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Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,

nezadržateľne sa k nám blížia veľkonočné 
sviatky, kedy si pripomíname udalosti z dávnej 
minulosti a to podstatné v našom živote. 
Je to čas, ktorý môžeme stráviť v rodinnom 
kruhu obklopení láskou, porozumením  
a duchovným rozjímaním.
 
Rok 2014 sme v Kechneci začali kechneckým 
plesom, ktorý už tradične patrí medzi 
reprezentačné podujatia našej obce. Vďaka 
mnohým ochotným spolupracovníkom  
a tiež štedrým sponzorom, ktorým aj touto 
cestou v mene svojom, ako aj v mene celého 
obecného zastupiteľstva ďakujem, sme 
pripravili kvalitný program a tiež tombolu  
s hodnotnými cenami. 

Počas jarných prázdnin sme pre naše deti a mládež zorganizovali rôzne 
aktivity ako napríklad stolnotenisový či bowlingový turnaj. Zaujímavý 
a bohatý program ku koncu týždňa pritiahol takmer dvojnásobne vyšší 
počet účastníkov. Teší nás to, lebo nám záleží na tom, aby deti namiesto 
celodenného hrania sa na počítači alebo sledovania televízie trávili viac času 
pohybom, vonku v kruhu rovesníkov. 

Aj v roku 2014 sme naplánovali množstvo podujatí a aktivít pre všetky vekové 
kategórie. Budeme sa snažiť dokončiť všetky rozpracované projekty ako 
rekonštrukciu miestneho cintorína, regeneráciu centra obce, či v priemy-
selnom parku výstavbu Hangáru. Som presvedčený a verím, že aj za Vašej 
podpory zvládneme všetko, čo sme si predsavzali. 

Prajem Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a Božieho 
požehnania. Aby ste aj tento čas využili na upevnenie vzťahov so svojimi 
najbližšími.

S úctou

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

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

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

VIII. évfolyam, 1/2014 szám, Aprílis, nem eladó

Ročník VIII, Číslo 1/2014, Apríl, nepredajné

Tisztelt lakosok, kedves 
barátaim!
Húsvét ünnepe megállíthatatlanul közeleg, mi pedig felidézzük a régmúlt 
eseményeket és azon töprengünk, mi a leglényegesebb a mi életünkben. Ezt az időt 
családi körben töltjük szeretteink között a megértés és lelki elmélyedés légkörében. 

A 2014-es évet Kenyhecen bállal kezdtük, amely már hagyományosan a község 
reprezentatív eseményei közé tartozik. A készséges munkatársaknak és a bőkezű 
támogatóknak köszönhetően, akiknek mind a magam, mind a képviselőtestület 
nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani, idén is tartalmas programmal és 
értékes tomboladíjakkal vártuk a bálozókat.

A tavaszi szünidő alatt gyerekeinket és az ifjúságot különféle tevékenységekkel 
igyekeztünk lekötni, ilyen volt az asztalitenisz- és bowling torna. Az érdekes és 
bőséges program hét végére már csaknem duplájára növelte a résztvevők számát. 
Ennek igazán örülünk, mivel a célunk az volt, hogy a gyerekeket az egésznapos 
tévézés vagy számítógépes játékok helyett mozgásra ösztönözzük és kimozdítsuk 
őket a szabadba, kortársaik közé. 

Minden korcsoport számára tervezünk rendezvényeket 2014-ben is. Igyekszünk a 
megkezdett építkezéseket befejezni, ilyenek a községi temető rekonstrukciója, a 
faluközpont felújítása vagy az ipari parkban levő hangár felépítése. Bízom benne, 
hogy az Önök támogatásával mindent, amit vállaltunk, meg is valósítunk. 

Istentől megáldott, örömteli húsvéti ünnepeket, jó egészséget kívánok mindenkinek 
és hogy az ünnepi időszak hozza még közelebb egymáshoz a családtagokat, erősítse 
a családi kötelékeket. 

JUDr. Ing. Konkoly József
polgármester 

Obecný úrad Kechnec
044 58 Kechnec 19
Slovenská republika
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Prvou obecnou udalosťou nového 
roka 2014 bol už tradične repre- 
zentačný ples – v histórii obce jeho 
23. ročník. Program opäť ponúkol 
umelcov, ktorí rozprúdili vynikajúcu 
zábavu. Parket v úvode plesu patril 
v iol in show Stanislava Salanci 
a tanečnej škole Milana Plačka. 
Hudobnú taktovku následne prevzali 
výborný spevák Samo Tomeček, 
skupina Juventus music band a 
nestarnúca legenda – spevák Koós 
János z Maďarska. O polnoci sa opäť 
pozornosť sústredila na krájanie 
torty s vyobrazením obce Kechnec a 
žrebovanie tomboly. V spoločenskom 
centre sa súčasne konala reprezen-
tačná diskotéka pre mládež a ani tam 
nechýbali hodnotné ceny v tombole či 
vystúpenie speváka Sama Tomečka.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým 
štedrým sponzorom, vďaka ktorým 
m o h l a  o b e c  Ke c h n e c  p r i p r av i ť 
skutočne reprezentačné podujatie.

KECHNEČANIA PLESALI
A KENYHECIEK BÁLOZTAK

Az első községi rendezvény 2014-ben az 
immár 23. alkalommal megrendezett 
reprezentatív bál volt. Ismét olyan 
művészek léptek fel, akik gondoskodtak 
a jó hangulatról. Stanislav Salanci violin 
show-ja és Milan Plačka tánciskolája 
vette legelőször birtokába a parkettet. A 
zenés programot a továbbiakban a kiváló 
énekes Samo Tomeček, a Juventus music 
band és a magyar tánczene állócsillaga, 
az örökifjú Koós János szolgáltatta. 
Éjfélkor került sor a tortaszeletelésre és a 
tomboladíjak sorsolására. Ezzel egyidőben 
a közösségi házban reprezentatív diszkót 
rendeztünk és itt sem hiányoztak az 
értékes tomboladíjak vagy Samo Tomeček 
fellépése.

Ezúton is szeretnénk megköszönni bőkezű 
szponzorainknak, hogy támogatásukkal 
ismét ilyen magas színvonalú reprezen-
tatív rendezvényt tudtunk szervezni.



DNES/MA APRÍL 2014 3

ples 2011 ples 2011

ples 2007ples 2009ples 2010

PLESOVÉ OHLIADNUTIE
BÁLI KÖrKÉP
Pamätáte si, aké boli začiatky nášho obecného plesania? Prvý reprezentačný 
ples v Kechneci sa konal v roku 1991. Za uplynulých 23 rokov svoje umenie a talent 
predviedlo množstvo výborných umelcov ako napríklad Sisa Sklovská, Koós János, 
Dekány Sarolta, Dušaň Grúň, No name, Vidiek, Samo Tomeček, Róbert Szikora a 
mnohí ďalší. 

