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Spoločná spomienka na blízkych

Aktuality, zaujímavosti a informácie 
o dianí v Kechneci

Újdonságok, érdekességek és információk    
Kenyhecről

Ročník III, Číslo 3/2010, November, nepredajné

Vážení občania,

blížia sa komunálne voľby pre volebné obdobie rokov 2010 – 2014. Opäť 
máme možnosť vyjadriť svoj názor a postoj k tomu, ako sa má naša obec 
rozvíjať v ďalších rokoch. Predchádzajúcich volieb do miestnej samosprávy 
sa zúčastnilo 474 voličov. Bol by som rád a touto cestou si Vás dovoľujem 
vyzvať ku ešte početnejšej volebnej účasti. Komunálne voľby nie sú len 
o zvolení si poslancov a starostu, ale v konečnom dôsledku sa týkajú 
budúcnosti nás všetkých.  
 
Bol by som rád, ak by komunálne voľby 2010 nerozdelili obec na rôzne 
tábory. Vytvorme atmosféru, v ktorej spoločne dokončíme rozpracované 
aktivity a vytvoríme dobrý základ pre ďalšie pripravované projekty. Aby sme 
aj v roku 2014 mohli pozitívne hodnotiť rozvoj našej obce. 

Doterajšie výsledky  neboli dosiahnuté za 8-hodinový pracovný čas. Všetci 
zamestnanci obecného úradu vykonali obrovský kus práce. Pracovali 
naplno, mnohokrát na úkor svojho osobného voľna. Aj touto cestou im 
všetkým ďakujem.

S prichádzajúcim adventom chcem všetkým rodinám, ale aj osamelým 
obyvateľom našej obce zaželať plnohodnotné prežitie nadchádzajúceho 
obdobia.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Már hetedik alkalommal tartottuk meg 2010. október 31.-én, vasárnap, a 
Községi Emléknapot, amelyen elhunyt szeretteinkre emlékeztünk.

A hagyományos koszorúzással a megjelentek kifejezték tiszteletüket elődeik 
iránt fajra, nemre, nemzetiségre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
A pápai himnusz, az ökumenikus liturgia a rengeteg virág és gyertya a sírokon 
- még inkább fokozták az ünnepi hangulatot.

Už po siedmykrát sme mali možnosť spoločne si zaspomínať na všetkých 
zosnulých počas celoobecného spomienkového dňa, ktorý sa konal  
v nedeľu, 31. októbra 2010.

Vence, ktoré položil smútočný sprievod Kechnečanov vyjadrujú úctu 
a spomienku na všetkých našich zosnulých blízkych, bez rozdielu 
vierovyznania, rasy, pôvodu, či štátnej príslušnosti. Pápežská hymna, 
ekumenická liturgia, záplava kvetov, či blikotajúce sviečky na hroboch 
umocnili slávnostnú atmosféru. Közös megemlékezés szeretteinkre

Tisztelt polgártársak,

Közelednek az önkormányzati 
választások a 2010 - 2014-es 
választási időszakra, amikor ismét 
lehetőségünk nyílik kifejezni 
véleményünket arról, hogyan is 
fejlődjön községünk az elkövetkező 
években. Az előző önkormányzati 
választásokon 474 választópolgár vett 
részt. Engedjék meg, hogy felkérjem 
Önöket, járuljanak az urnákhoz minél 
nagyobb számban, hogy az idei 
választási részvétel sokkal magasabb 
legyen. Tudatosítanunk kell, hogy 
az önkormányzati választások nem csak a képviselők és a polgármester 
megválasztásáról szólnak, hanem elsősorban mindannyiunk jövőjéről.

Örülnék, ha a 2010-es önkormányzati választások nem osztanák meg a falu 
lakosságát. Teremtsünk olyan légkört, amelyben be tudjuk fejezni a már 
megkezdett fejlesztéseket és jó alapot teremthetünk a megvalósításra váró 
projektek számára. Hogy 2014-ben is pozitívan értékelhessük majd községünk 
fejlődését.

Az eddig elért eredmények nem 8-órás munkaidőnek a gyümölcsei. A községi 
hivatal alkalmazottai rengeteg munkát végeztek el, sokszor a szabadidejük 
rovására. Ezúton szeretném megköszönni mind azt, amit községünkért tettek. 

