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

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

VIII. évfolyam, 2/2014 szám, Június, nem eladó

Ročník VIII, Číslo 2/2014, Jún, nepredajné

jarné mesiace 
vystriedali letné 
a ani sme sa 
nenazdali, opäť 
sa chystáme 
na tradičné 
Kechnecké dni. 
Aj touto cestou 
Vás v mene 
svojom, ako aj 
v mene všetkých 
poslancov 
obecného 

zastupiteľstva srdečne pozývam na bohatý 
kultúrny a športový program, ktorý sa 
bude počas týchto dní konať na viacerých 
miestach v obci. Podrobnejšie informácie 
nájdete aj v tomto vydaní Kechneckých 
novín.

Ako jedna z mála obcí na Slovensku vieme 
pripraviť program na profesionálnej 
úrovni, bezplatný pre všetkých občanov a 
návštevníkov. Robíme to svojpomocne a za 
veľkej podpory sponzorov, ktorým aj touto 
cestou ďakujeme. Veríme, že túto možnosť 
naplno využijete a prídete nielen so svojimi 
rodinami, ale pozvete aj svojich priateľov a 
známych. 

Ako sa na nasledujúcich stránkach 
dočítate, výrazne sme pokročili s obecnými 
projektami  a ďalšími aktivitami. Už 
tradične sme si pripomenuli udalosti Veľkej 
noci, podarilo sa nám úspešne zorganizovať 
Deň detí, Deň matiek a otcov, pripravujeme 
letný denný tábor a športový areál ožije aj 
ďalšími aktivitami. 

Za dôležité považujem rozvíjanie vzťahov 
na medzinárodnej úrovni. V uplynulé dni 
som našu obec reprezentoval na britskej 
a americkej diplomatickej pôde. V Bruseli, 
v inštitúciách Európskej komisie som 
hľadal nové možnosti pre projekt Európskej 
integrovanej školy, ktorá má perspektívu 
stať sa pilotným projektom Európskej únie.

Zároveň ďakujem všetkým pracovitým 
občanom, ktorí nás podporujú v rozvo
jových aktivitách a práci v prospech 
obyvateľov Kechneca. 

Prajem nám všetkým, aby sme si 
nadchádzajúce letné dni oddýchli, 
našli dostatok času na svojich blízkych 
a načerpali nové sily. 

A tavaszi hónapokat felváltották a nyáriak 
és észre sem vettük, már újra itt vannak 
a hagyományos Kenyheci Napok. Mind a 
magam, mind a képviselőtestület nevében 
ezúton is szeretném Önöket meghívni a 
gazdag kulturális és sport programmal 
bővelkedő eseménysorozatra, amelyre a 
község különböző pontjain kerül sor. Bővebb 
információt a kenyheci újság mostani 
kiadványában is találnak. 

Egyike vagyunk Szlovákia azon kevés 
községének, ahol képesek a professzionális 
színvonalú műsorszervezésre, mindenki 
számára ingyenesen. Mindezt saját magunk 
csináljuk szponzoraink segítségével, akiknek 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
Bízom benne, hogy ezt a lehetőséget 

mindanynyian kihasználják, és nem csak 
családjukat hozzák el, de barátaikat és 
ismerőseiket is.Amint arról a továbbiakban 
olvashatnak, jelentős előrehaladást értünk 
el a községi projekteknél és egyéb tevékeny
ségeknél. Már hagyománnyá vált a Húsvéti 
megemlékezés, sikeres volt a  Gyereknap, az 
Anyák Napja és Apák Napja, nyári tábort 
szervezünk  és a sportközpont  további 
akciókkal várja majd Önöket.

Nagyon fontos számunkra a nemzetközi 
kapcsolataink fejlesztése. Az elmúlt 
napokban a brit és az amerikai diplomáciai 
képviseleteken reprezentáltam községünket. 
Brüsszelben az Európai Bizottság 
intézményeinél új lehetőségeket kerestem az 
Európai Integrált Iskola megvalósítására, 

amely eséllyel válhat az EÚ kísérleti pro jekt
 jévé.

Végül köszönöm minden dolgos 
polgárunknak, hogy támogatják Kenyhec 
lakosságának érdekében kifejtett fejlesztési  
tevékenységeinket és munkánkat.

Mindannyiunknak azt kívánom, hogy a 
elkövetkező nyári napok alatt kipihenjük 
magunkat, találjunk elég időt szeretteinkre és 
új erővel töltődjünk fel.

VážENí SPolUoBČANIA, MIlí PRIAtElIA,

KEdVES polGártárSAK éS KENyHEc BArátAI!

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec
polgármester
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tVoRIlI Sochy 
PRE oBEcNý cINtoRíN
V máji sa v Kechneci na pozvanie 
starostu Jozefa Konkolyho uskutočnili 
dve drevárske sympóziá, ktorých cieľom 
bolo vytvoriť umelecké diela pre obecný 
cintorín. Zúčastnili sa ho šiesti slovenskí 
rezbári. Pri svojej práci sa sústredili na 
myšlienky diel tak, aby ich práce miesto 
posledného odpočinku nielen skrášlili, 
ale aj duchovne obohatili.

od 5. do 9. mája vznikli sochy zamerané 
na rôzne životné múdrosti, udalosti a 
kresťanské symboly. František Eštočin 

vytvoril sochu, ktorú nazval „Pútnik“. 
Dielo je vyjadrením toho, že aj keď 
životom kráčame akokoľvek dlho, po 
krásnej alebo ťažkej ceste, aj tak vždy 
dôjdeme na pietne miesto cintorín. 
Stanislav Polek vyrezal sochu vdovca. 
otec s dcérou sa skláňajú nad hrobom 
matky. V soche je zašifrované utrpenie 
a bôľ nad stratou blízkej osoby. Ján 
Podsklan znázornil obraz mládenca, 
ktorý nebol vždy dobrým synom, avšak 
po smrti rodičov si to uvedomil a tak 
prichádza na hrob s kyticou kvetou a 
prosbou o odpustenie. Albert Šimrák 
vyrezal sochu anjela s krížom. Je to 
anjel, ktorý prináša ľuďom kríž a 
utrpenie v posledných chvíľach života. 
Miroslav Mlkvik vytvoril sochu rómskej 
matky s dieťaťom nad hrobom svojho 
manžela a otca. 

Ján Palko umelecky znázornil zmŕtvych
vstalého Pána Ježiša Krista. Socha je 
vysoká viac ako štyri metre a v rámci 
cintorína má byť vystavená tak, aby bol 

na ňu možný pohľad z každého miesta. 
Jej nosnou myšlienkou je prinášať 
kresťanom nádej, že sa so svojimi 
zosnulými ešte raz stretneme. 

Druhé sympózium sa konalo od 19. do 
23. mája a cieľom bolo dokončiť ďalšie 
diela pre obecný cintorín. Na požiadanie 
pána starostu vzniklo zadanie vytvoriť 
symbolickú židovskú rodinu, ktorá 
by pripomínala násilné odvlečenie 
židovských občanov do koncentračných 
táborov.

Úlohu si rezbári rozdelili a vzniklo 
ojedinelé spoločné dielo, ktoré 
pozostáva z nasledovných sôch. Rodičia 
s bolesťou a strachom vinú svoje deti 
k sebe, pretože nevedia, čo ich čaká. 
chlapec si zobral svoju najmilšiu 
hračku, koníka, dievča si zobralo 

školskú 
tašku, 
pretože 
nechápu 
ľudskú zlobu 
a chcú sa 
hrať. to, 
čo ich však 
v koncen
tračných 
táboroch 
čakalo, bolo 
najhoršie 
zverstvo, aké 
človek proti 
človeku urobil. 