Každý ples svojou úrovňou rástol a postupne moderátorskú taktovku prevzali aj 
zvučné mená z televíznych obrazoviek. Ples moderovali napr. Andrea Vadkerti, Adela 
Banášová, Vera Wisterová, Jarmila Hargašová - Lajčáková, Marianna Ďurianová či 
Katarína Brychtová. 

Prvý ples sa konal ešte v priestoroch starého obecného úradu, ktorý mal nevy- 
hovujúce priestory nielen pre reprezentačné účely, ale aj bežné prevádzkové povin-
nosti obce. S rekonštrukciou obecného úradu sme začali v roku 1996. Nanovo sme 
prebudovali všetky rozvodné siete, podlahy a kúrenie. Investovali sme aj do kuchyne, 
barových priestorov a prístavby. V roku 2000 sme do prevádzky uviedli novú multi-
funkčnú kongresovú sálu s moderným zariadením a profesionálnym ozvučením 
i osvetlením. O 9 rokov neskôr sme už plesovú sezónu otvárali v nádherných 
priestoroch, aké v tom čase nemala žiadna okolitá obec. A dovolíme si tvrdiť, že aj  
v súčasnosti o takýchto podmienkach na kultúru v obci mnohí starostovia len 
snívajú. Obec uvedenú rekonštrukciu budovy obecného úradu zrealizovala vo výške 
633 223,11 eur (19 076 479 Sk) – a to z vlastných zdrojov, bez zadlženia.

Emlékeznek még, milyenek voltak a kezdetek, az első bálok? Az 1. reprezentatív Kenyheci 
Bált 1991-ben rendeztük. Az elmúlt 23 év alatt több olyan kitűnő művész és együttes mutatta 
meg tehetségét, mint Sisa Sklovská, Kovács Kati, Koós János, Dékány Sarolta, Dušan Grúň, 
No name, Vidiek, Samo Tomeček, Szikora róbert és még sokan mások.

A bálok színvonala évről-évre emelkedett és a műsorvezetői posztra is olyan ismert 
személyiségek kerültek, mint Vadkerti Andrea, Adela Banašová, Vera Wisterová, Jarmila 
Hargašová-Lajčáková, Marianna Ďurianová vagy Katarína Brychtová.

Az első bált még a községi hivatal régi épületében rendeztük, amely nemcsak reprezentatív 
célokra, de a hivatal működtetésére sem volt megfelelő. A községháza felújításához 1996-ban 
kezdtünk hozzá. Kicseréltük az összes vezetéket, a padlóburkolatot és a fűtést. Sokat 
költöttünk a konyha és a bárhelyiségek felújítására is. Az új multifunkciós kongresszusi 
termet modern felszereltséggel, hangosítás- és világosítás technikával 2000-ben adtuk 
át rendeltetésének. A báli szezont 9 év után már ebben a gyönyörű környezetben nyitottuk 
meg, amilyennel abban az időben egyetlen környékbeli község sem rendelkezett. És ki 
merem jelenteni, hogy sok helyen a kultára ilyen színvonalú fellegváráról még ma is csak 
álmodoznak a polgármesterek. A község a felújításra 633 223,11 eurót (19 076 479 Sk-t) költött 
saját forrásból, anélkül, hogy eladósodott volna.
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Obec tohto roku po prvýkrát zorga-
nizovala program pre deti a mládež 
aj počas jarných prázdnin. Na výzvu 
sa prihlásilo 12 detí a ich voľné dni 
sme sa snažili vyplniť športovými, ale 
aj rôznymi poznávacími aktivitami. 
Cez deň hrali bowling, stolný tenis, 
spoločenské hry a vo štvrtok navštívili 
pána farára Dionýza Takácsa, ktorý 
ich previedol farou, ukázal im kostol 
a výdatne ich pohostil. Teší nás, že 
posledný prázdninový deň sa počet 
detí zvýšil na 20.

Obec Kechnec požiadala o nenávratný 
finančný príspevok na projekt pod 
názvom Regenerácia centra obce 
Kechnec. K tejto realizácii vypra-
covala aj  prís lušnú projektovú 
dokumentáciu. V súčasnosti pokračuje 
II. etapa estetizácie obce pozdĺž 
Sokolianskeho potoka, od stredu 
obce až k športovému areálu, vrátane 
zdravotného komplexu. 

Táto výstavba okrem technických 
úprav a estetických prvkov bude 
obsahovať aj novú výsadbu stromov, 
kríkov a kvetov. Stavba by mala byť 
ukončená do septembra 2015. 

Na vysvetlenie občanom, ktorých 
výrub stromov pozdĺž Sokolianskeho 
potoka prekvapil uvádzame, že sme 
nútení staré spráchnivené drevné 
hmoty odstrániť, nakoľko prekážajú 
pri  realizácii  projektu. Zároveň 
prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. 
Stromy boli nakazené chorobou, ktorá 
súvisela s vypúšťaním odpadovej vody 
z bývalej VSŽ a.s. Košice. 

JARNÉ PRÁZDNINY

VÝRUB STROMOV

TAVASZI SZüNET

FAKIVÁGÁS

A község idén először  szer veze tt 
programot a gyerekeknek és az ifjúságnak 
a tavaszi szünidő alatt. Felhívásunkra 12 
gyerek jelentkezett, akiknek szabadidejét 
igyekeztünk sportos és ismeretterjesztő 
programokkal kitölteni. Napközben 
bowlingoztak, pimpongoztak vagy társas-
játékot játszottak, csütörtökön pedig 
ellátogattak Takács Dénes lelkészhez, 
aki végigvezette őket a parókián és 
a templomot is megmutatta, majd 
bőségesen megvendégelte a gyerekeket. 
Igazán örülünk, hogy az utolsó szünidei 
napra, péntekre, a résztvevők száma már 
20-ra emelkedett.

Kenyhec község vissza nem térítendő 
p é n z ü g y i  t á m o g a t á s t  i g é n y e l t  a 
„Faluközpont felújítása“ című projektjének 
kivitelezésére és erre a célra tervdoku-
mentációt dolgozott ki. Jelenleg a projekt 
II. szakaszának munkálatai folytatódnak 
a Szakalyi patak mentén a faluköz-
ponttól a sportközpontig beleértve az 
egészségügyi központot is. 

E n n e k  k e r e t é b e n  a  t e c h n i k a i  é s 
esztetizációs elemeken kívül sor kerül 
majd új növényzet -fák, bokrok és virágok 
kiültetésére. A munkálatokat 2015. 
szeptemberéig tervezzük befejezni.

