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Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,
v prvom rade mi dovoľte poslať jedno veľké „ĎAKUJEM“ všetkým, ktorí sa v tomto 
roku zaslúžili o zveľadenie našej obce. Vidím veľa dobre vykonanej práce, ktorá sa 
hrdo týči na vrchole našich každodenných starostí i radostí. Nedáva nám zabudnúť, 
čo zmôže ľudská spolupatričnosť, ochota a pracovitosť. Rok 2011 bol pre obec 
Kechnec, tak aj pre mňa ako starostu, jedným z najnáročnejších v tejto funkcii. 
Hektické tempo zo začiatku roka nás sprevádzalo celých dvanásť mesiacov.  

Usporiadali sme množstvo kultúrnych akcií, na ktorých vystúpili známi umelci ako 
napríklad Karel Gott, Sisa Sklovská, Filip Tůma, maďarská skupina Neoton či mnohí 
iní. Rozbehli sme projekty prinášajúce prospech nielen obci, ale aj Vám občanom. 
Počas Kechneckých dní sme odovzdali do užívania zrekonštruované centrum obce  
s novým amfiteátrom, nevídanými technickými možnosťami a príjemným 
posedením v kultúrnom prostredí a zeleni. Otvorili sme vínnu pivnicu, ktorá svojou 
autentickou atmosférou poskytuje príjemný oddych a potešenie. 

Obzvlášť hrdý som na zrekonštruovanú materskú školu, ktorá malým škôlkarom 
poskytuje nadštandardné vybavenie. Drevené vonkajšie ihrisko, nová telocvičňa, 
počítačová učebňa s 30 počítačmi či jazyková učebňa sú pre deti zárukou kvalitne 
stráveného času. Mysleli sme aj na motorizovaných rodičov a pred škôlkou vyrástlo 
nové parkovisko pre bezpečné parkovanie. Celková rekonštrukcia si vyžiadala 
nemalé investície, na ktorých sa spoločnými silami podieľali obec a sponzori  
z priemyselnej zóny. 

V mesiaci november sme za prítomnosti prezidenta Slovenského futbalového zväzu 
Ing. Jána Kováčika slávnostne otvorili futbalový areál. Ihrisko bude slúžiť futba-
lovému klubu FK Kechnec, ako aj športuchtivým deťom a mládeži z  našej obce i 
blízkeho okolia. Využívať ho budú aj zamestnanci spoločností z Priemyselnej zóny 
Kechnec. 

Touto cestou by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 
Bez pracovitých rúk našich zamestnancov by sa  nedosiahli obdivuhodné výsledky. 
Ďakujeme zamestnancom obecného úradu, úpravne vody, ČOV, Poľnostavu a 
všetkým, ktorí pracovali v obci 9 mesiacov v rámci aktivačných prác. Obec sa  bude 
usilovať aj naďalej zamestnať čo najväčší počet nezamestnaných a využije každú 
príležitosť priviesť znevýhodnených a sociálne odkázaných pracovníkov na trh 
práce. Získame tak pre obec dobrých pracovníkov a pre nich samotných a ich rodiny 
finančné zabezpečenie.

Prajem Vám, aby ste nadchádzajúce sviatočné dni strávili v kruhu svojich najbližších 
v hojnosti, láske, zdraví a porozumení. Do nového roka 2012 Vám želám mnoho síl a 
úspechov pri realizácii všetkých predsavzatí a túžob. Našej obci prajem, aby pokrok, 
ktorý v Kechneci napreduje míľovými krokmi neustal. Ba práve naopak, aby predčil 
očakávania nás všetkých.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Tisztelt lakosság, 
kedves barátaim,
Legelőször is engedjék meg, hogy 
egy nagy „KÖSZÖNÖMÖT” mondjak 
mindazoknak, akik ez éven sokat 
tettek a falu fejlesztéséért. Látom 
a sok jól elvégzett munkát, ami 
mindennapi gondjaink és örömeink 
méltó megkoronázása. Emlékeztet 
arra, mire képes az összetartás, az 
akarat és a szorgos munka. Kenyhec 
községnek, de polgármesterként 
nekem is,  2011 volt az egyik  legne-
hezebb év. Az év elején beindult 
hektikus tempó végigkísért minket 
mind a tizenkét hónapban.

Számos kulturális rendezvényünk 
volt, melyen olyan művészek léptek 
fel mint Karel Gott, Sisa Sklovská, 
Filip Tůma, a magyarországi Neoton 
együttes és még sokan mások. Olyan projekteket indítottunk be, amelyek nem csak 
a falunak, de Önöknek, a lakosságnak is hasznot hoznak. A Kenyheci Napok idején 
átadtuk a felújított faluközpontot és az átlag feletti műszaki felszereltségű szabadtéri 
színpadot, A parkosított, kulturált környezetben kellemes pihenőrészt alakítottunk ki 
ülőhelyekkel. Megnyitottuk a borospincét, mely autentikus légkörével kellemes pihenést 
és kikapcsolódást nyújt.

