládky plné plastových vreciek 
či PET fliaš. Minimálne na PET 
fľaše sa však skutočne nemusíme 
pozerať zvrchu a do značnej 
miery by pomohlo, ak by ich ľudia 
dokázali správne triediť. Pretože 
práve naše chyby môžu za to, že 
PET fľaše nakoniec neskončia v 
recyklačnej továrni, ale len tak 
pohodené kdesi v šírom mori.  

Zamestnanci Dobrých novín 
navštívili spoločnosť General Plastic 
v Kolárove, ktorá je najväčším 
spracovateľom recyklovaných 
PET materiálov na Slovensku a 
zároveň aj jedným z najväčších 
výrobcov PET predliskov v strednej 
Európe. Spoločnosť vykupuje PET 
fľaše, ktoré následne recykluje. 
Výsledným produktom takejto 
recyklácie sú tzv. prané vločky, 
ktoré sa dajú ďalej zužitkovať. 
Určité percento recyklovaného 
plastu sa totiž pridáva aj do nových 
fliaš či iných obalov, ale často sa 
recyklovaný plast používa aj na 
výrobu takých vecí, ako sú lavičky, 
rôzne netkané textílie či vlákna, 
alebo aj oblečenie, ruksaky a 
podobne. 

Problém je však ten, že ľudia 
plasty a PET fľaše nedostatočne 
triedia. Ako potvrdil aj  riaditeľ 
organizácie NATUR-PACK Marek 
Brinzík, v žltých kontajneroch 
určených na plasty sa často nájdu 
aj také veci, ako sú elektronika, 
bioodpady, sklo a papier: „Už asi 
rok a pol analyzujeme úroveň 
triedenia odpadu na Slovensku a 
sú tam veľké rezervy. Pri plastoch je 
problém aj ten, že do žltých nádob 
ľudia vhadzujú aj veci, ktoré tam 
nepatria. Priemerne viac ako 20 
% obsahu týchto kontajnerov sú 
nečistoty a veci, ktoré tam nemajú 
čo robiť. Ľudia by mali pozornejšie 
sledovať nálepky na kontajneroch, 

aké inštrukcie im dávajú zberové 
spoločnosti a pod. Čistejší triedený 
zber znamená aj lepšia úroveň 
recyklácie,“ pripomína Brinzík.

Spoločne s fľašou môžete do 
kontajnera vhodiť aj jej vrchnák, 
fľaša stále môže mať etiketu a 
fľaše netreba čistiť či umývať. 
Vhodné však je vyhnúť sa fľašiam 
s celotelovým poťahom, ktoré často 
vídame napríklad na detských 
nápojoch. Práve tieto farebné 
úpravy obsahujú aj PVC, ktoré sa 
počas recyklačného procesu nedá 
od PET oddeliť. Nezabúdajte, že do 
žltého kontajnera máte vhadzovať 
PET fľaše predovšetkým stlačené. 
Jednou z príčin, ktoré sa podieľajú 
na zníženej kvalite vytriedeného 

Tisztel polgárok, 
Szeretnék  Önökkel megosztani 
n é h á n y  i n f o r m á c i ó t  a 
hulladék osztályozásával és 
újrahasznosításával kapcsolatban.A 
szennyezett tenger és óceán nem 
annak az eredménye, hogy a 
szelektált műanyaghulladék  rossz 
anyag  lenne.  Ennek elsődleges oka 
az, hogy az emberek az osztályozás 
folyamán egy nagy hibát követnek 
el - nem szelektálnak helyesen.  
Főleg az elmúlt időszakban hallani 
olyan véleményeket, miszerint a 
műanyag nem jó, és egyáltalán nem 
szabad használni. A műanyagra mint 
“eredendő rosszra“ kezdtek tekinteni,  
amely felelős lehet a szennyezett 

tengerekért, óceánokért, folyókért, 
de azért  is, hogy a mikroműanyagok 
megtalálták az utat az emberi test 
felé is. Arról azonban kevés szó esik, 
hogy nagyrészt maguk az emberek 
hibásak ezért a helyzetért, mert a 
műanyagok valahogyan kikerültek 
az ellenőrzésünk alól. A műanyaggal 
fertőzött óceánokat és tengereket 
kiemelő cikkek többnyire műanyag 
zacskókkal vagy PET-palackokkal 
teli hulladékhegyek fényképeit közlik. 
Minimálisan a PET palackokra 
kellene más szemszögből tekintenünk 
és megtanulnunk a helyes 
osztályozásukat. Mert elsősorban a 
mi hibáink  okozzák azt, hogy a PET-
palackok nem az újrahasznosító 
gyárakba kerülnek, hanem csak 
eldobják őket valahol a nyílt tengeren.

A Dobré noviny munkatársai 
felkeresték a gútai  General Plastic 

vállalatot, amely Szlovákiában az 
újrahasznosított PET anyagok 
legnagyobb  feldolgozója, ugyanakkor 
Közép-Európa egyik legnagyobb  
PET- előforma  gyártója. A vállalat 
felvásárolja a PET palackokat, 
amelyeket aztán másodlagos 
nyersanyaggá dolgoz fel. Az ilyen 
újrahasznosítás eredményeként 
kapott termék a granulátum, 
amely tovább hasznosítható. Az 
újrahasznosított műanyag bizonyos 
százalékát új palackokhoz vagy más 
csomagolóanyagokhoz adagolják, de 
gyakran használják olyan termékek 
gyártására is, mint  például padok, 
különféle nemszövött textíliák  és 
műanyag szálak, vagy akár ruházati 
termékek, hátizsákok, stb.

A probléma azonban az, hogy 
az emberek nem válogatják 
megfelelően a műanyagot és a PET-
palackokat. Amint azt a NATUR-
PACK igazgatója, Marek Brinzík 
megerősítette, a műanyag sárga 
tartályai gyakran tartalmaznak 
elektronikát, biohulladékot, üveget 
és papírt: „Körülbelül másfél 
éve elemezzük Szlovákiában a 
hulladékválogatás szintjét, és még  sok 
itt a tartalék. A műanyagokkal az a baj, 
hogy az emberek  a sárga tartályokba 
nem oda való anyagokat dobálnak. E 
konténerek tartalmának átlagosan 
több mint 20% -a szennyeződés és 
olyan dolog, aminek nincs itt  mit 
keresnie. Az embereknek jobban oda 
kell figyelniük a konténerek címkéire, 
a gyűjtőcégek által adott utasításokra, 
stb. A tisztább szelektált hulladék az 
újrahasznosítás jobb szintjét is jelenti 
“- emlékeztet Brinzík.

A palackkal együtt a kupakot is 
bedobhatják a konténerbe, és a címke 
is rajta maradhat,  az üvegeket nem 
kell megtisztítani vagy megmosni 
sem. Célszerű azonban kerülni a 
teljesen bevont palackokat, amelyeket 
gyakran használnak például a 
gyerekitaloknál. Éppen ezek a 
színkezelések tartalmaznak PVC-t is, 
amelyet az újrahasznosítási folyamat 
során nem lehet elválasztani a PET-
től. Ne felejtsük el  összenyomni a 
PET-palackokat, mielőtt a sárga 

tRiedenie  
a RecyKlácia  
odpadoV

a Hulladék  
oszTálYozása  

és újraHasznosíTása

pokračovanie na str. 10 folytatás a 10. oldalon. 

deceMBeR 2020 9



odpadu, je aj nestláčanie obalov. 
Ak stlačíte odpad predtým, než 
ho vyhodíte, môžete ušetriť až 
osemdesiat percent miesta, aj 
tak to však Slováci často nerobia 
(ide predovšetkým o obaly z 
plastov, ale aj papiera - kartónové 
krabice, kovov - napr. plechovky 
od nápojov). Nestláčanie 
odpadov vedie k rýchlemu 
zaplneniu kontajnerov, čo môže v 
konečnom dôsledku spôsobiť, že 
ľudia prinesené odpady vyhadzujú 
kdekoľvek inde, kde sa ešte 
zmestia.