A közelgő Advent alkalmából engedjék meg, hogy ne csak a családoknak, 
hanem a magányos embereknek is meghitt és bensőséges ünnepi időszakot 
kívánjak.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
Polgármester
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Posledný júnový víkend patril už tradične Kechneckým dňom, ktoré boli 
tohto roku spojené s oslavou 790. výročia od prvej písomnej zmienky  
o obci. Keďže sa ho zúčastnili aj viacerí zahraniční hostia, vrátane 
družobných maďarských obcí Abaújalpár a Abaújkér, možno povedať,  
že to bola medzinárodná obecná slávnosť. 

Sponzori podujatia:
CROWN Bevcan Slovakia, SCORP MICHALOVCE, TATRY spol. s r.o. , 
ZDRUŽENIE CEVING, KUENZ – SK, SCHELLING, Vladimír ŠVIGÁR, 
František SCHMIDT, AGROPULZ SKÁROŠ, rod. KONCSOLOVÁ, 
RHB SOLUM, SUPREMA, MARAUDER, Júlia HORVÁTHOVÁ.

UDALOSTI     ESEMÉNYEK

Spomienka na Kechnecké dni 2010 Visszapillantás a 2010-es kenyheci 
napokra 
Június utolsó hétvégéje már hagyományosan egybefonódik a Kenyheci Napok 
rendezvény sorozatával melyhez idén  településünk első írásos emlékének 
790-ik évfordulója is kapcsolódott. Az ünnepségen sok külföldi vendég vett 
részt, köztük Abaújalpár és Abaújkér testvértelepülések képviselői is, ami 
nemzetközivé tette a községi napokat. 

Az ünnepség támogatói:
CROWN Bevcan Slovakia, SCORP MICHALOVCE, TATRY Kft. , 
ZDRUŽENIE CEVING, KUENZ – SK, SCHELLING, Vladimír ŠVIGÁR, 
František SCHMIDT, AGROPULZ SKÁROŠ, KONCSOL család, RHB 
SOLUM, SUPREMA, MARAUDER, HORVÁTH Júlia.

Škody po veľkej vode Károk a nagy víz után

Ani obec Kechnec tohtoročné jarné záplavy neobišli. Hneď dvakrát,  
16. mája a 1. júna, bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. 

Počas májových povodní  sa začali zosúvať svahy pri ceste do priemyselnej 
zóny a takisto na medzinárodnej ceste I. triedy I/68. Na pomoc bolo treba 
nasadiť ťažkú mechaniku. Tieto záchranné práce boli vyčíslené  OÚ Košice 
– okolie na viac ako 8 tisíc eur. Večer, v prvý júnový deň sa svahy opäť 
zosunuli, v dôsledku čoho došlo ku poškodeniu výtlačového potrubia pitnej 
a priemyselnej vody, ktoré zásobuje obce Kechnec, Milhosť, Seňa a celú 
priemyselnú zónu. V dôsledku zaplavenia studní s pitnou vodou bola obec 
Kechnec nútená navŕtať nové vodné zdroje v mimozáplavovom území. 

Všetci zamestnanci obecného úradu, vrátane vodohospodárskych, ako aj 
ďalších odborne spôsobilých pracovníkov v oblasti vodohospodárskych 
stavieb pracovali vo dne v noci na obnove dodávok vody pre obec 
Kechnec, okolité obce a Priemyselnú zónu Kechnec. Okrem zosuvov 
záplavy napáchali nemalé škody na majetku obce i súkromných osôb  
a celková výška povodňových škôd za vyfakturované i rozpočtované práce 
sa tak vyšplhala do výšky 2 198 640 eur. V dejinách obce Kechnec takéto 
povodne ešte neboli zaznamenané. 

Kenyhecet sem kerülték el az idei tavaszi áradások. A Hernád kétszer is 
kilépett medréből, ezért 2010. május 16.-án és 2010. június 1.-én, III. fokú 
árvízvédelmi készültséget léptettünk életbe. 