Socha dievčiny 
s kvetmi 
symbolizuje 
kvety pre 
všetkých 
zosnulých 
na cintoríne. 
Súčasťou 
diela je aj 
plačúca žena 
nad hrobom 
manžela 
a plastika 
takzvaného stromu zmierenia. Na 
tomto strome má každý veriaci svoj 
symbol. Kresťania, Gréckokatolíci, 
Pravoslávni, Kalvíni, židia aj Rómovia. 
Medzi týmito symbolmi sú vyrezaní 
naši praotcovia Adam a Eva v rajskej 
záhrade. 

Veríme, že tieto diela návštevníkov 
zaujmú a duchovne obohatia. A nech aj 
oni slúžia ako výstraha pred zvrátenou 
ideológiou a lakomstvom.
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SzoBroKAt fArAGtAK  
A KÖztEMEtőBE
Május folyamán  Konkoly József polgár
mester kezdeményezésére  két  fafaragó 
szimpóziumra is sor került Kenyhecen hat 
szlovák fafaragó részvételével, melynek 
célja  faszobrok  készítése volt a köztemető 
számára.  Munkájuk során igyekeztek olyan 
műveket alkotni, melyek tematikája nemcsak 
esztétikailag, de  szellemileg is gazdagítja az 
ember végső nyughelyét.

Május 5.  9.  között olyan szobrok 
születtek, amelyek különféle  életböl
csességeket, eseményeket és keresztény 
jelképeket szimbolizálnak. františek Eštočin  
művének a „Vándor“ címet adta. A mű 
annak a kifejezése, hogy bármilyen hosszan 
vándorlunk az  életen át, akár könnyű, akár 
nehéz volt az utunk, végül mégis a temetőbe 
érkezünk. 
Stanislav polek az özvegyember  szobrát 
faragta ki. Az apa kislányával hajol az 
anya sírja fölé. A szobor a közeli személy 
elvesztése felett érzett fájdalmat és 
keserűséget fejezi ki. Ján podsklan az 
ifjút ábrázolja, aki nem volt mindig jó fia 
szüleinek, de elvesztésük után ráeszmélt 
hibáira és virágcsokorral lép a sírjukhoz 
bocsánatért esedezve.

Albert Šimrák egy angyal szobrát  készítette 
el  kereszttel. Ez az angyal hozza az embe 

reknek életük végén a szenvedés  keresztjét. 
Miroslav Mlkvik egy roma anya és gyermeke 
szobrát alkotta meg a férj és apa sírjánál.

Ján palko a halottaiból feltámadott Jézus 
Krisztus alakját formálta meg művészien. 
A szobor több mint négy méter magas 
és olyan helyre kerül a temetőben, hogy 
mindenhonnan látható legyen. A mű vezér
gondolata a remény a keresztény ember  
számára, hogy elvesztett szeretteivel újra 
találkozik.

A második szimpóziumra május 19. – 23. 
között került sor azzal a céllal, hogy újabb 
művek készüljenek a köztemetőbe. A 
polgármester kérésére készült el a zsidó 
család szoborcsoportja, mely a zsidók 
koncentrációs táborokba történt erőszakos 
elhurcolására emlékeztet.

A feladatot a fafaragók szétosztották, 
így egy egyedi közös mű született, mely 
a következő szobrokból áll. A szülők  
fájdalommal és félelemmel telve ölelik 
magukhoz  gyermekeiket, mivel nem tudják 
mi vár rájuk. A kisfiú kedvenc játékát, 
a lovacskát viszi magával, a kislány az 
iskolatáskát, mivel nem értik az emberi 
gyűlöletet és játszani akarnak. Az, ami 
a koncentrációs táborban várta őket az 

emberiség legnagyobb gonosztette volt, 
amilyet ember ember ellen elkövetett.
A kislány szobra a csokorral  a virágot 
szimbolizálja minden elhunyt sírján.  A mű 
része a férje sírjánál zokogó asszony és a 
megbékélés fája címet viselő dombormű. 
Ezen a fán minden hívő megtalálja a maga 
jelképét. A keresztények, görög katolikusok, 
pravoszlávok, kálvinisták, zsidók és romák. 
Ezek között a szimbólumok 
között találjuk meg 
ősapánkat és ősanyánkat, 
ádámot és évát, a paradi
csomkertben.

Bízunk benne, hogy  
ezek a művek 
megszólítják 
és szellemileg 
gazdagítják a 
temetőkertbe 
érkezőket. és hadd 
szolgáljanak intő  
példaként a veszélyes  
ideológiák és emberi 
kapzsiság ellen.
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V jarných mesiacoch sme opäť zvýšili 
napredovanie na obecných stavbách 
a projektoch. Výrazne sme pokročili 
pri obnove verejného cintorína, 
v rekonštrukcii obchodného centra 
a výstavbe hangáru v priemyselnej zóne. 
taktiež pokračujeme s výsadbou zelene, 
vykonávame terénne a sadbové úpravy a 
naďalej dbáme o údržbu a čistotu v celej 
obci. 

V Kechneci nám záleží na celkovom 
vzhľade našich spoločných priestranstiev. 
Snažíme sa zabezpečiť kvalitu života pre 
všetkých obyvateľov obce. Bohužiaľ, medzi 
nami žijú aj nedisciplinovaní občania, ktorí 
poškodzujú a kradnú vysadené kvety. Aj 
preto opätovne prosíme, aby ste dbali na 
to, čo sa deje vo vašom okolí a v prípade, 

keď vidíte takéto konanie, upozornili na to 
zamestnancov obecného úradu.
V rámci rekonštrukcie obecného 
cintorína sme premiestnili ústredný kríž. 
Vytvorilo sa drevené prístrešie a kamenné 
podstavce pre 14 reliéfov, v ktorých bude 
vyobrazená krížová cesta. Vykonali sme 
terénne úpravy chodníkov. Staráme sa 
aj o poriadok medzi hrobkami, ktoré sú 
poškodené a opustené. Snažíme sa opraviť 
pomníky, ktorých zosnulí vykonávali rôzne 
záslužné výchovnovzdelávacie činnosti, 
venovali sa našim predkom, či významne 
ovplyvnili život obce. K estetizácii 
cintorína prispejú aj nové drevorezbárske 
diela. Autormi sú drevorezbári: František 
Eštočin, Ján Palko, Albert Šimrák, 
Stanislav Polek, Miroslav Mlkvik, Ján 
Podsklan, Ján Šeliga.

oBEcNé PRoJEKty, StAVBy  
A UDAloStI

KÖzSéGI  proJEKtEK, 
építKEzéSEK, ESEMéNyEK
tavasszal  ismét beindultak a munkálatok a 
községi építkezéseken . Jelentősen előreha
ladtunk a köztemető felújításával, a bevásárló 
központ rekonstrukciójával és a hangár 
építésével az ipari zónában. Ugyancsak 
folytatjuk a növények  telepítését, a terepren
dezést és parkgondozást, ügyelünk a rendre és 
tisztaságra községünkben. 

Kenyhecen odafigyelünk arra, hogy hogyan 
néznek ki a közterületek. Igyekszünk 
biztosítani minden polgárunk számára a 
megfelelő életkörülményeket. Sajnos, élnek 
köztünk fegyelmezetlen emberek is, akik 
lopják a kiültetett növényeket. Ezért is kérjük 
önöket ismételten, hogy óvják környezetüket 
és ha ilyesmit tapasztalnak, figyelmeztessék a 
községi hivatal dolgozóit.

