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je mi cťou 
pozdraviť Vás pri 
príležitosti najkraj- 
ších sviatkov 
roka. Počas 
Vianoc si celé 
ľudstvo pripomína 
narodenie Ježiša. 
Je to aj sviatok 
pokoja, lásky, 
tolerancie a 

vzájomného porozumenia. 

Tieto dni trávime viac času so svojimi 
blízkymi. Prajem nám, aby sme sa k sebe 
správali prívetivo, s maximálnou vzájomnou 
úctou a toleranciou. Aby nikto nepociťoval 
osamelosť, bezradnosť či úzkosť. Ale aby 
tieto sviatky boli ozajstnými dňami pokoja 
a všetkým nám zo sŕdc vyžarovala úprimná 
radosť a spokojnosť. 

Chcem taktiež zdôrazniť, že posolstvo 
Vianoc je aktuálne pre celý rok a môže nás 
spájať a viesť dobrým smerom. Zo srdca 
nám preto všetkým želám čaro vianočných 
sviatkov, vzájomnú lásku, pokoj a úspech 
nielen v tieto dni, ale počas celého nového 
roka 2015.

Megtiszteltetés számomra, hogy az év 
legszebb ünnepének alkalmával köszönthetem 
Önöket. Karácsony idején az emberiség Jézus 
születésére emlékezik. Karácsony a békesség, 
szeretet, tolerancia és a megértés ünnepe is. 

Ezekben a napokban több időt töltünk 
szeretteinkkel. Azt kívánom mindnyá-
junknak, hogy sokkal szívélyesebbek, 
toleránsabbak és megértőbbek legyünk 
egymással. Hogy senkin se vegyen erőt a 

magány, a tanácstalanság és a szorongás. 
Hogy az ünnep igazán a békés napok 
ideje legyen, hogy mindannyiunk szívét az 
őszinte öröm és megelégedettség érzése 
töltse el.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Karácsony 
üzenete egész évben érvényes, és össze-
köthet, jó irányba vezethet minket. Ezért 
teljes szívből kívánom mindnyájunknak a 
karácsonyi ünnepek varázsát, kölcsönös 

szeretetet, békét és sikereket nemcsak 
ezekben a napokban, de az új év folyamán 
2015-ben is.

Vážení sPoluobčAniA, milí PriATeliA,
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V sobotu 1. novembra sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie do užívania 
novozrekonštruovaného cintorína. 
okrem občanov Kechneca sa slávnosti 
zúčastnili aj starostovia okolitých 
obcí - ing. Vojtech Gálffy, JuDr. marta 
Probalová a tiež samotní „tvorcovia“ 
spoločného diela rezbári - Ján Palko, 
František eštočin, Ján Podsklan, miroslav 
mlkvik, stanislav Polek, Albert Šimrák a 
Ján Šeliga. Prítomní boli tiež odborníci, 
ktorí zastrešili stavebno-architektonické 
a technické záležitosti: Ján budzák ml., 
Ján budzák st., stanislav Halčin, Ján 
Holuj, Jaroslav mura, Karol Kočkár st., 
Pavol Tóth, miroslav novák, stanislav 
mura, Pavol Horovský, martin bunda a 
rastislav ungrady s kolektívom, autori 
spôsobu osvetlenia umeleckých diel a 
samotného cintorína.

V úvode vystúpili historickí trubači 
bucinatores excelsi, následne zazneli 
hymny slovenskej, českej a maďarskej 
republiky, ako aj hymna európskej 

únie. Štátne hymny odzneli na základe 
historických udalostí a pôvodu 
zosnulých pochovaných na cintoríne.

Po úvodných vystúpeniach miestny 
rímskokatolícky kňaz Ján Jakab v rámci 
ekumenickej pobožnosti spolu s farárom 
reformovanej cirkvi róbertom Géresim 
a gréckokatolíckym kňazom z Cestíc 
Atilom Vaklesom vysvätili vytvorené 
umelecké diela a pomodlili sa za duše 
zosnulých.

Hostia si pozreli premiéru filmu o 
rezbároch a vzniku kechneckých diel. 
následne všetci stavebníci a rezbári 
spoločne prestrihli symbolickú pásku, 
ktorou novozrekonštruovaný cintorín 
odovzdali do užívania. nechýbali ani 
osobné poďakovania a vecné dary pre 
realizátorov diela.

Prejavom starostu obce Kechnec, 
v ktorom opísal vývoj svojej vízie o 
prestavbe cintorína za pomoci umelcov 

a stavebných odborníkov, pokračovala 
ďalšia časť programu. V prejave vyzdvihol 
aj hodnotný dar od maďarského 
podnikateľa Károlya Abraháma a jeho 
rodiny, ktorý obci venoval dve granitové 
tabule s vygravírovaným erbom obce 
Kechnec a maďarským štátnym 
znakom. Tabule sú osadené na cintoríne 
pri dominantnom štátnom znaku 
slovenskej republiky.

V závere sa konal pietny koncert,  
v ktorom vystúpili operná speváčka lucia 
Knoteková, klavirista Peter Kozubík a 
Zbor sv. Cecílie s dirigentom Viliamom 
Grubaľom.

Z tejto slávnostnej udalosti odvysielala 
záznam aj rTVs a TV naša z Košíc.

Kechnecký cintorín tento rok získal nový 
estetický a umelecký rozmer. Veríme, 
že aj budúce generácie sa budú o toto 
pietne miesto starať a zachovávať ho  
v úcte.

sláVnosTné oDoVZDAnie 
noVoZreKonŠTruoVAnéHo CinTorínA
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November 1-én, szombaton került sor a 
felújított temető ünnepélyes átadására. A 
falu lakosságán kívül az ünnepélyes aktuson 
részt vettek a környező falvak polgármesterei 
– ing. Gálffy béla és JUdr. Probalová Marta 
valamint a szobrok alkotói, a fafaragók - Palko 
Ján, Eštočin František, Podsklan Ján, Mlkvik 
Miroslav, Polek Stanislav, Šimrák Albert és 
Šeliga Ján. Jelen voltak az építészeti és kőműves 
munkák kivitelezői : id.budzák Ján, ifj.budzák 
Ján, Halčin Stanislav és Holuj Ján, Mura 
Jaroslav, id. Kočkár Karol, Tóth Pavol, Novák 
Miroslav, Mura Stanislav, Horovský Pavol, 
bunda Martin valamint Ungrády rastislav 
és munkaközössége, akik a műalkotások 
kivilágítását biztosították a temetőn.

Előbb a történelmi kürtösök, a bucinatores 
Excelsi lépett fel, majd felcsendült a Szlovák, 
Cseh és Magyar Köztársaság, valamint 
az Európai Unió himnusza a történelmi 
eseményeknek és a temetőben nyugvók 
származásának megfelelően.

A bevezető után Jakab János római katolikus 

lelkész Géresi róbert református és vakles 
Attila szesztai görögkatolikus lelkészekkel 
közösen ökumenikus istentisztelet keretén 
belül felszentelték a műalkotásokat és 
imádkoztak az elhunytakért.

Ezt követte a fafaragókról és a művek 
keletkezéséről szóló film ősbemutatója. 
Ezután az építők, a fafaragók átvágták a 
szimbolikus szalagot, amellyel a felújított 
temetőt átadták rendeltetésének. Ezt követte 
a személyes köszönetnyilvánítás és az alkotók 
megajándékozása.

A polgármester beszédével folytatódott 
a program, amelyben felvázolta, milyen 
elképzelése volt a temető felújításáról és 
milyen változásokon ment keresztül ez a vízió. 
Megköszönte ábrahám Károly magyarországi 
vállalkozónak és családjának adományát, 
a két gránitlapot, amelybe Kenyhec címerét 
és Magyarország nemzeti jelképét vésték. Az 
adomány a domináns szlovák állami jelkép 
mellett került elhelyezésre a temetőn.

Az esemény kegyeleti koncerttel ért véget, 
ahol fellépett Knoteková lucia operaénekesnő, 
Kozubík Peter zongorista és a Szt. Cecília 
énekkar Gurbaľa viliam vezényletével.

Az eseményről közvetített az rTvS és a kassai 
Tv Naša.

A kenyheci temető idén esztétikus és művészi 
külsőt kapott. bízunk benne, hogy ezt a 
kegyeleti helyet a következő generációk is 
gondozni fogják és tisztelettel megőrzik majd.

