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Ročník XII, Číslo 1/2018, Jún, nepredajné / XII. évfolyam, 1/2018 szám, Június, nem eladó

čas plynie míľovými krokmi a 
ani sme sa nenazdali a už máme 
prvý polrok 2018 za nami. 
Môžeme smelo hodnotiť, čo 
nám prvý polrok dal a čo nám 
eventuálne vzal. 

Aktivity rozvoja obce neutí-
chali, ba by som povedal naber-
ali  na rýchlosti. V stavebných 
aktivitách sme  naďalej  napre-
dovali tak, aby sa naše životné 
podmienky menili k lepšiemu. 
To čo bolo zastarané, ne-
funkčné a architektonicky ne-
zapadalo do sústavne esteticky 
sa meniaceho prostredia 
obce, sme nahradili účelnými 
architektonicky vhodnými 
prvkami.

Koniec minulého roku a za-
čiatok tohto roku sa niesol v 
znamení doriešenia školského 
systému na území obce, a to na 
úrovni základnej školy. Prispeli 
sme k doriešeniu uceleného 
systému základného školstva. 
Vybudovali sme modernú 
plnohodnotnú základnú školu 
ročníky 1 - 9, ktorá napĺňa a 
výhľadovo bude napĺňať jednak 
očakávania rodičov, žiakov a v 
nemalej miere občanov obce. 
Nami zavedený vyučovací pro-
ces bude zohľadňovať očakáva-
nia modernej doby.

pokračovanie príhovoru
na str. 2

Az idő mérföldes léptekkel halad, 
észre sem vettük, és 2018 első 
fele már mögöttünk van. Bátran 
értékelhetjük, mit adott az első  
félév, mit hozott és mit vett el.

A falu fejlesztése terén nem lany-
hult az aktivitás, sőt  inkább 
nagyobb sebességre kapcsolt. Az 
építkezések tovább folytatatód-
tak, hogy életkörülményeink job-
bak legyenek.  Azt, ami elavult, 
működésképtelenné vált és 
építészeti szempontból nem illesz-
kedett az  esztétikailag állandóan 
változó  faluképbe,   építészeti  
szempontból megfelelőbb  elemek-
kel  helyettesítettük.

Az elmúlt év végi és az év ele-
jei időszakban  az alapiskolai 
szintű oktatási rendszer prob-
lémájának  megoldásán fára-
doztunk  községünkben.   Átfogó  
alapszintű oktatási rendszer 
megvalósításához kezdtünk. Egy 
modern, minden szempontból 
megfelelő,  9  osztályos  általános 
iskolát építettünk,  ami megfe-
lel  és a jövőben is meg fog felel-
ni  a szülők, a tanulók és nem 
utolsósorban a polgárok elvárá-
sainak.  Az általunk bevezetett  ok-
tatási  módszer  figyelembe veszi a 
modern kor  elvárásait.

folytatás a 2. oldalon. 
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Pod pojmom „moderná doba“ 
treba chápať vedecko-technic-
ké napredovanie celej spoloč-
nosti, nielen vo vnútroštátnom, 
ale aj v celosvetovom chápaní. 
Zavedením počítačovo ria-
dených výrobných procesov 
si plnoautomatické výrobné 
systémy vyžadujú, ba by som 
si dovolil tvrdiť, že doba od nás 
vyžaduje, aby sme mali taký 
školský systém, ktorý od ško-
lopovinného obdobia dieťaťa 
bude garantovať výučbu a vý-
chovu tak, aby v útlom veku od 
materskej školy cez základnú 
školu žiaci získali také vedo-
mosti a základy, ktoré budú 
zohľadňovať vnútroštátne a 
celosvetové očakávania, so 
zreteľom na znalosť svetových 
jazykov. Taký školský  systém 
sme  nielen vymysleli,  ale aj 
zaviedli do života na miestnej 
úrovni.

Nestačí len o problémoch 
hovoriť, kritizovať a spochyb- 
ňovať. Prišli sme s konkrétnym 
riešením, ktoré bude garanto-
vať dieťaťu vedomostný rast s 
dostatočnou jazykovou znalos-
ťou. Našli sme konkrétne rie-
šenie v tom, že sme vybudovali 
plnohodnotnú základnú školu 
1 - 9 pre 220 žiakov. Táto škola 
od 1.9.2018 začína písať svoje 
novodobé dejiny. To, čo bolo 
dlhodobo snom, sa stalo sku-
točnosťou. Obec disponuje na 
vlastnom katastrálnom území 
uceleným školským systémom, 
ktorý pozostáva z funkčnej 
materskej školy, z ktorej žiaci 
plynule prejdú a budú pokračo-
vať v tunajšej základnej škole. 
Máme naďalej záujem, aby sme 
vychovali múdrych, šikovných, 
schopných a vzdelaných mla-
dých  ľudí.

Stavba školy celkovo stála 
508.000,- EUR. Investičné 
náklady znášala obec na 
úkor obecného rozpočtu bez 
štátnych a európskych pro-
striedkov. Aj tu viacnásobne 
platí: „Pomôž sám seba aj Pán 
Boh Ti pomôže!“. Nebolo to 
jednoduché, ale zvládli sme 
to. Chcem aj touto cestou po-
ďakovať všetkým tým,  ktorí 
boli nápomocní pri realizácii 
výstavby modulovej základnej 

školy, ročníky 1 - 9. Vyjadru-
jem nádej a presvedčenie, že 
učiteľský zbor pod vedením 
riaditeľky Súkromnej základ-
nej školy, Kechnec 13, Mgr. 
Ibolyi Straussovej bude viesť 
naše deti tak, aby sme z ich 
vedomostí a schopností mali 
radosť a úžitok.

So stavebnými aktivitami 
sme intenzívne pokračovali. 
Dokončili sme a dobudovali 
povodňovú ochranu od ob-
chodného centra smerom ku 
materskej škole, stavebne sme 
zrealizovali oplotenie z čelnej 
strany cintorína, oplotili sme 
celý školský areál.

Obec v prvom polroku žila 
aktívnym kultúrno-spolo-
čenským životom. Pravidelne 
organizujeme rôzne kultúrne 
podujatia pre všetky vekové 
kategórie.

Plynule sa venujeme čistote a 
poriadku, ako aj výsadbe kvetín 
a okrasných kríkov. Vytvorili 
sme kolekciu takzvanej malej 
zoologickej záhrady pre naj-  
menších v parku v strede obce. 

V oblasti  literárnej tvorby bola 
spracovaná  kniha pod názvom 
„Kechnecké poviedky“,  ktorú 
spracovala  literárna spoloč-
nosťou „Pravé orechové“. Po-
viedky autorom  vyrozprávali 
miestni občania, ktorým touto 
cestou chcem poďakovať za 
ich ochotu spolupracovať na 
tvorbe tejto vzácnej publikácie. 
Postupne budeme distribuovať 
jeden výtlačok knihy do každej 
domácnosti.

Ako je vidieť, vykonalo sa znač-
né množstvo prác a to prevaž-
nou väčšinou  svojpomocne s 
vlastnými kapacitami. Vážme 
si to a chráňme si vytvorené 
hodnoty. Riadime sa zásadou 
„Za čo najmenej peňazí, čo naj-
viac vybudovať!“. Len za takých 
podmienok sme schopní kaž-
dým rokom zveľaďovať našu 
obec a zvyšovať životnú úroveň 
a zlepšovať životné podmienky 
občanov. Nenarábame s lac-
nými sľubmi, vždy sme hľadali 
a našli riešenia v konkrétnej 
podobe. Každým dňom vidíme 

a vnímame, akým pokrokom 
naša obec prešla od roku 1990 
a prechádza  aj v súčasnosti. 
Bez  systematickej,  cieľave-
domej a koncepčnej práce 
sa ťažko dajú dosahovať také 
pozoruhodné výsledky, ako sa 
dosiahli v našej obci.

To, čo sa dosiahlo a vybudovalo 
v k. ú. obce Kechnec sa nedalo 
realizovať v rámci 8 hodino-
vého pracovného času. Práca 
starostu si vyžaduje celého 
človeka. Je to skôr poslanie než  
pracovné zadelenie. Človek 
bez vízie, schopnosti a ocho-
ty pracovať, len ťažko môže 
dosiahnuť také výsledky. Keď 
by sme v krátkosti vyjadrili a 
ohodnotili vytvorené hodnoty 
v obci Kechnec prostredníc-
tvom ekonomických čísel, tak 
môžeme konštatovať, že sú to 
široko-ďaleko bezkonkurenčné 
hodnoty. Keď som preberal 
riadenie obce, disponovala 
schátraným majetkom v od-
hadovanej  hodnote 100.000,- 
EUR. Terajšia účtovná hodno-
ta majetku dosahuje takmer 
70 mil. EUR. Obec v roku 1996 
mala 636 obyvateľov a teraz 
má takmer 1 200 obyvateľov. 
Vytvorili sme 3 500 nových 
pracovných miest vo funkčnej 
priemyselnej zóne. Mohol 
by som menovať rad ďalších 
štatistických čísel, ale myslím, 
že to nie je potrebné. Takmer 
všetci sme mali možnosť osob-
ne sa presvedčiť, kde a v akej 
situácii sa naša obec nachá-
dzala pred 28 rokmi a kde sa 
nachádza teraz. V rámci mo-
dernizácie obce sme nezabudli 
ani na   schátraný cirkevný ma-
jetok miestnej rímskokatolíc-
kej farnosti a prostredníctvom 
obecnej neziskovej organizácie 
sme zrekonštruovali  faru a 
kostol. Rekonštrukčné práce 
boli vykonané kvalitne a to tak, 
že minimálne ďalších 100 ro-
kov môžu slúžiť svojmu účelu. 
Nedovolili sme, aby snaženie 
našich predkov vyšlo navnivoč.

V poslednom období sa stretá-
vam s rôznorodou kritikou. Sú 
občania, ktorí si vážia a oceňu-
jú prácu starostu a dosiahnuté 
výsledky, ale sú aj takí, ktorí sa 
snažia znevažovať a spochyb-

ňovať to, čo sa dosiahlo, najmä 
aj to, čo slúži v prospech všet-
kých nás, a to najmä dôstojné 
životné podmienky a vyššia 
životná úroveň s dostupnými 
službami na miestnej úrovni. 
Neviem objektívne posúdiť, či 
je náležité a oprávnené kriti-
zovať starostu obce, ktorý bol 
strojcom dynamického rozvoja 
obce, bol a je osobou, ktorá 
ukázala smerovanie nielen v 
teoretickej rovine, ale najmä 
v praktickej rovine v tom, ako 
má vyzerať a fungovať miestna 
územná samospráva.

V Kechneci sa môžeme tešiť z 
toho, že politická zmena v roku 
1989 zmenila určite život všet-
kých kechnečanov pozitívnym 
smerom. Systém sme využili, 
aby sme zmenili naše životné 
podmienky na nepoznanie. 
To sme splnili, ale aj vysoko 
prekročili, lebo sme vytvorili 
3500 nových pracovných miest 
priamo v priemyselnej zóne aj 
pre občanov okolitých obcí a 
regiónu.

Ďakujem všetkým vám a vašim 
rodinám, ktorí ste nás pod-
porovali v našich snaženiach. 
Dôverovali ste nám a my sme 
vašu dôveru nezneužili. To, čo 
sme si predsavzali, sme aj spl-
nili. Úspech a spokojnosť nie je 
len úspechom jednej osoby, ale 
je úspechom a spokojnosťou 
všetkých nás tu žijúcich a pô-
sobiacich v obci Kechnec.

V závere chcem poďakovať  a 
upriamiť vašu pozornosť aj 
na administratívno-práv-
nych pracovníkov obecného 
úradu, vedenie a pracovníkov 
materskej a základnej školy, 
pracovníkov školskej jedálne 
a pracovníkov obce na staveb-
nom úseku, na úseku správy a 
údržby majetku obce, na vodo-
hospodárskom úseku a športo-
vom areáli.

V neposlednom rade ďakujem 
za podporu v mojom mene ,ako 
aj v mene občanov obce celému 
poslaneckému zboru.

Na záver deťom želám krásne, 
radostné a ničím nerušené 
prázdniny.

poKRačoVanie pRíHoVoRu
FolYTaTás





A „modernség” alatt azt  kell ér-
teni, hogy figyelembe vesszük a 
tudományos és műszaki fejlődés 
előretörését nem csak hazai , de 
globális szinten is. A számító-
géppel vezérelt gyártási folya-
matok bevezetésével a  teljesen 
automatizált termelési rendsze-
rek  megkövetelik, sőt inkább úgy 
mondanám, hogy  a kor követe-
li meg  azt az  iskolarendszert,    
amely  a gyermek tankötelezett-
ségének  ideje alatt az óvodás-
kortól az alapiskolán keresztül  
garantálja az  oktatás és nevelés 
olyan szintjét, hogy a gyermek 
a belföldi  és globális elvárá-
soknak megfelelő  ismeretekre, 
készségekre tegyen  szert,   szem 
előtt tartva az idegen nyelvek 
ismeretének szükségességét. Ezt 
az  oktatási rendszert nem csak 
megálmodtuk, de helyi  szinten  
meg is valósítottuk. 

Nem  elég csak beszélni a gon-
dokról,  bírálni és megkérdője-
lezni  mindent. Olyan konkrét 
megoldással álltunk elő, amely 
megfelelő tudásnövekedést biz-
tosít  kielégítő nyelvi  ismerettel. 
Konkrét megoldást találtunk 
olyan formában, hogy  minden 
igénynek megfelelő   9 osztályos 
általános iskolát  építettünk  220 
diák számára.  Ez az iskola 2013. 
szeptember 1-je óta kezdte el  írni 
a saját modernkori  történelmét.  
Az ami régóta  álom volt, való-
sággá vált. Az önkormányzat  
saját kataszteri területén átfogó 
iskolai rendszerrel rendelkezik, 
ahol a jól  működő óvodából  a di-
ákok folyamatosan  lépnek át  a 
helyi alapiskolába  és itt folytat-
ják tanulmányaikat. Továbbra is 
az az érdekünk, hogy okos, ügyes, 
rátermett és művelt  fiatal  embe-
reket  neveljünk.

Az iskola építési  költsége  
508.000, - EUR volt. A beruhá-
zási költségeket az önkormány-
zat viselte  saját  költségvetése  
terhére,  állami és európai for-
rások  nélkül.  Itt is hatványo-
zottan érvényes : “Segíts maga-
don,  az Isten is megsegít”. Nem 
volt könnyű, de véghez vittük.  
Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítettek a 
9 osztályos Moduláris Általános 
Iskola építésében. Azon remé-
nyemnek  és meggyőződésemnek 

adok hangot, hogy a tantestület 
a Kenyheci Magán Álapisko-
la  igazgatójának,  Mgr. Strauss  
Ibolyának  vezetésével úgy irá-
nyítja és vezeti majd gyermeke-
inket, hogy tudásuk és képessé-
geik mindannyiunk örömére és 
hasznára váljanak.