A köztemető felújítása során áthelyeztük a 
központban álló keresztet.  fedett sétányt 
építettünk  kőalapzattal 14 relief számára, 
amely a keresztút 14 stációját szimbolizálja. 
Megtörtént a járdák kialakítása. Gondozzuk 
az elhanyagolt és ehagyott sírokat is. 
Igyekszünk megjavítani azoknak a sírját, 
akik  tettek valamit  községünkért, oktat
táknevelték  elődeinket, vagy  más módon 
befolyásolták a község életét. A temető 
esztétikusabbá tételéhez nagyban hozzá
járulnak az új fafaragványok. A szobrok 
alkotói fafaragó  mesterek :  františek Eštočin, 
Ján palko, Albert Šimrák, Stanislav polek, 
Miroslav Mlkvik, Ján podsklan, Ján Šeliga.
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PoVoDNE SPôSoBIlI RoZSIAhlE ŠKoDy 

Az árVíz SÚlyoS KároKAt oKozott

V piatok 16. mája bol na katastrálnom 
území obce Kechnec vyhlásený III. 
stupeň povodňovej aktivity. Rieka 
hornád sa opäť vyliala z koryta a 
zaplavila celé územie obce Kechnec z 
východnej časti. Záplavová voda prúdila 
z vybreženého koryta rieky hornád a 
potoka Sartoš, cez polia od obce Seňa a 
vlievala sa do Štrkovne. Postupne zapla
vovala rozľahlé územie obce Kechnec a 

spôsobila obrovské škody.

Zaplavené boli rozsiahle plochy poľno
hospodárskej pôdy a poľnohospodárske 
plodiny a ochranné pásma vodných 
zdrojov. Vodné zdroje v bezprostrednej 
blízkosti rieky hornád sme boli nútení 
odstaviť. Na vodohospodárskom centre 
bol havarijný stav a nariadený úsporný 
režim. Prístupové cestné komunikácie 

k vodným zdrojom boli zaplavené a 
na niektorých miestach došlo opäť 
k vyplaveniu podložia cesty, ktorá začala 
opadávať. Zaplavená bola aj výrob
noťažobná spoločnosť Alas. Počas 
povodní sme vývin situácie pozorne 
monitorovali. Po ústupe povodňovej 
vody sme uskutočnili čistiace a dezin
fekčné práce na jednotlivých vodných 
zdrojoch a zmapovali povodňové škody.

pénteken, május 16án III. fokú árvíz
védelmi készültség lett elrendelve Kenyhec 
kataszterében. A Hernád folyó ismét 
kilépett medréből és elöntötte a község 
keleti területeit  a Hernád mentén.  A víz a 
megáradt  Hernádból és a  Szartos patakból  
szétáramlott a mezőn  és a bányatóba ömlött. 
fokozatosan  nagy területet árasztott el 
Kenyhecen  óriási károkat okozva.  

Nagy kiterjedésű mezőgazdasági 
terület és   a vízmű védelmi zónája 
került  víz alá . A hernádhoz közeli 
kutakat kénytelenek voltunk leállítani. 
A vízgazdálkodási központban 
vészhelyzet alakult ki, ezért takarékos 
üzemmódra váltottak.  A kutakhoz 
vezető utakat  ismét elöntötte az ár 
és egyes helyeken ismét alámosta az 

utat. Az AlAS kavicsbánya is víz alá 
került. Az árvíz idején folyamatosan 
monitoroztuk a helyzet alakulását. A 
víz visszahúzódása után elvégeztük a 
szükséges tisztítási és fertőtlenítési 
munkálatokat az elöntött kutaknál és 
felmértük a károkat.
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KEchNEcKé DNI 2014
obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom 
Konkolym a obecné zastupiteľstvo pri obci Kechnec vás 
srdečne pozývajú na Kechnecké dni 2014, ktoré sa uskutočnia 
od 27. do 29. júna 2014. tešíme sa na vašu účasť.

Program:
PIAtoK (27. JÚNA)

•	 16.30	hod.	–	otvorenie	pri	vínnej	pivnici	v	blízkosti	
Spoločenského centra

•	 19.00	hod.	–	v	amfiteátri	zaznie	svetoznáma	opereta	
Čardášová princezná

•	 22.00	hod.	-		diskotéka	pod	holým	nebom	pri	sociál
nozdravotnom komplexe

SoBotA (28. JÚNA)

•	 8.00	hod.	-		pri	športovom	areáli	bude	medzinárodná	súťaž	
vo varení, hry, atrakcie a súťaže pre deti, maľovanie na tvár, 
exhibícia policajného komanda a penová show; počas dňa 
sa na športovom areáli uskutoční futbalový turnaj detí a 
dospelých 

•	 17.00	hod.	-	v	amfiteátri	odohrajú	bábkové	divadlo	Janko	
hraško a iné hraškoviny; po ukončení predstavenia budú 
vyhlásené výsledky súťaží 

•	 Zábava	v	strede	obce	bude	pokračovať	koncertom	
svetoznámych hudobných zoskupení z družobnej obce 
z Českej republiky Dolní Bojanovice.

•	 Od	17.00	do	19.00	hod.	budeme	na	športovom	areáli	
vydávať občerstvenie výmenou za lístky, ktoré dostali 
občania s trvalým pobytom v Kechneci spolu  
s pozývacím listom od obce. lístky na občerstvenie sú 
neprenosné. Ak ste ich nedostali, kontaktujte obecný úrad 
v Kechneci.

•	 22.00	hod.	-	sobotný	program	ukončíme	diskotékou	pri	
sociálnozdravotnom komplexe

NEDEľA (29. JÚNA)

•	 19.00	hod.	-	pri	sociálno-zdravotnom	komplexe	vystúpi	už	
nielen košická, ale možno povedať svetoznáma hudobná 
skupina No NAME 

•	 21.00	–	2.00	hod.	-	diskotéka	pod	holým	nebom
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KENyHEcI NApoK 2014
Kenyhec Község képviseletében JUdr. Ing. Konkoly József és a 
képviselőtestület szívélyesen meghívja Önöket  a 2014es  Kenyheci 
Napok eseménysorozatára,  melyre  június 27. 29.  között kerül sor. 
Szeretettel várjuk Önöket.

Program: 
péNtEK (JÚNIUS 27.)

•	 16.30	óra	–	megnyitó	a	Közösségi	Ház	melletti	borospincénél
•	 19.00	óra		–	az	amfiteátrumban	felcsendül	a	világhírű	operett,	a	

csárdáskirálynő 
•	 22.00	óra		-		szabadtéri	diszkó	az	egészségügyi	központ	mellett

SzoMBAt (JÚNIUS 28.)

•	 08.00		óra	–	a		sportcsarnok	mellett	nemzetközi	főzőverseny	
kezdődik, gyerekműsorok, versenyek,  arcfestés, rendőr 
kommandó bemutatója, hab show; a sportpályán a nap 
folyamán futballtorna gyerekeknek és felnőtteknek

•	 17.00	óra	–	az	amfiteátrumban	a	Babszem	Jankó	és	egyebek	című	
bábjátékot mutatják be; utána eredményhirdetés következik

•	 A	faluközpontban	folytatódik	a	műsor		testvértelepülésünk,	a	
csehországi dolní Bojanovice világhírű zenészeinek koncertjével

•	 17.00	és	19.00	óra	között	frissítőket	osztunk	szét	a	kenyheci	
lakosoknak küldött utalványok ellenében,  melyeket a 
meghívóval együtt küldtünk szét. Amennyiben nem kapták 
meg, jelezzék a közégi hivatalban. Az utalvány másra át nem 
ruházható. 

•	 22.00	óra	–	a	szombati	programot	szabadtéri	diszkóval	zárjuk	az	
egészségügyi központ mellett

 

VASárNAp (JÚNIUS 29.)

