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Aktuality, zaujímavosti a informácie 
o dianí v Kechneci

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

X. évfolyam, 1/2016 szám, június, nem eladó

Ročník X, Číslo 1/2016, jún, nepredajné

a n i  s m e  s a 
n e n a z d a l i  a  u ž 
máme za sebou 
p r v ý  p o l r o k , 
ktor ý so sebou 
prináša túžobne 
o č a k á v a n é 
letné prázdniny. 
P r a j e m e  n a š i m 
žiakom a mládeži 
p l n o h o d n o t n é 
prežitie letných 
prázdnin.

Prvý polrok 2016 priniesol so sebou 
množstvo pozitívnych zmien, čo sa 
týka rôznych kultúrno-spoločenských 
akcií a v nemalej miere samotného 

rozvoja obce. O tom svedčia ďalšie 
články v našich novinách. Nepoľavili 
sme ani v udržiavaní čistoty a poriadku 
či v estetizácii obce. Úlohy sú dané 
a sú rozpracované aj ďalšie projekty, 
ktoré sa pripravujú na realizáciu. 
Máme eminentný záujem, aby sme 
začali tento rok s výstavbou projektu 
Európskej integrovanej školy. Tento 
projekt je veľmi dôležitý pre nás 
všetkých žijúcich v Kechneci. Nemôže 
byť ľahostajnou záležitosťou pre 
nikoho z nás. Život nás denno-denne 
presviedča o tom, že na vedomosti 
žiakov a študentov sú kladené vysoké 
nároky. Okolitý svet napreduje dyna- 
mickým tempom a právom očakáva, 
ba vynucuje, aby žiaci – študenti zvládli 

aj tie najnáročnejšie plnoautomatické 
počítačom riadené výrobné procesy 
s dostatočnou znalosťou cudzích 
jazykov. Spravidla platí zásada, že 
len toľko očakávajme od žiaka, koľko 
vedomostí sme mu dali, a na akej 
kvalitatívnej úrovni. Nemôžeme nové 
výrobné počítačom riadené procesy, 
technológie, znalosť jazykov, zavádzať 
do života starým zastaraným vyučo-
vacím procesom v nedôstojných 
podmienkach. Doba vyžaduje úplne 
nový prístup, nové podmienky, nové 
vyučovacie programy s dostatočnou 
znalosťou svetových jazykov.

pokračovanie na str. 2

Szinte észre sem vettük, és már mögöttünk 
van az első félév, ami magával hozza az 
annyira várt nyári szünidőt is. Diákjainknak 
és a fiataloknak élményekben gazdag szünidőt 
kívánunk.

Az év első fele sok pozítív változást hozott 
magával úgy a kulturális-társadalmi 
események sorában, mint a fejlesztések 
területén községünkben. Meggyőződ-
hetnek erről lapunk további cikkeiből. 
Változatlanul folytatjuk az esztetizációs 
munkákat a községben, valamint a rend és 
tisztaság biztosítását. A feladatok adottak 
és újabb projektek megvalósításához is 
hozzáfogtunk. Elsődleges célunk, hogy 
idén elkezdjük az Európai Integrált Iskola 

építését. Nagyon fontos ez mindannyiunk 
számára itt Kenyhecen. Egyikünk sem 
lehet közömbös ezzel kapcsolatban. Az 
élet naponta győz meg minket arról, hogy 
igen magasak az elvárások a tanulók és 
diákok tudásszintjével kapcsolatban. 
A környező világ dinamikus tempóban 
halad előre és joggal várja el, sőt 
kikényszeríti, hogy a tanulók és diákok 
megbirkózzanak a legbonyolultabb, 
teljesen automatizált, számítógéppel 
vezérelt gyártási folyamatokkal és kellő 
nyelvtudással bírjanak. Rendszerint az 
az alapelv érvényes, hogy csak annyit 
várjunk el a diákoktól, amennyi és amilyen 
színvonalú tudást átadtunk nekik. 
Nem lehet az új számítógéppel vezérelt 

gyártási folyamatokat, a nyelvtudást  
elévült tanítási módszerekkel, méltatlan 
körülmények között oktatni. A kor egészen 
új hozzáállást követel meg, új feltétel-
rendszert, új tanítási módszert a világ-
nyelvek megfelelő ismeretével.

folytatás a 2. oldalon. 

VáŽENí SPOluObČANiA, Milé DáMy, VáŽENí PáNi, Milá MláDEŽ,

TISzTElT polgáRTáRSAK, KEDVES hölgyEK, uRAK éS fIATAloK !

JuDr. ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec
polgármester
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POKRAČOVANiE PRíhOVORu
Toto očakávanie môžeme naplniť 
len spoločným úsilím a maximálne 
zodpovedným prístupom. Nový školský 
systém a moderné viacúčelové školské 
zariadenie, ktoré máme spracované 
dáva záruky, že budeme žiakov - 
študentov pripravovať ako na život, 
tak aj na nové výrobné procesy, nové 
technológie. len táto cesta vedie k 
cieľu a garantuje vedomostný rast 
a schopnosť uplatniť sa na každom 
úseku života. O toto sa usilujem už 
viac než 13 rokov. Nezabudnime na 
staré, ale pravdivé porekadlo: „Pomôž 
sám sebe, aj Pán boh ti pomôže!“. 
Keď si nepomôžeme sami, tak ťažko 
môžeme očakávať, že vlastným deťom, 
žiakom a študentom sme dali to, čo 
im právom patrí, a to plnohodnotné 
vzdelanie. Ospevovať terajší nefunkčný, 
zastaraný školský systém je nezod-
povedné. Stačí sa len pozrieť na objekt 
a okolité priestranstvá a športoviská 
spoločnej základnej školy v susednej 
obci. Rozhodne naše deti touto cestou 
nesmú ísť. Je iná doba, a ak máme mať 
a máme zodpovednosť voči svojim 
deťom, tak sme povinní vyžadovať a 
zavádzať taký školský systém, ktorý 
bude garantovať bezproblémové uplat-
nenie sa v živote na každom stupni 
štúdia.

Naše terajšie číslo novín vydáva dosta-
točné svedectvo o dianí a napredovaní 
našej obce. Jednotlivé články sa snažia 

upriamiť pozornosť občanov, detí 
a mládeže na okolité dianie. Stále 
organizujeme rôzne spoločenské akcie, 
ktoré zohľadňujú očakávania každej 
vekovej generácie. Každá organizovaná 
kultúrno-spoločenská akcia si vyžaduje 
r i a d i a c o - o r g a n i z á t o r s k ú  p r á c u . 
Za tými snaženiami treba hľadať 
konkrétne osoby, ktoré sa nezištne 
zapájajú do organizovania, príprav a 
samotného zabezpečenia priebehu 
akcie svojím osobným prístupom. 
Jedná sa o celý pracovný tím obce 
Kechnec – zamestnancov obce, ktorí 
pracujú na rôznych úrovniach obce 
(materská škola, základná škola, 
administratívni zamestnanci, zamest-
nanci špor tového areálu a ďalšie 
konkrétne osoby z jednotlivých úsekov). 
Prevažnou väčšinou sa snažíme rôzne 
akcie organizovať zo sponzorských 
príspevkov, vecných darov, najmä, aby 
sme váš rodinný rozpočet nezaťažili. Je 
mnoho občanov, ktorí svojou účasťou 
doc en ia snaže ni e  organi zátorov 
a zabezpečujúci personál tým, že 
prídu na organizované podujatia a 
zapoja sa do spoločenského života 
obce. Žiaľ sú aj takí, ktorí ohovárajú, 
kritizujú a ignorujú organizované 
akcie. Všetko im vadí,  považujú 
veci verejné za zbytočné. S takým 
postojom však väčšina obyvateľstva 
nesúhlasí. Nesúhlasime a odmietame 
ho tak, ako väčšina obyvateľstva. 

Chvíľu sa zamyslime nad konštato-
vaním predošlej vety. Komu to má 
slúžiť? Čo tým, kto sleduje? Kritizovať 
tých, ktorí sa v maximálnej miere 
obetujú pre veci verejné, to snáď 
nemyslia vážne. Čo tak položiť otázky 
neprajníkom: „Čo si urobil konkrétne ty 
pre rozvoj svojej obce? Čo si dal svojej 
obci zo svojich vedomostí, schop-
ností a obetavosti?“ Všade vo svete 
platí zásada, že len toľko môže občan 
očakávať od svojej rodiny, obce, štátu, 
koľko im dal zo svojho „ JA“. Slušný 
človek svojím správaním, serióznym 
prístupom a objektívnym posúdením 
stavu vecí preukazuje uznanie a 
úctu voči tým, ktorí sa obetovali 
a obetujú pre veci verejné. Tento 
seriózny názor a prístup reprezentuje 
aj väčšina obyvateľstva obce. Všetkým 
tým občanom, ktorí nás podporujú 
ďakujeme. Treba si osvojiť, že žijeme v 
dôstojných životných podmienkach na 
patričnej životnej úrovni. Zachovajme si 
a rozvíjajme tieto hodnoty naďalej. len 
taký zodpovedný prístup nás posúva 
dopredu a môžeme byť osožní nie len 
pre seba, ale aj pre svoju rodinu, obec 
či štát.

V závere chcem popriať školákom 
– mládeži príjemné prežitie letných 
prázdnin, taktiež veľa zdravia a 
úspechov, aby sa vám darilo v ďalších 
školských rokoch.
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folyTATáS
Ennek az elvárásnak csak közös erővel és 
maximálisan felelőségteljes magatartással 
felelhetünk meg. Csak az új iskolarendszer 
és a modern, többfunkciós oktatási 
intézmények biztosíthatják, hogy a 
tanulókat és diákokat egyrészt az életre 
neveljük, másrészt az új gyártási folya-
matok, új technológiák elsajátítására. 
Csak ez az út visz közelebb a célhoz, 
garantálja a tudásszint növekedését és az 
élet minden területén való érvényesülést. 
Ezen iparkodunk már több mint 13 éve. Ne 
feledjék a régi, de igaz közmondást : „Segíts 
magadon, az Isten is megsegít !“ ha nem 
segítünk magunkon, nehezen várhatjuk 
el, hogy gyermekeinknek, a tanulóknak, 
diákoknak megadhatjuk azt, ami joggal 
elvárható, és ez a teljes értékű oktatási 
lehetőség. A mostani működésképtelen 
oktatási rendszert dicsőíteni felelőtlenség. 
Elég megnézni a közös alapiskola épületét, 
környezetét, sportpályáját a szomszéd 
községben. A mi gyermekeink határozottan 
nem mehetnek ebbe az irányba. Más a kor, 
és ha felelőséget kell vállalnuk, és vállalunk 
is a gyermekeinkért, akkor kötelességünk 
olyan oktatási rendszer bevezetését 
követelni, amely biztosítja az életben való 
problémamentes érvényesülést bármelyik 
tanulmányi szinten. 

Az újság mostani számából megtudhatják, 
mi minden történik itt és hogyan fejlődik 
a község. Az egyes cikkek igyekszenek 

ráirányítani a lakosság, a gyerekek és 
fiatalok figyelmét arra, ami körülöttünk 
történik. Különféle társadalmi eseményeket 
rendezünk, ahol minden korosztály talál 
kedvére valót. Minden kulturális-tár-
sadalmi rendezvény szervezezői-vezetői 
munkát igényel. Az igyekezet mögött meg 
kell látni az embereket, akik önzetlenül 
kapcsolódnak be ezeknek az eseményeknek 
az előkészületi és szervezési munkáiba. A 
községi hivatal teljes munkaközösségéről 
van szó, a különböző posztokon dolgo-
zókról (óvoda, alapiskola, adminisztratív 
munkaerő, a spotközpont dolgozói és a 
más posztokon dolgozó konkrét személyek). 
Ezeket a rendezvényeket szponzoraink 
adományaiból igyekszünk megszervezni, 
hogy az önök családi költségvetését ne 
terheljük. Sok olyan polgárunk van, akik 
értékelik igyekezetünket, eljönnek a rendez-
vényekre és bekapcsolódnak a község 
társadalmi életébe. Viszont akadnak 
olyanok is, akik becsmérlik, kritizálják 
rendezvényeinket és nem is vesznek részt 
ezeken. Mindennel bajuk van, minden 
nyilvános akciót feleslegesnek tartanak. 
Azonban ezzel a magatartással a lakosság 
túlnyomó többsége nem azonosul.

Egy pillanatra álljunk meg az előző 
mondat állításai mellett. Kinek az érdekét 
szolgálja ez? Ki és mit akar ezzel elérni? 
Azokat kritizálni, akik teljes mértékben 
feláldozzák magukat a közügyekért, ezt 

igazán nem gondolhatják komolyan! Mi 
lenne, ha megkérdeznénk az irigykedőket: 
„Te  konkré tan mit  te ttél  községed 
fejlesztéséért? Mit adtál a tudásodból, 
képességeidből, áldozatkészségedből? A 
világon mindenütt érvényes az az alapelv, 
hogy csak annyit várhat el az ember a 
családjától, községétől, az államtól, 
amennyit ő adott nekik „önmagából“. 
Egy rendes ember viselkedésével, komoly 
hozzáállásával és a dolgok objektív 
megítélésével kimutatja elismerését és 
tiszteletét azok iránt, akik áldozatokat 
hoztak és hoznak a közügyekért. Ezt a 
komoly álláspontot képviseli a lakosság 
többsége. Minden lakosunknak, akik 
támogatnak minket, köszönjük. Meg 
kell tanulnunk, hogy méltó körülmények 
között és megfelelő életszínvonalon élünk. 
Őrizzük meg és fejlesszük tovább ezeket 
az értékeket. Csak ilyen felelőségteljes 
hozzáállással juthatunk előbbre és 
válhatunk hasznossá nem csak családunk, 
de községünk és államunk számára is.

