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

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

VII. évfolyam, 1/2013 szám, Március, nem eladó
Ročník VII, Číslo 1/2013, Marec, nepredajné

Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vám zaželal ničím nerušené veľkonočné 
sviatky, plné pohody a Božieho požehnania. Dlhé zimné večery 
sa pomaly skracujú a vo vzduchu opäť cítiť šteklivé lúče jarného 
slniečka. 

Prvý štvrťrok roku 2013 sa niesol v znamení rôznych náhlych 
zmien a zvratov. Úlohy, ktoré sme si predsavzali sme úspešne 
zvládli a stanovili sme ciele na nové nadchádzajúce obdobie. 
Rok 2013 by sa mal niesť v znamení rozvoja a napredovania, 
chceme dokončiť rozostavané stavby a pokračovať v estetizácii 
obce. Priebežne budeme pracovať na rekonštrukcii existujúcich 
objektov a chceme dobudovať rozostavané garáže pre motorové 
vozidlá v priemyselnej zóne. 

Zub času a poveternostných podmienok nezanecháva stopy iba 
na nás ľuďoch, ale aj na veciach v našom okolí. S veľkou vervou 
sa zahryzol do drevorezbárskych diel, ktoré sú dominantou 
obecného cintorína. Výjavy na nich nám majú pripomínať 
našich blízkych, ktorí nás opustili. Boli a sú svedectvom života 
nás všetkých. Do roku 2014 by sme chceli všetky sochy nahradiť  
a tak obnoviť miesto posledného odpočinku našich zosnulých.

Okrem vyššie spomínanej obnovy drevených sôch chceme v roku 
2013 dokončiť stavbu „Potravinového komplexu s cukrárňou“, 
ktorú realizujeme výlučne z obecných prostriedkov, svojpomocne 
podľa našich finančných možností. Bol by som rád, ak by sa táto 
stavba stala dôvodom kvalitnejšieho a intenzívnejšieho oddychu 
v strede obce. Chcem pre všetkých občanov vytvoriť príležitosť 
na príjemné stretnutia pri dobrej káve, zákusku či zmrzline. 
Verím, že táto stavba vylepší možnosti občanov v otázkach  
zásobovania potravinami a cukrárenskými výrobkami a stane  
sa tak verejnoprospešným projektom na miestnej úrovni.

pokračovanie príhovoru na str. 2.

Tisztelt polgártársak, 
kedves barátaim,
e n g e d j é k  m e g ,  h o g y  
I s t e n t ő l  m e g á l d o t t , 
ke l l e m e s  é s  z a va r t a l a n 
húsvéti ünnepeket kívánjak 
Önöknek. A hosszú téli 
esték lassan rövidülnek és 
a levegőben érzik már a 
tavaszi napocska cirógató 
melege.

2 0 1 3  e l s ő  n e g y e d é v e 
igazán hektikus  időszak 
volt. Azokat a feladatokat, 
amelyeket felvállaltunk, 
s i ke r re l  te l j e s í te t t ü k  é s 
újabb célokat tűztünk ki. A 2013-as év is a fejlesztések időszaka 
lesz. Szeretnénk befejezni a megkezdett építkezéseket és folytatni a 
falu esztetizációját. Folyamatosan újjítjuk majd fel a már meglevő 
objektumokat és szeretnénk befejezni a garázsok építését is az ipari 
zónában.

Az idő vasfoga és az idöjárás viszontagságai nemcsak rajtunk 
hagynak nyomot, hanem a minket körülvevő tárgyakon is. Hatalmas 
étvággyal  kezdte ki a községi temető immár szimbólummá vált 
faszobrait is.  Azok az események, amelyeket ezek a szobrok 
megörökítenek, elhunyt szeretteinkre emlékeztetnek minket. 
Életünk eseményeinek tanúi voltak és lesznek.  Szeretnénk pótolni 
ezeket 2014-ig és ezzel megújítani szeretteink végső nyughelyének 
helyszínét.

A fent említett faszobrok felújításán kívül 2013-ban szeretnénk 
befejezni a már megkezdett   élelmiszer komplexum  és cukrászat 
építését, melyet kizárólag saját forrásból, önerőből  valósítunk meg, 
lehetőségeink szerint. Örülnék, ha ez az építmény hozzájárulna a 
fokozottabb és minőségibb  pihenési lehetőségek megvalósulásához 
a faluközpontban. Szeretném mindenki számára lehetővé tenni, 
hogy egy jó kávé, sütemény vagy fagyi mellett kellemesen tölthesse 
el idejét barátaival. Bízom benne, hogy ez a létesítmény nagyban 
javítja majd az élelmiszerellátást és bővíti a cukrásztermékek válasz-
tékát, s ezáltal egy közhasznú intézmény jön létre helyi szinten.

folytatás a 2. oldalon.    

Obecný úrad Kechnec
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Ďalším projektom, ktorý skvalitní život v obci Kechnec i širšom okolí 
je hrubá stavba Domova dôchodcov. Bola vybudovaná z obecných 
prostriedkov. Momentálne je výstavba pozastavená z dôvodu 
nedostatku financií. Koncom minulého a začiatkom tohto roku 
bola prepracovaná projektová dokumentácia tak, aby vyhovovala 
európskym štandardom. Projekt bol premenovaný na „Sanatórium“, 
ktoré má poskytovať 130 lôžok pre domov dôchodcov, 30 lôžok 
pre zdravotníctvo, diagnostické centrum, oddelenie intenzívnej 
starostlivosti, operačné sály a ďalšie dôležité sociálno-zdravotné 
prevádzky. Tie budú slúžiť ako Kechnecu, tak i okolitým obciam 
a priemyselnej zóne. Neustále vyvíjame aktivity, aby sme získali 
dostatočné finančné prostriedky na dostavbu, respektíve,  
aby sme získali investora a uviedli Sanatórium do prevádzky. 

Je nutné, aby sme sa venovali dôvodom a príčinám častých záplav, 
ktoré spôsobuje rieka Hornád. Záplavy neprimerane zaťažujú 
majetok obce Kechnec, právnických i fyzických osôb. Príslušné 
úrady zodpovedajúce za správu a údržbu hraničného toku 
Hornádu zostávajú na úrovni teoretizovania. Obec Kechnec stratila  
zo svojho územia cca 15 ha, pretože koryto rieky meandrovalo  
do vnútrozemia. Koryto Hornádu na našom území je tak zanesené, 
že už aj pri menších zrážkach sa vylieva a zaplavuje takmer 1500 ha 
územia. Riešenie vyžaduje seriózny prístup všetkých zúčastnených 
strán.