•	 19.00	óra	–	Az	egészségügyi	központ	mellett	fellép	a	már	
nemcsak kassai , de mondhatni világhírű zenekar, a No Name

•	 21.00	–	2.00	óra	–		szabadtéri	diszkó	az	egészségügyi	központ	
mellett



DNES/MAJÚN 20148

FAŠIANGoVý 
KARNEVAl 
Kto z detí by nemal rád tortu, na 
ktorej je šašo. takú nádhernú a chutnú 
tortu dostali deti z materskej školy a 
obce počas Fašiangového karnevalu. 
Potešila ich aj krásna výzdoba a veľa 
zaujímavých cien v tombole. Program 
karnevalu spestril naozajstný šašo 
v podaní herca Mgr. art. Alexandra 
Paleshitza, ktorý nabádal do tanca 
všetkých prítomných. 

fArSANGI 
KArNEVál 
Vajon melyik gyermek nem szereti az 
olyan tortát, amelyiken bohóc van? Ilyen 
gyönyörű, finom tortát kaptak az óvodások 
és a falubeli gyerekek a farsangi karneválon. 
A szépen díszített kongresszusterem és 
az érdekes tombola díjak megörvendez
tettek mindenkit. A programot a Mgr.
art. paleshitz Alexander színművész által 
megformált bohóc tette érdekesebbé, aki 
minden jelenlévőt bevont a közös  játékba 
és táncba.

VEľKoNoČNé 
PAŠIE 
Kvetnú nedeľu sme v Kechneci privítali 
duchovnokultúrnym programom 
v amfiteátri. Podujatie celebrovali 
duchovný otec Dionýz takács 
(rímskokatolícka cirkev) a duchovný 
otec Róbert Géresi (reformovaná cirkev 
Seňa) v rámci ekumenickej slovens
komaďarskej liturgie.
Do programu prispela aj mladá 
gospelová formácia G.o.D.’s so 
skladbami popredných svetových 
umelcov. 

HÚSVétI pASSIó 
Virágvasárnapot  szellemikul
turális programmal  ünnepeltük az 
amfiteátrumban.  A kétnyelvű  (szlovák 
– magyar) ökumenikus istentiszteletet  
takács dénes  római katolikus  és Géresi 
róbert református lelkipásztor celebrálta. 
Az ünnepi műsort a fiatal  G.o.d. s  gospel 
formáció gazdagította világhírű művészek 
műveinek  tolmácsolásával. 
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SPoZNAJ SVoJE 
KAtAStRálNE 
ÚZEMIE 
Aj tento rok obec Kechnec 
zorganizovala akciu Spoznaj svoje 
katastrálne územie. V sobotu 26. apríla 
sme sa stretli pri amfiteátri s cieľom 
odstrániť čo najviac divokých skládok. 
Aj v spolupráci s obcou Milhosť sa nám 
podarilo vyzbierať množstvo odpadu.  
Na záver sme si uvarili guláš pri rieke 
hornád a usilovné deti dostali i sladké 
prekvapenie. Ďakujeme všetkým 
občanom a tiež zamestnancom obce 
Kechnec za ich podporu.

ISMErd 
MEG 
KAtASztErEd 
Kenyhec község idén is megszervezte az 
illegális szemétlerakatok felszámolását 
Ismerd meg katasztered  címmel.  
Szombaton,  2014. 4.26án,  az 
Amfiteátrumnál gyülekeztünk azzal 
a céllal, hogy minél több szemétle
rakatot likvidáljunk. Migléc községgel  
együttműködve nagyon sok hulladékot 
gyűjtöttünk össze.  A munka végén  a részt
vevőket gulyás, az ügyeskezű gyerekeket 
pedig édes meglepetés várta. Köszönjük a 
lakosságnak  és a község  alkalmazottainak 
a támogatást.

PlAVEcKý  VýcVIK  
V  PlAVáRNI 
thERMáRIUM 
GöNc 
Deti z materskej školy absolvovali 
plavecký výcvik pod vedením lektora 
v krytej plavárni thermárium 
v neďalekom Gönci v Maďarsku. Naučili 
sa základom plávania a prejavili odvahu 
i pri kontakte s hlbšou vodou. Poslednej 
hodiny sa zúčastnili aj rodičia, ktorí 
si spolu s deťmi vyskúšali plávanie 
v plaveckom bazéne. Všetci zúčastnení 
si pochvaľovali úroveň plavárne a tiež 
poskytované služby. Na záver výcviku 
deti dostali  „Mokré vysvedčenie”.

ÚSzótANfolyAM 
A GÖNcI 
tHErMárIUM 
USzodáBAN
Az óvodások szakképzett lektor irányításával  
úszótanfolyamon vettek részt a közeli 
magyarországi Gönc település fedett 
uszodájában.  A gyerekek elsajátították az 
úszás alapjait  és közelebbi kapcsolatba 
kerültek  a mélyebb vízzel is. Az utolsó órán 
a szülők is részt vehettek  és gyermekeikkel 
együtt kipróbálhatták az úszómedencét.  A 
résztvevők nagyra értékelték az uszoda és 
a  szolgáltatások magas  színvonalát.  Az 
óra végén  „Vizes bizonyítványt“  kaptak  a 
gyerekek.
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DEň DEtí 
Čo všetko chýba deťom k šťastiu? No, 
najlepšie to vedia oni samé: ocko, 
mamka, dobrá rodina, láska a porozu
menie, trochu sladkostí a súťaže. 
Aj toto všetko si užili na športových 
hrách počas Dňa detí, ktoré pre nich 
zorganizovala obec v športovom areáli 
v Kechneci.
V sobotu 31. mája mohli absolvovať až 
9 súťažných disciplín. Sily si zmerali 
v hode na cieľ, do koša, do bránky, 
v skoku na fit lopte, vo vreci, jazde na 
vozíkoch, kolobežkách a na bicykloch. 
Energiu si mohli dobiť aj vďaka 
obecnému občerstveniu. Pochutnali 
si na pizzách, ovocí, sladkostiach a 
nápojoch. Najväčšiu radosť mali deti zo 
skákacích hradov „mega“ rozmerov. 

GyErEKNAp 
Mi hiányzik a gyerekeknek a  boldogsághoz?  
Ezt legjobban ők maguk tudják : apuka, 
anyuka, boldog család, szeretet, megértés, 
egy kis édesség és játék.  Mindezt meg 
is kapták a Sportközpontban  rendezett 
sportnapon, melyet a község szervezett a 
Gyereknap alkalmából. Szombaton, május 
31én 9 versenyszámban tehették próbára 
tudásukat. célbadobásban, zsákban
futásban, labdajátékokban, biciklizésben 
és rollerezésben mérhették össze erejüket. 
Energiaszükségletüket a községi  
frissítőkkel  tölthették fel. Jól esett a  pizza, 
a gyümölcs,  az édesség és az  üdítő is. A 
gyerekek  az óriás méretű ugráló várnak 
örültek leginkább.
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PláNoVANé PRoJEKty

tErVEzEtt proJEKtEK

Vláda SR schválila výstavbu mostu 
ponad rieku hornád a cestného 
pohraničného priechodu medzi obcami 
Abaújvár a Kechnec. K danému projektu 
sa dokončuje verejná súťaž. Práce na 
výstavbe mosta by sa mali začať už 
tento rok. 

Uspeli sme s projektom na regene
ráciu stredu obce od amfiteátra až po 
sociálnozdravotný komplex. Koryto aj 
breh Sokolianskeho potoka sa v rámci 
projektu vyčistia, upravia, vysadia 
sa kríky a stromy. Zároveň týmto 
projektom vyriešime aj protipovodňovú 
ochranu pozdĺž Sokolianskeho potoka. 

Stromy, ktoré boli vyrezané nahradíme 
novou výsadbou s kvalitnými drevnými 
hmotami a použijeme také kríky a 
stromy, ktoré vhodne doplnia začatú 
estetizáciu obce.