Végül szeretnék az iskolásoknak és a 
fiatalságnak kellemes nyári szünidőt 
kívánni, jó egészséget és sok sikert, hogy 
eredményesek legyen a következő tanul-
mányi években is.
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ŠTEfANSKá ZábAVA 2015

SilVESTER 2015

25. JubilEJNý REPREZENTAČNý PlES

ISTVáN NApI bál 2015

SzIlVESzTER 2015

25. jubIlEuMI REpREzENTáCIóS bál

Po prvom ročníku Štefanskej zábavy 
sme sa po veľkom úspechu rozhodli 
pokračovať v tejto milej tradícii a 
zorganizovať aj druhý ročník, ktorý sa 
konal 25. decembra 2015 v Kongresovej 
sále obecného úradu v Kechneci. Na 
zábave v štýle “batyubálu” sa celý večer 
starala o hostí hudobná skupina – 
JiMMy bAND. Štefanská zábava sa 
celý večer až do rána niesla v duchu 
príjemnej atmosféry. Druhý ročník 
tohto podujatia dopadol úspešne a bol 
spestrením najkrajších sviatkov roka.

V amfiteátri obce Kechnec 
nechýbala ani v roku 2015 
každoročná oslava, resp. 
rozlúčka so starým rokom – 
Silvester 2015. Kechnečania, 
ktorí sa zišli na tejto akcii 
spoločne oslávili záver 
roka pod holým nebom 
v príjemnej atmosfére s 
horúcim vareným vínkom. 
Nový rok bol zahájený 
spoločným prípitkom. 

V sobotu 6. februára sa konal 25. jubilejný 
reprezentačný ples obce Kechnec. 
Čarovný večer sa niesol v príjemnej nálade 
prítomných hostí, ktorých počas celého 
podujatia sprevádzal pestrý program až do 
neskorého rána. V rámci plesu, ako každý 
rok, sme poďakovali hosťom, ktorí nás 
podporovali a podporujú v našich rozvo-
jových aktivitách. Účinkujúci: moderátor 
- Janette Štefánková, klavírny virtuóz – 
Richard Rikkon, stálica na speváckom nebi 
– berco balogh, superstar 2010 – Natália 
hatalová, maďarská speváčka - Wolf 
Kati, hudobná skupina zo Svitu - Jánošík a 
ľudová hudba – Železiar.

Az első István napi bál nagy sikere után a 
tradíció folytatása mellett döntöttünk és 
második alkalommal is megrendeztük 2015. 
december 25-én a Kenyheci Községi hivatal 
kongresszusi termében. A „batyubál“ jellegű 
mulatságon a jIMMy bAND zenekar húzta 
a talpalávalót. A jó hangulatú István bál 
a kora reggeli órákig tartott. A második 
évfolyam is jól sikerült és színesebbé tette 
az év legszebb ünnepét.

A kenyheci Amfiteátrumban 
2015-ben sem hiányzott 
az évente megrendezésre 
kerülő ünnepség, az óév – 
búcsúztató Szilveszter. Azok 
a kenyheciek, akik eljöttek, 
kellemes légkörben, közösen 
búcsúztatták az óévet a 
szabad ég alatt, finom forralt 
bor társaságában. Az Új 
évet közös pohárköszöntővel 
üdvözöltük.

A 25. reprezentációs bált február 6-án, 
szombaton rendeztük meg. A varázs-
latos éjszaka kellemes légkörben telt 
és a vendégeket gazdag program várta 
egészen reggelig. Ahogy mindig, most is 
megköszöntük bőkezű szponzorainknak, 
hogy támogatták törekvéseinket. Részt-
vevők: moderátor – janette Štefánková, 
zongoravirtuóz – Richard Rikkon, a könnyű- 
zene egének állócsillaga – berco balogh, 
2010 szupersztárja – Natália hatalová, 
Wolf Kati magyar énekesnő, jánošík zenekar 
Svitből és a Železiar népi zenekar.

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

od 19:00

Kultúrny 
dom

Jedlo a pitie: 

BATYUBÁL“
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DEň MATiEK

SÚťAŽ VO VýRObE KlObáS

DEň DETí

ANyáK NApjA

KolbáSzTölTŐ VERSENy

gyEREKNAp

už tradične ani tento rok nechýbala v 
našej obci oslava Dňa matiek, ktorú 
pravidelne organizujeme pod záštitou 
starostu obce a obecného zastupi-
teľstva. Slávnosť sa konala v miestnom 
amfiteátri 7. mája, kde bol pripravený 
pre milé mamičky krásny kultúrny 
program. Počas oficiálneho programu 
vystúpili v úvode deti z MŠ, po nich 
nasledovali žiaci miestnej základnej 
školy a následne mamičky potešil 
koncert slávnej slovenskej interpretky 
Simy Martausovej a jej skupiny. 

Obec Kechnec počas osláv Dňa matiek pripravila aj niekoľko 
sprievodných akcií priamo v športovom areáli i v jeho okolí. V tento 
deň 7. mája sa po prvýkrát organizovala obecná akcia – “Súťaž vo 
výrobe klobás” na báze miestnych tradícií s možnou ochutnávkou. 
Do „klobáskovej“ súťaže sa prihlásilo 8 družstiev, ktoré sa v plnom 
nasadení a s elánom od rána pustili do výroby chutných klobás. 

V rámci tohto sobotného dňa boli v športovom areáli k dispozícii 
pre našich najmenších skákacie hrady a v poobedných hodinách 
bola pripravená výstava historických vozidiel, ktoré odštartovali 
z Košíc a zavítali aj do našej obce. Počas dňa mali návštevníci 
možnosť občerstviť sa výborným jedlom a na záver tohto 
vydareného podujatia spestreného zaujímavými akciami sme 
ukončili deň diskotékou pre mládež a dospelých.

Nedeľa 29. mája patrila našim 
najmenším Kechnečanom, pre ktorých 
sme pripravili v športovom areáli oslavu 
Dňa detí. Počas veselého slnečného dňa 
bol pre deti pripravený bohatý kultúrny 
program, ako rôzne nafukovacie 
atrakcie, súťaže a kultúrny program v 
podaní Divadla hAliGANDA či interak-
tívne kreatívne hudobné a divadelné 
dielne a hudobná show. Pre deti sme 
prichystali aj bezplatné občerstvenie v 
podobe zmrzliny, pizze a nápoja. 

hagyományosan idén sem hiányzott 
a polgármester és a képviselőtestület 
védnöksége alatt megrendezett ünnepség 
Anyák Napja alkalmából. Az ünnepséget 
a községi amfiteátrumban tartottuk, ahol 
kedves programmal vártuk az édesanyákat. 
A hivatalos programban előbb az óvodások 
léptek fel, őket a helyi alapiskola tanulói 
követték, majd Sima Martausová énekesnő 
és zenekara örvendeztette meg koncertjével 
az anyukákat.

Az anyák napi ünnepség mellett a község néhány kísérő programot 
is rendezett a sportközpontban és annak környékén. Ezen a napon, 
május 7-én, először rendeztünk Kolbásztöltő versenyt a helyi 
tradíciók alapján, kóstolóval egybekötve. A versenybe 8 csapat 
nevezett be, akik teljes erőbedobással fogtak hozzá a finomságok 
elkészítéséhez már kora reggel. 

Ezen a szombaton a legkisebbeknek ugrálóvárakat állíttattunk 
fel a sportközpontban, a délutáni órákban pedig a veterán 
autók kiállítása várta az érdeklődőket, melyek Kassáról indulva 
ellátogattak községünkbe is. Az idelátogatók megkóstolhatták a 
finomabbnál-finomabb ételeket is. A sikeres szombati rendezvényt 
az ifjúság számára rendezett diszkóval zártuk.

Május 29-e a legkisebb kenyhecieké volt, 
akiknek gyereknapi ünnepséget rendeztünk 
a sportközpontban. A vidám, napsütéses 
napon gazdag műsorkínálatból válogat- 
hattak a gyerekek. Voltak ugrálóvárak, 
versenyszámok és kultúrműsor a 
hAlIgANDA színház előadásában, de 
interaktív kreatív zenei és színházi műhely, 
valamint zenei show is. A gyerekeknek 
ingyenes frissítőkről gondoskodtunk 
fagylalt, pizza és üdítő formájában. 
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Pozvánka na Kechnecké dni 2016

Kenyheci Napok 2016 - meghívó

Piatok – 24. 6. 2016

amfiteáter / 17,00 hod.
Sprievod dedinou. Motorkári so zástavami, akcia 
s veľkou pestrofarebnou a zvukovou atmosférou. 

amfiteáter / 18,00 hod. 
Vyhodnotenie fK Kechnec

amfiteáter / 18,30 hod. 
Galaprogram folklórneho súboru Vranovčan 
z Vranova nad Topľou reprezentuje folklórne 
bohatstvo ľudových zvykov, piesní a tancov 
zemplínskej a šarišskej oblasti východoslo- 
venského regiónu. 

amfiteáter / 20,00 hod.
udelenie čestného občianstva obce Kechnec 
pánovi Jozefovi Tomaščinovi.

amfiteáter / 21,00 hod 
Elán Tribute band sú hudobníci s pozitívnym 
vzťahom k skupine Elán, ktorí s obľubou inter-
pretujú jej repertoár, pričom sa jej tak snažia 
vyjadriť svoju poctu.

Športový areál / 22,30 hod.
Videodiskotéka.

Péntek - 2016. 6. 24.

Amfiteátrum / 17,00
Motorosok zászlós felvonulása a falun keresztül
Nagyszabású esemény színes és hangos forgataga

Amfiteátrum / 18,00
fK Kenyhec - kiértékelés

Amfiteátrum / 18,30 
A vranovi Vranovčan folklór együttes gálaműsora
A keletszlovákiai régión belül a zempléni és sárosi 
népszokások, dalok és táncok sokszínűségét 
mutatják be

Amfiteátrum / 20,00
A „Kenyhec község díszpolgára“ cím adomán-
yozása jozef Tomaščin úrnak

Amfiteátrum / 21,00
Az Elán Tribute band nagyon közel áll az Elán 
zenekarhoz, szívesen játszák repertoárjuk 
darabjait

Sportközpont / 22,30
Videódiszkó 

Sobota - 25. 6. 2016

Športový areál / 08,00 hod.
Medzinárodná súťaž družstiev vo varení. 

Športový areál / 10,00 hod.
Živá hudba hrá pri súťažných družstvách vo varení.

Športový areál
10,00 hod. 
Program pre deti – detské atrakcie, súťaže,  
maľovanie na tvár a iné atrakcie divadla 
haliganda, exhibícia policajného komanda, 
penová show.
13,00 hod. 
Ochutnávka jedál – ponúkajú súťažné družstvá.
14,00 hod. 
Vyhodnotenie súťaže. 

amfiteáter
16,30 hod. Divadlo pre deti. Predstavenie 
divadla haliganda. 
17.30 hod. folklórny súbor z družobnej 
maďarskej obce isaszeg.
   
Športový areál 
21.00 hod. Koncert Adama Ďuricu.
22,30 hod. Videodiskotéka.

SzombAt – 2016. 6. 25.

Sportközpont / 08,00
Nemzetközi főzőverseny 

Sportközpont / 10,00
élőzene a versenyben résztvevő csapatoknak

Sportközpont
10,00 
gyerekprogramok - látványosságok, versenyek, 
arcfestés, a haliganda műsora, rendőrkommandó 
bemutatója, hab show
13,00 
ételkóstoló – a résztvevő csapatok kínálatából
14,00  
Eredményhirdetés 

Amfiteátrum
16,30 
gyerekszínház. A haliganda színház előadása 
17,30 
Testvértelepülésünk, Isaszeg, folklór-együttese  

Sportközpont
21,00 Adam Ďurica koncertje
22,30 Videódiszkó
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STAVEbNé AKTiViTy ObCE V i. POlROKu 2016

KözSégI pRojEKTEK, épíTKEzéSEK 2016-bAN – I. féléV

V jarných mesiacoch sme opäť zrýchlili napredovanie na obecných stavbách a projektoch. Niektoré stavebné práce pokračujú, iné 
sa dokončujú a odovzdávajú do užívania. Realizujeme tieto projekty a práce financované z obecného rozpočtu:

Tavasszal ismét beindultak a munkálatok a községi építkezéseken. A munka több építkezésen folytatódik, van ahol rövidesen befejeződik. 
Ezek a községi költségvetésből finanszírozott munkálatok és projektek folytatódnak:

- realizácia verejného detského ihriska a autobusovej zastávky v lokalite Soósová záhrada - dokončenie v priebehu júna 2016,
- obnova náterov na detskom ihrisku v materskej škole,
- obnova náterov na kovových povrchoch v strede obce (amfiteáter, oddychová zóna pozdĺž Sokolianskeho potoka),
- obnova náterov sôch na obecnom cintoríne,
- ii. etapa výstavby domova dôchodcov a nemocnice - pokračovanie stavebných prác,
- začatie stavebných prác na oddelení 1 dňovej chirurgie počas júna 2016,
- terénne úpravy pri zdravotnom stredisku,
- terénne a sadbové úpravy na verejných priestranstvách,
- údržba čistoty v celej obci,
- obnova vodorovných a zvislých dopravných značení na miestnych komunikáciach.