V priebehu tohto roku Vás budeme pravidelne informovať  
o nadchádzajúcich kultúrno-spoločenských akciách, ktoré sme pre 
Vás pripravili. Taktiež Vám poskytneme informácie o aktuálnych 
otázkach a pravidelne zverejníme zoznám dlžníkov neplatiacich  
si svoje záväzky. 

Radi by sme popracovali na zmierňovaní dopadu hospodárskej krízy 
na obec Kechnec. Tento rok sa bude niesť v znamení úsporných 
opatrení. Obec zamestnáva 41 zamestnancov, z toho 12 na admi-
nistratívno-právnych postoch vrátane starostu a 23 pracovníkov  
na rôznych technických pozíciách. V materskej škole pracuje  
6 zamestnancov. Udržanie týchto pracovných miest si vyžaduje 
každodennú serióznu starostlivosť.

Som presvedčený a verím, že za Vašej výdatnej podpory zvládneme 
v nadchádzajúcom roku všetky úlohy tak, aby sme splnili všetky 
očakávania a mohli sa tešiť z dosiahnutých výsledkov.

S úctou

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

A következő projekt, amely nagyban befolyásolja a község és tágabb 
környzetében élők körülményeit, a nyugdíjasotthon nyersépítménye. 
Községi forrásokból épült. Az építkezés az anyagi források hiánya miatt 
jelenleg szünetel. Múlt év végén és az idei év elején a tervek átdol-
gozásra kerültek, hogy megfeleljenek az európai követelményeknek. 
Megváltozott a megnevezése is,  „Szanatórium“-nak neveztük át, 
melyben 130 ágy áll majd a nyugdíjas otthon rendelkezésére, 30 az 
egészügy részére. Helyet kap majd benne a diagnosztikai központ, 
intenzív osztály, műtők, és további fontos szociális-egészségügyi 
részlegek. Mindez  kielégíti majd Kenyhec, a környező falvak és az ipari 
zóna igényeit is. Minden követ megmozgatunk, hogy újabb pénzfor-
rásokhoz jussunk, amely lehetővé tenné az épület befejezését, vagy  
befektetőt találjunk, és a Szanatóriumot üzembe helyezhessük.

Feltétlenül foglalkoznunk kell a Hernád gyakori áradásaival.  
Az árvizek hatalmas károkat okoznak a község, a lakosság és a válla-
kozók  vagyonában. Azok a hivatalok, akiknek a folyamkezeléssel 
kell foglalkozniuk, csak a teóriák szintjén maradnak.  Kenyhec 15 ha 
termőföldet vesztett területéből, mivel a folyó meandert vájt a község 
belterületébe. A  mi területünkön a Hernád medrében annyi a hordalék, 
hogy a legkisebb esőzés után is kilép medréből a folyó és kb. 1500 ha 
területet áraszt el. A megoldást csak minden érintett fél közös akara-
tával lehet elérni.

Az év folyamán folyamatosan informáljuk majd Önöket a megren-
dezésre kerülő kulturális - társadalmi eseményekről és az aktuális 
kérdésekről és nyilvánosságra hozzuk majd az adósok listáját, akik nem 
tettek eleget fizetési kötelezettségüknek.

Szeretnénk mérsékelni a gazdasági krízis hatását községünkben. Ez az 
év a megszorító intézkedések éve lesz. A községnek 41 alkalmazottja 
van. Ebből a polgármesterrel együtt 12 adminisztratív-jogi pozícióban, 
23 dolgozó pedig különböző műszaki posztokon. Az óvodában  
6 alkalmazott dolgozik. Komoly feladatot jelent   ezeknek a munkahely-
eknek a  fenntartása.

Meggyőződésem, hogy az Önök hathatós segítségével leküzdjük  
a  nehézségeket és minden feladatot közmegelégedettségre tudunk 
majd végre hajtani.

Konkoly József 
Kenyhec község polgármestere

Pokračovanie príhovoru Folytatás
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Aj tento rok sa v prvú februárovú sobotu v Kechneci otvorili dvere 
na obecnom úrade pre slávnostne odetých hostí z blízka i ďaleka. 
Obec zorganizovala v poradí 22. reprezentačný ples, aby aj takýmto 
spôsobom poďakovala všetkým, ktorí napomáhajú jej rozvoju  
a napredovaniu. Večer sa niesol v znamení výbornej hudby, 
bohatého programu a dobrej nálady plesajúcich. Svoj hudobný 
talent predviedol 30-členný spevácky zbor Pro Musica Magnólia  
z Košíc. Do tanca hral Igor Kucer and Emotion Group a zoskupenie 
Session Impossible. Program trojjazyčne uvádzal moderátor Viliam 
Csontos. Tohtoročný ples bol organizovaný výlučne zo sponzor-
ských príspevkov a touto cestou obec ešte raz ďakuje všetkým,  
ktorí poskytli či už finančnú alebo materiálnu podporu.

Pôstne obdobie a veľkonočné udalosti občanom Kechneca,  
ale aj okolitých obcí pripomínajú tradičné spomienkové slávnosti. 
Nechýbali ani tento rok. V nedeľu poobede návštevníci naplnili 
priestor amfiteátra, aby si pripomenuli udalosti ukrižovania 
Ježiša Krista písmom i slovom. Počas pietnej udalosti atmosféru 
umocňovali drevorezbárske diela opisujúce výjavy z dávnej 
minulosti. V kongresovej sále vystúpil i Košický spevácky  
zbor učiteľov s tematikou veľkonočných pašií. Obec Kechnec 
aj týmto spôsobom vytvára priestor na prehlbovanie viery  
a zamyslenie nad Božím Slovom v duchu tradície predkov.

Idén február első szombatján ismét megnyíltak a községi hivatal 
kapui a  környékről idesereglő bálozók előtt.  A község idén már 22. 
alkalommal rendezte meg hagyományos bálját, hogy ily módon is 
köszönetet mondhasson azoknak, akik  segítették előbbre jutását 
és  fejlődését.  Az est  a kitűnő zene, a gazdag program és a remek 
hangulat jegyében telt.  A zenét a 30 tagú  kassai Pro Musica Magnólia 
zenekar szolgáltatta . Megmutatta kiváló zenei  tehetségét    az Igor 
Kucer and Emotion Group és a Session Impossible  formáció is. A 
programot három nyelven konferálta Csontos Vilmos. Az idei bált 
kizárólag  szponzorok  támogatásából szerveztük meg.  Ezúton 
mondunk köszönetet mindazoknak, akik  pénzbeli vagy anyagi segít-
séget nyújtottak.