Továbbra is intenzíven folytat-
tuk az építési tevékenységeket. 
Befejeztük  az árvízvédelmet az 
üzletközponttól az óvodáig,  új 
kerítést emeltünk  a temető  bejá-
rati részén és körbekerítettük az 
iskola teljes  területét.

A falu az első félévben aktív kul-
turális és társadalmi életet élt. 
Rendszeresen szervezünk kü-
lönböző kulturális eseményeket 
minden korosztály számára.

Folyamatosan  fenntartjuk a 
rendet és  tisztaságot,  gondoz-
zuk a növényeket, virágokat  és 
díszcserjéket  a közterületeken. 
A legkisebbek  számára a falu-
központban levő parkban állatfi-
gurákból egy kis állatkertet hoz-
tunk létre.

Az irodalom  területén a “Pra-
vé orechové” irodalmi társaság  
“Kenyheci történetek”  címmel 
könyvet készített.  A történeteket 
helyi lakosok mesélték el  a  szer-
zõknek, akiknek ezúton  szeret-
nék köszönetet mondani  azért 
, hogy együttműködtek  ennek 
az értékes  publikációnak a  lét-
rehozásában. A könyv egy –egy 
példányát fokozatosan juttatjuk 
el minden háztartásba.

Mint látható, sok munkát vé-
geztünk , főleg önerőből,   saját 
kapacitással.  A létrehozott ér-
tékeket becsüljük és óvjuk meg. 
Ahhoz az alapelvhez tartjuk 
magunkat, hogy “A legkevesebb 
pénzből a legtöbbet felépíteni!” 
Csak ilyen körülmények között 
tudjuk évről-évre építeni-szépí-
teni községünket, emelni az 
életszínvonalat és javítani pol-
gáraink életkörülményeit. Nem 
hitegetjük Önöket  olcsó ígére-
tekkel, mindig  megkerestük és 
megtaláltuk a megoldás konkrét  
formáját. Nap mint nap látjuk és 
észleljük hogy milyen átalakulá-
son ment át  községünk 1990 óta 
, és megy át jelenleg is.  Sziszte-

matikus, céltudatos  és koncep-
cionális munka nélkül nehéz 
elérni azokat a figyelemre méltó 
eredményeket, amelyeket  meg-
valósítottunk a faluban.

Azt, amit elértünk és felépítet-
tünk Kenyhec község kataszteri 
területén nem lehet 8 órás mun-
kaidőben megvalósítani. A pol-
gármester munkája egész em-
bert követel.  Ez inkább küldetés, 
mint munkahely.  Az a személy, 
akinek nincsenek elképzelései, 
víziói,  és nem rendelkezik  a 
szükséges  munkabírással , alig-
ha tud eredményt elérni. Ha rö-
viden  számokban  akarnánk ér-
tékelni és kifejezni a Kenyhecen  
létrehozott vagyon  nagyságát, 
elmondhatjuk, hogy ezek párat-
lan, verhetetlen értékek. Amikor 
átvettem a község  vezetését, az 
önkormányzat a  becslések sze-
rint 100 000 euró értékű rossz 
álapotban levő vagyonnal ren-
delkezett.  Az eszközök jelenlegi  
számviteli értéke közel   70 millió 
EUR. A falunak  1996-ban 636 
lakosa volt, ma már közel   1200 
lakosa van. 3500 új munkahe-
lyet hoztunk létre egy működő-
képes ipari övezetben. Számos 
egyéb statisztikai adatot is  is-
mertethetnék, de szerintem nem 
szükséges. Majdnem mindany-
nyiunknak volt lehetősége  sze-
mélyesen meggyőződni arról, hol 
és milyen helyzetben volt közsé-
günk  28 évvel ezelőtt, és hol tart 
most. A község modernizációjá-
nak keretén belül nem feledkez-
tünk meg a helyi római katolikus 
plébánia  rossz állapotban levő 
egyházi ingatlanjairól sem,  és 
a falu nonprofit szervezetén ke-
resztül  felújítottuk a parókiát 
és a templomot.  Az újjáépítési 
munkálatok szakszerűen lettek 
elvégezve, így az ingatlanok még 
legalább 100 évig szolgálnak 
majd  rendeltetésüknek megfele-
lően.  Nem engedtük, hogy őseink 
igyekezete kárba vesszen.

Az utóbbi időben  számos kri-
tikával találkoztam. Vannak 
olyan állampolgárok, akik érté-
kelik és tisztelik  a polgármester 
munkáját és az elért eredménye-
ket, de akadnak olyanok is, akik  
mindezt megpróbálják semmibe 
venni és megkérdőjelezni . Külö-
nösen azt,  ami mindannyiun-

kat érint, nevezetesen a méltó 
életkörülményeket és magasabb 
életszínvonalat a helyi szinten 
rendelkezésre álló szolgáltatá-
sok által.  Nem tudom objektí-
ven értékelni, hogy helyénvaló 
és jogszerű-e  kritizálni a község 
polgármesterét, aki a falu dina-
mikus fejlõdésének elindítója 
volt, olyan személy volt és olyan 
személy ma is, aki irányt mu-
tatott nemcsak  elméleti síkon, 
hanem a gyakorlatban is, hogy 
milyennek kell lennie  és hogyan 
kell működnie a helyi önkor-
mányzatnak .

Kenyhecen mindannyian örül-
hetünk annak, hogy  az 1989-es 
politikai változás pozitív irány-
ba változtatta meg  lakosaink  
életét.  A új rendszerben gyö-
keresen változtattuk meg  élet-
körülményeinket.  Ezt sikerült 
elérnünk, sőt jelentősen megha-
ladnunk, hiszen 3 500 új mun-
kahelyet hoztunk létre közvetle-
nül az ipari övezetben lakosaink, 
valamint a környező községek és 
a régió polgárai számára.

Köszönöm Önöknek és család-
tagjaiknak, hogy támogattak 
minket erőfeszítéseinkben. Bíz-
tak bennünk,  és mi nem éltünk 
vissza ezzel  a bizalommal.  Ele-
get tettünk ígéreteinknek. A si-
ker és az elégedettség nem csak 
egy ember érdeme, hanem mind-
annyiunk sikere és elégedettsége, 
akik itt élük és dolgozunk Keny-
hecen.

Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani odadó munkájukért  
munkatársaimnak a községi 
hivatal közigazgatási - jogi rész-
legén, az óvoda és iskola vezető-
ségének és tantestületének, az 
iskolai étkezde személyzetének, 
a karbantartási és építési rész-
leg- ,  a vízmű-  és a sportközpont 
dolgozóinak.

Végül, de nem utolsósorban úgy 
a magam, mint a község lakos-
sága nevében szeretném megkö-
szönni a képviselő testület mun-
káját.

Befejezésül  a gyerekeknek   gyö-
nyörű, örömteli és zavartalan 
vakációt kívánok.



žiVoT  V  MaTeRsKeJ   ŠKole   KeCHneC
ÉleT a kenYheci Óvodában
Začiatkom nového roku 2018 sme 
sa v materskej škole venovali zim-
ným športom. Hokej, lyžovanie a 
korčuľovanie sú najobľúbenejšie 
športy u našich detí. Simonka 
Luková, krorá trénuje v hokejovej 
škole Igora Libu si priniesla celú 
výstroj a deťom predviedla svoje 
umenie v bránke, v priestoroch 
našej  telocvične. Lyžovanie a 
tiež  celú výstroj predstavili bratia 
Lučkaioví, Viktor a Edko. Fotky z 
lyžovania a hokejového tréningu  
nám poskytli rodičia. Ako tradične 
v januári, opäť bola súťaž ,,O naj 
vtáčiu búdku”  - v spolupráci s 
rodičmi. Navštívil nás aj poslanec 
OÚ v Kechneci pán Ing. Ladislav 
Danko, člen poľovníckeho združe-
nia, ktorý oboznámil deti s činnos-
ťami poľovníkov v zimnom období.

Významnou udalosťou  pre deti 
v tomto roku bol Fašiangový 
karneval, ktorý sa konal vo vy-
zdobenej  kongresovej sále, kde 
program uvádzala f. Babysitting 
s rozprávkovými postavičkami  
Máša a medveď. Bohatá účasť detí 
aj rodičov, pestrofarebné masky a 
zaujímavá tombola tešila každého 
zúčastneného. Aktivity, rozveselili 
všetkých prítomných. Občerstve-
nie fašiangovými šiškami zo 
školskej jedálne a rôznymi druhmi 
koláčov od rodičov uspokojilo kaž-
dého. V závere nechýbala tradičná 
veľká torta od obce.

Príprava predškolákov na vstup 
do 1. ročníka pokračovala tes-
tovaním, ostatné triedy využili 
zimné obdobie na diagnostiku 
detí. Veľká chorobnosť nás viedla 
k zlučovaniu tried, kde sa prejavila 
aj vzájomná spolupráca starších a 
mladších detí. Prosociálne správa-
nie a empatia k mladším je veľkým 
prínosom v správaní a formovaní 
charakteru detí. Spoluprácou s 
rodičmi  sa  v marci začal  projekt -  
„Ocko, mamka čítajme spolu“. Deti 
sme viedli k predčitateľskej gra-
motnosti a rozvoju komunikač-
ných schopností pri prerozprávaní 
vypočutého príbehu.

Pri návšteve SZŠ Kechnec deti 
z MŠ spoločnými aktivitami so 
žiakmi základnej školy plnili úlo-
hy v rámci daltonského dňa  - ,,O 
psíčkovi a mačičke -  Ako piekli 
tortu“ – zhotovili spoločnú papie-
rovú tortu a vytvorili postavičky z 
rozprávky – psíka a mačičku. Prí-

chod jari sme oslávili vyhnaním 
zlej Moreny,  podľa slovanských 
tradícií.

Pani učiteľky a  zamestnanci MŠ  
prijali pozvanie pána starostu 
JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho na 
malé posedenie pri príležitosti 
Dňa učiteľov v priestoroch škol-
skej jedálne SZŠ Kechnec, prezreli 
si prístavbu novej základnej školy. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 
konala aj recitačná  súťaž v ma-
terskej škole, ktorá potešila všetky 
pani učiteľky. Deti sa učili básne s 
rodičmi.

Začiatkom mesiaca apríl sa 
zástupcovia obce  Kechnec a ria-
diteľka materskej školy Mgr. Eva 
Bittová  zúčastnili  služobnej  cesty  
do družobnej obce Isaszeg v Ma-
ďarsku. Navštívili Materskú školu 
s názvom Hétszínvirág óvoda,  kto-
rú navštevuje 206 detí v 7 triedach. 
Pani riaditeľka Judita Škultétyová 
nás informovala o fungovaní MŠ v 
heterogénnych triedach.

Zápisy do základných škôl sa 
uskutočnili od 5. do 7. apríla. Všetci 
predškoláci v počte 22,  sa zúčast-
nili zápisu, 20 sa zapísalo do SZŠ 
v Kechneci a 2 deti do škôl v Ko-
šiciach. Zápisu predchádzala in-
tenzívna príprava a návšteva zák-
ladnej školy počas dňa otvorených 
dverí – čo uvítali deti aj rodičia. 
Štvrtého ročníka recitačnej súťaže 
- Ovi matiné - v maďarskom jazy-
ku sa zúčastnilo 8 detí. Na mestské 
kolo do MŠ na Žiškovej ulici v 
Košiciach postúpili dve deti: Lívia 
Makóová a Kristián Pataky. V zá-
vere mesiaca sa uskutočnil plavec-
ký výcvik v plavárni Thermárium 
Gönc v Maďarsku. Autobus počas 
týždenného výcviku poskytla 
obec Kechnec zdarma. Kurz pre 
deti hradili rodičia. Na výcviku sa 
vystriedalo 20 detí. Predškoláci 
absolvovali intenzívnu prípravu 
za pomoci lektora Petra Koncsola. 
Mokré vysvedčenie za odvahu v 
bazéne dostal každý účastník.

Cieľom vzdelávacej témy -  Koho 
chcem držať za ruku -  je vštepovať 
lásku k svojej rodine,  milovať člo-
veka, ktorý nám dal život -  matku 
a otca, preukázať lásku k novoro-
denému človeku, rodnej dedine, 
vlasti, materinskému jazyku, prí-
rode. Deti sme učili básne a piesne 
o mamách, pre mamky a babky. 

Oslavy Dňa matiek sa konali 6. 5. 
v Kongresovej sále obce Kechnec. 
Najkrajšie miesto, kde žijeme je 
naša obec Kechnec a náš štát sa 
nazýva Slovensko – takto hovoria 
deti predškoláci o svojej domovine. 
V téme -  Naše Slovensko  - deti 
preukázali lásku k rodnej dedine, 
obci, vlasti, k materinskému ja-
zyku – oboznámili sa so štátnymi 
symbolmi, fandili slovenským 
hokejistom  na majstrovstvách v 
hokeji v Dánsku - maľovali vlajku 
a znak SR, predškoláci sa naučili  
spievať hymnu. Poznávali názvy 
miest na mape, pomenovali 
miesta, kde trávili čas s rodičmi 
na výlete.  A ako bonus v televíznej 
relácii Ahoj Slovensko –  v RTVS 
dňa 16. 5. bola odvysielaná krátka 
ukážka znalostí anglického jazyka 
našich detí.

Vláčik separáčik k nám zavítal 
aj tomto roku. Deti si zhotovili za 
pomoci pani učiteľky svoj vláčik s 
vagónmi na rôzne druhy odpadov 
a farebne rozlišovali jednotlivé 
druhy – sklo, plasty, papier a kov. 
Úlohou bolo doniesť z domu jed-
notlivé druhy odpadu, čo poniek-
torí zvládli vynikajúco. Triedenie 
odpadu je dôležité vštepovať de-
ťom od malička. Zručnosti získané 
v mladosti  budú  deti  vykonávať  s 
radosťou počas celého života.

Divadlo Krokus nám predviedlo 
cestovanie po svete pod názvom: 
Kačky Rapotačky - nevynechali 
ani tému triedenia odpadu, ako 
slušného správania sa. Spolupráca 
so Súkromnou základnou školou 
v Kechneci naďalej prebieha – 
zdravotníci zo ZŠ Vyšný Klatov 
predviedli školákom a škôlkárom  
v činnostiach svoje schopnosti 
a spôsobilosti, ako sa správať 
sebaisto v krízových situáciách 
pri záchrane života a drobných 
poraneniach. Akcia sa uskutočnila 
v športovom areáli. Slávnostné 
otvorenie novej Modulovej zák-
ladnej školy sa uskutočnilo 18. 5. v 
priestoroch Súkromnej základnej 
školy. Otvorenia sa zúčastnili ro-
dičia s deťmi, pedagogický zbor a 
zamestnanci MŠ. Večer sa konala 
slávnostná recepcia v kongresovej 
sále s bývalým britským veľvy-
slancom pánom Michaelom Ro-
bertsom, na ktorú bol pozvaný aj 
pedagogický zbor materskej školy.