A SZK kormánya jóváhagyta a 
hernád folyón átívelő határátkelő híd 
építését Kenyhec és Abaújvár között.  
A közbeszerzési eljárás végéhez 
közeledik, a tényleges munkálatok még 
idén elkezdődnek.

Sikeresen pályáztunk projektünkkel 
a faluközpont felújítására  az 
amfiteátrumtól az egészségügyi 
központig. A munkálatok keretében  
medertisztításra , partbiztosításra 
és zöld növényzet (fák, bokrok)  
kiültetésére kerül sor.  A projekt 

részeként árvízvédelmi munkála
tokra is sor kerül a Szakalyi patak 
mentén. A kivágott fákat, bokrokat   
új,  a környezetbe jobban illeszkedő 
faanyaggal helyettesítjük majd.
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KEchNEc JE PRVoU oBcoU 
S oPtIcKýM INtERNEtoM 

KENyHEc Az ElSő KÖzSéG optIKAI  
INtErNEttEl

ANtIK telecom začal výstavbu optickej 
siete v Kechneci. V spolupráci s obcou 
každý občan získa možnosť používať 
optický internet, digitálnu televíziu a 
bezplatné telefonovanie rovnako ako vo 
veľkých mestách.

V obci sme dokázali vytvoriť podmienky 
pre zamestnanosť v priemyselnej 
zóne, organizujeme kultúrne a 
športové podujatia, postavili sme 

byty pre mladé rodiny. Stále nám však 
chýbala spoľahlivá telekomunikačná 
infraštruktúra. „okrem bežných služieb 
chceme novú optickú sieť využiť aj na 
alarm systém pre starších ľudí, aby sa 
mohli v každom okamihu pomocou 
stlačenia jediného tlačidla na náramku 
dovolať pomoci záchranného systému 
v obci,“ povedal starosta obce Jozef 
Konkoly. 

Záujemcovia o služby v Kechneci sa 
môžu registrovať na infolinke 055 
30 12345, osobne na pobočkách 
spoločnosti Antik telecom alebo 
emailom na antik@antik.sk. Výstavba 
siete prebieha postupne počas celého 
roka 2014.  

Az ANtIK telecom optikai hálózat 
építését kezdte Kenyhecen. Az 
önkormányzattal együttműködve minden 
lakos optikai internet hozzáféréshez, 
digitális tévéhez és ingyenes 
telefonáláshoz juthat, akár csak a 
nagyvárosokban.

Munkalehetőséget biztosítottunk az ipari 
parkban, kulturális rendezvényeket és 

sporteseményeket  szervezünk, lakásokat 
építünk a fiatal családok részére. 
Mindezek ellenére a megbízható telekom
munikációs infrastruktúra mindeddig 
hiányzott. „A szokásos szolgál
tatásokon kívül az optikai hálózatot 
riasztórendszerként is szeretnénk 
működtetni idősebb lakóink biztonsága 
érdekében, hogy probléma esetén egy 
gombnyomással felhívhassák a községi 

mentőszolgálatot,” mondta Konkoly 
József polgármester.

A szolgáltatás iránt érdeklődők  
regisztrálhatnak a   055/ 30 12345 –ös   
információs vonalon, személyesen az  
Antik telecom kirendeltségein vagy az 
antik@antik.sk email címen. A hálózat 
kiépítése fokozatosan történik 2014 
folyamán.

V ŠPoRtoVoM 
AREálI AJ toto 
lEto BohAtý 
PRoGRAM 
Po minuloročnom úspešnom zahájení 
uvádzame 1. ročník miniligy vo futbale. 
Miniliga bude prebiehať počas letných 
dní a vyhodnotenie plánujeme na 
september. Doposiaľ sa do súťaže 
prihlásilo 14 družstiev. 

Aj tieto letné prázdniny bude obec už 
tradične organizovať letný detský tábor. 
Rodičia dostanú informácie listom 
s priloženou návratkou.

okrem týchto akcií môžete 
v športovom areáli na veľkoplošnej 
obrazovke sledovať rôzne športové 
prenosy a vychutnať si pri tom dobré 
chladené pivo či kofolu.

GAzdAG 
proGrAM A 
SportKÖz-
poNtBAN IdéN 
NyároN IS 
A tavalyi  sikeres bevezető után elindítjuk a 
futball miniliga I. évadát. A miniliga a nyári 
hónapok alatt zajlik majd, a kiértékelést 
szeptemberre tervezzük. Eddig 14 csapat 
jelentkezett a versenybe.

A nyári szünidő alatt idén is nappali nyári 
tábort szervezünk a gyerekeknek.  A szülők  
levélben kapnak tájékoztatást, a részvételt 
a csatolt nyomtatványon igazolhatják 
vissza.

Ezen kívül  a sportközpontban a 
nagyképernyős kivetítőn naponta kísérhetik 
figyelemmel a különféle  sporteseményeket 
és megkóstolhatják a jól behűtött, frissen 
csapolt sört vagy kofolát.
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A KÖzSéG A KÖzélEtI ESEMéNyEK tüKréBEN
JUdr. Ing. Konkoly József kenyheci  
polgármester igen megtisztelő meghívást 
kapott	a		II.	Erzsébet	brit	uralkodó	88.	
születésnapja alkalmából rendezett  
ünnepségre    NagyBritannia  és
 északírország  Egyesült Királysága 
diplomáciai missziójának képviselőjétől,  
Gill fraser asszonytól. 

A község az Egyesült államok  pozsonyi 
nagykövetétségével  is jó kapcsolatokat 
tart  fenn.   J. E. theodore Sedgwick , az 
USA nagykövete, meghívta  a polgár

mestert  a  függyetlenség Napja alkalmából 
rendezendő  ünnepi fogadásra.

Május  24. – 25.  között a polgármester 
hivatalos látogatást  tett Kenyhec testvér
településén a csehországi dolní Bojanovice 
–ben.

Június 4.én a miskolci  Kereskedelmi 
és Iparkamara 26 tagú delegációja 
látogatott községünkbe és az ipari 
parkba Magyarországról, majd június 
12.én a pozitív példák a Vidékfejlesztési 

programban 20072013   a környezet és 
terület fejlesztése  vidéki településeken 
címen szervezett  tanulmányút során a 
résztvevő polgármesterek delegációja.

Hétfőn, június 23án Konkoly József 
kenyheci polgármester szolgálati úton volt  
Brüsszelben az Európai Integrált Iskola 
ügyében. A találkozót az Európai Bizottság 
alelnöke, Maroš Šefčovič  kezdeményezte  
legutolsó kenyheci látogatása kapcsán.

oBEc V SPoloČENSKoM DIANí 
Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly dostal významné pozvanie 
na	stretnutie	pri	príležitosti	osláv	88.	
narodenín britskej kráľovnej Alžbety II. 
od chargé d´Affaires pani Gill Fraser z 
Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného írska. 

Dobré vzťahy obec udržiava aj s Veľvys
lanectvom USA v Bratislave. Pri príleži
tosti osláv Dňa nezávislosti pána 
starostu pozval do svojej rezidencie 
veľvyslanec USA na Slovensku, 

J. E. theodore Sedgwick.

od 24. do  25. mája sa starosta obce 
Jozef Konkoly zúčastnil oficiálnej 
návštevy Dolních Bojanovíc, družobnej 
obce Kechneca v Českej republike.

Do Kechneca a priemyselnej zóny 
v	júni	zavítala	26–členná	delegácia	
Priemyselnej a obchodnej komory z 
Miskolca z Maďarskej republiky (4. júna) 
a delegácia starostov v rámci študijnej 
cesty pod názvom Pozitívne príklady 

PRV	SR	2007	–	2013	so	zameraním	na	
environmentálny a regionálny rozvoj 
vidieckych sídel (12. júna). 

