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ani sme sa 
nenazdali a opäť 
sú tu Vianoce a 
koniec roka sa 
nezadržateľne 
blíži. Zase nám 
pribudlo niekoľko 
vrások a sme 
o rok starší. 
Prihováram sa 
Vám pri príleži-
tosti blížiacich 
sa najkrajších 

sviatkov roka, ktoré nás v mysli a duši 
mnohokrát vrátia do čias minulých,  
do čias detských. Spomíname, ako sme 
prežívali čaro a atmosféru Vianoc  
v kruhu najbližších. Určite tomu  
nebude inak ani počas týchto Vianoc.

Po Vianociach nadíde i Nový rok. Nie je 
to len údaj v kalendári, ale pre každého 
z nás znamená aj začiatok nových 
plánov a predsavzatí či cieľov, ktoré by 
sme počas nastávajúceho roku chceli 
uskutočniť v súkromnom i pracovnom 

živote. Je to však aj obzretie sa späť 
a zhodnotenie toho, čo sme v roku 
2015 zažili, vykonali, ale aj nestihli 
urobiť. Život človeka je sám o sebe 
pestrý a každého z nás postretli ako 
zlé dni naplnené trápením, smútkom 
a nezdarom, tak i dni dobré, veselé, 
radostné a šťastné. Na tom dobrom 
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci a 
nebáť sa prekážok, ktoré nám do cesty 
vstúpia.

pokračovanie na str. 2

s újra itt a Karácsony, közeleg az év vége. 
Megint idősebbek lettünk egy évvel és több 
lett a ránc az arcunkon. Az év legszebb 
ünnepének közeledtével, amely  gondolatban 
gyakran  visszavisz minket a gyerekkorunkba, 
szeretnék pár szót szólni Önökhöz.  
Visszaemlékezünk, hogyan éltük meg a 
Karácsony varázslatos hangulatát családunk 
körében. Biztosan nem lesz ez másként idén 
sem.

A Karácsonyt követi az Új Év. Ez nem csak 

egy adat a naptárban, de  
mindannyiunk számára új tervek és célok 
kezdetét  és új fogadalmak megvalósítását  
jelenti, melyeket az új évben szeretnénk 
megvalósítani magánéletünkben vagy 
szakmai síkon. Egyben  számbavétele 
mindannak,  amit  megvalósítottunk, vagy 
nem érkeztünk megvalósítani  2015-ben. 
Az ember élete sokszínű. Mindannyian 
megértünk fájdalommal, bánattal és 
szerencsétlenséggel teli rossz napokat, de 
örömteli, boldog, vidám napokat is. Ezekre 

a jó dolgokra érdemes összpontosítanunk, 
ezeket folytatni, és leküzdeni az esetleges 
akadályokat.

folytatás a 2. oldalon.    
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aj naša obec počas uplynulého roku 
prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z 
dokončených projektov, diel a úspechov. 
Dúfam, že aj Vy, spoluobčania, ste 
prežívali úspechy a všetky pozitívne 
udalosti v pracovnom, rodinnom aj 
osobnom živote. 

mnohé sa v našej obci opäť zmenilo, 
podarilo sa nám zrealizovať mnoho 
projektov, a tak vylepšiť a skrášliť svoje 
okolie, svoje životné podmienky. Na to 

bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia, práce 
a uskutočniť veľa rokovaní, projektov, 
ale aj vynaložiť veľa dobrej vôle, ochoty, 
spolupráce a tolerancie.
 
Využívam túto príležitosť a chcem 
poďakovať všetkým občanom obce, 
ktorí nás akoukoľvek formou podpo-
rovali v našom snažení a značnou 
mierou k zveľadeniu našej obce a 
prispeli k obohateniu jej kultúrneho, 
spoločenského a duchovného života, 

pretože budúcnosť obce je hlavne v 
rukách jej občanov.

Želám a prajem Vám viac krajších dní ako 
tých horších, viac lásky ako nenávisti, 
viac hojnosti a radosti ako smútku a 
trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov 
v pracovnom i osobnom živote po celý 
rok 2016 prajem ako v mene mojom, tak 
i v mene poslancov obecného zastupi-
teľstva či  zamestnancov obce Kechnec.

Községünk is több nehézséggel küzdött az 
elmúlt év során, de örültünk a megvalósult 
terveknek, az elért sikereknek. remélem, 
hogy Önök is szakmai és személyes 
sikereket, pozitív dolgokat éltek meg az 
elmúlt időszakban.

Sok változás történt községünkben, 
több projektet sikerült megvalósítanunk 
és ezáltal szebbé és jobbá tenni 
környezetünket. Mindez sok erőfeszítés, 
munka, rengeteg tárgyalás, tervezés, 

jóakarat,  együttműködési készség  és  
tolerancia árán valósulhatott meg.

Megragadom az alkalmat, és ezúton 
mondok köszönetet a község minden 
lakosának,  amiért bármilyen formában is 
támogatták igyekezetünket, és  
hozzájárultak a község  társadalmi-, 
kulturális-  és  szellemi  életének 
gazdagításához, hiszen a község jövője 
elsősorban lakosainak kezében van.

több jó, mint rossz napot kívánok Önöknek, 
több szeretetet mint gyűlöletet, inkább 
bőséget és örömet mint bánatot és 
szenvedést. Jó egészséget és sok sikert kívok 
mindannyiuknak 2016-ban  a szakmai- és 
magánéletükben egyaránt  a magam,  a 
képviselőtestület és a hivatal dolgozóinak 
nevében.

PoKračoVaNie PríhoVorU

FOLYtAtÁS
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Na sklonku minulého roku sme 
skúšobne po prvý krát zorganizovali 
Štefanskú zábavu vo forme „bátyubálu“. 
Zabávať sa prišli rovné dve stovky 
ľudí rôznych vekových kategórií. milo 
prekvapili práve najmladšie ročníky, 
ktoré predviedli, že sa vedia zabávať bok 

po boku so svojimi rodičmi. Do tanca 
hrala hudobná skupina FamilY z čane. 
Nikto, kto prišiel, neoľutoval. Štefanská 
zábava bola spestrením najkrajších 
sviatkov roka a mnohí ocenili, že sa 
môžu trochu rozhýbať, prípadne spáliť 
po dlhšom čase oddychu zopár kalórií. 

Keďže toto nové podujatie zožalo 
úspech, radi by sme v ňom pokračovali 
aj tento rok a to 25. decembra  o 19.00 
hod v Kongresovej sále obecného úradu 
v Kechneci.

tavaly év végén próbaképpen első 
alkalommal rendeztük meg az istván 
napi mulatságot „batyubál“ formában. 
Különböző korcsoportokba tartozó  mulatni 
vágyó emberek jöttek el, kereken kétszázan. 
Kellemes meglepetés volt a legifjabb 
korcsoport részvétele, akik bebizonyították, 

hogy tudnak jól szórakozni a szülőkkel 
közösen is. A talpalávalót a csányi FAMiLY 
zenekar húzta. Senki sem bánta meg, hogy 
eljött. Az istván bál az év legszebb ünnepét 
tette színesebbé és sokan értékelték, hogy 
végre kimozdulhatnak és elégethetnek 
néhány kalóriát a bőséges ünnepi menük 

után. Mivel ez az új kezdeményezés nagy 
sikert aratott, szeretnénk idén is  
megrendezni, december 25-én 19.00 órai 
kezdettel a községi hivatal kongresszusi 
termében.

ŠteFaNSKá ZábaVa 2014

iStVÁn BÁL 2014

Silvester 2014 bol oproti iným ročníkom 
o poznanie chladnejší. mínusové 
teploty síce spôsobili, že Kechnečania 
sa začali schádzať pri amfiteátri až 

tesne pred polnocou, ale o polnoci si 
už štrngali v hojnom počte a Nový rok 
začali spoločným prípitkom a príjemnou 
zábavou pri hudbe a varenom vínku. aj 

tento rok sa stretneme pod šírym nebom 
a to 31.  decembra o 23.00 hod.  
v amfiteátri v strede obce.

2014 Szilvesztere az előző évekhez viszonyítva hidegebb volt. 
A fagypont alatti hőmérséklet miatt  csak éjfél előtt kezdtek 
gyülekezni a kenyheciek az amfiteátrum előtt, de éjfékor már 
kisebb tömeg köszöntötte koccintással az Új Évet és a kellemes 
zene és forralt bor mellett mulatott hajnalig. idén is találkozunk az 
Amfiteátrumban december 31-én 23.00 órakor.

SilVeSter 2014

SziLVESztEr 2014
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Posledná januárová sobota začala 
hustým snežením a dopoludnia to 
vyzeralo tak, že pre kalamitu účinkujúci 
ani diváci neprídu. Počasie sa však 
umúdrilo a umožnilo nám prežiť tento 
kvalitný umelecký zážitok. Sólisti 
budapeštianskej interoperety na čele 
s aladárom ocskom nôtili jeden hit za 

druhým. V repertoári mali napríklad New 
York od Franka Sinatru či Conte Partiro 
od andrea bocelliho. Nechýbala ani 
slovenská ľudová pieseň červené jabĺčko. 
Účinkujúci popri speve neraz predviedli 
aj svoje tanečné umenie. Diváci si svojim 
neutíchajúcim potleskom vyžiadali 
niekoľko prídavkov a v závere si sólisti 

vyslúžili standingovation. bolo to 
výnimočné sobotňajšie popoludnie a 
dlho zostane v našich spomienkach. 
aj v januári 2016 budeme pokračovať s 
novoročným koncertom. Pozvánky budú 
doručené do každej domácnosti.

J a n u á r  u t o l s ó  s z o m b a t j a  s ű r ű 
havazással kezdődött, és félő volt, hogy a  
járhatatlanná váló utak miatt esetleg sem 
a szereplők, sem a nézők nem jönnek el. Az 
időjárás azonban megjavult és lehetővé 
tette, hogy gyönyörű művészi élményben 
legyen részünk. A budapesti interoperett  
szólistái Ocsko Aladárral az élükön 

egyik slágert a másik után énekelték.  
r e p e r t o á r j u k b a n  s z e r e p e l t  F r a n k 
Sinatrától a new York vagy Andrea  
B o c e l l i t ő l  a  C o n t e  P a r t i r o .  n e m 
hiányzott a Červené jabĺčko kezdetű 
szlovák népdal sem. A szereplők az ének 
mellett megcsillantották tánctudásukat  
is. A nézőközönség szűnni nem akaró tapsa 

újabb és újabb ráadásokra ösztönözte 
a szereplőket, akik méltán érdemelték 
ki az előadás végén a vastapsot. igazán  
különleges szombat délután volt, sokáig 
nem feledjük ezt az élményt. 2016  
januárjában is folytatjuk az újévi koncertek 
hagyományát. A meghívókat minden 
családhoz eljuttatjuk majd.

NoVoročNý GalaKoNCert

ÚJÉVi gÁLAKOnCErt
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Už 24. reprezentačný ples sa konal v prvú 
februárovú sobotu (7.  2.  2015). ani tento 
ročník nezaostal svojou spoločenskou 
úrovňou za predchádzajúcimi. V rámci 

doterajších reprezentačných plesov sme 
nikdy  nezabudli poďakovať hosťom, 
ktorí nás podporovali a podporujú 
v našich rozvojových aktivitách. 

Účinkujúci: Peter Nádasdi – moderátor, 
hudobná skupina „Juventus“ – bardejov, 
hudobná skupina „Jánošík“ – Svit, Szulák 
andrea – maďarsko.

mladé i tie skôr narodené dámy oslávili 9. mája v kongresovej 
sále obecného úradu v Kechneci Deň matiek. Počas oficiálneho 
programu vystúpili v úvode deti z mŠ a po nich oblažil sluch i 
zrak známy folklórny súbor čarnica.

Már a 24. reprezentációs bál került 
megrendezésre február első szombatján 
(2015 .2.7.).  Az idei  bál  társadalmi 
színvonala sem maradt el az előző évekhez 

képest. Az eddigi reprezentációs bálokon 
soha sem feledkeztünk el köszönetet 
mondani  azoknak a vendégeknek,  akik 
támogatták és támogatják fejlesztési 

törekvéseinket. résztvevők: Peter nádasdi 
– műsorvezető, „ Juventus“ zenekar – Bártfa, 
„ Jánošík“ zenekar – Svit, Szulák Andrea – 
Magyarország.

A fiatal, de a kicsit korábban született hölgyek is május 9-én 
ünnepelték az Anyák napját a Kenyheci Községi Hivatal nagyter-
mében. A hivatalos program első részében az óvodások léptek fel 
utánuk a Čarnica folklór együttes kápráztatott el műsorával.

traDíCia KeChNeCKého PleSU

Deň matieK

A KEnYHECi BÁL HAgYOMÁnYA

AnYÁK nAPJA
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Deň Detí

gYErEKnAP

tohto roku sme oslavovali Deň detí  
v dvoch etapách – v dvoch samostatných 
dňoch: 1. júna sme pre deti z obce 
Kechnec vo veku do 15 rokov v spolupráci 
so spoločnosťou hooPla s. r. o. 
zastúpenou tomášom lučkaiom, 

na Športovom areáli  pripravili 
bezplatne rôzne nafukovacie atrakcie a 
elektronické  “vozítka”. 

Následne 6. júna sme pre deti pripravili 
v amfiteátri bohatý kultúrny program 

v podaní Divadla haliGaNDa, 
nadrozmerných bábok a diskotéky pre 
deti. Prichystali sme aj bezplatné  
občerstvenie v podobe keksíka a 
zmrzliny. 

idén két szakaszban ünnepeltük a  
gyereknapot  - két különböző napon: június 
1-én a 15 év alatti gyerekek részére felfújható 
ugráló várakat és elektromos kisautókat  
biztosítottunk térítésmentesen a HOOPLA 

k.f.t. képviselőjével, tomáš Lučkaival 
közösen. 

E z t  k ö v e t ő e n  j ú n i u s  6 - á n  a z 
amfiteátrumba vártuk a gyerekeket gazdag  

kultúrprogrammal a HALigAnDA Színház 
előadásában, életnagyságúnál nagyobb 
bábokkal és gyerekdiszkóval. ingyenes 
frissítőről is gondoskodtunk, fagylaltot és 
kekszet kaptak a gyerekek.
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Starosta obce Kechnec JUDr. ing. Jozef 
Konkoly sa zúčastnil podnikateľskej misie, 
ktorej cieľom bolo posilnenie obchodných 
a investičných vzťahov medzi európskou 
úniou a taiwanom. tzv. mission for Growth 
to taiwan 2015 organizovalo Generálne 
riaditeľstvo európskej komisie pre vnútorný 
trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné 
podniky (the european Commission’s 
Directorate-General for internal market, 
industry, entrepreneurship and Smes) od  
3. do 5. júna 2015.

V rámci  svojej pracovnej cesty absol-
voval desiatku rokovaní so záujemcami 
o projekty obce Kechnec, zúčastnil sa 
podpisu dohody o pristúpení taiwanu 
do enterprise europe Network, navštívil 
spoločnosť Delta electronics vo vedeckom 
parku v Neihu, časť taipei a najväčšiu 
výstavu zameranú na informačno-komu-
nikačné technológie v ázii Computex 2015. 
o možnostiach v Kechneci informoval 
aj členov podnikateľskej misie európskej 
komisie a Slovenský ekonomický a kultúrny 
úrad v taipei.