Különösen büszke vagyok a felújított óvodára, amely átlag feletti körülményeket biztosít 
az óvodásoknak. A kültéri fából készített játszótér, az új tornaterem, a 30 számítógéppel 
felszerelt számítógépterem, nyelvi tanterem biztosítja, hogy  gyerekeink hasznosan 
töltik el itt az időt. Gondoltunk a motorizált szülőkre is, számukra készült az óvoda előtti 
biztonságos parkoló. A teljes felújítás jelentős beruházást igényelt, amely a község és az 
ipari parkban tevékenykedő szponzorok közös erőfeszítésének eredménye.

A Szlovák Futballszövetség elnökének, Ing. Ján Kováčiknak jelenlétében ünnepélyes 
keretek között adtuk át az új futballpályát novemberben. A pálya az FK Kechnec futball-
csapatának szolgál majd, valamint a kenyheci és környékbeli  sportkedvelő gyerekeknek 
és ifjúságnak. Ugyancsak igénybe veszik majd a Kenyheci Ipari Park dolgozói. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ezekhez az eredmé-
nyekhez.  Az ő dolgos kezük hozta létre azokat az értékeket, amikre méltán lehetünk 
büszkék mindannyian. Köszönöm a községi hivatal dolgozóinak, a vízmű és a szennyvíz-
tisztító állomás dolgozóinak, a Poľnostav alkalmazottainak és az aktivációs programban 
9 hónapig itt dolgozóknak  lekiismeretes és odaadó munkájukat.  A község a jövőben is 
kihasznál majd minden alkalmat, hogy visszahozza a munkapiacra a hátrányos helyzetű 
és szociálisan rászoruló embereket. Ezáltal jó munkaerőt nyerünk a község számára,  
nekik maguknak  és családjuknak pedig anyagi biztonságot nyújthatunk.

Kívánom Önöknek, hogy a közelgő ünnepeket családi körben tölthessék bőségben, 
szeretetben, egészségben és megértésben. Az új évben,  2012-ben,  pedig sok erőt és 
sikert kívánok kitűzött céljaik és vágyaik megvalósításához. Községünknek azt kívánom, 
hogy az a fejlődés, amely Kenyhecen mérföldes léptekkel halad, ne torpanjon meg. Sőt 
ellenkezőleg, múlja felül várakozásainkat.
      

JUDr. Ing. Konkoly József
polgármester
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V Kechneci sa plesalo
V sobotu 5. februára sa uskutočnil už 20. ročník 
reprezentačného plesu obce Kechnec. Bohatý 
program, vynikajúcu zábavu a pestré menu 
ocenilo takmer 350 plesajúcich hostí.

Oslava dňa matiek
Ako poďakovanie za lásku a starostlivosť deti  
z MŠ Kechnec predviedli svojim mamičkám 
pekne pripravený program (8. mája). Vystúpila 
i miestna rómska skupina a folklórny súbor 
Čarnica.

Spojovací most cez rieku Hornád
V rámci projektu „Výstavba pohraničného mostu 
cez rieku Hornád medzi obcami Abaújvár a 
Kechnec“ sa 23. marca v maďarskej obci Abaújvár 
konala úvodná konferencia, na ktorej sme prezen-
tovali prínosy realizácie tejto stavby.

Deň detí v Kechneci
Sobota 11. júna patrila všetkým malým 
obyvateľom obce Kechnec. Športový areál zaplnili 
deti každého veku, pre ktoré obec zabezpečila 
deň plný športových súťaží a hier. Nechýbalo ani 
občerstvenie či štýlová diskotéka.

Nové logistické centrum
V rekordne krátkom čase postavila spoločnosť 
GETRAG FORD Transmissions Slovakia nové logis-
tické centrum, ktoré plní funkciu distribučného 
centra. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo  
1. marca.

Návšteva Kórejského veľvyslanca
Dňa 30. mája obec Kechnec poctil návštevou 
SEO Seok Soong kórejský veľvyslanec, ktorý sa 
zaujímal o rozvoj priemyselnej zóny a ocenil aj 
rozvoj obce Kechnec. Obci daroval „projekčné 
plátno“, aby do budúcnosti pripravovala ešte 
pôsobivejšie prezentácie.

Veľkonočné pašie
Nedeľu pred Veľkou nocou (17. apríla) sme už 
tradične pripravili Pašiové hry. Konali sa na 
obvyklom mieste v centre Kechneca. Veríme, 
že aj takýmto spôsobom si občania môžu 
pripomínať posledné udalosti najvýznamnejších 
kresťanských sviatkov.
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Kenyhecen báloztak
Február 5-én, szombaton került sor   Kenyhec Község 
20. reprezentatív báljára. A gazdag programot, kitűnő 
szórakozást és a változatos ételsort majdcsak 350 
bálozó értékelte.