A FElÚJíToTT TEMETő 
üNNEPélyES áTAdáSA
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Počas krásnej jesennej soboty  
(8. novembra) sa v strede našej obce 
uskutočnilo slávnostné otvorenie 
obchodného centra. na úvod  
v amfiteátri vystúpil folklórny súbor 
rozmarín z obce seňa. Prítomných 
oslovili nielen krásnym spevom, 
ale aj tancom. následne sa hostia 
presunuli pred obchodné centrum, 
kde pán starosta JuDr. ing. Jozef 
Konkoly vo svojom prejave zhrnul celú 

genézu stavby a vyzval „stavbárov“, 
ktorí tento objekt vybudovali, aby 
slávnostne prestrihli pásku. Potom sa 
už všetci prítomní mohli na vlastné 
oči presvedčiť, čo ukrývajú priestory 
tohto polyfunkčného objektu. Vo 
vnútri ich okrem nových interiérov 
čakala aj ochutnávka cukrárenských 
výrobkov či zabíjačkových špecialít a 
iných produktov, ktoré neskôr budú 
patriť k prevádzke objektu. K príjemnej 

atmosfére prispela cimbalová hudba. 
Keďže nám počasie tentoraz prialo, 
ľudia využili možnosť posedieť si aj na 
vonkajšej terase, kde sa podával guláš, 
varené víno a pre deti teplý čaj. Ako 
mali občania možnosť vidieť, tento 
objekt spĺňa vysoké kritériá, či už v časti 
cukrárenskej výroby a cukrárne alebo 
v reštauračnej časti, ktorá je spojená s 
knižnicou a internetovou kaviarňou. 

Ezen a szép őszi szombaton (november 
8-án) a falu központjában nyitottuk meg 
ünnepélyes keretek között a bevásárlóköz-
pontot. Előbb a szinai rozmaring folklór 
együttes lépett fel az amfiteátrumban és nem 
csak a gyönyörű énekekkel, de táncukkal is 
fellelkesítették a közönséget. Ezt követően a 
megjelentek átvonultak az üzletközpont elé, 
ahol JUdr. ing. Konkoly József polgármester 
számolt be az építkezés menetéről majd 
felszólította az építőket a szalag ünnepélyes 

átvágására. Ezután a résztvevők saját 
szemükkel győződhettek meg arról, mit 
rejtenek az épület falai. A kellemes hangu-
lathoz a cimbalomzene is hozzájárult. Mivel 
az időjárás is kedvezett nekünk, az emberek 
kihasználták a lehetőséget – elüldögéltek a 
nyitott teraszon a gulyás, forralt bor és meleg 
tea mellett. A lakosok meggyőződhettek 
arról, hogy az építmény megfelel a legma-
gasabb követelményeknek akár a cukrászati 
és cukrászdai, akár a könyvtárral és internet 

kávézóval egybekötött éttermi részt nézzük. 

oTVorenie obCHoDnéHo CenTrA 

A bEváSárló KÖzPoNT MEGNyiTóJA
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Ani tento rok sme nezabudli na našich 
najmenších obyvateľov a v sobotu 
6. decembra sme pre nich pripravili 
mikulášske posedenie. odbitím 16-tej 
hodiny začal kultúrny program,  
na ktorom vystúpili deti z našej 
materskej školy. Po nich prišlo na rad 
bábkové divadlo Košice s predstavením 

čert a Káča a následne zavítal aj  
sv. mikuláš v doprovode anjela a čerta. 
Všetky deti z našej obce do 15 rokov 
dostali mikulášsky balíček.

Toto podujatie sa konalo nielen vďaka 
podpore obce Kechnec, ale aj vďaka 
sponzorom, ktorým týmto ďakujeme.

sponzori mikulášskeho posedenia: obec 
Kechnec, ing. ladislav Danko - čs shell 
Kechnec, mária Kababiková – potraviny 
maja, Tibor Koncsol – Koncsol Farm, 
Tomáš lučkai – Hoopla s. r. o., imrich 
mati – potraviny Fresh, František 
schmidt

idén sem feledkeztünk meg legfiatalabb 
lakosainkról és szombaton, december 6-án 
Mikulás ünnepre invitáltuk őket. délután 
4 órakor kezdődött a kultúrprogram a helyi 
óvodások fellépésével. Ezt követte a kassai 
bábszínház előadása Az ördög és Kácsa 
címmel és utána megérkezett a Mikulás is 

egy ördögfióka és egy angyalka kíséretében. 
Minden 15 év alatti gyerek ajándékcsomagot 
kapott.

A rendezvényt a községi hivatal szervezte 
szponzoraink támogatásával, akiknek 
ezúton mondunk köszönetet.

A Mikulás ünnep támogatói: Kenyhec 
község, ing. danko lászló - ČS Shell 
Kechnec, Kababik Mária – Maja 
élelmiszerbolt, Koncsol Tibor – Koncsol 
Farm, lučkai Tamás – Hoopla s. r. o., Mati 
imrich – Fresh élelmiszerbolt, Schmidt 
Ferenc

miKuláŠsKe PoseDenie

MiKUláS üNNEP
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November 28-án, pénteken, került sor az 
önkormányzat alakuló ülésére a kongresszusi 
teremben, ahol az újraválasztott polgár-
mester és a képviselők letették az esküt és 
mindezt aláírásukkal hitelesítették a falu 
krónikájában. Az ünnepélyes aktus után 
az újraválasztott polgármester, JUdr. ing. 
Konkoly József emelkedett szólásra. beszéde 
első részében az 1990-től eltelt időszakot 
összegezte, majd a 2014-2018-as választási 

időszakra előirányzott tervekről szólt. 
Ezt követően megválasztották azokat a 
bizottságokat, amelyek az önkormányzat 
mellett fognak működni és a bizottságok 
elnökeit:
•	 Koncsol	Tibor	(pénzügyi	bizottság),
•	 Schmidt	Ferenc	(kultúrbizottság),
•	 Dudášová	Alena	
 (szociális-egészségügyi bizottság),
•	 	Kaško	Tibor	(környzetvédelmi,	

 közrend- és építésügyi bizottság),
•	 Ing.	Danko	László	
 (oktatási és sport bizottság),
•	 Ing.	Konkoly	Tamás	(	bizottság	 
 a közérdek védelmére a közhatalom  
 gyakorlása során).

Az ülés állófogadással végződött, melyre 
minden résztvevőt meghívtak. 

Az ÖNKorMáNyzAT AlAKUló üléSE

usTAnoVuJúCe ZAsADnuTie 
obeCnéHo ZAsTuPiTeľsTVA
V piatok 28. novembra sa konalo  
v kongresovej sále ustanovujúce zasad-
nutie obecného zastupiteľstva, na ktorom 
novozvolení starosta a poslanci zložili sľub a 
svojím podpisom ho potvrdili aj do obecnej 
kroniky. Po tomto slávnostnom akte so 
svojím prejavom vystúpil novozvolený 
starosta JuDr. ing. Jozef Konkoly. V prvej 
časti prejavu zhrnul svoje pôsobenie v úrade 
starostu od roku 1990, ako aj dosiahnuté 
výsledky. V ďalšej časti predstavil plány na 
volebné obdobie 2014 až 2018. 

Počas rokovania boli zvolené komisie, 
ktoré budú pôsobiť pri obecnom zastupi-
teľstve a ich predsedami sa stali:

•	 Tibor	Koncsol	(finančná	komisia),	
•	 František	Schmidt	(komisia	kultúry),	 
•	 Alena	Dudášová	
 (sociálno-zdravotná komisia), 
•	 Tibor	Kaško	(komisia	životného	 
 prostredia a verejného a stavebného  
 poriadku), 

•	 Ing.	Ladislav	Danko	
 (komisia školstva a športu), 
•	 Ing.	Tomáš	Konkoly	(komisia	pre	 
 ochranu verejného záujmu pri výkone  
 funkcií verejných funkcionárov). 

Po skončení zasadnutia sa konala 
recepcia, na ktorú boli pozvaní všetci 
prítomní.
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Aj v roku 2014 sme pokračovali  
v budovaní tzv. hangáru, ktorý bude  
v priemyselnej zóne slúžiť na usklad-

nenie posypovej soli a iných technických 
materiálov, ako aj na údržbu a parko-
vanie obecných vozidiel. Práce napre-

dovali podľa finančných možností obce 
Kechnec a objekt by sme chceli dokončiť 
v roku 2015.