V Kechneci chcú do 5 rokov vytvoriť 
high-tech park

“V horizonte 5 rokov plánujeme v Priemy-
selnej zóne Kechnec na ploche 36 hektárov 
vytvoriť tzv. high-tech park. Je to súčasť 
komplexného rozvoja samosprávy, ktorý 
v Kechneci rozvíjame od roku 1990. Ku 
pracovným miestam v automobilovom, 
elektrotechnickom, strojárenskom či potra-
vinárskom priemysle by sme v horizonte 
5-tich rokov chceli vytvoriť pracovné 
príležitosti aj v informačno-komunikačných 
technológiách,“ hovorí starosta Konkoly.
Podnikatelia v taiwane sa zaujímali nielen 
o Priemyselnú zónu Kechnec, ale tiež 
možnosti zapojenia do pripravovaného 
aqua parku a európskej integrovanej školy, 
ktorá prvý ročník otvára už v septembri 
2015. Súčasťou rokovaní bola aj druhá 
etapa sociálno-zdravotného komplexu. 
Projekty v Kechneci potenciálni partneri 
vnímali ako jeden celok, tzv. klaster, 
vďaka ktorému vedia dosiahnuť synergie 
zaujímavé aj pre malé a stredné firmy. 
Dosiahnuté výsledky významne ocenil 
aj Daniel Calleja, riaditeľ generálneho 

riaditeľstva európskej komisie pre vnútorný 
trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné 
podniky, ktorý organizoval podnikateľskú 
misiu do taiwanu.

„Návšteva vedeckého parku v Neihu mi 
len potvrdila, že naše úvahy v Kechneci 
sú správne a investorom je nevyh-
nutné ponúknuť omnoho viac ako 
len pozemok. Udržanie a rozvíjanie 
pracovných miest si vyžaduje neustále 
napredovanie a vytváranie podmienok 
pre zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, 
vedu a výskum, voľnočasové aktivity, 
zdravotnú starostlivosť, riešenie bytovej 
otázky zamestnancov a v nemalej miere 
aj súčinnosť štátu v podobe ekonomicky 
atraktívneho a stabilného podnikateľského 
prostredia,“ povedal Konkoly.

európska únia je piatym najväčším 
obchodným partnerom taiwanu. Vďaka 
investíciám z taiwanu vzniklo v európskej 
únii až 60 000 pracovných miest. V 
roku 2014 sa medzi európskou úniou a 
taiwanom uskutočnil bilaterálny obchod 
na úrovni 40 mld. eur.

Kenyhec polgármestere, JUDr. ing. Konkoly 
József egy vállalkozói misszión vett részt, 
melynek célja az EU és tajvan közötti 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok 
megszilárdítása volt. Az ún. „Mission for 
growth to taiwan 2015“ –t  az Európai 
Bizottság  Belső Piaci, ipar-, Vállalkozás 
és Kkv.  Főigazgatósága (the European 
Commission’s Di-rectorate-general for 
internal Market, industry, Entrepreneurship 
and SMEs) rendezte 2015. június 3.-5. 
között.

Szolgálati útja során számos  tárgyaláson 
vett részt, ahol Kenyhec község tervezett 
beruházásait ismertette az érdeklődőkkel, 
részt vett tajvan csatlakozási  
megállapodásának aláírásán az  
Enterprise Europe network-höz,  
meglátogatta a Delta Electronics 
társaságot a nejhui tudományos Parkban 
és  a Computex 2015  információs és 
kommunikációs technológiai kiállítást, 
amely a legnagyobb  Ázsiában. A kenyheci 
beruházási lehetőségekről téjékoztatta az 
Európai Bizottság vállalkozói  
missziójának tagjait is, valamint a tajpeji 
Szlovák gazdasági és Kulturális irodát.
Kenyhecen 5 éven belül High-tech parkot  

akarnak létesíteni

„Öt éven belül ún. High-tech parkot 
szándékozunk létesíteni a Kenyheci 
ipari zónában 36 hektárnyi területen.  
Ez az önkormányzat átfogó fejlesztési 
tervének része, amelyen már 1990 óta 
dolgozunk. Az autóiparban, gépiparban, 
elektrotechnikai iparban és élelmisze-
riparban meglevő munkahelyek mellé 
újabb munkalehetőségeket szándékozunk 
létrehozni információs és kommunikációs 
technológiák területén,“ mondja Konkoly 
polgármester.

A tajvani vállalkozók nemcsak az ipari 
zóna felől  érdeklődtek, hanem az olyan 
előkészületben levő tervekben való részvétel 
iránt is, mint az Aquapark vagy az  Európai 
integrált iskola , mely idén szeptemberben  
nyílt meg egy első osztállyal. A tárgyalások 
részét képezte a szociális-egészségügyi 
központ 2. szakasza is.  A lehetséges 
partnerek egy egységes egészként  
tekintenek a kenyheci projektekre,  
ún. klaszterként, ennek köszönhetően a 
kis- és közép vállalkozások számára is 
érdekes együttműködési formákat tudnak 
kínálni. Az elért eredményeket pozitívan 

értékelte Daniel Calleja is, az Európai 
Bizottság  Belső Piaci, ipar-,Vállalkozás és 
Kkv  Főigazgatóságának igazgatója is, aki a 
tajvani vállalkozói missziót szervezte.

„A nejhui tudományos Parkban tett 
látogatás arról győzött meg, hogy helyesek 
az elgondolásaink Kenyhecen, és a  
befektetőknek  a földterületen kívül sokkal 
többet kell kínálnunk. A munkahelyek 
teremtése és fenntartása folyamatos 
előrehaladást követel és  a szakképzettség 
növelését, a tudomány és kutatás  
fejlesztését,  szabadidős tevékeny ségek-, 
egészségügyi ellátás- és a dolgozók  
lakásfeltételeinek biztosítását  az 
állam hathatós közreműködésével -  
gazdaságilag kedvező vállalkozói környezet 
biztosításával“ mondta Konkoly  
polgármester.

Az Európai Únió  tajvan ötödik legnagyobb 
kereskedelmi partnere. A tajvani 
beruházásoknak köszönhetően az Európai 
Únióban 60 000 munkahely jött létre. Az 
EU és tajvan között  2014-ben a kétoldalú 
kereskedelem értéke elérte a 40 mld. Eur-t.

Z PoDNiKateľSKeJ miSie V taiwaNe

VÁLLALKOzói MiSSzió tAJVAnOn
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Projekt cezhraničnej spolupráce: 
„Výstavba mostu ponad rieku hornád a 
cestného hraničného priechodu medzi 
obcami abaújvár a Kechnec“ sa realizoval 
na východnej časti katastrálneho 
územia obce Kechnec. Stavebné práce 
napredovali veľkou rýchlosťou. termín 
ukončenia prác nás motivoval, aby 
sme stavbu dokončili a sprístupnili k 16. 
decembru 2015. bola to zložitá a náročná 
stavba ako po stránke administratív-
no-právnej, tak i po stavebno-statickej a 
architektonickej. bolo potrebné zosúladiť 
rôzne stavebno-technické záležitosti 
medzi oboma štátmi. Na stavbe partici-
povali dvaja dodávatelia stavebných prác. 
Na slovenskej strane to bola spoločnosť 

eUroVia  SK a na maďarskej strane 
spoločnosť KéSZ. Začiatok naprojekto-
vanej trasy je v obci abaújvár. Na území 
pokračuje navrhovaná komunikácia  
v dĺžke 268 metrov cez poľnohospodársky 
nevyužívané pozemky k štátnej hranici, 
ktorú tvorí rieka hornád. brehy rieky spojil 
most o dĺžke 72 metrov s jedným otvorom 
dlhým 60 metrov, nosnosť mosta je 5 ton. 
Na ten sa pripája komunikácia  
s asfaltovým krytím na území Slovenskej 
republiky dlhá takmer 988 metrov a 
pokračuje až do obce Kechnec.

most sme odovzdali do prevádzky  
v mesiaci december 2015. Dňa 22. 5. 
2015 sa uskutočnilo za účasti vzácnych 

hostí ako štátneho tajomníka pre 
medzinárodné vzťahy Úradu Vlády pána 
Perényi Zsigmonda, uloženie základného 
kameňa tejto stavby, na ktoré boli 
občania obce písomne pozvaní.
V stredu 16. decembra sa uskutočnilo 
slávnostné prestrihnutie pásky na 
novovybudovanom moste s prístupovými 
cestami za účasti významných hostí z 
oboch krajín. oba brehy rieky teraz spája 
železobetónová konštrukcia, celková 
dĺžka mosta je 72 metrov. Projektové 
náklady predstavujú 4,2 milióna eur.  
Z toho 85 % tvorí príspevok z eurofondov, 
desať percent poskytli vlády oboch krajín 
a zvyšných päť percent obe samosprávy.

A határon átnyúló együtműködési program 
keretében megvalósult projekt az „Abaújvár 
és Kenyhec között Hernád folyón átívelő híd 
és öszekötő utak építése“  Kenyhec keleti 
kataszteri területén került kivielezésre. Az 
építési munkák rohamléptekkel haladtak 
előre. A befejezés időpontja erősen motivált 
minket, hogy a munálatokat időre befejezzük 
és 2015. december 16-án megnyissuk a hidat. 
igényes és bonyolult építési munkálatokról 
volt szó akár az adminisztatív-jogi oldalát , 
akár az építészeti-statikai oldalát nézzük . 
Össze kellett hangolni a különböző építési és 
műszaki megoldásokat a két ország között. 
Az építkezésben két kivitelező vett részt. 

Szlovák oldalon az EUrOViA SK társaság, 
magyar oladalon a KÉSz társaság. A tervezett 
útvonal Abaújváron kezdődik. Magyarország 
területén 268 m hosszú aszfaltút vezet 
mezőgazdaságilag kihasználatlan területeken 
az államhatárig, melyet a Hernád folyó 
képez. A folyó két partját 72 méter hosszú 
híd köti össze  egy 60 m hosszú hídnyílással, 
a híd terhelhetősége 5 t. Ehhez kapcsolódik 
Szlovákia területén 988 méter hosszan 
az aszfaltút, amely egészen a községig 
folytatódik.

A hidat 2015 decemberében helyeztük üzembe. 
A híd alapkövének letételénél 2015. május 

22-én jelen volt Perényi zsigmond is, a magyar 
kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős 
államtitkára. Erre az alkalomra a község 
lakosságát is meghívtuk.

December 16-án, szerdán, az újonnan épült 
híd és bekötő utak átadásán  ünnepélyes 
keretek között vágtuk át a szalagot a két 
ország prominens személyiségeinek  
jelenlétében. A folyó két partját 72 m hosszú 
vasbeton szerkezetű híd köti össze. A 
beruházási költségek összege 4,2 mil. EUr. 
Ennek 85 %-a uniós ErFA támogatás, 10%-a 
kormányzati támogatás mindkét országban, 
5%-a pedig önerő mindkét önkormányzatnál.

moSt PoNaD rieKU horNáD

HErnÁD FOLYón ÁtíVELő HíD

Sivák tamás Perényi zsigmond Dr. Hörcsik richárd Dr. Jozef Konkoly Dr. zdenko trebuľa Dr. Štefan Daňo
starosta Abaújvár Štátny tajomník poslanec parlamentu Mr starosta Kechnec predseda KSK gen. konzul Sr v Mr
 úradu Vlády Mr
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Veľkolepé dni obce Kechnec sa konali  
v dňoch 26. a 27. júna 2015. bola to veľmi 
vydarená akcia, ktorá dosahovala po 
kultúrnej, organizačnej i obsahovej 
stránke vysokú úroveň. o atrakcie, 
zaujímavosti a udalosti nebolo núdze. 
Každá veková skupina sa mala možnosť 
zabaviť do sýtosti. V prvom rade je 
dôležité poďakovať všetkým sponzorom, 
organizačnému výboru, poslancom 
obecného zastupiteľstva ako aj  
dobrovoľníkom a zamestnancom obce za 
bravúrne zvládnutie tak náročnej úlohy. 
Zhostili sa jej nevídane úspešne a doviedli 
ju do zdarného konca. 

V programe nechýbali ukážky z práce 
policajného zboru, ktorý nám nezištne 
predviedol a ukázal svoje schopnosti. 
boli to policajné jednotky okresného 
riaditeľstva policajného zboru 
Košice, ktorým v mene občanov obce 
ďakujeme.

Nesmieme zabudnúť poďakovať sa 
kuchárskej skupine na čele  
s p. Gabrielom Špilkom, ktorý prípravu 
miestnych špecialít zvládol na 
jednotku. Ďakujeme aj p. radoslavovi 
Spišákovi, ktorý výrazne prispel svojím 
kuchárskym umením k uspokojeniu 
návštevníkov Kechneckých dní.

organizačne sa zvládlo mnoho 
„neviditeľných úloh“, ktoré slúžili k 
zabezpečeniu spokojnosti účastníkov 
Kechneckých dní. Počas dvoch dní bolo 
nevyhnutné vyriešiť množstvo úloh po 
riadiacej, organizačnej či kontrolnej 
stránke. bez  zodpovedného prístupu 
zamestnancov obce, mŠ, úpravne vody, 
správy a údržby obce by bolo takéto 
podujatie ťažko zvládnuteľné. Počet 
účastníkov sme mohli rátať na tisíce.

Svojej úlohy sa so cťou zhostili aj 
zástupkyňa starostu p. alena Dudášová 
s kolektívom pozostávajúcim z admi- 
nistratívnej časti zamestnancov obce. 
Nafukovacie atrakcie pre najmenších 
účastníkov opäť zabezpečila firma 
hooPla s. r. o., ktorej konateľom je  
p. tomáš lučkai z obce Kechnec.

Počas Kechneckých dní sa uskutočnilo 
aj slávnostné udelenie čestného 
občianstva obce Kechnec pre dvoch 
rakúskych občanov: Franzovi  
Vollmannovi,a ing. walterovi Künzovi 
ktorí sa významne podieľali na tvorbe 
koncepcie rozvoja obce a na etablovaní 
domácich a zahraničných investorov 
v Priemyselnej zóne Kechnec a ich 
pôsobenie v našej obci bolo obrovským 
prínosom v oblasti ekonomiky a rozvoja 
hospodárstva ako pre samotnú obec 
Kechnec, tak aj pre Slovensko.

ing. walter Künz je jediný konateľ 
spoločnosti Künz holding Gmbh, 
ktorá založila v roku 2005 svoju 
dcérsku spoločnosť v Priemyselnej 
zóne v Kechneci a osobne sa podieľal 
na príchode tejto investície do obce 
Kechnec.

Franz Vollmann bol riaditeľom 
spoločnosti moleX Slovakia, ktorá 
vďaka osobnej zásluhe p. Vollmanna 
ako prvá postavila svoj závod na 
„zelenej lúke“ v obci Kechnec. Spätosť p. 
Vollmanna s našou obcou dokazuje aj 
jeho prejav počas odovzdávania titulu 
čestného občana, ktorý citujeme:

„Vážený pán starosta, vážení poslanci 
Kechneca, pán obchodný atašé, pán 
Künz a vážení občania Kechneca!

Ja viem, že tu máme perfektnú 
tlmočníčku, ale chcem vám hovoriť o 
mojich pocitoch po slovensky, jazykom, 
ktorý som sa učil u Vás pred pätnástimi 
rokmi.

čestné občianstvo, to je taká pocta pre 
mňa, že sa skutočne cítim ako herec, 
ktorý vyhral oscara! Keď si pomyslím 
na ten čas, keď som po prvýkrát 
prišiel do Kechneca hľadať miesto pre 
investíciu, bola to dedinka ako každá 
iná v Slovenskej republike. bol iba jeden 
veľký rozdiel – bol tu starosta, ktorý mal 
víziu, ktorý myslel 15 rokov do budúc-
nosti, ktorý chcel robiť to najlepšie pre 
obyvateľov. mnohí ľudia pochybovali, 
nemali dôveru, ale on nikdy nezmenil 
cestu, on vždy pokračoval vo svojej vízii.

ten investičný projekt s molexom  
v Kechneci, ktorý odštartoval Priemy-
selný park v Kechneci, bol najväčším 
úspechom v mojej pracovnej kariére. ale 
omnoho dôležitejšie bolo priateľstvo s 
Kechnecom, s Jozefom, lebo ono je to, 
čo ma priťahuje späť do Kechneca každý 
rok.

bol som sedem rokov s rodinou v ázii, 
teraz žijem v rakúsku a pracujem  
v Nemecku, ale Kechnec je miesto,  
kde som nechal moje srdce.
Som veľmi hrdý a budem ako čestný 
občan robiť všetko preto, aby Kechnec 
bol hrdý na mňa. 
Ďakujem Jozef, ďakujem občania 
Kechneca! milujem vás!“

Vyvrcholením Kechneckých dní bol 
veľkolepý ohňostroj na počesť čestných 
občanov obce.