Anyák Napi ünnepség
A szeretetet és gondoskodást egy szép műsorral 
köszönték meg édesanyjuknak az óvodások (május 
8.). Fellépett a helyi roma csoport és a Čarnica  népi 
együttes is.

Hernád folyón átívelő 
összekötő híd
Az „Abaújvár és Kenyhec Között Hernád Folyón 
Átívelő Határátkelő Híd és Összekötő Utak Építése“ 
megnevezésű projekt keretén belül március 23-án a 
magyarországi Abaújváron nyitókonferencián vettünk 
részt, ahol a projekt előnyeit ismertettük. 

Gyereknap Kenyhecen
Június 11-e , szombat, a gyerekeké volt Kenyhecen. A 
sportközpontot  különböző korú gyerekek népesítették 
be, akik  egésznapos sportjátékokon  és vetélkedőkön 
tehették próbára magukat. Nem hiányozhatott a 
frissítő és az alkalomhoz illő diszkó sem.

Új logisztikai központ
Rekordidő alatt építette fel  új logisztikai központját 
a GETRAG  FORD Transmissions Slovakia, amely az 
elosztó központ szerepét tölti be. A hivatalos megny-
itóra március 1-én került sor.

A kóreai nagykövet látogatása
Május 30-án megtisztelte látogatásával községünket 
SOE Seok Soong kóreai nagykövet, aki az ipari 
parkban lehetséges  fejlesztések iránt érdeklődött, 
de értékelte Kenyhec fejlődését is. A községnek egy 
„vetítővásznat“ ajándékozott, hogy a jövőben még 
hatásosabb előadásokat tarthassunk. 

Húsvéti Passió
A húsvéti ünnepek előtti vasárnap (április 17-én) került 
sor  a már hagyományos passiójátékok megren-
dezésére a szokott helyen, a faluközpontban. Bízunk 
benne, hogy a lakosság ily módon is megemlékezhet a 
legjelentősebb keresztény ünnepek eseményeiről.

Rok 2011 obrazom i slovom
2011. képekben és szóban

Návšteva amerického veľvyslanca
V pondelok 2. mája navštívil obec Kechnec 
veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Theodore 
Sedgwick. Zaujímal sa hlavne o koncepciu 
rozvoja obce a prezrel si dokončené i rozpra-
cované projekty.

Podpísan ie  medz inárodnej 
dohody medzi SR a MR
V piatok 24. júna v kongresovej sále obce 
Kechnec bola podpísaná medzištátna dohoda 
medzi Slovenskou republikou a Maďarskou 
republikou o spojení rýchlostných komunikácii 
R4 a M30. Za Slovenskú republiku dohodu 
podpísal Ján Figeľ podpredseda vlády a minister 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
a za Maďarskú republiku Dr. Völner Pál, štátny 
tajomník ministerstva národného rozvoja MR.

Kechnecké dni 2011
Na veľkolepé oslavy obce Kechnec sa cez víkend 
(24. – 25. júna) prišiel zabaviť rekordný počet 
návštevníkov. Počas 6. ročníka Kechneckých 
dní sme slávnostne do užívania odovzdali 
zrekonštruované centrum obce, novovybudovaný 
amfiteáter i vínnu pivnicu. Okrem bohatého 
programu, dobrej zábavy a lákavého občerstvenia 
nechýbali ani zvučné mená ako napríklad Sisa 
Sklovská, Filip Tůma či maďarská skupina Neoton.
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Az amerikai nagykövet látogatása
Május 2-án, hétfőn, ellátogatott községünkbe az 
USA szlovákiai nagykövete J.E. Theodore Sedwick.  
Leginkább a fejlesztési elképzelések érdekelték és 
áttekintette a befejezett és a megvalósítás alatt álló 
projekteket.

Szlovák-magyar államközi megál-
lapodás
Június 24-én, pénteken, a községháza kongresszusi 
termében írták alá  a szlovák-magyar államközi egyez-
ményt a szlovákiai R4-es és a magyarországi m30-as 
gyorsforgalmi utak összekötéséről. Szlovák részről Ján 
Figeľ közlekedési miniszter, magyar részről Dr. Völner 
Pál államtitkár írta alá a megállapodást.

Kenyheci Napok 2011
A nagyszabású  ünnepségsorozatra június 24. – 25-én 
rekordszámú látogató érkezett. A 6. Kenyheci Napok 
alkalmával ünnepélyes keretek között adtuk át a 
felújított faluközpontot, az új szabadtéri színpadot és 
a borospincét. A gazdag műsorkínálat, a jó szórakozás 
és a jóízű ételek mellett nem hiányoztak az olyan 
nagy nevek sem mint Sisa Sklovska, Filip Tůma vagy a 
Neoton együttes.
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Informaćné podujatie k projektu
most cez rieku Hornád
V rámci projektu „Výstavba pohraničného mostu 
cez rieku Hornád medzi obcami Abaújvár a 
Kechnec“ sa 20. júla v kechneckom amfiteátri 
konalo informačné podujatie, na ktorom sa 
prezentovala aj vizualizácia mostu.