Tudatjuk azokkal a lakosokkal, akiket 
meglepett a fakivágás a Szakalyi patak 
mentén, hogy szükségessé vált az öreg, 
korhadt faanyag eltávolítása a területről, 
mivel akadályozzák a munkálatokat. 
Egyúttal türelmüket és megértésüket 
kérjük. A fákat még a valamikori VSŽ a.s. 
Košice által a patakba juttatott szennyvíz 
fertőzte meg és tette tönkre. 
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V P r i e m y s e l n e j  z ó n e  Ke c h n e c 
budujeme Hangár, ktorý bude slúžiť 
na parkovanie všetkých motorových  
v o z i d i e l  v o  v l a s t n í c t v e  o b c e 
Kechnec. Stavba momentálne čaká  
na zastrešenie, dokončenie plánujeme 
v máji 2015.

Az ipari zónában folyamatban van egy 
hangár építése, amely a község tulaj-
donában levő járművek parkolására 
szolgál majd. Az épület jelenleg tetőfedés 
előtt áll, 2015. májusára tervezzük a 
munkálatok befejezését.

OBNOVA VEREJNÉHO CINTORÍNA V OBCI KECHNEC
A KENYHECI KÖZTEMETő FELÚJíTÁSA
V rámci rekonštrukcie a estetizácie cintorína, ako aj ochrany náhrobných kameňov 
a hrobiek pred poškodením, je potrebné odstrániť staré spráchnivené stromy. 
Taktiež boli odstránené drevorezbárske diela (sochy), ktoré boli opotrebované  
a práchnivené. Tieto budú nahradené novými umeleckými dielami a obec 
bude pokračovať v estetizácii samotného cintorína, vrátane dobudovania 
komunikačných zón k jednotlivým hrobom. 

Súčasťou plánov sú aj také zariadenia, ktoré umožnia celoročné vystavenie 
vyrobených drevených diel (sôch) pod prístreškom. V rámci rekonštrukcie vytvoríme 
podmienky pre Kolumbárium (urnový háj) na uloženie pozostatkov. Uvedené 
práce budú vyžadovať pochopenie a zhovievavosť počas celého obdobia realizácie 
stavebných a rekonštrukčných prác. Z uvedeného dôvodu prosíme občanov  
o toleranciu a podporu. 

A felújítási munkálatok és a temető esztetizációja, valamint a sírkövek és emlékművek 
védelme során szükségessé vált az öreg, korhadt fák eltávolítása. Ugyancsak eltávolítottuk a 
korhadt és tönkrement fafaragványokat és szobrokat a területről. Ezeket újakkal pótoljuk és 
a község folytatja a temető felújítását közlekedési zónák kiépítésével a sírok körül.

Terveink közöttt szerepel olyan fedett sétány kialakítása, ahol méltó kürülmények között 
valósulhat meg a művészeti alkotások, szobrok egész éves kiállítása, valamint a kolum-
bárium (urnatemető) kiépítése, ahol az elhunytak hamvait helyezhetik örök nyugalomra. 
Ezek a munkálatok sok megértést és türelmet igényelnek az egész építési folyamat idején, 
ezért kérjük a lakosság toleranciáját és támogatását.

PARKOVANIE 
V PRIEMYSELNEJ ZÓNE
PArKOLÁS AZ IPArI ZóNÁBAN
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OZNAMY – 
PRIPRAVUJEME
ÉrTESíTÉSEK - 
TErVEZZüK
KVETNÁ NEDEĽA
Na Kvetnú nedeľu 13. apríla obec Kechnec 
pripravila pre malých i veľkých Kechnečanov 
kultúrny program so začiatkom o 14.00 hod.  
v  a m f i t e á t r i .  S v o j e  n a d a n i e  p r e d v e d i e 
mladá gospelová formácia G.O.D.´s. V ich 
podaní si diváci budú môcť vypočuť skladby 
popredných svetových umelcov ako napríklad 
Ave Maria, Hallelujah od L. Cohena alebo  
Oh Happy day. 

DEŇ MATIEK
Aj tento rok si pripomenieme naše mamičky, 
pre ktoré pri príležitosti Dňa matiek chystáme 
muzikálovo-operetné vystúpenie. Program 
sa uskutoční v nedeľu 11. mája. o 15.00 hod.  
v multifunkčnej sále na Obecnom úrade  
v Kechneci.

POTRAVINY MAJA  
V PREVÁDZKE
O d  1 .  m a r c a  m ô ž e t e  o p ä ť  v y u ž í v a ť  
n a  s v o j e  n á k u p y  a j  P o t r a v i n y  M A J A ,  
k t o r é  s a  n a c h á d z a j ú  v  p r i e s t o r o c h  
40- bytovej jednotky. 

Otváracie hodiny:
Pondelok: 06.00 – 12.30  13.00 – 17.30
Utorok:  06.00 – 12.30  13.00 – 17.30
Streda:  06.00 – 12.30 13.00 – 17.30
Štvrtok:  06.00 – 12.30 13.00 – 17.30
Piatok:  06.00 – 12.30 13.00 – 17.30
Sobota:  07.00 – 14.00
Nedeľa:  VOĽNO

ÚPRAVA VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV 
(VÝSADBA ZELENE)
Ako ste si mali možnosť všimnúť, v rámci celej 
obce prebieha náhradná výsadba zelene. Veríme, 
že všetci chceme, aby Kechnec vyzeral pekne a žili 
sme v usporiadanom prostredí, na ktoré budeme 
hrdí. 

Aj touto cestou preto žiadame spoluobčanov, aby 
svojím prístupom prispeli k ochrane a zveľaďo-
vaniu obce. Nebuďme ľahostajní, keď vidíme, 
že niekto poškodzuje výsadbu. Upozornime 
danú osobu a zároveň prosíme, dajte nám o 
tom vedieť aj na obecnom úrade. 

MOST SPOJÍ ABAÚJVÁR  
A KECHNEC
V s ú č a s n o s t i  p r e b i e h a  v e r e j n á  s ú ť a ž  
na dodávateľa výstavby mosta ponad rieku 
Hornád. Zároveň vznikne cestný hraničný 
priechod medzi obcami Abaújvár a Kechnec. 
Realizácia by mala začať tento rok a ukončenie 
predpokladáme v máji 2015. 

NOVÉ OBCHODNÉ 
CENTRUM S CUKRÁRŇOU
I n t e n z í v n e  p o k r a č u j e m e  v  s t a v e b n ý c h  
a rekonštrukčných prácach v celej obci. Do konca 
roka by sme radi odovzdali obchodné centrum  
s výrobňou cukrárenských výrobkov a cukrárňou 
do prevádzky. 

VIrÁGVASÁrNAP
Kultúrprogrammal várjuk a kicsiket és nagyokat 
április 13.-án, Virágvasárnap, 14.00 órai kezdettel a 
kenyheci amfiteátrumba. Bemutatkozik a tehetséges 
fiatal GOD`s gospel formáció. Olyan kiváló műveket 
hallhatnak majd előadásukban, mint az Ave Maria, a 
Hallelujah L. Cohentól vagy a Happy day. 