Výber sólistov zo 100 členného Cigán-
skeho orchestra z budapešti, Jana 
Kirschner band, bábkové divadlo Košice, 
alena heribanová, skupina historického 
šermu Via CaSSa, orchester Štátneho 
divadla v Košiciach so sólistami mirkou 
Partlovou a Filipom tůmom, lukáš 
adamec – víťaz československej 
Superstar. 

JUbileJNý 10. ročNíK KeChNeCKýCh DNí

ÚčiNKUJÚCi Na KeChNeCKýCh DňoCh 2015:
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KEnYHECi nAPOK - JUBiELUMi 10. ÉVFOLYAM
A Kenyheci napok nagyszabású ünnepség-
sorozata 2015 június 26-27-én került 
megrendezésre. igazán sikeres rendezvény 
volt, amely  kulturális-, tartalmi- és 
szervezési téren egyaránt magas 
színvonalat képviselt. Volt bőven látnivaló, 
érdekesség, szórakozási lehetőség. Minden 
korcsoport talált  érdeklődésének megfelelő 
műsorokat. Mindenekelőtt  köszönettel 
tartozunk a szponzoroknak, a szervezőbi-
zottságnak, a képviselőtestületnek, de az 
önkénteseknek és a hivatal dolgozóinak 
is. Sikeresen birkóztak meg ezzel az igazán 
nem könnyű feladattal.  

A programból nem hiányozhatott 
a rendvédelmi szervek munkájának 
bemutatója sem, akik itt is bebizonyították 
rátermettségüket és  szakértelmüket. A 
bemutatón a Kerületi rendőrparancs-
nokság egységei vettek részt, akiknek a 
község lakossága nevében ezúton mondunk 
köszönetet.

ne feledkezzünk meg a szakács csapatról 
sem, élén Špilka gáborral, akik a helyi 
specialitások elkészítésénél jeleskedtek. 
Köszönjük radoslav Spišák közreműködését 
is, aki szakácstudományával nagy 
mértékben hozzájárult a látogatók 
igényeinek kielégítéséhez.

Sok „láthatalan feledatottal“ is 
megbirkóztak a szervezők, amelyek a 
Kenyheci napok résztvevőinek megelége-
dettségét voltak hivatva biztosítani. A két 
nap alatt rengeteg irányítási, szervezési 
és védelmi feladatot kellett megoldani. 
A községi hivatal, az óvoda, a vízmű , 
a  karbantartási központ dolgozóinak 
felelőségteljes hozzáállása nélkül mindez 
csak nehezen  valósulhatott volna meg. A 

résztvevők száma ezrekre tehető.

Becsülettel megállta a helyét Alena 
Dudášová polgármester helyettes is   
a hivatal adminisztratív dolgozóival együtt.  
A felfújható  gumivárakat idén is a 
HOOPLA  k.f.t. biztosította legkisebbjeink 
nagy örömére. A cég ügyvezető igazgatója  
a kenyheci tomáš Lučkai.

A Kenyheci napok egyik kiemelkedő 
eseményeként Kenyhec díszpolgárává 
avattak két  osztrák állampolgárt:  Franz 
Vollmann-t  és  ing. Walter Künz-t, akik 
jelentős szerepet játszottak a község 
fejlesztési koncepciójának megfogal-
mazásában és a hazai és külföldi befektetők 
letelepítésében a Kenyheci ipari zónában. 
tevékenységük igen hasznosnak bizonyult 
közgazdasági szempontból és a gazdasági 
fejlődés szempontjából is úgy Kenyhec, 
mind Szlovákia számára.

ing. Walter Künz  a Künz Holding gmbH 
társaság egyedüli ügyvezető igazgatója, 
aki 2005-ben  leányvállalatot alapított a 
Kenyheci ipari zónában és az ő személyes 
közreműködésének köszönhetően érkezett 
ez a beruházás Kenyhecre.

Franz Vollmann a MOLEX Slovakia cég 
igazgatója volt, az ő személyes érdemének 
köszönhetően a cég elsőként építette fel 
üzemcsarnokát Kenyhecen „zöldmezős 
beruházásként“.  Vollmann úr  szoros 
kapcsolatát Kenyheccel bizonyítja a 
díszpolgárrá avatás során mondott 
beszéde, amelyet idézünk:
„tisztel Polgármester Úr, tisztelt Képviselők, 
tisztelt Kereskedelmi Attasé Úr, Künz Úr, 
tisztelt Kenyheciek !

tudom, hogy tökéletes tolmács áll 
rendelkezésünkre, mégis szlovákul szeretnék 
beszélni az érzéseimről, azon a nyelven, 
amelyet tizenöt évvel ezelőtt tanultam meg 
Önöknél.

A díszpolgárság akkora megtiszteltetést 
jelent számomra, mint egy színésznek az 
Oscar díj! Ha visszagondolok arra az időre, 
amikor először jöttem Kenyhecre helyet 
keresni a beruházásunknak, csak egy olyan 
falu volt ez is, mint bármelyik Szlovákiában. 
Csupán egyetlen dologban  volt  óriási  
a különbség  - volt egy polgármestere, 
akinek elképzelései voltak, aki 15 évre előre 
gondolkodott, aki a legjobbat akarta a 
lakosságnak. Sok ember kételkedett, nem 
bízott benne, de ő soha nem változtatott 
irányt, folytatta az elképzelései felé vezető 
utat.

A Molex beruházási terve, amely beindította 
a Kenyheci ipari Parkot, szakmai karrierem 
legnagyobb sikere volt. Ám ennél sokkal 
fontosabb volt a barátságom Kenyheccel, 
Jozeffel, mert  ez az, ami visszahúz minden 
éven Kenyhecre.

Hét évet töltöttem családommal Ázsiában, 
most Ausztriában élek, németországban 
dolgozok, de Kenyhec az a hely, ahol a 
szívemet hagytam.
nagyon büszke vagyok, és díszpolgárként 
mindent elkövetek annak érdekében, hogy 
Kenyhec is büszke lehessen rám.
Köszönöm Jozef, köszönöm kenyheciek ! 
Szeretem Önöket !“

A Kenyheci napok csúcspontja a díszpol-
gárok tiszteletére rendezett tűzijáték volt.

a Budapesti 100 tagú Cigányzenekar szólistái, Jana Kirschner band, 
Kassai Bábszínház, Alena Heribanová, ViA CASSA – történelmi 
bajvívó csoport,  a Kassai Állami Színház zenekara Mirka Partlová 

és  Filip tůma szólistákkal, Lukáš Adamec – a csehszlovák 
Szupersztár győztese. 

A 2015-ÖS KEnYHECi nAPOK SzErEPLői:
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Na prvý pohľad je evidentné, že v obci 
Kechnec prebiehal od začiatku výstavby 
až po dnes čulý stavebný ruch. Niektoré 
stavebné práce sa ešte dokončujú a 
odovzdávajú do užívania. čakajú nás aj 
ďalšie projekty, ktoré sú v prípravnej fáze 
na nasledujúce obdobie. 

Počas augusta 2015 bol dokončený 
náročný projekt – „regenerácia centra 
obce Kechnec“ (ii. etapa), ktorý je dôležitý 
ako z pohľadu ochrany životného 
prostredia,  ochrany zdravia občanov, 
tak aj z pohľadu estetizácie obce. 
odstraňovali sa environmentálne záťaže 
z minulosti, ktoré sa nachádzali a ešte sa 
aj budú v časti obce nachádzať v koryte 
potoka až kým sa nezrealizuje 3. etapa 
prác - od amfiteátra smerom k hranici s 
katastrálnym územím obce milhosť. 

táto problematika je dôverne známa pre 

každého občana žijúceho v obci Kechnec. 
Veľa sa v nej od môjho nástupu do funkcie 
starostu až dodnes zmenilo, napravilo a 
odstránilo. Z koryta potoka sme odstránili 
nielen pozostatky environmentálnych 
záťaží, ktoré škodia životnému prostrediu 
či zdraviu obyvateľov, ale aj niekoľko 
tisíc kubíkov stavebného, domáceho a 
iného druhu odpadu. tento odpad niekto 
nezodpovedný do koryta Sokolianského 
potoka pravidelne sypal. Žiaľ, stále sú 
medzi nami nedisciplinovaní občania, 
ktorí si mýlia  koryto potoka so zbernou 
nádobou na odpad. V treťom tisícročí by 
malo byť každému jasné, že odpad patrí 
do smetnej nádoby a nie do potoka. 

tento neustály problém je pre úzky okruh 
občanov novodobým fenoménom. 
Na jednej strane si chcú uplatňovať 
enormné falošné očakávania a požia-
davky v tejto oblasti voči vedeniu obce, 

na druhej strane takmer organizujú 
vzburu a neposlušnosť len kvôli tomu, 
aby sa naďalej dalo zneužívať koryto 
Sokolianského potoka. 

ochrana a zveľaďovanie životného 
prostredia nemá byť len vecou starostu 
obce a úzkeho okruhu zamestnancov, 
ale aj výraznej väčšiny čestných a 
zodpovedných občanov obce. mala by 
byť pre  každého občana samozrejmou 
záležitosťou. čistota, poriadok, príjemné 
životné prostredie a životné podmienky 
by nás mali sprevádzať celý život. mali 
by charakterizovať morálnu silu jedinca, 
rodiny, obce, ktorá spočíva v rešpektovaní 
a dodržiavaní základných zásad ochrany a 
zveľaďovania životného prostredia.

JUDr. ing. Jozef Konkoly, starosta obce 
Kechnec

Első pillantásra nyilvánvaló, hogy Kenyhecen 
lázas  építési tevékenység folyt egész évben. 
néhány építkezésen még most végzik 
az utolsó simításokat, mielőtt átadnák 
őket rendeltetésüknek. Újabb előkészítési 
szakaszban levő projektek várnak 
megvalósításra az elkövetkező időszakban.

2015 augusztusában fejeztük be a „Kenyhec 
Központjának regenerációja“ elnevezésű 
projekt  ii. szakaszát,  amely igen fontos 
mind környzetvédelmi és egészégügyi 
szempontból, mind a község esztetizáció-
jának szempontjából. Eltávolítottuk a 
patakmeder egy  részén a régi  szennyezett 
lerakódásokat. A teljes meder megtisz-
títására csak a projekt iii. szakaszában 
kerül majd sor az Amfiteátrumtól a migléci 
kateszterhatárig terjedő részen.

Ezt a problémát minden kenyheci jól 
ismeri.  Hivatalba lépésem óta sok minden 

megváltozott ezen a téren. A patakmederből 
nemcsak azokat a  szennyezőanyagokat 
távolítottuk el, amelyek   ártalmasak a 
környezetre és az emberek egészségére, de 
több ezer köbméter építési és háztartási 
hulladékot is. Ezt a szemetet  felelőtlen 
személyek szórták  rendszeresen a Szakalyi 
patakba. Sajnos még mindig vannak 
köztünk fegyelmezetlen egyének, akik a 
patak medrét összetévesztik a szemetes 
kukával. A harmadik évezredben mindenki 
számára egyértelműnek kellene lennie, hogy 
a szemét a szeméttárolóba való, nem a 
patakmederbe.

Ez az állandó probléma a lakosság  szűk 
rétege körében egy modern jelenség. 
Egyrészt rengeteg hamis elvárásuk és 
követelményük van, másrészt szinte  
lázadást és engedetlenséget szítanak csak 
azért, hogy  a  patak medrét  továbbra is 
önös célokra használhassák.

A minket körülvevő környezet védelme 
és óvása nemcsak a polgármester és 
munkatársainak a dolga, hanem elsősorban 
minden felelőségteljesen gondolkodó 
polgáré.  Mindenki számára magától 
érthető, természetes dolognak kellene 
lennie. A tisztaság, a rend, a kellemes 
környezet és életkörülmények biztosítását 
fontasnak kellene tartanuk.  Mindez az 
egyén,  a család, a falu  morális erejét 
tükrözné, amely a környezetvédelem 
alpavető feltételeinek betartásában 
nyilvánul meg.

JUDr. ing. Konkoly József, polgármester

StaVebNé aKtiVitY obCe KeChNeC

ÉPítőiPAri tEVÉKEnYSÉg KEnYHECEn
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od októbra je obecný cintorín Kechnec 
zverejnený aj na internetovej stránke 
www.cintoriny.sk.
ide o novinku, ktorá nám umožní 

navštíviť miesto posledného odpočinku 
našich blízkych na virtuálnom cintoríne 
obce Kechnec bez ohľadu na to, v ktorej 
časti sveta sa nachádzame. Symbolicky 

im môžeme zapáliť sviečku či položiť 
kvety na hrob.

Októbertől a kenyheci köztemető már 
interneten is elérhető a www.cintoríny.sk 
weboldalon.

Olyan újdonságról van szó, amelynek 
segítségével bármikor ellátogathatunk 
elhunyt szeretteink végső nyughelyéhez, 
bármelyik pontján legyünk is a világnak. 

Szimbolikusan gyertyát gyújthatunk vagy 
virágot helyezhetünk el a sírjukon.

VirtUálNY CiNtoríN 

VirtUÁLiS tEMEtő

V rámci rekonštrukcie a estetizácie 
cintorína, ako aj ochrany náhrobných 
kameňov a hrobiek pred poškodením 
sme odstránili staré práchnivé stromy 
a sochy a nahradili sme ich novými 
umeleckými dielami. K doterajším 
objektom na cintoríne ako sú Dom 
smútku, zvonica a sociálna budova s 

pitnou vodou pribudli chodníky k jednot-
livým hrobom a galéria na celoročné 
vystavenie drevených umeleckých diel a 
sôch. V rámci rekonštrukcie sme vytvorili 
aj urnový háj na uloženie pozostatkov.

Po ukončení rekonštrukčných prác sme 
uskutočnili pasportizáciu obecného 

cintorína – zameranie existujúcich 
hrobov a naplánovanie ďalších 
hrobových miest.
Plocha obecného cintorína: 15 420 m2

Počet sektorov: 3
existujúce hrobové miesta: 301
Projektované hrobové miesta: 530
Projektované urnové miesta: 189

A temető felújítása és esztetizációja során  a 
síremlékek megóvásának érdekében kivágtuk 
az elkorhadt fákat,  eltávolítottuk a régi 
faszobrokat, és újakkal helyettesítettük 
őket.  A már meglevő építmények sora,  mint 
a halottasház, harangtorony és a szociális 
épület újakkal bővült. Járdákat építetünk 
a sírok közé és egy fedett galériát, ahol  

egész évben kiállíthatók a fából készült 
műalkotások. A felújítás során  urnatemetőt 
is kialakítottunk a temetőkertben.

A felújítási munkálatok után követ-
kezett a köztemető paszportizációja – a 
már meglévő sírhelyek bemérése és újak 
tervezése.

A köztemető alapterülete : 15 420 m2

Szektorok száma : 3
Meglévő sírhelyek száma : 301
tervezett sírhelyek száma: 530
tervezett urnahelyek száma: 189

obNoVa VereJNého CiNtoríNa V obCi KeChNeC

A KEnYHECi KÖztEMEtő FELÚJítÁSA
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Novú kapitolu vo vzdelávaní začala obec 
písať v školskom roku 2015/2016,
kedy do 1. ročníka Súkromnej základnej 
školy v Kechneci nastúpilo 18 prváčikov. 