Recyklácia odpadov zabraňuje 
plytvaniu zdrojov, redukuje 
spotrebu surových prírodných 
m a t e r i á l o v ,  m n o ž s t v o 
uskladnených odpadov a spotrebu 
energie, čím prispieva k redukcii 
emisií skleníkových plynov.

Medzi odpady, ktoré je možné 
recyklovať patria batérie. Rozklad 
batérie vo voľnej prírode by trval 
okolo 500 rokov, pričom sa z nej 
uvoľnia toxické látky, ktoré môžu 
ohroziť aj naše zdravie. Napríklad 
olovené batérie, ktoré sa používajú 
predovšetkým v autách, stoja 
za 80 % svetovej spotreby olova. 
Olovo je pritom pre človeka 
veľmi nebezpečné, no efektívne 
sa recykluje. Batérie na skládke 
teda môžu kontaminovať pôdu 
a vodu toxickými chemikáliami 
a ťažkými kovmi, v spaľovni sa 

zas niektoré z týchto látok môžu 
uvoľniť do ovzdušia. Dôležité je 
tiež zachovanie vzácnych surovín 
na opätovné použitie. S nárastom 
p o p u l a r i ty  b e z d rô tov ýc h 
zariadení bude vzrastať aj počet 
potrebných batérií, preto je 
dôležité zachovať čo najväčšie 
množstvo zo surovín. 

Malé vybité batérie a 
akumulátory patria do obchodu 
s elektronikou, batériami, 
supermarketu.

Veľké batérie, autobatérie patria 
do predajní batérií, autobatérií. 
Žiarivky, výbojky a ledky patria do 
predajne svietidiel.

Ď a l š i e  i n f o r m á c i e  o 
triedených zložkách odpadov, 
za ktoré zodpovedá organizácia 
zodpovednosti výrobcov NATUR-
PACK, ako aj videogalériu z 
YouTube kanála NATUR-
PACK verejnosti nájdete na 
vzdelávacom webovom portáli 
www.triedenieodpadu.sk a tiež na 
portáli www.naturpack.sk

Vypracovala:  
MVDr. Patrícia Cicoňová, PhD.

Zdroj informácii:  
www.naturpack.sk

poKRačoVanie  
tRiedenie a RecyKlácia  
odpadoV

FolYTaTás  
a Hulladék  

oszTálYozása

gyűjtőtartályba dobnánk. Az 
osztályozott hulladék minőségének  
romlását okozza, ha  a csomagolás 
nincs tömörítve, összenyomva. Ha 
a hulladékot összenyomjuk mielőtt 
kidobnánk, akár nyolcvan százaléknyi 
helyet is megtakaríthatunk, de a 
szlovákok ezt gyakran nem teszik  
meg (itt elsősorban a  műanyag 
csomagolásokra, de papír - karton 
dobozokra és fém italosdobozokra is 
gondolunk). A hulladék tömörítésének  
elmulasztása a tartályok gyors 
megtöltését eredményezi, ami végső 
soron arra késztetheti az embereket, 

hogy a hulladékot bárhová bedobják, 
ahová csak elfér.

A hulladék újrafeldolgozása 
megakadályozza az erőforrások 
pazarlását, csökkenti a természetes 
nyersanyagok felhasználását, a 
tárolt hulladék mennyiségét és az 
energiafogyasztást, hozzájárulva 
ezzel az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez.

Az újrahasznosítható hulladékok 
közé tartoznak az  akkumulátorok is. 
Az akkumulátor lebomlása a talajban 
körülbelül 500 évig tart, miközben 
mérgező anyagok szabadulnak 
fel, amelyek veszélyeztethetik 
egészségünket. Például az ólom 
tartalmú akkumulátorok, amelyeket 
főleg az autókban használnak, a világ 
ólomfogyasztásának 80% -át teszik ki. 
Az ólom nagyon veszélyes az emberre, 
de hatékonyan újrahasznosítható. 
Ezzel szemben a hulladéklerakóban 

tárolt akkumulátorok mérgező 
vegyi anyagokkal és nehézfémekkel 
szennyezhetik a talajt és a vizet, míg a 
hulladékégetőben  veszélyes  anyagok   
kerülhetnek a levegőbe.

A ritka alapanyagokat is fontos 
megőrizni újrafelhasználás 
céljából. A vezeték nélküli eszközök 
népszerűségének növekedésével a 
szükséges  akkumulátorok , elemek 
száma is növekedni fog, ezért 
fontos, hogy minél több alapanyag 
maradjon meg.

A kis méretű lemerült elemeket 
és akkumulátorokat az elektronikai 

szaküzletekben és szupermarketekben 
lehet leadni.

A  n a g y  e l e m e k e t ,  a z 
autóakkumulátorokat az erre 
szakosodott üzletekben, míg 
a  különféle  villanykörtéket és 
világítótesteket a csillár szaküzletek 
gyűjtőpontjainál lehet leadni.

A nyilvánosság számára további 
információk az osztályozott  
h u l l a d é k k o m p o n e n s e k r ő l , 
amelyekért a NATUR-PACK 
felelős, valamint a NATUR-PACK  
YouTube csatornáján található 
videógaléria megtalálható a www.
triedenieodpadu .sk oktatási 
internetes portálon és a www.
naturpack.sk portálon is.

MVDr. Patrícia Cicoňová, PhD.
Információforrás:  

www.naturpack.sk
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spRáVa o činnosti  
FK KecHnec za dRuHý 
polRoK RoKu 2020

BeszáMoló az Fk kenYHec 
TevékenYségéről  

2020 Második FeléBen

Po vcelku úspešnej jeseni 2019, 
po ktorej naše „áčko“ zimovalo 
na 6. mieste tabuľky so ziskom 
33 bodov, sme optimisticky 
hľadeli aj na jarnú časť súťaže. 
Zimná príprava sa začala 14. 
januára 2020   na umelej tráve 
v Moldave nad Bodvou i v 
telocvični SOŠ Košice-Šaca, 
ale po zasadnutí Ústredného 
krízového štábu dňa 9. marca 
a po opatreniach, ktoré prijala 
vláda SR v súvislosti s rýchlo 
sa šíriacou pandémiou COVID 
19, sa museli naše očakávania 
pribrzdiť. Riadiaci orgán 
súťaží, v ktorých štartovali 
naše družstvá, anuloval všetky 
výsledky súťažného ročníka 
2019/20 a začalo sa všetko 
odznova, až kým zase opatrenia 
proti šíreniu sa pandémie 
nezahatali naše plány v októbri. 
Ale poďme pekne po poriadku.

V novom súťažnom ročníku 
2020/21 sme prihlásili do súťaží 
až 4 mládežnícke družstvá 
a mužstvo dospelých do IV. 
Ligy skupiny JUH. Spočiatku 
sme museli vyriešiť základné 
problémy - a to trénerov pre 
každé družstvo a doplnenie 
mužstiev hráčmi. Trénerské 
miesto sa podarilo veľmi rýchlo 
obsadiť u dospelých, do nového 
súťažného ročníka prevzal 
taktovku kouča mužstva 
tréner Dušan Kerpčár.    Do 
začiatku súťaží mládežníckych 
družstiev sa podarilo doriešiť 
aj kvalifikovaných trénerov 
pre túto omladinu. Trénermi 
u žiakov sa stali Matúš Bach, 
Tomáš Mačičák a Ing. Daniel 
Konkoly. Taktovku mužstva 
dorastu prevzal Peter Brunácký.