A böjti időszak és a húsvéti  ünnepkör Kenyhecen és környékén  már  
hagyományosan a Virágvasárnapon megrendezésre kerülő emlékün-
nepséggel fonódik  össze.  Nem volt ez másképpen idén sem.  Vasárnap 
délután  az amfiteátrumot megtöltötték a  Jézus Krisztus keresztha-
lálára emlékezők. Az ünnepség  légkörét   fafaragó művészek munkái  
tették teljessé, akik alkotásaikkal ezeket az eseményeket mutatták be.  
A községi hivatal kongresszusi termében a Kassai Tanítók Énekkara 
lépett fel. Műsoruk tematikája  a  passió volt. Kenyhec község ilyen 
módon igyekszik teret biztosítani hitünk elmélyítésére és  Isten Ígéjének 
megértésére elődeink hagyományainak tiszteletben tartása mellett.

ĎAKUJEME SPONZOROM
SCORP, Združenie CEVING, GETRAG FORD Transmissions s.r.o., 
Schelling Slovakia s.r.o., V.O.D.S., Skanska SK, KUENZ-SK s.r.o., 
Agropulz Skároš, JUHAPHARM, SUPREMA, RHB - Solum, rod. 
Barnová, rod. Langová, Ing. Ladislav Šnír, Ľubomír Vitko, Miroslav 
Schmidth, MUDr. Beatrica Levkušová, Maté-Golden Royal hotel,  
Ing. Vojtech Gálfy, Gabriel Holczer,  Obec Kechnec, Henkel, Július 
UIsza, Alas  Slovakia, Cukráreň Sziti

KöszönjüK szponzorainKnaK
SCORP, Združenie CEVING, GETRAG FORD Transmissions s.r.o., Schelling 
Slovakia s.r.o., V.O.D.S., Skanska SK, KUENZ-SK s.r.o., Agropulz Skároš, 
JUHAPHARM, SUPREMA, RHB - Solum, rod. Barnová, rod. Langová, 
Ing. Ladislav Šnír, Ľubomír Vitko, Miroslav Schmidth, MUDr. Beatrica 
Levkušová, Maté-Golden Royal hotel, Ing. Vojtech Gálfy, Gabriel Holczer,  
Obec Kechnec, Henkel, Július UIsza, Alas  Slovakia, Cukráreň Sziti

Kechnecký ples 
už po 22-krát

Veľká noc sa blíži...

A 22. Kenyheci  Bál

Közeleg a Húsvét…
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Pravidelne organizované Kechnecké dni spojené  
s varením rôznych špecialít sa uskutočnia posledný 
júnový týždeň - 28. a 29. júna. Nebude chýbať 
bohatý kultúrny program spojený s oslavami  
pre všetky vekové kategórie. 

Deti každého veku oslávia svoj deň 1. júna. Už teraz  
sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program a množstvo  
zaujímavých aktivít. 

Pietny deň na verejnom cintoríne v Kechneci sa uskutoční 
25. októbra. Príďte si s nami pripomenúť pamiatku našich 
zosnulých. 

Pri príležitosti Dňa matiek sa 12. mája o 15.00 hod. 
v amfiteátri uskutoční koncert pre všetky mamičky. 
Týmto koncertom chceme vzdať hold a úctu ženám,  
ktoré sa obetavo starajú o svoje ratolesti. Pozvánku  
s programom rozpošleme do každej rodiny. 

A  Kenyheci Napok június utolsó hétvégéjén – 28. és 
29.-én kerülnek megrendezésre.  Idén sem hiányzik majd 
a hagyományos főzőverseny és a minden korosztályt 
megszólító gazdag kulturális  program sem. 

Az idei  gyermeknapon, június 1.-én  is gazdag kulturális 
programnak és sok-sok érdekes versenynek örülhetnek a 
különböző korú gyerekek.

Idén október 25.-én kerül sor a kegyeleti emléknapra   
a  kenyheci  köztemetőben. Jöjjenek Önök is és emlékezzünk 
együtt eltávozott szeretteinkre!

Anyák Napja alkalmából május 12.-én 15.00 órai kezdettel  
ünnepi koncertre kerül sor az édesanyák tiszteletére.  Ezzel a 
koncerttel tisztelgünk  az anyai szeretet és odaadás előtt.  A 
koncert programját a meghívóval küldjük el minden családba. 

Kechnecké dni

Oslava Dňa detí

Kladenie vencov

Deň matiek

Kenyheci Napok

Gyermeknapi ünnepség

Koszorúzás

Anyák Napja

Chcete, aby vaše dieťa zažilo v lete chvíle plné 
radosti a objavovania nových miest či vedomostí? 
Prihláste ho do letného tábora, ktorý každoročne 
organizuje obec Kechnec od 8. júla do 23. augusta  
v športovom areáli. Je určený pre deti od 6 do 15 rokov.

Szeretné, hogy  gyermeke sok új élménnyel  gazdagodjon 
és új helyeket ismerhessen meg  a nyári szünidőben?   
Írassa be gyermekét a nyári táborba, amelyet  Kenyhec  
község  minden éven  megszervez  július 8.-a  és augusztus  
23.-a között a 6 és 15 év közötti gyermekek számára.

Letný tábor Nyári tábor
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Keď píšem tieto riadky, po pár dňoch jari sa opäť vrátila zima. 
Studený vietor je mrazivý  a prináša sneh. Už nikto nemá radosť  
z týchto zmien. Cesty  sú neprejazdné, je veľa havárií. Dediny  
a mestá sú odrezané od sveta. Každý dúfa, že neskorá zima sa skončí 
a príde skutočná jar. Očakávame zobúdzanie prírody, jej obrodenie.

Kým v prípade počasia všetci očakávame obrodenie prírody,   
po pôstnom období nasledujúci Veľký piatok a Veľká noc nám  
z roka na rok ponúkajú možnosť obrodenia duše. Veľkopiatkový  
a veľkonočný príbeh majú dôležitú správu. V prvom rade ide  
o to, že hriech existuje. Dnešný svet relativizuje. Pojem hriechu  
v mnohých prípadoch interpretuje ako právnu kategóriu.  Všetko, 
čo je v rozpore so zákonmi prijatými parlamentom, je hriech,  
čo nie je v rozpore, to hriech nie je. Lenže v Biblii sa píše, že nad stále 
sa meniacimi svetskými zákonmi existuje jeden večný zákon, ten,  
čo dal Boh ľuďom. A keď sa posúdime (si posúdime svoje činy) 
podľa tohto zákona, vidíme, že sme všetci hriešni. Pôstne obdobie 
je vynikajúcou príležitosťou, aby sme sa pozreli do božského zrkadla  
a uvideli v ňom svoju pravú tvár.