ANYÁK NAPJA
Idén sem feledkezünk meg az édesanyákról, 
akiknek Anyák Napja alkalmából musical-operett 
összeállítással kedveskedünk majd. Az előadásra 
május 11.-én 15.00 órai kezdettel kerül sor a 
községháza kongresszusi termében.

MEGNYITOTT A MAJA 
ÉLELMISZErBOLT
Újból megnyitott a 40 lakásos tömbházban levő 
MAJA élelmiszerüzlet.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 06:00 – 12:30 13:00-17:30
Kedd: 06:00 – 12:30 13:00-17:30
Szerda: 06:00 – 12:30 13:00-17:30
Csütörtök: 06:00 – 12:30 13:00-17:30
Péntek: 06:00 – 12:30 13:00-17:30
Szombat: 07:00 – 14:00 
Vasárnap: SZABAD

A KÖZTErüLETEK 
FELÚJíTÁSA  
(PArKOSíTÁS)
B i z t o s a n  é s z r e v e t t é k ,  h o g y  a  k ö z s é g 
közterületein most folyik a növényzet pótlása. 
Bízunk abban, hogy Önök szerint is az  
mindannyiunk érdeke, hogy Kenyhec szépüljön, 
mi pedig olyan rendezett környzetben éljünk, 
amire méltán lehetünk büszkék.

Ezúton szeretnénk felkérni a lakosságot, hogy 
óvják és tartsák rendben környezetüket. Ne 
hagyják szó nélkül, ha azt tapasztalják hogy 
valaki kárt tesz a kiültetett növényzetben. 
Figyelmeztessék a károkozót és kérjük 
Önöket, jelezzék a községházán is, ha ilyesmit 
észlelnek. 

ABAÚJVÁrT HíD KÖTI 
ÖSSZE KENYHECCEL
Jelen szakaszban a kivitelező kiválasztása 
van folyamatban közbeszerzés útján. A mű 
megvalósításával új határátkelőhely nyílik Kenyhec 
és Abaújvár között. A kivitelezés idén kezdődik és 
2015. májusában fejeződik be.

ÚJ üZLETKÖZPONT 
CUKrÁSZDÁVAL 
Intenzíven folynak az építési és a felújítási 
munkák az egész községben. Év végéig 
szeretnénk üzembe helyezni az új üzletközpontot 
a cukrászdával és cukrászüzemmel együtt.
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PRÍHOVOR KŇAZA
LELKI ÚTrAVALó
MYŠLIENKY PRED NAJVäČŠÍMI SVIATKAMI V ROKU
GONDOLATOK AZ ÉV LEGNAGYOBB üNNEPE ELőTT

Ako každý rok v jarných mesiacoch sa kresťania 
pripravujú 40-dňovým pôstom na najväčší sviatok 
v roku. Počas Veľkej noci oslavujeme utrpenie, smrť 
na kríži a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Jednorodený 
Boží Syn nás vykúpil a oslobodil nás z otroctva 
hriechu. 

Na začiatku pôstneho obdobia je Popolcová streda. 
Vtedy je prísny pôst a potom nasleduje obdobie 40 
dní posvätného času, ktoré slúži na to, aby sa veriaci 
viac modlili, konali dobré skutky a sebazaprenia. 
Nedele nepočítame do počtu pôstnych dní, lebo 

Évről évre a tavaszi hónapokban a keresztények 40 napos 
böjttel készülődnek az év legnagyobb ünnepére: húsvétkor 
azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus, Isten egyszülött 
Fia kínszenvedése, kereszthalála és feltámadása által 
megváltott minket.

A nagyböjti idő kezdete Hamvazószerda: ekkor szigorú 
böjt van, majd következik a 40 napos szent idő, ami arra 
szolgál, hogy a hívők többet imádkozzanak, jót cseleked-
jenek, és önmegtagadásokat végezzenek. A vasárnapok 
nem számítódnak bele a 40 napos böjtbe: mivel az Egyház 
vasárnap soha nem böjtölt és szomorkodott. 

Cirkev sa v nedeľu nikdy nepostila, lebo je dňom 
vzkriesenia. 

Posledný týždeň pôstneho obdobia voláme 
Veľký týždeň. Začína sa Kvetnou nedeľou. Vtedy 
si pripomíname žehnaním ratolestí, procesiou a 
slávnostným vstupom Ježišov vstup do Jeruzalema: 
ľud vtedy vítal Krista ako Mesiáša - Kráľa, hoci o pár 
dní už žiadali, aby ho ukrižovali. 

Kvetná nedeľa v roku 2014 bude 13. apríla a 
obrady budú o 9.00 hod. v maďarskom jazyku a 
o 10.30 hod. po slovensky. 

A nagyböjt utolsó hetét Nagyhétnek nevezzük: 
Virágvasárnappal kezdődik. Ekkor barkaszenteléssel, 
körmenettel és ünnepélyes bevonulással emlékezünk Jézus 
Jeruzsálemi bevonulására: a nép ekkor Krisztust Messiás-
királyként üdvözölte, majd pár nap múlva már elítélését 
követelték. 

Virágvasárnap 2014.ben április 13.-a esik, a szertartás 
magyar nyelven 9.00 órakor, 10.30kor pedig szlovák 
nyelven kezdődik.

Nagycsütörtökön, április 17.én este az Utolsó vacsora 
emlékére összegyűlik az egész hívő közösség, és arra 

Na Zelený štvrtok (17. apríla) večer na pamiatku 
poslednej večere sa zhromaždí celá farnosť a 
pripomína si, že Ježiš v tú noc ustanovil sviatosť 
Oltárnu, kňazstvo a aby bolo čo najviac sprítomnené 
aj miesto poslednej večere: kňaz vybraným mužom 
umýva nohy, vyjadrujúc tým, že aj Ježiš slúžil a 
nemal problém vykonať ani prácu otroka. Na 
Blízkom Východe otroci umývali nohy hosťom pred 
spoločným stolovaním. 

V kechneckom kostole sa obrady Zeleného 
štvrtka začínajú o 18.00 hod.

emlékezik, hogy Jézus ezen az éjszakán alapította az 
Oltáriszentséget, valamint a papság szentségét: hogy 
még inkább emlékezetünkbe idéződjék az utolsó vacsora 
terme: a pap megmossa a kiválasztott férfiak lábát, 
kifejezve ezzel, hogy Jézus is szolgált és akár a rabszolga 
munkáját is elvégezte. Közel-Keleten a rabszolgák feladata 
volt a vendégek lábát a vacsora előtt megmosni.

A kenyheci templomban a nagycsütörtöki szertartások 
este 18.00 órakor kezdődnek. 
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Na Veľký piatok (18. apríla) je znova prísny pôst. Tento deň Cirkev neslávi svätú 
omšu, lebo Ježiš visiac na kríži priniesol Otcovi jedinú, dokonalú a večnú obetu, ako 
odčinenie za hriechy celého sveta. Tento deň slávime krížovú cestu ulicami obce  
od 12.00 hodiny a hlavné obrady dňa budú o 15.00 hod. Počas týchto obradov  
si znova vypočujeme Pašie a veriaci vykonajú poklonu pred Svätým Krížom. 