Navštívili sme divadlo Romathan 

a sledovali rozprávku „Kuchtík 
HAM“ o zdravej výžive v podaní 
hercov inej kultúry, za doprovodu 
živej hudby. Prácou v biozáhradke 
si deti uvedomili a chápali význam 
starostlivosti o rastliny (čo po-
trebujú k rastu), na vychádzkach 
do obce spoznávali prvé jarné 
kvety, a to priamym pozorovaním 
v predzáhradkách a v obecnom 
parku. Cieľom bolo oboznámiť deti 
s podmienkami pre klíčenie, rast,  
sadenie  a starostlivosť o rastliny. 
Priesadami - rastlinkami prispeli 
aj rodičia detí.

Zápisu do MŠ v Kechneci sa zú-
častnilo 15 detí z Kechneca, blízke-
ho okolia a zamestnancov firiem 
priemyselného parku. Deň detí v 
materskej škole 1. 6. sme oslávili 
na školskom dvore rôznymi aktivi-
tami. Nechýbal tanec s farebnými 
stuhami, kreslenie na asfalt pred 
materskou školou a športové hry 
na dvore. Deti obdržali darčeky z 
fondu združenia rodičov. Krásny 
darček dostali deti k sviatku aj od 
obce 2. 6. - vyšantili sa na skáka-
cích hradoch, divadielko Žabia 
princezná, pizza, koláčik to všetko 
prispelo k dobrému pocitu z oslavy. 
Športovali sme aj na Oviolimpiáde 
v MŠ Buzici, ktorej sa zúčastnili 
dievčatá Karolínka Krešáková a 
Nikolka Ščehlovská. Za svoje skve-
lé výkony získali medaily a vecné 
ceny. Koncoročný výlet smeroval 
do Štátneho divadla na predsta-
venie „Popoluška“. Na krátkej pre-
chádzke po uliciach  mesta Košice, 
deti poznávali budovu Štátneho 
divadla, Urbanovu vežu, Dóm 
Sv. Alžbety,  počúvali spievajúcu 
fontánu a posedeli si v cukrárni so 
zmrzlinou.

Plný zážitkov z prežitých aktivít 
v materskej škole sa deti tešia na 
krásny oddych počas prázdnin. 
Predškolákom želáme šťastné 
vykročenie do nového školského 
roka, aby poznatky získané v ma-
terskej škole vedeli zúročiť v novej 
krásnej Modulovej základnej škole 
– Škole tretieho tisícročia. 

Mgr. Eva Bittová
riaditeľka MŠ Kechnec





A 2018-as új évet  téli sportokkal 
kezdtük az óvodában. A jégkorong, 
sízés és korcsolyázás a legkedvel-
tebb a gyerekek körében. Szimonka 
Luková, aki Igor Liba hoki iskolá-
jában edz, elhozta a teljes felszere-
lését és bemutatta kapustudomá-
nyát a tornatermünkben. A síelést 
és a  szükséges felszerelést a Lučkai 
fivérek, Viktor és Edko mutatták 
be. A sízésről és hokizásról készült 
fotókat a szülők bocsátották ren-
delkezésünkre. Ahogy januárban 
mindig, a szülőkkel együttműköd-
ve most is  megrendeztük a „Leg-
szebb madáretető” készítőjének 
versenyét. Ellátogatott hozzánk az 
önkormányzat képviselője Danko 
László mérnök, a helyi vadászszö-
vetség tagja, és elmondta a gyere-
keknek, mivel foglalkoznak a vadá-
szok télen.

Kiemelkedő esemény volt a gyere-
kek számára a  farsangi karnevál, 
amire a feldíszített kongresszusi 
teremben került sor.   A műsort a 
Babysitting  vezette végig Mása 
és a Medve mesebeli figuráival.   A 
gyerekek és szülők magas részvé-
teli aránya, a színes maszkok és 
az érdekes tomboladíjak minden 
résztvevőt megörvendeztettek. Az 
ezt követő frissítők,  mint a far-
sangi fánk az iskolai étkezdéből és 
a szülők hozta sokféle sütemény,  
minden igényt kielégített. A végén 
nem hiányozhatott  a község tortá-
ja sem.

Az iskolaelőkészítősök felkészítése 
az iskolakezdésre a tesztekkel foly-
tatódott. A többi osztály a gyerekek 
diagnosztizálására használta fel a 
téli időszakot. A sok megbetegedés 
az osztályok összevonásához ve-
zetett, ahol kialakult az idősebb és 
fiatalabb gyerek közötti együttmű-
ködés. A proszociális magatartás 
és empátia a fiatalabbak felé nagy-
mértékben hozzájárul a gyerme-
kek jellemének formálásához.
A következő szülőkkel közös 
program márciusban kezdő-
dött  „Anyuka, apuka, olvassunk 
együtt“ címmel. A gyerekeket az ol-
vasás szeretetére és a komunikáci-
ókészség fejlesztésére ösztönöztük 
a hallott mesék  saját szavaikkal 
történő elbeszélésével.

A Kenyheci Magán Alapiskolában 
tett látogatásunkkor a  Dalton nap 
részeként gyerekeink az iskolások-
kal közösen  oldották meg a felada-
tokat.  A kutyusról és cicáról szóló  
történet  - “Hogyan sütöttek tortát“ 
című epizódja  alapján  – papírtor-
tát  készítettek  valamint  a  kutyus 
és a cica mesefiguráját is elkészí-

tették. A tavasz érkezését  a rossz 
Morena kiűzésével köszöntöttük a 
szláv hagyományok szerint.

A tanítónők és az alkalmazottak 
elfogadták  JUDr. Ing  Konkoly 
József polgármester meghívását  
Tanítók Napja alkalmából egy kis 
ünnepségre az iskolai étkezdébe. 
Megtekintették az új iskola épüle-
tét is. Tanítók Napja alkalmából  
szavalóversenyt rendeztünk  az 
óvodában, amely megörvendeztet-
te az óvónőket. A gyerekek szüleik-
kel tanulták meg a verseket.

Április elején Kenyhec község 
képviselői és  Mgr Bitto Éva igaz-
gatónő szolgálati úton volt a ma-
gyarországi Isaszegen, Kenyhec 
testvértelepülésén. Ellátogattak   
az ottani „Hétszínvirág óvodába“, 
melynek  7 osztályába 206 gyer-
mek jár.  Škultéty Judit igazgatónő 
informált bennünket a heterogén 
osztályok működéséről.

Az általános iskolában április 5-től 
- 7-ig zajlott a beiratkozás.  Mind 
a 22 iskolakezdő részt vett a beira-
táson, 20 –an a Kenyheci Magán 
Alapiskolába , 2 -en kassai  alapis-
kolákba jeletkeztek.

A beiratkozást  intenzív előkészítés 
és az általános iskolában tett láto-
gatás előzte meg a Nyitott Ajtók 
Napján - amit a gyerekek és a szü-
lők is  üdvözöltek. Az Ovi matiné 
magyar nyelvű szavalóversenyén, 
melyet negyedik alkalommal ren-
deztünk meg,  8 gyerek vett részt.  
A városi körre a kassai Zsizska ut-
cai óvodába két gyermek jutott be : 
Makó Lívia és Pataky Krisztián.  
A hónap végén  a  gönci Thermári-
umban hagyományosan úszótan-
folyamon vettünk részt. 

 Az autóbuszt a heti oktatás során  
Kenyhec  község biztosította ingye-
nesen. A gyermekek tanfolyamát a 
szülők fizették.  Húsz óvodás kapott 
intenzív képzést  Koncsol Péter 
oktató segítségével. A medencében 
tanúsított bátorságáért minden 
résztvevő kapott egy „vizes bizo-
nyítványt”.

A „Kit szeretnél kézen fogni“ okta-
tási téma célja, hogy a gyerekekbe 
beleoltsuk a  családjuk iránti szere-
tetet, hogy szeressék azt az embert, 
akitől az életet kapták – édesany-
jukat és édesapjukat,  kimutat-
hassák szeretetüket az újszülöttek, 
szülőfalujuk, hazájuk, anyanyel-
vük iránt. A gyerekeket versekre, 
dalokra tanítottuk, melyek az édes-
anyákról, nagymamákról szólnak. 

Ezt adták elő a május 6-án meg-
tartott Anyák Napi műsorban.
A legszebb hely az, ahol élünk, és 
ez Kenyhec, az államunkat pedig 
Szlovákiának hívják –ezt mondják 
az iskolakezdők  hazájukról. A „Mi 
Szlovákiánk“ témakörben a gyere-
kek kifejezték szeretetüket szülő-
földjük, községük, hazájuk, anya-
nyelvük iránt – megismerkedtek 
az állami szimbólumokkal, együtt 
drukkoltak a szlovák hokisoknak 
a Dániában megrendezett  jégko-
rong bajnokságon, megfestették a 
szlovák zászlót és címert – az is-
kolakezdők megtanulták az állami 
himnuszt. Ismerkedtek a földrajzi 
nevekkel a térképen, megnevez-
ték azokat a helyeket, ahol szüle-
ikkel nyaraltak. És bonuszként 
az RTVSz  „Szia Szlovákia“című 
adásában  május 16-án sugároz-
ták azt a rövidfilmet, melyben a 
gyermekeink angol nyelvtudását 
mutattuk be.

A hulladékszeparáló vonat idén 
is eljött hozzánk. A gyerekek az 
óvónők segítségével elkészítették 
a saját vagonjukat, különböző szí-
nekben, az osztályozott hulladék 
típusának megfelelően – üveg, 
műanyag, papír és fém. Az volt a 
feladat, hogy hozzanak otthonról  
minden fajta hulladékból. Néhá-
nyan nagyon jól oldották meg a 
feladatot. A hulladék osztályozás 
fontosságát már kis korától meg 
kell tanítani a gyereknek. A kis ko-
rukban megszerzett  képességeket 
örömmel fogják a gyerekek egész 
életükben alkalmazni.

A Krokus színház „Kačky Rapo-
tačky“ címmel  „utazott“ a világ-
ban, nem maradt ki a hulladék 
osztályozás , mint a helyes ma-
gatartás  témája sem. Együtt-
működésünk a Kenyheci Magán 
Alapiskolával továbbra is töretlen 
- az Alsótőkési Alapiskola egész-
ségklubjának tagjai  bemutatták 
az óvodásoknak és iskolásoknak, 
hogyan viselkedjenek higgadtan 
krízishelyzetekben, életmentésnél 
vagy sebesültek ellátásánál. Az ak-
ciót a sportcsarnokban rendeztük 
meg. A Moduláris Alapiskola ün-
nepélyes átadására május 18-án 
került sor a Magán Alapiskola ter-
meiben. A megnyitón megjelentek 
a gyerekek szüleikkel, a tantestület 
és az óvoda alkalmazottai is. Este 
ünnepélyes fogadásra került sor 
a volt brit nagykövet részvételével  
a kongresszusi teremben, ahova 
az óvoda tantestülete is meghívót 
kapott.

Ellátogattunk a Romathan szín-

házba és megnéztük a „HAM kuk-
ta“ című mesét, amely az egész-
séges étkezésről szólt. Élőzenei 
kísérettel más kultúrkör művészei 
adták elő a történetet. A biokert-
ben végzett munkával a gyerekek 
megértették a növénygondozás 
szükségességét (mire van szüksé-
gük a növekedéshez), a községben 
tett séták alkalmával megismer-
kedtek az első tavaszi virágokkal, 
megfigyelve őket a kiskertekben és 
a községi parkban. Az volt a célunk, 
hogy megismertessük a gyerekeket 
a csírázás, ültetés, növekedés és 
növénygondozás egyes fázisaival. 
Palántákkal, növényekkel a szülők 
is hozzájárultak a feladathoz.

A Kenyheci Óvodába 15 gyereket 
írattak be a községből és a környező 
falvakból. A Gyereknapot június 
1-én az óvoda udvarán ünnepel-
tük. Nem hiányzott a tánc színes 
szalagokkal, aszfaltrajz az óvoda 
előtt és sportos játékok az udvaron. 
A gyerekek a szülői szövetség alap-
jából kaptak ajándékot.  Nagyon 
szép ajándékot kaptak június 2-án 
a községtől is – kedvükre játszhat-
tak az ugrálóvárakban, de a Béka-
hercegnő című mese, a pizza, süte-
mény és frissítők is hozzájárultak 
a jó hangulathoz. Sportoltunk a  
Buzitai Óvodában megrendezett 
Oviolimpián, melyen Krešák Ka-
rolinka és Ščehlovská Nikolka vett 
részt. Kiváló eredményeikért ér-
met és tárgyi ajándékot is kaptak. 
Az évvégi kirándulás a Nemzeti 
Színházba irányult, megnéztük 
a Hamupipőke című előadást. A 
rövid séta alkalmával a gyerekek 
megismerték a Kassai Nemzeti 
Színház épületét, az Orbán Tor-
nyot, a Szent Erzsébet Dómot, 
hallgatták az éneklő  szökőkutat és 
elüldögéltek fagylaltjuk mellett a 
cukrászdában.

Az óvodában átélt élményekkel tel-
ve örömmel várják  gyermekeink  a 
nyári pihenés gyönyörű időszakát. 
Az iskolakezdőknek sikeres évkez-
dést kívánunk, hogy kamatoztat-
hassák az óvodában megszerzett 
tudást a gyönyörű, új moduláris 
iskolában – a Harmadik Évezred 
Iskolájában.

Mgr. Eva Bittová
óvodaigazgató



boHaTý RoK V záKladneJ ŠKole
esemÉnYekben gazdag Év az álTalános iskolában
Rok 2018 sme začínali ako 
vždy s rôznymi predsavzatiami, 
plánmi či želaniami. Jedno že-
lanie bolo spoločné, aby sme čo 
najskôr odovzdali novú školu. 
Poďme sa pozrieť, či sa nám 
podarilo.

Január sa niesol ako vždy, v zna-
mení polročného hodnotenia. 
Kto si nechal opravu známok 
na poslednú chvíľu, veru mal čo 
robiť. Ledva si žiaci vydýchli, 
tretiaci a štvrtáci sa už začali 
pripravovať na školské kolo ma-
tematickej súťaže Pytagoriáda. 
Veľmi nás potešilo, že sme na 
okresné kolo mohli vyslať za 
našu školu až dvoch zástupcov, 
tretiačku Radku a štvrtáka 
Miška. Miškovi Škovranovi 
blahoželáme, zaradil sa medzi  
8 úspešných riešiteľov.

Komu sa nedarilo v matemati-
ke, mohol si nájsť uplatnenie v 
recitačnej súťaži, ktorú si pamä-
táme ešte aj my, a to v triednych 
a školských kolách Hviezdosla-
vovho Kubína. Tento rok bolo 
rozhodovanie naozaj náročné, 
školu nakoniec reprezentovali 
tretiaci Radka a Gabko. A opäť 
veľmi úspešne. Radka Bedlo-
vičová sa na okresnom kole v 
kategórii poézie umiestnila na 
krásnom 3. mieste a Gabko Špil-
ka v kategórii prózy na 4. mieste. 
Pre oboch to bola premiéra, o to 
väčší úspech.

Škola má byť aj o spoločných 
zážitkoch a jedným z nich bol 
aj školský karneval. Ako vždy, 
masky si deti pripravili opäť 
spoločne s pani učiteľkami, ten-
tokrát to bolo na indiánsku nôtu. 
Farebné tváre a bojové pokriky 
sa niesli školou, nechýbali súťa-
že či tance rôzneho druhu.