Výstavba prístupovej komunikácie 
k mostu v smere na obec Abaújvár - 
európsky fond regionálneho rozvoja, 
číslo projektu HusK/1.3.1/2.4.1/0024. 
ide o projekt financovaný z fondov 
európskej únie. Verejné obstarávanie 
bolo ukončené a zmluvu obec Kechnec 
podpísala so spoločnosťou euroViA.

Regenerácia centra obce – 
regionálny operačný program, kód 

výzvy: roP-4.1a-2013/01
Tento projekt zahŕňa pokračovanie 
budovania chodníka a lávok popri 
sokolianskom potoku a skrášlenie 
okolia od amfiteátra smerom k 
športovému areálu. Práce financujeme 
z fondov európskej únie a momentálne 
ukončujeme verejné obstarávanie. 

Dokončenie „hangáru“ v priemyselnej 
zóne.

Sfunkčnenie optického internetu  
v obci – zo strany poskytovateľa služieb 
spoločnosti Antik.

Sfunkčnenie prevádzok  
v obchodnom centre: cukrárenskej 
výroby, cukrárne, reštaurácie s 
knižnicou a internetovou kaviarňou.

Az abaújvári bekötőút kivitelezése - 
 Európai regionális fejlesztési alap, a projekt 
hivatkozási száma HUSK/1.3.1/2.4.1/0024. A 
terv az EU alapok pénzügyi támogatásával 
valósul meg. A közbeszerzési eljárás 
lezajlott, a község megkötötte a szerződést 
a kivitelező EUroviA céggel. 

A faluközpont felújítása – regionális 
operatív program, a pályázat kódja: 
roP-4.1a-2013/01

Ez a terv magába foglalja a járdák- és 
pallók építését a Szakalyi patak mentén és a 
közterület esztetizációját az amfiteátrumtól 
a 40 lakásos épülettömbig és ellenkező 
irányban a sportközpontig. A munkála-
tokat az EU alapokból finanszírozzuk, most 
fejezzük be a közbeszerzési eljárást. 

A „hangár“ befejezése az ipari zónában.

Az optikai internet üzembe helyezése a 

faluban – a szolgáltató, az ANTiK társaság 
részéről.

Az üzletközpont 
részlegeinek üzembe
helyezése: 
cukrászat, cukrászda, 
étterem könyvtárral 
és internet kávézóval.

Az ipari zónában folytatódtak az építési 
munkálatok az ún. hangáron 2014-ben is, 
itt tároljuk majd a szóróanyagot az utak 

szórására és egyéb műszaki felszerelést. 
A községi géppark karbantartása is itt 
történik majd és a járművek is itt fognak 

parkolni. A munkálatok a falu anyagi 
lehetőségei szerint haladnak, az épületet 
2015-ben szeretnénk befejezni. 

HAnGár 

inVesTičné Plány V roKu 2015

bEFEKTETéSi TErvEK 2015-bEN

HANGár 
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Dňa 15. novembra sa uskutočnili miestne 
„komunálne voľby“, kde mohli voliči našej 
obce vyjadriť svoj názor a postoj.  
V prvom rade chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
komunálnych volieb, bez rozdielu koho 
volili a zároveň povzbudiť k budúcej 
účasti všetkých tých, ktorí sa z rôznych 
dôvodov volieb nezúčastnili.

Tohtoročné voľby majú obrovskú 
vypovedaciu hodnotu. Voliči jasne 
vyjadrili svoj názor a postoj. Jednak 
kladne zhodnotili doterajšie dosiahnuté 
výsledky a zároveň potvrdili ďalšie 
smerovanie rozvoja obce. Je to obrovská 
dôvera, ktorú nesmieme sklamať. 
Volebné obdobie 2014 - 2018 sa bude 
niesť v znamení napredovania  
a skvalitnenia životných podmienok 
všetkých nás, ktorí žijeme, eventuálne 

pracujeme na území obce Kechnec. 
Voľby sú zmysluplné a užitočné,  
ak sa životné podmienky každej 
vekovej generácie menia systematicky 
k lepšiemu. Ak prostredie, kde žijeme 
sústavne vytvára príjemnú a pokojnú 
atmosféru. Kechnec sa stal svojimi 
výsledkami a životnými podmienkami 
svetoznámou obcou. V minulosti i dnes 
vytvára hodnoty, ktoré garantujú istoty 
i životnú úroveň v rôznych oblastiach 
života. Takéto výsledky je možné 
dosiahnuť len v prípade, ak občan – 
volič má záujem zmeniť svoje životné 
podmienky tak, že vo voľbách zvolí do 
vedenia obce schopných, ochotných, 
pracovitých predstaviteľov, ktorí sa 
dokážu obetovať v záujme rozvoja a 
skvalitnenia životných podmienok 
všetkých občanov.

občania našej obce vždy vedeli 
ohodnotiť a doceniť úsilie tých, ktorí 
tvorili a obetovali sa pre rozvoj obce. 
Vedeli a vedia rozlíšiť, čo je lacná propa-
ganda a čo je tvrdá systematická práca. 
Vychádzajúc z poznania veci,  
v prvom rade vám patrí veľké poďako-
vanie, že ste sa nenechali negatívne 
ovplyvniť a zvolili ste si síce cestu 
náročnú, ale spravodlivú. Chceme vám 
ešte raz poďakovať za vašu dôveru a 
zároveň vyjadriť presvedčenie a nádej, 
že spoločným úsilím dokážeme pred 
nami stojace náročné úlohy splniť 
tak, aby sme si aj v nasledujúcom 
období právom vyslúžili vnútroštátne a 
medzinárodné uznanie.

Komunálne Voľby 2014

Predvianočnú atmosféru sme v Kechneci 
otvorili ako každý rok – tradičným 
rozsvietením vianočného stromčeka a 
betlehema v strede obce v sobotu 13. 
decembra. Prítomným sa prihovo- 
rili starosta obce a farárka reformo-

vanej cirkvi Tímea Pándy. svoje nadanie 
predviedli deti zo Základnej školy v seni a 
o 18.00 hod. vianočnú atmosféru svojím 
koncertom dotvoril Peter stašák.

Aj toto podujatie sa konalo nielen 

vďaka podpore obce Kechnec, ale aj 
vďaka sponzorom.srdečne ďakujeme 
spoločnostiam Getrag Ford Transmis-
sions Slovakia s. r. o., Crown Bevcan 
Slovakia s. r. o., Schelling Slovakia  
s. r. o.

A karácsonyi ünnepkör nyitórendezvényét 
idén is a hagyományos módon indítottuk 
december 13-án, szombaton. Kigyúltak a 
betlehem és a község karácsonyfájának 
fényei. A jelenlevőkhöz a polgármester 
és Pándy Tímea református lelkész szólt.  

Tehetségüket bizonyították a Szinai 
Alapiskola diákjai is, majd 18.00 órai 
kezdettel Peter Stašák koncertje tette 
teljessé a karácsonyi hangulatot.

Ez a rendezvény is a községi hivatal 

szervezésében valósult meg szponzoraink 
támogatásával. Szívből köszönjük a 
támogatást a Getrag Ford Transmissions 
Slovakia s. r. o., Crown Bevcan Slovakia 
s. r. o., és Schelling Slovakia s. r. o. 
társaságoknak.

roZsVieTenie beTleHemA A ViAnočný KonCerT

A bETlEHEM KiviláGíTáSA éS KAráCSoNyi KoNCErT
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Voľby

válASzTáSoK

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa 
konali 15. novembra 2014 v čase od 7.00 
do 20.00 hod. a tu je stručné zhrnutie 
za našu obec:

Počet osôb zapísaných v zozname  870
voličov
 
Počet voličov, ktorým boli vydané  602
obálky 

Počet odovzdaných obálok 602

Počet platných hlasovacích lístkov  594
odovzdaných pre voľby do  
obecného zastupiteľstva 

Počet platných hlasovacích lístkov  592
odovzdaných pre voľbu 
starostu obce 

A községünkben 2014. november 15-én 07.00 
és 20.00 óra között lezajlott helyhatósági 
választások eredményeinek összegzése 