V pondelok 23. 6. sa starosta obce 
Kechnec Jozef Konkoly zúčastnil 
pracovnej cesty zameranej na riešenie 
projektu Európskej integrovanej školy 
v Bruseli. Pracovnú cestu inicioval 
podpredseda Európskej komisie 
Maroš Šefčovič v nadväznosti na svoju 
poslednú návštevu obce Kechnec.

Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly počas návštevy v Bruseli 
zároveň navštívil jednu z európskych 
škôl, aby získal odpovede aj na otázky 
týkajúce sa najlepšieho modelu pre 
manažment a financovanie školy.  
 
JUdr. Ing. Konkoly József polgármester 
brüsszeli látogatása során meglá
togatott egy ilyen európai iskolát, hogy  
tájékozódjon,  melyik a legjobb modell    
az ilyen típusú iskolák vezetésére és 
finanszírozására. 
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UDIAlo SA NA 
ŠPoRtoVoM AREálI
•	Obec	Kechnec	podporila	konanie	Prvého	športového	dňa	
pre deti z onkológie (24. mája), ktorý zorganizovala nezisková 
organizácia Svetielko pomoci. Aj vďaka bezplatnému 
poskytnutiu športového areálu mohli deti s týmto ťažkým 
ochorením zažiť deň plný hier a zábavy. 

•	Hostili	sme	aj	Kechnecstreet	2014	(21.	júna),	športové	
podujatie pod organizačným vedením občianskeho združenia 
Zober loptu a nie drogy, basketbalového klubu cassovia 
Košice a obce Kechnec.

A SportKÖzpoNtBAN 
tÖrtéNt
•	Kenyhec	község	támogatásával		került	megrendezésre	a	
daganatos gyerekek 1. sportnapja (május 24.). A rendezvényt a 
Segítség lángja (Svetielko pomoci) társaság szervezte.  A sport
központ ingyenes bérbeadásával mi is hozzájárulhattunk, hogy ezek 
a súlyosan beteg gyerekek egy szép napot töltsenek el  játékkal és 
szórakozással.

•A	kenyheci	Sportközpont	adott	otthont	a	Kenyhecstreet	2014	
sportrendezvénynek (június 21.) Az akciót a „Vedd a labdát, ne a 
drogot“ (zober loptu a nie drogy) polgári társulás szervezte a kassai 
cassovia Kézilabda Klubbal és Kenyhec községgel  közösen.

AKtUálNE 
oZNAMy PRE 
oBČANoV
•	 V	príjemnom	prostredí	amfiteátra	

si môžete aj toto leto vychutnať 
výbornú jadranskú zmrzlinu. 
otváracie hodiny:   
11.00	–	20.00 hod.	(pondelok	–	
sobota);	12.00	–	20.00	hod.	(nedeľa	
a sviatky).  

•	 Naša	obecná	webstránka	prešla	
výraznou premenou. Zobrazuje sa 
korektne už i na mobilných zariade
niach. Na www.kechnec.sk naďalej 
nájdete aktuálne informácie a fotky 
z diania v obci, ale napr. aj možnosť 
rezervovať si športový areál.

•	 Obec	Kechnec	pre	deti	z	Kechneca	
pripravuje možnosť navštevovať 
tenisový krúžok a krúžok anglického 
jazyka. Rodičia prihlásených detí 
od nás už čoskoro dostanú podrob
nejšie informácie. 

IdőSzErű  
lAKoSSáGI 
HIrdEtMéNyEK
•	 Az	amfiteátrum	kellemes	környezetében	

idén nyáron is megkóstolhatják a  
kitűnő JAdrAN fagylaltot. Nyitva
tartási idő: 11.00 – 20.00 óra (hétfő 
– szombat), 12.00 – 20.00 óra                               
(vasárnap és ünnepnap) 

•	 Községi	weboldalunk	jelentősen	
átalakult. Korrektül jelenik meg már a 
mobileszközökön is.  A www.kechnec.sk 
án  továbbra is aktuális információkat 
és képeket találnak a községi 
eseményekről, de pl.  lefoglalhatják a 
sportpályát is.

•	 A	község	lehetőséget	biztosít	a	kenyheci	
gyerekeknek, hogy a tenisz szakkört 
vagy az angol nyelvi szakkört látogat
hassák. A bejelentett gyerekek szülei 
hamarosan bővebb információt kapnak. 



DNES/MA JÚN 2014 15

KAžDé DIEťA Má DVE RÚČKy –  
JEDNU PRE MAMU A JEDNU PRE otcA

MINdEN GyErEKNEK Két KEzE VAN – 
EGyIK  ANyáNAK, A MáSIK ApáNAK

takto výstižne vyjadril Milan Rúfus 
vo svojej modlitbe za rodičov význam 
mužov a žien vo výchove detí. 
V uplynulé dni sme si to pripomínali aj 
v Kechneci.

Na počesť všetkých matiek, babičiek 
a tiež prababičiek už tradične 
organizujeme program pri príleži
tosti Dňa matiek. tento rok sme im 
opätovne vyjadrili poďakovanie a 
zároveň povzbudenie pri plnení ich 
poslania, ktoré sa často nezaobíde bez 
svedomitého a obetavého prístupu. 

obecné oslavy Dňa matiek (11. mája) 
otvorili deti z MŠ so svojím programom. 
Na ich milé slová nadviazali sólisti 
opery Štátneho divadla v Košiciach. 
Vystúpil sláčikový orchester Musica 
Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča 
so sólistami luciou Knotekovou a 
Mariánom lukáčom, ktorí interpre
tovali nádherné melódie strieborného 
plátna a piesne zo svetových muzikálov. 
Na záver sme všetky mamičky 
obdarovali červeným kvietkom na znak 
uznania postavenia matky v rodine.

hlavnou myšlienkou Dňa otcov pre 

deti z materskej školy bolo zdôrazniť 
úlohu otcov vo výchove. otec by 
mal viesť deti ku tvorivej činnosti 
a zároveň im pomáhať budovať si 
vzťahy so svojím okolím. Spoločnými 
aktivitami a súťažami sa predviedli 
otcovia v športovom areáli v piatok 
popoludní 13. júna. Vyskúšali si vozenie 
vo fúrikoch, beh vo dvojiciach, beh 
so záťažou a spoločný futbal detí a 
otcov za výdatného povzbudzovania 
mamičiek. Po skvelých výkonoch dobre 
padol guláš, zabíjačkové špeciality a 
chladené nápoje od sponzorov. 

Ilyen lényegre törően fejezte ki Milan rúfus 
imájában a szülőkért az anya és apa 
fontosságát a gyereknevelésben. Az elmúlt 
napokban mi is megemlékeztünk erről 
Kenyhecen.

Minden  anyuka, nagymama és dédmama 
tiszteletére immár hagyományosan 
Anyák Napi programot szerveztünk. 
Idén is szerettük volna  kifejezni 
köszönetünket és nagyrabecsülésünket  
azért a sok áldozatért, amit  a legszebb 
emberi hivatás,  az édesanyai hivatás  
gyakorlására közben hoznak  gyerme
keikért.

A községi Anyák Napi ünnepséget  
(május 11.) az óvodások nyitották meg 
műsorukkal.
A kicsinyek kedves előadásához 
kapcsolódva folytatták a műsort a 
kassai állami Színház szólistái. fellépett  
a Musica Iuvenalis vonós zenekar 
Igor dohovič vezényletével, valamint  
lucia Knoteková és Marián lukáč  
operaénekesek, akik világhírű filmzenék 
és muzikelek gyönyörű melódiáit adták 
elő. Végül minden anyukának átadtuk 
az anya  családban betöltött szerepének 
elismeréseként a tisztelet virágát.