Odkazom Veľkého piatku je, že hriech bol porazený. V Ježišovi 
Kristovi nás vykúpil Boží syn. Človek už nemusí žiť v hriechu,  
lebo Boh sám seba obetoval na golgotskom kríži. To je zázrak a sila 
veľkopiatkového kríža. Veľmi veľa ľudí spoznáva prostredníctvom 
Ducha svätého silu a moc odpúšťania vo vlastnom živote. Mnohí 
vidia, že podanú Božiu ruku treba prijať. Mnohí dospeli k poznaniu, 
že ak im Boh odpustil hriechy, aj oni majú odpúšťať  druhým.  
Prijať odpustenie a odpustiť druhému je cesta k obrodeniu.  
Kým Veľký piatok  prežívame v smútku, ale aj s útechou, Veľká noc 
je sviatkom úžasnej (neprekonateľnej) radosti. Ten, kto zomrel,  
sa vzkriesil. Komu vzal život ľudský hriech, z Božej vôle žije znovu. 
Život zvíťazil nad smrťou. Potrebuje azda človek väčšiu radosť?  
Ako po zime prichádzajúcu jar, ako nad smrťou víťaziacu radosť  
zo života, tak oslavujeme veľkonočné sviatky. Smrť, ktorá je 
prítomná v dôsledku hriechu, je porazená pri oslave otvoreného 
hrobu. 

„Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil  
z mŕtvych Ježiša nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrie-
seného pre naše ospravedlnenie.

Od Boha bohato požehnané, srdce a dušu  obnovujúce sviatky 
prajem každému.

Róber Géresi
pastor reformovanej cirkvi

Mikor ezeket a sorokat írom egy kis tavasz után pár napra visszatért 
a tél. A hideg szél dermesztő és havat is hord. Senki nem örül már 
ennek a változásnak. Az utak járhatatlanok, nagyon sok a baleset. 
Falvak és városok vannak elzárva. Mindenki azt reméli, gyorsan vége 
lesz késői télnek  és jön az igazi tavasz. Várjuk a természet ébredését,  
a megújulást.
Miközben az időjárás esetében mindenki várakozik, a böjt utáni 
nagypéntek és húsvét, a lélek megújulásának lehetőségét adja minden 
éven.  A nagypénteki és a húsvéti történet nagyon fontos üzenetet 
hordoz. Először is azt, hogy van bűn. Ma a világ relativizál. A bűn 
fogalmát sok esetben jogi kategóriaként értelmezi. Ami a parlamentek 
által meghatározott törvénybe ütközik az bűn és ami pedig nem, az 
nem bűn. Csakhogy a Biblia arról szól, hogy a szüntelenül változó 
világi törvények fölött van egy örök törvény, melyet az Isten adott az 
embernek. És ha ezt az örök törvényt helyezzük önmagunk elé, akkor 
bizony látjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. A böjt nagyszerű 
lehetőség, hogy ebbe az isteni tükörbe belenézzünk, és a valóságos 
arcunkat lássuk.

A nagypéntek pedig azt hirdeti, hogy a bűn le lett győzve.  
Jézus Krisztusban Isten Fia adta oda magát áldozatul értünk.  
Az embernek nem kell bűnben maradnia, mert Isten önmagát áldozta 
fel értünk a Golgota keresztjén. Ez a nagypénteki kereszt csodája és 
ereje. Nagyon sok ember ismeri fel a Szentlélek által a bűnbocsánat 
erejét és hatalmát a saját életében. Sokan látják meg azt, hogy ezt az 
isteni kinyújtott kezet el kell fogadniuk. Sokan döbbennek rá arra, hogy 
ha nekik megbocsátott az Isten, ők sem tarthatnak haragot a másik 
emberrel.

Bocsánatot elfogadni és bocsánatot adni ez a megújulás útja.
Míg a nagypéntek szomorú de egyben vigasztaló üzenetet hordoz,  
a húsvét már az önfeledt örömöt hirdeti.  Aki halálban volt, feltá-
madott. Akinek az életét az emberi bűn elvette, Isten akaratából újra él. 
Az élet győzött a halál felett. Kell-e nagyobb öröm az ember számára? 
Mint a télbe beköszöntő tavasz, mint az elmúlást legyőző életöröm,  
úgy ünnepelhetjük húsvét napjait. A bűn következményében jelenlévő 
halál győzetik le a nyitott sír ünnepén.

“Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül 
feltámasztotta Urunkat, Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett,  
és megigazulásunkért feltámadt.”

Istentől gazdagon megáldott, szívet és lelket megújító ünnepet 
kívánok.

Géresi Róbert
lelkipásztor

Vzkriesil sa 
pre naše ospravedlnenie

Feltámadt 
a mi megigazulásunkért

V rámci „Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou  
a Slovenskou republikou 2007 - 2013“ ukončila obec Kechnec  
I. etapu projektu „Výstavba pohraničného mostu cez rieku Hornád 
medzi obcami Abaújvár a Kechnec a výstavba spojovacích ciest“. 
Ide o dvojetapový projekt, pri ktorom sa v I. etape vypracovala 
projektová dokumentácia a bolo vydané stavebné povolenie.  
V II. etape sa má uskutočniť samotná výstavba. Realizáciu projektu 
chce obec Kechnec uskutočniť za finančnej pomoci európskych 
štrukturálnych fondov. Vytvorením lepších podmienok pre prechod 
cez hranice a rozvojom infraštruktúry oboch regiónov sa dá 
očakávať, že sa v mnohých odvetviach ako napr.  v hospodárskom, 
turistickom, kultúrno-športovom, zdravotníckom a vzdelávacom 
objavia pozitívne vplyvy.

A „Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013” keretén belül  Kenyhec község befejezte az 
„Abaújvár és Kenyhec Között Hernád Folyón Átívelő Határátkelő Híd 
és Összekötő Utak” megnevezésű projekt első szakaszát. Kétlépcsős 
projektről van szó. Első szakaszban a projektdokumentációt és az 
építési engedélyeket kellett előkészíteni, a második szakaszban kerül 
majd sor magára a megvalósításra.  Az építés finanszírozását  az 
európai strukturális alapok  segítségével szeretnénk megvalósítani.  
A jobb határátkelési lehetőségek megvalósításával, a két település, 
valamint a két térség  infrastruktúrájának fejlesztésével várhatóan 
számos ágazatban jelentkeznek majd pozitív hatások, mint pl. a 
gazdaság,  turisztika, egészségügy, művelődés, kultúra és sport 
területén. 