A választói jegyzékben szereplők  870
száma 

A választóknak kiadott borítékok  602
száma 

A leadott borítékok száma 602

A helyhatósági választások során  594
leadott érvényes szavazólapok száma

A polgármester személyére leadott  592
érvényes szavazólapok száma

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
starostu obce:

irena Kiššová 131
JuDr. ing. Jozef Konkoly 453

Za starostu obce Kechnec bol zvolený:  
JuDr. ing. Jozef Konkoly

Kandidáti, ktorí boli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva:

ing. ladislav Danko 291
Alena Dudášová 291
Tibor Koncsol 256
ing. Tomáš Konkoly 246
František schmidt 229
imrich čamaj 221
Tibor Kaško 210

Az egyes polgármester jelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma:

Kišš irén 131
JUdr. ing. Konkoly József 453

Polgármesterré választották:  
JUdr. ing. Konkoly Józsefet

Azok a jelöltek, akiket az önkormányzat 
képviselőinek választottak:

ing. danko lászló 291
dudášová Alena 291
Koncsol Tibor 256
ing. Konkoly Tamás  246
Schmidt Ferenc 229

náhradníci – kandidáti, ktorí neboli 
zvolení za poslancov obecného zastupi-
teľstva:

Zsolt čásár 209
ing. ladislav Šnír 196
bc. Zlatica Konrádyová 182
mgr. mária Vargová  179
Gabriel Vajda 179
irena Kiššová 174
ladislav Fečo 140
ing. Daniel Ferencz 119
Gabriel Džuga  67

Čamaj imre 221
Kaško Tibor 210

Póttagok - Azok a jelöltek, akik nem 
lettek megválasztva az önkormányzat 
képviselőinek:  

Čásár zsolt 209
ing. Šnír lászló 196
bc. Konrádyová zlatica 182
Mgr. varga Mária 179 
vajda Gábor 179
Kišš irén 174
Fečo lászló 140
ing. Ferencz dániel 119
džuga Gábor  67

November 15-én lezajlottak a helyhatósági 
választások, ahol községünk választói 
hangot adhattak véleményüknek. 
Elsősorban azoknak szeretnék köszönetet 
mondani, akik részt vettek a választásokon 
– attól függetlenül, hogy kire szavaztak, és 
bíztatnám a távol maradottakat, hogy a 
jövőben ők is éljenek választójogukkal. 

igazán markáns az idei választási 
eredmények információ tartalma. A 
választók világosan kifejezték véleményüket 
és álláspontjukat. részint kedvezően 
értékelték az eddigi eredményeket és 
egyben a község fejlesztési tervének további 
irányvonalát is jóváhagyták. Ezzel a 
hatalmas bizalommal nem élhetünk vissza. 
A 2014-2018-as választási időszak az itt 
élők és dolgozók számára a haladás és az 

életkörülmények javításának jegyében 
telik majd. A választás akkor jelentős 
és eredményes, ha minden generáció 
életkörülménye folyamatosan javul. 
Ha nyugodt és kellemes környezetben 
élhetünk. Kenyhec eredményeivel és az 
életkörülmények magas színvonalával 
világhírre tett szert. A múltban és jelenleg 
is olyan feltételeket teremt, amelyek 
garantálják a biztonságot és az életszín-
vonalat a legkülönfélébb területeken. 
ilyen eredmények csak úgy érhetők el, ha 
a választópolgár érdeklődik az események 
iránt, és választáskor rátermett, készséges, 
szorgalmas vezetőket választ a falu élére, 
olyanokat, akik képesek áldozatot hozni 
a lakosság életkörülményeinek emelése 
érdekében.

Községünk lakosai értékelték azoknak az 
erőfeszítéseit, akik tettek valamit a falu 
érdekében és tudtak áldozatot is hozni. 
Tudtak és tudnak különbséget tenni az 
olcsó propaganda és a kemény, rendszeres 
munka között. A dolgok ismeretéből 
kiindulva elsősorban köszönet illeti Önöket, 
hogy nem hagyták magukat negatívan 
befolyásolni és az igényes, de igazságos 
utat választották. Szeretném még egyszer 
megköszönni belém vetett bizalmukat 
és kifejezni azon meggyőződésemet és 
reményemet, hogy közös erővel képesek 
leszünk megbirkózni az előttünk álló 
feladatokkal és méltán vívjuk ki a belföld és 
a külföld elismerését.

HElyHATóSáGi válASzTáSoK 2014
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opäť tu máme predvianočný čas a 
hodnotenie toho, čo sa nám podarilo.  
V materskej škole sme sa počas 
uplynulého roka sústredili na skvalit- 
ňovanie výučby a výchovy vo všetkých 
oblastiach. robili sme množstvo aktivít 
na obohatenie života detí, snažíme sa o 
rozvoj vzdelávania, kultúry a športu. 

V oblasti vzdelávania väčšinu detí zaujala 
súťaž naj bábka. Zapojilo sa 30 detí so 
svojimi rodičmi a starými rodičmi, ktorí 
s radosťou zhotovovali bábky podľa 
želania detí. Deti im pri výrobe pomáhali 
alebo aspoň  radili. Všetci zúčastnení boli 
odmenení. napredoval aj projekt „ čistotný 
baranček“, v rámci ktorého sme u detí 
vytvárali vzťah ku knihe – výrobou vlastnej 
knižky. Cez aktivitu v spolupráci s rodinou 
- ocko, mamka čítajme spolu - sme deti 
viedli k predčitateľskej gramotnosti a k 
rozvoju komunikačných schopností pri 
prerozprávaní vypočutého príbehu.

V oblasti športu sme zrealizovali plavecký 
výcvik v Gönci, Deň detí a Deň otcov s 

rôznymi súťažami v športovom areáli.

V rámci kultúry sme navštívili divadlo 
romathan, ktoré nám poskytlo veľký 
autobus a programu sa mohli zúčastniť 
aj rodičia. Do súťaže v prednese prózy a 
poézie v Košiciach sa zapojil David Pólos, 
v súťaži v speve pod názvom Furča stár – 
Košice, 2. miesto získala Karin Danková.  
V novembri sme navštívili bábkové divadlo, 
pre starých rodičov sme v materskej škole 
pripravili program, mali sme tekvicovú 
slávnosť za prítomnosti rodičov a 
mikulášske vystúpenie v kongresovej sále.

materská škola sa zapojila aj do štátnych 
a regionálnych projektov. V rámci projektu 
Digipédia sme získali interaktívnu 
tabuľu, notebook, projektor a tlačiareň. 
V adventnom období intenzívnejšie 
preciťujeme ľudskú spolupatričnosť, sme 
vnímavejší k potrebám druhých. Vďaka 
podpore obyvateľov obce, ktorým záleží 
na prosperite materskej školy, sme vyhrali 
dentálny balíček pre deti od vydavateľstva 
časopisu Vasárnap, kde bola uverejnená 

súťaž pre materské školy. Veľká vďaka 
patrí p. Koránovej Valérii, ktorá nás na túto 
súťaž upozornila. Ďakujeme všetkým, 
ktorí prispeli kupónmi a priniesli ich do 
materskej školy. Zároveň ďakujeme 
všetkým sponzorom, rodičom, ktorí 
vecnými a finančnými prostriedkami 
podporujú materskú školu.

mgr. eva bittová 
riaditeľka mŠ Kechnec

uPlynulý roK V mATersKeJ ŠKole
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Újra a karácsonyra készülődünk és össze-
gezzük, mit sikerült elérnünk. Az elmúlt 
időszakban arra összpontosítottunk, hogy 
növeljük az oktatás és nevelés színvonalát 
minden területen az óvodánkban. Egész 
évben egy sor tevékenységgel igyekeztünk 
gazdagítani a gyermekek életét, hozzá-
járultunk a művelődés, a kultúra és a sport 
fejlesztéséhez. 

A művelődés területén a gyerekek többsége 
nagy érdeklődéssel fogadta 
A legszebb baba elkészítésének ötletét 
és a versenybe 30 gyerek kapcsolódott 
be szüleivel, nagyszüleivel, akik szívesen 
segítettek megvalósítani a kicsik ötleteit. A 
gyerekek segédkeztek, vagy legalább jelen 
voltak a munkáknál. Minden résztvevőt 
megajándékoztunk. „ A tiszta kisbárány” 
című programmal a könyvek iránti 
vonzalomra ösztönöztük a kicsiket – saját 
könyv készítésével. Az olyan közös családi 
programmal, mint az „ Apuci, anyuci, 
olvassunk együtt”, a gyerekek olvasóvá 

nevelését és kifejezőkészségük fejlesztését 
segítettük a hallott történet saját szavaikkal 
történő elmesélése által.