A májusi árvizek és belvizek miatt az ipari parkba vezető I/68 nemzetközi 
útra ráomlott a partoldal, a károk elhárítása érdekében nehézgépeket is 
bevetettünk. Az árvízkárok elhárítására irányuló munkálatokat a Kassai 
Kerületi Hivatal több mint 8000 euróra becsülte. Június első estéjén a föld 
ismét megcsúszott, aminek következtében megsérült az a főnyomócső, amely 
Kenyhecet, Miglécet, Szinát valamint az ipari parkot látta el ivóvízzel és ipari 
vízzel. Mivel az árvíz megrongálta a kutakat is, a község kénytelen volt új 
kutakat fúratni az el nem öntött területeken.   

A hivatal összes alkalmazottja, beleértve a vízügyi, valamint egyéb 
szakmunkásokat, éjjel-nappal dolgozott, hogy helyreállítsák a vízellátást 
Kenyhecen és a környező falvakban, valamint az ipari parkban is. Az árvizek 
és belvizek miatti földcsuszamlások nem csak a községnek okoztak jelentős 
anyagi károkat, hanem magánszemélyeknek is. Az összesített kárérték így 
elérte a 2 198 640 eurót. A község történelmében hasonló nagyságrendű 
árvízről nincsenek adatok.  
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Môžeme rozhodnúť o budúcnosti  
Kechneca

Kenyhec jövőjéről dönthetünk 

Prešli štyri roky a opäť môžeme rozhodnúť o tom, kto bude riadiť 
samosprávu našej obce a akým smerom. Komunálne voľ by sa uskutočnia 
27. novembra 2010 od 7,00 do 20,00 hod. na prízemí Obecného úradu 
v Kechneci.
Miestna volebná komisia v Kechneci vyhlasuje, že pre voľ by poslancov 
obecného zastupiteľstva na  volebné obdobie 2010 – 2014 zaregistrovala 
týchto kandidátov:
1. Jozef Albert, 47 r., súkromný podnikateľ,  Kechnec 244, SDKÚ – DS
2. Imrich Čamaj, 51 r., súkromný podnikateľ, Kechnec 176, nezávislý kandidát
3. Martin Čupka, 34 r., vedúci výroby, Kechnec 93, SDKÚ – DS
4. Ladislav Danko, Ing., 39 r., logistik, Kechnec 87,  MOST - HÍD
5. Alena Dudášová, 51 r., zdravotná sestra, Kechnec 11, nezávislý kandidát
6. Tibor Kaško, 47 r., podnikateľ, Kechnec 205, nezávislý kandidát
7. Ladislav Kišš, 49 r., vedúci odd., Kechnec 96, KDH
8. Tibor Lipčei, 55 r., podnikateľ, Kechnec 187, nezávislý kandidát
9. Peter Pažák, 41 r., súkromný podnikateľ, Kechnec 130, SDKÚ – DS
10. František Schmidt, 46 r., podnikateľ, Kechnec 197, nezávislý kandidát
11. Ladislav Šnír, Ing., 50 r., podnikateľ, Kechnec 224, nezávislý kandidát
12. Gabriel Vajda, 48 r., mechanik, Kechnec 190, KDH

Miestna volebná komisia v Kechneci podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľ by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef  Konkoly, JUDr. Ing., 55 r., starosta obce, Kechnec 240, nezávislý 

kandidát
2. Gabriel Vajda, 48 r., mechanik, Kechnec 190, KDH

Účasť poslancov za roky 2007 -  2010 na zastupiteľstvách:  
Képviselők részvétele a gyűléseken 2007 - 2010:

Négy év eltelt és mi újra dönthetünk arról, ki és milyen irányba irányítsa 
községünket. A helyi önkormányzati választásokra 2010. november 27.-én 
kerül sor reggel 7,00 órától este 20,00 óráig a Kenyheci községi hivatal 
földszintjén. 
A kenyheci választási bizottság kijelenti, hogy a polgármesteri pozícióra a 
2010-2014-es időszakra a következő jelölteket regisztrálta:   
1. Jozef Konkoly, JUDr. Ing., 55 éves, polgármester, Kenyhec 240, független 
2. Gabriel Vajda, 48 éves, szerelő, Kenyhec 190, Kereszténydemokrata párt

A  kenyheci választási bizottság kijelenti, hogy a képviselői pozíciókra a 
2010-2014 időszakra a következő jelölteket regisztrálta:                                                                                                    
1. Jozef Albert, 47 éves, vállalkozó, Kenyhec 244, Szlovák 