- nyilvános gyerekjátszótér és buszmegálló építése a Soós kertben– befejezés júniusban
- a játszótér elemeinek újrafestése az óvodában
- a fémfelületek újrafestése a faluközpontban (Amfiteátrum, park és a patak mentén)
- a helyi köztemető szobrainak újrafestése
- „Szociális otthon és kórház építése“ - a projekt II. szakaszának folytatása
- az építési munkálatok megkezdése júniusban az egynapos sebészet részlegén
- tereprendezés az Egészségügyi Központ mellett
- a közterületek és zöldterületek karbantartása
- a függőleges és vízszintes irányjelzések felújítása a közutakon

Ochrana vytváraných hodnôt a zveľaďovanie životného 
prostredia má byť vecou všetkých zodpovedných občanov. 
Žiaľ, znovu musíme upozorniť na vandalizmus. Niektorí 
občania poškodzujú a znehodnocujú obecný majetok. len 
v auguste minulého roka bola dokončená ii. etapa Rege- 
nerácie centra obce a už boli poškodené a odcudzené stĺpcové 
svietidlá v oddychovej zóne pri ŠA a pozdĺž Sokolianskeho 
potoka. Stálym problémom je aj udržiavanie čistoty v obci. 
Odpadky sú rozhadzované na verejnom priestranstve aj 
napriek tomu, že všade sú umiestnené smetné koše a nádoby. 
V Kechneci nám záleží na celkovom vzhľade našich spoločných 
priestranstiev. Obec doteraz vynaložila maximálne úsilie, a 
tak bude konať aj v budúcnosti, aby ochránila obecný majetok 
a zabránila znečisťovaniu životného prostredia. Preto sme 

boli nútení vynaložiť ďalšie finančné prostriedky na rozšírenie 
kamerového systému v obci, aby sme zabezpečili monito- 
rovanie verejných priestranstiev a obecných objektov. Kamery 
boli umiestnené pri zdravotnom stredisku a v strede obce 
pri amfiteátri. Taktiež boli v obci rozmiestnené fotopasce na 
zabránenie vandalizmu, znečisťovania ŽP a vzniku čiernych 
skládok.

bohužiaľ, žijú medzi nami aj nedisciplinovaní občania, 
ktorí poškodzujú obecný majetok a znečisťujú verejné 
priestranstvá. Aj preto vás opätovne prosíme, aby ste dbali 
na to, čo sa deje vo vašom okolí a v prípade, keď vidíte takéto 
konanie, upozornili na to zamestnancov obecného úradu.

A létrehozott értékek védelme és a környezet megóvása minden 
felelőségteljes polgár érdeke kell hogy legyen. Sajnos, megint fel 
kell hívnunk a figyelmet a vandalizmusra. Néhányan rongálják és 
károsítják a köztulajdont. Csak múlt év augusztusában fejeztük be 
a „faluközpont regenerációja“ megnevezésű projekt II. szakaszát, 
de már megrongálták és eltulajdonították a világítótesteket a 
Sportközpont melletti parkban és a Szakalyi patak mentén. örökös 
probléma a rend megtartása a községben. Sokan szétdobálják a 
szemetet a közterületeken, pedig szemétkosarak lettek kihelyezve 
mindenhová.

Nekünk Kenyhecen számít, hogyan néznek ki a közterületek. A 
község eddig is maximális erőbedobással igyekezett megvédeni 

a köztulajdont és megakadályozni a környezetszennyezést. Nem 
lesz ez másképpen ezután sem. Ennek érdekében újabb anyagi 
ráfordítással kibővítjük a községi térfigyelő rendszert, hogy 
biztosítsuk a középületek és közterületek védelmét. Kamerákat 
helyeztünk el az egészségügyi központ épületén és a faluköz-
pontban levő szabadtéri színpadnál. ugyancsak több helyre 
kerültek fotócsapdák, hogy megakadályozzuk a vandalizmust, a 
környezetszennyezést és illegális szemétlerakatok létesítését.

Sajnos, élnek köztünk fegyelmezetlen emberek is, akik rongálják a 
köztulajdont és szemetelnek a közterületeken. Ezért is kérjük önöket 
ismételten, hogy óvják környezetüket és ha ilyesmit tapasztalnak, 
figyelmeztessék a községi hivatal dolgozóit.
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ČiNNOSť ŠKOly
Ani sme sa nenazdali a už je tu koniec 
školského roka. Čoskoro sa poberie 
našich 18 prváčikov na zaslúžený 
oddych a prázdniny. 

Druhý polrok priniesol v ich živote 
posun. Posun vo vedomostiach i 
vzájomných vzťahoch. Kolektív sa 
stmelil, kamarátstva sa prehĺbili.

Rok ako taký začína fašiangami a k 
tomu nesporne patrí karneval. Žiaľ, v 
čase, keď v obci prebiehal karneval, 
boli v našej škole vyhlásené chrípkové 
prázdniny. Rozhodli sme sa však našim 
deťom vynahradiť túto dlho očakávanú 
udalosť a urobili sme si „Šašovský 
karneval“. Školu ovládol smiech, tanec a 
zábava. A samozrejme šašovia, ktorých 
pani učiteľka krásne nalíčila. Aby to bolo 
dokonalé, do kostýmov sme sa obliekli 
aj my, pedagógovia.

Prípravou na marec - mesiac knihy bola 
pasovačka našich žiačikov na malých 
čitateľov. Vďaka viacročnej spolupráci 
sa nám podarilo nahovoriť pani Gabiku 
futovú, ktorá v súčasnosti bojuje so 
zákernou chorobou, aby sa podujala 
pasovať ich za malých čitateľov. 
Taká pasovačka je vážna vec. Spolu s 
maliarom Miroslavom Regitkom sa 
tejto úlohy zhostili s plnou vážnosťou. 
Deti tak mali nielen pekný výlet do 
Prešova, ale odniesli si aj podpísané 
knihy od Gabiky futovej - Dokonalú 
Kláru. Tú si už s pani učiteľkou spoločne 
prečítali. V našej škole totiž kladieme 
veľký dôraz na čítanie a základné 
zručnosti, ktoré si majú deti osvojiť. 
Vedieme ich k tomu, aby mali vzťah k 
tradičným hodnotám.

Nakoľko je prvý ročník hlavne o čítaní 
a písaní, poctivo a intenzívne sme sa 

mu venovali naďalej. Aj v jeden z našich 
daltonských piatkov sme sa zaoberali 
Guľkom bombuľkom, kde sme sa spolu 
s deťmi zo škôlky venovali Guľkovi 
hravou formou, pričom nechýbali 
aktivity zo slovenského jazyka či 
matematiky. Teší nás, že na jeden z 
daltonských piatkov sa k nám v júni 
pridali aj deti z neďalekej ZŠ v Ždani, či 
skoro 30 učiteľov z okolia prišlo pozrieť, 
ako sa u nás pracuje. V budúcnosti 
budeme radi, ak sa k nám budú chodiť 
takto „učiť“ aj ďalšie deti z okolia. Našich 
žiakov to veľmi povzbudzuje a sme radi, 
ak môžeme inšpirovať iných.

Tých udalostí za polrok bolo veľa. 
Úspešne pracuje ďalej krúžok šikovných 
rúk a krúžok maďarského jazyka. Deti 
sa tešia na rôzne hravé formy vyučo-
vania, počnúc netradičným Dňom 
Zeme, kedy sme mali aj online stret-
nutia s deťmi z iných miest cez Skype až 
po Módnu prehliadku, ktorou prezen-
tovali svoje vedomosti z angličtiny. už 
teraz sa môžu tešiť, čo ich čaká pri téme 
„food“ - teda jedlo.

Máj patrí tradične mamičkám, preto 
im deti pripravili program, ktorým sa 
predviedli v amfiteátri. 

Posledný májový týždeň sme začali 
p o z o r o v a n í m  ž i v o t a  m o t ý ľ o v, 
z a k la dám e  m otýl i u  f arm u. De ti 
sledovali vývoj od larvy, cez kuklu až 
po motýľa. Na záver sme tieto motýle 
vypustili do voľnej prírody. Celý proces 
si zapisovali a zakresľovali, ale aj 
zaznamenávali do svojich tabletov. Tie 
sa stali súčasťou vyučovania našich 
prvákov. 19. apríla 2016 sme sa totiž stali 
členmi rodiny „Škôl tretieho tisícročia“ a 
Showcase school by Microsoft. hlavnou 
myšlienkou tohto projektu je rozumné 

zavádzanie technológií do vyučova-
cieho procesu, nakoľko bez nich sa už 
v dnešnom svete zaobídeme iba veľmi 
ťažko. Všetko striedmo a rozumne, 
nakoľko vieme, že technológie sú 
dobrým sluhom, ale zlým pánom. 

Tešíme sa, že sa k nám po prázdninách 
pridajú noví prváci, pre ktorých máme 
pripravené malé prekvapenie – letnú 
školu predškoláka. Táto bude v prvý 
júlový týždeň a bude pre všetkých 
predškolákov. bude plná hier a zábavy, 
cez ktoré sa budeme snažiť detičky 
lepšie pripraviť na školu. Aby sa na ňu 
tešili, aby z nej nemali stres. Spoznáme 
sa, lepšie budeme vedieť nastaviť obsah 
učiva pre prvý ročník, rodičom budeme 
vedieť dať rady, na čom prípadne 
ešte popracovať cez prázdniny. letnú 
školu môžu navštevovať aj žiaci, ktorí 
napríklad požiadali o odklad, či rodičia 
ktorých ešte zvažujú návštevu našej 
školy. Možno práve tu sa ukáže, že 
dieťa nepotrebuje odklad a že je už 
pripravené na nástup do školy. Máme 
s tým veľmi dobré skúsenosti. Aj toto 
je zmyslom letnej školy predškoláka. 
budúci prváci sa stanú súčasťou 
našej zatiaľ malej rodiny, kde sa 
zrazu z prvákov stanú zodpovední 
druháci, ktorí budú pre nich vzorom 
a príkladom. My sa naopak tešíme 
na každého žiaka z okolia, ktorý chce 
navštevovať školu ponúkajúcu okrem 
tradičných aj nové, zážitkové formy 
vyučovania. 

Mgr. Straussová ibolya, 
riaditeľka školy
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Az ISKolA TEVéKENySégE
észre sem vettük, és már év vége van. 
Rövidesen elkezdi megérdemelt pihenését és 
a szünidőt a 18 elsősünk. 

A második félév előrelépést hozott az 
életükben. Előrelépést a tudásban és a 
közösségben. A kollektíva összeková- 
csolódott, a barátságok elmélyültek.

Az év, mint olyan, a farsanggal kezdődik és 
ehhez kétségkívül hozzátartozik a karnevál. 
Sajnos, amikor a községi karnevál volt, 
nálunk influenzajárvány miatt szünetelt 
a tanítás. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
gyermekeinket kárpótoljuk az annyira várt 
eseményért és megrendeztük a „bohóc-
karnevált“. Az iskolában a táncé, kacagásé 
és szórakozásé lett a főszerep. és persze 
a bohócoké, akiket a tanító néni szépen 
kifestett. hogy minden tökéletes legyen, mi 
a pedagógusok is bohócruhát öltöttünk.

Márciusban a könyv hónapjára az elsősök 
olvasóvá nevelésével készültünk. Sokéves 
együttműködésünknek köszönhetően 
sikerült rábeszélnünk futová gabikát, 
aki jelenleg súlyos betegséggel küzd, 
hogy legyen segítségünkre az olvasás 
megszerettetésében. Egy ilyen mozgósítás 
komoly dolog, és Miroslav Rigitka festővel 
együtt nagyon komolyan kezdtek hozzá a 
munkához. A gyerekek így nem csak egy 
szép kiránduláson vettek részt Eperjesen, 
de dedikált könyveket is kaptak futová 
gabikától – a Tökéletes Klárát. Ezt már el 
is olvasták a tanító nénivel. Iskolánkban 
ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk az 
olvasás készségének elsajátítására. Arra 
ösztönözzük őket, hogy kötődjenek a 
hagyományos értékekhez.

Mivel az első osztály főleg az olvasásról és 
írásról szól, szorgalmasan és intenzíven 
foglalkoztunk vele továbbra is. Az egyik 
Dalton péntekünkön a gyerekekkel guľko 

bambuľko -val foglalkoztunk játékos 
formában, miközben nem hiányoztak a 
szlovák nyelvi és matematikai feladványok 
sem. örülünk, hogy az egyik ilyen Dalton 
péntekhez a közeli zsadányi Alapiskolából 
is csatlakoztak a gyerekek, illetve közel 
30 tanár jött el a környékről megnézni, 
hogyan dolgozunk. örömünkre szolgál, ha 
a jövőben így járnak majd hozzánk „tanulni“ 
a környék gyermekei. A mi tanulóinkat ez 
nagyon fellelkesíti és igazán örülünk, ha 
másokat is ösztönözhetünk.

Sok minden történt a félév alatt. Sikeresen 
dolgozik tovább az ügyes kezek szakkör és 
a magyar nyelvi szakkör. A gyerekek örülnek 
az oktatás különböző játékos formáinak, a 
nem szokványos föld Napjával kezdve, ahol 
Skype-on keresztül léptünk kapcsolatba 
máshonnan származó gyerekekkel a Divat-
bemutatóig, ahol angol nyelvtudásukat 
mutatták meg. Már most örülnek, mi várja 
őket a következő „food“ – azaz étel témánál.

A május hagyományosan az édesanyáké, 
ezért a gyerekek műsorral készültek, melyet 
az Amfiteátrumban adtak elő.

Május utolsó hetén a pillangók életét 
kezdtük tanulmányozni, lepkefarmot 
létesítettünk. A gyerekek lárvaállapottól 
bebábozódáson keresztül a lepkévé 
válás pillanatáig kísérték figyelemmel 
fejlődésüket. Végül szabadon engedték őket. 
Az egész folyamatot leírták és lerajzolták, 
de a táblagépükbe is feljegyezték. Ezek is 
az oktatás részévé váltak. ugyanis 2016. 
április 19-én a „harmadik évezred Iskolája“ 
és a Showcase school by Misrosoft család-
jának lettünk a tagjai. A projekt vezérgon-
dolata a technológiák ésszerű bevezetése az 
oktatásba, mivel nélkülük a mai világban 
már csak nehezen boldogulunk. Mindezt 
takarékosan és ésszerűen, mivel tudjuk, 
hogy a technológia jó szolga, de rossz úr.