Začiatok školského roka bol dňom plným 
očakávania. minimálne pre 18 párov 
zvedavých detských očiek, ich rodičov a 
pedagogický zbor našej školy. 

Po rokoch sa do nádherných priestorov 
obce vrátil život a detská vrava. tí, 
ktorí pamätajú starú školu v týchto 
priestoroch, môžu porovnávať. Priestory 
možno krajšie, deti možno sebave-
domejšie, no podstata je tá istá – steny 
boli a aj teraz sú svedkami odovzdávania 
vedomostí a formovania osobností 
našich najmenších. Cez prázdniny 

sa začala škola upravovať, pribúdalo 
vybavenie. toto sa postupne dopĺňa, 
logistika niektorých vecí je často zložitá 
a my ju neovplyvníme.  
 
Je ťažké hodnotiť po 3 mesiacoch 
fungovanie našej školy, preto ju radšej 
predstavím ako školu, akou by sa mala 
postupne stať. 

•	 Snažíme	sa,	aby	sme	deťom	poskytli	kvalitné	vzdelanie.	
Starostlivo sme vyberali pedagogický zbor. Pani učiteľka mgr. 
ľubomíra hovánová je skúsená učiteľka, ktorá svoje znalosti 
odovzdáva s maximálnou profesionalitou. 

•	 Snažíme	sa,	aby	sa	deti	cítili	príjemne.	Krásne	nové	priestory	
už teraz zdobí množstvo prác detí. Považujem to za malý 
zázrak, koľko toho stihli vyrobiť za tak krátky čas. Sú za tým 
šikovné ruky pani učiteľky, ktorá v spolupráci s vychová-
vateľkou a niekedy i mnou tvorí s deťmi na hodinách či na 
krúžku.

•	 Snažíme	sa,	aby	na	deti	nepôsobil	stereotyp.	Tohtoroční	
prváci majú obrovské šťastie, pretože im je priestor celej 
školy k dispozícii. trieda poskytuje množstvo miesta na 
výučbu hlavných predmetov. Druhá trieda, ktorá je vybavená 
netypickým nábytkom, slúži nielen pre ŠKD, ale vďaka 
variabilite stolov je ideálna i na rôzne formy netradičného 
vyučovania. Najčastejšie je to skupinové vyučovanie. Neraz 
sa vyučuje aj v priestrannej multifunkčnej učebni, ktorá je 
prispôsobená vyučovaniu telesnej výchovy či vyučovaniu so 
zapojením audiovizuálnej techniky. Pani učiteľka má voľnú 
ruku, u nás nie je problém meniť chod vyučovania podľa 
situácie či podľa učiva. aj z tohto dôvodu u nás nezvoní, aby 

sme dali priestor pre rôzne formy práce či blokovému vyučo-
vaniu.  

•	 Snažíme	sa	o	rozvoj	kritického	myslenia,	sebarealizácie	
a rozvoj kreativity u detí, preto sme začali zavádzať tzv. 
Daltonské piatky. 

•	 Snažíme	sa	spoznávať	miestne	zvyky,	aby	sme	stavali	na	
týchto základoch. Začali sme veľmi úspešne spolupra-
covať s miestnou materskou škôlkou, zaviedli sme krúžok 
maďarského jazyka, aby sme tak nadviazali na výučbu z 
mŠ. Navštevujeme sa, plánujeme spoločné akcie. Zvlášť 
sa sústredíme na komunikáciu s detičkami v prípravnom 
ročníku. 

•	 Snažíme	sa	o	maximálnu	efektivitu.	Preto	sme	zvolili	novú	
formu vyučovania cudzieho jazyka (angličtiny) – pracujeme 
v 20-minútových blokoch, pričom je trieda rozdelená na 
polovicu. takto dostávame väčší priestor na individuálnu 
prácu s deťmi. Kým sa jedna polovička venuje cudziemu 
jazyku, pani učiteľka má s druhou polovičkou možnosť 
precvičiť  si učivo a venovať sa každému žiakovi. taktiež  
v našej škole vyučujeme maďarský jazyk vo forme krúžkovej 
činnosti.

•	 Chceme	byť	školou,	ktorá	si	vybuduje	v	regióne	stabilné	
miesto. 

•	 Intenzívne	pracujeme	na	tom,	aby	sme	do	konca	roka	boli	
vybavení digitálnou technikou, tabletmi. 

•	 Chceme	byť	školou,	ktorá	bude	načúvať	potrebám	doby	a	
tomu bude prispôsobovať obsah vzdelávania. 

teší ma, že sa naša škola ocitla na zozname škôl, ktoré sú 
zaradené medzi microsoft Schowcase School 2016. Dostaneme 
sa tak do siete ukážkových škôl, ktoré budú mať prístup k 
najnovším technológiám. V januári nás preto čaká oficiálne 
uvedenie týchto škôl a vybavenie triedy tabletmi.

čo dodať na záver. teší nás, že občasní nestranní návštevníci 

odchádzajú z našej školy príjemne prekvapení. Je to aj 
prostredím, ktoré je pre školu síce netypické, ale aj pokojnou 
atmosférou či už počas vyučovania alebo oddychu. 

teší nás, že vidíme pokroky na našich prvákoch. Formuje sa 
z nich komunita, ktorá pomaly, ale stabilne krok za krokom 
napreduje. Vidno to na výsledkoch, vidno to na správaní. 
Veríme, že sa táto naša malá komunita, ktorá zatiaľ funguje 
ako „škola rodinného typu“ časom rozrastie na veľkú, dobre 
fungujúcu rodinu s jasne stanovenými cieľmi, na konci ktorých 
budú žiaci pripravení na život v dnešnej dobe.

mgr. ibolya Straussová, riaditeľka školy

SÚKromNá ZáKlaDNá ŠKola V KeChNeCi

o čo Sa V ŠKole SNaŽíme 

Kam Sa ChCeme DoPraCoVať
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A község új fejezetet nyitott az oktatás  
területén  a 2015/2016-os iskolaévben, 
amikor 18 elsős kezdte meg a tanulást a 
Kenyheci Magán Alapiskola 1. osztályában.  

Az iskolai évkezdés várakozásokkal teli nap 
volt. Legalábbis 18 pár kíváncsi gyerekszem, 
a szüleik és iskolánk  tantestülete  számára.
Sok év múltán újra élet és gyermekzsivaly 

töltötte meg a községi épület csodálatos 
termeit.  Akik még emlékeznek az egykori 
iskolára ebben az épületben, összehason-
líthatják a régit az újjal. Lehet, hogy a 
termek szebbek, a gyermekek magabizto – 
sabbak , ám a lényeg ugyanaz maradt – a 
falak a tudás átadásának, legkisebbjeink 
személyiségformálásának a tanúi voltak, 
és maradnak. A szünidő alatt kezdődött 

az iskola átalakítása, berendezése. Ez 
mai napig folyamatban van, a logisztika 
gyakran összetett és mi nem tudjuk 
befolyásolni.

nehéz kiértékelni iskolánk 3 hónapnyi 
működését, ezért inkább azt mutatom be, 
milyenné kellene fokozatosan válnia.

•	 Igyekszünk	minőségi	oktatást	biztosítani	gyermekeinknek.	
gondosan választottuk ki a tantestületet. Mgr. Ľubomíra 
Hovánová tanítónő  tapasztalt tanerő, aki tudását maximális 
profizmussal adja tovább.

•	 Igyekszünk,	hogy	a	gyermekek	kellemesen	érezzék	magukat.	
A szép új helyiségeket már most is a gyermekek számtalan  
munkája díszíti. Kisebb csodaként értékelem, mi mindent 
készítettek ilyen rövid idő alatt. természetesen a tanítónő 
ügyes keze áll emögött, aki a nevelőnővel és néha velem is ilyen 
alkotásokra késztette a gyerekeket az órakon vagy a szakköri 
foglakozásokon.

•	 Igyekszünk,	hogy	a	gyermekekre	ne	legyenek	hatással	a	
sztereotípiák. Az idei elsősök rendkívül szerencsések, mivel az 
iskola egész területe rendelkezésükre áll. Az osztály elegendő 
helyet biztosít a fő tantárgyak oktatására. A másik osztály, 
melynek berendezése atipikus, nemcsak napköziként funkcionál. 
Az asztalok variálhatóságának köszönhetően ideális  a nem 
hagyományos oktatási módszereknél. Leggyakrabban csoportos 
oktatásról van szó. gyakran használjuk a  tágas,  többfunkciós  
tantermet is, amely  a testnevelés céljaira és   audiovizuális 
berendezésekkel történő oktatásra lett kialakítva. A tanítónő 
szabad kezet kapott, nálunk nem gond megváltoztatni az oktatás 

menetét a helyzetnek vagy a tananyagnak megfelelően. Ezért 
nincs  nálunk csengetés, hogy teret adjunk a munka különféle 
formáinak vagy az epochális (blokkosított) oktatási módszernek.

•	 Támogatjuk	a	kritikus	gondolkodás	fejlesztését,	az	
önmegvalósítási törekvéseket és a gyermekek alkotókészségének 
fejlesztését, ezért  kezdtük bevezetni az ún. Dalton péntekeket.

•	 Igyekszünk	megismerni	a	helyi	szokásokat,	hogy	ezekre	az	
alapokra építhessünk. nagyon sikeres lett az együttműködésünk 
a helyi óvodával, bevezettük a magyar nyelvi szakkört, hogy 
továbbfejlesszük az óvodában megkezdett oktatást. Kölcsönösen 
látogatjuk egymást, közös akciókat tervezünk. Külön figyelmet 
szentelünk az iskola előkészítőbe járó gyermekeknek.

•	 Maximális	hatékonyságra	törekszünk.	Ezért	választottunk	
új  módszert az idegen nyelv oktatásra (angol) – 20 perces 
blokkokban dolgozunk, felezett osztály létszámmal. így tágabb 
teret kapunk az individuális foglalkozásra a gyerekekkel. Míg 
az osztály egyik fele az idegen nyelvvel foglalkozik, a tanítónő a 
tananyagot gyakorolja az osztály másik felével és foglakozhat 
minden diákkal. iskolánkban magyar nyelvű oktatás is folyik 
szakköri képzés formájában.

•	 Szeretnénk	olyan	iskolává	válni,	amelynek	stabil	helye	van	a	
régióban.

•	 Intenzíven	dolgozunk	azon,	hogy	év	végéig	digitális	technikai	
eszközökkel, táblagépekkel lássuk el az iskolát.

•	 Olyan	iskolává	szeretnénk	válni,	amelyik		a	kor	követelményeinek	
megfelelően  alakítja a tantervet.

Örülök, hogy  iskolánk felkerült a Microsoft Schowcase School 2016 
listájára. Ezáltal  a mintaiskolák hálózatába kerülünk, amelyeknek  
a legújabb technológiákhoz lesz hozzáférésük.  Ezért januárban 
várjuk ezeknek az iskoláknak a hivatalos indítását  és az osztályok 
táblagépekkel való ellátás.

Mit is modjak végezetül. Örülök, hogy az alkalmi, pártatlan 

látogatók kellemesen meglepődve távoznak iskolánkból. Ennek 
egyrészt a környezet az oka, amely szokatlan egy iskola számára, de 
a nyugodt légkör is akár tanítás alatt, vagy a szünetekben.

Örülünk a fejlődésnek, amit elsőseinken tapasztalunk. Közösségé 
formálódnak, amely lassan de biztosan, lépésről lépésre halad 
előre. Meglátszik az eredményen, meglátszik a viselkedésen. Bízunk 
benne, hogy ez a mi  kis közösségünk, amely ma még  „családi típusú 
iskolaként“ működik, idővel naggyá növekszik, jól műkődő családdá, 
világosan megfogalmazott célokkal, amely diákjait felkészíti a kor 
kihívásáira.

Mgr. Strauss  ibolya,  iskolaigazgató

MAgÁn ALAPiSKOLA KEnYHECEn

Mit PróBÁLUnK ELÉrni iSKOLÁnKBAn

MiLYEnnÉ SzErEtnÉnK VÁLni
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Dňa 12. septembra sa v našej obci 
uskutočnila medzinárodná šesťdňová 
motocyklová súťaž – iSDe 2015. toto 
prestížne podujatie, nazývané tiež 
motocyklová olympiáda, bolo prvýkrát 
organizované už v roku 1913. Skutočným 
vyvrcholením tohto podujatia bol 
záverečný motokros, ktorý sa konal na 
trati v Kechneci. organizačno-technické 
zabezpečenie mal na starosti miestny 
motokrosový klub: Country cross 
klub Kechnec - na čele s p. ladislavom 
ihnátom a p. ľubomírom Vitkom 

spolu so všetkými členmi klubu ako 
aj dobrovoľníkmi. bolo to podujatie 
organizované na svetovej úrovni, 
návštevnosť odhadujeme na 30.000 
návštevníkov. obec Kechnec sa tiež 
podieľala na spoluorganizovaní. Súťaže 
sa zúčastnili pretekári z 33 štátov sveta. 
Zabezpečili sme pre účastníkov ako aj 
divákov dostatočné parkovacie kapacity. 
Dopravu a zabezpečenie plynulosti 
cestnej premávky riadil príslušný 
Dopravný inšpektorát Krajského 
policajného zboru v Košiciach. Policajný 

zbor okresného riaditeľstva Košice-
okolie a oo PZ čaňa sa taktiež starali 
o bezpečnosť a ochranu súťažiacich a 
divákov. Vyjadrujeme veľké poďakovanie 
všetkým zložkám policajného zboru 
ako aj organizátorom z miestneho 
motokrosového klubu, dobrovoľníkom 
a všetkým zamestnancom obce, ktorí 
dokázali pred celým svetom, že sme 
schopní zorganizovať aj najnáročnejšie 
športovo-kultúrne akcie.