Materská škôla 
prešla rozsiahlou rekonštrukciou
Kechneckí škôlkari dnes navštevujú vynovené 
priestory MŠ, v ktorých nechýba napríklad 
počítačová či jazyková učebňa, nová telocvičňa 
a vonkajšie detské ihrisko. Rekonštrukcia 
MŠ si vyžiadala nemalé investície, na ktoré 
okrem obce prispeli aj sponzori z priemyselnej 
zóny - spoločnosti GETRAG FORD Transmis-
sions Slovakia, Schelling Slovakia a IEE Sensing 
Slovakia. Ďakujeme.

Tábor plný zážitkov
Aj počas tohtoročných letných prázdnin sme 
pre malých kechnečanov pripravili letný tábor. 
Táborovú atmosféru plnú hier, súťaží a pestrých 
zážitkov vyplnili zaujímavé výlety napríklad 
do Technického múzea, Botanickej záhrady či 
celodenný výlet do zoologickej záhrady v Nyíre-
gyháza.

Pamiatka zosnulých
Na Sviatok všetkých svätých sme si na miestnom 
cintoríne uctili pamiatku zosnulých blízkych, 
priateľov a rodiny. 

Orchester Polyphonia v Kechneci
Amfiteáter v Kechneci privítal v stredu 20. júla 
umelecký súbor Polyphonia z francúzskeho 
ostrova Réunion, zložený z 54 žiakov do 20 rokov. 

Benefičný koncert pre nemocnicu
V piatok 26. augusta sme v Kechneci privítali 
svetoznámeho umelca Karla Gotta. Koncert sa 
konal za účelom podpory dostavby 2. etapy 
sociálno-zdravotného komplexu a divákov do 
varu dostali aj ďalší spoluúčinkujúci - Leona 
Machálková, Peter Stašák, Félix Slováček ml. a 
saxofónové a klarinetové sóla Félixa Slováčka st. 
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Információs projektrendezvény - 
Hernád híd
Az „Abaújvár és Kenyhec Között Hernád Folyón 
Átívelő Határátkelő Híd és Összekötő Utak Építése“ 
megnevezésű projekt keretén belül július 20-án a 
kenyheci amfiteátrumban tartottunk információs 
rendezvényt, ahol a tervezett híd látványtervét is 
bemutattuk. 

Az óvoda széleskörű felújítása
A kenyheci óvodások ma már a felújított óvodába 
járnak, nem hiányzik a számítógépes vagy nyelvi 
szaktanterem,  új tornaterem vagy a kültéri  játszótér. 
A teljes felújítás jelentős beruházást igényelt, amelyhez 
a községen kívül hozzájárultak szponzoraink az ipari 
parkból - GETRAG FORD Transmissions Slovakia, 
Schelling Slovakia és az IEE Sensing Slovakia. 
Köszönjük.

Élményteli tábor
Az idei nyári szünet alatt is gondoskodtunk a kenyheci 
gyerekekről.  A nyári tábor  játékokkal, versenyekkel teli 
hangulatát érdekes kirándulásokkal tették teljesebbé 
pl. a Műszaki múzeumba, a Botanikus kertbe vagy a 
Nyíregyházi Állatkertbe egy  egész napos kirándulás 
formájában.

Halottak Napja
Mindenszentek Napján a helyi köztemetőben 
tisztelegtünk elhunyt szeretteink, ismerőseink, 
barátaink emléke előtt.

A Polyphonia Zenekar Kenyhecen
A kenyheci amfiteátrum június 20-án látta vendégül 
a francia Reunion szigetről hozzánk érkezett   
Polyphonia zenekart. Az  54 diákból álló együttes egyik 
tagja sem idősebb 20 évnél.

Jótékonysági koncert a kórház 
javára
Augusztus 26-án, pénteken, Kenyhecen köszönthettük 
a világhírű előadóművészt, Karel Gottot. A koncertet 
a szociális-egészségügyi központ  javára adták a 2. 
szakasz befejezésére, és a közönséget  az est fő attrak-
cióján kívül olyan szereplők hozták lázba mint Leona 
Machálková, Peter Stašák, ifj. Félix Slováček valamint  
szakszofon és klarinét játékával id. Félix Slováček.