örülünk, hogy a szünidő után újabb 
elsősök csatlakoznak hozzánk, akiknek apró 
meglepetést készítettünk – Iskolakezdők 
Nyári Iskolája formájában. Ezt július első 
hetén rendezzük majd a jövőbeli elsősök 
számára. Teli lesz játékkal és mókával, 
melyeken keresztül szeretnénk jobban 
felkészíteni a gyerekeket az iskolakezdésre. 
hogy örüljenek az iskolának és csökkentsük 
az esetleges stresszt. Megismerkedünk 
egymással, jobban előkészíthetjük majd az 
első osztály tantervét és tanácsot tudunk 
adni a szülőknek, mivel kell még esetleg 
a nyáron foglalkozni. A nyári iskolát 
azok a gyerekek is látogathatják, akik 
halasztást kértek, vagy akiknek a szülei 
még gondolkodnak, hogy szeptembertől a 
mi iskolánkba adják-e be a gyermeküket. 
lehet, hogy pont a nyári iskolában derül 
ki, hogy a gyerek már fel van készülve az 
iskolára. Nagyon jó tapasztalatunk van 
ezzel. Ez is a nyári iskola értelme. A jövendő 
elsősök a mi jelenleg még kis családunk 
részévé válnak, ahol az elsősökből hirtelen 
felelőségteljes másodikosok lesznek, 
akiknek a példáját követhetik majd. Mi 
minden gyereknek örülünk a környékről, 
akik olyan iskolába akarnak járni, ahol 
a hagyományoson kívül valami újat is 
kínálnak, élményeken alapuló oktatást.

Mgr. Strauss Ibolya
iskolaigazgató
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PRVáCi NA ZŠ V KEChNECi SA uČiA ČíTAť  
A POČíTAť CEZ ZáŽiTKy
Sme veľmi radi, že naša Súkromná 
základná škola v Kechneci, ktorej zriaďo-
vateľom je obec Kechnec prostredníctvom 
miestnej neziskovej organizácie, sa ako 
prvá na východnom Slovensku môže 
pýšiť titulom Škola tretieho tisícročia. 
Microsoft Slovensko v nej 19. apríla 2016 
otvoril modernú tabletovú triedu, ktorú 
budú využívať prváčikovia, ale poslúži 
aj na vzdelávanie učiteľom a žiakom zo 
širšieho okolia. Stala sa tak súčasťou 
veľkej rodiny tzv. Showcase school by 
Microsoft, do ktorej je zapojených na 
Slovensku 5 škôl. Stratégia je o tom, aby 
bola v každom regióne jedna takáto 
škola. Že to funguje, toho dôkazom je 
Základná škola R. Dilonga v Trstenej, 
ktorá má tabletové triedy už viac rokov. 
Tu je bežným štandardom, že dieťa, ktoré 
je doma napr. choré, sa na dôležitú časť 
vyučovania pripojí k triede cez Skype, 
nepríde tak napríklad o výklad učiva. Je 
to veľká pomoc teda aj pre rodičov. Prečo 
to neskúsiť aj u nás? Žiaci pána učiteľa 
žnú úspechy v rôznych súťažiach, lebo 
sú naučené riešiť problémy, vedia vystu-
povať, “vedia sa predať”. Aj toto je pridaná 
hodnota tabletových tried, pre ktorú sme 
sa rozhodli ísť touto cestou.

Poďme ale pekne po poriadku. Ak by 
niekto očakával, že sme škola, ktorú 
môžu navštevovať iba technicky 
nadané či inak výnimočne nadané deti, 
tak je na omyle. Našu školu navštevujú 
bežné deti z okolia. Tiež sa mýli ten, 
kto si myslí, že v tabletovej triede sa 
ráno rozdajú tablety a odložíme ich na 
konci vyučovania. Pri týchto malých 
deťoch to nepripadá do úvahy. Dobre 
riadená tabletová trieda je o tom, 
že využívame možnosti, ktoré nám 
technika poskytuje v prospech detí. 
Preto tablety používame s mierou, je 
to doplnkom k bežnému vyučovaniu. 
Na hodinách s tabletmi je však oveľa 
viac cítiť spolupatričnosť detí v triede, 
šikovnejší pomáhajú slabším. Všetko 
je o koncepcii. Microsoft prichádza s 
jasnou koncepciou, ktorú predstavila 
pani Marcela havrilová, zodpovedná za 
oblasť školstva v spoločnosti Microsoft 
Slovensko: „Moderné technológie 
sú dnes súčasťou sveta mladých a 
nemali by chýbať v žiadnej škole. 
Pomáhajú zatraktívniť vyučovanie, 
umožňujú prístup k informáciám a 
zlepšujú prácu s nimi, prinášajú nové 
možnosti ako manažovať prácu v 
triede, ale aj prípravu na vyučovanie. To 
všetko ale pod podmienkou, že máme 
pripravených učiteľov a vybudovaný 
taký ekosystém školy, ktorý umožňuje, 

aby technológie boli pomocníkom a nie 
náhradou učiteľa.“

Je to tak. Aj na našej škole je prvoradé, 
aby deti získali vzdelanie, ktoré im 
základná škola má poskytnúť. Tablety 
sú naozaj našim pomocníkom. To, že 
Microsoft má jasnú stratégiu, o tom 
som sa mohla presvedčiť už viackrát. 
V roku 2014 a teraz v roku 2016 som 
sa zúčastnila celosvetovej konferencii 
učiteľov. V roku 2014 som tam šla ako 
učiteľka, tzv. Expert Educator. Vrátila 
som sa ako víťaz v medzinárodnej 
súťaži. už vtedy som pochopila, že 
Microsoft vníma zavádzanie technológií 
do škôl naozaj cez to, ako pomáhajú. 
Vyhrali sme aj napriek tomu, že kým 
iní za tie dva dni vyvinuli napr. nejakú 
aplikáciu, my sme sa zamerali na rozvoj 
zručností 21. storočia, teda na rozvoj 
kritického myslenia, kolaboráciu či 
prezentačné schopnosti žiakov. Vypra-
covali sme jednoduchú medzinárodnú 
vzdelávaciu aktivitu, kde hlavnú úlohu 
hrali hračky a technológie boli naozaj 
iba okrajové. Slúžili iba na spojenie 
so žiakmi zo zahraničia (cez Skype), 
č o  n e s m i e r n e  p o s u n u l o  z á u j e m 
žiakov o anglický jazyk a zlepšilo ich 
komunikačné zručnosti. Viac sa cenilo 
efektívne využívanie technológií, 
ako perfektné iT zručnosti. Toto je 
základom týchto tabletových tried. 
Používať technológie s rozumom a v 
prospech detí. Naučiť ich spolupra-
covať, naučiť ich zodpovednosti za 
seba, za svoje okolie. Tento rok som 
bola na konferencii už ako zástupkyňa 
SZŠ v Kechneci vďaka víťazstvu na 
Slovensku a umiestneniu na Európskej 
úrovni v súťaži Mix-a-thon. Táto bola 
opäť o kreativite učiteľa a ako čo 
najkreatívnejšie využiť nový nástroj, tzv. 
Office Mix.

Každé dieťa potrebuje zažiť pocit 
úspechu. Tým, že cez tablety si vedia 
deti precvičovať a prehlbovať zručnosti 
a vedomosti získané na klasických 
hodinách, pričom ich to naozaj baví, 
zažijú skutočnú školu hrou. Každé 
dieťa má vlohy na niečo iné. Preto 
neraz zažívajú sklamanie, keď sa im 
napríklad nedarí v kreslení či čítaní tak, 
ako ostatným. Na hodinách s tabletom 
má však každé dieťa možnosť vyniknúť, 
nakoľko tu nám pomáha nejeden 
softvér, aby sa deti učili formou hry. 
Mnohé využívajú prirodzenú súťaživosť 
detí. Deti si pomáhajú, riešia veľa 
spoločných úloh, čím sa učia spolupra-
covať, ale aj zodpovednosti. Za seba, 

za svojich spolužiakov. V neposlednom 
rade vnímajú hodiny s tabletmi ako 
formu odmeny, je to zmena a odbúrava 
to stereotyp na hodinách. To, čo sme 
predtým tlačili na papier (rôzne hravé 
aktivity, obrázky, pracovné listy), to 
majú teraz deti v tabletoch.

Raz vedieť je lepšie, ako stokrát počuť. 
Radi uvidíme hocikoho, aby sa prišiel 
presvedčiť, ako to u nás funguje. Stačí 
zavolať a dohodnúť sa.

Tento príspevok som začala citátom z 
tlačovej správy k otváraniu tabeltových 
tried a ukončím slovami pána Janáčka, 
generálneho riaditeľa Sekcie infor-
matiky MŠVVaŠ SR. “Vaše deti sú veľmi 
šikovné. Je veľmi poznať, ako sa im 
venujete. Mam dcéru druháčku a vaša 
škola je na veľmi dobrej úrovni. Deti 
boli uvoľnene, pozitívne a pri tom 
sústredene. Mal som z vašej otvorenej 
hodiny veľmi dobrý dojem.” Pán Janáček 
bol prítomný na slávnostnom otváraní 
tabletovej triedy. hodnotenie od 
človeka najkompetentnejšieho, ktorý sa 
na to všetko pozerá aj z pohľadu rodiča, 
je pre nás tým najväčším uznaním.

Mgr. Straussová ibolya, 
riaditeľka školy
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A KENyhECI AlApISKolA ElSŐSEI élMéNyEKEN 
KERESzTül TANulNAK olVASNI éS SzáMolNI
örülünk, hogy a mi Kenyheci Magán 
Alapiskolánk Kelet-Szlovákiában elsőként 
nyerte el a harmadik évezred Iskolája 
megtisztelő címet. Itt nyitott a Microsoft 
Szlovákia április 19-én táblagépes osztályt, 
ahol az elsősök oktatását segítik majd 
a tabletek, de a környék tanárainak és 
diákjainak is hasznára válik. így az ún. 
Showcase school by Microsoft nagy család-
jának lettünk a tagjai, melybe 5 iskola 
tartozik Szlovákiában. Az a stratégia, hogy 
minden régióban legyen egy ilyen iskola. 
hogy ez működőképes, annak bizonyítéka 
a trsztenái R. Dilog Alapiskola, ahol már 
több éve vannak táblagépes osztályok. Itt 
elfogadott gyakorlat, hogy például a beteg 
gyerek Skype-on keresztül kapcsolódik 
be a tanítási órákba, így nem marad le 
pl. a magyarázatokról. Nagy segítség ez 
a szülőknek. Miért ne próbálnánk meg 
itthon is ? A tanító úr diákjai sikert sikerre 
halmoznak a különböző versenyeken, mert 
megtanulták megoldani a problémákat, 
van fellépésük és „el tudják adni magukat „. 
Ez is egy olyan hozzáadott értéke a 
táblagépes osztályoknak, amiért mi is ezen 
az úton indultunk el.

De vegyük csak szépen sorjában. ha valaki 
az hiszi, hogy hozzánk csak műszaki 
tehetségek, kiemelkedő teljesítményű 
gyerekek járhatnak, az nagyot téved. 
Iskolánkat a környék átlagos képességű 
gyermekei látogatják. Az is téved, aki azt 
hiszi, hogy a táblagépes osztályban reggel 

kiosztjuk a tableteket és csak a tanítás 
végén tesszük el. Ilyen kis gyerekeknél 
ez szóba sem jöhet. Egy jól szervezett 
táblagépes osztályban a technika nyújtotta 
lehetőségeket kell kihasználni a gyermekek 
érdekében. Ezért a tabletet mértékkel 
használjuk, csupán segédeszköze a 
tanításnak. De sokkal nagyobb az együvé 
tartozás érzése azokon az órákon, ahol 
táblagépet használunk, az ügyesebbek 
segítik a gyengébbeket. Minden nézőpont 
kérdése. A Microsoft világos elképzeléssel 
jött, melyet Marcela havrilová a Microsoft 
Szlovákia ok tatási  csopor tveze tője 
ismertetett: „ A modern technológiák 
hozzátartoznak a fiatalok világához, és 
egy iskolában sem kellene hiányozniuk. 
látványosabbá teszik az oktatást, az 
információ könnyebben hozzáférhető és 
használható, új lehetőségeket terem-
tenek az óraszervezésben, de az órákra 
való  fe lkészülésben is.  Mindennek 
alapkövetelménye, hogy jól felkészült 
tanerő álljon rendelkezésre és az iskola 
felszereltsége lehetővé tegye, hogy a 
technológia segédeszköze legyen a 
tanításnak, ne helyettesítse a tanárt. „

így van. A mi iskolánkban is elsődleges cél, 
hogy a gyerekek megkapják azt az oktatást, 
amit az alapiskolában meg kell kapniuk. A 
táblagépek igazán a segítőink. Arról, hogy 
a Microsoftnak világos stratégiája van, 
már többször meggyőződhettem. 2014-ben 
és most 2016-ban részt vettem a tanárok 
világkonferenciáján. 2014-ben tanárként, 
ún. Expert Educator – ként vettem részt. 
A nemzetközi verseny győzteseként jöttem 
vissza. Már akkor megértettem, hogy a 
Microsoft annak függvényében értékeli 
a technológiák bevezetését, mennyit 
segítenek. Annak ellenére győztünk, hogy 
míg mások azalatt a két nap alatt különféle 
alkalmazásokat igyekeztek kifejleszteni, 
mi a 21. századnak megfelelő készségfej- 
lesztésre helyeztük a hangsúlyt, tehát a 
tanulók kritikus gondolkodására, együtt-
működési készségükre és megnyilvánulási 
képességük fejlesztésére. Egy egyszerű 
nemzetközi képzési programot dolgoz- 
tunk ki , ahol a játékoké volt a főszerep a 
technológia csak érintőlegesen volt jelen. 
Csupán a külföldi diákokkal való kapcso-
latfelvételre szolgált (Skype-on keresztül), 
amely rendkívüli módon felfokozta az angol 
nyelv iránti érdeklődést a gyerekekben és 
komunikációs képességüket is javította. 
A tényleges technológia-felhasználást 
jobban értékelték, mint a tökéletes IT 
ismereteket. Ez az alapgondolata az ilyen 
táblagépes osztályoknak. ésszel használni 
a technológiát a gyerekek érdekében. 
Megtanítani őket a közös munkára, együtt-

működésre, felelőségre nevelni őket saját 
magukkal és környzetükkel szemben. Idén a 
szlovákiai győzelemnek köszönhetően és az 
európai Mix-a-thon verseny helyezettjeként 
a Kenyheci Magán Alapiskolát képviseltem. 
Ez is a tanár kreaitivitásáról szólt, és az 
új eszköz, az ún. office Mix legötletesebb 
használatáról.