Naše áčko začalo jesennú 
časť domácou prehrou s 
favoritom z Rudnian, ale 
potom sa rozbehlo ako dobre 
namazaný stroj a vyhralo 
jasným rozdielom štyri zápasy 
za sebou. Po remíze v Spišských 
Vlachoch sa ukázali aj nejaké 

slabiny mužstva, čo malo 
za následok nevyrovnanosť 
v ý k o n o v.  P o  o d c h o d e 
brankára Tomáša Gajdoša na 
štúdia do Českej republiky 
sa najvypuklejšia slabina 
ukázala na poste brankára, o 
čom svedčí 5 inkasovaných 
gólov doma s Pavlovcami nad 
Uhom. Do konca prestupového 
obdobia sa nám podarilo ešte 
získať staronového gólmana 
z FC Košice – Adriána 
Tkáča. Po 12. Kole však prišlo 
zase rozhodnutie vlá dy 
SR o protipandemických 
opatreniach a súťaže boli 
– podobne ako na jar – na 
čas neurčitý prerušené. 
Momentálne nevieme, či 
sa jar začne v normálnom 
plánovanom termíne a ako sa 
dohrajú zápasy z jesennej časti. 

Po 12. kole má naše mužstvo 
na konte 23 získaných bodov 
za 7 víťazstiev, 2 remízy a 3 
prehry a s aktívnym skóre 
40:18. Za získané body nám 
patrí v tabuľke piata priečka 
a postavenie o 4 body lepšie 
pred šiestymi Spišskými 
Vlachmi. Mrzieť nás môžu 
najmä zbytočné straty doma 
s Pavlovcami nad Uhom (1:5) 
a remíza s Ťahanovcami (3:3). 

Egy egészen sikeres 2019-es ősz 
után,  amikor  “A”  csapatunk a 
tabella 6. helyére került 33 ponttal, 
bizakodva vártuk a verseny 
tavaszi idényét. A téli felkészülés 
2020. január 14-én kezdődött a 
szepsi műfüves pályán és a saccai 
középiskola tornatermében, de a 
központi válságstáb március 
9-i ülése és a szlovák kormány 
által a gyorsan terjedő COVID 
19 járvány kapcsán hozott 
intézkedések után  csökkenteni 
kellett elvárásainkat. Azon 
versenyek irányító testülete, 
amelyeken csapataink indultak, 
törölte a 2019/20-as versenyév 
összes eredményét, és mindent 
elölről kellett kezdeni,  mígnem 
a világjárvány terjedése elleni 
intézkedések októberben keresztül 
nem húzták terveinket. De csak 
menjünk szépen sorjában.

Az új, 2020/21-es versenyévben 
4 ifjúsági csapattal és  felnőtt 
csapatunkkal neveztünk   a IV. Liga  
Déli csoportjának versenyeibe. 
Kezdetben alapvető problémákat 
kellett megoldanunk - minden 
csapatnak edzőt biztosítani 
és   játékosokkal  tölteni fel a 
mezőnyt.  Felnőtt csapatunknál 
sikerült gyorsan betölteni az 
edzői posztot, az új versenyévre 
Dušan Kerpčár edző vette át a 
csapat irányítását. Az ifjúsági 

csapatversenyek kezdetéig ide is  
sikerült képzett edzőket találnunk. 
A diákoknál  Matúš Bach, Tomáš 
Mačičák és Ing. Konkoly   Dániel 
lett az edző, míg  Peter Brunácký  
az utánpótlásnál vette át a 
stafétabotot.

A“ csapatunk az őszi idényt  
hazai vereséggel kezdte Rudňany 
csapatával,  de aztán összeszedte 
magát és minden olajozottan 
működött.  Meggyőző fölénnyel 
zsinórban négy mérkőzést 
nyert meg. A Szepesolaszi /
Spišské Vlachy/  döntetlen 
után  megmutatkozott a csapat 
néhány gyenge pontja is, ami 
kiegyensúlyozatlan teljesítményt 
eredményezett. Miután Tomáš 
Gajdoš kapus elutazott, hogy 
megkezdje tanulmányait 
Csehországban, a legnagyobb 
hiányosság a kapus posztján 
mutatkozott meg, amit a hazai 
pályán kapott  5 gól is bizonyít 
a Pálóc /Pavlovce nad Uhom/  
csapatával vívott mérkőzés során. 
Az átigazolási időszak végére 
még sikerült megszereznünk 
egy régi-új kapust az FC 
Kassa-tól - Adrián Tkáčot. A 
12. forduló után azonban ismét  
közbeszóltak a SzK kormányának  
járványellenes intézkedései, 
és a versenyeket - a tavaszihoz 
hasonlóan -  határozatlan időre 
felfüggesztették. Pillanatnyilag 
nem tudjuk, hogy a tavaszi idény 
a rendes, tervezett időpontban 
kezdődik-e, és  hogyan  játsszák 
le az őszi idényből elmaradt  
meccseket. A 12. forduló után 
csapatunk 23 pontot szerzett 7 
győzelemért, 2 döntetlenért és 3  
vereségért, a gólarány aktív 40:18. 
A megszerzett pontokért az ötödik 
helyet foglaljuk el a tabellán, és 4 
ponttal jobb a pozíciónk a hatodik 
Szepesolaszi  /Spišské Vlachy/ 
előtt. Különösen sajnálhatjuk a 
felesleges vereséget itthon Pálóc /
Pavlovce nad Uhom/ csapatával 
(1: 5) és a döntetlent Téhánnyal (3: 
3). A tavaszi visszavágóban lesz  

pokračovanie na str. 12 folytatás a 12. oldalon. 
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V jarnej odvete budeme mať 
čo robiť, lebo práve Pavlovce 
sú pred nami o 3 body. Pekný 
výkon mužstvo podalo najmä 
v Medzeve, kde sme zase 
dokázali, že sa nám na tomto 
trávniku darí a ešte sme v 
Medzeve neprehrali (dve 
víťazstvá a dve remízy). V 
nedeľu 13. septembra 2020 
naše mužstvo vyhralo na 
tomto štadióne 3:1 po dobrom 
výkone celého mužstva. Na 
zápas 13. kola do Veľkých 

Kapušian sme už pre opatrenia 
vlády nevycestovali, prestalo 
sa trénovať a pre prísne 
podmienky sa nedalo na našom 
trávniku ani trénovať.

Pod taktovkou kouča Dušana 
Kerpčára nastupovali hráči: 
Tomáš Gajdoš, Marcel Drábik, 
Adrián Tkáč – brankári – a 
hráči v poli Filip Korček, Patrik 
Takáč, Ondrej Köver, Robert 
Kocai, Dávid Šipoš, Tomáš 
Šmajda, Michal Lenart, Viliam 
Macko, Peter Palencsár, Matúš 
Bach, Samuel Szabó, Jakub 
Olajoš, Daniel Konkoly, Ľuboš 
Polačko, Mário Norko, Matej 
Majoroš, Matej Szmerek.