Štvrtáci sa už v tom čase chys-
tali na veľkú udalosť a cvičili 
si svoje zručnosti v anglickom 
jazyku. Mali sme tú česť repre-
zentovať Slovensko a počas 
celosvetovej akcie Skype-a-thon 
si nás vybrali na rozhovor s 
viceprezidentom spoločnosti 
Microsoft, s pánom Anthonym 
Salcitom. Pripravili si pre neho 
krátku prezentáciu o nás a našej 
krajine. On nás zasa zasypal 
otázkami a prekvapil – vedel, čo 
je kolovrátok.
Už sa písal marec, ktorý  je veno-

vaný hlavne knihám. Tradičný 
daltonský deň venovaný čítaniu 
v rôznych podobách pokračoval 
prespávačkou v škole. Noc s 
Andersenom sa vydarila, nočné 
blúdenie a hru v štýle pevnosti 
Boyard si budú deti isto dlho 
pamätať. O tom, že niektorí si 
aj poplakali, taktne pomlčíme. 
Ráno už bol každý na seba hrdý, 
že to predsa len zvládol.

Tento rok sme sa zapojili aj do 
Global money week. Cieľom 
tohto Svetového týždňa financií, 
ktorého organizátorom je Child 
and Youth Finance Internatio-
nal, je zvyšovanie sociálno-fi-
nančnej gramotnosti detí a 
mladých ľudí s cieľom podporiť 
aktivity smerujúce k udržateľ-
nej finančnej budúcnosti. Pri-
jali sme výzvu Nadácie pre deti 
Slovenska, ktorá v rámci svojho 
programu Poznaj svoje peniaze 
vyzýva k účasti v tejto aktivite.

Sme veľmi radi, že k nám zaví-
tali žiaci z gymnázia Tomáša 
Akvinského v Košiciach, ktorí si 
v rámci predmetu manažment 
osobných financií pripravili 
pre naše deti deň plný hravých 
aktivít. Ukázalo sa, že ich vedie 
úžasná pani, Kvetoslava Danko-
vá, ktorá predmet nielen učí, ale 
je aj školiteľkou programu Poz-
naj svoje peniaze. Je aj výborná 
vyjednávačka, zdá sa, nakoľko 
deti obetovali svoje riaditeľské 
voľno a aj tak prišli.Cez zážitko-
vé aktivitky sa naše deti dozve-
deli čo-to o tom, ako sporiť, čo 
si všímať na bankovkách, ba si 
mohli vyskúšať aj to, ako vyzerá 
barterový obchod v skutočnosti. 
Spolupráca bude pokračovať ďa-
lej. Už sa tešíme, ako prídu aj na 
budúci rok, kedy žiakov druhého 
stupňa zasvätia do základov 
podnikania.

Apríl pre nás pripravil rôzne 
prekvapenia. Od pána starostu 
sme dostali krásne učebné po-
môcky, či skôr umelecké diela, 
ktoré zobrazujú dejiny nášho 
národa a našej vlasti. Onedlho 
nás čakalo ďalšie prekvapenie - 
pán ING. ROSTISLAV FOJTŮ, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Alas Slovakia, osobne navští-
vil našu školu a odovzdal dar 
v podobe 15 tabletov Lenovo 
ideapad a k nim bezdrôtové 
myšky. Spoločnosť Alas Slo-

vakia už dlhšie spolupracuje 
s obcou Kechnec a sme veľmi 
radi, že sa rozhodli spoluprácu 
ďalej rozvinúť aj týmto smerom, 
investíciou do vzdelania nášho 
regiónu. Úprimne ďakujeme za 
tento krásny dar a veríme (či 
skôr sľubujeme?), že sa tablety 
dostali do tých správnych rúk 
a že nájdu v našej škole uplat-
nenie.

To už bol na obzore máj a dlho 
očakávaný moment – sláv-
nostné odovzdávanie nových 
priestorov školy. Prekvapila 
nás nielen účasť vzácnych hostí 
ale aj vysoká účasť rodičov a 
verejnosti. Deti boli opäť skvelé 
a predviedli sa krátkym progra-
mom, ktorý sa niesol v sloven-
skom, maďarskom a anglickom 
jazyku. Priestory sa páčili a my 
sa tešíme, že od septembra v 
nich začne vyučovanie nielen na 
prvom, ale aj na druhom stupni.

Máj priniesol mimoriadny 
zážitok tretiakom a štvrtákom. 
Skúsili vydržať týždeň bez rodi-
čov a mobilov v Škole v prírode 
v Rajeckých Tepliciach. Pre 
mnohých bola už cesta vlakom 
zážitkom, no veríme, že si od-
niesli kopec zážitkov. Plavecký 
výcvik sa striedal so spoznáva-
ním krás našej vlasti. Navštívili 
sme Čičmany, Jánošíkove mú-
zeum v Terchovej, Budatínsky 
hrad, Múzeum kysuckej dediny 
v Novej Bystrici – Vychylovke, 
súčasťou ktorej bola aj jazda na 
historickej úvraťovej železničke. 
Hádam najväčší zážitok mali 
deti (priznám sa, nielen deti, 
ale aj my) v Oravskej Lesnej, 
kde mohli obdivovať nádherný 
pohyblivý drevený Slovenský 
betlehem.

Jún začal oslavou dňa detí a 
preklenul sa do zážitkového 
učenia v podobe zdravotníckej 
súťaže. Pripravili nám ju žiaci 
zo ZŠ v Nižnom Klatove, kde 
už roky pôsobí pod vedením 
pani učiteľky Socháňovej skvelý 
zdravotnícky krúžok. Každý rok 
organizujú pre svojich spolužia-
kov vzdelávaciu súťaž. Pozvali 
sme ich aj k nám a nesklamali. 
Pripravených bolo 8 stanovíšť 
od spoznávania liečivých bylín 
cez znalosti o ČK až po rôzne 
úrazy (bezvedomie, popálenina, 
rezná rana, vyvrtnutý členok, 

krvácanie z nosa). V zmieša-
ných trojčlenných družstvách 
deti hádali, riešili situácie a 
na konci im organizátori vždy 
predviedli, ako to malo naozaj 
byť. Ako ošetriť tú ktorú ranu, 
ako správne telefonovať, ak pri-
volávate pomoc, ktorá rastlinka 
pri ktorej chorobe môže pomôcť. 
Zážitková škola hrou so všet-
kým, čo k tomu patrí.

Nevynechali sme ani tradičnú 
pasovačku prvákov za čitate-
ľov. Spojili sme ju s výletom 
do Prešova, kde nás privítali v 
nádhernej knižnici Slniečko. 
Pani spisovateľka Gabriela Fu-
tová každého prváka pasovala 
priložením dedikovanej knihy 
na rameno so želaním, aby sa 
kniha stala ich priateľom. Že-
láme si to všetci. Počasie nám 
prekazilo výlet na Šarišský hrad, 
ale hádam aj exkurziu v Solivare 
si budú deti pamätať v dobrom.

Je ťažké všetko vymenovať, bolo 
toho oveľa viac. Žiaci sa zapojili 
do skvelých projektov, akými 
boli napríklad Ornamentálna 
mapa Slovenska či Labák. Nech 
už sa pozrieme na hociktorú ak-
tivitu či akciu, za všetkým treba 
hľadať prácu našich pedagógov, 
za čo im aj touto cestou vyjadru-
jem obrovské ďakujem.  

Mgr. Ibolya Straussová
riaditeľka školy 





A 2018-as évet  mint mindig, 
most is különböző fogadalmakkal, 
tervekkel és kívánságokkal  kezd-
tük. Egy kívánságunk azonban 
közös volt – hogy mielőbb átad-
hassuk az új iskolát. Nézzünk utá-
na, sikerült-e.

A január szokás szerint a félévi 
értékelés jegyében telt. Annak, aki 
utolsó percre hagyta a jegyek kija-
vítását, bizony volt mit csinálnia. 
A diákok alig hogy fellélegeztek, 
máris kezdhették a felkészülést a 
„Pytagoriáda“ matematikai ver-
senyre. Igazán örültünk, hogy a 
járási versenyen két diákunk is 
képviselhette iskolánkat, a har-
madikos Radka és a negyedikes 
Misko.  Gratulálunk Škovran 
Miskonak,  aki  a 8 sikeres megol-
dó közé jutott.

Aki nem volt eredményes  a  ma-
tematikában,  az szerencsét pró-
bálhatott a „Hviezdoslavov Ku-
bín“  címen megrendezett vers- és 
prózamondó versenyen, melynek 
osztály- és iskolai köreire még 
emlékszünk. Idén igazán nehéz 
volt választani,  iskolánkat végül 
a harmadikos Radka és Gabko 
képviselte. És ismét nagyon si-
keresen. Bedlovičová Radka a 
versmondók járási versenyén a 
nagyon szép harmadik helyet,  
Špilka Gabko prózamondásban 
a negyedik helyet szerezte meg. 
Mindketten most debütáltak,  
méghozzá milyen sikerrel!

Az iskola a közös élményekről 
is szól, és ezek egyike az iskolai 
karnevál volt. Ahogy mindig, a 
maszkokat a gyerekek most is a 
tanítónőkkel közösen készítették, 
idén indián módra.  Festett arcok-
kal és harci kiáltásokkal telt meg 
az iskola, nem hiányzottak a ver-
senyek és a különféle táncok sem.

A negyedikesek eközben már 
egy nagy eseményre készültek 
és angol nyelvtudásukat csiszol-
gatták. Az a megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy mi képvisel-
hettük Szlovákiát  a világméretű 
Skype-a-thon akción és minket  
választottak  arra a feladatra , 
hogy interjút készítsünk a Mick-
rosoft alelnökével,  Anthony Sal-
cito úrral. Egy rövid prezentáció-
ban mutattuk be országunkat. Ő 
is rengeteg kérdéssel bombázott 
minket, és meg is lepett bennün-
ket – tudta mi a rokka.

Már márciust írtunk,  ami főleg a 
könyv hónapja. A hagyományos 
Dalton típusú nap, melyet az ol-
vasás különféle formáinak szen-

teltünk, ottalvós bulival folytató-
dott az iskolában. Az Andersen 
éjszaka sikeres volt,  az éjszakai 
bolyongásra, a Boyard stílusú já-
tékokra még biztosan sokáig em-
lékeznek majd a gyerekek. Arról, 
hogy néhányan el is pityeredtek, 
taktikusan hallgatunk. Reggel 
már mind büszkék voltak maguk-
ra, hogy mégis végigcsinálták az 
egészet.

Idén mi is bekapcsolódtunk  a 
Globális Pénzhétbe. A Child and 
Youth Finance International ál-
tal életre hívott  Pénzügyi Világ-
hét célja a gyermekek és a fiatalok 
társadalmi-pénzügyi műveltsé-
gének fejlesztése a fenntartható 
pénzügyi jövő felé irányuló tevé-
kenységek támogatásának érde-
kében.  
Elfogadtuk a Szlovák Gyermek 
Alapítványtól  jött  felhívást, hogy 
vegyünk részt az “Ismerd meg a 
pénzedet” programban. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
kassai Akvinói  Tamás Gimnázi-
um hallgatói ellátogattak hozzánk 
és a személyes pénzgazdálkodási 
kurzus keretén belül   izgalmas  és  
játékos módon segítettek a gye-
rekeknek elsajátítani az alapvető  
pénzügyi tudást és képességeket. 
Kiderült, hogy vezetőjük a kivá-
ló  Kvetoslava Danková tanárnő 
nemcsak  a tantárgyat  tanítja,  de 
az „ Ismerd meg a pénzedet” prog-
ramban is oktatóként tevékeny-
kedik.  Kiváló tárgyalónak is bi-
zonyult, hiszen diákjai  „igazgatói  
szabadnapjukat“  feláldozva jöttek 
el hozzánk.
A gyakorlati  tevékenységeken 
a gyerekek megtanultak egy-két 
dolgot arról, hogyan kell  takaré-
koskodni,  mit kell megfigyelni a 
bankjegyeken, sőt még azt is meg-
tapasztalhatták, hogyan működik 
a barter ügylet a valóságban.
Örömmel várjuk, hogy jövőre is el-
látogassanak hozzánk és beavas-
sák felsőtagozatos diákjainkat a 
vállalkozási alapismeretekbe.

Áprilisban több meglepetés ért 
bennünket. A polgármester úrtól 
nagyon szép oktatási segédeszkö-
zöket kaptunk, vagy inkább műal-
kotásokat, melyek nemzetünk és 
hazánk történelmét  jelenítik meg. 
Nemsokára újabb meglepetésben 
volt részünk –  ING. ROSTISLAV  
FOJTŮ úr, az Alas Slovakia tár-
saság vezérigazgatója személye-
sen látogatott el iskolánkba, hogy 
átadja  a cég ajándékát,  15 darab 
Lenovo ideapad táblagépet a hoz-
zátartozó  vezeték nélküli egérrel. 
Az Alas Slovakia már  hosszabb 

ideje együttműködik  Kenyhec 
községgel, és örömünkre szolgál, 
hogy az együttműködést e téren 
fejlesztették tovább és befektettek a 
régió oktatási rendszerébe. Őszin-
tén köszönjük ezt a gyönyörű 
ajándékot és bízunk benne (vagy 
inkább ígérjük), hogy a táblagé-
pek a legjobb kezekbe kerültek és jó 
hasznukat vesszük az iskolában.

És már fel is tűnt a horizonton 
május és a régóta várt pillanat 
– az új iskola épületének ünnepé-
lyes átadása. Meglepett minket 
nemcsak a magasrangú állami 
tisztségviselők részvétele, de a 
szülők és a nyilvánosság magas 
részvételi aránya is.  A gyerekek 
ismét nagyszerűek voltak, és egy 
rövid programot mutattak be 
szlovák, magyar és angol nyelven.  
Az új helyiségek elnyerték tetszé-
süket, és mi nagyon örülünk, hogy 
szeptemberben megkezdődhet az 
oktatás nemcsak az alsó, de a felső 
tagozaton is.

A május különleges élményt 
hozott harmadikosainknak és 
negyedikeseinknek.   Egy hétig 
próbáltak meglenni a szüleik és 
mobiltelefon nélkül a természe-
tiskolában Rajecfürdőn. Sokuk 
számára már a vonatozás is 
különlegességnek számított, de 
reméljük, hogy ennél sokkal több 
élménnyel tértek haza.  Felváltva 
jártunk az úszótanfolyamra  és 
ismerkedtünk hazánk szépségei-
vel. Ellátogattunk Csicsmányba, 
Terhelyen a Jánosík múzeumba, 
a Budatini várba. Újbesztercén 
megnéztük a  Kiszucai Falumú-
zeumot,  majd a vichilovkai törté-
nelmi erdei csúcsfordulós üzemű 
vasúton  utaztunk.  A gyerekeknek 
a legnagyobb élményt a gyönyörű 
fából készült, mozgó Szlovák Bet-
lehem jelentette Erdőtkán (bár be 
kell vallanom, nem csak a gyere-
keknek, de  nekünk is).