Minden gyereknek sikerélményre van 
szüksége. Azáltal, hogy a táblagépeken 
keresztül gyakorolhatják és elmélyíthetik 
a hagyományos órakon szerzett tudást és 
ismereteket, miközben mindez érdekli is 
őket, megtapasztalják az oktatás játékos 
formáját. Minden gyereknek máshoz van 
tehetsége. Ezért nem egyszer élik meg  
kudarcként, ha nem olyan jók rajzban vagy 
olvasásban, mint a többiek. De azokon 
az órákon, ahol tabletet használnak, 
mindenkinek lehetősége van kitűnni, hisz 
nem egy szoftver segít abban, hogy a 
gyerekek játékos formában tanuljanak. 
Sokan használják ki a gyerekek természetes 
versenyszellemét. Segítik egymást, sok 
közös feladatot oldanak meg, ami által 
elsajátítják a közös munkát és megta-
nulnak felelőséget vállalni. Magukért, 
az osztálytársaikért. Nem utolsó sorban 
ajándékként élik meg ezeket az órákat, 
ez változást jelent, oldja a tanítási órák 
egyhangúságát. Amit régebben papírra 
nyomtattunk (különböző játékos tevékeny-
ségek, képek, munkalapok), az most a 
tableten található.

jobb egyszer látni, mint százszor hallani. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy 
megnézze és megtapasztalja, hogy is 
működik ez nálunk. Elég felhívni és 
időpontot egyeztetni.

E z t  a  c i k k e t  a  s a j t ó k ö z l e m é n y b ő l 
vett idézettel kezdtem és az oktatási 
minisztérium informatikai szekciója 
vezérigazgatójának, janáček úrnak a 
szavaival fejezem be.
„gyermekeik nagyon ügyesek. látszik, 
mennyit foglalkoznak velük. Másodikos 
lányom van és az önök iskolája igen jó 
színvonalú. A gyerekek lazák, pozitívak 
mégis összeszedettek voltak. A nyílt óra 
igazán jó benyomást tett rám. „ janáček úr 
jelen volt a táblagépes osztály megnyitóján. 
A legilletékesebb ember értékelése, aki ezen 
felül maga is szülő, az elismerés valóban 
legmagasabb formája.

Mgr. Strauss Ibolya
iskolaigazgató
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POlROK PRíPRAV DO ZáKlADNEJ ŠKOly  
A AKTiVíT V MATERSKEJ ŠKOlE
V januári sa konalo v Spoločenskom 
centre obce Kechnec rodičovské stretnutie 
za účasti starostu obce JuDr. ing. Jozefa 
Konkolyho, kde mali rodičia možnosť 
vyjadriť svoj názor ku chodu materskej 
školy. Príprave na zápis do ZŠ sa venovala 
aj pozvaná riaditeľka SZŠ Kechnec Mgr. 
ibolya Straussová. informovala rodičov 
o potrebe systematickej prípravy už v 
predškolskom veku, navrhla organizo-
vanie spoločných aktivít pod názvom 
„Daltonské dni“ – zvyšovanie zručností 
detí. Prvé stretnutie sa uskutočnilo  
9. februára. 

Veľkolepou spoločenskou udalosťou 
bol tohtoročný februárový karneval 
v Kongresovej sále obecného úradu 
Kechnec, na ktorej sa zúčastnili deti, 
rodičia aj starí rodičia. Krásna výzdoba, 
ktorú zapožičala obec – ľadové zvieratká 
ako medvede či tučniačik, potešili 
všetkých zúčastnených. Rozihrané 
očká detí lákalo množstvo bohatých 
cien v tombole - tablet, kalkulačka, 
knihy, stavebnice, puzzle a iné. Chutná 
torta od obce potešila malých i veľkých 
maškrtníkov. Programom nás sprevádzali 
rozprávkové byt o s ti  z  ľa dovéh o 
kráľovstva snehuliak Olaf a princezná 
Elsa zo združenia babysiting Košice, ktorí 
nabádali deti k aktivitám a tancu.

Ďalšou spoluprácou s rodičmi bol projekt 
- „Ocko, mamka čítajme spolu“. Viedli 
sme deti k predčitateľskej gramotnosti 
a rozvoju komunikačných schopností 
pri prerozprávaní vypočutého príbehu. 
Rozlišovaním na základe určitých 
typických znakov určovali deti ročné 
obdobie – jar. V rámci témy „Malý 
záhradník“ - sadili deti zrnká pšenice 
a cibuľku do kelímkov, každý sa staral 
o svoje mini políčko. Cieľom bolo 
oboznámiť deti s podmienkami klíčenia 
a rastu rastlín. Na vychádzkach do obce 
spoznávali prvé jarné kvety, a to priamym 
pozorovaním v predzáhradkách. Vedeli 
zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny 
(čo potrebujú k rastu), poznávali prvé 
jarné kvety - snežienky, podbeľ, narcis či 
tulipán. Príchod jari sme oslávili vyhnaním 
zlej Moreny.

Účasťou na súťažiach sa snažíme 
zviditeľňovať činnosť našej materskej 
školy a úspechy našich detí sú toho 
príkladom. Tamarka fábryová a Patrik 
Škvarla reprezentovali MŠ na súťaži v 
prednese prózy a poézie v maďarskom 
jazyku v MŠ na Žižkovej ul. v Košiciach, 

kde získali putovný pohár. Pripravovala ich 
učiteľka Mgr. Katarína Gálffyová v rámci 
maďarského krúžku.

Na to, ako získať poznatky o vesmíre 
sme využili návštevu Planetária v 
Košiciach. Veľký autobus hradili rodičia z 
rodičovského združenia. Slnečný kolotoč, 
súhvezdia a výstava Vesmír očami detí - 
zanechala v deťoch krásne zážitky.

Prednášku o bezpečnosti predviedla firma 
falck záchranná služba, ktorá vyzvala 
deti k opatrnosti pri hrách a na dodržia-
vanie pravidiel ochrany zdravia. Spolu so 
záchrannou službou sme poučili deti o 
tom, odkiaľ na nich číha nebezpečenstvo, 
čomu sa majú vyvarovať a upozornili sme 
ich aj na možné následky neopatrnosti. 
Predviedli deťom aj záchranárske auto – 
sanitku a jeho zariadenia a funkcie. Cez 
projekt „Zachráň medvedíka“ deti aktívne 
poskytovali prvú pomoc dvadsiatim 
plyšovým medveďom a maskotovi. 

Spolupráca so Súkromnou základnou 
školou v rámci daltonských dní v Kechneci 
mala naďalej úspešný priebeh. V apríli 
mali deti možnosť prvý krát vidieť prácu 
na tabletoch, ktoré deťom 1. ročníka SZŠ 
Kechnec slávnostne odovzdala spoločnosť 
Microsoft v počte 20 kusov.

Zápis do materskej školy sa konal 
prvý májový týždeň. O našu materskú 
školu prejavili záujem aj rodičia zo 
širokého okolia, čo nasvedčuje tomu, 
že disponujeme výhodami, ktoré 
iné materské školy neponúkajú. 
N e s p o r n ý m i  v y m o ž e n o s ť a m i  s ú 
telocvičňa, počítačová a jazyková 
učebňa, výučba jazykov či krásne 
ihrisko. Tešíme sa veľkému záujmu, 
avšak kapacitne nedokážeme vyhovieť 
všetkým záujemcom. Radi by sme uvítali 
možnosť pôsobiť v novej Európskej 

integrovanej škole ako jej súčasť.

Vďaka dobrému počasiu sa deťom z MŠ 
podarilo po druhý krát vystúpiť v krásnom 
amfiteátri na obecných oslavách Dňa 
matiek - zatancovali, zaspievali trojja-
zyčne, čím preukázali svoje schopnosti 
komunikovať v iných jazykoch. Deti z 
materskej školy sa zúčastnili plaveckého 
výcviku v krytej plavárni Thermárium v 
neďalekom Gönci v Maďarsku. Všetci 
zúčastnení si pochvaľovali úroveň výučby 
zo strany lektora. Naučili sa základom 
plávania a prejavili odvahu pri kontakte s 
hlbšou vodou.

Čo všetko deťom k šťastiu chýba vedia 
veľmi dobre - ocko, mamka, milujúca 
rodina, láska a porozumenie, trochu 
radosti a súťaže, ktoré si užili na 
športových hrách v športovom areáli 
organizovaných obcou pri príležitosti - 
Dňa detí 29. mája. Deti súťažili v hode 
na cieľ, do koša, do bránky, skoku vo 
vreci, jazde na vozíkoch či kolobežkách. 
Veľký úspech mali skákacie hrady od 
spoločnosti hoopla a program mater-
ského centra haliganda, ktoré predviedlo 
rozprávku: O psíčkovi a mačičke ako piekli 
tortu.

V júni sme sa zúčastnili na konco-
ročnom výlete detskou železnicou na 
Alpinku v Košiciach a čaká nás rozlúčka 
s predškolákmi, ktorých je tohto roku 
12. Veríme, že deti s radosťou budú 
spomínať na čas strávený v materskej 
škole a nezabudnú na svoje pani učiteľky 
a kamarátov a s radosťou si zaspievajú: 
„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme 
malí, preč sú chvíle, keď sme poobede 
spali, nesmiete sa na nás hnevať nás už 
čaká škola...“

Spracovala: Mgr. Eva bittová



DNES/MA JÚN 2016 13

ISKolA- ElŐKéSzíTŐ foglAlKozáSoK éS Egyéb 
TEVéKENySégEK Az óVoDábAN Az ElMÚlT féléVbEN
januárban szülőértekezletet tartottunk 
a Közösségi házban a polgármester úr 
részvételével, ahol a szülők elmondhatták 
az óvodával kapcsolatos észrevételeiket. 
A beíratás előkészületeiről számolt be 
a kenyheci MA /Magán Alapiskola/ 
igazgatónője,  Mgr. Strauss Ibolya. 
Elmondta, mennyire fontosak a rendszeres 
iskola-előkészítő foglalkozások. Dalton 
Napok címen közös foglalkozásokat 
javasolt a gyerekek készségfejlesztésére. Az 
első találkozóra 2016. február 9-én került 
sor.

A községi hivatal kongresszusi termében 
fe b r u á r b a n  m e g re n d e z e tt  k a r n e v á l 
látványos társasági eseménnyé vált, 
amelyen a gyerekek, szülők és nagyszülők 
vettek részt. A szép dekoráció, melyet a 
község kölcsönzött –a jégvilág állatkái, 
mint a jegesmedve és a pingvin - megör-
vendeztették a résztvevőket. A sok 
érdekes tombola díj, mint a táblagép, 
zsebszámológép, könyvek, építő- és kirakós 
játékok, vonzották a gyermekek tekin-
tetét. A község ajándékának, az ízletes 
tortának, mindenki nagyon örült. A műsort 
a kassai babysitting társaság tagjai által 
megformált mesefigurák, a jégvarázs 
hóembere olaf és Elza hercegnő tették 
színesebbé, akik táncba vitték a gyerekeket 
és bevonták őket a játékokba.

A következő szülőkkel közös program 
az „Anyuka, apuka, olvassunk együtt“ 
projekt volt. A gyerekeket az olvasás 
szeretetére és a kommunikációkészség 
fejlesztésére ösztönöztük a hallott mesék 
saját szavaikkal történő elbeszélésével. Az 
évszakra jellemző tipikus jegyek alapján 
a tavaszt határozták meg a gyerekek. 
A „Kis Kertész“ programban a gyerekek 
búzát vetettek és virághagymákat ültettek 
cserepekbe, és mindenki törődött a saját 
veteményével. Célunk az volt, hogy megta-
nulják, mire van szüksége a növénynek 

a csírázáshoz és a növekedéshez. Közös 
sétáink alkalmával a kiskertekben nyíló 
tavaszi virágokkal ismerkedtek. Meg 
tudták indokolni a növények gondozásának 
fontosságát (mire van szükségük a 
fejlődéshez), felismerték az első tavaszi 
virágokat – a hóvirágot, martilaput, 
nárciszt, tulipánt. A tavasz érkezését a 
rossz Morena kiűzésével köszöntöttük.