Práce po povodniach
V mesiaci september sme úspešne zavŕšili všetky práce po povodniach z roku 2010. 
Bolo potrebné sfunkčniť všetky studne, ktoré boli zaplavené a znehodnotené. 
Boli poškodené elektrické vzdušné rozvodové siete k jednotlivým studniam. Aj 
komunikácie boli značne poškodené. Mali sme možnosť osobne sa presvedčiť o 
škodách a nefunkčnosti vodovodného systému (výtlačný rad vodovodu). V dôsledku 
nadmerných zrážok došlo k posunutiu svahu pozdĺž medzinárodnej cesty I/68 smer 
štátna hranica, čo malo za následok odtrhnutie všetkých vodovodných potrubí. 
Tie dodávajú surovú vodu do úpravne vody, ktorá sa nachádza v priemyselnej 
zóne. Najprv sme boli nútení zmapovať situáciu, vyhodnotiť stav a rozsah škôd. Na 
návrh odborníka v oblasti geológie sme začali odstraňovať povodňové škody, ktoré 
boli odhadnuté na 3,5 mil. EUR (podarilo sa nám získať len minimálnu čiastku). 
Škody boli odstraňované postupne, aby prevádzka v priemyselnej zóne nebola 
obmedzená. Vodne aj v noci sme pracovali, aby sme zabezpečili do úpravne vody 
dostatok surovej vody. Bolo to veľmi náročné obdobie, ktoré preverilo naše odhod-
lanie a vzájomnú súdržnosť. Vodovodnú rozvodnú sieť sme opravili. Odstránili sme 
odtrhnuté, živlom zničené potrubia, vybudovali oporný železobetónový múr a 
obnovili dodávku surovej vody do úpravne vody. Opäť sme nastolil pôvodný chod, 
ktorý sme vylepšili tak, aby sme sa vyhli podobným nástrahám. K rieke Hornád sme 
spriechodnili miestne komunikácie, na ktorých boli rozsiahle škody.

Vianočné trhy
V piatok 16. decembra sme otvorili vianočné 
trhy, vyvrcholením ktorých bol vianočný koncert  
v kongresovej sále pod taktovkou ľudovej hudby 
Ondreja Kandráča.

Nasledujúci deň sme v amfiteátri rozsvietili 
drevený Betlehem a pre občanov a návštevníkov 
pripravili vianočný program s príchodom 
Mikuláša. Účinkovali deti z MŠ Kechnec a 
speváčka Ágnes Hornyak so sestrou.

Návšteva ministra hospodárstva 
SR Juraja Miškova
Vo štvrtok 10. novembra obec Kechnec pracovne 
navštívil minister hospodárstva SR Juraj Miškov. 
Cieľom jeho návštevy bolo preskúmať možnosti 
pre uplatnenie investorov v Priemyselnej zóne 
Kechnec. 

Návšteva Nemeckého veľvyslanca
Vo štvrtok 15. decembra navštívil obec Kechnec 
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko  
J. E. Dr. Axel Hartmann a honorárny konzul 
Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach  
Prof. Dr. Juraj Banský. So starostom obce Kechnec 
JUDr. Ing. Jozefom Konkolym diskutovali o dosia-
hnutých výsledkoch v rozvoji obce Kechnec, ako 
aj nadchádzajúcich plánoch do budúcna.

Otvorili sme futbalový areál
Po vyše 35 rokoch sa pre mladú generáciu 
podarilo prinavrátiť možnosť športovať vo 
vlastnej obci v odvetví futbalu. V piatok  
4. novembra prestrihol pásku na novom futba-
lovom areáli prezident Slovenského futbalového 
zväzu Ing. Ján Kováčik. Zaťažkávacou skúškou 
prešlo ihrisko už v sobotu (5. novembra), kedy 
na ňom odohral prvé zápasy náš dorastenecký 
tím. Súperom im bola Drnava a domáci vyhrali 
3:0. Druhý oficiálny majstrovský zápas sa odohral 
12. novembra 2011 proti družstvu zo Svinice a 
domáci opäť zvíťazili 2:0.
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Árvízkárok elhárítása
Szeptember folyamán sikeresen befejeztünk minden munkát a 2010-es árvíz után.  
Működőképessé kellett tenni az összes kutat, amelyeket elöntött és tönkretett az árvíz. 
Károsodott a villanyoszlopokon levő villanyvezeték a kutak irányába. Az úttest is nagy 
károkat szenvedett. Személyesen győződhettünk meg a károk nagyságáról és a vízveze-
tékrendszer üzemképtelenségéről (nyomócső hálózat). A kitartó esőzés következtében a 
partoldal megcsúszott az I/68-as nemzetközi főút  hosszirányában, minek következtében 
szétszakadtak a vízvezeték csövek. Ezek szállítják a  nyersvizet az ipari park területén levő  
vízműbe. A helyzet felmérése után előbb meg kellett állapítanunk a károk nagyságát. 
Geológus bevonásával kezdtük meg az árvízkárok elhárítását, melynek nagyságát 3,5 mil. 
euróra becsülte (ennek az összegnek csak kis hányadát kaptuk meg). A károkat fokozatosan 
számoltuk fel, hogy az ipari park működését ne veszélyeztessük. Éjt nappallá téve folyama-
tosan dolgoztunk, hogy biztosítsuk a vízmű számára a szükséges mennyiségű nyersvizet. 
Ez igazán nehéz időszak volt, amely próbára tette akaratunkat és összetartásunkat. A 
vízvezeték- rendszert megjavítottuk. Kicseréltük a szétszakadt, a természeti csapás következ-
tében megsemmisült csöveket,  vasbeton  támfalat építettünk a partoldalba és újraindítottuk 
a  vízszolgáltatást a vízműbe. Helyreállt az eredeti üzemmód, melyet úgy fejlesztettünk, hogy 
elejét vegyük hasonló károknak a jövőben. Az árvíz során súlyosan károsodott Hernád felé 
vezető utat helyreállítottuk és ismét járhatóvá tettük.