Na Bielu sobotu nie je svätá omša. Veriaci navštevujú Boží hrob, ktorý symbolizuje 
miesto, kde Kristus odpočíval v hrobe, očakávame vzkriesenie a rozjímame o tom, 
čo sa stalo doteraz. 

Veľkonočná vigília, bdenie počas svätej noci, patrí medzi najstaršie obrady Cirkvi: 
je veľmi bohatá na symboly v obradoch. Na začiatku kňaz požehnáva oheň, potom 
zaznie 9 úsekov zo Svätého Písma, je požehnaná krstná voda, znova sa slávi svätá 
omša a celé zakončí obrad vzkriesenia. 

Vo farskom kostole sa obrady Vigílie začínajú o 20.00 hod. 

Veľkonočná nedeľa je najdôležitejšou nedeľou celého roka. Oslavujeme počas nej to, 
že Ježiš zvíťazil nad smrťou, vstal z hrobu a večne žije: tým nám získal večný život. 
Slávnostné sväté omše budú v Kechneci o 9.00 hodine v maďarskom jazyku a o 
10.30 hodine po slovensky. 

Aktuálne oznamy a ďalšie užitočné informácie sa nachádzajú na webovej stránke 
farnosti, ktorú sa snažíme podľa našich možností zdokonaľovať a aktualizovať. 
Adresa: farnostkechnec.webnode.sk

Prajem všetkým obyvateľom našej obce radostné veľkonočné sviatky: radosť z toho, 
že náš Pán Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním pre nás všetkých získal 
nádej na večný život. Každý pokrstený človek je pozvaní k večnému životu, k večnej 
blaženosti: iba na nás je, či prijmeme toto pozvanie. 

Tak, ako brány neba sú otvorené vďaka nášmu Pánovi pre všetkých, ktorí by sa chceli 
tam dostať a aj všetko urobia preto – tak isto brány nášho kostola a našej fary sú 
otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú Pravdu alebo iba by chceli vojsť, 
stíšiť sa. 

Kristus vstal z mŕtvych a žije: žime tak naše pozemské životy, aby sme raz aj my 
mohli žiť s Ním večne, u Neho, s Ním. Radostné, požehnané veľkonočné sviatky 
prajem všetkým! 

Mgr. Dionýz Takács, administrátor farnosti, Kechnec

Nagypénteken, április 18.án újra szigorú böjtöt tartunk: ezen a napon az Egyház nem 
mutat be szentmisét: mivel Jézus a kereszten függve bemutatta az Atyának az egyetlen, 
tökéletes és örök áldozatot, engesztelésül az egész világ bűneiért. E napon keresztutat 
végzünk a község utcáin keresztül, 12.00 órától, és a napi fő szertartások a templomban  
15 órakor kezdődnek, amely keretében újra felhangzik majd a passió és a hívek hódolnak 
majd a Szent Kereszt mása előtt. 

Nagyszombaton nincs szentmise: a hívek a Szentsírnál imádkoznak, amely Jézus sírját 
jelképezi: várják a feltámadást, arról elmélkednek, mi is történt eddig. 

Húsvét vigíliája, a virrasztás a szent éjszakában, az Egyház legősibb szertartásai közé 
tartozik: nagyon gazdag szimbólumokban és szertartásokban: része a tűzszentelés,  
9 Szentírási szakasz felolvasása, a keresztvíz megszentelése, szentmise, és a feltámadás 
szertartása. 

A plébániatemplomban a virrasztás Nagyszombat este 20 órakor kezdődik majd. 

Húsvétvasárnap az év legfontosabb vasárnapja. Azt ünnepeljük, hogy Jézus legyőzte a 
halált, feltámadt a sírból, és örökké él: ezzel megszerezte nekünk is az örök életet. Az ünnepi 
szentmisék Kenyhecen 9 órakor magyar nyelven, 10.30 órakor szlovák nyelven. 

Az aktuális hirdetések és más információk megtalálhatóak az egyházközség honlapján, 
amelyet igyekszünk lehetőségeinkhez mérten fejleszteni és aktualizálni. Címe: farnostke-
chnec.webnode.sk

Kívánok községünk minden lakójának örömteljes húsvéti ünnepeket: annak örömét, hogy 
a mi Urunk, Jézus halálával és feltámadásával mindnyájunknak megszerezte az örök élet 
reményét. Minden megkeresztelt ember hivatalos az örök életre, az örök boldogságra: csak 
rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást. 

Ahogy a mennyország ajtaja hála Krisztus Urunknak nyitva áll mindazok előtt, akik 
szeretnének oda eljutni és ezért mindent meg is tesznek: ugyanúgy templomunk és plébánia-
épületünk ajtaja is nyitva áll minden jóakaratú ember előtt, aki keresi az Igazságot, vagy 
csak szeretne betérni, elcsendesülni. 

Krisztus feltámadt a halálból és él, éljük úgy földi életünket, hogy egykor majd örökké 
élhessünk, őnála, ővele. Örömteli, áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. 

Mgr. Takács Dénes, plébániai kormányzó Kenyhec
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FUtbalOVý KlUb KechNec
KeNyHeci FutbAll Klub
Vážení priaznivci kechneckého futbalu,

zdá sa, že tohtoročná mierna zima je definitívne za nami. Na zimnú prípravu boli 
vďaka pomerne teplému počasiu priaznivejšie podmienky, čo využili aj naše futbalové 
tímy. A to predovšetkým muži dorastenci, ale aj starší žiaci. Náš futbalový klub a 
v ňom zastúpené družstvá majú pred sebou majstrovské stretnutia jarnej časti 
súťažného ročníka 2013/2014.

tím mužov začal s prípravou pod vedením trénera Mgr. Pavla Kováča na jarnú 
časť dňa 7. 1. 2014 v Športovom areáli obce Kechnec. Zimnú prípravu absolvovali každý 
týždeň v dňoch: porok - ŠA Kechnec 18.00 – 19.30 rozvoj kondičných schopností, 
piatok - ŠA Kechnec 18.00 – 19.30 rozvoj kondičných schopností a v nedeľu Športová 
hala Valaliky 15.30 - 17.00 kruhové tréningy a herné činnosti.

Po šesťtýždňovom cykle došlo k výmene športovej haly za „trávnaté plochy“, kedy 
mužstvo odohralo dva prípravné zápasy s naším dorasteneckým tímom na umelej 
tráve pri umelom osvetlení v Abaújszantó s výsledkami 3:4 a 4:4. Zápas na ihrisku 
v Tornyosnémeti proti Hidasnémeti (HU) s prehrou 0:2, s TJ Maratón Seňa sme 
vyhrali 4:2 a na ihrisku vo Valalikoch sme prehrali tesne 0:1. Generálku majú naši 
muži naplánovanú na domácom ihrisku proti Košickej Novej Vsi týždeň pred prvým 
súťažným zápasom jarnej časti súťaže.