A versenyeken való részvétellel óvodánkat 
akarjuk „láthatóvá tenni“ , ezt példázzák 
gyermekeink sikerei is. fábry Tamika és 
Škvarla patrik képviselte óvodánkat a 
magyar prózamondó és szavalóversenyen 
a Žižka utcai magyar nyelvű óvodában 
Kassán és elnyerték a „Vándorserleget“. A 
magyar szakkör keretén belül Mgr. gálffy 
Katalin pedagógus volt a felkészítő tanáruk.

A kassai planetáriumban a világegyetemről 
tudtunk meg egyet s mást. A nagy autóbusz 
költségeit a szülők állták a szülői szövetség 
kasszájából. A Nap mozgása, a csillagképek 
és a „Világegyetem gyerekszemmel“ kiállítás 
képei szép élményekkel gazdagították a 
gyerekeket.

A flack mentőszolgálat a biztonságról 
tartott előadást, óvatosságra intette 
a gyerekeket játék közben is, és arra, 
hogy vigyázzanak az egészségükre. A 
mentőszolgálattal közösen a figyelmet- 
lenség lehetséges következményeire hívtuk 
fel a figyelmüket, hogy milyen veszélyek 
fenyegetik őket, mi az, amit kerüljenek. 
bemutatták a mentőautó berendezését 
és annak rendeltetését is. A „Mentsd meg 
a macit“ program keretén belül aktívan 
nyújtottak elsősegélyt mintegy húsz plüss-
macinak és kabalaállatkának.

Együttműködésünk a MA-val a Dalton 
napok keretén belül továbbra is sikeres. 
áprilisban megnézték a gyerekek, milyen a 
munka a táblagépekkel, amiből 20 darabot 

adományozott a Microsoft az alapiskola I. 
osztálya számára.

A beíratásra május első hetében került 
sor. A szülők a környező településekről is 
érdeklődnek óvodánk iránt, mivel olyan 
előnyökkel rendelkezünk, mint a torna-
terem, számítógépes és nyelvi tanterem, 
nyelvoktatás, gyönyörű játszótér. örülünk 
a felfokozott érdeklődésnek, de korlátozott 
kapacitásunk miatt nem tudunk minden 
igényt kielégíteni. Szívesen fogadnánk a 
lehetőséget, hogy az Európai Integrált 
Iskola részeként működhessünk.

A jó időnek köszönhetően gyermekeinknek 
már másodszor sikerült fellépniük Anyák 
Napja alkalmából a gyönyörű szabadtéri 
színpadunkon – táncoltak, három nyelven 
énekeltek - tanúbizonyságát adva nyelvi 
készségeiknek. óvodánk gyermekei ismét 
úszótanfolyamon vettek részt a gönci 
Thermárium fürdőben. A résztvevők egyön-
tetűen magasra értékelték az oktatás 
színvonalát, megismerkedtek az úszás 
alapjaival, és bemerészkedtek a mélyebb 
vízbe is.

hogy a gyerekeket mi teszi boldoggá, 
azt ők tudják a legjobban – apuka, 
anyuka, szerető család, szeretet és 
megértés, egy kis öröm és néhány verseny- 
szám, melyeket május 29-én a község 
által rendezett sportos gyereknapon 
alaposan ki is élveztek. A gyerekek célba-
dobásban, kosárra és kapura dobásban, 
zsákban futásban, autóversenyzésben, 
rollerezésben mérték össze erejüket, de 
nagyon népszerűek voltak az ugráló várak 
is, melyeket a hoopla cég biztosított. A 
haliganda színház egy mesét adott elő: 
hogyan sütött tortát a kutyus és a cica. 

júniusban az év végi kirándulás alkal-
mából a kassai Alpinkán jártunk. Tizenkét 
végzősünk búcsúztatására a hónap végén 
kerül sor. bízunk benne, hogy a gyerekek 
örömmel gondolnak majd vissza az itt 
töltött időre, nem felejtik el tanítóikat, 
barátaikat és örömmel éneklik majd: 
„Viszont látásra kedves óvoda, mi már nem 
vagyunk kicsik, elmúlt az az idő, amikor 
délután aludtunk, ne haragudjatok ránk, 
minket már az iskola vár...“

feldolgozta: Mgr. bitto éva
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iNfORMáCiE PRE ObČANOV
lAKoSSágI INfoRMáCIóK

PriPojenie domácnoStí  
k oPtickému internetu

organizovanie rodinných 
oSláv a PoSedení

autoServiS

HáztArtáSok cSAtlAkoztAtáSA  
Az oPtikAi internetHez

cSAládi 
rendezvények SzervezéSe

AutóSzerviz

Obec Kechnec začala v spolupráci so spoločnosťou ANTIK s 
pripojovaním jednotlivých domácností na vysokorýchlostný 
optický internet, televíziu a telefón. Prvé domácnosti sú už 
pripojené. Keďže celý proces bol pomalý a občania už boli 
netrpezliví, tak sa obec na svojom zasadnutí dňa  
20. mája 2016 uznesením č.38/2016 rozhodla, že sa jednotlivé 
domácnosti budú pripájať zaradom postupne v celej obci 
a pripojovací poplatok bude znášať obec. Výkopové práce 
na vlastnom pozemku budú musieť vykonať občania. O 
priebehu pripojovacích prác budú občania informovaní 
samostatným listom.

Obec Kechnec ponúka občanom možnosť prenajať si 
priestory obecného úradu alebo bývalého spoločenského 
centra (terajšia Súkromná základná škola v Kechneci) pre 
potreby organizovania rodinných osláv, svadieb aj vrátane 
občerstvenia.

Bližšie informácie pre menšie oslavy v priestoroch bývalého 
spoločenského centra získate na t. č. 055/ 307 13 83.

Bližšie informácie pre oslavy s väčším počtom ľudí a svadby v 
priestoroch obecného úradu získate na t. č. 055/ 728 25 12.

V katastri našej obce už pôsobí aj autoservis. Ide o 
spoločnosť VM AUTO s. r. o., ktorá sídli v priemyselnej zóne 
neďaleko spoločnosti GETRAG Ford Transmission Slovakia 
s.r.o. Otváracie hodiny: Po-Pi: 7.00 - 17.00 hod.

Kenyhec község az Antik társasággal közösen elkezdte a 
háztartások csatlakoztatását a nagysebességű optikai inter-
net-hálózathoz. Az első háztartásokat már rákapcsolták. Mivel 
az egész folyamat nagyon lassú volt és az emberek már türel-
metlenkedtek, ezért az önkormányzat határozatot fogadott el a 
2016. május 20-án tartott testületi ülésén (38/2016), hogy az egyes 
háztartásokat egymás után fokozatosan kötik majd be és a csatla-
koztatási illetéket a község állja. A földmunkákat a saját területén 
mindenki maga végezi el. A munkálatok állásáról külön levélben 
informáljuk majd a lakosságot.

Kenyhec község bérbe adja a Kenyheci Községi Hivatal és a volt 
Közösségi Ház (ma Magán Alapiskola) épületében levő termeket 
családi rendezvények , esküvők megrendezése céljából, akár 
frissítőkről is gondoskodik.

Közelebbi információkat kisebb összejövetelek esetén a volt 
Közösségi Házban kapnak a 055/307 13 83-as telefonszámon.

Közelebbi információkat nagyobb létszámú összejövetelek esetén a 
községi hivatalban kapnak a 055/728 25 12-es telefonszámon.

Kataszterünkben már autószerviz is működik. A VM AUTO k.f.t.-ről 
van szó, melynek székhelye a Getrag Ford Slovakia válalattól nem 
messzire van az ipari parkban.
Nyitvatartási idő: Hé-Pé : 7:00 – 17:00
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Stravovanie dôchodcov

majStrovStvá euróPy vo 
futbale v ŠPortovom areáli

SlávnoStné otvorenie 
detSkého ihriSka

rekonŠtrukcia vn a nn 
rozvodnej Siete

nyugdíjAS étkeztetéS

lAbdArúgó euróPA-bAjnokSág A 
SPortközPontbAn

A gyerekjáSztótér ünnePélyeS 
megnyitójA

A kiS- éS nAgyfeSzültSégű 
vezetékek felújítáSA

Stále platí možnosť donášky obedov zo školskej jedálne 
v Kechneci pre občanov nad 60 rokov – dôchodcov. Cena 
takéhoto obeda pre dôchodcu vrátane donášky je 2,- EUR. 
Zvyšnú sumu dopláca obec. Dôchodca, ktorý má o donášku 
obeda záujem, vyplní záväznú prihlášku na Obecnom úrade 
v Kechneci, zaobstará si dva obedáre na rozvoz a nasledovný 
deň mu môže byť obed dovezený. 

V športovom areáli v Kechneci sme opätovne umiestnili 
veľkoplošnú obrazovku, na ktorej sa dajú pozerať jednotlivé 
programy, ako aj aktuálne Majstrovstvá Európy vo futbale. 
V príjemnej športovej atmosfére si môžete vychutnať 
jednotlivé zápasy pri pohári čapovaného piva, kofoly či 
chutné občerstvenie (pizza).

Iste ste si všimli, že obec finišuje aj s dokončením detského 
ihriska umiestneného v Soósovej záhrade. Po dostavaní 
oplotenia pristúpime k jeho slávnostnému otvoreniu. O 
presnom termíne slávnostného otvorenia vás budeme 
informovať samostatným listom alebo prostredníctvom 
miestneho rozhlasu. Radi by sme to stihli do Kechneckých 
dní, pokiaľ nám bude priať počasie.

Spoločnosť VSD a. s. pristúpi v najbližších dňoch k realizácii 
rekonštrukcie vzdušného vedenia NN a VN, ako aj k výstavbe 
novej trafostanice pri parku v strede obce. Rekonštrukcia 
bude na úseku od športového areálu smerom k amfiteátru. 
Priamo dotknutí občania, ktorým vedenie povedie v 
blízkosti ich nehnuteľností už boli v predstihu infor-
movaní a zúčastnili sa aj stavebného konania. Predmetná 
rekonštrukcia prinesie obci zabezpečenie zvýšenej 
kapacity elektrickej energie pre všetky domácnosti v obci 
Kechnec, ako aj zabezpečí spustenie do prevádzky výrobne 
cukrárenských výrobkov, cukrárne a reštaurácie s knižnicou.

Kenyhecen a 60 év felettieknek (nyugdíjasoknak) továbbra is 
lehetőségük van házhoz szállítatni az ebédet az iskolai étkezdéből. 
Az ebéd ára házhozszállítással együtt 2,-€. A fennmaradó összeget 
a község fizeti. Annak a nyugdíjasnak, aki szeretné igénybe 
venni ezt a szolgáltatást, egy jelentkezőlapot kell kitöltenie a 
községi hivatalban, bebiztosítani 2 ételhordót és már másnaptól 
szállíthatják neki az ebédet.

A kenyheci sportközpontban újra üzembe helyeztük a 
nagyképernyős kivetítőt, melyen különböző műsorokat nézhetnek 
meg, akár az aktuális labdarúgó Európa-bajnokságot is figye-
lemmel kísérhetik. A kellemes sportos környzetben egy pohár 
csapolt sör, kofola vagy egyébb frissítő (pizza) társaságában 
élvezhetik a mérkőzéseket.

Bizonyára észrevették, hogy a Soós kertben befejezéséhez közeledik 
a játszótér építése. Ha elkészül a kerítés, ünnepélyes keretek között 
nyitjuk meg a nagyközönség előtt. A megnyitó pontos időpontjáról 
külön levélben értesítjük majd Önöket vagy a helyi hangosbe-
mondón keresztül. Amennyiben az időjárás engedi, szeretnénk ezt 
még a Kenyheci Napok előtt megvalósítani.

A VSD áramszolgáltató a közeli napokban kezdi meg a kis- és 
nagyfeszültségű légvezetékek felújítását valamint új trafóál-
lomás építését a faluközpotban. A felújítás a sportközponttól az 
amfiteátrumig terjedő területet érinti. Akiket ez közvetlenül is 
érint, mivel a vezetékek a lakóhelyük közelében vannak, azokat 
már értesítettük, és az építési eljáráson is részt vettek. Az említett 
rekonstrukció az áramszolgáltatás megnövelt kapacitását 
eredményezi majd községünk minden háztartásában, valamint 
lehetővé teszi, hogy üzembe helyezzük a cukrászatot, cukrászdát és 
a vendéglőt a könyvtárral.
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fuTbAlOVý Klub KEChNEC V SÚťAŽNOM 
ROČNíKu 2015/2016
V uplynulom ročníku sme mali v 
súťažiach 5 mužstiev, 4 mládežnícke 
v ii. lige riadenej, VsfZ-om a mužstvo 
dospelých v i. triede, riadenej ObfZ-om 
Košice-okolie.

Pri hodnotení úspechov začnem od 
našich najmladších adeptov, mladších 
žiakov.

Mladší žiaci pod vedením trénera 
Zdenka Gyöngyösiho (v jeseni Petra 
Šingovského) súťažili s rovesníkmi v 
ii. lige skupine A, Východ. Z doteraz 
odohraných 25 zápasov sa iba raz tešili 
zo zisku troch bodov, 24-krát museli 
skloniť hlavy pred umením súperov. 
Nemusia však hlavy vešať nadlho, 
oproti svojim súperom boli o poznanie 
mladší, takže môžu v tejto vekovej 
kategórii hrať aj v nasledujúcich rokoch, 
niektorí ešte tri roky (ročník narodenia 
2006). S konečným ziskom 3 bodov 
obsadili poslednú 14. priečku, ale 
nemusia zúfať, lebo odhodlanie majú 
a o rok to bude oveľa lepšie. Vedúcim 
mužstva bol Peter Németh, Štefan 
Tucík.