Kereszténydemokrata Párt
2. Imrich Čamaj, 51 éves, vállalkozó, Kenyhec 176, független 
3. Martin Čupka, 34 éves, termelési vezető, Kenyhec 93, Szlovák 

Kereszténydemokrata Párt
4. Ladislav Danko, Ing., 39 éves, logisztikus, Kenyhec 87,  MOST - HÍD
5. Alena Dudášová, 51 éves, nővér, Kenyhec 11, független
6. Tibor Kaško, 47 éves, vállalkozó, Kenyhec 205, független
7. Ladislav Kišš, 49 éves, osztályvezető, Kenyhec 96, Kereszténydemokrata 

Mozgalom
8. Tibor Lipčei, 55 éves, vállalkozó, Kenyhec 187, független
9. Peter Pažák, 41 éves, vállalkozó, Kenyhec 130, Szlovák Kereszténydemokrata 

Párt
10.  František Schmidt, 46 éves, vállalkozó, Kenyhec 197, független
11. Ladislav Šnír, Ing., 50 éves, vállalkozó, Kenyhec 224, független
12. Gabriel Vajda, 48 éves, szerelő, Kenyhec 190, Kereszténydemokrata 

Mozgalom

2006-os választási eredmények:
Választópolgárok száma: 778
Akik választottak: 474   

Kenyhec polgármestere 2006 - 2010 választási időszakban:
JUDr. Bc. Jozef Konkoly, független: 429 szavazat    

Megválasztott jelöltek a képviselői pozícióra a 2006 - 2010 választási 
időszakban: 
Peter Pažák, Szlovák Kereszténydemokrata Párt: 265 szavazat    
Alena Dudášová, Szlovák Kereszténydemokrata Párt: 255 szavazat    
Imrich Čamaj, független: 254 szavazat    
Tibor Lipčei, független: 202 szavazat    
Ing. Ladislav Šnír, független: 196 szavazat    
Gabriel Vajda, független: 189 szavazat    
Ing. Ladislav Danko, Szlovák Kereszténydemokrata Párt: 181 szavazat    

Póttagok a képviselői pozícióra a 2006 - 2010 választási időszakban:  
Jozef Albert, független: 180 szavazat    
Ing. Peter Vojna, Szlovák Kereszténydemokrata Párt: 119 szavazat    
Anton Hurka, Szlovák Kereszténydemokrata Párt: 116 szavazat    
Ladislav Kišš, SMER: 104 szavazat    
Ľudovít Tóth, SMER: 102 szavazat    
Júlia Horváthová, független: 101 szavazat    
Viliam Dunajszky, SMER: 59 szavazat    

Výsledky predchádzajúcich volieb v roku 2006:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 778
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 474   
Starosta obce Kechnec vo volebnom období 2006 - 2010: 
JUDr. Bc. Jozef Konkoly, nezávislý kandidát: 429 hlasov    
Zoznam zvolených kandidátov na post poslanca vo volebnom období 
2006 - 2010:
Peter Pažák, SDKÚ – DS: 265 hlasov
Alena Dudášová, SDKÚ – DS: 255 hlasov 
Imrich Čamaj, nezávislý kandidát: 254 hlasov
Tibor Lipčei, nezávislý kandidát: 202 hlasov
Ing. Ladislav Šnír, nezávislý kandidát: 196 hlasov
Gabriel Vajda, nezávislý kandidát: 189 hlasov
Ing. Ladislav Danko, SDKÚ – DS: 181 hlasov
Náhradníci na post poslanca vo volebnom období 2006 - 2010:
Jozef Albert, nezávislý kandidát: 180 hlasov
Ing. Peter Vojna, SDKÚ – DS: 119 hlasov
Anton Hurka, SDKÚ – DS: 116 hlasov
Ladislav Kišš, SMER: 104 hlasov
Ľudovít Tóth, SMER: 102 hlasov
Júlia Horváthová, nezávislý kandidát: 101 hlasov
Viliam Dunajszky, SMER: 59 hlasov

KOMUNÁLNE VOĽBY    ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Meno / Név 2007 2008 2009 2010 Spolu /
Összesen