D r u ž s t v o  s t a r š í c h 
dorastencov súťažilo ako 
aj v minulom súťažnom 
ročníku v IV. lige, SD, skupina 
Košickogemerská. Pre úplnosť 
treba napísať, že nie všetci 

hráči boli z kategórie staršieho 
dorastu (ročníky narodenia 
2002-2003), ale nastupovali 
niekedy aj 15-roční chlapci pre 
nedostatok hráčov. Spočiatku 
sa mužstvu lepšie darilo, 
vyhrali nejaké zápasy, ale 
potom prišli silnejší súperi a 
už sa tak nedarilo. V tabuľke 
zimujú na 9. Mieste s 9 bodmi za 
tri víťazstvá a s pasívnym skóre 
13:42. Mužstvo reprezentovali 
hráči Ladislav Motyka, Adam 
Danko, Dávid Škovran, Nicolas 

Gergeľ, Tomáš Korán, Samuel 
Križko, Rastislav Rusič, Samuel 
Cinkanič, Peter Németh, 
Patrik Hovan, Richard Holub, 
Richard Ferencz, v posledných 
zápasoch mužstvo doplnili žiaci 
Ondrej Horváth, Radoslav Tóth 
a Dávid Ucekaj. 

V  s ú ť a ž n o m  r o č n í k u 
2020/21 sme sa pustili do 
odvážneho projektu, keď 
sme do súťaží prihlásili 
starších aj mladších žiakov 
(ako dvojičku), ktorí zápolili 
v II. lige– SŽ-U15-skupina 
A-VsFZ, resp. v II.lige-MŽ-
U13-skupina A-VsFZ. Rozbeh 
nebol vôbec jednoduchý, lebo 
za pochodu sme museli doplniť 
družstvá, aby sme mali aspoň 
dostatočný počet hráčov na 
nastúpenie na zápas. Postupne 
sa podarilo doplniť najmä 
starších žiakov, ktorí po jeseni 
zimujú na 11. mieste s tromi 

poKRačoVanie spRáVa o činnosti FK KecHnec
FolYTaTás  BeszáMoló az Fk kenYHec

tennivalónk, mert éppen Pálóc  
áll előttünk 3 ponttal.  Csapatunk 
különösen Mecenzéfen nyújtott 
szép teljesítményt, ahol ismét 
bebizonyítottuk, hogy ezen a 
gyepen mindig szerencsénk 
van,  Mecenzéfen még nem 
veszítettünk mérkőzést (két 
győzelem és két döntetlen).  Kiváló 
csapatjátékkal 2020. szeptember 
13-án, vasárnap  3: 1-re nyertünk 
ebben a stadionban.  A 13. forduló 
mérkőzésére Nagykaposra 
a kormányzati intézkedések 

miatt már nem utazthattunk el, 
abbamaradtak az edzések is,  és a 
szigorú feltételek miatt még  hazai 
pályán sem  tréningezhettünk.

Dušan Kerpčár tréner vezetése 
alatt ezek a játékosok léptek  
pályára: Tomáš Gajdoš, Marcel 
Drábik, Adrián Tkáč - kapusok – és 
a mezőnyjátékosok : Filip Korček, 
Patrik Takáč, Ondrej Kövér, 
Robert Kocai, Dávid  Sipos, Tomáš 
Smajda, Michal Lénárt, Viliam 
Macko, Peter Palencsár, Matúš 
Bach, Szabó  Samuel, Jakub Olajoš, 
Daniel Konkoly, Ľuboš Polačko, 
Norko Mário, Matej Majoroš és 
Matej Szmerek.

Az idősebb serdülők csapata 
éppúgy, mint az elmúlt 
versenyévben,  a IV. liga, SD, 
Kassa-gömöri csoportjában 
versenyzett. A teljesség kedvéért 
meg kell jegyezni, hogy nem 
minden játékos az idősebb serdülők 

(2002-2003 között születettek) 
kategóriájába tartozott,  időnként  
15 éves fiúk is pályára léptek 
játékoshiány miatt. Eleinte 
jobban teljesített a csapat, nyertek 
néhány mérkőzést, de aztán 
erősebb ellenfelek jöttek, és már 
nem sikerült győzniük. A tabellán 
a 9. helyen  állnak  9 ponttal  3 
nyert mérkőzésért és 13:42 
passzív gólaránnyal. A csapatot 
Ladislav Motyka, Adam Danko, 
Dávid Škovran, Nicolas Gergeľ, 
Tomáš Korán, Samuel Križko, 

Rastislav Rusič, Samuel Cinkanič, 
Németh Peter, Patrik Hovan, 
Richard Holub és Richard Ferencz 
képviselte, az utolsó mérkőzéseken  
csatlakozott  hozzájuk Ondrej 
Horváth, Radoslav Tóth és Ucekaj 
Dávid.

A 2020/21-es versenyévben 
merész projektbe kezdtünk, 
amikor az idősebb és fiatalabb 
diákokat  neveztük a versenyekbe, 
akik a KSzFSz  II. ligájának  
SŽ-U15-A csoportjában, ill. 
a KSzFSz II.ligájának-MŽ-
U13-A csoportjában mérkőztek 
meg.  A kezdet egyáltalán nem 
volt egyszerű, mert menet 
közben  kellett feltöltenünk a 
csapatokat játékosokkal, hogy 
meg legyen a keretünk a meccsek 
előtt. Fokozatosan sikerült a 
játékospótlás, főleg az idősebb 
diákok csapatában, akik az őszi 
szezon  után a 11. helyen állnak 
három ponttal. Az idősebb diákok 
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bodmi. Za starších žiakov 
nastupovali: Patrik Závodský, 
Erik Varga, Emil Adu, Marko 
Oravec, Ondrej Horváth, Dávid 
Ucekaj, Gábor Ónodi, Dominik 
Čarný, Samuel Zubko, Maroš 
Horváth, David Lakatos, 
Samuel Horváth, Leonard 
Dudáš, Radoslav Tóth, Mikuláš 
Horváth, Erik Horváth.

Mladší žiaci pod vedením 
trénera Matúša Bacha zimujú v 
súťaži II.liga-MŽ-U13-skupina 
A-VsFZ    na 12. mieste so ziskom 
1 bodu. Mladší žiaci nastupovali 
v tejto zostave: Samuel Kuzma, 
Rudolf Schnürer, Sebastián 
Bito, Michal Schmidt, Dávid 
Mirga, Viktor Pota, Martin 
Balog, Jaroslav Ferencz, Šimon 
Marek Hanušovský, Alex Fábry, 
Maroš Špilka, Martin Špilka, 
Daniel Džuga, Tobias Sedlák.  

Nesmieme však zabudnúť 
ani na najmenších futbalistov 
v našej prípravke. Prihlásení 
sú do okresnej súťaže, kde si 
merajú sily s rovesníkmi z 
okolia. Po jesennej časti zimujú 
na 6. priečke ligovej tabuľky 
v skupine B s tromi bodmi. Za 
najmenších žiakov pod vedením 
trénera Tomáša Mačičáka 
nastupovali v jeseni títo hráči: 
Šimon Marek Hanušovský, 
Július Čupka, Alan Tobias 
Korán, Damián Bito, Timon 
Gajdoš, Adam Oliver Korán, 
Valerij Ivan Tóth, Jaroslav 
Ferencz, Štefan Iván, Soňa 
Hajníková, Alex Fábry, Hugo 
Kočiš, Christopher Engelmayer, 
Daniel Džuga, Maroš Špilka. 