Szeptember 12. napján az iSDE 2015 - 
nemzetközi hatnapos motorkerékpár 
verseny megrendezésére került sor.   A 
motorkerékpározás olimpiája jelzővel is 
gyakran jellemzett elit rendezvényt 1913-ban 
szervezték meg először.  A rendezvény 
csúcspontja a Kenyheci pályán megfutott 
záró motokrossz volt.  A szervezési és 
technikai támogatást Ladislav ihnát 
és Ľubomír Vítek vezetése alatt, a többi 
tag és önkéntesek segítségével, a helyi 
Country cross klub Kechnec megnevezésű 
motokrossz klub rendezte.   A rendezvény 

megszervezése világszínvonalú volt, 
látogatók számát 30.000-re becsüljük. 
Kenyhec községe is mint társszervező 
szerepelt. A versenyen 33 országból 
vettek részt versenyzők. A látogatók 
és résztvevők számára is megfelelő 
parkolási lehetőségeket biztosítottunk. 
A forgalmat és a közúti közlekedés folya-
matosságának fenntartását a Dopravný 
inšpektorát Krajského policajného zboru 
v Košiciach (Kassai Körzeti rendőrka-
pitányság Közlekedési Felügyelősége) 
irányította.  Policajný zbor Okresného 

riaditeľstva Košice-okolie és OO Pz 
Čaňa (Kassa-kerületi Járási rendőrka-
pitányság és a Csányi Járási rendőrség) 
úgyszintén törődtek a versenyzők és 
nézők biztonságával és védelmével. nagy 
köszönetet nyilvánítunk a rendőrka-
pitányság összes egységének valamint 
a helyi motokrossz klub szervezőinek, 
önkénteseknek és a község összes alkal-
mazottjának, akik az egész világ előtt 
bebizonyították, hogy képesek vagyunk 
igényesebb sport- és kulturális rendez-
vényeket is megszervezni. 

meDZiNároDNá ŠeSťDňoVá  
motoCYKloVá SÚťaŽ – iSDe 2015

nEMzEtKÖzi HAtnAPOS  
MOtOrKErÉKPÁr VErSEnY – iSDE 2015
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magický vianočný čas vyvoláva v ľuďoch 
pozitívne pocity a radosť z očakávania. 
Neopakovateľná atmosféra panuje rok 
čo rok aj v materskej škole. tá poskytuje 
priestor na tvorivosť a aktivity, ktoré 
prejavujú deti spôsobom sebe vlastným. 
Prežívajú krásnu rozprávku, v ktorej 
chcú obdarúvať, konať dobré skutky 
a chcú byť obdarení. milujú Vianoce, 
lebo dostanú darčeky. Postupne však 
poznávajú posolstvo Vianoc na základe 
čoho ich konanie a myslenie nachádza 
iný rozmer. Svoju rozprávku prežívajú 
celý rok. Počas roka zisťujú, čo je a čo 
nie je dôležité. čas nám ukazuje priority, 
ako sa tešiť z maličkostí, nadväzovať 
priateľstvá a vedieť prejaviť radosť, o 
ktorú sa máme s kým podeliť. 

materská škola v Kechneci počas roka 
vychádzala vo svojej práci zo Štátneho 
vzdelávacieho programu iSCeD 0 – 
predprimárne vzdelávanie, metodiky 
predprimárneho vzdelávania ŠPÚ, 
Škôlka hrou – odbornej metodickej 
príručky pre didaktickú prax v mater-
ských školách s možnosťou využitia 
digitálneho obsahu a interaktívnych 
metód podľa iSCeD 0. Na jeho základe 
bol vypracovaný vlastný Školský 
vzdelávací program: „rozprávkový 
kolotoč “ s environmentálnym a proso-
ciálnym zameraním. V rámci tohto 
programu sme zaviedli narodeninové 
dni, keď deti trojjazyčne (slovensky, 
anglicky a maďarsky) blahoželajú 

kamarátovi, zaspievajú jeho obľúbenú 
pieseň a on si vyberie dvoch kamarátov, 
ktorí mu zablahoželajú. ranný pozdrav, 
rozlúčka podaním ruky a vyjadrenie 
emócií na tabuli pocitov je len časť 
prosociálnyh aktivít. Výučba jazykov 
- anglického a maďarského je v rámci 
krúžkovej činnosti. V environmentálnej 
rovine sme deti viedli k ochrane prírody 
a vytvoreniu si vzťahu k živočíchom. 
Sledovaním vývoja motýľov od larvy, 
zakuklenia až po vznik motýľa a 
následným vypustením do prírody, deti 
chápali súvislosti s vývojom živočíchov 
a ich miesta v prírode. Stopercentná 
úspešnosť projektu nás potešila. Z 10 
živých lariev sa vyliahlo 10 krásnych 
motýľov. Pri pozorovaní živočíchov v 
 prírode deti využívali mikroskop, malé 
lupy a nádobky s lupou na krátkodobé 
uchovávanie živočíchov. Návšteva Zoo 
v Košiciach na koncoročnom výlete s 
rodičmi ešte viac umocnila vzťah detí 
k zvieratám a k živočíchom. triedeniu 
odpadu a ochrane prírody sme sa 
venovali v projekte Vláčik separáčik, 
ku ktorému sme vytvorili vlastnú 
prezentáciu v programe activ inspire, 
ktorý sme elektronicky zaslali do 
Digiprojektu ako pomôcku pre všetky 
materské školy zapojené v projekte. 
Počas roka sme v materskej škole stihli 
zápis nových detí aj rozlúčku s deťmi 
predškolského veku, ktorých bolo 15. Z 
tohto počtu 11 detí navštevuje Súkromnú 
základnú školu v Kechneci. 

V uplynulom  roku predškoláci zvládli 
prácu na interaktívnej tabuli, pracovali 
s počítačom a vzdelávali sa intenzívne 
dvakrát do týždňa v anglickom jazyku. 
medzi významné udalosti roka patrili: 
Deň matiek - vystúpenie v kongresovej 
sále, blahoželanie k sviatku a jubileu 
pánovi starostovi, Deň detí, plavecký 
výcvik a rozlúčka. 

Nástupom nových detí v novom 
školskom roku prišli nové podnety a 
očakávania. Práca učiteľky je zameraná 
predovšetkým na dieťa, na jeho potreby 
a ochranu. Pozitívne hodnotenie tejto 
práce sa prejaví väčšinou neskôr. Celý 
kolektív sa snaží pracovať čo najlepšie. 
Je to vidieť na výsledkoch a na záujme 
o našu materskú školu ako aj zo strany 
rodičov pri podpore našich projektov: 
výstavka zeleniny, vyrezávanie tekvíc, 
občerstvenie na posedenie pre starých 
rodičov, sponzorovanie akcií, výletov, 
podpora materiálna – papiere  a ceruzky 
na kreslenie pre deti, ovocie zo záhrad 
na ovocné dni a iné formy podpory, 
za ktoré všetkým ďakujeme. V mene 
svojom ako aj v mene celého kolektívu 
mŠ  prajem pokojné prežitie vianočných 
sviatkov, aby pri štedrovečernom stole 
našiel každý svoj pokoj a pohodu v kruhu 
najmilších. Do nového roku želám pevné 
zdravie a život ako z rozprávky.

mgr. eva bittová, riaditeľka mŠ Kechnec

ViaNočNý čaS U ŠKôlKároV
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A karácsony varázslatos időszaka pozitív 
érzéseket  és a várakozás örömét váltja ki 
az emberekben. Különleges légkör uralkodik 
évről évre az óvodában is. Mindez teret 
biztosít az alkotókészségnek és olyan tevéke-
nységeknek, melyet a gyerekek a maguk 
módján nyilvánítanak ki.  
Varázslatos  mesét élnek meg, ahol 
ajándékozni szeretnének, jót cselekedni 
és ők maguk is ajándékokat várnak. 
Szeretik a karácsonyt, mert ajándékokat 
kapnak. Lassanként azonban megismerik a 
karácsony valódi  üzenetét, melynek követ-
keztében változik a gondolkodmódjuk és 
viselkedésük. Meséjüket tovább élik  az  egész 
év folymán. Év közben rájönnek mi a fontos, 
és mi nem. Mi élvez elsőbbséget, hogyan 
lehet apróságoknak örülni, barátságokat 
kötni és megélni a másokkal megosztott 
öröm érzését.  

A Kenyheci óvoda  nevelő-oktató munkája 
során  az  Állami Oktatási Program   
iSCED 0  -  óvodai oktatását  és  az 
iskolaelőkészítő Oktatás Módszertanát 
vette alapul valamint  az óvoda Játékosan 
- szakértői módszertani kézikönyvét  a 
didaktikai gyakorlatra az óvodákban  a 
digitális tartalom és interaktív módszerek 
felhasználásával az iSCED 0 szerint.  Ennek 
alapján dolgoztuk ki  saját   oktatási 
programunkat „Mese körhinta“ címen
környezetvédelmi és proszociális 
orientációval. Ennek a programnak 
a keretében vezettük be a szülinapi 
ünnepségeket, amikor a gyerekek 3 nyelven  

(szlovákul, angolul, magyarul) köszöntik  
barátaikat, eléneklik kedvenc dalukat, majd 
az ünnepelt kiválasztja két barátját, akik 
felköszöntik őt.  A reggeli köszönés, a 
kézfogás búcsúzáskor,  az érzelemnyilvánítás  
az érzelmek tábláján csak egy része a 
proszociális tevékenységünknek. Az angol és 
magyar  nyelvű oktatás szakkörökben folyik.  
Environmentális síkon környezettudatos 
viselkedésre ösztönözzük a  
gyerekeket és az állatok szeretetére. A lepkék 
fejlődésének megfigyelését lárva állapottól, 
bebábozódáson át a lepkévé válás pilla-
natáig követték figyelemmel gyermekeink, 
majd szabadon eresztették őket. A száz 
százalékos sikernek mindannyian örültünk.  
A 10 lárvából 10 gyönyörű lepke fejlődött 
ki. Az állatok megfigyelésénél a szabad 
természetben a gyerekek mikroszkópot 
is használtak, nagyítókat és nagyítóval 
ellátott kis dobozokat, amelyeket az állatok 
rövid  ideig tartó megőrzésére használták. 
Az év végi kassai zOO látogatás a szülőkkel 
közösen még közelebb hozta a gyerekeket az 
állatvilághoz és az élőlényekhez. A  
szemétosztályozással és környezetvéde-
lemmel a „Vláčik separáčik“  program 
keretében foglalkoztunk, amelyhez saját 
prezentációt készítettünk az Active inspire 
programmal. Ezt elektronikus úton elküldtük 
a Digiprojektbe, mint segédeszközt a 
projektben részt vevő  többi óvoda részére.
Az év folyamán újabb gyerekekkel bővült 
az óvoda, 15-en pedig elbúcsúztak tőlünk, 
közülük 11-en a Kenyheci Magán Alapiskolát 
látogatják.  

Az elmúlt évben az iskolaelőkészítős gyerekek 
megtanulták kezelni az interaktív táblát, 
dolgoztak számítógéppel és intenzív angol 
nyelvtanfolyamon vettek részt heti két 
alkalommal. Az év kiemelkedő eseményei 
közé tartoztak: Anyák napja – fellépés a 
kongresszusi teremben, a polgármester 
köszöntése, gyereknap,  úszótanfolyam és a 
ballagás.

Az új gyerekek érkeztével az új tanévben 
új ötletek és elvárások is jöttek. Az óvónő 
munkája elsősorban a gyerekre irányul, az ő 
igényeire és védelmére. Ennek a munkának 
a pozitív értékelésére  rendszerint később 
kerül sor. Az egész kollektíva legjobb 
tudása szerint igyekszik dolgozni. Mindez 
meglátszik az eredményeken és az óvodánk 
iránti fokozott érdeklődésen, de a szülők 
hozzáállásán is, ahogy a  projektjeinkhez 
viszonyulnak: zöldségkiállítás, töklámpás 
készítés, frissítők a nagyszülő-unoka napra, 
az akciók, kirándulások támogatása, papír 
és ceruza a  gyermekeknek rajzolásra, 
gyümölcs a kertekből  a gyümölcsnapokra és 
a támogatás egyéb formái, amelyért ezúton 
mondunk köszönetet. Mind a magam, mind 
az óvoda egész kollektívájának  nevében 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok, hogy 
a szentestei asztalnál mindenki megtalálja 
a békét és megelégedettséget családja 
körében. Az új évben jó erőt, egészséget és 
mesés életet kívánok Önöknek.

Mgr.  Bitto Éva,  óvodaigazgató

KArÁCSOnYi iDőSzAK Az óVODÁBAn
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V súčasnosti je jediným sponzorom 
futbalového klubu obec Kechnec. Klub sa 
neustále snaží získať ďalších sponzorov. 
ide o náročný proces, preto rôzne úlohy 
zabezpečujeme aj z radov dobrovoľníkov, 
ktorí sa na úkor svojho osobného voľna 
na amatérskej báze a podľa skromných 
finančných možností klubu obetujú  
v prospech výchovy mladej generácie. 
ide o potrebnú a osožnú prácu, ktorú je 
potrebné vykonávať, zachovať a rozvíjať 

pre ďalšie generácie. Preto všetkým, 
ktorí sa podieľajú na tejto záslužnej 
činnosti patrí veľké ĎaKUJem. Deti 
patria na športoviská a nie do pohostin-
stiev a herní.

 Ďakujeme organizačnému výboru, 
trénerom, hráčom, usporiadateľom 
a dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne 
obetujú pre chod futbalového klubu 
Kechnec. Správu a údržbu futbalového 

areálu ako aj pranie výstrojov futbalistov 
zabezpečuje obec Kechnec so svojim 
zamestnancami. okrem toho poskytuje 
obec aj mikrobus na dopravu futbalistov. 
obec Kechnec sa dohodla na spolupráci 
s futbalovým klubom mFK Košice – 
terajšie VSS Košice, ktorá sa bude rozvíjať 
k obojstrannej výhodnosti a prosperite.

FK Kechnec má momentálne v rôznych 
súťažiach zapojených 5 mužstiev: 
mladší žiaci U13, starší žiaci U15, mladší 
dorast U17, starší dorast U19 a mužstvo 
dospelých.

letná príprava na novú sezónu začala 
14. júla 2015. Prestupový termín podľa 
nového registračného a prestupového 
poriadku začal 1. júla 2015. Do dnešného 
dňa nastali vo všetkých mužstvách veľké 
zmeny – príchody a odchody futbalistov 
sa nezastavili ani v septembri.

mužstvo mladších žiakov neposilnil 
žiaden hráč, odišli do mužstva starších 
žiakov také opory ako adam Danko a 
richard Ferencz, takže toto družstvo 
bude musieť pridať v tréningu a prípadne 
získať zo základnej školy a z blízkeho 
okolia ešte nejaké posily. V tomto 
mužstve je registrovaných 19 hráčov, 
na tréningy pravidelne chodí asi 10 - 12 
hráčov. trénerom mužstva je mgr. Pavol 
Škovran, vedúcim Peter Németh.

Starší žiaci utrpeli odchodom hráčov 
ročníka 2000 hádam najviac. Do 
mužstva mladšieho dorastu odišli opory 
ako Kristián Džubák, Patrik Juhás, 
Jaroslav ivanko, Daniel Sinovický a ďalší. 
Do mužstva prestupom pribudol Kristián 
Ščerbák z FK bodva moldava a trénovať 
začali niektorí chlapci, ktorí v minulom 
ročníku nehrávali (Stanislav Vasil, marko 
Konkoly). V tomto mužstve máme 
registrovaných 18 hráčov, na tréningy 
pravidelne chodí 12 hráčov. trénerom 
mužstva je dočasne tiež mgr. Pavol 
Škovran, vedúcim Štefan tucik.

mladší dorast sa pred touto sezónou 
výrazne posilnil. okrem spomínaných 
chlapcov, ktorí vekovo prešli od starších 
žiakov, mužstvo posilnili chlapci z FC VSS 
Košice, ktorí sem prišli na hosťovanie: 
Filippo Komloš, matúš Jusko, martin 
milý, tobiáš Nalevanko, Samír alaimi, 

Kristián behún, matúš Dzuro a tomáš 
Grega. Ďalší hráči sa rozhodli k nám 
prestúpiť a sú to: róbert Polák, Frederik 
Spišák, richard Vinter, rené Pelegrin 
a Samuel Kováč. V súčasnosti má 
mužstvo k dispozícii 43 registrovaných 
hráčov v tejto vekovej kategórii, z nich 
sa na tréningu pravidelne zúčastňuje 
približne 16 chlapcov. Niektorí z nich 
pravidelne hrávajú za starší dorast (Filip 
Korček, Jakub muránsky). trénerom je 
ladislav Zupko, vedúcim mužstva Dušan 
horváth.