A júniust a Gyermeknap megün-
neplésével kezdtük,  ami tapaszta-
lati  tanulással folytatódott egész-
ségügyi verseny formájában. Ezt 
az Alsótőkési Alapiskola diákjai 
szervezték meg, ahol már évek óta 
működik egy  nagyszerű egész-
ségklub Socháňová  tanárnő ve-
zetésével. Minden évben oktatási 
versenyt rendeznek osztálytársa-
ik számára. Meghívtuk őket hoz-
zánk is és nem okoztak csalódást.
A 8 állomáson  olyan témakörök-
ben tették próbára tudásunkat , 
mint a gyógynövények ismerete, 
mit tudunk a  Vöröskeresztről 
vagy a  különböző sérülésekről 
(eszméletvesztés, égés, vágott seb, 

bokarándulás, orrvérzés). A ve-
gyes háromtagú  csapatokban a 
gyerekek  megvitatták és próbál-
ták megoldani az adott szituációt,  
a végén  a szervezők mindig meg-
mutatták,  hogyan kellett valójá-
ban.  Hogyan  lássuk el az egyes  
sebeket, hogyan telefonáljunk 
helyesen, hogyan hívjunk segítsé-
get, melyik növény, milyen beteg-
ségnél segíthet. Igazi tapasztalati 
iskola  játékkal és mindennel, ami 
hozzá tartozik.

Nem maradt el az elsősök hagyo-
mányos  olvasóvá avatása sem. 
Eperjesi kirándulással kötöttük 
össze ezt az eseményt, ahol a gyö-
nyörű. Napocska  könyvtárban 
láttak minket vendégül. Gabriela 
Futová írónő minden elsőst  ifjú 
olvasóvá avatott egy dedikált 
könyv vállra helyezésével és kife-
jezte azt az óhaját, hogy a könyv 
legyen a jóbarátjuk. Mindannyi-
an ugyanezt kívánjuk. 
 Az időjárás meghiúsította a sá-
rosi várba tervezett kirándulást, 
de azt hiszem, hogy a sóbányában 
tett látogatás is felejthetetlen él-
mény marad. 

Nehéz feladat mindent felsorolni, 
sok minden történt. A gyerekek 
olyan remek projektekben vettek 
részt, mint a Szlovákia Ornamen-
tális Térképe vagy a Labor. Bár-
melyik akciót vagy tevékenységet 
nézzük is, mind mögött  pedagó-
gusaink munkáját kell látnunk, 
amiért ezúton mondunk  nekik   
óriási köszönetet.

Mgr. Ibolya Straussová
igazgató



FuTbaloVý Klub KeCHneC 
V súťažnoM RočníKu 2018
a kenYheci FuTball klub a 2018-as versenYÉvadban

Vážení športoví priatelia, 

ani sme sa nenazdali ako rých-
lo nám ubehol futbalový ročník 
2017/2018 súťaže IV. ligy Juh 
- dospelí VsFZ.

Súťažný ročník 2017/2018 sme 
začali ako nováčik súťaže, bez 
výrazných skúseností a takpo-
vediac za pochodu sme riešili 
mnohé otázky, ktoré priamo 
súviseli s chodom futbalového 
klubu FK Kechnec. Ako nová-
čik súťaže IV. ligy Juh - dospelí 
VsFZ sme si nestanovovali 
žiadne smelé ciele. Úlohou 
bolo zotrvanie celého kolektívu 
a zachovanie príslušnosti v sú-
ťaži IV. ligy Juh - dospelí VsFZ. 
Treba poznamenať, že sme 
sa nevenovali len A-mužstvu 
dospelých, ale aj ostatným ve-
kovým kategóriám a to žiakom 
a dorasteneckému mužstvu.
Sme si vedomí, že máme čo 

naprávať, skvalitňovať v mlá-
dežníckom futbale, najmä za-
viesť nový systém do výchovy 
a prípravy nádejných futbalis-
tov. Určitý proces sme začali. 
Máme dobrý materiálno-tech-
nický základ, aby sme mohli 
z neho čerpať a vychovávať 
nádejných futbalistov od tých 
najmenších až po dospelých. 
Pevný základ bude tvoriť vznik 
novej základnej školy 1 - 9 v k. 
ú. obce Kechnec. Vznik základ-
nej školy, ročníky 1-9 v našej 
obci nás napĺňa nádejou a oča-
kávaním, že budeme mať fyzic-
ky dostatok záujemcov o šport 
aj so zameraním na futbal na 
miestnej úrovni. Ale máme 
záujem a vítame všetkých 
chlapcov a dievčatá – nádejnú 
„športuchtivú“ mládež, ktorí 
prejavia záujem o futbal v na-
šom futbalovom klube, bez roz-
dielu na to odkiaľ pochádzajú.
Máme vytvorené dobré pod-

mienky na výchovu a prezen-
táciu futbalu. Futbalový klub 
doplníme odborne spôsobilými 
osobami (trénermi, realizač-
ným tímom) v jednotlivých 
vekových kategóriách s cieľom 
skvalitniť výchovno-vzdelávací 
proces tak, aby sme vychovali 
schopných futbalistov. Ne-
bolo v minulosti a nie je ani 
v súčasnosti ľahkou úlohou 
výchova jedinca. Vyžaduje si to 
„mravenčiu“ dlhodobú a cieľa-
vedomú prácu.

Cesta a ciele sú náročné, ro-
bíme čo môžeme. Nesmieme 
zabudnúť, že náš futbalový 
klub je amatérsky. Mnohé veci 
zabezpečujeme s ochotnými 
dobrovoľníkmi, za čo im patrí 
veľké poďakovanie. Vec výcho-
vy  športovcov a prevádzko-
vanie futbalového klubu nie 
je jednoduchou záležitosťou. 
Vyžaduje si dlhodobú trpezlivú 

prácu, veľa nadšencov a jedin-
cov ochotných  pracovať pre 
veci verejné.

Rozhodujúcu úlohu pri výcho-
ve žiakov a dorastencov naďa-
lej zohrávajú rodičia, tréneri, 
vedenie klubu a vedenie obce. 
Hlásime sa k novým výzvam 
a očakávame plnú podporu 
rodičov, fanúšikov, vedenia 
ZŠ Kechnec, vedenia obce a 
všetkých vás, ktorí máte radi 
futbal, šport. Vítame akúkoľvek 
pomoc pri rozvoji a výchove 
futbalistov v FK Kechnec.  
Dvere sú otvorené pre všet-
kých, ktorí chcú pomôcť a budú 
mať záujem o rozvoj futbalu v 
obci Kechnec.

Umiestnenie jednotlivých 
mužstiev v sezóne 2017/2018:
Muži v IV. lige Juh - dospelí 
VsFZ skončili na 12. meste z 
celkovo 16-tich tímov.



Dorastenci v III. Lige (starší 
dorast) – VsFZ Východ skonči-
li na 13. predposlednom mieste.
Žiaci v I. triede ObFZ Košice- 
okolie (starší žiaci) skončili 
na 7. mieste z celkovo 12-tich 
tímov. 

V poslednom zápase sme sa 
lúčili aj s hráčom A-mužstva 
Ing. Ladislavom Dankom, 
ktorý posledným zápasom v 
ročníku 2017/2018 ukončil ak-
tívnu hráčsku kariéru. Rozlúčil 
sa parádnymi dvoma gólmi, 
ktoré stihol streliť súperovi, 
hoci nastúpil iba na posled-
ných 20 minút pred koncom 

hracieho času v majstrovskom 
zápase FK Kechnec - TJ Petrov 
(zápas sa skončil dôstojným 
víťazstvom pre Kechnec 8:1). 
Vedenie klubu mu pripravilo 
po zápase peknú rozlúčku.

Dúfame, že po skončení hráč-
skej kariéry sa bude tak ako do-
teraz, venovať rozvoju futbalu a 
športu v našej obci.

Jedná sa o osobu, ktorá vo vý-
raznej miere prispela k tomu, 
že po 43 rokoch sa prinavrá-
til futbal do našej obce. Bol 
iniciátorom a zakladateľom 
novovzniknutého futbalového 

klubu. V začiatkoch a priebež-
ne počas riadenia FK Kechnec 
sa ešte osobne zapájal ako 
aktívny hráč  do zviditeľnenia 
FK Kechnec, kde sa dosahovali 
pozoruhodné výsledky. V ne-
malej miere sa aktívne venoval 
rozvoju futbalu. Svoje bohaté 
hráčske skúsenosti odovzdával 
mladej generácii. Organizo-
val rôzne futbalové turnaje 
pre všetky vekové kategórie. 
Aktívne sa zapájal aj do rozví-
jania iných druhov športu. Je 
to osoba, ktorá v maximálnej 
miere prispela k rozvoju futba-
lu. Obetoval svoj voľný čas pre 
veci verejné. Práca okolo špor-

tu vždy bola a je aj v súčasnosti 
náročná, pretože športové ak-
tivity sa zabezpečujú v dňoch 
pracovného pokoja a voľna.

Dovolím si vyjadriť veľké poďa-
kovanie v mene vedenia obce 
a futbalového klubu, v mene 
športovcov a fanúšikov za jeho 
dlhodobú aktívnu prácu pre 
FK Kechnec, ktorou zviditeľ-
ňoval našu obec široko-ďaleko.

Kedves sportbarátok,

Észre sem vettük, és már le is 
telt  a KSzFSz  2017/2018-as 
futballszezonja  a  IV. Liga  Déli 
felnőtt csoportjában.

A 2017/2018-as versenyévadot 
újoncként kezdtük, jelentősebb 
tapasztalatok nélkül, így  sok 
kérdést úgyszólván menet köz-
ben kellett megoldanunk, amik 
szorosan  összefüggtek az FK 
Kenyhec futball klub műkö-
désével.   Mint  a KSzFSz   IV. 
Ligájának  versenyében  a Déli 
felnőtt csoport újoncai nem  tűz-
tünk ki  merész célokat magunk 
elé.   A feladat az egész csapat 
összetartása és a IV. Ligában 
maradás volt.  Meg kell jegyezni 
azt is, hogy nem csak a felnőttek 
A-csapatával, hanem a többi 
korosztály, a serdülők és ifik csa-
patával is foglalkoznunk kellett.

Tisztában vagyunk azzal, hogy 
mit kell tennünk az ifjúsági lab-
darúgás javítása érdekében, fő-
leg  új rendszer bevezetésére van 
szükség a reménybeli labdarú-
gók nevelésében és előkészítésé-
ben. Elindítottunk egy bizonyos 
folyamatot. Jó anyagi és techni-
kai alapunk van ahhoz, hogy a 
legkisebbektől a felnőttekig ígé-
retes  labdarúgókat neveljünk. 
Szilárd alapot képez majd az  új 
9 osztályos  általános iskola lét-
rehozása. Ennek az iskolának a 
létrejötte reménnyel és várako-
zással tölt el minket, hogy ele-
gendő érdeklődő lesz majd helyi 
szinten  a sport, és ezen belül a 
futball iránt.  De érdeklődéssel 
várjuk  és üdvözöljük az ösz-
szes fiút és lányt –  reménybeli  
“sportkedvelő”  fiatalokat, akik a 
mi futball klubunkban szeretné-

nek játszani, függetlenül attól, 
honnan származnak.

Jó feltételeket teremtettünk 
a labdarúgás oktatásához és 
prezentálásához. A futball klu-
bot kibővítjük  megfelelő kép-
zettségű edzőkkel és szakmai  
csoporttal az egyes  korcsopor-
tokban  az oktatási folyamat 
javítása érdekében, hogy ráter-
mett  futballistákat nevelhes-
sünk.  Sem  a múltban,  sem a je-
lenben egyáltalán nem egyszerű 
feladat az egyén edzése. Mindez 
„hangyaszorgalmú“ hosszútávú 
és céltudatos munkát igényel.

Az út és a célok kihívást jelen-
tenek, megtesszük amit tudunk. 
Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a mi labdarúgó klu-
bunk amatőr. Sok dolgot önkén-
tesekkel oldunk meg, akiknek 
nagyon hálásak vagyunk. A 
sportolók oktatása és a futball 
klub  vezetése nem egyszerű 
dolog. Hosszútávú, türelmes 
munkát igényel, sok rajongót  
és olyan személyiségeket, akik 
hajlandóak a közügyekkel fog-
lalkozni.

Az ifik  és a serdülők nevelésében  
továbbra is a szülők, az oktatók, 
a klubvezetés és a község vezeté-
se játsszák a főszerepet. Szem-
benézünk az  új kihívásokkal,  és 
teljes támogatást várunk a szü-
lőktől,  a rajongóktól, a Kenyneci  
Általános Iskola vezetőségétől,  a 
község vezetőségétől és minda-
zoktól, akik szeretik a labdarú-
gást, a sportot. Üdvözlünk min-
den segítséget az FK Kenyheci   
futballistáinak nevelése, fejlesz-
tése terén.  Az ajtó mindenki 
előtt nyitva áll, aki segíteni sze-
retne és érdeklődik a  foci  jövője 

iránt Kenyhecen.

Csapataink  eredményei  a 
2017/2018-as szezonban:

A  KSzFSz   IV. Ligájának  verse-
nyében  a Déli felnőtt csoportban 
12.helyen  végzett  felnőtt csapa-
tunk, 16 csapat közül.

A  KSzFSz   III. Ligájának  ver-
senyében  a Keleti  idősebb Ifik  
csoportban 13.helyen (utolsó 
előtti) helyen végzett ifi csapa-
tunk.

A KFSz Kassa-környéke I. osz-
tályának versenyében  idősebb 
serdülők csoportjában  7. helyen  
végzett serdülő csapatunk, 12 
csapat közül.

Az utolsó mérkőzésen  bú-
csúztunk  az A-csapat játéko-
sától , Danko Lászlótól, aki a 
2017/2018-as utolsó mérkő-
zésén befejezte aktív játékosi 
karrierjét. Parádés két góllal bú-
csúzott, amit annak ellenére lőtt 
az ellenfél hálójába, hogy csak 
a játékidő  utolsó 20 percében 
lépett pályára az FK Kechnec – 
TJ Petrov meccsen  (a mérkőzés  
Kenyhec megérdemelt  győzel-
mével 8:1-re  végződött ).
A klub vezetősége szép búcsú-
partit rendezett  neki a meccs 
után.

Reméljük, hogy  játékosi  karri-
erjének végeztével  továbbra is 
foglalkozik majd  a labdarúgás-
sal és a sporttal községünkben.

Egy olyan személyről van szó, 
aki jelentősen hozzájárult ah-
hoz, hogy 43 év után  visszatért a 
foci  községünkbe. Ő volt az újon-
nan alapított labdarúgó klub 

kezdeményezője és alapítója. A 
kezdetektől mostanáig  a klub 
vezetőjeként és aktív játékosként 
is  sokat tett azért, hogy felkeltse 
a figyelmet  és láthatóvá tegye 
a futball klubot, amiben figye-
lemre méltó eredményeket ért 
el. Aktívan  vett részt  a futball 
fejlesztésében. Gazdag  játékosi  
tapasztalatát szívesen adta át a  
fiatal generációnak. Különféle 
labdarúgótornákat szervezett 
minden korosztály számára. 
Tevékenyen részt vett más spor-
tok fejlesztésében is. Ő az a sze-
mély, aki  maximális mértékben 
hozzájárult a futball fejlesztésé-
hez. Feláldozta a szabadidejét  
közügyekre.  A sport területén 
folytatott munka mindig  idő-
igényes volt, és ma is az, mivel 
a sporteseményeket általában a  
szabadnapokon bonyolítják le.