Aby sa našim futbalistom 
darilo reprezentovať obec, o 
ich všestranné zabezpečenie sa 
starali dobrovoľní funkcionári, 
ktorým by som sa chcel za 
ich obetavosť poďakovať. 
Menovite sú to títo dobrovoľní  
funkcionári: Mgr. Sebastián 
Csúti, Ing. Ladislav Danko, 
Štefan Fečo, Dušan Horváth, 
Ing. Tomáš Konkoly, Ing. Ondrej 
Köver, MUDr. Peter Levkuš, 
Peter Németh, Štefan Tucík, 
Štefan Varga, Pavol Bito, Rita 

Konkolyová, Mária Kövesdiová, 
Ján Vaško a ďalší, ktorí sa 
starali o kvalitu trávnika, hracej 
plochy ako aj o zabezpečenie 
o b č e r s t v e n i a  a  i n ý c h 
potrebných vecí. Naša vďaka 
patrí aj kuchárkam a personálu 
Športového areálu v Kechneci, 
ktorí po každom majstrovskom 
zápase pripravili hráčom 
chutnú večeru. Ďakujeme aj 
rodičom našich najmenších 
športovcov, ktorí ich sprevádzali 
na futbalový štadión a všemožne 
ich podporovali v ich športovom 

napredovaní. Zvlášť srdečná 
vďaka patrí starostovi obce, 
JUDr. Ing. Jozefovi Konkolymu, 
ktorý všemožne naše úsilie 
podporoval a obetavo sa staral 
o úspešnú činnosť klubu po 
všetkých stránkach.

Všetkým našim fanúšikom, 
rodičom našich hráčov, čitateľom 
občasníka Kechnec dnes a 
obyvateľom obce chcem v mene 
Výkonného výboru FK Kechnec 
popriať pokojné vianočné sviatky 
v kruhu rodiny, pevné zdravie 
a všetko dobré v novom roku. 
Chcem vyjadriť presvedčenie, 
že sa s našimi fanúšikmi opäť 
stretneme v jarnej odvete na 
našom futbalovom štadióne.

Mgr. Ján Uhrín,  
predseda FK Kechnec

poKRačoVanie spRáVa o činnosti FK KecHnec
FolYTaTás  BeszáMoló az Fk kenYHec 

csapata: Závodský Patrik, Varga 
Erik, Adu Emil, Marko Oravec, 
Ondrej Horváth, Ucekaj Dávid, 
Ónodi Gábor, Čarný Dominik, 
Zubko Samuel, Horváth Maroš, 
Lakatos Dávid, Horváth Samuel, 
Leonard Dudáš, Tóth Radoslav, 
Horváth Mikuláš és Horváth Erik

A fiatal diákok Matúš Bach 
edző irányításával  a KSzFSz  
II. Ligájának  MŽ-U13-A 
csoportjában  a 12. helyen állnak  
1 ponttal. Ebben a csoportban 
fiatalabb diákok fociznak: 

Samuel Kuzma, Rudolf Schnürer, 
Sebastián Bito, Michal Schmidt, 
Mirga Dávid, Pota Viktor, Balog 
Martin, Jaroslav Ferencz, Šimon 
Marek Hanušovský, Fábry Alex, 
Maroš Špilka, Martin Špilka, 
Daniel Džuga és Tobias Sedlák.

Nem feledkezhetünk meg 
azonban a legkisebb futballistáinkról 
sem. Neveznek a kerületi versenyre, 
ahol a környékbeli társaikkal mérik 
össze erejüket. Az őszi idényt 
követően három ponttal a B csoport  
tabellájának 6. helyén állnak. A 
legfiatalabb diákokhoz Tomáš 
Mačičák edző vezetésével ősszel a 
következő játékosok csatlakoztak: 
Šimon Marek Hanušovský, 
Július Čupka, Alan Tobias Korán, 
Damián Bito, Timon Gajdoš, 
Adam Oliver Korán, Valerij Ivan 
Tóth, Jaroslav Ferencz, Štefan 

Iván,  Hajnik Soňa, Hugo Kočiš, 
Christopher Engelmayer, Daniel 
Džuga és Maroš Špilka.

Annak érdekében , hogy 
futballistáink sikeresen képviseljék 
községünket,  önkéntesek 
gondoskodtak arról, hogy minden 
biztosított legyen számukra, 
akiknek szeretném megköszönni 
odaadásukat. Nevesítve a 
következő önkéntesekről van 
szó: Mgr. Sebastian Csuti, Ing. 
Ladislav Danko, Štefan Fečo, 
Dusan Horváth, Ing. Tomáš 
Konkoly, Ing. Ondrej Köver, MUDr. 
Peter Levkuš, Németh Peter, 
Štefan Tucík, Štefan Varga, Pavol 
Bito, Rita Konkolyová, Mária 
Kövesdiová, Ján Vaško és mások, 
akik gondoskodtak a gyep  és a 
pálya karbantartásáról, valamint  
frissítők és egyéb szükséges dolgok 
biztosításáról. Köszönet illeti 
a szakácsnőket és a Kenyheci 
Sporközpont munkatársait is, 
akik minden bajnoki mérkőzés 
után finom vacsorát készítettek 
a játékosoknak. Köszönetet 
mondunk legfiatalabb játékosaink 
szüleinek is, akik elvitték őket 
a futballstadionra, és minden 
lehetséges módon támogatták 
sportfejlődésüket. Külön köszönet 
a falu polgármesterének, JUDr. 
Ing.  Konkoly Józsefnek, aki 
minden lehetséges módon 
támogatta erőfeszítéseinket, és 
minden szempontból odaadóan 
segítette a klub sikeres működését.

Az FK Kenyhec Végrehajtó 
Bizottsága nevében szeretnék 
minden szurkolónak, játékosaink 
szüleinek, a Kenyhec Ma magazin 
olvasóinak és a falu lakóinak békés 
karácsonyi ünnepeket kívánni 
családjuk körében, jó egészséget és 
minden jót az új évben. Szeretném 
kifejezni meggyőződésemet, 
hogy a tavaszi visszavágókon 
a futballstadionunkban ismét 
találkozunk szurkolóinkkal.

Mgr. Ján Uhrín, 
FK Kenyhec elnöke
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inFoRMácie pRe občanoV

Obec Kechnec ako správca 
dane oznamuje občanom, že 
sadzby daní a poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu zostávajú 
na rok 2021 nezmenené.

Obec Kechnec poskytuje pre 
občanov starších ako 65 rokov a 
držiteľov preukazu zdravotne ťažko 
postihnutého (ZŤP)  ú ľ a v u  na 

daní zo stavieb a bytov slúžiacich 
na trvalé bývanie a z pozemkov, 
ktoré slúžia výhradne pre ich 
osobnú potrebu vo výške 50 %.

Možno ste z médií postrehli 
novelu zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, ktorou 
sa úľavy na dani zo stavieb a 
bytov poskytnú automatický 
po dovŕšení stanoveného veku, 
avšak v prípade pozemkov musí 
občan o úľavu aj naďalej požiadať 
vyplnením prílohy k priznaniu k 
dani z nehnuteľnosti na obecnom 
úrade, a to do 31.1.2021. 

Všetky zmeny vlastníctva, zmeny 
rozlohy pozemkov, podanie prílohy 
k DZN a predloženie potvrdení  na  
poskytnutie úľav a iné náležitosti 
týkajúce sa dani a poplatkov je  
potrebné oznámiť na obecnom 
úrade najneskôr do 31.1.2021. Po 
tomto termíne nebude možné 
uplatniť úľavu na dani.

Iste ste nevedeli, že našu 
obec už vyše roka sponzorsky 
podporuje  nový občan obce 
pán František Irrgang. 
Prisťahoval sa do našej obce a 
krátko po príchode nás oslovil, 
že by chcel dobrovoľne nezištne 
podporovať verejnoprospešné 
aktivity obce. Na vlastnú žiadosť 
uzatvoril zmluvu s obecnou 
neziskovou organizáciou. Je 
to charizmatický pán v rokoch, 
ktorý prežil väčšinu pracovného 
života v Luxembursku. Pochádza 
z Košíc a v dôchodkovom veku 
sa presťahoval do našej obce. 
Veľmi si vážime jeho podporu a 
touto cestou mu chceme verejne 
poďakovať.