Karácsonyi vásár
December 16-án megnyitottuk a karácsonyi vásárt, 
melynek csúcspontja az Ondrej Kandráč vezette népi 
zenekar  karácsonyi koncertje volt. 

Másnap az amfiteátrumban meggyújtottuk a 
betlehemi lángot és a lakosságnak és a látogatóknak 
karácsonyi műsorral kedveskedtünk, melyet a 
Mikulás érkezése tett teljessé. A műsorban felléptek az 
óvodások és Hornyák Ágnes énekes és nővére.

Juraj Miškov gardasági miniszter 
látogatása
November 10-én, csütörtökön, munkalátogatáson 
volt Kenyhecen Juraj Miškov, Szlovákia gazdasági 
minisztere. Látogatásának célja az volt, hogy felmérje 
a befektetők lehetőségeit az ipari parkban.

A német nagykövet látogatása 
December 15-én, csütörtökön,  ellátogatott 
Kenyhecre a Német Szövetségi Köztársaság 
szlovákiai nagykövete Dr. Axel Hartmann és 
tiszteletbeli konzulja Kassán Prof. Dr. Juraj Banský. 
A bevezető megbeszélések után áttekintették a 
befejezett és megvalósítás alatt álló projekteket.

Megnyitottuk a futballpályát
35 év után sikerült  visszaállítanunk azt a lehetőséget, 
hogy a fiatal generáció saját falujában futbal-
lozhasson. November 4-én, pénteken, a Szlovák 
Futballszövetség elnöke, Ing. Ján Kováčik vágta át  
a szalagot az új futballpályán. A terhelési próbát 
már szombaton, november 5-én, kiállta  a pálya, 
amikor első mérkőzését játszotta  serdülő csapatunk. 
Ellenfelük  Drnava volt és a hazaiak nyertek 3:0-ra . 
A második hivatalos bajnoki mérkőzést Svinice ellen 
játszották november 12-én és újra győztek 2:0-ra.
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Kenyhec 2011-ben több közhasznú projektet valósított 
meg. Az egyik a  Karbantartó Központ épülete az ipari 
parkban, ahol 24 órás integrált mentőszolgálat kap 
majd helyet. Felújítottuk a bekötőutat és járdákat 
építettünk az ipari zónában. Elkészült és már üzemel az 
egész ipari zónát behálózó térfigyelő rendszer. Kenyhec 
község egész év folyamán igyekezett bemutatkozni 
nemcsak itthon, de külföldön is, és tette mindezt az 
előadások és projektek révén.

Különböző véleményeket hallunk az itthoni történések 
kapcsán. Túlnyomó többségük dicséret és elismerés, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A kemény és 
áldozatkész munkának látszik az eredménye, és ez 
visz minket előbbre. Vannak olyanok is, akik mindent 
megkérdőjeleznek és tagadják az elért eredményeket. 
Mintha valakit zavarna, hogy méltó körülmények 
között élünk. Gazdasági válság idején élünk, mindan-
nyiunknak vannak nehéz pillanatai. A jövő sem 
mutatkozik könnyűnek. Közös erőfeszítés árán muszáj 

Obec Kechnec v roku 2011 dokončila viaceré 
verejnoprospešné projekty. Jedným z nich je 
objekt Správy a údržby v priemyselnej zóne, kde 
bude umiestnený integrovaný záchranný systém 
s 24-hodinovou prevádzkou. V priemyselnej zóne 
sa zrekonštruovala aj prístupová cesta s prístavbou 
chodníkov. Zrealizovala sa výstavba kamerového 
systému, ktorý je toho času už v prevádzke. Obec 
Kechnec sa počas celého roka prezentovala prostred-
níctvom projektov a prezentácií nielen doma, ale aj  
v zahraničí.