Mužstvo absolvovalo celkom 36 tréningových jednotiek, kde sa do zimnej prípravy 
zapojilo 18 hráčov. Najviac tréningových jednotiek absolvovali Fečo Lukáš, Vereščák 
Dávid a Fusek Marián, najmenej Konkoľ Anton a Hricó Ladislav.

Tím mužov je doplnený o dorastencov Matej Majoroš, Dávid Remeš a Jozef Slota. 
Posilami by mohli byť Imrich Pahuly z Trsteného pri Hornáde a Peter Juhás z Čane, 
ktorí prejavili záujem reprezentovať našu obec, čo musíme vyriešiť v krátkej dobe pred 
začiatkom majstrovských stretnutí.

Tím dospelých odohrá prvé majstrovské stretnutie jarnej časti súťažného ročníka 
2013/2014 I. triedy dospelých riadenej Oblastným futbalovým zväzom Košice-okolie 
na domácom trávniku. Túto časť súťaže štartujeme zo 7. miesta a dúfame, že si túto 
pozíciu vylepšíme aj vzhľadom k plánovaným zmenám v organizácii súťaží ObFZ 
Košice-okolie. Na úvod teda privítame tím Družstevník Trstené pri Hornáde, ktorý nás 
v jesennej časti na ich trávniku zdolal pomerom 3:1, teda máme tomuto súperovi čo 
vracať.

Náš dorastenecký tím, ktorý je v tomto súťažnom ročníku účastníkom III. ligy 
staršieho dorastu skupiny Košicko-Gemerskej VsFZ, sa pripravoval na jarnú časť pod 
vedením trénera Nándora Szabóa. Po jesennej časti sú zatiaľ na 2. mieste so stratou 
5 bodov na prvé FK Tatra Sokoľany. Chlapci chcú tohto súpera dostihnúť a aj preto sa 
v zimnej príprave poctivo pripravovali v domácich podmienkach. V príprave odohrali 
dve stretnutia s tímom našich mužov a prekvapili dobrou hrou aj celkovým výkonom. 
Vyhrali 4:3 a remizovali 4:4. V Sabinove odohrali dve stretnutia starší dorastenci  
s prehrou 2:3 a improvizovane aj mladší dorastenci s výsledkom 1:1. Vo Veľkej Ide vyhrali 
jednoznačne 10:1. Na ihrisku v Seni odohrali stretnutie s KAC Košice a vyhrali 2:1. 

Z výsledkov tímu dorastencov je vidno, že sa v príprave usilovali, aby boli v dobrej 
forme a dosiahli čo najlepší výsledok na konci súťažného ročníka.

Starší a mladší žiaci ako účastníci regionálnej súťaže VsFZ v II. lige sa na jarnú časť 
pripravovali od druhej polovice januára. Starší žiaci pod vedením trénera Ing. 
Róberta Spišáka sa pripravovali predovšetkým na ŠA v Kechneci a využívali aj školské 
ihrisko pri ZŠ v Seni. Starší žiaci prechádzajú generačnou obmenou, pričom tím 
disponuje malým počtom hráčov a to aj s veľkými rozdielmi futbalovej výkonnosti, 
zručnosti a šikovnosti u jednotlivcov. Problematický je aj post brankára, keď Patrik 
Harbuľák je pomerne často zranený a náhradou je neskúsená Lucia Beľušová. To sa 
odzrkadlilo aj na výsledkoch - na jar budú štartovať z 12. priečky. V zimnej príprave 
odohrali dvakrát stretnutia s tímom Buzice na ich ihrisku a prehrali 1:7 a 0:7. V Geči 
odohrali stretnutie s výsledkom 1:3. Podľa výsledkov je zrejmé, že aj jarná časť bude pre 
nich náročná, ale držme im palce aby zabojovali o každý dobrý výsledok.

Mladší žiaci sa na jarnú časť pripravovali predovšetkým v telocvični ZŠ Seňa, trikrát 
do týždňa. Jarnú časť začnú z 5. priečky. Pripravovali sa pod vedením trénera Petra 
Šingovského. Do tréningov sa poctivo zapojili predovšetkým mladší chlapci, naopak 
nemôžeme byť spokojní so staršími chlapcami, ktorí zanedbávali tréningy, čo sa 
môže výrazne podpísať na ich výsledkoch a najmä na hernom prejave celého mužstva.  
V príprave odohrali dve prípravné stretnutia v Buzici. Jedno stretnutie sme vyhrali 5:3 
a v druhom sme prehrali 2:10, čo naznačuje nestálu výkonnosť. Veríme však, že sa 
mladším žiakom bude dariť a nadviažu na dobré výsledky z jesene. 

Naši najmenší futbalisti vo veku do 11 rokov sa pripravovali súbežne s tímom 
mladších žiakov pod vedením Mgr. Pavla Škovrana. Šikovní chlapci v tejto vekovej 
kategórii už nastupovali na stretnutia v tíme mladších žiakov. V zimnej príprave 
odohrali miniturnaj v športovej hale v Čani s tímami z Čane a z Geče, pričom sa im 
podarilo predčiť týchto súperov hlavne z dôvodu, že naši chlapci boli telesne zdatnejší. 

Týmto chceme vyzvať aj ďalšie deti, aby prišli medzi nás a ak majú záujem o futbal, 
aby reprezentovali našu obec. Radi privítame všetkých a veríme, že ak prejavia svoj 
futbalový talent, postaráme sa, aby ho rozvíjali a stali sa dobrými futbalistami. 
Zároveň vyzývame rodičov detí, ktoré majú záujem o futbal, aby ich v tom smere 
podporovali a doviedli ich do nášho futbalového klubu, za čo im budeme vďační. 

Priatelia a fanúšikovia nášho futbalového klubu, dovoľte, aby sme vám všetkým 
poďakovali za podporu. Veríme, že spoločným úsilím aj za vašej podpory Kechnecký 
futbal smeruje dobrým smerom. Pozývame vás do nášho futbalového areálu, aby ste 
povzbudzovali všetky naše tímy v jarnej časti súťažného ročníka.
 
 Za FK Kechnec: Mgr. Pavol Škovran

Tisztelt szurkolók!

Úgy tűnik, az idei enyhe télnek már vége van. A meglehetősen meleg időnek köszönhetően a téli 
felkészülésnek kedvezőbb feltételei voltak, amit focicsapataink ki is használtak. Elsősorban az 
ifjúsági csapat, de a serdülők is. A futball klub égisze alatt működő csapatokra a 2013/2014-es 
bajnokság tavaszi mérkőzései várnak.