A sport területén úszótanfolyamot szerveztünk 
Göncön, Gyereknap alkalmával és Apák 
Napján versenyeket szerveztünk a Sportköz-
pontban.

A kultúra területén is aktívak voltunk. 
Ellátogattunk a romathan Színházba 
– a színház nagy autóbuszt bocsátott 
rendelkezésünkre, így szülők is jöhettek velünk. 
A vers és prózamondó versenyen Kassán Pólos 
dávid vett részt, a „Furcsa csillagai“ című 
kassai énekversenyen danko Karin 2. helyezést 
ért el. Novemberben bábszínházban voltunk, 
a nagyszülőknek adtunk műsort az óvodában, 
ezt követte a szülőkkel közösen a Tök ünnepség, 
majd a Mikulás Napi fellépés a kongresszusi 
teremben.

Az óvoda állami és regionális programokba is 
bekapcsolódott. A digipédia projekten belül 

interaktív táblát, notebook-ot, kivetítőt és 
nyomdát kapott intézményünk. Az adventi 
időszakban erősödik bennünk az együvé 
tartozás érzése, fogékonyabbak vagyunk 
mások szükségletei iránt. A lakosság 
támogatásának köszönhetően, akik szívükön 
viselik az óvoda sorsát, sikerült a vasárnap 
folyóirat versenyében, melyet óvodák részére 
írtak ki, fogápolási csomagot nyernünk. 
Köszönet érte Korán valériának, aki felhívta 
figyelmünket az említett versenyre. Köszönjük 
mindenkinek, akik kuponnal támogattak 
minket. végezetül köszönet minden szponzo-
runknak, a szülőknek, akik tárgyi vagy anyagi 
eszközökkel támogatják az óvodát.

Mgr. bittová Eva, a Kenyheci óvoda igazgatója

Az ElMÚlT év Az óvodábAN
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prvá polovica druhej dekády 21. storočia 
sa chýli ku koncu a sviatky pokoja a lásky 
sa s veľkým očakávaním blížia. Ježiško 
všetkých odmení a prinesie radosť do 
našich domácností a do blízkeho kruhu 
najbližších. rok 2014 sa zapisuje pozitívne 
do dejín obce ako rok vstupu futbalistov  
obce Kechnec na vyšší stupienok futba-
lových klubov slovenska. mužstvo 
dorastencov sa prebojovalo do ii. ligy a po 
roku 2012, keď sa do ii. ligy dostali žiaci, 
evidujeme historický úspech. Po krátkom 
slede vývoja a po vynaložení prirodzenej 
námahy FK Kechnec, jeho členovia, 
tréneri, nadšenci, hospodári, dobrovoľníci 
a najmä deti so srdcom leva bojovali a hrali 
pre obec, svojich kamarátov, divákov a 
rozdávali radosť a nadšenie z hry. 

mužstvo „dospelých mužov“ FK Kechnec 
v procese generačnej výmeny, keď sa 
futbalové hráčske pojmy a osobnosti ako 
je ZolTán luCsKAi, rÓberT sPiŠáK 
prestali objavovať na kechneckom ihrisku, 
reprezentovali hráči mladší ako 22 rokov 
s výnimkou jedného postu, spoľahlivého 
brankára: KonKoľ  Anton. stav v tabuľke 
neodzrkadľuje potenciál našich hráčov. 
Ani herný prejav nie je zatiaľ usporiadaný. 
Počas zimnej prestávky sa bude formovať 
na všetkých stupňoch podľa akútnych 
potrieb a podľa myšlienky svätého 

Františka z Assisi: Začni robiť to, čo je 
nutné, potom to, čo je možné, a nakoniec 
zistíš, že robíš nemožné. 

Dorastenci na jesennom školení vrcho-
lového futbalu ii. ligy dorastu nesklamali, 
striedali lepšie dni s krajšími, čím sa 
ukázali osobnosti, ale aj strachopudovia 
vyhovárajúci sa na nepriazeň počasia, 
nedostatok času popri domácich a 
školských povinnostiach, ako aj strach 
z konfrontácie so súperom, nakoľko 
tréningový proces sa pre niektorých stával 
veľkou neznámou. bojovnosť a umenie 
niektorých zachraňuje všetkých. 

žiacke mužstvo hralo pod vedením 
skúsených trénerov v ii. lige juh starších 
a mladších žiakov. Herný prejav s 
vytvorením množstva gólových príležitostí 
dal zabudnúť na výrazné typy gólových 
strelcov z predchádzajúcich rokov. Tradícia 
hovorí o strelcoch ako Patrik majoroš, 
Dominik spišák, martin Horváth a ďalší 
prebúdzajúci sa na plno až s prírodou, čiže 
na jar. Aj keď prítomnosť každého jedného 
hráča na ihrisku (nielen menovaných) bola 
výrazne citeľná na každom jednom poste, 
ba dokonca aj po striedaní v rámci postov 
na ihrisku ako aj z hráčskej lavičky. 

neuveriteľný význam na proces formo-

vania osobnosti v podmienkach nášho 
futbalového klubu má vplyv kolektívu, 
starších kamarátov, súdržnosť prejavujúca 
sa v každodennom živote či už v škole 
alebo mimo nej. Hráči, ktorí zanechali 
mužstvo, potrebujú priviesť späť, hráči 
ktorí sú na odchode, alebo prichádzajú do 
nášho klubu hľadajú niečo, čo im zatiaľ 
chýba, chcú naplniť svoje očakávania.

Vedenie obce Kechnec ako aj Futba-
lového klubu Kechnec róbert spišák, 
Štefan Fečo, Pavol Kováč, Pavol Škovran 
majú neľahkú úlohu do ďalších dní, a to 
vytvoriť futbalový klub fungujúci pre rast, 
vývoj a uplatnenie sa jedinca pre potreby 
kolektívu a úspech klubu. Zimná príprava 
a systém riadenia futbalového klubu 
má jedinečnú možnosť na progresívnu 
zmenu, ktorá však začína od jednot-
livca. očakáva sa profesijný rast, ktorý je 
podmienený vplyvom zvonku.

V mesiaci január 2015 sa začne nová etapa 
FK Kechnec.

Tešíme sa na Ježiška.

s pozdravom 
ladislav Danko
predseda komisie športu a školstva pri 
obecnom zastupiteľstve obce Kechnec.

A 21. évszázad második évtizedének első fele a 
végéhez közeledik és lassan itt lesz a várva-várt 
béke és szeretet ünnepe is. A Jézuska mindenkit 
megajándékoz, és boldogságot hoz házainkba 
és szűkebb családi körünkbe. Pozitív évként 
írhatjuk be 2014-et a község történelmébe, 
amikor a kenyheci futballisták a szlovák futball 
klubok felsőbb kategóriájába jutottak. Az ifik 
csapata kiharcolta a ii. ligába jutást és 2012 
után, amikor a serdülők kerültek a ii. ligába, 
történelmi sikert ünnepelhettünk. A rövid 
fejlődési szakasz és a természetes erőbedobás 
után az FK Kenyhec tagjai, edzői, szurkolói, 
gazdasági vezetői, önkéntesei és főleg az orosz-
lánszívű gyerekek a községért, barátaikért, a 
nézőkért küzdöttek és játszottak és árasztották 
maguk körül a lelkesedést és a játék örömét. 

Az FK Kenyhec „felnőtt férficsapatát“ a 
generációváltás folyamatában, amikor az 
olyan fogalommá vált nagynevű játékosok, 
mint lUCSKAi zolTáN, SPiŠáK róbErT 
már nem fordultak elő a kenyheci pályán, a 22 
év alatti játékosok reprezentálták egy poszt 
kivételével, ez pedig a megbízható kapus: 
KoNKoĽ Antal. A tabella állása nem tükrözi 
játékosaink erejét. A játékszellem sem 
rendezett egyelőre. Ez majd a téli pihenő alatt 
formálódik minden szinten az legsürgetőbb 
szükségleteknek megfelelően és Assisi Szent 
Ferenc gondolatát követve: Előbb csináld azt, 
ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és 

máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.

Az ifik nem okoztak csalódást a ii. ligás 
felsőfokú futball őszi szakmai képzése során, 
váltogatták a jobb napokat a szebbekkel, így 
kitűntek az igazi egyéniségek, de a mindig 
kifogást kereső „nyúlbélák“ is, akik panasz-
kodnak a rossz időre, nincs idejük a házi és 
iskolai teendőik mellett egyébre, félnek az ellen-
féllel való összecsapástól, mivel az edzésterv 
némelyek számára egyenlő a nagy ismeret-
lennel. Egyesek küzdőszelleme és tudása menti 
meg az többieket.