Ing. Ladislav Danko 12 10 13 10 45
Alena Dudášová 13 11 13 8 45

Imrich Čamaj 13 9 13 10 45
Tibor Lipčei 9 7 11 8 35
Peter Pažák 11 8 8 6 33

Ing. Ladislav Šnír 11 9 12 10 42
Gabriel Vajda 10 6 9 7 32

Počet zastupiteľstiev / 
Gyűlések 13 11 13 10 47
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Čo pribudlo v našej obci v roku 2010

časť. Navyše sme uľahčili vstup imobilným občanom a matkám s kočíkmi. Z bezpečnostných dôvodov sme použili aj gumenú podlahovú krytinu. 
Veríme, že sa vám táto vonkajšia úprava páči aj z estetického hľadiska.  

•	 Udržiavanie čistoty a poriadku, kvetinová výzdoba a zeleň v obci 

•	 Rekonštrukcia cesty v obci
Po realizácii výstavby chodníkov vrátane vjazdov do jednotlivých domácností, obec Kechnec vykonala v priebehu novembra aj rekonštrukciu asfaltovej 
krytiny prístupovej cesty v stavebnom obvode tzv. Soósóva záhrada. Ostáva už len sadová úprava a výsadzba okrasných kríkov. V rámci rekonštrukcie 
bude riešené aj odvádzanie dažďových vôd z miestnej komunikácie do vybudovanej dažďovej kanalizácie. Ďalej bude prevedená oprava vjazdov do 
rodinných domov, kde počas výdatných dažďov došlo ku poškodeniu, resp. zaplaveniu dvorov a prízemí domov. Týka sa to cesty smerom od obecného 
úradu ku športovému areálu na pravej strane.

•	Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Kechnec  
V októbri 2010 sme realizovali terénne úpravy, elektrickú rozvodnú sieť, automatizovaný systém 
zavlažovania, uloženie obrubníkov vrátane odvodňovacích žľabov, zrekonštruovali sme obe 
mostové konštrukcie, napojili sme objekt ( javisko amfiteátra) na vodovodnú a kanalizačnú sieť. 
Ďalej pokračujeme vo výstavbe javiskovej budovy v amfiteátri, v súčasnosti sa pracuje na dokončení 
strechy. Projekt bude mať vlastný kamerový systém a fontánu s farebným osvetlením.

•	Hasičská zbrojnica (Centrum pre správu a údržbu PZ)  
Stavba je tesne pred dokončením, kolaudácia je plánovaná do 20. novembra 2010. Budova by 
mala slúžiť profesionálnej požiarnej ochrane, ochrane majetku fyzických a právnických osôb a pre 
spravovanie potrieb priemyselnej zóny (PZ).  

•	Rekonštrukcia cestnej komunikácie v PZ
V záujme bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry  
v priemyselnej zóne sa buduje 1. etapa obojsmernej komunikácie vrátane zeleného pásu, chodníka 
pre chodcov a cyklistického chodníka. Táto rekonštrukcia je veľmi potrebná najmä z dôvodu ochrany 
chodcov a cyklistov. Pôvodná cesta splnila svoje poslanie. K dnešnému dňu bol po nej prepravený 
tovar (stavebný a iný) v hodnote približne 500 mil. eur. Druhá etapa výstavby spomínanej 
komunikácie bude realizovaná podľa finančných možností obce. Po dobudovaní obidvoch profilov 
(dva pruhy v každom smere s kruhovými objazdmi) by mala slúžiť nielen investorom v PZ, ale 
aj motoristom. Po ukončení prvej a druhej etapy bude cesta zároveň príjazdovou komunikáciou  
k budovanej ceste R4 (Košice - štátna hranica - Miškolc).

•	Kamerový systém v PZ
V rámci realizácie komunikácie v PZ sa myslelo aj na budovanie kamerového systému, ktorého 
výstavba bola zahájená v mesiaci október a bude dokončená v priebehu budúceho roku 2011.