Az óvodás gyerekeknek szervezett Apák 

Napi ünnepség vezérgondolata az volt, 
hogy hangsúlyozza az apa szerepét 
a nevelésben. Az apának kell példát 
mutatnia  az alkotó tevékenység és a 
környezethez való alkalmazkodás és 
kapcsolatteremtés terén.  Közös verseny
számokkal  mutatkoztak be az apukák a 
sportközpontban péntek délután, június 
13án. Kipróbálták a talicskatolást, páros 
futást, teherrel futást és a közös futbal
lozást gyerekeikkel, mindezt az anyukák 
kitartó buzdítása közepette.  A kiváló 
teljesítmények után jól esett a gulyás, a 
disznótoros és a hűtött italok, melyet az 
akció szponzorai biztosítottak. 
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V BožEJ PRítoMNoStI AJ PoČAS lEtA 2014
Blížia sa prázdniny, koniec školského 
roka. Deti sa tešia, že budú mať menej 
povinností a viac voľného času pre seba. 
leto je aj časom dovoleniek: ideme na 
výlety, na návštevy našich známych, 
rodina trávi viac času spolu. 

Prežili sme mesiac jún, ktorý je aj časom 
kňazských	vysviacok	–	keď	mladí	muži	
skladajú sľub poslušnosti, celibátu a 
stanú sa Kristovými kňazmi. Aj ja som 
pred rokom, 15. júna 2013 stál pred 
košickým arcibiskupom Bernardom 
Boberom a on ma vysvätil za Kristovho 
kňaza. Zanedlho, po dvoch mesiacoch 
služby v Dóme Svätej Alžbety 
v Košiciach som zavítal do kechneckej 
farnosti. 

Prišiel som na nové pôsobisko. Mal som 
rešpekt pred touto úlohou, pán biskup 
vkladá do mňa dôveru. Som mladý 
kňaz, nemám skúsenosti kňaza, čo už 
10  20 rokov slúži v Pánovej vinici, ale 
prišiel som. Neoľutoval som to. Aj táto 
životná skúsenosť ma posunie ďalej 
na ceste môjho povolania. že aj takto 
sa dá. že aj taká obec existuje, ako 
Kechnec. Som vďačný Bohu aj biskupovi 
za tu strávený čas, za spoznaných ľudí, 
za krásne sväté omše, modlitby, stret
nutia s ľuďmi, za návštevy, za slávnosti 
usporiadané pravidelne v obci. 
Pre mňa, začínajúceho kňaza všetko 
bolo nové, všetko som sledoval so 

zvedavosťou a snažil som sa za tu 
strávený čas spoznať čo najviac ľudí, 
ich potreby, ich radosti, ale aj starosti a 
pomáhať im na ceste k Pánovi. Sčasti sa 
to aj poradilo. V spolupráci s veriacimi, 
s kurátormi a s pánom starostom sa 
za tých 10 mesiacov podarilo dokončiť 
novú sakristiu. teraz má farský kostol 
veľmi dôstojné priestory na obliekanie 
sa kňaza, na stráženie bohoslužobných 
predmetov a vecí kostola. A tiež hore je 
vhodná miestnosť na rôzne stretnutia, 
modlitby. 

Podarilo sa úplne zrekonštruovať vežu 
nášho	kostola	a	elektrifikovať	zvony	–	aj	
to už bola nutná a neodkladná práca, 
v ktorej pomohla i maďarská vláda 
skrze Ministerstvo ľudských zdrojov. 
Mohol by som ešte menovať ďalšie 
veci, ktoré nie je vidno, ale tiež sa ich 
podarilo uskutočniť. 

Úplne na záver chcem všetkým 
povedať: ďakujem. Ďakujem ležiacim 
chorým, ako aj ostatným za nespočetné 
modlitby, všetkým ľuďom dobrej vôle 
za pomocné ruky, za všetky dary, ktoré 
ste venovali na zveľaďovanie Božieho 
domu, za prijatie, za porozumenie, 
za pokoj. Keď niečo bolo nevhodné, 
prepáčte. Ja si odnášam so sebou len 
krásne spomienky na tu strávený čas, 
na Kechnečanov. Všade budem šíriť 
dobré meno tejto obce, tejto farnosti. 

Prosím vás tiež, aj cez Kechnecké 
noviny, aby ste môjho nástupcu prijali 
s takou láskou a s takou otvorenosťou, 
ako ste prijali mňa, aby ste v ňom videli 
Božieho služobníka, ktorého k vám 
posiela biskup, nástupca apoštolov.

hoci idú teraz prázdniny, a ja si už 
balím banánové krabice, na Pána Boha 
a na sväté omše, modlitby, nemáme 
zabudnúť ani cez prázdniny. 

Prajem vám všetkým, aby ste tieto 
letné mesiace prežili aj v oddychu, 
v načerpaní síl, a aby potom od 
septembra, hlavne mladí študenti, 
pokračovali s novým elánom do 
ďalšieho školského roka. Rodičom 
prajem, aby mohli správne zadeliť svoj 
čas, a našli chvíľu aj na spoločný výlet, 
oddych, a starým rodičom, aby mali 
dosť trpezlivosti s vnukmi. 

Nech náš dobrotivý Pán požehnáva 
všetky naše úsilia a nech nás sprevádza 
na našich životných cestách. 

Dionýz takács, správca farnosti 
Kechnec do 30. júna 2014
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IStEN JElENlétéBEN élNI EzEN A NyároN IS
Közeleg a szünidő – vége az iskolaévnek. A 
gyerekek örülnek – kevesebb kötelességük 
lesz és több szabadidejük – önmaguk 
számára és hogy több időt tölthessenek 
a családdal. A nyár a szabadságok ideje: 
kirándulni megyünk, meglátogatjuk ismerő
seinket, a család több időt tölt együtt. 
Eltelt június – ez a hónap a papszen
telések hónapja is – amikor a fiatal 
férfiak fogadalmat tesznek, hogy 
engedelmességben, cölibátusban, Krisztus 
papjaivá szentelik őket. én is, egy évvel 
ezelőtt, 2013 június 15.én a Kassai érsek 
előtt álltam, és ő Krisztus papjává szentelt 
engem. rövid idő után, miután két 
hónapig káplán voltam a Szent Erzsébet 
dómban, Kassán, egyszer csak Kenyhecre 
kerültem, új működési helyemre. Új hely 
volt ez számomra, tisztelettel tekintettem 
az előttem álló feladatokra: a püspök úr 
bizalmát helyezte belém: fiatal, kezdő 
papként – akinek nem áll a háta mögött 
10  20 évnyi papi szolgálat az Úr szőlő
jében, de ide jöttem. Nem bántam meg. 
Ez az élettapasztalat is gazdagít engem 
hivatásom útján. Hogy így is lehet. Hogy 
ilyen község is van Szlovákiában, mint 
Kenyhec. Hálás vagyok Istennek és a 
püspöknek az itt töltött időért, a megismert 
emberekért, a szép szentmisékért, az 
imákért, a találkozásokért, a község által 
rendszeresen rendezett ünnepségekért. 
Számomra, kezdő lelkipásztor számára 
minden új volt, mindent kíváncsian 
figyeltem, és igyekeztem az itt eltöltött idő 

alatt a lehető legjobban megismerni az itt 
élő embereket, az ő szükségleteiket, az ő 
örömeiket és gondjaikat, és segíteni őket 
az Úr felé vezető úton. részben sikerült 
is ez. A hívekkel, az egyháztanáccsal, a 
polgármester úrral együttműködve az 
eltelt 10 hónap alatt sikerült befejezni 
az új sekrestyét – most a plébániatemp
lomban nagyon méltó helyiségei vannak 
a pap és a szolgálattevők öltözködésére és 
felkészülésére a szentmiséhez, valamint 
az istentisztelethez szükséges tárgyak 
is megfelelő környezetben vannak elrak
tározva. Az emeleten készen áll egy 
pasztorációs terem, amely megfelel 
különféle imaalkalmakra, találkozókra. 
Szintén sikerült teljesen rekonstruálni a 
torony belsejét és a harangokat elektro
mosítani, amelyben nagy segítségünkre 
volt a Magyarországi kormány, és annak 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, és még 
soksok dolgot fel lehetne sorolni, amelyeket 
nem látni ugyan, de szintén sikerült őket 
megvalósítani. Végezetül szeretném 
mindenkinek azt mondani: köszönöm. 
Köszönöm az ágyban fekvő betegeknek 
és mindenki másnak is a számtalan 
imádságot, minden jóakaratú embernek a 
segítő kezekért, minden ajándékot, amit az 
Úr házának szépítésére adtak. Köszönet az 
elfogadásért, a megértésért, a békéért. 
Ha valami nem megfelelő volt a részemről, 
bocsánatot kérek érte. én csak szép 
emlékekkel a szívemben távozom 
Kenyhecről. 