Máme možnosť počuť rôzne názory na dianie v našej 
obci. Prevažne sú to slová chvály a uznania, za čo 
Vám chceme aj touto cestou poďakovať. Za tvrdou a 
obetavou prácou vidieť výsledky, ktoré nás všetkých 
posúvajú vpred. Sú však aj takí spoluobčania, ktorí 
majú tendenciu spochybňovať a negovať dosiahnuté 
výsledky. Žijeme v období hospodárskej krízy, všetci 
prežívame ťažké chvíle. Budúci rok nevyzerá ľahko. 

megbirkóznunk a nehézségekkel, más lehetőségünk 
nincs és bízunk benne, hogy közösen sikerül. Nehéz 
időszakokban az emberek mindig összefogtak, így 
könnyebben győzték le a nehézségeket, az akadályokat. 
Meggyőződésem, hogy ahogy a múltban, most is sikerül 
összefognunk és folytatni a munkát.
Mit tegyünk még hozzá az elért eredmények rövid  
értékeléséhez. Leszögezhetjük, hogy a legszigorúbb 
kritériumoknak is megfelelünk. Téves és félrevezető 
dolog  hamis információkat terjeszteni a projektek 
finanszírozását illetően a falu részéről. 
Szükségét látjuk hangsúlyozni, hogy Kenyhec község 
saját pénzforrásból finanszírozza az egyes projektek 
megvalósítását és egyidejűleg  vissza nem térítendő 
támogatást igényel a megfelelő fórumokon ( ERDF, PPA) 
és ebből biztosítja a dinamikus fejlesztést és a község 
vagyonának gyarapítását. 
Az Európai uniós projektek esetében a kivitelezés 
menete a következő: a község  saját forrásból valósítja 
meg az építkezést, és a beruházás végeztével kéri 

Musíme ho zvládnuť spoločnými silami, iná možnosť 
neprichádza do úvahy. Som presvedčený, že sa 
dokážeme spojiť tak ako po minulé roky a pokračovať 
ďalej.

Čo dodať ku krátkemu zhodnoteniu dosiahnutých 
výsledkov. S určitosťou môžeme konštatovať, že 
znesieme aj najnáročnejšie kritériá. Je zavádzajúce, 
ak niekto šíri nepravdivé informácie o spôsobe 
financovania projektov zo strany obce. Z toho 
vyplýva potreba zdôrazniť, že obec Kechnec realizuje 
výstavbu projektov z vlastných zdrojov a súčasne 
využíva  možnosť čerpania prostriedkov z iných 
nenávratných zdrojov financovania. Ich úspešné 
získanie umožňuje dynamické napredovanie obce  
v oblasti výstavby a každoročné zveľaďovanie 
majetku obce.

V prípade projektov Európskej únie funguje ich 
realizácia nasledovne: obec Kechnec uskutoční 

az illetékes szerveket a kiadások átfizetésére.  A 
refundációig a község rövid távú hitelből merít, melyet 
azonnal visszafizet az EU-ból történt kifizetés után. 
Ilyen formában került sor községünkben a faluközpont 
felújítására is a teljes beruházásból  5 %-os  önrészt 
vállalva. És ilyen formában tervezzük az optikai hálózat 
kivitelezését a Magyarország - Szlovákia határon 
átnyúló együttműködési program keretén belül és a 
Hernád folyón megépülő összekötő híd kivitelezését 
is. Ezzel a módszerrel igyekszik a község gyarapítani  
vagyonát a községi költségvetés veszélyeztetése nélkül.

2011-ben a községi önkormányzatnak 10 ülése volt.

JUDr. Ing. Konkoly József
polgármester

výstavbu projektu z vlastných prostriedkov a 
následne po ukončení investičnej akcie požiada 
príslušný orgán o ich refundáciu. Po dobu 
refundácie čerpá obec krátkodobý úver, ktorý je 
po vrátení prostriedkov z Európskej únie splatený. 
Týmto spôsobom sa realizovala v obci Kechnec 
rekonštrukcia stredu obce s 5 %-nou spoluúčasťou 
na vynaložených investíciách. V súčasnosti týmto 
spôsobom plánujeme v rámci cezhraničnej spolu-
práce s Maďarskou republikou na výstavbe mostu 
cez rieku Hornád uskutočniť projekt „Konektivita 
– optický kábel“. Vyššie uvedeným postupom sa 
snaží obec zveľaďovať svoj majetok bez možnosti 
ohrozenia obecného rozpočtu.

V roku 2011 sa uskutočnilo 10 zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Kechnec.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

SIKERES PROJEKTEK

Úspešné projekty

Duchovné slovo
Vianoce opäť vstupujú do nášho života. V tieto 
dni zaznieva anjelská zvesť: „Zvestujem Vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa 
Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus 
Pán“ (Lukáš 2,10-11). Táto správa - narodil sa Vám 
Spasiteľ - je určená i nám, ktorí dnes žijeme tu  
v Kechneci. To nie je všeobecná zvesť, ale 
konkrétne posolstvo, ktoré sa bytostne dotýka 
každého z nás. Nám sa narodil Spasiteľ. Už 
2000 rokov sa ohlasuje táto radostná správa, že  
v Ježišovi Kristovi je Boh s nami. Boh z lásky k nám 
sa stal človekom. Boh prichádza k nám v podobe 
dieťaťa a chce byť v centre našej pozornosti.  
V centre nášho rodinného života - a nielen niekde 
na jeho okraji, ktorému by sme z času na čas 
venovali trochu pozornosti. Preto Boh prichádza 
medzi nás ako dieťa. V Biblii čítame, že v hostinci 
nebolo miesta pre Krista. Ako je to s nami? Má Ježiš 
miesto v našej rodine, v našom osobnom živote? 
Môžeme ho prijať, ale aj odmietnuť. Jedno je však 