Naši starší žiaci pod vedením trénerov 
Petra Šingovského v jeseni a Daniela 
Konkolyho na jar skončili rovnako v 
ii. lige, skupina A, Východ so ziskom 
14 bodov na 13. mieste zo 14 účast-
níkov, keď v štyroch zápasoch svojho 
súpera porazili, dvakrát remizovali 
a v 19 zápasoch na svojho súpera 
nestačili, pričom dosiahli celkové skóre 
61:156. Vedúcim mužstva bol Zdenko 
Gyöngyösi.

Mladší dorastenci hrali v ii. lige 
skupina Východ medzi 16 účastníkmi. 
Toto mužstvo celú sezónu zápasilo 
s problémami, lebo talentovanejší z 
nich posilnili starší dorast a častokrát 

bol problém postaviť jedenástku. 
Napriek tomu naši mladší dorastenci 
dokázali v 1 zápase vyhrať, v jednom 
zápase remizovať a v 26 stretnutiach 
ťahali za kratší koniec. So 4 bodmi 
skončili na 16. mieste (momentálne 
skóre majú 15:127). Mužstvo v Poprade 
nedohralo zápas pre pokles počtu 
hráčov pod 7 a v Stropkove nenastúpilo 
na zápas pre malý počet hráčov. Za 
všetky kontumácie bol klub trestaný, 
takže výkonný výbor bude musieť túto 
situáciu riešiť, čo urobiť v nasledujúcom 
ročníku. Problémom bola aj tu pozícia 
trénera, keď mužstvo v jesennej časti 
trénoval spočiatku ladislav Zupko, od  
1. októbra 2015 prevzal taktovku bc. 
Juraj Koščo. Vedúcim mužstva bol 
Rudolf Perháč.

Starší dorastenci hrali takisto ii. ligu, 
skupinu Východ. V jeseni si počínali 
celkom suverénne. V 16 zápasoch získali 
22 bodov za 7 víťazstiev a 1 remízu. Po 
zimnej prestávke mužstvo opustili 4 
opory, pridružili sa nejaké zranenia u 
viacerých hráčov a mužstvo začalo na 
jar prehrávať. uhralo iba jednu remízu. 
V tomto ročníku nastrieľali súperovým 
brankárom 42 gólov, pričom náš 
brankár lovil loptu zo svojej siete v 125 
prípadoch. Mužstvo do 30. septembra 
2015 viedol tréner Nándor Szabó. Od 
1. októbra 2015 trénerskú taktovku 
prevzal ing. Juraj Koščo a v jarnej časti 
bc. Juraj Koščo. Vedúcim mužstva bol 
Štefan fečo do 30. septembra 2015, od 
1. októbra 2015 bc. Juraj Koščo a v jarnej 
časti Ondrej Elexa.

Naše áčko v i. triede Košického okresu 
bojovalo v tomto súťažnom ročníku 
pod taktovkou trénera ing. Jozefa 
Vlčeja. už v auguste sme si vytýčili 
jasný cieľ: postup do V. ligy. Mužstvo 
pristupovalo k zápasom zodpovedne 

a v doterajších 26 odohraných stret-
nutiach 22-krát poznalo sladký pocit 
víťazstva, iba v jedinom zápase sa so 
súperom rozišlo zmierlivo a v 3 stret-
nutiach svojmu súperovi podľahlo. 
Skóre v tabuľke je 101:27. Mužstvo teda 
postúpilo do V. ligy so skvelým skóre. 
Ďakujeme chlapcom za ich výkony!

V letnom prestupovom období sme 
mužstvo posilnili niekoľkými skúsenými 
hráčmi. Na prestup k nám prišli Ondrej 
Kövér z ŠKO Veľká ida, Dionýz Tobák z TJ 
Družstevník Čečejovce, Marian Rebej z 
TJ Poľnohospodár buzica.

V zimnom prestupovom období sme 
mužstvo doplnili o hráčov Andrej 
hudák, Mikuláš Riapoš, Martin Karas a 
Marcel hunčár, ktorí sa stali stabilnými 
členmi základnej zostavy. Do bránky 
nastupoval aj Erik hutkay, posila z fK 
bodva Moldava nad bodvou.

Vo štvrtok 2. júna 2016 sa hralo finále 
o Pohár predsedu ObfZ Košice-okolie. 
Zápas sme odohrali proti fK Košické 
Olšany s výsledkom 2:1 a stali sme 
sa držiteľmi Pohára predsedu ObfZ 
Košice-okolie.

Naši muži teda  vybojovali v tejto 
sezóne historický „double“, kedy sme  
v jednej sezóne získali nie len postup 
do vyššej ligy, ale stali sme sa zároveň  
aj držiteľmi pohára, čo náš futbalový 
klub v nasledujúcej sezóne oprávňuje 
hrať  slovenský pohár a po rozlosovaní 
môžme hrať  aj  s  pr voligovými 
družstvami Slovenska.

Tešíme sa už na letnú prípravu, rozloso-
vanie V. ligy a Slovnaft SfZ 2016/2017.

Mgr. Ján uhrín
predseda fK Kechnec
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A KENyhECI fuTbAll Klub A 
2015/2016-oS VERSENyéVADbAN
Az elmúlt évadban 5 csapatunk volt, 4 
ifjúsági a KszfSz II. ligájában és a felnőtt 
csapat a Kassa-vidéki KfSz I. osztályában.

Az értékelést a legifjabb újoncokkal, a 
fiatalabb serdülőkkel kezdem.

A fiatalabb serdülők zdenko gyöngyösi 
tréner vezetése alatt (ősszel  peter 
Šingovský) kortársaikkal versenyeztek 
a keleti A csoport II. ligájában. Az eddig 
lejátszott 25 mérkőzésből csak egyszer 
örülhettek a megszerzett 3 pontnak, 
24-szer fejet kellett hajtaniuk az ellenfél 
tudása előtt. De nem kell sokáig lehajtott 
fejjel járniuk, hisz lényegesen fiatalabbak 
voltak az ellenfélnél, úgyhogy ebben 
a korcsoportban még további éveket 
játszhatnak, néhányuk akár 3 évet is (a 
2006-os születésűek). Az összesített 3 
ponttal a 14. helyen végeztek, de nem kell 
csüggedni, a játékosak határozottak, a 
következő év sokkal jobb lesz. A csapat 
vezetője peter Németh, Štefan Tucík.

Idősebb serdülőink ősszel peter Šingovský, 
tavasszal  Konkoly  Dániel  trénerek 
vezetésével szintén a keleti A csoport II. 
ligájában végeztek 14 résztvevő közül a 13. 
helyen, 14 összesített pontszámmal, ahol 4 
mérkőzésen legyőzték az ellenfelet, kétszer 
döntetlent játsztottak és 19 alkalommal 
alul maradtak az ellenféllel szemben. Az 
elért gólarány 61:156. A csapat vezetője 
zdenko gyöngyösi.

A fiatalabb ificsapat a keleti A csoport 
II. ligájában szereplő 16 csapat között 
játszott. Ez a csapat egész idényben 
gondokkal küzdött, mivel a tehetségesebb 
játékosok az idősebb ifik csapatát 
erősítették, ezért sokszor gondot jelentett 
kiállítani a 11 játékost. Ennek ellenére 
egyszer nyertek, 1 mérkőzésen döntetlent 
értek el, míg 26 alkalommal ők húzták a 
rövidebbet. A 16. helyen végeztek 4 ponttal 
(pillanatnyi gólarány 15:127). poprádon nem 
játszották le a mérkőzést mert a játékosok 
száma 7 fő alá csökkent, Sztropkovon nem 
léptek pályára létszámhiány miatt. Minden 
hiányzás miatt büntetést kapott a klub, 
ezért a végrehajtó bizottságnak lépnie 
kellesz az ügyben, mi legyen a következő 
évadban. Itt is gondot jelentett a tréner 
személye, amikor ősszel ladislav zupko 
edzette a csapatot majd október 1-től bc. 
juraj Koščo vette át az irányítást. A csapat 
vezetője Rudolf perháč.

Az idősebb ifik is a keleti A csoport II. 
ligájában játszanak. Ősszel egészen jól 
kezdtek, 16 mékőzésen 22 pontot szereztek 
7 győzelem és 1 döntetlen mellett. A téli 
időszak után a csapatot 4 erőssége hagyta 
el, ehhez még társult néhány sérülés is, 

így a csapat tavasszal vereséget-vereségre 
halmozott. Csupán egy döntetlent ért 
el. Ebben az időszakban 42 gólt lőttek 
az ellenfél kapujába, ezzel szemben a mi 
kapusunk 125-ször halászta ki a labdát a 
halóból. A csapatot 2015. szeptember 30-ig 
Szabó Nándor tréner vezette. október 
1-től Ing. juraj Koščo vette át az irányítást, 
tavasszal pedig bc. juraj Koščo. A csapat 
vezetője 2015. szeptember 30-ig Štefan fečo 
volt, 2015. október 1-től bc. juraj Koščo, 
tavasszal ondrej Elexa.

A Kassai járás I. ligájában játszó „A“-s 
csapatunkat a versenyidényben Ing. jozef 
Vlčej edző vezette. Már augusztusban 
világos célt tűztünk ki magunk elé : tovább-
lépés az V. ligába. A csapat felelőségteljes 
hozzáállással játszotta a mérkőzéseket, 
és 26 mérkőzésből 22 alkalommal ízlel-
hette meg a győzelem édes ízét, egyetlen 
alkalommal játszott döntetlen és 3 
alkalommal szenvedett vereséget. A 
gólarány 101:27. A csapat tehát bejutott az 
V.ligába kiváló gólaránnyal. Köszönjük a 
fiúknak ezt a teljesítményt !

A nyári átigazolási időszakban a csapatot 
néhány tapasztalt játékossal erősítettük. 
A Nagyidai Sportklubból ondrej Kövér, 
a csécsiből Dionýz Tobák, a buzitaiból 
Marian Rebej lépett át hozzánk.

A téli átigazolási időszakban Andrej 
hudákkal, Mikuláš Riapoš-sal, Martin 
Karas-szal és Marcel hunčárral töltöttük 
fel a létszámot akik az alapfelállás 
stabill tagjaivá váltak. A kapuba a szepsi 
futballklub erőssége, Erik hutkay állt.

Csütörtökön, 2016. június 2-án játszották 
a finálét a Kassa-környéki KfSz kupájáért. 
Ellenfelünk a felsőolcsvári fK legénysége 
volt, akiket 2:1 arányban megvertünk és 
megnyertük a Kassa-környéki KfSz kupáját.

Ebben a szezonban tehát történelmi 
győzelmet arattak játékosaink, amikor  
nemcsak a felsőbb ligába jutást harcolták 
ki, de kupagyőztesek is lettek . Ez felhatal-
mazza futball klubunkat, hogy a következő 
szezonban  bekapcsolódhasson a Szlovák 
labdarúgókupa  küzdelmeibe  és sorsolás 
után elsőligás szlovák csapatokkal is 
megmérkőzhessen.

örömmel várjuk a nyári felkészülést, az 
V. liga és a Slovnaft SzfSz sorsolását a 
2016/2017-es idényben.

Mgr. ján uhrín,
fK Kechnec elnöke

VáŽENý PáN STAROSTA, 
VáŽENí ČlENOViA 
ObECNéhO 
ZASTuPiTEľSTVA

TiSZTElT 
POlGáRMESTER ÚR, 
TiSZTElT KéPViSElőK !

Opäť sa k Vám počas jarných behov 
prihováram stručnou rekapituláciou.

V rámci mojich skromných možností 
som sa zúčastnil pretekov doma a už aj v 
zahraničí. Doma v blažiciach, Čečehove, 
Sačurove, budimíri, Kysaku, Dobšinej, 
Kazimíri a maratónu na furči, kde som 
obsadil celkove 35. miesto a nad 60 rokov 
- 2. miesto. V zahraničí v stovežatej Prahe 
za účasti 10600 maratóncov som celkove 
skončil na 4169. mieste, vo svojej kategórii 
nad 60 rokov na 92. mieste.

Verím že v bodovacej súťaži sa mi podarí 
priblížiť sa k rekordným 3088 bodom a že 
svojimi výsledkami nesklamem a budem 
šíriť dobré meno našej obce.

behu zdar,

S pozdravom
Tibor huszár
V Kechneci, dňa 7. 6. 2016

 A tavaszi futószezon idején röviden össze-
foglalnám az eddig történteket. 

Szerény lehetőségeim keretén belül részt 
vettem a balogdi, zuhogói, szacsuri, budaméri, 
sároskőszegi, dobsinai, kazimíri és a „furcsai” 
maratonon, ahol végül a 35. helyen futottam be, 
de a 60 év felettiek kategóriájában a 2. helyezést 
értem el. Külföldön a „száztornyú” prágában 10 
600 maratonfutó között végül a 4 169 – ként 
értem célba, de saját kategóriámban a 60 
felettiek között a 92. helyet szeretem meg. 

Remélem, hogy a pontversenyben sikerül 
közelítenem a 3088 pontos rekordhoz, 
eredményeimmel nem okozok csalódást és 
továbbra is községünk jó hírét terjeszthetem.
futással az egészségért !

üdvözlettel
 huszár Tibor 

Kenyhec, 2016. 6. 7.
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Futbalový klub kechnec v súťažnom 
ročníku 2015/2016
v uplynulom ročníku sme mali v 
súťažiach 5 mužstiev, 4 mládežnícke 
v II. lige riadenej, vsFZ-om a mužstvo 
dospelých v I. triede, riadenej obFZ-om 
košice-okolie.