Most cez rieku Hornád Híd a Hernád folyón



DNES/MAMAREC 20136

Deti v kechneckej materskej škole od nového roku zažili veľa aktivít. 
Koncer t Uja Ľuba pod náz vom „Janko Hraško“,  súťaž  
„O najsmiešnejšiu fotografiu“, karneval či divadielko „Perinbaba“. 
Karneval bol spoločenskou udalosťou v kongresovej sále OÚ.  
Zúčastnili sa ho deti z Kechneca, ich rodičia aj starí rodičia. 
Krásna výzdoba, veľa balónov lákali oči detí k aktivitám,  
ktoré pr ipravi l i  pracovníci  CVČ Kvietok pod náz vom  
„Na kráľovskom bále“. Odomykanie hradu sa podarilo princom. 
Princezné boli šikovné v skladaní obrázkov a navliekaní koráliek. 
Výborné pohostenie od rodičov, ako aj od obce potešilo všetkých 
zúčastnených. Tombola  s početnými cenami bola najočakávanejším 
bodom programu. Deti z MŠ si mohli vybrať cenu podľa vlastného 
výberu. Väčšie deti sa tešili z napätia pri losovaní tomboly. Na zápis 
do školy sa deti pripravovali svedomito, absolvovali rôzne testy 
zručnosti, viazali šnúrky, určovali počty, farby a tvary. Navštívili sme 
s predškolákmi ZŠ v Seni a  v triede  so svojimi bývalými kamarátmi 
z Kechneca si overili svoje zručnosti pre vstup do základnej školy. 
Dramatizáciou rozprávky  „Perinbaba“, deti prežívali radosť zo zimy 
a prejavili svoje herecké schopnosti. Medzi naše plány do  budúcna 
patria návšteva Planetária, návšteva rómskeho divadla Romathan, 
organizovanie plaveckého výcviku v maďarskom Hajduszoboszló  
a navštívime aj botanickú záhradu s nádhernou Motýliou show. 

Eva Bittová
riaditeľka MŠ Kechnec

Az új évben sok  élményben volt részük a kenyheci óvodásoknak. 
Ilyen volt a „Babszem Jankó” című   koncert  Ľubo  bácsi előadásában, 
versenyeztek,  hogy  ki  mutatja be a  „Legmulatságosabb Fényképet”,  
részt  vettek a  karneválon  és a „Holle anyó” című mese előadáson.   
A karnevál  társadalmi eseménnyé nőtte ki magát. A községi hivatal 
kongresszusi termében került megrendezésre és a gyerekeken 
kívül részt vettek rajta a szülők és  nagyszülők is.  A szépen díszített 
terem ,a sok lufi arra ösztönözte a gyerekeket, hogy aktívan részt 
vegyenek a ” Kisvirág Művelődési Központ” által   „Királyi Bál” címmel 
szervezett műsorban. A hercegeknek sikerült bevenniük a várat.  
A királykisasszonyok is ügyeskedtek a gyöngyfűzésben és képki-
rakásban. A  szülők és a község  által biztosított  finom frissítőket  
mindenki szívesen fogadta. De a leginkább várt esemény a számos 
díjjal kecsegtető tombola volt.  Az óvodások maguk választhatták 
ki a nyereményüket. Az iskolai beíratásra szorgalmasan készültek 
a gyerekek, különféle ügyességi gyakorlatokat hajtottak végre, 
fonalat kötöttek, mennyiséget, színeket és formákat határoztak meg.   
A jövendő elsősök ellátogattak a szinai alapiskolába ahol  volt kenyheci  
barátaikkal mérhették  össze rátermettségüket és ügyességüket.  
A „Holle anyó” című mese dramatizálásával a gyerekek megmutathatták 
színészi képességeiket és a tél örömeit is intenzívebben élhették át.   
A továbbiakban szeretnénk ellátogatni a Planetáriumba és a Romathan 
roma színházba, úszótanfolyamot szervezünk a magyarországi 
Hajdúszoboszlóra és ellátogatunk a Botanikus Kertbe is.
      Bitto Éva

óvoda igazgató

Čo nové v materskej škole Mi újság az óvodában

Po prvýkrát v histórii Kechneca sme príchod 
nového roku 2013 oslávili v amfiteátri v strede 
obce. Oslavy sa niesli v duchu tolerancie, 
vzájomnej úcty a spolupatričnosti a samo-
zrejme dobrej nálady. Ľudia si s úsmevom 
na tvárach rozdávali vzájomnú radosť  
a porozumenie. Stred obce sa začal napĺňať  
už okolo 23.00 hod. aj napriek typicky zimnému 
počasiu. Nechýbala výborná hudba, tanec, 
spev i občerstvenie. Dospelí sa mali možnosť 
posilniť vareným vínom, domácou slivovicou 
či teplým čajom. Nezabudli sme ani na deti,  
pre ktoré sme nachystali rôzne nealkoholické 
nápoje a spišské párky. Touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí sa pričinili o neopakovateľnú 
atmosféru tohto večera, kedy každý z nás aspoň 
na chvíľku zabudol na každodenné starosti. 

Na polnoc pán starosta zaželal občanom 
všetko najlepšie do roku 2013 a okolo 3.00 hod.  
sa vzdialili poslední hostia. Ohňostroj sme 
museli z dôvodu hustej hmly zrušiť, avšak 
organizátori prisľúbili, že to občanom vynah-
radia počas Kechneckých dní.

Kenyhec történelmében először köszöntöttük  
az új évet a faluközpontban levő Amfiteátrumban. 
Az ünnepség a tolerancia, eggyüvé tartozás 
és természetesen a jókedv jegyében zajlott.  
Az emberek mosollyal az arcukon köszöntötték 
egymást. A faluközpont 23.00 óra körül kezdett 
benépesedni, a  tipikusam  téli idő ellenére. Nem 
hiányzott a remek zene, ének, tánc és frissítő sem.  
A felnőttek forralt borral, szilvapálinkával 
vagy forró teával  frissíthették fel magukat.  
A gyerekekről sem feledkeztünk meg, nekik 
alkoholmentes italokat és főtt virslit készítettünk. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minda-
zoknak, akik segítettek feledhetetlenné tenni ezt 
az estét, hogy mindannyian legalább egy kis időre 
elfeledhessük a mindennapi gondokat. 