Starší dorast utrpel odchodom svojich 
stabilných hráčov základnej zostavy 
(Patrik majoroš, róbert Kocai, tomáš 

harasty, matej raši), ktorí hrávali aj za 
mužstvo dospelých, preto bolo nutné 
mužstvo posilniť. Na hosťovanie k nám 
prišli z FC VSS Košice Ján leško, Dávid 
moščák, Filip Korček, Jakub muránsky, 
martin mikula, mário lemeš a martin 
Péchy. Prestúpiť k nám sa rozhodli 
Denis Sonoga, Jakub mackanič a Jozef 
Pachinger. Za toto mužstvo môže 
nastúpiť celkom 26 registrovaných 
hráčov, tréningov sa však pravidelne 
zúčastňuje asi 15 hráčov, niektorí trénujú 
a nastupujú do zápasov aj za mužstvo 
dospelých. trénerom je Nándor Szabó, 
vedúcim mužstva Štefan Fečo.
mužstvo dospelých v letnom prestu-
povom období zaznamenalo tiež väčšie 

zmeny. Z mužstva odišli: prestúpili - 
matej raši (FK Geča 73), Patrik majoroš, 
lukáš Sinovický (tJ maratón Seňa), 
matej majoroš (FK bodva moldava n/b), 
roland Spišák (tJ Ptrukša), na hosťo-
vanie - Dávid Vereščák (ŠKo Veľká ida), 
lukáš Fečo (FK Geča 73). mužstvo v lete 
posilnili prestupom ondrej Kövér (ŠKo 
Veľká ida), Dionýz tobák (tJ Družstevník 
čečejovce), adrián Janočko (FK Krásna), 
marián rebej (Poľnohospodár buzica), 
tomáš mačaj (FK bodva moldava n/b), 
tomáš Pribula (mFK Spartak medzev), 
ľubomír mačaj (tJ mladosť Kalša), 
tomáš muránsky (FC VSS Košice). Na 
hosťovanie prišli erik lalkovič (FC VSS 
Košice), z nášho dorastu prešli róbert 

Kocai a tomáš harasty, zo súčasného 
dorastu mário lemeš, martin mikula, 
martin Péchy, Ján leško, Dávid moščák 
a Denis Sonoga nastupujú za mužstvo 
dospelých ako starší dorastenci. toto 
mužstvo má pred sebou náročný cieľ – 
postup do V. ligy. trénerom mužstva je 
miloš lengyel, vedúcim Štefan Fečo.

Celkovo máme v klube registrovaných 
145 hráčov vrátane tých, ktorí sú na 
hosťovaní. Z nich však už niektorí 
zanechali aktívnu činnosť, takže aktívne 
sa zapája do diania asi 90 hráčov.

Ján Uhrín, predseda FK Kechnec

FUtbaloVý KlUb 

ZmeNY V mUŽStVáCh FK KeChNeC PreD NoVoU SeZóNoU 2015/2016
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V uplynulom ročníku sme mali v súťažiach 
5 mužstiev, mládežnícke v ii. lige riadenej 
VsFZ a mužstvo dospelých v i. triede, 
riadenej obFZ Košice-okolie.

Pri hodnotení úspechov začneme od 
našich najmladších adeptov, mladších 
žiakov.
mladší žiaci pod vedením trénera mgr. 
Pavla Škovrana (v jeseni Petra Šingov-
ského) súťažili s rovesníkmi v ii. lige 
skupine a, Východ. Z 26 zápasov sa  
v siedmich tešili zo zisku troch bodov, 
6-krát sa so svojimi súpermi rozišli 
zmierlivo a v 13 zápasoch svojmu súperovi 
podľahli. S konečným ziskom 27 bodov 
obsadili pekné 9. miesto zo 14-tich účast-
níkov, keď svojim súperom nastrieľali 
51 gólov a inkasovali 91-krát. Vedúcim 
mužstva bol Peter Németh (a Štefan 
tucík).

Naši starší žiaci pod vedením trénerov 
ing. róberta Spišáka v jeseni, Petra 
Šingovského na jar a neskôr mgr. Pavla 
Škovrana skončili rovnako v ii. lige, 
skupina a, Východ s rovnakým ziskom 
27 bodov na 11. mieste zo 14 účastníkov, 
keď v 8. zápasoch súpera porazili, trikrát 
remizovali a v 15-tich zápasoch na svojho 

súpera nestačili, pričom dosiahli celkové 
skóre 69:93. Vedúcou mužstva bola iveta 
Nagyová.

mladší dorastenci hrali v ii. lige skupina 
Východ, kde bolo 16 účastníkov. 
toto mužstvo celú sezónu zápasilo s 
problémami, lebo talentovanejší z nich 
posilnili starší dorast a častokrát bol 
problém postaviť jedenástku. Napriek 
tomu mladší dorastenci v 2 zápasoch 
zvíťazili, v dvoch remizovali a v 26 stret-
nutiach ťahali za kratší koniec. S 8 bodmi 
skončili na 16. mieste s celkovým skóre 
21:156. Problémom bola aj tu pozícia 
trénera, keď mužstvo v jesennej časti 
trénoval mgr. Pavol Škovran, na jar prevzal 
taktovku JUDr. Zoltán Pačai, ale po jeho 

rezignácii mužstvo spolu so starším 
dorastom prevzal tréner Nándor Szabó.

Starší dorastenci hrali takisto premiérovo 
ii. ligu, ale ako nováčik si počínali celkom 
suverénne. V 30-tich zápasoch získali 24 
bodov za 7 víťazstiev a 3 remízy.  
V 20-tich zápasoch chlapci svojmu 
súperovi podľahli. V tomto ročníku 
nastrieľali súperovým brankárom 51 gólov, 
pričom náš brankár lovil loptu zo svojej 
siete v 98 prípadoch. mužstvo celú sezónu 
viedol tréner Nándor Szabó. Vedúcim 
mužstva starších aj mladších dorastencov 
bol Štefan Fečo.

Naše áčko v i. triede okresu Košice-okolie 
bojovalo v jeseni pod taktovkou trénera 
Pavla Kováča a na jar mužstvo prevzal 
róbert Spišák. V 26 stretnutiach 10-krát 
chlapci spoznali sladký pocit víťazstva, v 4 
zápasoch sa so súperom rozišli zmierlivo a 
v 12 stretnutiach svojmu súperovi podľahli. 
Na prehrách sa podieľala nestabilná 
výkonnosť ako aj nestabilný káder, ktorý 
bolo nutné na jar posilniť. Na hosťo-
vanie k nám prišli ondrej Kövér z ŠKo 
Veľká ida, Dionýz tobák z tJ Družstevník 
čečejovce a Kamil behun z FK haniska, 
ktorí sa stali stabilnými členmi základnej 

zostavy. Najmä vďaka nim a starším 
dorastencom, ktorí pravidelne posilňovali 
mužstvo v nedeľu, pokiaľ svoje doraste-
necké stretnutia odohrali v sobotu, sme 
na jar získali 19 bodov za 6 víťazstiev a 
jednu remízu v 12-tich zápasoch. mužstvo 
celkovo v súťaži  dosiahlo  aktívne skóre 
77:56. V súťaži sme mali po Períne druhý 
najproduktívnejší útok, ale obrana dostala 
veľa gólov (najmä v jeseni) a bola až na 7. 
mieste. Vedúcim mužstva bol radoslav 
Kaselya a od začiatku zimnej prípravy sa 
stal metodikom trénerov ing. Jozef Vlčej.

Celkovo možno hodnotiť účasť našich 
mužstiev v súťažiach ako uspokojivú, 
no naše ciele sú omnoho vyššie. 
Uvedomujeme si však, že ich dosiahnutie 

si žiada trpezlivú každodennú prácu. 
Naším hlavným cieľom je vychovávať 
mládež k aktívnemu spôsobu života 
a medzi jeho základné atribúty šport 
rozhodne patrí.

Príloha
V tabuľke majú v kolónkach jednotlivé 
čísla nasledujúci význam: poradie v súťaži, 
počet zápasov, počet výhier, remíz a 
prehier, skóre, počet bodov a  +/-  (tzv. 
tabuľka pravdy - počet bodov stratených 
doma -  a získaných vonku +).

mladší žiaci:
9  FK Kechnec 26 7 6 13 51 : 91 27 -12
Starší žiaci:
11  FK Kechnec 26 8 3 15 69 : 93 27 -12
mladší dorast:
16  FK Kechnec 30 2 2 26 21 : 156 8 -37
Starší dorast:
13  FK Kechnec 30 7 3 20 51 : 98 24 -21
Dospelí i. trieda:
9  FK Kechnec 26 10 4 12 77 : 56 34 -5

Strelci gólov za FK Kechnec, dospelí:
1.  Patrik majoroš 18
2.  Dionýz tobák 14
3. róbert Kocai 8
4.  matej majoroš 8
5.  tomáš Sinovický 5
6.  Dávid Vereščák 5
7.  ladislav Danko 5
8.  Dávid Dzurický 4
9.  ondrej Kövér 3
10.  Štefan Varjú 2
11.  lukáš Fečo 2
12.  róbert Špišák 1
13.  rudolf Vattai 1
14.  lukáš Sinovický 1

Strelci gólov za FK Kechnec, starší dorast:
1.  Patrik majoroš 24 
2. róbert Kocai 10 
3. Dominik Spišák 7
4. martin Džuga 6

Najlepší strelci v mladšom doraste:
1. Dominik Spišák 5                                                                                                        
2. - 3. ladislav Konečník, Noe makó 3                                                                                                   
4. - 5. Samuel Škovran, Patrik harbuľák 2                                                                                                                                                

Najlepší strelci v mužstve starších žiakov:
1.  martin horváth 24           
2.  Patrik Juhás 9           

Najlepší strelci v mužstve mladších žiakov:
1. richard Ferencz     19     
2. Samuel tucík           7        
3. - 5. alex Prekop, benjamín Demko 4     
 Kevin horváth  
 a ďalší.

SPráVa Za SÚťaŽNý ročNíK 2014/2015 Vo VŠetKýCh KateGóriáCh
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Jelenleg a futball klub egyetlen szponzora 
Kenyhec község. A klub folyamatosan 
próbál új szponzorokat szerezni. Ez 
egy igényes folyamat, ezért különböző 
feladatokat önkéntesek soraiból látunk 
el, akik saját szabadidejüket feladván 
amatőr szinten és a klub szerény pénzügyi 
lehetőségei mellett feláldozzák magukat a 
fiatal generáció nevelése érdekében. igényes 
és hasznos munkáról van szó, melyet a 
következő generációk számára szükséges 

végezni, fenntartani és fejleszteni. Ezért 
mindenkinek, aki részt vesz ebben a hasznos 
tevékenységben, nagy KÖSzÖnÖM jár. A 
gyerekeknek a sportpályákon a helyük, nem 
pedig a kocsmákban és játéktermekben. 

nagy köszönet jár a szervezeti 
bizottságnak, edzőknek, játékosoknak, 
szervezőknek és önkénteseknek, akik 
önzetlenül feláldozzák magukat a Kenyheci 
futball klub működésének érdekében. A 

focipálya karbantartását és kezelését, 
valamint a focisták felszerelésének mosását 
Kenyhec község az alkalmazottai által 
biztosítja.  Ezen kívül a község biztosítja a 
focisták szállítására szolgáló mikrobuszt is. 
Kenyhec községe közös együttműködésben 
állapodott meg az MFK Košice (MFK Kassa) 
– jelenlegi VSS Košice (VSS Kassa), mely 
közös haszonhoz és jóléthez vezet majd 
mindkét oldalon. 

FK Kechnecnek különböző versenyekben jelenleg 
5 csapata vesz részt: fiatalabb diákok U13, 
idősebb diákok U15, fiatalabb serdülők U17, 
idősebb serdülők U19 és a felnőtt csapat.

2015. július 14-én kezdődött a nyári felkészülés 
az új szezonra. Átlépési határidő az új 
Bejegyzési és átlépési rendelet alapján 2015. 
július 1-én kezdődött. A mai napig az összes 
csapat nagy változásokon ment keresztül 
- focisták érkezése és távozása még szeptem-
berben sem ért véget.

A fiatalabb diákok csapatát egy játékos sem 
erősítette meg, az idősebb diákok csapatába 
olyan támaszok mentek át, mint Adam Danko 
és richard Ferencz, úgyhogy ennek a csapatnak 
keményebben kellesz edzeni és esetleg az 
alapiskoláról vagy a közelből még erősítést 
szerezni. Ebben a csapatban 19 játékos van 
bejegyezve, abból körülbelül 10 – 12 játékos 
jár rendszeresen edzésekre. A csapat edzője 
Mgr. Pavol Škovran volt, szeptembertől Peter 
Šingovský vette át a csapatot, a vezető Peter 
németh.

A 2000 évjáratú játékosok távozása miatt 
talán az idősebb diákok csapata szenvedett 
a legtöbbet. A fiatalabb serdülők csapatába 
olyan támaszok mentek át, mint Kristián 
Džubák, Patrik Juhás, Jaroslav ivanko, Daniel 
Sinovický és mások. A csapatba átlépéssel 
érkezett Kristián Ščerbák az FK Bodva Moldava 
klubból és olyanok is elkezdtek edzeni, akik a 
múltévben nem nagyon játszottak (Stanislav 
Vasil, Marko Konkoly). Ebben a csapatban 
18 játékos van bejegyezve, abból 12 játékos 
rendszeresen jár edzésekre. A csapat edzője 
ideiglenesen szintén Mgr. Pavol Škovran volt, 
szeptembertől Peter Šingovský vette át a 
csapatot, a vezető Štefan tucik.

Az idősebb serdülők csapata az idei szezon 
előtt jelentősen erősödött. A fent említetteken 
kívül, akik koruknál fogva az idősebb diákok 
csapatából mentek át, a csapatot az FC VSS 
Košice játékosai is erősítették, akik csere-
játékosként érkeztek: Filippo Komloš, Matúš 

Jusko, Martin Milý, tobiáš nalevanko, Samír 
Alaimi, Kristián Behún, Matúš Dzuro és tomáš 
grega. A többi játékos úgy döntött, hogy átlép 
hozzánk, és ezek: róbert Polák, Frederik Spišák, 
richard Vinter, rené Pelegrin és Samuel Kováč. 
Jelenleg a csapatnak 43 bejegyzett játékosa van 
ebben a korkategóriában, ebből körülbelül 16 
játékos vesz részt rendszeresen az edzéseken. 
néhányan közülük rendszeresen játszanak az 
idősebb serdülők csapatával (Filip Korček, Jakub 
Muránsky). 2015.9.30-ig Ladislav zupko volt 
az edző, 2015.10.1-től a csapatot ifj. Juraj Koščo 
vette át, a csapat vezetője Dušan Horváth.

idősebb serdülők csapata főleg az alapfelállás 
stabil tagjai távozása miatt szenvedett (Patrik 
Majoroš, róbert Kocai, tomáš Harasty, Matej 

raši), akik a felnőtt csapattal is játszottak, 
ezért szükséges volt megerősíteni a csapatot. 
Cserejátékosként jött hozzánk az FC VSS Košice 
csapatból Ján Leško, Dávid Moščák, Filip 
Korček, Jakub Muránsky, Martin Mikula, Mário 
Lemeš és Martin Péchy. Denis Sonoga, Jakub 
Mackanič és Jozef Pachinger úgy döntöttek, 
hogy átlépnek hozzánk. Ebben a csapatban 
összesen 26 bejegyzett játékos játszhat, ebből 
viszont körülbelül 15 jár rendszeresen edzésre 
és közülük néhányan a felnőtt csapattal is 
játszanak és edzenek.  2015.9.30-ig nándor 
Szabó volt az edző, aki lemondása után ing. 
Juraj Koščo edzővel lett helyettesítve, a csapat 
vezetője Štefan Fečo volt. 2015.10.1-től a csapat 
vezetője Daniel Konkoly.

A felnőtt csapat a nyári átlépési időszak alatt 
szintén nagyobb változásokon ment keresztül.  
A csapatból távoztak: átléptek - Matej raši 
(FK geča 73), Patrik Majoroš, Lukáš Sinovický 
(tJ Maratón Seňa), Matej Majoroš (FK Bodva 
Moldava n/B), roland Spišák (tJ Ptrukša), 
cserejátékosként - Dávid Vereščák (ŠKO Veľká 
ida), Lukáš Fečo (FK geča 73). A csapatot 
n yáron átlépéssel megerősítette Ondrej Kövér 
(ŠKO Veľká ida), Dionýz tobák (tJ Družstevník 
Čečejovce), Adrián Janočko (FK Krásna), Marián 
rebej (Poľnohospodár Buzica), tomáš Mačaj 
(FK Bodva Moldava n/B), tomáš Pribula (MFK 
Spartak Medzev), Ľubomír Mačaj (tJ Mladosť 
Kalša), tomáš Muránsky és Vojtech turek 
(FC VSS Košice). Cserejátékosként jöttek Erik 
Lalkovič (FC VSS Košice), a serdülő csapa-

tunkból a felnőttekhez átment róbert Kocai 
és tomáš Harasty, a jelenlegi serdülők közül 
az őszi időszakban a csapatot Mário Lemeš, 
Martin Mikula, Martin Péchy, Ján Leško, Dávid 
Moščák és Denis Sonoga erősítették, akik mint 
idősebbé tett serdülők játszanak a felnőtt 
csapatban. Ez a csapat igényes célnak néz 
elébe - bejutni a V. ligába. A csapat edzője Miloš 
Lengyel, vezető radoslav Kaselya.