Pri hodnotení úspechov začnem od 
našich najmladších adeptov, mladších 
žiakov.

mladší žiaci pod vedením trénera 
Zdenka Gyöngyösiho (v jeseni Petra 
Šingovského) súťažili s rovesníkmi v 
II. lige skupine a, východ. Z doteraz 
odohraných 25 zápasov sa iba raz tešili 
zo zisku troch bodov, 24-krát museli 
skloniť hlavy pred umením súperov. 
nemusia však hlavy vešať nadlho, 
oproti svojim súperom boli o poznanie 
mladší, takže môžu v tejto vekovej 
kategórii hrať aj v nasledujúcich rokoch, 
niektorí ešte tri roky (ročník narodenia 
2006). s konečným ziskom 3 bodov 
obsadili poslednú 14. priečku, ale 
nemusia zúfať, lebo odhodlanie majú 
a o rok to bude oveľa lepšie. vedúcim 
mužstva bol Peter németh, Štefan 
tucík.

naši starší žiaci pod vedením trénerov 
Petra Šingovského v jeseni a Daniela 
konkolyho na jar skončili rovnako v 
II. lige, skupina a, východ so ziskom 
14 bodov na 13. mieste zo 14 účast-
níkov, keď v štyroch zápasoch svojho 
súpera porazili, dvakrát remizovali 
a v 19 zápasoch na svojho súpera 
nestačili, pričom dosiahli celkové skóre 
61:156. vedúcim mužstva bol Zdenko 
Gyöngyösi.

mladší dorastenci hrali v II. lige 
skupina východ medzi 16 účastníkmi. 
toto mužstvo celú sezónu zápasilo 
s problémami, lebo talentovanejší z 
nich posilnili starší dorast a častokrát 

bol problém postaviť jedenástku. 
napriek tomu naši mladší dorastenci 
dokázali v 1 zápase vyhrať, v jednom 
zápase remizovať a v 26 stretnutiach 
ťahali za kratší koniec. so 4 bodmi 
skončili na 16. mieste (momentálne 
skóre majú 15:127). mužstvo v Poprade 
nedohralo zápas pre pokles počtu 
hráčov pod 7 a v stropkove nenastúpilo 
na zápas pre malý počet hráčov. Za 
všetky kontumácie bol klub trestaný, 
takže výkonný výbor bude musieť túto 
situáciu riešiť, čo urobiť v nasledujúcom 
ročníku. Problémom bola aj tu pozícia 
trénera, keď mužstvo v jesennej časti 
trénoval spočiatku ladislav Zupko, od  
1. októbra 2015 prevzal taktovku bc. 
Juraj koščo. vedúcim mužstva bol 
rudolf Perháč.

starší dorastenci hrali takisto II. ligu, 
skupinu východ. v jeseni si počínali 
celkom suverénne. v 16 zápasoch získali 
22 bodov za 7 víťazstiev a 1 remízu. Po 
zimnej prestávke mužstvo opustili 4 
opory, pridružili sa nejaké zranenia u 
viacerých hráčov a mužstvo začalo na 
jar prehrávať. uhralo iba jednu remízu. 
v tomto ročníku nastrieľali súperovým 
brankárom 42 gólov, pričom náš 
brankár lovil loptu zo svojej siete v 125 
prípadoch. mužstvo do 30. septembra 
2015 viedol tréner nándor szabó. od 
1. októbra 2015 trénerskú taktovku 
prevzal Ing. Juraj koščo a v jarnej časti 
bc. Juraj koščo. vedúcim mužstva bol 
Štefan Fečo do 30. septembra 2015, od 
1. októbra 2015 bc. Juraj koščo a v jarnej 
časti ondrej elexa.

naše áčko v I. triede košického okresu 
bojovalo v tomto súťažnom ročníku 
pod taktovkou trénera Ing. Jozefa 
vlčeja. už v auguste sme si vytýčili 
jasný cieľ: postup do v. ligy. mužstvo 
pristupovalo k zápasom zodpovedne 

a v doterajších 26 odohraných stret-
nutiach 22-krát poznalo sladký pocit 
víťazstva, iba v jedinom zápase sa so 
súperom rozišlo zmierlivo a v 3 stret-
nutiach svojmu súperovi podľahlo. 
skóre v tabuľke je 101:27. mužstvo teda 
postúpilo do v. ligy so skvelým skóre. 
Ďakujeme chlapcom za ich výkony!

v letnom prestupovom období sme 
mužstvo posilnili niekoľkými skúsenými 
hráčmi. na prestup k nám prišli ondrej 
kövér z Ško veľká Ida, Dionýz tobák z tJ 
Družstevník čečejovce, marian rebej z 
tJ Poľnohospodár buzica.

v zimnom prestupovom období sme 
mužstvo doplnili o hráčov andrej 
hudák, mikuláš riapoš, martin karas a 
marcel hunčár, ktorí sa stali stabilnými 
členmi základnej zostavy. Do bránky 
nastupoval aj erik hutkay, posila z Fk 
bodva moldava nad bodvou.

vo štvrtok 2. júna 2016 sa hralo finále 
o Pohár predsedu obFZ košice-okolie. 
Zápas sme odohrali proti Fk košické 
olšany s výsledkom 2:1 a stali sme 
sa držiteľmi Pohára predsedu obFZ 
košice-okolie.

naši muži teda  vybojovali v tejto 
sezóne historický „double“, kedy sme  
v jednej sezóne získali nie len postup 
do vyššej ligy, ale stali sme sa zároveň  
aj držiteľmi pohára, čo náš futbalový 
klub v nasledujúcej sezóne oprávňuje 
hrať  slovenský pohár a po rozlosovaní 
môžme hrať  aj  s  pr voligovými 
družstvami slovenska.

tešíme sa už na letnú prípravu, rozloso-
vanie v. ligy a slovnaft sFZ 2016/2017.

mgr. Ján uhrín
predseda Fk kechnec
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A Kenyheci FutbAll Klub A 
2015/2016-os versenyévAdbAn
Az elmúlt évadban 5 csapatunk volt, 4 
ifjúsági a KszFsz ii. ligájában és a felnőtt 
csapat a Kassa-vidéki KFsz i. osztályában.

Az értékelést a legifjabb újoncokkal, a 
fiatalabb serdülőkkel kezdem.

A fiatalabb serdülők Zdenko Gyöngyösi 
tréner vezetése alatt (ősszel  Peter 
Šingovský) kortársaikkal versenyeztek 
a keleti A csoport ii. ligájában. Az eddig 
lejátszott 25 mérkőzésből csak egyszer 
örülhettek a megszerzett 3 pontnak, 
24-szer fejet kellett hajtaniuk az ellenfél 
tudása előtt. de nem kell sokáig lehajtott 
fejjel járniuk, hisz lényegesen fiatalabbak 
voltak az ellenfélnél, úgyhogy ebben 
a korcsoportban még további éveket 
játszhatnak, néhányuk akár 3 évet is (a 
2006-os születésűek). Az összesített 3 
ponttal a 14. helyen végeztek, de nem kell 
csüggedni, a játékosak határozottak, a 
következő év sokkal jobb lesz. A csapat 
vezetője Peter németh, Štefan tucík.

idősebb serdülőink ősszel Peter Šingovský, 
tavasszal  Konkoly  dániel  trénerek 
vezetésével szintén a keleti A csoport ii. 
ligájában végeztek 14 résztvevő közül a 13. 
helyen, 14 összesített pontszámmal, ahol 4 
mérkőzésen legyőzték az ellenfelet, kétszer 
döntetlent játsztottak és 19 alkalommal 
alul maradtak az ellenféllel szemben. Az 
elért gólarány 61:156. A csapat vezetője 
Zdenko Gyöngyösi.

A fiatalabb ificsapat a keleti A csoport 
ii. ligájában szereplő 16 csapat között 
játszott. ez a csapat egész idényben 
gondokkal küzdött, mivel a tehetségesebb 
játékosok az idősebb ifik csapatát 
erősítették, ezért sokszor gondot jelentett 
kiállítani a 11 játékost. ennek ellenére 
egyszer nyertek, 1 mérkőzésen döntetlent 
értek el, míg 26 alkalommal ők húzták a 
rövidebbet. A 16. helyen végeztek 4 ponttal 
(pillanatnyi gólarány 15:127). Poprádon nem 
játszották le a mérkőzést mert a játékosok 
száma 7 fő alá csökkent, sztropkovon nem 
léptek pályára létszámhiány miatt. Minden 
hiányzás miatt büntetést kapott a klub, 
ezért a végrehajtó bizottságnak lépnie 
kellesz az ügyben, mi legyen a következő 
évadban. itt is gondot jelentett a tréner 
személye, amikor ősszel ladislav Zupko 
edzette a csapatot majd október 1-től bc. 
Juraj Koščo vette át az irányítást. A csapat 
vezetője rudolf Perháč.

Az idősebb ifik is a keleti A csoport ii. 
ligájában játszanak. Ősszel egészen jól 
kezdtek, 16 mékőzésen 22 pontot szereztek 
7 győzelem és 1 döntetlen mellett. A téli 
időszak után a csapatot 4 erőssége hagyta 
el, ehhez még társult néhány sérülés is, 

így a csapat tavasszal vereséget-vereségre 
halmozott. csupán egy döntetlent ért 
el. ebben az időszakban 42 gólt lőttek 
az ellenfél kapujába, ezzel szemben a mi 
kapusunk 125-ször halászta ki a labdát a 
halóból. A csapatot 2015. szeptember 30-ig 
szabó nándor tréner vezette. október 
1-től ing. Juraj Koščo vette át az irányítást, 
tavasszal pedig bc. Juraj Koščo. A csapat 
vezetője 2015. szeptember 30-ig Štefan Fečo 
volt, 2015. október 1-től bc. Juraj Koščo, 
tavasszal ondrej elexa.

A Kassai járás i. ligájában játszó „A“-s 
csapatunkat a versenyidényben ing. Jozef 
vlčej edző vezette. Már augusztusban 
világos célt tűztünk ki magunk elé : tovább-
lépés az v. ligába. A csapat felelőségteljes 
hozzáállással játszotta a mérkőzéseket, 
és 26 mérkőzésből 22 alkalommal ízlel-
hette meg a győzelem édes ízét, egyetlen 
alkalommal játszott döntetlen és 3 
alkalommal szenvedett vereséget. A 
gólarány 101:27. A csapat tehát bejutott az 
v.ligába kiváló gólaránnyal. Köszönjük a 
fiúknak ezt a teljesítményt !

A nyári átigazolási időszakban a csapatot 
néhány tapasztalt játékossal erősítettük. 
A nagyidai sportklubból ondrej Kövér, 
a csécsiből dionýz tobák, a buzitaiból 
Marian rebej lépett át hozzánk.

A téli átigazolási időszakban Andrej 
hudákkal, Mikuláš riapoš-sal, Martin 
Karas-szal és Marcel hunčárral töltöttük 
fel a létszámot akik az alapfelállás 
stabill tagjaivá váltak. A kapuba a szepsi 
futballklub erőssége, erik hutkay állt.

csütörtökön, 2016. június 2-án játszották 
a finálét a Kassa-környéki KFsz kupájáért. 
ellenfelünk a felsőolcsvári FK legénysége 
volt, akiket 2:1 arányban megvertünk és 
megnyertük a Kassa-környéki KFsz kupáját.

ebben a szezonban tehát történelmi 
győzelmet arattak játékosaink, amikor  
nemcsak a felsőbb ligába jutást harcolták 
ki, de kupagyőztesek is lettek . ez felhatal-
mazza futball klubunkat, hogy a következő 
szezonban  bekapcsolódhasson a szlovák 
labdarúgókupa  küzdelmeibe  és sorsolás 
után elsőligás szlovák csapatokkal is 
megmérkőzhessen.

Örömmel várjuk a nyári felkészülést, az 
v. liga és a slovnaft szFsz sorsolását a 
2016/2017-es idényben.

Mgr. Ján uhrín,
FK Kechnec elnöke

vážený Pán starosta, 
vážení členovIa 
obecného 
ZastuPIteľstva

tIsZtelt 
PolGármester úr, 
tIsZtelt kéPvIselők !

opäť sa k vám počas jarných behov 
prihováram stručnou rekapituláciou.

v rámci mojich skromných možností 
som sa zúčastnil pretekov doma a už aj v 
zahraničí. Doma v blažiciach, čečehove, 
sačurove, budimíri, kysaku, Dobšinej, 
kazimíri a maratónu na Furči, kde som 
obsadil celkove 35. miesto a nad 60 rokov 
- 2. miesto. v zahraničí v stovežatej Prahe 
za účasti 10600 maratóncov som celkove 
skončil na 4169. mieste, vo svojej kategórii 
nad 60 rokov na 92. mieste.

verím že v bodovacej súťaži sa mi podarí 
priblížiť sa k rekordným 3088 bodom a že 
svojimi výsledkami nesklamem a budem 
šíriť dobré meno našej obce.

behu zdar,

s pozdravom
tibor huszár
v kechneci, dňa 7. 6. 2016

 A tavaszi futószezon idején röviden össze-
foglalnám az eddig történteket. 

szerény lehetőségeim keretén belül részt 
vettem a balogdi, zuhogói, szacsuri, budaméri, 
sároskőszegi, dobsinai, kazimíri és a „furcsai” 
maratonon, ahol végül a 35. helyen futottam be, 
de a 60 év felettiek kategóriájában a 2. helyezést 
értem el. Külföldön a „száztornyú” Prágában 10 
600 maratonfutó között végül a 4 169 – ként 
értem célba, de saját kategóriámban a 60 
felettiek között a 92. helyet szeretem meg. 

remélem, hogy a pontversenyben sikerül 
közelítenem a 3088 pontos rekordhoz, 
eredményeimmel nem okozok csalódást és 
továbbra is községünk jó hírét terjeszthetem.
Futással az egészségért !

Üdvözlettel
 huszár tibor 

Kenyhec, 2016. 6. 7.