Dobré meno našej obce už 
dlhé roky šíri aj pán Tibor 
Husár, ktorý sa zúčastňuje 
bežeckých pretekov. V tomto 
roku sa však kvôli pandémii 
nekonalo veľa pretekov, ale na 
tých ktoré sa uskutočnili sa 
zúčastnil: v Blažiciach, Domaši, 
Banskom, Šaci, v USSK, 
Sačurove, Ruskove, Čerhove 
a na Malom pieninskom 
maratóne. Ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu a prajeme mu veľa 
zdravia a bežeckých úspechov.

Upozorňujeme občanov, že podľa 
VZN č.8 vyplývajú v našej obci pre 
držiteľov psov nasledovné pravidlá:
- každého psa, držaného na 

území obce je potrebné 
zaevidovať na obecnom úrade

- voľný pohyb psov na verejnom 
priestranstve je zakázaný

- bezodkladne odstrániť 
nečistotu spôsobenú psom na 
verejnom priestranstve

-  chov psov v bytových 
jednotkách je zakázaný

-  v rodinných domoch je možné 
chovať maximálne 2 psov. Pre 
chov viac ako 2 psov je potrebný 
písomný súhlas obce.

-  na chov plemien so zvýšenou 
agresivitou je potrebný 
písomný súhlas obce

-  zabezpečiť pravidelné 
očkovanie psov

-  každú zmenu 
hlásiť na 
obecnom úrade 
do 30 dní

Za nedodržanie 
spomínaných 
pravidiel môže 
byť držiteľovi 
psa udelená 
pokuta až do 
výšky 165 €.

Obec Kechnec týmto nariadením určuje výšku príspevkov na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení, ktorého je 
zriaďovateľom – t.j. Materskej školy v obci Kechnec.
Obec Kechnec poskytuje stravu deťom v materskej škole 
prostredníctvom Súkromnej školskej jedálne. Zákonný zástupca 
hradí denné stravné (cena potravín) vo výške 1,45 Eur
 - Desiata 0,36 eur na jedno jedlo
 - Obed 0,85 eur na jedno jedlo
 - Olovrant 0,24 eur na jedno jedlo
Výška režijných nákladov je stanovená v sume 1,58 eur na jedno jedlo, čo 
mesačne pri plnej dochádzke dieťaťa činí cca. 32,00 eur k cene potravín 
(1,45 eur x počet obedov), ktoré hradí zákonný zástupca dieťaťa.

Obec Kechnec ako zriaďovateľ MŠ, tak ako aj v roku 2020, v rámci 
sociálneho programu aj v roku 2021 v plnej výške prevezme úhradu 
režijných nákladov za deti v MŠ. To znamená, že ročne prispeje na 
stravnú jednotku jedného dieťaťa  v sume cca. 316,00 eur. Ročný 
náklad tak pre obec predstavuje cca. 15.800 eur. Obec považuje za 
mimoriadne dôležité, aby boli deti vedené k správnym stravovacím 
návykom a preto apelujeme na rodičov, aby svojim ratolestiam 
umožnili využívať pestrú ponuku jedál v našej materskej škôlke.

Ako z uvedeného vyplýva, obec prevzala na seba finančné záväzky, 
ktoré by inak museli znášať rodičia a to z dôvodu, že si uvedomuje 
súčasnú zložitú ekonomickú situáciu v spoločnosti a verí, že týmto 
aktom prispeje k tomu, aby deťom bola poskytnutá ta najlepšia 
starostlivosť.

Dúfame a vyjadrujeme nádej, že ste si vedomí toho, že obec v 
maximálnej miere prispieva na zdravý vývin dieťaťa.

Vážení občania, dovoľte nám v 
krátkosti Vás informovať o zmenách 
platenia za vodné a stočné.

Doposiaľ sa prevádzala úhrada 1 x 
ročne. Od roku 2021 dôjde k zmene 
platenia za dodávanú pitnú vodu 
a odvádzanú splaškovú odpadovú 
vodu. Občania bývajúci v domoch 
a bytovkách č. 14 a 46 budú povinní 

uhrádzať mesačné zálohové splátky. 
Paušál sa stanoví podľa odberu 
pitnej vody za obdobie 28.8.2018 - 
22.8.2019 a ceny za 1 m3 pitnej vody. 
Zálohové poplatky za užívanie 
splaškovej kanalizácie sa stanovia 
podľa počtu osôb v domácnosti, 
množstva vypustenej odpadovej 
vody a ceny za 1 m3 odpadovej 

vody. Cieľom tohto opatrenia je 
znížiť finančné zaťaženie obce 
Kechnec z dôvodu zvýšenia počtu 
nedisciplinovaných odberateľov 
pitnej vody a producentov 
odpadových vôd. Touto cestou 
ďakujme všetkým tým, ktorí 
čestne, zodpovedne a pravidelne 
uhrádzajú náklady spojené  

dodávkou pitnej vody a čistením 
odpadových vôd. Žiaľ je skupina 
občanov, ktorí zámerne „zabúdajú“ 
na pravidelné platenie svojich 
záväzkov. Od 1.1.2021 budeme 
pravidelne v obecných novinách 
menovite informovať o tom kto a 
aké pozdĺžnosti voči obci má (voda, 
kanál, dane, odpad, nájomné atď.).

Miestne dane a poplatok za koMunálny odpad  
a drobné stavebné odpady na rok 2021

pravidlá chovu  
psov v našej obci 

vedeli ste že?

zMeny platenia za vodné a stočné

výška príspevkov na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školskoM 
zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce kechnec:
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LakoSSági  információk

Kenyhec község, mint a helyi adók 
kezelője értesíti Önöket, hogy a helyi 
adók  és a szemétszállítási díj nem 
változnak  2021-ben.
Kenyhec önkormányzata 50 % -os 
adókedvezményt biztosít azoknak 
az állampolgároknak, akik 65 
évnél idősebbek vagy a súlyos 
egészségügyi fogyatékkal élők 

számára kibocsátottt igazolvánnyal 
r e n d e l k e z n e k ( Z Ť P ) .  A z 
adókedvezmény azokra az épületekre 
és földterületekre vonatkozik, 
melyek állandó lakhelyül szolgálnak  
vagy személyes szükségleteiket 
biztosítják. Talán felfigyeltek a 
médiában közzétett helyi adókról és 
illetékekről szóló 582/2004  számú 

törvény módosítására, amely 
meghatározott életkor elérése után 
automatikusan mentesítést nyújt 
az épületek és lakások adója alól, de 
földterület esetén az állampolgárnak 
továbbra is  mentességet kell kérnie az 
ingatlanadó bevallás mellékletének 
kitöltésével 2021.1.31-ig a községi 
hivatalban.

Minden tulajdonosváltozást,  
fö l d te rü l et  v á l to z á st ,  a z 
adókedvezményhez szükséges 
mellékletet és a helyi adókat és 
illetékeket érintő bármilyen 
igazolást  legkésőbb 2021.1.31-ig kell 
bejelenteni vagy benyújtani a községi  
hivatalnál. Ezen időpont után nem 
lehet adójóváírást igényelni.