Ezúton is szeretném kifejezni  
köszönetünket az önkormány-
zat és a labdarúgó klub nevében, 
valamint  a sportolók és a rajon-
gók nevében  a futball klubért 
végzett hosszantartó, aktív 
munkájáért,  amellyel  közsé-
günk  jóhírét öregbítette közel s 
távol.



sTReTnuTie na ŠTedRý deň
szenTesTei TalálkozÓ

ŠTeFansKá  
zábaVa 2017
isTván-napi bál 2017

silVesTeR 2017
szilveszTer 2017

Spoločné stretnutie na Štedrý 
deň 24. decembra v centre obce 
otvoril pán starosta, zavinšoval 
všetkým prítomným pokojné a 
požehnané prežitie najkrajších 
sviatkov roka. Potom zaspievali 
krásne koledy deti z miestnej 
materskej a základnej školy. 
Následne si tí najmenší prebrali 
prichystané vianočné darčeky a 
tí starší si navzájom v príjemnej 
atmosfére vinšovali. Potom sa 
všetci v príjemnej vianočnej 
atmosfére rozišli sláviť najkraj-
šie sviatky roka v kruhu svojich 
rodín.

Na sklonku minulého roku sme 
zorganizovali 4. ročník Štefan-
skej zábavy, ktorá sa konala 26. 
decembra 2017 v Kongresovej 
sále obecného úradu v Kechneci. 
Na zábave v štýle ,,Batyubál” celý 
večer hrala hudobná skupina – 
JIMMY BAND. Štefanská zába-
va sa celý večer až do rána niesla 
v duchu príjemnej atmosféry. Tí 
odvážnejší si opäť mohli vyskúšať 
aj karaoke show, ktorá bola spolu 
s tombolou, ktorú venoval posla-
nec Ing. Tomáš Konkoly, spestre-
ním večera. Štvrtý ročník tohto 
podujatia dopadol opäť úspešne, 
tešíme sa na ďalší ročník.

V amfiteátri obce Kechnec ani 
v roku 2017 nechýbala každo-
ročná oslava, resp. rozlúčka so 
starým rokom – Silvester 2017. 
Kechnečania, ktorí sa zišli na tejto 
akcii spoločne oslávili záver roka 
pod holým nebom v príjemnej 
atmosfére a s horúcim vareným 
vínkom a dobrou hudbou. Nový 
rok bol zahájený spoločným 
prípitkom a následne ohňostro-
jom, ktorý bol tento rok situovaný 
pri vodojeme nad obcou a svetlá 
tancovali v rytme hudby, ktorá sa 
niesla z reproduktorov pri amfi-
teátri.

Az év legszebb ünnepén a közös 
megemlékezést december 24-én, 
Szentestén, a  polgármester úr 
nyitotta meg a faluközpontban, és 
minden jelenlevőnek áldott és békés 
ünnepeket kívánt. Utána az óvodás 
és iskolás gyerekek előadásában fel-
csendültek a szép karácsonyi dalok. 
Ezt követően a legkisebbek vehették 
át a nekik szánt karácsonyi aján-
dékokat míg az idősebbek boldog 
ünnepeket kívántak egymásnak, 
majd kellemes karácsonyi hangu-
latban tértek meg otthonaikba, hogy 
családjaik körében ünnepeljék az év 
legszebb ünnepét.

Év végén  már 4. alkalommal ren-
deztük meg az István-napi bált  
2017. december 26-án a Kenyheci 
Községi Hivatal kongresszusi ter-
mében.  A „batyubál“  jellegű mu-
latságon a JIMMY BAND zenekar 
húzta a talpalávalót. A jó hangulatú  
István bál a kora reggeli órákig tar-
tott. A bátrabbak ismét kipróbálhat-
ták tehetségüket  a karaoke show-
ban, melyet a tombolával együtt  
Ing. Konkoly Tamás  biztosított a 
mulatság színesebbé tétele végett.  
A negyedik  évfolyam is jól sikerült , 
örömmel várjuk a következőt.

A kenyheci Amfiteátrumban 2017-
ben sem hiányzott az évente meg-
rendezésre 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   po-
hárköszöntővel és tűzijátékkal üd-
vözöltük. A fellövési helyszínt a falu 
feletti  víztározóhoz helyeztük át,  
ezért teljes pompájában élvezhettük  
az Amfiteátrum  melletti hangszó-
rókból szóló zene ritmusára táncoló 
fényjátékot.



27. RepRezenTačný ples
27. reprezenTáciÓs bál

V sobotu 3. februára sa konal 27.  
reprezentačný ples obce Kech-
nec. 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 rozvojových aktivitách. 
Udelili sme aj čestné občianstvo 
4 odborníkom – pracovitým 
chlapom: Jánovi Budzákovi st., 
Jánovi Budzákovi ml., Stanisla-
vovi Halčinovi a Jánovi Holu-
jovi, ktorí od roku 2006 doslova 

„vybudovali našu obec“, keďže 
boli stavebníkmi nasledovných 
stavieb a objektov: domov dô-
chodcov, polyfunkčný objekt 
- hotel, obchodné centrum v 
strede obce, dom smútku, zvoni-
ca, Rekonštrukcia a prístavba na 
športovom areáli, amfiteáter, ob-
nova Sokolianského potoka vrá-
tane nového mostu a mozaiky z 
dlažby, ktorá je na ňom osadená, 
rekonštrukcia miestneho cinto-
rína, osadenie krížovej cesty na 
miestnom cintoríne, osadenie 
nadrozmerného štátneho znaku 
z dlažby na miestnom cintoríne, 
výmena strechy a zateplenie 

miestneho Rímskokatolíckeho 
kostola, hala v priemyselnej 
zóne, základy a strecha na no-
vostavbe „Modulovej základnej 
školy 1 - 9“, rekonštrukcia átria 
v 40 bytovej jednotke, miestne 
parkoviská, chodníky  a iné.

Účinkujúci: moderátor – 
Viki Ráková, nezabudnuteľná 
česká speváčka Petra Janů  
a maďarská speváčka MarótViki.

Aj tohtoročný ples sa mohol ko-
nať vďaka sponzorom: 
Obec Kechnec,
Obecné združenie občanov 

telesnej kultúry, školstva,  
zdravia a ochrany ŽP Kechnec,
Magneti Marelli Slovakia s. r. o., 
Ceving s. r. o.,
Scorp s. r. o., 
Schelling Slovakia s. r. o.,
Agropulz Skároš s. r. o.,
Alas Slovakia s. r. o., 
Medi – Marti s. r. o., 
Pampair s. r. o.,
Juhapharm s. r. o., 
Rodina Barnová,
Kundrát Vincent,
Henkel s. r. o.,
RHB Solum s. r. o.,
Suprema s. r. o.



KaRneVal 2018
karnevál 2018

A 27. kenyheci reprezentációs 
bált február 3-án, szombaton 
rendeztük meg. A varázslatos 
éjszaka kellemes  légkörben telt 
és a vendégeket gazdag program 
várta egészen  reggelig. Ahogy 
mindig,  most is megköszöntük 
bőkezű szponzorainknak, hogy  
támogatták törekvéseinket. 
Díszpolgári címet adományoz-
tunk négy kiváló szakembernek:  
id. Budzák Jánnak, ifj.Budzák 
Jánnak, Halčin Stanislavnak 
és Holuj  Jánnak, akik 2006-tól 
szó szerint  „felépítették közsé-
günket“, mivel ők voltak a kö-

vetkező létesítmények építői: 
Nyugdíjas otthon, Többfunkciós 
létesítmény – hotel, Üzletköz-
pont a  centrumban, Halottas-
ház, Harangláb, Sportközpont 
átépítése, felújítása, Amfiteát-
rum, Faluközpont felújítása a 
Szakalyi patak mentén híddal 
és térkővel, Helyi köztemető fel-
újítása, Keresztút és nagymére-
tű állami címer  a köztemetőben, 
Helyi római katolikus temp-
lom hőszigetelése és tetőcseréje, 
Hangár az ipari zónában, Mo-
duláris iskola alapozása és a tető 
kivitelezése, 40 lakásos háztömb 

belső udvarának rekonstrukció-
ja, helyi parkolók, járdák, stb.

Közremműködők:
Műsorvezető - 
Rák Viki, a felejthetelen cseh 
énekesnő Petra Janů és a ma-
gyar énekesnő Marót Viki.

Az idei bál is szponzoraink se-
gítségének köszönhetően került 
megrendezésre:  
Kenyhec község, 
A Testkultúra, Oktatás,
Egészségügy És  
Környezetvédelem  

Kenyheci Polgári Társulása, 
MagnetiMarelli Slovakia s. r. o.,
Ceving s.r.o.,
Scorp s. r. o., 
Schelling Slovakia s. r. o.,
Agropulz Skároš s. r. o.,
Alas Slovakia s. r. o., 
Medi – Marti s. r. o., 
Pampair s. r. o.,
Juhapharm s. r. o., 
Rodina Barnová,
Kundrát Vincent,
Henkel s. r. o., 
RHB Solum s. r. o.,
Suprema s. r. o.

Už tradične 16. 2. 2018 sa konala v 
konkresovej sále každoročná ak-
cia pre deti. V programe vystúpili 
postavičky z obľúbeného detského 
seriálu Máša a Medveď. Nechý-
bala ani tombola, v ktorej vyhral 
ozaj každý. Podrobnosti z priebehu 
opisuje riaditeľka Materskej školy 
v Kechneci vo svojom článku.

A hagyományosan megrendezett 
gyerek karneválra 2018.2.16-án 
került sor a kongresszusi terem-
ben. A műsorban felléptek a kedvelt 
mesefigurák: Mása és a Medve. 
Nem hiányzott a tombola sem, ahol 
valóban mindenki nyert valamit. 
Bővebben az óvodaigazgató cikké-
ben olvashatnak az eseményről.



sláVnosTné odoVzdanie ModuloVeJ 
záKladneJ ŠKoly 1-9 a odoVzdanie 
česTnéHo občiansTVa
a 9 oszTálYos moduláris alapiskola ünnepÉlYes 
áTadása És díszpolgári cím adománYozása

Dňa 18. 5. 2018 sme oslavovali 
historický míľnik v živote obce, 
a to slávnostné odovzdanie no-
vovybudovaných priestorov roč-
níkov 1 až 9 modulovej základnej 
školy do užívania. Odovzdávala 
sa modulová novostavba, ktorá 
sa prepojila spojovacou chodbou 
s terajšími priestormi školy. 
Otvorenie moderovala Aneta 
Parišková a prišli nás podporiť 
aj štátni predstavitelia: splno-
mocnenec vlády SR pre rómske 
komunity pán Ábel Ravasz, 
riaditeľ regionálnej koordinácie 
úradu splnomocnenca vlády 
pán Peter Jendrál, riaditeľ od-
boru strategického plánovania 
Úradu podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu 
p. Kvetoslav Kmec a taktiež 
bývalý britský veľvyslanec na 
Slovensku J. E. Michael Roberts. 
Po trojjazyčnom slovensko- 
anglicko-maďarskom vystúpení 
miestnych žiakov sa slávnostne 
prestrihla páska pri vstupe do 
nových priestorov. Deťom sme 
rozdali balóny a všetci prítomní 
si mohli pochutnať na pečenej 
klobáse, langošoch, vínku, čapo-
vanom pive a kofole pri príjem-
nej cimbalovej hudbe. 

Táto slávnostne odovzdaná 
stavba umožní pokračovanie 
doterajších žiakov v štúdiu, 
ako aj otváranie nových tried, 

2018. május 18-án a község éle-
tének történelmi mérföldkövéhez 
érkeztünk, mégpedig az újon-
nan épült  9 osztályos Moduláris 
Alapiskola ünnepélyes átadása-
kor. Átadásra került az új modu-
láris rész, melyet folyosó köt össze 
az iskola jelenlegi helyiségeivel. Az  
ünnepség műsorvezetője Aneta 
Parišková volt, de  állami tisztség-
viselők is megtiszteltek bennünket 
részvételükkel: Ravasz Ábel úr  
romaügyi kormánybiztos, Peter 
Jendrál úr a Kormánybiztosi Hi-
vatal regionális koordinációjának 
igazgatója, Kvetoslav Kmec úr, a 
 Miniszterelnök-helyettesi Hi-
vatal stratégiai tervezési osztá-
lyának a beruházásért és infor-
matizálásért felelős igazgatója 
valamint  Őexcellenciája Michael 
Roberts  úr, volt brit nagykövet. 
A helyi diákok három nyelvű 
(szlovák-angol-magyar) fellépése 
után  ünnepélyesen vágtuk át a 
szalagot az új épület bejáratánál. 
A gyerekek lufikat kaptak és min-
den jelenlevő megkóstohatta a 
finom sült kolbászt, lángost , bort, 
sört és kofolát, mindezt kellemes 
cimbalom muzsika mellett. 

Az átadott létesítménynek kö-
szönhetően az iskola diákjai 
tovább folytathatják tanulmá-
nyaikat, sőt lehetőség nyílik új 
osztályok nyitására is, mivel a 
tavalyi beiratkozás után elértük 

nakoľko v septembri minulého 
roku sme naplnili kapacity 
pôvodnej budovy a od septem-
bra 2018 by už do pôvodných 
priestorov nemohli z kapacit-
ných dôvodov nastúpiť ďalší 
prváci. 

Večer pokračoval v Kongresovej 
sále obecného úradu slávnost-
ným odovzdaním titulu čestný 
občan obce Kechnec pre J. E. 
Michaela Robertsa, ktorý našu 
obec počas svojho pôsobenia 
ako britského veľvyslanca na 
Slovensku niekoľkokrát navští-
vil, odohral aj organový koncert 
v miestnom rímskokatolíc-
kom kostole v roku 2009 vždy 
podporoval rozvojové projekty 
našej obce, ako aj snahu obce 
Kechnec o vybudovanie Európ-
skej integrovanej školy. Z orga-
nizačných dôvodov, keďže sme 
si chceli uctiť oceneného, ktorý 
má záľubu vo vážnej hudbe, 
koncertom orchestra Musica 
iuvenalis, ktorý sa nemohol 
konať „pod holým nebom“, bol 
samotný akt odovzdávania ne-
verejný a zúčastnili sa na ňom 
okrem oceneného a jeho hostí 
aj učiteľky z miestnych škôl, 
poslanci obecného zastupiteľ-
stva, čestní občania obce  a zá-
stupcovia firiem z priemyselnej 
zóny.

az eredeti épület kapacitásának 
maximumát, és 2018 szeptembe-
rében már nem lett volna hely az 
újabb elsősök fogadására.