Éjfélkor a polgármester úr mondott köszöntőt  
és minden jót kívánt a 2013-as évre. Az utolsó 
vendégek 3.00 óra körül hagyták el a helyszínt.  
A makacs, múlni nem akaró köd miatt a tűzijátékot 
kénytelenek voltunk lemondani, de a rendezők 
megígérték, hogy a Kenyheci Napok idején kárpó-
tolják a lakosságot.

Silvester 2012 Szilveszter 2012
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V zrekonštruovanom športovom areáli s novootvoreným 
relaxačným wellness centrom máte príležitosť si celoročne 
oddýchnuť a načerpať nové sily v luxusných vírivkách či  
vo vyhriatom saunovom svete. 

Okrem regeneračného centra môžete v športovom areáli využiť dve 
profesionálne terragreenové ihriská alebo si v lete na veľkoplošnej 
obrazovke pozrieť napínavé športové prenosy. 

Športový areál je možné využiť pre rôzne rodinné, firemné, školské 
či športové podujatia. Okrem športového vyžitia núka aj možnosť 
zahrať si šach, stolný tenis, biliard či rôzne spoločenské hry. 

Novinkou je rezervačný systém, pomocou ktorého si môžete  
z pohodlia vášho domova rezervovať relaxačné centrum alebo 
prenájom kurtov. Tento jednoduchý rezervačný systém nájdete na  
sport.kechnec.sk. 

V oblasti gastro zázemia sme vytvorili profesionálne podmienky 
na grilovanie, prípravu a varenie rôznych špecialít s možnosťou 
pečenia domáceho chleba, prasiatka, zákuskov z kysnutého cesta  
či iných dobrôt z kuchyne starej matere. K dispozícii máme bubnové 
pece, zázemie s kotlami, dostatočnými chladiarenskými zaria-
deniami, umývacie dresy, čapovacie zariadenia na pivo a kofolu.

Budeme radi, ak sa zapojíte do prípravy tradičných jedál  
a obnovíme tak spolu prachom zapadnuté recepty našich predkov. 
Obec vám vytvorí podmienky potrebné pre realizáciu vašich 
kulinárskych nápadov. Prihlásiť sa môžete telefonicky 055/7282512, 
e-mailom obeckechnec@mail.t-com.sk alebo osobne na Obecnom 
úrade v Kechneci.

Vážení športoví priaznivci,
rok 2013 začal tradične zimnou prípravou našich mužstiev. 
Využili sme možnosti v športovej hale v Čani, ako aj v telocvični 
pri ZŠ Seňa. Ak počasie dovolilo, tak sme konečne vybehli  
aj na multifunkčné ihrisko v Kechneci i na školské ihrisko v Seni.
Súťažný ročník 2012/2013 pokračuje jarnými kolami nasledovne: 

II. liga - Juh - VSFZ   - žiaci U13 a žiaci U15 
(začiatok zápasov o 9:00 a 10:45 - sobota)
ii. liga  – KszFsz – Déli csoport – serdülők U13 és serdülők U15   
/a hazai meccsek kezdésének időpontja   9:00 és 10:45 óra szombatonként/
15. kolo/ kör: 30. 3. 2013  Veľké Kapušany – Kechnec
16. kolo/ kör:    6.4. 2013 Kechnec – Čierna nad Tisou
17. kolo/ kör: 13. 4. 2013 Rožňava – Kechnec
18. kolo/ kör: 20. 4. 2013 Kechnec – Lokomotíva Košice
19. kolo/ kör: 27. 4. 2013 Moldava nad Bodvou – Kechnec
20. kolo/ kör:   4. 5. 2013 Kechnec – Čaňa
21. kolo/ kör: 11. 5. 2013 Kechnec – Buzica
22. kolo/ kör: 18. 5. 2013 Sečovce – Kechnec 
23. kolo/ kör: 25. 5. 2013 Kechnec  - voľno
24. kolo/ kör:   1. 6. 2013 Galaktik Košice – Kechnec
25. kolo/ kör:   8. 6. 2013 Kechnec – Šaca
26. kolo/ kör: 15. 6. 2013 SAFI Prešov – Kechnec

IV. liga dorast skupina Košicko-Gemerská (UHČ sobota 14:00)
IV. liga serdülők Kassa-Gömöri csoport 
/ meccs kezdete : szombatonként 14:00/
12. kolo/ kör:   6. 4. 2013 Trstené pri Hornáde – Kechnec
13. kolo/ kör: 13. 4. 2013 Kechnec – Medzev
14. kolo/ kör: 20. 4. 2013 Geča – Kechnec

15. kolo/ kör: 27. 4. 2013 Kechnec - Sokoľany
16. kolo/ kör:   4. 5. 2013 Budimír – Kechnec
17. kolo/ kör: 11. 5. 2013 Kechnec – Drnava
18. kolo/ kör: 18. 5. 2013 Svinica – Kechnec
19. kolo/ kör: 25. 5. 2013 Krásna – Kechnec
20. kolo/ kör:   1. 6. 2013 Kechnec – voľno
21. kolo/ kör:   8. 6. 2013 Poproč – Kechnec
22. kolo/ kör: 15. 6. 2013 Kechnec – Valaliky

Dospelí – I. trieda OM Košice - okolie 
Felnőttek – I. osztály  Kassa - vidéki  járási bajnokság
15. kolo/ kör: 31. 3. 2013 o 15:00 ŠK Seňa – Trstené pri Hornáde
16. kolo/ kör: 07. 4. 2013 o 15:30 Veľká Ida – ŠK Seňa
17. kolo/ kör: 14. 4. 2013 o 15:30 AC jasov – ŠK Seňa
18. kolo/ kör: 21. 4. 2013 o 16:00 ŠK Seňa – Valaliky
19. kolo/ kör: 28. 4. 2013 o 16:00 Svinica – ŠK Seňa
20. kolo/ kör: 05. 5. 2013 o 16:30 ŠK Seňa – Zdoba
21. kolo/ kör: 12. 5. 2013 o 16:30 Perín – ŠK Seňa
22. kolo/ kör: 19. 5. 2013 o 17:00 ŠK Seňa – Čečejovce
23. kolo/ kör: 26. 5. 2013 o 17:00 Mokrance – ŠK Seňa
24. kolo/ kör: 02. 6. 2013 o 17:00 ŠK Seňa – Tatran Jasov
25. kolo/ kör: 09. 6. 2013 o 17:00 Ďurkov – ŠK Seňa
26. kolo/ kör: 16. 6. 2013 o 17:00 ŠK Seňa – Bidovce

Veríme, že súperi zvučných mien vás prilákajú povzbudiť našich 
reprezentantov. Tešíme sa na vašu podporu.
S pozdravom ostáva  realizačný  tím FK Kechnec a ŠK Maratón Seňa.