A férfi csapat 2014. január 7.-én kezdte meg a felkészülést a tavaszi megmérettetésre a kenyheci 
sportcsarnokban Mgr. Kováč Pavol edző vezetésével. A téli felkészülés keretében hétfőnként és 
péntekenként erőnléti edzéseket tartottak 18.00-19.30 óra között a kenyheci sportcsarnokban , 
vasárnaponként pedig a valaliky-i sportcsarnokban körmérkőzéseken csiszolták játéktechniká-
jukat 15.30-17.00 óra között. 

Hathetes edzésciklus után a sportcsarnokot füves pályára cserélték, ahol ifjúsági csapatunk két 
előkészítő mérkőzést játszott Abaújszántón műfüves pályán, 3:4 és 4:4-es eredménnyel. Tornyos-
németiben 0:2-es vereséget szenvedtünk Hidasnémeti (HU) csapatától, a szinai TJ Maratont 
4:2-re vertük, Valaliky-ban 0:1-re kikaptunk. A tavaszi idény kezdete előtt egy héttel Kassaújfalu 
ellen lépünk pályára itthon.

A csapat 18 játékosa kapcsolódott be a téli felkészülés során megtartott 36 edzésbe. A legtöbb 
edzésen Fečo Lukáš, Vereščák Dávid és Fusek Marián vett részt, a legkevesebben Konkoľ Anton és 
Hricó Ladislav.

A férficsapat az ifjúsági csoportból feljebb lépett Majaroš Matejjel, remeš Dáviddal és Slota 
Jozeffel bővült. A nádasdi Pahuly Imrich és a csányi Juhás Peter személyében, akik a jövőben a 
község színeiben versenyeznének, újabb erősítést kapna a csapat, erről még a bajnokság kezdete 
előtt kell döntenünk.

A felnőtt csapat a Kassa-vidéki Körzeti Futball Szövetség 2013/2014-es bajnoksága I. osztályában 
a tavaszi idény első bajnoki mérkőzését hazai pályán játssza. A versenyben a 7. helyről indulunk, 
de reméljük, hogy ezen a helyezésen javíthatunk, különös tekintettel a Kassa-vidéki Körzeti 
Futball Szövetség versenyeinek tervezett átszervezésére. Tehát elsőként a nádasdi Družstevník 
csapatát látjuk vendégül hazai pályán, amely az őszi idényben 3:1-re vert minket, tehát van mit 
visszaadnunk az ellenfélnek. 

ifjúsági csapatunk, amely ebben a versenyidényben a KszFSz Kassa-gömöri csoportjának 
harmadosztályában játszik, Szabó Nándor edző vezetésével készült fel a tavaszi idényre. 
Az őszi idény után jelenleg 5 pontos hátránnyal a 2. helyen állnak a szakalyi FK Tatra csapata 
mögött. A fiúk szeretnék megelőzni ellenfelüket, ezért hazai körülmények között egész télen  
szorgalmasan edzettek. A felkészülés során kétszer mérkőztek meg férfi csapatunkkal 
és meglepően jól teljesítettek. Mérlegük egy 4:3 –as győzelem és egy 4:4-es döntetlen.  
Nagyszebenben 2 mérkőzést játszottak, idősebb ifi csapatunk 2:3-ra kikapott a fiatalabb ifik 
1:1-es döntetlent értek el. Nagyidán nagy fölénnyel nyertek 10:1-re, a szinai pályán a kassai KAC 
csapattal mérkőztek és 2:1-re győztek. 

Az eredményből nyilvánvaló, milyen szorgalmasan készültek, hogy a versenyszezon végére jó 
formába lendüljenek és minél jobban teljesítsenek.

A fiatalabb és idősebb serdülők, mint a KszFSz II. ligájának résztvevői, január közepétől 
készültek a tavaszi idényre. Az idősebb serdülők ing. Spišák Róbert edző vezetésével elsősorban 
a kenyheci sportpályán edzettek, de igénybe vették a Szinai Alapiskola melletti sportpályát 
is. Ebben a csoportban generációváltás zajlik, a csapat igen kis létszámú és rendkívül eltérő a 
játékosok tudásszintje. Nagy gondot jelent a kapus személye is, mivel Harbuľák Patrik többször 
megsérült és helyettese a tapasztalatlan Belušová Lucia. Ezt tükrözik az eredmények is – a 
tavaszi idényben a 12. helyről startolnak. A téli felkészülés idején 2 mérkőzést játszottak Buzitán 
a hazai csapattal és mindkét alkalommal kikaptak 1:7-re és 0:7-re. Gecsén 1:3-as eredményt 
értek el. Az eredményekből jól látható, hogy nem lesz könnyű a tavaszi idény sem számukra, de 
szurkolunk nekik a jó eredményekért.

A fiatalabb serdülők elsősorban a Szinai Alapiskola sporttermében készültek hetente három 
alkalommal. A tavaszi idényt az 5. helyről kezdik. Felkészülésüket Peter Šingovský edző irányí-
totta. Az edzésprogramba elsősorban a fiatalabb fiúk kapcsolódtak be aktívan, az idősebbekkel 
azonban nem lehetünk elégedettek, ők ellógták az edzéseket. A hiány biztosan meglátszik majd 
az eredményeiken és a csapat játéktechnikáján is. A felkészülés során kétszer mérkőztek Buzita 
csapatával. Először 5:3-ra győztek, másodszor 2:10-re vesztettek, amely kiegyensúlyozatlan 
teljesítményt mutat. Bízunk benne, hogy a fiatalabb serdülők sikeresek lesznek és folytatják az 
őszi idény jó eredményeit.

legkisebbjeink, a kölyökcsapat focistái (11 éves korig) a fiatalabb serdülőkkel együtt készültek 
Mgr. Škovran Pavol vezetésével. A kölyökcsapat legügyesebbjei már az fiatalabb serdülő 
csoport mérkőzésein is labdába rúgtak. A téli felkészülés során a csányi sportcsarnokban 
játszottak minitornát Csány és Gecse csapatával és sikerült megelőzniük ellenfeleiket főleg jobb 
testi adottságaiknak köszönhetően. 

Ezúton hívjuk fel azoknak a gyerekeknek a figyelmét , akiket érdekel a futball, hogy csatlakoz-
zanak hozzánk, képviseljük együtt községünket. Mindenkit szeretettel várunk ! A tehetséges 
gyerekekről gondoskodunk, hogy tudásuk megfelelő módon fejlődjön és jó focista váljék belőlük. 
A szülők figyelmét is szeretném felhívni erre a lehetőségre és kérem, ha észreveszik gyermekeik 
futball iránti érdeklődését, hozzák őket a futball klubba. Előre is köszönjük !

A futball klub sportbarátainak és szurkolóinak szeretném megköszönni támogatásukat. Bízunk 
benne, hogy az Önök támogatásával közösen a kenyheci futball jó irányba halad. Hívjuk és 
várjuk Önöket a futballpályára, jöjjenek és szurkoljanak csapatainknak a tavaszi idényben is. 