A serdülők csapata a déli ii. liga tapasztalt 
edzőinek felügyelete alatt játszott. A 
játékszellem sok gólhelyzetet teremtett 
feledtetve az előző évek kitűnő góllövő típusait. 
A hagyomány olyan góllövőkről beszél, mint 
Majoroš Patrik, Spišák dominik, Horváth 
Martin és mások, akik a természettel együtt 
ébrednek fel, azaz csak tavasszal. bár minden 
egyes játékos (nem csak az imént említettek) 
jelenléte minden poszton kifejezetten érződött a 
pályán, még a posztokon belül vagy a kispadról 
végrehajtott cseréknél is.

A futball klubon belül a személyiség-
formálás során hihetetlen jelentősége van a 
csapat- és az idősebb barátok hatásának, a 
mindennapi életben, az iskolában vagy azon 
kívül tapasztalt összetartozás érzésének. A 

játékosokat, akik elhagyták a csapatot, vissza 
kell hozni, azoknak, akik elmenőben vannak 
vagy éppen most érkeznek, lehetővé tenni, hogy 
megtalálják számításukat. 

Kenyhec vezetősége és a futball klub vezetői 
Spišák róbert, Fečo Štefan, Kováč Pavol és 
Škovran Pavol nehéz feladat előtt állnak az 
elkövetkező napokban. Működő futball klubot 
kell létrehozniuk, ahol a csapat igényeinek 
megfelelően biztosított a fejlődés, a növekvés és 
az egyéniségek érvényesülése a klub sikerének 
érdekében. A téli felkészülés és a futball klub 
irányításának rendszere a progresszív változás 
egyedülálló lehetősége előtt áll, ami viszont 
mindig az egyénnel kezdődik. Minőségi 
növekedést várunk el, amit azonban külső 
hatások befolyásolnak.

2015. januárjában új fejezet kezdődik az FK 
Kenyhecnél.

Örülünk a Jézuskának.

üdvözlettel
danko lászló
a kenyheci önkormányzat oktatási 
és sport bizottságának elnöke.

Vážení ŠPorToVí PriAZniVCi,

TiSzTElT SPorTrAJoNGóK !
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opäť sa k vám záverom bežeckej sezóny 
prihováram stručnou rekapituláciou 
prostredníctvom tohto listu. 

V rámci mojich možností som sa 
zúčastnil pretekov doma i v zahraničí. 
Domácich pretekov som absolvoval 
12, dĺžka tratí bola od 5 – 21 km a 
dosiahnuté umiestnenia boli od 3. 
miesta po 8. Koncom marca som sa 
zúčastnil „Furčianskeho“ maratónu 
s prevýšením 680 m. Preteky som 
absolvoval v osobnom rekorde 3 hodiny 
53 minút a umiestnil som sa tak na 3. 
mieste.

Predstavitelia druhých najstarších 
maratónskych pretekov mmm, ktorí 

tesne spolupracujú s organizátormi 
svetových maratónskych podujatí 
v bostone, new yorku, londýne ma 
vybrali reprezentovať maratónsky klub 
v Dusseldorfe. Ponuku reprezentácie 
som s radosťou prijal. na štart tohto 
maratónu sa postavilo takmer 5000 
pretekárov z 20 krajín. Za stáleho dažďa 
mi dobre padlo viac ako 1000 km od 
domova počuť moje meno a názov 
rodnej obce. Celkovo som obsadil 1170. 
miesto a vo svojej kategórii „D“ som 
obsadil 20. miesto s osobným rekordom 
3 hodiny 52 minút. V priebehu 20 dní to 
bol druhý maratón.

na domácom mmm v Košiciach som  
v kategórii „D“ obsadil 15. miesto a 

zlepšil si tak osobný rekord na 3 hodiny 
48 minút na 585. mieste.

Verím, že svojimi výsledkami som vašu 
dôveru nesklamal. Pokiaľ mi bude 
zdravie slúžiť a zranenia sa mi budú 
vyhýbať s radosťou budem aj naďalej 
reprezentovať svoju rodnú obec.

Touto cestou sa chcem opäť poďakovať 
za vašu priazeň a podporu. Ako rodený 
Kechnečan som hrdý na to, že môžem 
šíriť dobré meno našej obce. Verím,  
že ani v budúcnosti sa obec Kechnec  
v tejto športovej oblasti nevytratí  
z mapy slovenska.

Tibor Huszár

A futószezon végén levelemben ismét 
szeretném összegezni az elmúlt idény 
eseményeit. 

lehetőségeimen belül részt vettem hazai és 
külföldi versenyeken. Hazai versenyeken 5 – 21 
km-es távon 12 alkalommal álltam rajthoz, 
eredményeim a 3. – 8. helyezésre voltak 
elegendőek. Március végén részt vettem a 680 
méterrel megtoldott „furcsai” maratonon, ahol 
3 óra 53 perces (előző rekordom 3 óra 57 perc) 
személyes rekorddal a 3. helyezést értem el.

A második legrégibb maraton, a Kassai 
békemaraton képviselői, akik szorosan 
együttműködnek a világ maraton versenyeinek 

szervezőivel bosztonban, New york-ban, 
londonban, engem kértek fel, hogy képviseljem 
a maraton klubot düsszeldorfban. A 
felkérésnek örömmel tettem eleget. Csaknem 
5000 futó állt startvonalhoz 20 országból. 
A szakadó esőben több mint 1000 km-re az 
otthonomtól jól esett hallani a nevemet és 
szülőfalum nevét. végül az 1170-ik helyen 
értem célba, de saját „d” kategóriámban a 20. 
helyet foglaltam el személyi rekordidővel, 3 óra 
52 perccel. Ez volt a második maratonom 20 
napon belül.

A hazai Kassai békemaratonon saját „d” 
kategóriámban a 15. helyet értem el és a 3 óra 
48 perces személyi rekordommal az 585.-ik 

helyen futottam be.

bízom benne, hogy eredményeimmel nem 
okoztam csalódást. Amíg erőmből telik és a 
sérülések is elkerülnek, a jövőben is örömmel 
képviselem szülőfalumat ezeken a rendez-
vényeken.

Ezúton szeretném megköszönni jóindulatukat 
és támogatásukat. Mint született kenyhecit 
boldoggá tesz a tudat, hogy községünk jó 
hírét terjeszthettem a világban. bízom benne, 
hogy a jövőben a sportnak ezen a területén 
községünk nem tűnik el Szlovákia térképéről.

Huszár Tibor

Vážený Pán sTArosTA, Vážení členoViA 
obeCnéHo ZAsTuPiTeľsTVA,

TiSzTElT PolGárMESTEr Úr, TiSzTElT KéPviSElőK !
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PoZVánKy / MEGHívóK

ŠTeDrý Deň / KAráCSoNy viliáJA

ŠTeFAnsKá ZábAVA / iSTváN NAPi bál

Pozývame vás na spoločné stretnutie, na Štedrý deň 24. decembra 
2014 v amfiteátri o 14.00 hod. Pre naše deti, mládež i dospelých 
máme pripravené darčeky.

Karácsonyi találkozóra hívjuk Önöket az amfiteátrumba 2014. 
december 24-én 14.00 órára. A gyerekeket, az ifjúságot és a 
felnőtteket meglepetéssel várjuk.

Všetkých milovníkov dobrej zábavy pozývame na Štefanskú 
zábavu, ktorá sa bude konať v piatok 26. decembra 2014 (2. sviatok 
vianočný) so začiatkom o 19.00 hod. Chceli by sme obnoviť 
tradíciu niekdajších „batyubálov“ (tzv. batôžkových bálov), kedy 
si každý z prítomných môže priniesť vlastné jedlo aj nápoje. obec 
Kechnec ako organizátor zabezpečí hudbu, bezpečnostnú službu, 
obsluhu v šatni a bar, kde si prítomní budú môcť zakúpiť kávu, 
víno, minerálku a pečenú klobásu. o zábavu sa postará skupina 
Family, ktorá bude hrať od 19.00 do 2.00 hod. resp. podľa nálady.