A klubban összesen 145 játékos van bejegyezve, 
beleértve azokat is, akik cserejátékosok. Ez 
tiszteletre méltó focista szám, akikkel törődni 
kell és biztosítani nekik a feladatokat és 
technikai feltételeket.  

Ján Uhrín, FK Kechnec elnöke

FUtBALL KLUB 

VÁLtOzÁSOK Az FK KECHnEC CSAPAtOKBAn Az ÚJ 2015/2016-OS SzEzOn ELőtt.
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2014/2015 VErSEnYÉV JELEntÉSE Az ÖSSzES KAtEgóriÁBAn
A múltévben 5 csapatunk versenyzett, az 
ifjúságiak a VsFz által vezetett ii. ligában, a 
felnőtt csapat az ObFzK Košice-okolie által 
vezetett i. osztályban. 

Sikerek értékelését a legifjabbjainknál 
kezdjük, a fiatalabb diákoknál. 
A fiatalabb diákok Mgr. Pavol Škovran edző 
vezetése alatt (ősszel Peter Šingovský alatt) 
kortársaikkal a Keleti ii. liga A osztályában 
versenyeztek. 26 mérkőzésből hét esetben 
három pont megszerzésének örülhettek, hat 
esetben az ellenféllel egyenlő volt az állás, 
és 13 mérkőzésben vereséget szenvedtek 
az ellenféltől. Végső 27 ponttal a szép 
kilencedik helyen végeztek a 14 résztvevő 
közül, miközben ellenfeleiknek 51 gólt lőttek 
és 91 gólt kaptak. A csapat vezetője Peter 
németh volt (és Štefan tucík).

Az idősebb diákjaink ősszel ing. róbert 
Spišák, tavasszal Peter Šingovský és később 
Mgr. Pavol Škovran edzők vezetése alatt 
szintén a Keleti ii. liga A osztályában 
végeztek ugyanúgy  27 pont megszer-
zésével a 11. helyen 14 résztvevő közül, ahol 
8 mérkőzésben az ellenfelet legyőzték, 
háromszor egyenlő volt az eredmény és 
15 mérkőzésben az ellenfél győzött velük 
szemben, miközben 69:93 pontösszeget 

szereztek. A csapat vezetője iveta nagyová 
volt.

Fiatalabb serdülők a Keleti csoport ii. 
ligájában játszottak, ahol 16 résztvevő 
volt. Ez a csapat egész éven problémákkal 
küzdött, mert az ügyesebbek közülük az 
idősebb serdülők csapatát erősítették 
és gyakran probléma volt felállítani a 
tizenegyest. Ennek ellenére a fiatalabb 
serdülők 2 mérkőzésben nyertek, háromban 
döntetlen volt a végeredmény és 26 esetben 
a rövidebbet húzták. 8 ponttal a 16. helyen 
végezték 21:156 pontösszeggel.  Probléma 
volt az edző pozíciójával is, amikor a csapat 
az őszi részben Mgr. Pavol Škovran alatt 
edzett, tavasszal JUDr. zoltán Pačai vette 
át a karmesteri pálcát, de az ő lemondása 

után a csapatot az idősebb serdülőkkel 
együtt nándor Szabó edző vette át.

idősebb serdülők szintén premierben 
játszották a ii. ligát, de mint újonc eléggé 
magabiztosan szerepeltek. 30 mérkőzésben 
24 pontot szereztek 7 győzelemért és 
3 döntetlent. 20 mérkőzésben a fiúkat 
megverte az ellenfél. Ebben az évben az 
ellenfél kapusainak 51 gólt lőttek, miközben 
a mi kapusunk 98 alkalommal halászta ki 
hálójából a labdát. A csapatot egész idő 
alatt nándor Szabó edző vezette. Az idősebb 
és fiatalabb serdülők vezetője Štefan Fečo 
volt.

Az A csapatunk a Košice-okolie i. 
osztályában Pavol Kováč edző karmesteri 
pálcája alatt harcolt, és tavasszal róbert 
Spišák vette át a csapatot. 26 mérkőzésben 
a fiúk 10-szer élvezték a győzelem édes 
érzését, 4 mérkőzésben egyenlő állással 
búcsúztak az ellenféltől, és 12 alkalommal 
alulmaradtak az ellenféllel szemben. A 
vereségeknél közbejátszott az instabil 
teljesítmény, valamint az instabil 
káder, melyet tavasszal szükséges volt 
megerősíteni. Cserejátékosként jött 
hozzánk Ondrej Kövér az ŠKO Veľká ida 
csapattól, Dionýz tobák a tJ Družstevník 

Čečejovce csapattól és Kamil Behun az FK 
Haniska csapattól, akik az alapfelállás 
stabil tagjaivá váltak. Főleg nekik és az 
idősebb serdülőknek köszönhetően, akik 
vasárnaponként rendszeresen erősítették 
a csapatot, míg saját serdülő mérkőzé-
seiket lejátszották szombaton, tavasszal 
19 pontot szereztünk 6 győzelemért és 
egy döntetlent 12 mérkőzésben. A csapat 
a versenyben összesen 77:56 aktív pontot 
szerzett. A versenyben Perín (Perény) után 
nekünk volt a második legproduktívabb 
támadásunk, de a védelem sok gólt kapott 
(főleg ősszel) és csak a 7. helyen végzett. A 
csapat vezetője radoslav Kaselya volt és 
a téli felkészülés óta az edzők metodistája 
ing. Jozef Vlčej lett.

Melléklet
A táblázatban feltüntetett egyes 
számoknak következő a jelentésük: 
sorszám a versenyben, mérkőzések száma, 
győzelmek, döntetlenek és vereségek 
száma, pontarány, pontszám és +/-  (ún. 
igazság táblázata – az otthon elveszített 
pontszámok, + a kint szerzett pontszámok).

Fiatalabb diákok:
9  FK Kechnec 26 7 6 13 51 : 91 27 -12
idősebb diákok:
11  FK Kechnec 26 8 3 15 69 : 93 27 -12
Fiatalabb serdülők:
16  FK Kechnec 30 2 2 26 21 : 156 8 -37
idősebb serdülők:
13  FK Kechnec 30 7 3 20 51 : 98 24 -21
Felnőttek i. osztály:
9  FK Kechnec 26 10 4 12 77 : 56 34 -5

góllövők FK Kechnec-ért, felnőttek:
1.  Patrik Majoroš 18
2.  Dionýz tobák 14
3. róbert Kocai 8
4.  Matej Majoroš 8
5.  tomáš Sinovický 5
6.  Dávid Vereščák 5
7.  Ladislav Danko 5
8.  Dávid Dzurický 4
9.  Ondrej Kövér 3
10.  Štefan Varjú 2
11.  Lukáš Fečo 2
12.  róbert Špišák 1
13.  rudolf Vattai 1
14.  Lukáš Sinovický 1

góllövők FK Kechnec-ért, idősebb serdülők:
1.  Patrik Majoroš 24 
2. róbert Kocai 10 
3. Dominik Spišák 7
4. Martin Džuga 6

Legjobb lövők a fiatalabb serdülők  
csapatában:
1. Dominik Spišák 5                                                                                                        
2. - 3. Ladislav Konečník, noe Makó 3                                                                                                   
4. - 5. Samuel Škovran, Patrik Harbuľák 2                                                                                                                                                

Legjobb lövők az idősebb diákok  
csapatában:
1.  Martin Horváth 24           
2.  Patrik Juhás 9           

Legjobb lövők a fiatalabb diákok  
csapatában:
1. richard Ferencz     19     
2. Samuel tucík           7        
3. - 5. Alex Prekop, Benjamín Demko 4     
 Kevin Horváth  
 a ďalší.
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ide o objekt potravinárskej povahy  
v strede obce, v ktorom bola realizovaná 
montáž technologických zariadení do 
cukrárenskej výrobne, cukrárne a do 
kuchyne s reštauračnou časťou. Po 
montáži a vydaní súhlasného stano-
viska z regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sme pristúpili ku 
kolaudačnému konaniu. Po kolaudácii 
bude celý komplex spustený do 

prevádzky. máme eminentný záujem, 
aby sme v čo najkratšom možnom čase 
spustili ako výrobnú časť objektu, tak i 
jednotlivé predajné jednotky (cukráreň 
a reštauráciu s kuchyňou, knižnicu a 
internetovú kaviareň). Komplex bude 
slúžiť k uspokojeniu širokej škály potrieb 
obyvateľov našej obce. ide o potrebný 
a užitočný projekt, ktorý plánujeme 
spustiť po zvládnutí administratívno–

právnych procesov, ktoré sú z časového 
hľadiska veľmi náročné. Do konca tohto 
roku bude celý objekt aj so zmenami 
skolaudovaný a potom nastúpi proces 
spustenia do prevádzky v čo najkratšom 
možnom čase.

Élelmiszeripari jellegű létesítményről van 
szó a falu központjában, ahol  cukrászdai, 
cukrászati és az étteremhez tartozó konyhai 
műszaki berendezések üzembe helyezésére 
került sor.  A szerelési munkák  és a Körzeti 
Egészségügyi Hivatal jóváhagyása után 
kezdeményeztük az épület kolaudációját. 

Kolaudáció után az egész épületet üzembe 
helyezzük. Elemi érdekünk, hogy mielőbb 
megnyissuk mind a termelési részleget, 
mind az értékesítési részleget (cukrászda, 
étterem internetkávézóval és könyvtárral). 
A létesítmény a lakosság széles körű 
igényeit lesz hivatott kielégíteni. Egy 

szükséges és hasznos objektumról van 
szó, amelyet a hosszadalmas és bonyolult 
adminisztratív – jogi eljárások után 
üzembe helyezünk. Év végéig sor kerül az 
egész építmény kolaudálására, utána a 
legrövidebb időn belül a megnyitásra.

NoVoVYbUDoVaNé obChoDNé CeNtrUm 

A ÚJ üzLEtKÖzPOnt
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Výsadba na „Perínskej ceste“, na plochy 
pri bývalom poľnohospodárskom 
družstve – smerom k železničnej trati. Sú 
však aj takí občania, ktorí nám poško-
dzovali a znehodnocovali naše úsilie 
– kradli výsadbu a poškodzovali kvety a 
zeleň.

(oplotenie okolo Sokolianského potoka) 
V záujme zabezpečenia protipovodňovej 
ochrany obce, so zreteľom na rešpekto-
vanie súkromia okolitých nehnuteľností, 
obec Kechnec na vlastné náklady 
vybudovala zo zadnej strany záhrad, 
ktoré susedia s ochranným pásmom 
okolo Sokolianského potoka protipovo-
dňové oplotenie z pohľadových železo-
betónových tvárnic, tak aby oplotenie 
vyhovovalo estetickej stránke ako aj 
účelnosti. 

doplnila a podčiarkla estetický vzhľad 
miestneho cintorína.

Vrátane vstupných brán sme vybudovali 
hlavne z dôvodu ochrany obecného 
majetku.

Sklad na obecný stavebný, posypový a 
ostatný materiál, ktorá sa nachádza 
pri budovách Strediska správy a údržby 
priemyselnej zóny v Kechneci je už tesne 
pred dokončením.

növénytelepítés a „Perínska cesta“-n 
(Perényi úton), az egykori mezőgazdasági 
telep területein – a vasút irányában. 
Vannak viszont olyan polgárok is,  akik nem 
becsülték erőfeszítéseinket, vandál módon 
kárt okoztak a kiültetett virágokban és 
ellopták a növényeket. 

(A Szakalyi patak elkerítése) 
A község árvízvédelme érdekében, 
figyelemmel a környező ingatlanok 
sérthetetlenségére, Kenyhec község saját 
költségéna kertek hátsó része felől, melyek 
a Sokoliansky potok  (Szakalyi patak) 
védőövezetével határosak, vasbeton elemek 
segítségével árvízvédelmi kerítést épített 
az esztétikai, valamint  a hatékonysági 
szempontnak megfelelően. 

kiegészítette és kiemelte a helyi temető 
esztétikai megjelenését.

Beleértve a bejárati kapukat, főleg a 
közösségi vagyon védelme miatt építettük.

Általános építészeti, szóró és egyéb anyagok 
raktározására, mely a Stredisko správy 
a údržby priemyselnej zóny v Kechneci 
(Kenyheci ipari zóna karbantartási és 
kezelési központ) épületei mellett található, 
már a befejezés előtt áll.  

SPraVili Sme SVoJPomoCNe 
ÖnErőBőL CSinÁLtUK 

SKráŠľoVaNie obCe 
KeChNeC: 

PoVoDňoVá oChraNa 

VeDľaJŠia VChoDoVá 
bráNa Na CiNtoríN 

oPloteNie oKolo 
SoCiálNo- 
ZDraVotNého 
KomPleXU 

hala

KEnYHEC KÖzSÉg 
SzÉPítÉSE: 

ÁrVíz VÉDELEM 

A MELLÉLBEJÁrAti KAPU 
A tEMEtőrE

A SzOCiÁLiS-EgÉSzSÉg-
ügYi KOMPLEXUM
KÖrüLi  KErítÉSt

CSArnOK
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V tomto roku sme vykonali aj prestavbu 
vnútorných priestorov Spoločenského 
centra pre účely zriadenia Súkromnej 
základnej školy, vrátane školskej jedálne 
a školského klubu detí. Z hľadiska 
stavebných úprav nebol tento projekt 
zvlášť náročný. bolo však potrebné 
zabezpečiť rad administratívnych úloh 
viažucich sa k získaniu rôznych povolení 
na ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu Sr a iných príslušných úradoch. 
taktiež boli uskutočnené výberové 
konania na riaditeľa školy, učiteľku, 
vychovávateľku a vedúcu školskej 
jedálne. Všetky tieto administratívne 
úkony boli vykonané obcou Kechnec 
prostredníctvom obecného združenia 
občanov telesnej kultúry, školstva, 
zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ktoré je 
zriaďovateľom Súkromnej základnej 
školy v Kechneci. Uvedené posty boli 
obsadené nasledovne: riaditeľka školy 
-  mgr. ibolya Straussová, učiteľka – mgr. 
ľubomíra hovánová, vychovávateľka – 
mgr. andrea Janíková, vedúca školskej 
jedálne – emília miková.

Uskutočnili sme v strednej budove (nad 
regeneračným centrom) rekonštrukciu 
toaliet, kuchynky a šikmé strešné okná 
sa prerábajú na tzv. vikiere. 

Ebben az évben átalakítottuk a Spoločenské 
centrum (Közösségi ház) belső helyiségeit 
Magán alapiskola létesítése érdekében, 
beleértve az iskolai éttermet és iskolai 
gyermekklubot. Építészeti szempontból ez 
a projekt nem volt különösebben igényes. 
Viszont szükséges volt bebiztosítani 
adminisztratív feladatok sorozatát a 
SzK iskolaügyi, tudományi, kutatási 
és sportminisztériuma és más illetékes 
hatóságok különböző engedélyeinek 
megszerzése érdekében. Úgyszintén sor 
került az iskolaigazgatói, tanári, nevelői 
és iskolaétterem vezetői állás pályázati 
eljárására. Az összes adminisztratív eljárást 
Kenyhec község végezte a Obecné združenie 
občanov telesnej kultúry, školstva, 
zdravia a ochrany ŽP Kechnec (Kenyheci 
testnevelési, kulturális, iskolaügyi, 
egészségügyi és környezetvédelmi községi 
polgári szervezete) által, mely a Kenyheci 
Magán alapiskola alapítója. A feltüntetett 
állások következőképpen lettek elfoglalva: 
iskolaigazgató - Mgr. ibolya Straussová, 
tanár – Mgr. Ľubomíra Hovánová, nevelő – 
Mgr. Andrea Janíková, iskolaétterem vezető 
– Emília Miková.