Az ünnepség  este folytatódott  a 
községi hivatal kongresszusi ter-
mében. A „Kenyhec Díszpolgára“ 
címet adományoztuk Michael 
Roberts  úr Őexcellenciájának, 
aki brit nagykövetként tevékeny-
kedett Szlovákiában, és hivatali 
ideje alatt többször  ellátogatott 
községünkbe, sőt 2009-ben  orgo-
nakoncertet adott a helyi római 
katolikus templomban. Mindig 
támogatta községünk fejlesztési 
terveit és igyekezetünket az Euró-
pai Integrált Iskola megvalósítá-
sára. Az átadási ceremónia szer-
vezési okokból zártkörű volt, mivel 
elsősorban a kitüntetettet akartuk 
megtisztelni,  mint komolyzene 
rajongót, a Musicaiuvenalis ze-
nekar koncerjével, amely még-
sem lehetett a „szabad ég alatt“.  A 
rendezvényen ezért  a nagykövet 
úr  vendégein kívül részt vettek 
az óvoda és iskola tanárai, az ön-
kormányzat képviselői, Kenyhec 
díszpolgárai és az ipari zónában 
letelepült vállalatok képviselői.





deň MaTieK
anYák napja

onKologiCKý deň
onkolÓgiai nap

Už tradične ani tento rok 
nechýbala v našej obci oslava 
Dňa matiek, ktorú pravidelne 
organizujeme pod záštitou sta-
rostu obce a obecného zastu-
piteľstva. Slávnosť sa konala 
v Kongresovej sále obecného 
úradu v Kechneci s týžden-
ným predstihom dňa 6. mája 
2018, 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. 
Sála bola preplnená a ozaj bolo 
sa na čo pozerať, za čo patrí 
uznanie nielen deťom, ale 
aj učiteľskému zboru oboch 
škôl. Pri odchode sme každú 
mamičku potešili peknou kve-
tinkou. 

V sobotu 16. júna sa v športo-
vom areáli konal už 4. ročník 
podujatia organizovaného pre 
onkologicky choré deti a ich 
príbuzných. Akciu organizujú 
Peter Parkanský zo Sene a 
PhDr. Mária Vereščáková z Ky-
saku. Aj tohto roku pripravili 
pre tieto životom ťažko skú-

Hagyományosan idén sem hi-
ányzott a polgármester és a kép-
viselőtestület védnöksége alatt 
megrendezett  ünnepség Anyák 
Napja alkalmából.  Az ünnepsé-
get a községi hivatal kongresz-
szusi termében tartottuk egy 
héttel korábban, 2018. május 
6-án, ahol kedves műsorral vár-
tuk az édesanyákat. A hivatalos 
programban előbb az óvodások 
léptek fel, őket a helyi alapiskola 
tanulói követték. A terem zsú-
folásig megtelt és igazán volt 
mit nézni, amiért köszönet illeti 
nemcsak a gyerekeket, de a felké-
szítő tanárokat is az iskolából és 
óvodából egyaránt.  Távozáskor 
szép virággal örvendeztettük 
meg az édesanyákat.

Mivel a gyermekek fellépésének 
leginkább a anyukák és nagy-

A daganatos betegségben szen-
vedő gyerekek és hozzátar-
tozóik számára június 16-án, 
szombaton,  már 4. alkalommal 
rendeztek sportnapot a helyi 
sportcsarnokban. Az akciót a 
szinai Parkansky Péter és a 
sároskőszegi  PhDr.Vereščáková 
Mária szervezi. Idén is gazdag 
kultúr- és sportprogramal 

Keďže vystúpenie detí poteší 
najmä ich mamičky a babič-
ky, a keďže sa  nezaobíde bez 
neodmysliteľného džavotu 
a pobehovaniu najmenších, 
rozhodli sme sa tento rok s 
ohľadom na tie skôr narode-
né mamičky usporiadať pre 
nich samostatný kultúrny 
program. Aby si naozaj mohli 
svoj sviatok užiť a oddýchnuť si 
od každodenných povinností, 
pozvali sme ich na spoločný 
obed vrátane ich manželov a 
tak sa nemuseli doma venovať 
vareniu, ale mohli si zaslúžene 
vychutnať počúvanie ever-
greenov v podaní maďarských 
spevákov: Havasi György, 
Kékesi Erika a Radnai Erika a 
následne sa pohostiť a podeba-
tovať s ostatnými prítomnými 
a vedením obce.

šané deti a ich rodiny pestrý 
kultúrny a športový program: 
autogramiádu hráčov HC Ko-
šice, ukážky policajného zboru, 
hasičského zboru, jazdenie na 
koňoch, prekážkovú dráhu a 
skákacie hrady. Obec prispela 
na toto podujatie poskytnutím 
priestorov športového areálu. 

mamák örülnek és a program 
nem lehet meg a legkisebbek ter-
mészetes zsivalya és futkosása 
nélkül, ezért úgy döntöttünk, 
hogy idén a korábban szüle-
tett édesanyák számára külön 
programot szervezünk. Hogy 
teljes legyen az ünnep,  közös 
ebédre hívtuk meg őket férje-
ikkel együtt, hogy ne kelljen a 
házimunkával bajlódniuk oda-
haza, hanem  megérdemelten 
kapcsolódhassanak ki a Havasi 
György, Kékesi Erika  és  Radnai 
Erika előadásában felcsendülő  
örökzöld dallamok ritmusára, fi-
nom ételek, italok mellett, baráti 
társaságban a község vezetősé-
gével együtt. 

várták ezeket a sokat próbált 
gyerekeket és családjaikat. A 
HC Košice  játékosai auto-
gramot  osztottak,  rendőrök és 
tűzoltók tartottak bemutatót, 
volt lovaglás, akadálypálya és 
ugrálóvárak is. A rendezvényre 
a község ingyenesen biztosította  
a sportcsarnokot.





súťaž Vo VýRobe Klobás  
a VýsTaVa HisToRiCKýCH Vozidiel
kolbászTölTő versenY És veTerán auTÓk kiállíTása

deň deTí
gYereknap

Dňa 5. mája 2018 sa uskutočnil 
III. ročník Súťaže vo výrobe klo-
bás na báze miestnych tradícií 
s možnou ochutnávkou.  Do 
súťaže sa zapojilo 13 družstiev. 
Prvé tri miesta obsadili: Cinyó 
team, Potraviny Maja a Agropulz 
Skároš. Len pripomíname, že 
družstvá sa bodovali navzájom 
v porote, zloženej zo zástup-
cov tímov. Na tento deň sme 
pripravili aj rad sprievodných 
a zaujímavých akcií pre každú 

Sobota 2. júna patrila našim naj-
menším kechnečanom, pre kto-
rých sme pripravili v športovom 
areáli oslavu Dňa detí. Počas ve-
selého dňa bol pre deti priprave-
ný bohatý kultúrny program, ako 
rôzne nafukovacie atrakcie, sú-

A Kolbásztöltő Verseny III. évad-
ját rendeztük meg 2018. május 
5-én a helyi hagyományok alap-
ján kóstolóval egybekötve. 13 csa-
pat versenyzett. Az első három 
helyen a Cinyó team,  Agropulz 
Skároš és a Maja Élelmiszer csa-
pata végzett ebben a sorrendben. 
Csak megjegyezzük, hogy a csa-
patok egymást is pontozták, és a 
bírálóbizottságban minden csa-
pat képviseltette magát  egy-egy 
taggal. 

Június 2-a a legkisebb kenyheci-
eké volt, akiknek gyereknapi ün-
nepséget rendeztünk a sportköz-
pontban.  A vidám,  napsütéses 
napon gazdag műsorkínálatból 
válogathattak a gyerekek. Voltak 
ugrálóvárak, versenyszámok és   

vekovú kategóriu priamo v špor-
tovom areáli, kde sme súčasne 
organizovali aj výstavu historic-
kých vozidiel, ktoré zavítali  do 
našej obce. Počas výstavy mali 
návštevníci možnosť pokochať 
sa skutočnými automobilovými 
skvostami. Pre deti  boli opäť 
pripravené skákacie hrady a pre 
všetkých návštevníkov dobré 
jedlo a občerstvenie.

ťaže a kultúrny program v poda-
ní Divadla Portál, ktoré vystúpilo 
s interaktívnym predstavením O 
žabej princeznej. Každé dieťa do 
15 rokov obdržalo aj bezplatné 
lístky na pizzu, nápoj a zákusok. 

Erre a napra minden korosztály 
számára  egy sor kísérő progra-
mot szerveztünk a sportközpont-
ban., ahol egyúttal a veterán autók 
kiállítását is megrendeztük, akik 
ellátogattak községünkbe. A ki-
állítás ideje alatt mindenki  meg-
csodálhatta ezeket a ritkaságokat, 
A gyerekeket ismét ugráló várak 
várták, a látogatókat pedig  finom 
ételek és italok.

a PORTÁL színház interaktív 
előadásában a Béka királykisasz-
szonyról szóló mesét nézhették 
meg.  Minden 15 év alatti gyerek 
ingyenjegyet kapott  pizzára, üdí-
tőre és  süteményre. 



sTReeTball
sTreeTball

daR pRe súKRoMnú záKladnú ŠKolu  
a MaTeRsKú ŠKolu V KeCHneCi
ajándÉk a magán alapiskola És az Óvoda számára

Dňa 23. 6. 2018 sa v športovom 
areáli uskutočnil už 5. obnovený 
ročník akcie KechnecStreet - sú-
ťaže v streetballe. Toto podujatie 
organizuje Ing. Ladislav Šosták 
v spolupráci s OZ Zober loptu 

Dňa 6. 3. 2018 navštívil našu 
obec  Ing. Rostislav Fojtů, riadi-
teľ spoločnosti ALAS Slovakia, 
s. r. o., ktorá pôsobí v našej obci. 
Ing.  Rostislav Fojtů informoval 
starostu obce JUDr. Ing. Jozefa 
Konkolya, že sa rozhodol darovať 
obci 16 zostáv tabletov Lenovo 
Ideapad, MODEL 80SG a 16 ks 
prislúchajúcich myší Micro-
soft Wireless. Následne boli v 
priestoroch obecného úradu 
spísané protokoly o odovzdaní 
daru a 15 zostáv tabletov a myší 

A sportcsarnokban  2018.6.23-án 
a KechnecStreet 5.felújított év-
folyamára került sor – streetball 
kategóriában. Ezt a rendezvényt  
Šosták Ladislav mérnök szervezi  
a „Fogd a labdát, ne a drogot“ 

2018. március 6-án megláto-
gatta községünket Ing. Rostislav 
Fojtů, a faluban működő ALAS 
Szlovákia igazgatója. Ing. Rostis-
lav Fojtů tájékoztatta JUDr. Ing. 
Konkoly József polgármestert ar-
ról a döntéséről, hogy  16 Lenovo 
ideapad  80SG táblagépet és  16  
Microsoft Wireless egeret ado-
mányoz a községnek. Ezt követő-
en a községi hivatalban megírták 
az átadási jegyzőkönyvet és 15 
darab táblagépet és egeret Fojtů  
úr egyenesen a Magán Alapiskola 

a nie drogy! Obec na túto akciu 
prispieva v podobe poskytnutia 
športového areálu a drobného 
občerstvenia pre registrovaných 
hráčov.

odovzdal pán Fojtů priamo 
riaditeľke Súkromnej základnej 
školy v priestoroch školy za 
účasti detí a 1 zostavu odovzdal 
riaditeľke materskej školy, pre 
potrebu zabezpečenia vyučova-
cích procesov v oboch školách.
Touto cestou by sme chceli Ing. 
Rostislavovi Fojtů, riaditeľovi 
spoločnosti ALAS Slovakia, s. 
r. o., srdečne poďakovať za jeho 
podporu a postoj k obcou rea-
lizovaným projektom. Ešte raz 
srdečná vďaka!

szervezőgárdájával közösen. A 
község azzal járul hozzá a ren-
dezvényhez, hogy ingyenesen 
bocsájtja rendelkezésükre a 
sportcsarnokot és a regisztrált 
versenyzőknek frissítőt biztosít.

igazgatójának, 1 darab táblagépet 
és egeret pedig az Óvoda igazga-
tójának adott át  az oktatási fo-
lyamatok biztosítására mindkét 
intézményben. 
Ezúton szeretnénk Ing. Rostislav 
Fojtů úrnak, az  ALAS Szlovákia 
igazgatójának megköszönni tá-
mogatását és a község által kivi-
telezett projektekhez való pozitív 
hozzáállását.  Még egyszer szívből 
köszönöm!



čo HoVoRia o nás, čo od nás očaKáVaJú a aKo VníMaJú naŠu 
obeC KeCHneC a JeJ aKTiViTy doMa i V zaHRaničí

Hovorí sa:

Kechnec otvárala vlastnú základnú školu, cieľom zostáva vybudovať celý vzdelávací komplex

Obec Kechnec je známa vďaka unikátnemu a úspešnému priemyselnému parku, kde sa etablovalo už 13 zahraničných a domácich investo-
rov. Tentoraz prichádza s ďalším na slovenské pomery unikátnym projektom a bez akýchkoľvek dotácií zo štátneho rozpočtu oficiálne otvára  
Základnú školu. 

Obec Kechnec dňa 18.5.2018 otvorila základnú školu, ročníky 1 - 9  – V obci momentálne žije takmer 1 200 obyvateľov, ktorí môžu 
využívať služby vlastného zdravotného strediska, športového areálu, spoločenského centra alebo materskej školy. Od 18. 5. 2018 k nim po 
predchádzajúcej pilotnej prevádzke oficiálne pribudla aj základná škola, ktorá sa stala základom budúcej integrovanej školy. Jej ambíciou 
bude poskytnúť vzdelanie slovenským i zahraničným žiakom od materskej školy cez základnú školu a strednú odbornú školu s možným po-
kračovaním až po bakalársky typ štúdia vysokej školy.   

Podľa starostu obce a autora tejto myšlienky JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho by sa tým vytvorili široké možnosti na prípravu odborníkov podľa 
potrieb a požiadaviek firiem z priemyselného parku. Tie už predbežne vyjadrili vôľu podieľať sa na materiálno-technickom a prístrojovom vy-
bavení vzdelávacieho komplexu a ich odborníci budú od nasledujúceho školského roku 2018/19 vyučovať aj na základnej škole a neskôr teóriu 
a prax budú rozvíjať aj na pripravovanej strednej odbornej škole. 

„Myšlienka vzniku Integrovanej školy vznikla už v roku 2004, projekt sme zaslali aj na ministerstvo školstva. Prezentovali 
sme ho aj vo svete, všade nás chválili, len na Slovensku nám každý hádzal polená pod nohy. Postupne nás od rôznych úrad-
níkov prestalo baviť neustále počúvať ako sa to nedá zrealizovať. Na ministerstve školstva nám doteraz príliš nepomohli, 
a preto sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Kým inde školy zatvárajú, my sme jednu vybudovali. Na vlastné náklady obce 
sme zrekonštruovali naše spoločenské centrum a spustili v prvej fáze aspoň základnú školu. Som veľmi rád, že od 18. 5. 
2018 ju môžeme oficiálne prevádzkovať a vytvoriť tak priestor na vznik ďalších častí nášho unikátneho výchovno-vzdelá-
vacieho komplexu“, povedal starosta obce. 