Pri šatni bude umiestnená nádoba na dobrovoľné vstupné. 
Prichystané budú 10-miestne stoly, na ktorých budú 
umiestnené poháre na nealko a víno. Povinne sa bude platiť 
iba takzvaný rezervačný poplatok za osobu vo výške 2 eur/
osoba. V tomto rezervačnom poplatku je okrem prevádz-
kových nákladov zahrnutý aj poplatok za šatňu.
miesto si môžete rezervovať osobne na obecnom úrade  
v Kechneci, mailom na obeckechnec@mail.t-com.sk alebo 
telefonicky na 055/728 25 12. rezervačný poplatok môžete 
zaplatiť do 23. decembra v pracovných hodinách na obecnom 
úrade v Kechneci. rezervácie prijímame do zaplnenia kapacít.

V prípade voľných kapacít bude možné dohodnúť si rezerváciu 
aj počas vianočných sviatkov (v takomto prípade pošlite 
rezerváciu e-mailom na: mickova.d@zoznam.sk a rezer-
vačný poplatok zaplatíte na obecnom úrade v Kechneci 26. 
decembra od 18.30 do 19.00 hod., t.j. pred začiatkom zábavy).

A jó szórakozást kedvelőket istván napi bálba hívjuk 2014. december 
26-án, pénteken ( Karácsony másnapján) 19.00 órai kezdettel. 
Szeretnénk feleleveníteni a régi „batyubálok“ hagyományát, ahova 
minden résztvevő saját maga hozza az enni-inni valót. Kenyhec 
község rendezőként biztosítja a zenét, a közbiztonságot, öltözőt és 
a bár szolgáltatásait, ahol kávét, bort, ásványvizet és sült kolbászt 
vehetnek az érdeklődők. A talpalávalót a „Family“ együttes húzza 
19.00 – 02.00 óra között, ill. a hangulat alakulása szerint.

Az öltöző mellett elhelyezünk egy dobozt az önkéntes belépődíjra. 
Tízszemélyes asztalok lesznek előkészítve poharakkal a bor és üdítők 
Kötelező csak az ún. „ foglalási illeték“ lesz 2 EUr/személy értékben. 
Ebben a foglalási díjban a üzemeltetési költségeken kívül benne van 
már az öltöző használata is.

Helyet foglalhatnak személyesen a Kenyheci Községi Hivatalban, 
mailben az obeckechnec@mail.t-com.sk e-mail címen, vagy a 
055/728 25 12 telefonszámon. A foglalási díjat december 23-ig 
fizethetik be munkaidőben a Kenyheci Községi Hivatalban. 
Foglalásokat a kapacitásnak megfelelően fogadunk.

Szabad kapacitás esetén a karácsonyi ünnepek alatt is meg lehet 
állapodni a helyfoglalásban (ebben az esetben a rezervációt küldjék 
a mickova.d@zoznam.sk e-mail címre és a foglalási illetéket 
december 26-án fizetik majd be 18.30 – 19.00 óra között, a bál előtt).
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PriPrAVuJeme / ElőKéSzülETbEN vAN:

silVesTer / SzilvESzTEr

noVoročný GAlAKonCerT 
ÚJévi GálAKoNCErT

24. rePreZenTAčný Ples
24. rEPrEzENTáCióS bál

Aj tento rok pripravujeme v amfiteátri spoločný záver roku pod 
holým nebom. silvester môžete prísť osláviť 31. decembra od 22.00 
do 02.00 hod. nebude chýbať ohňostroj, občerstvenie, pekný 
program a diskotéka pre všetkých. Vstup je bezplatný.

idén is közös óévbúcsúztatóra készülünk az amfiteátrumban a 
szabad ég alatt. Szilveszterezni december 31-én 22.00 – 02.00 óra 
között jöhetnek. Nem hiányzik majd a tűzijáték, frissítő, érdekes 
program és a diszkó sem. A belépés ingyenes.

novoročný galakoncert budapeštianskej interoperety v štyroch 
jazykoch v sobotu 31. januára 2015 o 15.00 hod. v kongresovej sále 
obecného úradu v Kechneci.

Újévi gálakoncert a budapesti interoperett közreműködésével 
2015. január 31-én 15.00 órai kezdettel a községháza kongresszusi 
termében.

24. reprezentačný ples, ktorý je poďakovaním obchodným 
partnerom a sponzorom obce Kechnec – už tradične v prvú 
februárovú sobotu, 7. februára 2015.

24. reprezentációs bál, köszönetképpen a község üzleti partnerei és 
szponzorai felé - hagyományosan február első szombatján, 2015. 
február 7-én.
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Dávno, v dobe našich prarodičov, 
Vianoce boli časom ticha, pokoja, 
rodinnej pohody a vianočných koled-
níkov. odvtedy sa svet veľmi zmenil. 
Ticho vymenili hlučné televízie, melódie 
z reklám.

namiesto pokoja do poslednej chvíle 
beháme, nakupujeme, upratujeme, 
varíme pečieme, balíme darčeky, 
ozdobujeme vianočný stromček. už aj to 
je úspechom, ak do večera každý dorazí 
domov. málokto spieva koledy, slávi 
boha spevom.

mali by sme sa zastaviť a porozmýšľať. 
sviatok nieje kvôli povrchným veciam 
sviatkom. Je to iba zovňajšok, nikdy sa 
nestane tým pravým zmyslom sviatkov. 
skutočný sviatok môžme skutočne 
prežívať vtedy, ak sa jeho podstata 
dotkne našich sŕdc.

V biblii je napísané, že v čase narodenia 
Ježiša mohol byť taký istý zmätok  
v betleheme, ako teraz počas Vianoc. 
Každý pobiehal kvôli príkazu cisára, 
ktorý dal vykonať súpis ľudu.  
V betleheme bolo toľko ľudí, že pre máriu 
nebolo miesta ani v jednom hostinci. 

Avšak každý videl, že mladá žena je  
v požehnanom stave a čoskoro nadíde jej 
čas pôrodu. Ani tak sa pre nich nenašlo 
miesto. Ján nie náhodou zdôrazňuje  
v evanjéliu: „Prišiel do svojho vlastného 
a vlastní ho neprijali.”

V osobe Ježiša Krista sa približuje božia 
láska, ale kvôli ľudským problémom 
a zhonu nie je pre ňu miesto v našich 
srdciach. Tento odkaz Vianoc je skutočne 
hodný uváženia a je veľmi aktualný v 
dnešnej dobe. môžme si položiť otázku 
aj my, či v našom živote nie je podobná 
situácia. či je miesto v našich srdciach 
pre narodenú božiu lásku ? 

odkaz vianočného sviatku obdivuhodne 
opisuje evanjelista lukáš. Používa 
krásne prirovnanie. Prirovnáva Vianoce 
k východu slnka. ľudia z čias biblie 
inak prežívali tmavú noc, ako my. V 
tom čase tmavá noc bola skutočným 
nebezpečenstvom. Pastieri založili 
oheň, aby sa ohriali a aby odradili divú 
zver. Tí, ktorí boli na ceste, snažili sa 
dostaviť na obývané miesto ešte pred 
príchodom noci, lebo ostať vonku bolo 
veľmi nebezpečné. Zlodeji okrádali, 
drancovníci pustošili v noci. človek z čias 

biblie východ slnka prežíval každé ráno 
ako príchod bezpečia. A také prirovnanie 
je používané aj v evanjeliu podľa lukáša. 
narodením Krista prišiel východ slnka. 
nemusíme sa báť nepriateľov, boh 
ich porazil v Ježišovi. máme pomoc 
v ťažkých časoch, v nešťastí, medzi 
problémami, lebo sa narodil spasiteľ 
sveta. boh nás obdaroval možnosťou 
pokoja v našom srdci. 

Prijatie posolstva Vianoc na jednej strane 
prináša pre nás zmierenie s bohom 
a na druhej strane má pre nás vážne 
dôsledky. Kroky človeka upriami na božiu 
cestu. sme konfrontovaní s tým, aby 
sme si namiesto našich ciest zvolili božiu 
cestu. Táto cesta je cestou odpustenia, 
zmierenia a lásky. 

nech sme naplnení odkazom Vianoc. 
Prišiel východ slnka, už nie sme v 
nebezpečí. Po božej ceste môžme všetci 
kráčať v láske a v pokoji. 

Prajem každému požehnané Vianoce !

Géresi róbert, duchovný pastier

sVeTlo Z VýsosTi
„že mu náš boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti a naše kroky upriami na 
cestu pokoja“
           evanjelium podľa lukáša 1, 78-79
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régen, nagyszüleink idejében karácsony a 
csend, a nyugalom, a családi együttlét, a 
kántáló énekesek ideje volt. Azóta nagyon 
sokat változott a világ. A csendet a televízió 
hangja, a reklámok dallama váltotta fel. 