A felújított sportközpotban és az új relaxációs wellness központban 
egész évben lehetőségük nyílik kikapcsolódásra  és feltöltődésre, akár a 
luxus pezsgőfürdőkben, akár a szaunákban. 

A regenerációs központon kívül  két professzionalista szintű terragreen 
felületű sportpályát is igénybe vehetnek, vagy nyáron a nagyképernyős 
kivetítőn kísérhetik figyelemmel a sportközvetítéseket.

A sportközpont megfelelő körülményeket biztosít  különböző családi-, 
céges-,  iskolai-  vagy sport  események megrendezésére is .  A sport-
pályákon kívül  biliárdozni, asztali teniszezni, sakkozni is lehet, vagy 
különböző társasjátékokkal szórakozhatnak az idelátogatók.
Újdonságnak számít az internetes foglalási rendszer, aminek segít-
ségével  otthonuk kényelméből foglalhatnak időpontot akár a 
sportpályán akár a wellness központban.  Ezt az egyszerű foglalási 
rendszert  a sport.kechnec.sk.

A gasztronómia területén professzionális feltételeket biztosítottunk 
akár a grillezésre, akár kölünböző specialitások főzésére. Süthetnek 
házikenyeret, kelt tésztából készült süteményeket vagy nagyanyáink 
konyhájának egyébb finomságait.  Mindezekhez búboskemence, 
nagyméretű üstök, megfelelő mennyiségű hűtőszekrény, mososgatók 
állnak rendelkezésükre, valamint sör és kofola csapolására alkalmas 
berendezést is biztosítani tudunk. 

Örömünkre szolgálna, ha leporolnák a nagymamák recepteskönyveit 
és felújítanák  a  régi  étkek készítésének hagyományát. A község 
megfelelő körülményeket biztosít az Önök kulináris ötleteinek 
megvalósításához. Jelentkezni a 055/7282512-es telefon számon, az 
obeckechnec@mail.t-com.sk  e-mail címen, vagy személyesen a községi 
hivatalban lehet. 

Tisztelt  sporttársak,                                                                                                                             
a 2013-as év  ismét csapataink téli felkészülésével kezdődött.  Erre a célra 
igénybe vettük a csányi sportcsarnokot és a szinai alapiskola torna-
termét is.  Ha az időjárás lehetővé tette, végre a szabadba is kijutottunk 
- a kenyheci  multifunkciós sportpályára  vagy az iskolai  sportpályára.
A 2012/2013 versenyidény a tavaszi meccsekkel folytatódik:

Bízunk benne, hogy a nagynevű ellenfelek Önöket is arra ösztönzik majd, 
hogy eljöjjenek buzdítani csapatainkat. Köszönjük támogatásukat.
Üdvözlettel az FK Kenyhec és a SK Maratón Szina stábja.

Vychutnajte si príjemný 
relax v športovom areáli

Kechneckí futbalisti

Kapcsolódjon ki a Kenyheci 
Sportközpontban

Kenyheci futballisták
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Vážení čitatelia, 

v týchto dňoch Veľkonočných sviatkov upriamme 
svoj pohľad na Ježiša Krista, na jeho utrpenie  
a smrť, ktoré podstúpil za nás. V 53. kapitole 
knihy proroka Izaiáša sa o Pánovom služobníkovi 
píše: „Muž bolestí, ktorý poznal utrpenie. On 
však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený 
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše 
blaho a jeho ranami sme uzdravení. Obetoval sa,  
pretože sám chcel.“ 

Cirkev vidí prameň novej nádeje práve v 
Ježišovom utrpení a smrti. Prečo? Ježiš vstal  
z mŕtvych a žije. On dáva nový zmysel utrpeniam 
a krížom nášho života. Skúsenosť utrpenia 
poznačuje ľudstvo, poznačuje tiež rodinu.  
Pohliadnime na ukrižovaného Krista, aby sme 
mali silu ísť ďalej aj napriek ťažkostiam. Ježišov 
kríž je najvyšším znakom Božej lásky ku každému 
z ľudí, je hojnou odpoveďou na potreby každej 
osoby, ktorá túži byť milovaná. Keď sme skúšaní, 
keď musia naše rodiny čeliť bolesti a súženiu, 
pohliadnime na Kristov kríž: tam nájdeme 
odvahu pokračovať v putovaní. V zármutkoch 
a ťažkostiach nie sme sami; rodina nie je sama: 
Ježiš je prítomný so svojou láskou, podopiera ju 
svojou milosťou a daruje jej silu, aby mohla ísť 
ďalej. A je to práve táto Ježišova láska, na ktorú 
sa máme obrátiť. Tajomstvo Kristovho utrpenia, 
smrti a zmŕtvychvstania nás povzbudzuje,  
aby sme putovali s nádejou: obdobie bolesti 
a skúšky, ak je prežívané s Kristom, s vierou  
v Neho, už skrýva v sebe svetlo zmŕtvychvstania, 
nový život vzkrieseného sveta, Veľkú noc 
každého človeka, ktorý verí v jeho Slovo. 
Zverme sa Kristovej Matke, Márii. Ona, ktorá 
sprevádzala svojho Syna na krížovej ceste, Ona, 
ktorá stála pod Krížom v hodine jeho smrti, kiež 
dovedie naše srdcia, cez tajomstvo utrpenia  
k veľkonočnému tajomstvu. K tomu svetlu, 
ktoré vyžaruje z Kristovho Zmŕtvychvstania  
a ukáže nám definitívne víťazstvo lásky, radosti  
a života nad zlom, bolesťou a smrťou. 

Chcem vám všetkým zaželať všetko dobré  
k Veľkej noci. Vo všetkých príbytkoch a vo 
všetkých srdciach nech znovu zaznie radostná 
správa o Kristovom Vzkriesení, a všetkým nech 
prinesie novú nádej.