isté, človek bez Boha nemôže byť trvale šťastným. 
A keď si niekto myslí opak, skôr či neskôr príde na 
to, že sa mýlil. Ak by sa Kristus narodil i tisíckrát 
v Betleheme a nenarodil by sa v našom srdci, nič 
nám to neosoží. Teda prijmime ho. Dovoľme mu, 
aby vstúpil do nášho života. Ak tak urobíme, vtedy 
ozaj zažijeme pokojné a požehnané Vianoce.

Zsolt Fedorka
farár v Kechneci

Lelki útravaló
Újra itt a Karácsony. Ezekben a napokban felhangzik 
az angyali szózat: „Nagy örömöt hirdetek ma nektek, 
melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek 
az Üdvözítő, az Úr Krisztus” /Lukács 2,10-11/. Ez a hír 
– Üdvözítő született nektek – nekünk is szól. Nekünk, 
akik ma itt élünk Kenyhecen. Ez nem egy hír a sok közül, 
hanem egy olyan konkrét üzenet, mely mindannyiunkat 
személyesen érint. Emmanuel, vagyis velünk az Isten. 
Karácsony központi üzenete éppen ez, hogy Jézus Krisz-
tusban immár 2000-éve velünk az Isten. De valóban 
velünk az Úr? Jézus szeretne minden ember szívébe 
betérni, de csak oda tud bemenni, ahol nyitott ajtót 
talál. A Bibliában azt olvassuk, hogy a fogadókban nem 
volt hely számára. Mi hogyan viszonyulunk Jézushoz? 
Befogadhatjuk, de el is utasíthatjuk. Melyiket választjuk? 
Egy biztos, Isten nélkül az ember nem lehet tartósan 
boldog. Aki azt képzeli, hogy igen, előbb vagy utóbb, 

nagy árat fizetve rá fog jönni, hogy tévedett. Ezerszer is 
megszülethet Jézus Betlehemben, ha a mi szívünkben 
nem születik meg, mit sem használ nekünk. Engedjük 
hát meg neki, hogy a mi szívünkben is megszülethessen. 
Ha így teszünk, akkor valóban békés és áldott Karácso-
nyunk lesz. 

Fedorka Zsolt
kenyheci plébános
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Oznamy
Sväté omše v Kechneci  
24. decembra 2011 – svätá omša od 22,00 do 23,30 hod. 
25. december 2011 - svätá omša od 9,00 do 10,30 hod. 
26. december 2011 -  svätá omša od 9,00 do 10,30 hod.
1. január 2012 - svätá omša od 10,00 do 11,30 hod. 

Silvestrovská zábava
Srdečne Vás pozývame na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa 
uskutoční 31. decembra 2011 o 19,30 hod. v spoločenskom 
centre obce Kechnec. Cena vstupenky je 40 eur na osobu a 
zahŕňa prípitok, predjedlo, občerstvenie formou švédskych 
stolov, šampanské, novoročnú kapustnicu, prasiatko a 
živú hudbu. Vstupenky si môžete zakúpiť v spoločenskom 
centre. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 743 986,  
0905 738 331, 0915 967 510.
 

Februárové plesanie
V sobotu 4. februára 2012 Vás všetkých srdečne pozývame na 
21. ročník reprezentačného plesu obce Kechnec. Ďalšie infor-
mácie budú na obecnom úrade v januári 2012. 

Hirdetmények
Szent mise Kenyhecen  
2011. decembra 24. – szent mise tól 22,00 a 23,30 óra
2011. december 25. – szent mise tól 9,00 a 10,30 óra
2011. december 26. -  szent mise tól 9,00 a 10,30 óra
2012. január 1.         -  szent mise tól 10,00 a 11,30 óra

 
Szilveszteri mulatság 
Szeretettel várjuk Önöket a Szilveszteri Bálba, amelyre a közösségi házban kerül sor 2011. 
december 31-én 19,30 órai kezdettel. A belépődíj 40,- Eur/fő. Az árban benne van a köszöntő 
ital, előétel, svédasztalos vacsora, pezsgő, újévi káposztaleves és  malacpecsenye valamint 
az élőzene. Jegyek a közösségi házban kaphatók. Bővebb információ a 0905 743 986,  
0905 738 331, 0915 967 510-os telefonszámon.

Februári bálozás
2012. február 4-én, szombaton, mindenkit szeretettel várunk a község  21. reprezentatív 
báljára. Közelebbi információt a községi hivatalban kapnak majd január folyamán.

Autor foto: Mikuláš Parnai
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