Bizonyára nem tudják, hogy 
községünket már több mint egy 
éve szponzorálja új lakosunk 
františek irrgang. Röviddel   
községünkbe  költözése után  
megkeresett minket, hogy 
önként szeretné támogatni a 
falu közhasznú tevékenységét. 
Saját kérésére szerződést kötött 
a községi  nonprofit szervezettel. 
Egy karizmatikus emberről van 
szó, aki aktív éveinek  nagy részét 
Luxemburgban töltötte.  Kassáról 
származik, nyugdíjas korában  
költözött községünkbe. Nagyra 
értékeljük támogatását, és ezúton 
szeretnénk  neki  nyilvánosan  
köszönetet mondani.
Községünk jó hírét évek óta 
terjeszti Huszár Tibor, aki 
futóversenyeken vesz részt. Idén 
azonban a világjárvány miatt 
sok versenyre nem került sor, 
de részt vett azokon, amelyeket 
megrendeztek : Balogdon, 
Domasán,  Besztercebányán, 
S a c c á n ,   U k r a j n á b a n , 
Szacsúron, Ruszkán, Csörgőn 
és a Kis Pienyiniki  Maratonon.  
Köszönjük a példamutató 
reprezentációt,  jó egészséget és 
további  sportsikereket kívánunk 
neki.

Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a 
8. sz ÁÉR/általános érvényű rendelet/ 
értelmében az ebtulajdonosoknak az 
alábbi szabályokat kell betartaniuk:
- a község területén tartott 

valamennyi kutyát 
nyilvántartásba kell vétetni a 
községi hivatalban

- tilos a kutyák szabad mozgása 
közterületeken 

- az eb által okozott szennyeződéseket  
azonnal el kell távolítani a 
közterületekről

- tilos kutyákat lakásegységekben 
tartani

-  családi házakban legfeljebb 2 
kutya tartható. Több mint 2 kutya 
tartásához az önkormányzat 
írásbeli hozzájárulása szükséges.

- fokozottan agresszív  fajták 
tartásához az önkormányzat 
írásbeli hozzájárulása szükséges

- biztosítani kell a kutyák rendszeres 
oltását

- 30 napon belül be kell jelenteni az 
esetleges változásokat a községi 
hivatalban

Az említett szabályok be nem 
tartása esetén az ebtartók 165 
euróig terjedő bírsággal sújthatók.

Kenyhec önkormányzata rendeletben határozza meg a hozzájárulás 
összegét a költségek részleges megtérítésére abban az iskolai létesítményben, 
amelynek alapítója – azaz a Kenyheci Óvodában.

Kenyhec önkormányzata az óvodás gyermekek étkeztetését a 
Magániskolai étkezdén keresztül biztosítja.A törvényes képviselő a napi 
étkezési egységért (élelmiszer ára)  1,45 €-t fizet

 - Tízórai    0,36 € étkezésenként
 - Ebéd       0,85 € étkezésenként
 - Uzsonna 0,24 € étkezésenként
Az étkezési egység teljes ára azonban  a rezsiköltségeket is tartalmazza,  

úgymint az energiafogyasztás költségeit, bérek, fertőtlenítő és tisztítószerek  
és az élelmiszerek elkészítéséhez kapcsolódó egyéb  költségeket.

A rezsiköltség összege étkezési egységenként 1,58 €-t tesz ki, ami  havonta 
kb. 32,00 €-s pluszköltséget jelent a törvényes képviselő által fizetett összeg 
felett (1,45 € x ebédek száma), ha a gyerek egész hónapban járt óvodába.

Kenyhec önkormányzata, mint az óvoda alapítója, 2020-ban, de a 
szociális program keretén belül 2021-ben is  az étkeztetés   teljes rezsiköltségét 
fedezi. Ez azt jelenti, hogy évente cca 316,00 €-val járul hozzá  egy gyermek 
étkeztetéséhez Az önkormányzat éves költsége kb. 15 800,00 €. Az 
önkormányzat rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyermekek elsajátítsák  
a helyes étkezési szokásokat, ezért felkérjük a szülőket, hogy  tegyék lehetővé 
gyermekeik  számára a változatos étkezést óvodánkban.

A fentiekből  kitűnik, hogy az önkormányzat olyan pénzügyi 
kötelezettségeket vállalt magára, amelyeket egyébként a szülőknek kellene 
viselniük, mert tisztában van a társadalom jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetével, és úgy véli, hogy ezzel elősegíti a gyermekek lehető legjobb 
ellátását.

Reméljük és bízunk benne, hogy tisztában vannak azzal, hogy a község a 
lehető legnagyobb mértékben járul hozzá a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Kedves polgárok, hadd tájékoztassam  
Önöket röviden az ivóvíz- és 
csatornadíj fizetési módjának  
változásáról.

Eddig  évente egyszer  fizettek 
a szolgáltatásért.  2021-től 
megváltozik az  ivóvíz ellátásért 
és   a szennyvíz elvezetésért kirótt 
összeg befizetésének módja.  A 

családi házakban és a 14-es és a 46-
os házszámú lakóépületben élők havi 
előleget fizetnek majd. Az átalánydíjat 
a 2018.8.28-a és 2019.8.22-e közötti 
időszak ivóvízfogyasztása és 1 m3 
ivóvíz ára alapján határozzák meg. 
A szennyvíz elvezetésért a havi előleg 
összegét a háztartásban élők száma, 
a  szennyvíz mennyisége és  1 m3 

szennyvíz ára alapján határozzák 
meg. Ennek az intézkedésnek a célja 
a községre háruló pénzügyi terhek 
csökkentése  az ivóvíz fegyelmezetlen 
fogyasztóinak és a  szennyvíztermelők 
számának növekedése miatt. Ezúton 
köszönjük meg mindazoknak, akik 
felelősségteljesen és rendszeresen 
fizetik a víz- és csatornadíjat. Sajnos  

a lakosság egy csoportja szándékosan 
„elfelejti” rendszeresen törleszteni 
adósságait. 2021. január 1-jétől 
rendszeresen közzétesszük az községi  
lapban azoknak a névsorát, akiknek 
tartozásai vannak az önkormányzat 
felé (vízdíj, csatornadíj, adók, 
szemétdíj, bérleti díjak stb.).

Helyi adók és a szemétszállítás díja 2021-ben

a kutyatartás 
feltételei 
községünkben 

tudják-e  ?

Változás az iVóVíz- és csatornadíj fizetési módjában

a kenyHec önkormányzatának 
fenntartói Hatáskörébe tartozó 
iskolai létesítmény költségeinek 
részleges megtérítéséHez nyúj-
tott Hozzájárulások összege
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V dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 
sme absolvovali celoobecné tes-
tovanie na ochorenie COVID-19.

Aj touto cestou chceme vy-
jadriť poďakovanie tím, ktorí 
zodpovedne pristupovali k tejto 
situácii a podrobili sa testova-
niu a postavili sa zodpovedne k 
svojmu zdraviu, zdraviu svojich 
blízkych a zdraviu svojho oko-
lia. Pri tej príležitosti je potreb-
né poďakovať aj všetkým tým, 
ktorí boli takpovediac v prvej 
línii a mnohokrát vystavovali 
nebezpečenstvu svoje zdravie. 
Zdravotnícky personál  odviedol  
zodpovedný plnohodnotný pro-
fesionálny výkon, ktorý ste mali 
možnosť pocítiť na vlastnej koži. 
V overaloch a maskách ste ich 
možno nespoznali, ale väčšina 
z nich bola z Kechneca alebo 
okolia. Menovite: MUDr. Beáta 
Grittersová, Alena Dudášová, 
MVDr. Miroslava Mitrová, Di-
ana Ďuďáková, Renáta Adamová, 
Martina Bitová, Lenka Šoltésová, 
MUDr. Katarína Molnárová, 

Patrícia Olajošová, Beáta Ha-
jniková a Gabriel Leško.