Mgr. Škovran Pavol, FK Kenyhec
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ROZPIS STRETNUTÍ TÍMOV FK KECHNEC 
V SÚťAŽNOM ROČNÍKU 2013/2014:
Az FK Kenyhec csapatainak mérkőzései a 2013/2014-es idényben

Kolo Dátum Čas Zápas Výsledky

1 11. 8. 2013 16.30 Kechnec - Košické Oľšany 3 - 2

2 18. 8. 2013 16.00 Trstené p/H - Kechnec 3 - 1

3 25. 8. 2013 16.00 Kechnec - Bidovce 5 – 2

4 1. 9. 2013 15.30 Seňa - Kechnec 1 – 1

5 8. 9. 2013 15.30 Kechnec - Perín 2 – 0

6 15. 9. 2013 15.30 AC Jasov - Kechnec 3 – 1

7 22. 9. 2013 15.00 Kechnec - Ruskov 4 – 3

8 29. 9. 2013 15.00 Mokrance - Kechnec 0 – 1

9 6. 10. 2013 14.30 Kechnec - Veľká Ida 3 – 3

10 13. 10. 2013 14.30 Kechnec - Svinica 6 – 0

11 20. 10. 2013 14.00 Valaliky - Kechnec 1 - 1

12 27. 10. 2013 14.00 Kechnec - Čečejovce 0 - 4

13 3. 11. 2013 13.30 Tatran Jasov - Kechnec 3 - 1

14 10. 11. 2013 13.30 Košické Oľšany - Kechnec 6 - 3

15 30. 3. 2014 15.00 Kechnec - Trstené p/H

16 6. 4. 2014 15.30 Bidovce - Kechnec

17 13. 4. 2014 15.30 Kechnec - Seňa

18 20. 4. 2014 16.00 Perín - Kechnec

19 27. 4. 2014 16.00 Kechnec – AC Jasov

20 4. 5. 2014 16.30 Ruskov - Kechnec

21 11. 5. 2014 16.30 Kechnec - Mokrance

22 18. 5. 2014 17.00 Veľká Ida - Kechnec

23 25. 5. 2014 17.00 Svinica - Kechnec

24 1. 6. 2014 17.00 Kechnec - Valaliky

25 8. 6. 2014 17.00 Čečejovce - Kechnec

26 15. 6. 2014 17.00 Kechnec - Tatran Jasov

Kolo Dátum Čas Zápas

1 10. 8. 2013 14.00 Kechnec - Geča

2 17. 8. 2013 14.00 Svinica - Kechnec

3 24. 8. 2013 14.00 Kechnec – Trstené p/H

4 31. 8. 2013 14.00 Sokoľany - Kechnec

5 7. 9. 2013 14.00 Kechnec - Šaca

6 14. 9. 2013 15.30 Drnava - Kechnec

7 21. 9. 2013 14.00 Kechnec - Valaliky

8 28. 9. 2013 14.00 Kechnec - V. Opátske

9 5. 10. 2013 14.00 M. Ida - Kechnec

10 12. 10. 2013 14.00 Kechnec - Poproč

11 20. 10. 2013 nedeľa 10.30 Kr. Podhradie - Kechnec

12 26. 10. 2013 14.00 Kechnec - Ruskov

13 2. 11. 2013 14.00 Medzev - Kechnec

14 9. 11. 2013 14.00 Geča - Kechnec

15 16. 11. 2013 14.00 Kechnec - Svinica

16 5. 4. 2014 14.00 Trstené p/H - Kechnec

17 12. 4. 2014 14.00 Kechnec - Sokoľany

18 19. 4. 2014 14.00 Šaca - Kechnec

19 26. 4. 2014 14.00 Kechnec - Drnava

20 3. 5. 2014 16.30 Valaliky - Kechnec

21 10. 5. 2014 14.00 V. Opátske – Kechnec
(ihrisko Vyšné Opátske)

22 17. 5. 2014 14.00 Kechnec - M. Ida

23 24. 5. 2014 14.00 Poproč - Kechnec

24 31. 5. 2014 14.00 Kechnec - Kr. Podhradie

25 7. 6. 2014 14.00 Ruskov - Kechnec

26 14. 6. 2014 14.00 Kechnec - Medzev

Kolo Dátum Čas Zápas

1 10. 8. 2013 sobota 10.00, 11.45 Geča - Kechnec

2 17. 8. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Buzica

3 24. 8. 2013 sobota 9.00, 10.45 Rožňava - Kechnec

4 31. 8. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - V. Kapušany

5 7. 9. 2013 sobota 9.00, 10.45 Sečovce - Kechnec

6 14. 9. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - KAC Košice

7 22. 9. 2013 nedeľa 10.00, 11.45 Čaňa - Kechnec

8 28. 9. 2013 sobota 9.00, 10.45 Čierna n/T - Kechnec

9 5. 10. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Ben.Košice

10 13. 10. 2013 nedeľa 10.00, 11.45 Galaktik KE – Kechnec ZŚ Dneperská

11 19. 10. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Lok.Košice

12 26. 10. 2013 sobota10.00, 11.45 Šaca - Kechnec

13 2. 11. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Vranov "B"

14 9. 11. 2013 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Geča

15 16. 11. 2013 sobota 10.00, 11.45 Buzica - Kechnec

16 5. 4. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Rožňava

17 12. 4. 2014 sobota 9.00, 10.45 V.Kapušany - Kechnec

18 19. 4. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Sečovce

19 26. 4. 2014 sobota 10.00, 11.45 KAC KE „A“– Kechnec
 ZŠ Bruselská 18

20 3. 5. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Čaňa

21 10. 5. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Čierna n/T

22 17. 5. 2014 sobota 10.00, 11.45 Ben.Košice - Kechnec ZŠ Postupimská

23 24. 5. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Galaktik Košice

24 31. 5. 2014 sobota 9.00, 10.45 Lok.Košice - Kechnec Družstevná

25 7. 6. 2014 sobota 9.00, 10.45 Kechnec - Šaca

26 15. 6. 2014 nedeľa 10.00, 11.45 Vranov "B" - Kechnec

I. trieda dospelí ObFZ KE okolie
III. liga starší dorast 
Košicko - Gemerská VsFZ  
UHČ : sobota 14.00 hod.

 II. liga starší žiaci, mladší žiaci, 
skupina A, VsFZ
UHČ : starší žiaci - sobota 09.00 hod.
mladší žiaci - sobota 10.45 hod.

I. osztály 
felnőttek Kassa-vidéki Körzeti FSZ 

 III.Liga ifjúsági csapat KSzFSZ Kassa-
Gömöri csoport
Kezdés: szombat 14.00 óra

II.liga fiatalabb és idősebb serdülők, KSzFSZ, 
A csoport
Kezdés: idősebb serdülők – szombat 9.00 óra
Fiatalabb serdülők – szombat 10.45 óra