Požehnanú veľkú noc  Vám praje 

Zsolt Fedorka 
rímskokatolícky farár v  Kechneci

Štvrtok 28. 3. 2013     
17:00 – Szentmise,   
18:00 – Svätá omša

Piatok 29. 3. 2013     
10:00 – Krížová cesta – Keresztút 
13:30 – Nagypénteki liturgia 
15:30 – Veľkopiatková liturgia 

Sobota 30. 3. 2013    
18:30 – Veľkonočná vigília – Húsvéti vigíliamise

Nedeľa 31. 3. 2013    
7:30 – Požehnanie jedla 
9:00 – Húsvéti szentmise 
10:30 – Veľkonočná svätá omša

Tisztelt olvasók, 

ezekben a napokban szemléljük Jézus Krisztus 
értünk vállalt engesztelő szenvedését, halálát, 
és feltámadását. Izajás próféta könyvének 53. 
fejezetében így ír az Úr szenvedő szolgájáról: „Ő a 
fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Igen, a 
mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért 
törték össze, a mi békességünkért érte utol 
a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk 
gyógyulást. Szenvedésével sokakat megiga-
zultakká tesz szolgám. Sokak vétkeit hordozta,  
és közben imádkozott a bűnösökért.“ 

Az Egyház Jézus szenvedésében, és kereszthalá-
lában látja az új remény forrását. Miért? Mert Jézus 
feltámadt és él. Ő ad új értelmet életünk szenve-
déseinek, keresztjeinek. A szenvedés tapasztalata 
nyomot hagy az emberiségen, nyomot hagy a 
családokon is. Szemléljük a keresztre feszített 
Krisztust, hogy erőnk legyen túljutni a nehézsé-
geken. Jézus keresztje Isten minden ember iránti 
szeretetének legmagasabb rendű jele, bőséges 
válasz minden ember szeretetigényére. Amikor 
megpróbáltatás ér bennünket, amikor csalá-
dunknak szembe kell néznie a fájdalommal, a 
nehézségekkel, tekintsünk Krisztus keresztjére: ott 
találjuk meg a bátorságot ahhoz, hogy folytassuk 
utunkat. A csapások és nehézségek idején nem 
vagyunk egyedül; a család nincs egyedül; Jézus 
jelen van szeretetével, támaszt nyújt kegyelmével 
és erőt ad neki, hogy tovább haladjon. Krisztus e 
szeretetéhez kell fordulnunk. Krisztus kínszenvedé-
sének, halálának és feltámadásának misztériuma 
arra bátorít, hogy reménnyel folytassuk utunkat.  
A fájdalom és a megpróbáltatás időszaka, ha Krisz-
tussal, a belé vetett hittel éljük meg, már magában 
hordozza a feltámadás fényét, a feltámadt világ 
új életét, mindazoknak a Húsvétját, akik hisznek 
Szavában. Ajánljuk magunkat Krisztus Anyja, Mária 
oltalmába. Ő, aki elkísérte Fiát a fájdalmas úton, 
Ő, aki a kereszt tövében állt Fia halála órájában, 
vezesse el szívünket, minden család szívét a kínszen-
vedés titkától a húsvéti fényig. A fény felé, amely 
Krisztus Feltámadásából tör elő és megmutatja 
a szeretet, az öröm, az élet végleges győzelmét  
a rossz, a szenvedés, a halál felett. Hadd fejezzem ki 
mindenkinek húsvéti jókívánságomat. 
 
Minden családban, és minden szívben újra 
hangozzék fel az örömhír, hogy Jézus Krisztus 
feltámadt. Ennek a ténynek a tudata adjon minden-
kinek új reményt. Áldott Húsvétot kívánok minden-
kinek. 

Fedorka Zsolt
kenyheci plébános. 

Kristus vstal 
z mŕtvych, aleluja!

Liturgické slávenia Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole v Kechneci
A Húsvéti ünnepkör liturgiája a kenyheci  parókiatemplomban

Feltámadt 
Krisztus, alleluja!

Zoznam dlžníkov 
obce Kechnec 
2008 - 2012 

Adósok névsora -  
Kenyhec község
2008 - 2012

Dajko Gabriel, Toryská 6, Košice
Ďuďák Jozef, Kechnec 229
Ďuďáková Monika, Kechnec 251
Dudášová Iveta, Kechnec 218
Fedorová Eva, Kechnec 140
Grümpner Róbert, Kechnec 14
Hajnik Dušan, Kechnec 14
Horváth František ml., Kechnec 220
Horváth Róbert, Kechnec 14
Kováčová Mária, Kechnec 14
Pataki Pavol, Kechnec 46
Šándor Jozef, Kechnec 251
Škovran Štefan, Kechnec 16
Vaško Ján, Kechnec 140

Albert Jozef, Kechnec 244
Bunda Dezider, Kechnec 50
Ďuďák Jozef, Kechnec 229
Dudáš František, Kechnec 218
Džuga Gabriel, Kechnec 126
Fedorová Eva, Kechnec 140
Fedorová Mária, Kechnec 46
Grumpner Róbert, Kechnec 14
Hajnik Dušan, Kechnec 14
Horváth František, Kechnec 220
Horváth Róbert, Kechnec 14
Kováčová Mária, Kechnec 14
Pataki Pavol, Kechnec 46
Škovran Jozef, Kechnec 16
Takáč Matej, Kechnec 113

Pribula Peter Kechnec 268
rok 2011 / 2011-es év:  
rok 2012 / 2012-es év:
rok 2013 / 2013-es év:  

Dane a poplatky

adók és illetékek

40-bytová jednotka
Dlžník na nájomnom a inkase

40-lakásos tömbház
Lakbér és rezsiköltség  hátralék

Dlžníci - za odber pitnej 
a odvod splaškovej vody

adósok - ivóvíz 
és szennyvíz elvezetés

Zoznam dlžníkov budeme zverejňovať 
v každých nasledujúcich Kechneckých 
novinách. 

Az adósok névsorát ezentúl a Kenyheci Újság 
minden további számában közzétesszük.

Dlžník - nájom, voda, odpad, 
energie roky 2009 - 2012
Gabi Albert - GABI ABC,        28 037,98 €
Kechnec 30

Dlžná suma

Tartozás 
összege

 119,94 € 
196,46 €    
 206,98 €    
 596,17 €    
 153,43 €    
 101,57 €    
 316,80 €    
 248,00 €    
 152,58 €    
 112,68 €    
 331,93 €    
 478,44 €    
 367,32 €    
 211,50 €    

325,09 €
1 062,17 €

288,05 €
784,19 €
206,14 €
664,45 €
243,54 €
167,39 €
836,93 €

106,5 €
1 075,32 €

573,14 €
467,82 €
603,65 €
508,33 €

1 552,00 €
3 132,00 €

783,00 €