A középső épületben (a regenerációs központ 
felett) felújítottuk a mosdókat, konyhát 
és folyamatban van a tetőablakok ún. 
manzárdablakokká való átalakítása. 

otVoreNie 
SÚKromNeJ ZáKlaDNeJ 
ŠKolY V KeChNeCi 

reKoNŠtrUKCia 
PoDKroVNýCh 
PrieStoroV V 
ŠPortoVom areáli 

MAgÁn ALAPiSKOLA 
MEgnYitÁSA 
KEnYHECEn 

SPOrtKÖzPOnt 
tEtőtÉri  
HELYiSÉgEinEK 
FELÚJítÁSA

•	 Vedeli ste, že sadzba miestnych daní sa neupravovala od 
roku 2012, ročné sadzby miestnych daní sú upravované podľa 
podmienok vyplývajúcich zo zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady? 

•	 Viete že, poplatky za jedného psa za jeden kalendárny rok 
neboli upravované od roku 2005?

•	 Vedeli ste, že od roku 2005 sme neupravovali cenu za 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady – odvoz/likvidáciu domového odpadu, napriek 
tomu množstvo likvidovaného domového odpadu sme 
neobmedzovali a ani sme neznižovali počet zberov na úkor 
stanoveného poplatku?

•	 Vedeli ste, že od roku 2005 až po súčasnosť sme neupra-
vovali cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody? Cena 
za dodávku pitnej vody je rovnaká od roku 2013 napriek 
skvalitneniu technológie úpravy vody, pri cenách za dodávku 
pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody sme viazaní 
na cenovú reguláciu a rozhodnutie Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví.

•	 Vedeli ste, že od roku 2009 sme neupravovali výšku 
nájomného za jednotlivé byty v 40-bytovej jednotke (i keď 
zákonná možnosť bola daná každým rokom a zvýšiť cenu 
nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu  bolo 
možné každoročne)?

VeDeli Ste?
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•	 Viete, že obec Kechnec sa pravidelne každým rokom 
zúčastňuje na základe doručených pozvaní od okolitých, 
ale aj zahraničných obcí rôznych podujatí – obecných 
dní a slávností a to konkrétne v obciach: Seňa, milhosť, 
Perín-Chym, belža, Svinica, abaújvár (maďarsko), litka 
(maďarsko), Dolní bojanovice (družobná obec z českej 
republiky), kde reprezentujeme našu obec. aj takouto 
formou deklarujeme, že máme eminentný záujem o pesto-
vanie dobrých susedských vzťahov, ktoré môžeme nazvať aj 
„Dobré vzťahy bez hraníc“.

•	 Viete, že každé kultúrno-spoločensko-športové podujatie 
v obci Kechnec organizujeme prevažne bezplatne zo 
sponzorských príspevkov?

•	 Viete, aké osobnosti z kultúrneho a spoločenského života 
zavítali do našej obce? Nie je možné ich vymenovať všetky, 
ale uvedieme aspoň niektorých:

 - Poprední predstavitelia politického života: Vladimír   
 mečiar, milan čič, mikuláš Dzurinda, robert Fico, ivan  
 Gašparovič, Pavol Paška, ivan mikloš, ľubomír Jahnátek, 

Jozef Zlocha, Július tóth, Jozef moravčík, Katarína tóthová, 
Peter Žiga, martin Glváč, maroš Šefčovič a mnohí ďalší 
veľvyslanci, atašé, atď...

- Poprední predstavitelia našej i zahraničnej umeleckej scény: 
Karel Gott, Peter Dvorský, ilona tokody, Sisa Sklovská, Félix 
Slováček, eva máziková, Filip tůma, mirka Partlová, Peter 
Cmorík, Paľo hamel, Peter Nagy, bratia Nedvĕdovci, eva 
Pilarová, Kati Kovacs, róbert Szikora, Ferencz Demjén, Jana 
Kirschner a ďalší...

- hudobné a tanečné skupiny: No Name, rePUbliK, 
GlaDiátor, első emelet, Košická filharmónia, Železiar, 
čarnica...

- moderátori: aneta Parišková, martin Nikodým, michal 
hudák, Vera wisterová, andrea Vadkerti, adela banášová, 
Jarmila lajčáková-hargašová, Katarína brychtová, alena 
heribanová, Peter Nádasdi.

•	 Tudták,	hogy	a	helyi	adók	2012	óta	nem	voltak	módosítva,	az	
éves helyi adóbevételek a helyi adókról és kommunális és apró 
építészeti hulladékról szóló törvény feltételei alapján történnek? 

•	 Tudták,	hogy	az	évi	ebadó	egy	kutyára	2005	óta	nem	volt	
módosítva?

•	 Tudták,	hogy	2005	óta	nem	változtattuk	a	kommunális	és	apró	
építészeti hulladék helyi díját – háztartási hulladék elszállítása/
megsemmisítése, annak ellenére a háztartási hulladék megsem-
misítésének mennyiségét nem korlátoztuk és nem csökkentettük 
és nem is korlátoztuk az elszállítások mennyiségét a megál-
lapított díj rovására.

•	 Tudták,	hogy	2005	óta	a	mai	napig	nem	változtattuk	a	
szennyvízelvezetés és kezelés díját, az ivóvízellátás díja nem 
változott 2013 óta a vízkezelési technológia javítása ellenére, 
az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és kezelés díjának megál-
lapításánál kötelezve vagyunk az Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (Hálózati iparágak szabályozó hivatala) árszabályozása 
és határozata által.

•	 Tudták,	hogy	2009	óta	nem	módosítottuk	a	40-lakásos	lakóház	
egyes lakásainak bérleti díját (habár a törvényes lehetőség adott 
volt minden éven és a lakás alapvető üzemeltetési berendezése 
bérleti díjának növelése is lehetséges volt minden éven).

•	 Tudják,	hogy	Kenyhec	községe	rendszeresen	minden	éven	részt	
vesz különböző rendezvényeken - falunapokon a környező és 
külföldi községek meghívásai alapján, konkrétan a következő 
községekben: Seňa (Abaújszina), Milhosť (Miglécnémeti), 
Perín-Chym (Perény-Hím), Belža (Bölzse), Svinica (Petőszinye), 
Abaújvár (Magyarország), Litka (Magyarország), Dolní 
Bojanovice (testvérváros a Cseh köztársaságból), ahol 

községünket képviseljük. Ezúton is bizonyítjuk, hogy rendkívüli 
érdekünk a jó szomszédi kapcsolatok fejlesztése, melyeket úgy is 
nevezhetünk, hogy „ Jó kapcsolatok határok nélkül”.    

•	 Tudják,	hogy	minden	kulturális-társadalmi-sport	eseményt	
Kenyhec községben általában ingyenesen, szponzor  
adományokból szervezünk?

•	 Tudják,	hogy	a	kulturális	és	társadalmi	élet	mely	személyiségei	
látogatták meg községünket ? Lehetetlen mindegyiket felsorolni, 
de legalább néhányat megemlítünk:

- A politikai élet kiemelkedő képviselői:   Vladimír Mečiar, 
Milan Čič, Mikuláš Dzurinda, robert Fico, ivan gašparovič, 
Pavol Paška, ivan Mikloš, Ľubomír Jahnátek, Jozef zlocha, 
Július tóth, Jozef Moravčík, Katarína tóthová, Peter Žiga, 
Martin glváč, Maroš Šefčovič, és sok más nagykövet, attasé, 
stb...

- A hazai és külföldi társadalmi élet kiemelkedő képviselői: 
Karel gott, Peter Dvorský, ilona tokody, Sisa Sklovská, 
Félix Slováček, Eva Máziková, Filip tůma, Mirka Partlová, 
Peter Cmorík, Paľo Hamel, Peter nagy, bratia nedvĕdovci 
(nedvědovci testvérek), Eva Pilarová, Kati Kovács, róbert 
Szikora, Ferenc Demjén, Jana Kirschner, és mások...

- zene és tánc együttesek: nO nAME, rEPUBLiK, 
gLADiÁtOr, Első EMELEt, Košická filharmónia, Železiar, 
Čarnica...

- Moderátorok: Aneta Parišková, Martin nikodým, Michal 
Hudák, Vera Wisterová, Andrea Vadkerti, Adela Banášová, 
Jarmila Lajčáková-Hargašová, Katarína Brychtová, Alena 
Heribanová, Peter nádasdi.

tUDtÁK?
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ani tento rok sme nezabudli na tých 
najmenších obyvateľov našej obce 
a v piatok 4. decembra sme pre nich 
pripravili mikulášske posedenie. Pred 
príchodom sv. mikuláša sa o 16.00 
hodine začal kultúrny program, na 
ktorom vystúpili deti z našej materskej 
školy ako aj deti zo Súkromnej základnej 
školy v Kechneci. Po nich prišli na rad 
slovenské detské piesne s michalom 

Kentošom a Dankou Štarkovou. Potom 
už zavítal medzi prítomných aj samotný 
sv. mikuláš, ktorého sprevádzali dvaja 
anjeli. Všetky deti do 15 rokov z našej 
obce dostali mikulášsky balíček.

toto podujatie sa mohlo konať nie 
len vďaka podpore obce Kechnec, ale 
aj vďaka sponzorom, ktorým týmto 
ďakujeme.

Sponzori mikulášskeho posedenia: obec 
Kechnec, SChelliNG Slovakia s. r. o., 
i.m.b. imrich mati - potraviny Fresh, čS 
Shell Kechnec, mária Kababiková – 
potraviny maJa, tibor Koncsol – Koncsol 
Farm, rodina Koncsolová, tomáš lučkai 
– hoopla s. r. o.

idén sem feledkeztünk meg a legkiseb-
bekről, és pénteken, december 4-én, 
Mikulás ünnepséget rendeztünk számukra.  
A Mikulás érkezése előtt 16.00 órakor 
kezdődött a kultúrműsor, amelyen 
felléptek az óvodások és a Kenyheci Magán 
Alapiskola diákjai, majd  szlovák gyerek-
dalok következtek  Michal Kentoš és Danka 

Štarková előadásában. A műsor után 
megérkezett a várva-várt Mikulás is két 
angyalka kíséretében. Községünk minden 
15 év alatti gyermeke mikuláscsomagot 
kapott.

Ezt a rendezvényt nemcsak  Kenyhec község 
támogatta, hanem  szponzorok is, akiknek 

ezúton mondunk köszönetet:
A Mikulás ünnepség támogatói: Kenyhec 
község, SCHELLing Slovakia s. r. o., i.M.B. 
imrich Mati - Fresh élelmiszerbolt ČS 
SHELL Kechnec, Mária Kababiková –  MAJA 
élelmiszerbolt, tibor Koncsol – Koncsol 
Farm,  Koncsol család, tomáš Lučkai – 
Hoopla s. r. o.

KeChNeC NaVŠtíVil miKUláŠ

KEnYHECrE ÉrKEzEtt A MiKULÁS
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V piatok 18. decembra sa o 18.00 hodine 
uskutočnil Vianočný koncert spojený 
s rozsvietením betlehema a vianočnej 
výzdoby.

Na vianočnom koncerte vystúpil 
spevák, talent, multiinštrumentalista 

Peter bažík, ktorý sa po deviatich 
rokoch tvorivej práce predstavil s rôzno-
farebnou paletou hudobnej produkcie. 
Zažili sme energiu huslí, gitary, klávesov 
či bicích v podaní multitalentu. Predvi-
anočnú atmosféru Vianoc spríjemnil 
okrem iných aj známymi skladbami ako 

Svet lásku má či tichá noc.

K dobrej nálade prispelo nádherné 
vianočné prostredie – výzdoba, chutné 
občerstvenie, verené víno a čaj.

Pénteken, december 18-án 18.00 órakor 
kezdődött a  Betlehem és a karácsonyi 
dekoráció kivilágításával egybekötött 
Karácsony Koncert.

A karácsonyi kocerten a tehetséges, több 
hangszeren játszó énekes, Peter Bažík 

lépett fel, aki kilenc év alkotó munkája után 
a zenés produkciók sokszínű palettáját 
vonultatta fel. Megtapasztaltuk a  hegedű, 
a gitár, a billentyűsök  és ütősök energiáját, 
amikor egy sokoldalú művész szólaltatja  
meg a hangszereket.  Karácsonyi hangu-
latot varázsoltak a terembe többek között 

az olyan dalok, mint a Svet lásku má  vagy 
a Csendej éj.

A jókedvet még fokozta a csodálatos karác-
sonyi környezet is – a díszítés, az ízletes 
étel, a forralt bor és tea.

ViaNočNý KoNCert a roZSVieteNie 
betlehema a ViaNočNeJ VýZDobY V KeChNeCi

KArÁCSOnYi KOCErt ÉS A BEtLEHEM ÉS A 
KArÁCSOnYi DEKOrÁCió KiViLÁgítÁSA
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PoZVáNKY
MEgHíVóK

Srdečne Vás pozývame na spoločné 
stretnutie na Štedrý deň 24. decembra  
v centre obce v amfiteátri o 14.00 
hodine. Pre naše deti a mládež vrátane 
dospelých máme pripravené darčeky.

opäť v našom obecnom amfiteátri 
pripravujeme v čase od 23.00 do 
02.00 hodiny spoločný záver roku 
pod holým nebom. Chýbať nebude 
ohňostroj, občerstvenie, pekný program 
a diskotéka pre všetkých. Vstup je 
bezplatný. tešíme sa na spoločné stret-
nutie.

obec Kechnec Vás srdečne pozýva na 
Štefanskú zábavu, ktorá sa bude konať  
v piatok 25. decembra 2015 o 19.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Kechneci.
hrať bude živá hudba „JimmY baND“.
občerstvenie: „Kto si čo prinesie – 
batYUbál“.
rezervácia vstupeniek: na obecnom 
úrade Kechnec alebo na telefónnom 
čísle: 055/728 25 12.
VStUPNé: 3,– eUr/osoba.

Szívélyesen meghívjuk Önöket  december 
24-én  14.00  órai kezdettel  a  Szentestei 
találkozóra az amfiteátrumba. A gyerekek, 
a fiatalok és a felnőttek részére ajándékokat 
készítettünk.

A községi amfiteátrumban idén is közös 
évzárásra készülünk a szabad ég alatt 23.00 
órától 02.00 óráig. nem hiányzik majd a 
tüzijáték, frissítő, szép program és a diszkó 
sem. Belépés ingyenes.  Örömmel várjuk a 
találkozást !

Kenyhec község szeretettel meghívja 
Önöket az istván napi mulatságra, amely 
2015 decemeber 25-én 19,00 órakor kezdődik 
a Kenyheci Kultúrházban.
Az élőzenét a „ JiMMY BAnD“ szolgáltatja.
Frissítők: „BAtYUBÁL – Ki mit hoz“
Jegyelővétel : a Kenyheci Községi 
Hivatalban vagy telefonon : 055/7282 512 
BELÉPő: 3,-EUr/Fő

StretNUtie  
Na ŠteDrý Deň

SilVeSter 2015

ŠteFaNSKá 
ZábaVa 2015

tALÁLKOzó 
SzEntEStE

SziLVESztEr 2015

iStVÁn nAPi 
BÁL 2015

Rezervácia vstupeniek na Obecnom úrade KECHNEC, 
alebo na telefónnom čísle: 0557282511, vstupné 3€ / osoba

od 19:00

Kultúrny 
dom

Jedlo a pitie: 

BATYUBÁL“