Dobrovoľníci: JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly, Ing. Ladislav Danko, Ing. 
Tomáš Konkoly, Rita Konkoly, 
Estera Fečová, Ing. Csilla Pata-
kyová, Ladislav Džuga, František 
Horváth st., František Horváth ml., 
Marián Horváth, Karol Horváth, 
Ing. Tibor Kövešdi, Adam Danko, 
Jozef Horváth, Milan Horváth, Ing. 
Ondrej Köver, Mária Kövešdiová. 

Administratívni pracovníci: 
Eva Danková, Mgr. Agáta Dan-
ková, Kristína Danková, Tünde 
Bödi, Ing. Katarína Ivánová, Dáša 
Mičková, Ing. Alexandra Kappel 

Stravu zabezpečovali kuchárky 
zo školskej jedálne pani Emília 
Miková a Judita Elischerová, 
a pripravovali ju v priestoroch 
kuchyne obecného úradu.

Veliteľom odberového miesta 
Kechnec bol príslušník ozbro-
jených síl Peter Kurej a na po-
riadok dohliadal tiež príslušník 
Okresného riaditeľstva PZ 
Košice-okolie.

2020.10.31-én és 2020.11.1-
én eredményesen befejeztük a 
COVID-19 tesztelést községünkben. 
Ezúton  szeretném kifejezni 
köszönetemet azoknak, akik 
felelősséggel viszonyultak a hely- 
zethez és teszteltették magukat, 
ezzel is bizonyítva, hogy nem 
közömbösek  saját egészségük, a 
szeretteik és a környezetükben élők 
egészsége  iránt. Köszönetet kell 
mondanunk mindazoknak is, akik 
úgymond az első vonalban voltak, 
és gyakran saját egészségüket is 
veszélyeztették. Az egészségügyi 
személyzet felelősségteljes szakmai 
teljesítményt nyújtott, amelyet a 
saját bőrükön tapasztalhattak meg 
Önök is. Lehet, hogy overalban és 
maszkban nem ismerték fel őket, 
de a legtöbbjük Kenyhecről vagy a 
környékről származott. Nevezetesen 
az egészségügyi személyzet: 
MUDr. Beáta Grittersová, Alena 
Dudášová, MVDr. Miroslava 
Mitrová, Diana Ďuďáková, 
Renáta Adamová, Martina 
Bitová, Lenka Šoltésová, MUDr. 

Katarína Molnárová, Patrícia 
Olajošová, Beáta Hajniková és 
Gabriel Leško. Önkéntesek: JUDr. 
Ing.  Konkoly József, Ing. Ladislav 
Danko, Ing. Tomáš Konkoly, Rita 
Konkoly, Estera Fečová, Ing. Csilla 
Patakyová, Ladislav Džuga, id. 
František Horváth, ifj. František 
Horváth, Horváth Marián, Horváth 
Karol, Ing. Kövešdi Tibor, Danko 
Ádám, Horváth Jozef, Horváth 
Milán, Ing. Ondrej Köver és Mária 
Kövešdiová.  Adminisztrációs 
személyzet: Eva Danková, Mgr. 
Agáta Danková, Kristína Danková, 
Bödi Tünde, Ing. Katarina 
Ivanova, Dáša Mičková és Ing. 
Kappel Alexandra.  Az étkezést az 
iskolai étkezde szakácsai, Emília 
Miková és Judita Elischerová 
biztosították, és az önkormányzati 
hivatal konyhájában készítették 
el. A kenyheci mintavételi pont 
parancsnoka a fegyveres erők tagja 
Peter Kurej volt,  a rendet a Kassa-
vidéki Regionális Rendőrség 
kerületi igazgatóságának tagja  
felügyelte.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční 
v dobe od 15. februára 2021 do 31. 
marca 2021. Povinnosť sčítať sa 
vyplnením sčítacieho formulára 
majú všetci obyvatelia Sloven-
skej republiky. Pre účely sčítania 
sa obyvateľom rozumie každý, kto 
má v Slovenskej republike trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný po-
byt. Obyvateľom sa zároveň ro-
zumie aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej 
republiky obvyklý pobyt. Za ne-
plnoletého obyvateľa a za oby-
vateľa, ktorý nie je spôsobilý na 
právne úkony má povinnosť vy-
plniť sčítací formulár jeho zákon-
ný zástupca. Obyvateľ sa sčíta 
sám alebo s pomocou blízkej os-
oby kedykoľvek a na akomkoľvek 
mieste využitím počítača, tabletu 
alebo mobilu s pripojením na in-
ternet. Sčítací formulár nájde na 

webovej stránke www.scitanie.
sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude dostupná 
pre operačné systémy Android a 
iOS. Ak sa nemôžete alebo nevi-
ete sčítať sami máte možnosť 
využiť službu asistovaného sčíta-
nia. V našej obci bude zriadené 
kontaktné miesto na Obecnom 
úrade, kde vám so sčítaním 
pomôže stacionárny asistent. 
Na území obce bude tiež pôsobiť 
mobilný asistent, ktorý navštívi 
domácnosť obyvateľa v prípade, 
že o takúto službu požiada (napr. 
z dôvodu imobility), teda počas 
prvých 2 týždňov doby sčítania 
zavolá na obec alebo call cen-
trum. Všetky údaje, ktoré oby-
vateľ počas sčítania do formulára 
uvedie, sa musia vzťahovať na 
rozhodujúci okamih sčítania, 
ktorým je 1.január 2021.

A népszámláláshoz szükséges 
adatgyűjtésre  2021. február 15.-e  és 
2021. március 31.-e között kerül sor. Az 
összeírásban a Szlovák Köztársaság 
minden lakosa köteles részt venni 
a népszámlálási űrlap kitöltésével. 
A népszámlálás szempontjából a 
lakosság minden olyan személyt 
jelent, akinek állandó, ideiglenes 
vagy tolerált lakhelye van a Szlovák 
Köztársaságban. 

Lakos alatt értendő továbbá az 
olyan  Európai Uniós polgár is, 
akinek szokásos tartózkodási helye 
a Szlovák Köztársaság. Kiskorú   
és cselekvőképtelen személyek 
esetében  törvényes  képviselőjük 
köteles kitölteni a népszámlálási 
űrlapot. A lakosnak önállóan vagy 
egy közeli személy segítségével  kell 
kitöltenie az űrlapot  számítógépet, 
táblagépet vagy internetkapcsolattal 
rendelkező mobiltelefont használva. 

A népszámlálási űrlap megtalálható a 
www.scitanie.sk weboldalon. Android 
és iOS operációs rendszerekben 
elérhető  lesz mobilalkalmazáson 
keresztül is.  Amennyiben nincs rá 
lehetősége vagy önállóan nem tudja 
kitölteni az űrlapot, asszisztens 
segítségét veheti igénybe. A község 
területén egy kapcsolattartó 
pontot hoznak létre a községi 
hivatalnál, ahol egy  asszisztens 
segít a népszámlálásban. Mobil 
asszisztens is  rendelkezésükre áll 
majd, aki meglátogatja otthonukban 
azokat, akik ezt igénylik /pl. 
immobilitás esetében/, nekik  a 
népszámlálás első 2 hetében  fel kell 
hívniuk az önkormányzatot vagy 
a telefonközpontot. A lakos által 
a népszámlálás során  megadott 
összes adatnak kapcsolódnia kell a 
népszámlálás döntő momentumához, 
amely 2021. január 1-je.
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