Mindenütt terjeszteni fogom e község és 
egyházközség jó hírnevét.
Kérem önöket, a Kenyheci újságon keresztül 
is, hogy az utánam érkező lelkiatyát is olyan 
szeretettel, nyitottsággal fogadják, ahogy 
engem is fogadtak, hogy őbenne is Isten 
szolgáját lássák, akit a püspök küld ide, aki 
az apostolok utóda. 
Bár most jön a szünidő és én lassan 
készítgetem a banános dobozokat a 
dolgaimmal – de az Úrról, a szentmisékről, 
az imádságról nem szabad megfeledkezni a 
szünidőben sem. 
Kívánom mindenkinek, hogy ezt a 
nyári szünidőt is töltsék pihenéssel, 
feltöltődéssel, hogy szeptembertől, főleg a 
fiatalok, a diákok, új keddvel, újult erővel 
folytassák tanulmányaikat. A szülőknek 
kívánom, hogy helyesen osszák be idejüket, 
és találjanak időt a közös kirándulásokra, 
pihenésre. A nagyszülőknek kívánom, hogy 
legyen elég türelmük az unokákhoz. 
A mi jóságos Urunk áldja meg minden 
igyekezetünket és kísérjen bennünket 
életünk útjain. 

takács dénes, kenyheci plébániai 
kormányzó 2014 június 30.ig.
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KENyHEcI fUtBAllKlUB
tisztelt futballrajongók !

Magunk mögött hagytuk a 2013/2014es 
futballidényt. Koszönjük a szlovák futball 
és különösen a kenyheci futball legállhata
tosabb rajongóinak. Egy nagy köszönöm jár 
minden rendezőnek, edzőnek, játékosnak a 
helyi futball  ellenzőinek és támogatóinak, 
de mindenek előtt a kenyheci polgár
mesternek. A tavaszi idényt várákozáson 
felül teljesítettük.

Az utánpótlás (U11) csoportján belül 
zsadánnyal, perénnyel és a Nádasdi 
csapattal játszott váltakozó sikerrel.

Az ifjabb serdülők  csapata  (U13) a 7. helyen 
végzett 42 ponttal 92:67es gólaránnyal, 
miközben egy kivételes tehetségű góllövőre 

akadtunk Horváth Martin személyében  
(65 gól).  Az idősebb serdülők csapata(U15) 
nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott, 
ami  nem volt elég az első tízbe jutáshoz, de 
12. helyük korántsem tükrözi híven  futball
tudásuk jelenlegi fejlődési szakaszát, amit 
majd bizonyíthatnak a KSzfSz II. ligájának 
következő szezonjában.

Az ifjúsági csapat (U19) megismételte 
múltévi győzelmét  a KSzfSz  III. ligájának 
KassaGömöri csoportjában és csoport
 első lett. 26 mérkőzésen 164 gólt lőttek (ez 
átlagosan 6,31 gól mérkőzésenként). A győze
lemmel az fK Kenyhec csapata kiharcolta 
a II. ligába jutást az ifjabb és idősebb ifik 
csapatának keleti csoportjában, ahol már 
két csapatot kell kiállítani egyet az ifjabb 
(U16), egyet az idősebb (U19) játékosokból.

Ifjúsági csapatunk besorolása a második 
legnagyobb szlovákiai  versenybe az ifjúsági 
csapatépítés  betetőzését jelenti, amivel 
elértük erőfeszítéseink csúcsát. A további 
fejlődés már a község teljes infrastruktúrá
jának további fejlesztésétől függ, valamint a 
fiatalok számától.

A felnőtt csapat az 5. helyen végzett a járási 
versenyen	(Kassai	KFSz	I.	osztály)	78:67	–es	
gólaránnyal, 46 ponttal.  Az erős mezőnyben 
megpróbáljuk megismételni tavalyi 
szereplésünket a következő évadban is.

Várjuk támogatásukat a következő 
2014/2015ös szezonban is.

fK Kenyhec

obecný úrad Kechnec
044	58	Kechnec	19
Slovenská republika

Tel.:	+421	55	728	25	12
Fax:	+421	55	728	25	13
Email: obeckechnec@mail.tcom.sk
www.kechnec.sk
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FUtBAloVý KlUB KEchNEc
Vážení priaznivci futbalu!

Za sebou máme futbalový rok 2013/2014. 
Ďakujeme všetkým skalným priaz
nivcom slovenského futbalu a obzvlášť 
kechneckého futbalu. Veľká vďaka patrí 
všetkým organizátorom, trénerom, 
hráčom, odporcom aj podporovateľom 
miestneho futbalu, ale hlavne starostovi 
obce Kechnec. Jarnú časť sme zvládli nad 
očakávanie dobre.

Mužstvo prípravky (U11) hralo v skupine 
so ždaňou, Perínom a mužstvom trstené 
pri hornáde so striedavými úspechmi. 

Mladší žiaci (U13) sa umiestnili na 
7. mieste so 42 bodmi a so skóre 92:67, 
pričom sa našiel mimoriadny talent 

v strele gólov na bránku   Martin 
horváth (65 gólo). Starší žiaci (U15) 
zaostali kolísavými výkonmi tesne za 
prvou desiatkou, ale 12. miesto zďaleka 
neodzrkadľuje  ich futbalovú etapu 
vývoja, čo budú mať možnosť potvrdiť 
v nasledujúcej sezóne II. ligy východ VsFZ.

Dorastenecké mužstvo (U19) zopakovalo 
minuloročný triumf v III. lige staršieho 
dorastu VsFZ, skupina košickoge
merská a stalo sa celkovým víťazom. V 26 
zápasoch strelilo 164 gólov (priemer 6,31 
gólu na zápas ). Víťazstvom si mužstvo 
FK Kechnec vybojovalo možnosť postúpiť 
do II. ligy staršieho a mladšieho dorastu 
skupiny východ, kde je potrebné vytvoriť 
mužstvá	–	dvojičky	–	starších	(U19)	
a mladších (U16) dorastencov. 

Zaradením našich mládežníckych 
mužstiev do druhej najvyššej súťaže na 
Slovensku sa zavŕšil proces budovania 
mládežníckych mužstiev, dosiahli sme 
vrchol snaženia. Ďalší rast je podmienený 
rastom celej infraštruktúry obce, ako aj 
početnosti mládeže. 

Mužstvo dospelých skončilo na 5. mieste 
v okresnej súťaži (I. trieda obFZ Košice 
okolie)	so	skóre	78:67,	46	bodov.	V	silnej	
konkurencii sa pokúsime zopakovať 
tohoročné účinkovanie aj v ďalšom 
ročníku.

tešíme sa na vašu podporu v nastáva
júcom ročníku 2014/2015.

Futbalový klub Kechnec