Súčasťou školy sú už teraz viacúčelové učebne so špecializáciou na informatiku alebo cudzie jazyky, knižnica či jedáleň s kuchyňou. Neskôr 
k nim po dokúpení pozemku pribudnú aj špecializované laboratóriá,  telocvičňa, bazén, sauna a internát. Dovtedy sa postaví aj plot, aby žia-
ci mohli byť v uzatvorenom komplexe. Základná škola v Kechneci momentálne zabezpečuje výučbu na 1. stupni v ročníkoch, od budúceho 
pribudnú triedy na druhom stupni v 5. až 9. ročníku. Do školy chodia najmä „domáci“ z Kechneca, no aj z okolitých obcí. Zároveň je tam zapí-
saných aj viacero detí košičanov zamestnaných v priemyselnom parku, ktorých si po skončení pracovnej zmeny vyzdvihnú rodičia z družiny. 
V novom školskom roku pribudne aj viacero detí obyvateľov blízkych prihraničných obcí pôvodom zo Slovenska, pre ktorých je po otvorení 
mosta cez rieku Hornád škola v Kechneci tou najbližšou s vyučovacím jazykom slovenským. 

„O správnom rozhodnutí svedčí aj tá skutočnosť, že napr. do prvého ročníka sa nám prihlásilo až 35 budúcich prvákov a 
začínajú k nám chodiť aj ďalšie deti, ktorých rodičia neboli spokojní so zastaraným vyučovacím procesom, výučbou jazy-
kov a vybavením na okolitých základných školách. Vyučovanie u nás prebieha vo forme krúžkov. Po jeho skončení máme k 
dispozícii družinu a k tomu veľké množstvo športových a umeleckých aktivít. Veľký dôraz okrem jazykovej pripravenosti 
kladieme aj na výmenné pobyty študentov a možnosť atraktívnej praxe v centrálach firiem z nášho priemyselného parku v 
rôznych krajinách EÚ. Cieľom je žiakom postupne ponúknuť možnosť začať od materskej školy a prakticky v rámci jednej 
školy pokračovať až po univerzitný typ štúdia,” vysvetľuje starosta.

Slávnostné otvorenie novovybudovanej Základnej školy v Kechneci sa v jej priestoroch uskutočnilo 18. mája o 14.00 hod. Podvečer vo viacúče-
lovej Kongresovej sále prebehlo od 18.00 hod. slávnostné odovzdanie titulu Čestný občan obce Kechnec bývalému britskému veľvyslancovi na 
Slovensku a veľkému podporovateľovi myšlienky vzniku komplexu Integrovanej školy J. E. Michaelovi Robertsovi.  

Aj ocenil on počas svojich predchádzajúcich návštev obce, že v Kechneci existujú viaceré integrované komplexy, ako je napr. sociálno-zdra-
votný alebo športovo-relaxačný a ďalším z nich sa stane nový školský. „Naším cieľom je a bude vybudovať kvalitný školský komplex. 
Keďže sme nechceli prijímať kompromisy, rozhodli sme sa ísť svojou cestou a urobiť to aj bez pomoci štátu. Z vlastných 
zdrojov sme už investovali 1,8 milióna eur do nákupu pozemkov, výstavby inžinierskych sietí, rekonštrukcie priestorov a 
nákupu špičkového vybavenia. Dosť sme ušetrili aj tým, že sme si stavebné práce urobili vo vlastnej réžii. Ľutujem len to, že 
sme zbytočne stratili drahocenný čas, počas ktorého mohla škola už fungovať a vychovávať absolventov pre potreby praxe. 
Verím, že to čo najskôr dobehneme a budeme príkladom aj pre iné obce a mestá v blízkosti investorov, že keď sa chce, tak sa 
dá urobiť naozaj všetko,“ dodal starosta Jozef Konkoly. 

Kde sa nachádza Kechnec ?
Obec Kechnec je situovaná v Košickom kraji neďaleko hraníc s Maďarskom. Má približne 1200 obyvateľov. Na priestore 332 hektárov sa pri 
obci od roku 2003 rozprestiera priemyselný park s kompletnou infraštruktúrou, ktorý je považovaný za jednu z najlepšie pripravených lokalít 
na Slovensku pre príchod investorov. Firmy v priemyselnom parku vytvorili doteraz 3500 nových pracovných miest a investovali v ňom vyše 
1,5 miliardy eur. Momentálne tam sídli Gefco Slovakia, Doppelmayer, Handtmann, Clean Tech, Magnetti Marelli, IEE Sensing Slovakia, 
KUENZ SK, V.O.D.S. a.s., Getrag Ford, Čamaj transport, Evans, Henkel Slovensko, Schelling Slovakia, SWEP Slovakia a CROWN Bevcan 
Slovakia.

Cez tieto vytvorené hodnoty nás vnímajú doma i v zahraničí.



miT mondanak rÓlunk, miT  várnak el Tőlünk, hogYan Tekin-
Tenek kenYhecre És TevÉkenYsÉgÉre iTThon És külFöldön

Azt mondják:

Kenyhec saját alapiskolát nyitott, a cél az egész oktatási komplexum felépítése  

Kenyhec község  egyedülálló és sikeres ipari parkjának köszönhetően került be a köztudatba, ahol 13 külföldi és hazai befektető telepedett le. 
Ezúttal a szlovákiai viszonyokhoz mérten egy másik egyedi projekttel állt elő,  bármiféle  támogatás nélkül hivatalosan megnyitja az Általános 
Iskolát.

Kenyhec  2018.05.18-án megnyitotta a 9 osztályos  Általános Iskolát - A faluban  jelenleg csaknem 1200 lakos  él, akik igénybe vehe-
tik a saját egészségügyi központ, sport- és közösségi komplexum  valamint az  óvoda szolgáltatásait. 2018. május 18-a óta  mindehhez  hivata-
losan is csatlakozik az előzőleg póthelyiségekben  működő  alapiskola, amely a leendő Integrált Iskola alapjává vált. Célja a szlovákiai és külföl-
di tanulók oktatása az óvodától kezdve az általános iskolán és középfokú szakiskolákon keresztül akár  a bakkaleurátusi főiskolai  végzettségig.

Az ötletgazda nem más, mint a  község polgármestere, JUDr. Ing. Konkoly József, aki  szerint  ezáltal széleskörű lehetőség nyílik a szakem-
berképzésre  az ipari parkban működő vállalatok igényei és szükségletei szerint. Ezek a cégek már jelezték is szándékukat, hogy részt kívánnak 
venni az  oktatási komplexum  anyagi-technikai  felszerelésében és a szakértőik már a következő  2018/19 –es tanévtől elkezdik az oktatást az 
alapiskolában amit majd elméleti és gyakorlati síkon is bővítenek a leendő középfokú szakiskolában.

“Az Integrált Iskola létrehozásának ötlete 2004-ben merült fel először, a projektet elküldtük az Oktatási Minisztérium-
nak. Terveinket bemutattuk sokfelé a világban, mindenütt dicsérték, csak Szlovákiában próbált mindenki  keresztbe 
tenni nekünk. Lassan meguntuk hallgatni a  különböző tisztviselőktől, hogy  miért nem lehet a tervünket  megvalósítani. 
Az Oktatási Minisztériumban  sem igen segítettek nekünk, ezért úgy döntöttünk, hogy saját utunkat  járjuk. Amíg má-
sutt iskolákat zárnak be, mi építettünk egyet. Saját költségen felújítottuk a közösségi központunkat, hogy legalább az 
általános iskola alsó tagozatát megnyithassuk benne. Nagy örömömre szolgál, hogy 2018. május 18-tól hivatalosan 
működtethetjük, így lehetőségünk nyílik  az  egyedülálló oktatási  komplexum  további  részlegekkel  való bővítésére. “

Már most az iskola  részét képezik a  többfunkciós  számítástechnika vagy idegen nyelv oktatására szolgáló tantermek,  könyvtár, étkező, 
konyha.  A későbbiekben, újabb földterület megvásárlása után, bővíthetjük  speciális laboratóriumokkal, tornateremmel, uszodával, szaunával 
és diákszállóval. Addig elkészül a kerítés, hogy a diákok  egy zárt komplexumban lehessenek. A  Kenyheci Általános Iskolában jelenleg alsó 
tagozaton  folyik a tanítás, jövő évtől a felső tagozattal bővül 5-től  9-ik   osztályig.  Az iskolába elsősorban „hazaiak“ járnak Kenyhecről, de a 
környező településekről is. Néhány kassai gyerek is ide jár iskolába, akiknek a szülei az ipari parkban dolgoznak. Őket munka után veszik ki a 
szülők a napköziből.  Az új tanévben még több gyermek érkezik a közeli határmenti településekről, akik  Szlovákiából származnak, és számukra 
a Hernád-híd megnyitása után a mi iskolánk a legközelebbi szlovák nyelvű oktatási intézmény.

“Döntésünk helyességéről tanúskodik az a tény is, hogy eddig 35 gyereket irattak be hozzánk 1. osztályba a következő 
tanévtől, de további gyerekek is jönnek, akiknek a szülei nem elégedettek az elavult oktatási módszerekkel, az idegen 
nyelv oktatásával és  a környező iskolák felszereltségével. Az oktatás tantárgyblokkok, körök formájában történik. A 
tanítás után  napközi várja a gyerekeket és egy sor művészeti-  és sport szakkör.  A nyelvi készség mellett nagy hangsúlyt  
fektetünk a diákcsere programra  és  a szakmai gyakorlat lehetőségére az ipari parkban letelepült cégek  központjaiban 
szerte az EU-ban. Az a célunk, hogy a diákoknak  felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy  tulajdonképpen egy iskolában ta-
nulhasson az óvodától  akár a főiskoláig,“ magyarázza a polgármester.

A Kenyhecen épült  új alapiskola ünnepélyes megnyitójára május 18-án 14.00 órai kezdettel került sor az iskola épületében.  A községi hivatal 
kongresszusi termében este 18 órakor került sor  a „Kenyhec Díszpolgára“ cím ünnepélyes átadására  Michael Roberts  úr  Őexcellenciájának, 
aki brit nagykövetként  tevékenykedett  Szlovákiában  és  mindig  támogatta községünk fejlesztési terveit és igyekezetünket az Európai Inte-
grált Iskola megvalósítására.

Korábbi látogatásai során a nagykövet úr nagyra értékelte, hogy Kenyhecen  több integrált komplexum van. Ilyen a szociális-egészségügyi 
vagy a sport-relaxációs komplexum és a következő az új  oktatási lesz. “A célunk az és az is marad, hogy minőségi iskolai komplex-
umot építsünk ki.  Mivel nem akartunk kompromisszumot kötni, úgy döntöttünk, hogy a saját utunkat járva, állami 
segítség nélkül valósítjuk meg  terveinket. Saját forrásból már 1,8 millió eurót  fordítottunk földvásárlásra,  a közművek 
kiépítésére, a helyiségek  rekonstrukciójára és  a legmodernebb berendezésre. Sokat megtakarítottunk azzal, hogy az 
építési munkálatokat magunk végeztük el.  Csak a feleslegesen elvesztegetett drága időt sajnálom, mert  az  iskola már 
régen működhetett volna és jó szakembereket nevelhetett volna  a gyakorlati  igényeknek megfelelően. Bízom  benne, hogy 
ezt  a lemaradást mielőbb behozzuk, és jó példával szolgálunk a  befektetők  közelében fekvő  falvaknak és városoknak , 
hogy ha igazán akarunk valamit, akkor meg is tudjuk valósítani,“   mondta Konkoly József polgármester.

Hol van Kenyhec?
Kenyhec község a Kassai kerületben található,  nem messzire a magyar határtól. Kb. 1200 lakosa van.  A falu határában 2003 óta 332 hek-
táron  terül el   a teljes infrastruktúrával rendelkező ipari park, amely Szlovákia egyik legjobban előkészített ipari parkja a befektetők számára. 
Az Ipari Parkban működő cégek eddig 3500 új munkahelyet  hoztak  létre, és több mint 1,5 milliárd eurót  fektettek  be. Jelenleg a Gefco Slo-
vakia, a Doppelmayer, a Handtmann, a Clean Tech, a Magnetti Marelli, az IEE Sensing Slovakia, a KUENZ SK, a V.O.D.S. a Getrag Ford, a 
Čamaj szállítmányozás, az Evans, a Henkel Slovakia, a Schelling Slovakia, a SWEP Slovakia és a CROWN Bevcan Slovakia  üzemel itt.

Ezeknek a létrehozott értékeknek az alapján értékelnek bennünket itthon és külföldön. 



KeCHneCKé dni 2018
kenYheci napok 2018

Piatok 29. 6. 2018 – ŠPortový areál

20.00 Projekcia filmu o Kechneci

20.30  Oficiálne otvorenie Kechneckých dní 2018
 Starosta obce JUDr. Ing.  Jozef Konkoly  
 a  moderátorka Viki Ráková

21.00 Koncert IMT Smile

22.15  Ohňostroj
  
Sobota 30.6.2018 – ŠPortový areál

8.00 Súťaž vo varení gulášu

9.00 Hudobná skupina Pavelčákovci
            moderátorka – Viki Ráková

10.00 Program pre deti: detské atrakcie – nafukovacie hrady, 
 exhibícia policajného  komanda

13.00 Ochutnávka jedál

14.00 Vyhodnotenie súťaže vo varení 

19.30 Videoprojekcia filmu o Kechneci
 Príhovor starostu Kechneca JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho,  
 moderátorka Viki Ráková.
 Oceňovanie športovcov

21.15 – Koncert hudobnej skupiny EDDA Művek z Maďarska

Sobota 30. 6. 2018 – amfiteáter

17.00 Divadelné predstavenie s pesničkami pre deti - 
 moderátorka Viki Ráková

VSTUP JE BEZPLATNÝ. 
Predajné stánky s bohatým občerstvením: jedlo, 
alko, nealko

Péntek 2018.6.29. - SPortközPont

20.00 Filmvetítés Kenyhecről

20.30 A Kenyheci Napok hivatalos megnyitója
 JUDr. Ing. Konkoly József polgármester 
 és Rák Viki műsorvezető

21.00 IMT Smile koncert

22.15 Tüzijáték

Szombat 2018.6.30. – SPortközPont

8.00 Gulyásfőző verseny

9.00 Pavelčák együttes
 Rák Viki moderátor

10.00 Gyermekprogramok: látványosságok, ugrálóvárak, 
 rendőrkommandó bemutatója

13.00 Ételkóstoló

14.00 Főzőverseny  eredményhirdetése

19.30 Filmvetítés  Kenyhecről
 JUDr. Ing. Konkoly József polgármester beszéde, 
 Rák Viki műsorvezető
 Sportolók díjazása

21.15 A magyarországi  EDDA  Művek koncertje

Szombat 2018.6.30. – amfiteátrum

17.00 színházi előadás gyerekeknek – Rák Viki műsorvezető

beLéPéS inGYeneS
étel-és italbüfék: étel, alkoholos és alkoholmentes italok