A nyugalom helyett az utolsó pillanatig 
rohanunk, bevásárlunk, takarítunk, 
sütünk-főzünk, ajándékokat csomagolunk, 
karácsonyfát díszítünk. Már sikernek 
tartjuk, ha estére mindenki hazaérkezik. 
Kántálni, énekkel magasztalni az istent 
pedig már nagyon kevesen járnak.

Jó lenne, ha kicsit elgondolkodnánk 
mindezen. Az ünnep nem a külsőségek 
miatt ünnep. A külső körülmények csak 
a keretet jelenthetik, soha nem tudnak 
tartalommá lenni. Az igazi ünnep akkor 
valósul meg az életünkben, ha annak 
lényege eljut a szívünkhöz.

A biblia arról számol be, hogy Jézus 
megszületésekor is hasonló felfordulás 
lehetett betlehemben, mint manapság 
a mi karácsonyunk idején van. Mindenki 
jött-ment a császár népszámlálási 
parancsa miatt. Annyira tele volt emberrel 
betlehem, hogy Mária számára nem volt 
semmilyen vendégfogadóban hely. Pedig 
mindenki láthatta, hogy a fiatal nő áldott 
állapotban van és hamarosan elközelít a 

szülés órája. Még így sem volt számukra 
hely. János evangéliuma nem véletlenül 
hangsúlyozza: „Az övéi közzé jött és az övéi 
nem fogadták be.”

érkezik az isten szeretete Jézus Krisztus 
személyében és az emberi okok, sürgés 
forgás miatt nincs hely számára. Ez a 
karácsonynak nagyon is elgondolkodtató 
üzenete. Mélységes aktualitással 
bír ez napjainkban is. és föltehetjük 
önmagunknak a kérdést: vajon a mi 
életünkben nem ugyanaz, vagy nagyon 
hasonló a helyzet? van-e hely a mi 
életeinkben, a mi szívünkben a megszületett 
isteni szeretetnek? 

A karácsony ünnepének üzenetét csodála-
tosan írja le lukács evangélista. Nagyon 
szép képet használ. A napkeltéhez hason-
lítja a karácsony eseményét. A biblia 
korának embere másként élte meg a sötét 
éjszakát mint mi. Abban az időben az 
éjszaka igazi veszélyforrás volt. A pásztorok 
éjjel tüzet raktak, hogy melegedjenek és 
távol tartsák a ragadozó vadállatokat. 
Az úton lévők igyekeztek lakott helyre 
érkezni még az éjszaka leszállta előtt, 
mert éjjel kintmaradni nagyon veszélyes 
volt. A rablók éjjel raboltak, a fosztogatók 
éjjel fosztogattak. A bibliai kor embere a 
napkeltét a biztonság megérkezéseként 

élte meg minden reggel. és ezzel a hason-
lattal él lukács evangéliuma. Krisztus 
megszületésével a napkelte jött el a világba. 
Nem kell félnünk a külső ellenségtől, 
Jézusban isten legyőzte azt. van segítség 
a nehéz időben, a problémák, a gondok 
és a bajok között is, mert megszületett a 
világ Megváltója. isten megajándékozott 
bennünket a szívünk békességének 
lehetőségével. 

A karácsony üzenetének befogadása 
egyik oldalon önmagunknak istennel 
való megbékélését hozza, másik oldalon 
fontos következményeket is hordoz. isten 
útjára igazítja, vezeti az emberi lépteket. 
Szembesülhetünk azzal, hogy a mi utaink 
helyett az isten útjának lehetősége adott. 
Ez az út pedig a megbocsátás, a megbékélés 
és a szeretet útja.

Töltsön be bennünket karácsonynak 
üzenete. Megérkezett a napkelte, nem 
vagyunk már veszélyben. Az isten útján 
mindannyian szeretetben és békességben 
járhatunk.

áldott karácsonyt mindannyiunknak!

Géresi róbert, lelkipásztor

FéNy A MAGASSáGból
“istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a 
halál árnyékában laknak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.”
                         lukács evangéliuma 1, 78-79
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„sláva bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.”

TrAJA Králi sa stretli v betleheme s 
matkou a synom. Klaňali sa a velebili 
Ježiša ako boha a nebeského Kráľa, ako 
svojho spasiteľa. boli šťastní a pokojní.
ich ťažká cesta a hľadanie sa šťastne 
skončilo. Hviezda, ktorá ich viedla, 
sa ustálila a vyhasla, lebo našli slnko, 
svetlo, našli boha. obdarovaní všetkými 
požehnaniami boha sa vracali k svojmu 
ľudu. Kázali a dávali svedectvo o Ježišovi.
Podobne konali aj PAsTieri. Šťastne a 
naplnení pokojom dávali každému na 
vedomie to, čo prežili. Kráľ HeroDes 
sa tiež zaujímal o Ježiša. Ale nehľadá  

v ňom svojho spasiteľa, ktorému chce 
vzdávať úctu. Praje mu smrť, chce 
ho popravde zabiť. o tom svedčí krv 
vyvraždených detí.

Prv, než predstúpime pred Ježiša, 
porozmýšľajme nad tým, že naše 
stretnutie s novorodeným Kráľom je 
FAloŠné bez viery a modlitby. človek 
je schopný oslavovať Vianoce a spievať 
vianočné piesne aj 

neúPrimne beZ PloDoV  Vianoc.

Avšak
Vianoce sú sviatkom Pokoja. mali by 
sme sa udobriť s každým v rodine, so 

susedmi, na pracovisku a s každým, 
ktorého považujeme za nepriateľa. 
Kým všetkým neodpustíme, nemôžme 
očakávať ani získať odpustenie od boha, 
ktorý je Kráľom Pokoja. 

Drahé sestry a bratia,
modlime sa spoločne a robme všetko 
pre to:
Aby každý človek našiel pokoj
Aby každá ľudská tvár žiarila pokojom
Aby v našich skutkoch a slovách,  
v srdciach a medzi ľuďmi, v našej obci 
vládli pokoj a láska.

Ján Jakab duchovný otec

„dicsőség a magasságban istennek 
és békesség a Földön a jóakaratú 
embernek.”

A HároM Király találkozott betlehemben 
az Anyával és Fiával.
leborultak, és dicsőítették Jézust, mint 
istent és Királyt, mint üdvözítőjüket.
boldogok voltak, elégedettek és telve 
békével. Megterhelő utazásuk és keresésük 
szerencsésen végződött. Csillaguk csak 
ezután állapodott meg, és végül is elaludt,
mert megtalálták: A Napot, a Fényt, Jézust.
isten minden áldásával megajándékozva 
tértek vissza saját népükhöz.
Hirdették és tanúságot tettek Jézusról.
Hasonló képen cselekedtek a PáSzToroK is
boldogan és telve békével és örömmel, hírül 

adták mindenkinek amit átéltek.
HEródES Király is érdeklődött Jézus felől, 
de nem megváltóját, üdvözítőjét keresi 
benne, aki előtt tiszteletét tenné.
Hanem életére tör, halálát kívánja. Az 
aprószentek vére vádlón beszél erről.

Mielőtt mi is Jézus elé mennénk, gondolkod- 
junk el azon, hogy Találkozásunk az 
újszülött Királlyal hit és ima nélkül HAMiS. 
Az ember képes Karácsonyt ünnepelni 
és karácsonyi énekeket énekelni

NEM őSziNTéN és 
a KAráCSoNyi GyüMÖlCSÖK NélKül is.

Pedig 
a Karácsony a béke ünnepe.

Kibékülni mindenkivel a családban, 
szomszédokkal, munkahelyen és minden-
kivel, akiket ellenségnek tartottunk.
Amíg mindenkinek nem bocsátunk meg, 
nem kérhetek, és nem kaphatom meg isten 
bocsánatát, aki a békesség Királya.

drága Testvéreim!
imádkozzunk közösen és tegyünk meg 
mindent azért:
Hogy minden ember megtalálhassa a békét.
Hogy minden emberi arc a békét 
sugározhassa. Hogy cselekedeteinkben és 
szavainkban, a szívekben és az emberek 
között, községünkben uralkodjon a béke és 
a szeretet.

Jakab János atya

DuCHoVné sloVo

lElKi ÚTrAvAló