•	Nový vchod do polikliniky 
Z dôvodu vandalizmu, ktorý poškodzoval vchod do polikliniky, sme boli nútení ohradiť jej vonkajšiu 

Púte za vlastnou dušou
Život človeka je obrazne povedané ustavičným putovaním. V zhone každodenného života človek môže ľahko zabudnúť 
na to, kto vlastne je a prečo je na tomto svete. Môže zabudnúť na to, o čo by sa mal naozaj snažiť, pre koho a prečo má 
zmysel žiť. Z času na čas je dobré, ak sa človek dokáže vymaniť z kolobehu každodenného zhonu, z obvyklého prostredia 
a venovať viac času sebe, autoreflexii, modlitbe. Na tento cieľ slúži okrem iného aj púť, počas ktorej človek navštívi 
pútnické miesto, či svätyňu. 
Pod vedením pani Valérie Koránovej sa 18. júla 2010 vybralo 19 kechnečanov na púť do Bôrky na odpust Karmelskej 
Panny Márie. Napriek zlému počasiu sa pútnici s obetavou láskou zúčastnili na odpuste.
Ďalšie pútnické miesto Medjugorje (Bosna - Hercegovina) už takmer tri desaťročia navštevuje ročne vyše milión ľudí, 
aby prostredníctvom Panny Márie predostreli Ježišovi svoje prosby. Mnohí tam znova našli zmysel svojho života, mnohí 
sa obrátili, boli vypočuté ich modlitby, mnohí boli uzdravení na tele či na duši. Aj veriaci z Kechneca a okolia sa 12. - 18. 
septembra tohto roku už druhýkrát vydali na púť do Medjugorja. Duchovné vedenie púte zabezpečil farár Zsolt 
Fedorka. Počas spoločných modlitieb, omší a adorácií ľudia z rôznych kútov sveta síce v rôznych jazykoch, no predsa 
jedným srdcom a jednou mysľou spoločne oslavovali Boha. Zhromaždenie pútnikov tvorilo jednotu, ktorú vytvoril nie 
človek, ale Boh. Každý sa vrátil domov s prekrásnymi zážitkami, povzbudený a plný duchovnej sily. 
Skúsenosť svedčí o tom, že je dobre zúčastniť sa púte. Prečo? Aby sa prehĺbila viera, aby sa posilnila spolupatričnosť  
a jednota, aby človek načerpal silu ku každodenným bojom, k svojmu putovaniu na ceste životom.

Zsolt Fedorka
rím.– kat. farár obce Kechnec
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Mit hozott 2010 

•	 A Kenyheci főtér rekonstrukciója  
2010 októberében befejeztük a tereprendezési munkálatokat, elektromos hálózatot és automata 
öntözőrendszert építettünk, leraktuk a szegélyköveket valamint a vízelvezető csatornákat is, felújítottuk 
mind a két híd szerkezetét, az amfiteátrumot a víz- és szennyvíz hálózatra kötöttük. Tovább folytatjuk 
a munkát az amfiteátrum színpadán, jelenleg a tető befejezésén dolgozunk. A projekt részét képezi a 
kamerarendszer és a fényefektusokkal ellátott szökőkút is. 

•	 Tűzoltóállomás (Közigazgatási és karbantartási központ)  
Az épület befejezés előtt áll, a kolaudációt 2010. november 20.-ra tervezzük. Az épületben 
profeszionális szintű tűzoltóság kap helyet, valamint a magán – és jogi személyek személyes és anyagi 
biztonságát szolgáló rendvédelmi és közigazgatási szervek.

•	 Az ipari parkba vezető út rekonstrukciója 
A közlekedők biztonságának és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének érdekében, az ipari parkban 
megkezdődött a kétirányú út rekonstrukciójának I. szakasza, beleértve a zöldövezetet, gyalogos- 
és kerékpárutat is. Ez a rekonstrukció nagyon fontos, különösen a gyalogosok és a kerékpárosok 
biztonsága miatt. Az eredeti út teljesítette küldetését. A mai napig mintegy 500 millió euró értékű 
árut szállítottak rajta (építési es egyéb anyagok). A II. szakasz építése a község pénzügyi lehetőségei 
szerint folytatódik majd. Ha mindkét szakasz elkészül (két sáv mindkét irányban körforgalommal) az 
út nem csak a befektetőknek szolgál majd, hanem az autósoknak is. Az első és a második szakasz 
befejezése után egyúttal bekötőútként is funkcionál az épülő R4 gyorsforgalmi úthoz (Kassa – 
országhatár - Miskolc).

•	 Kamerarendszer az ipari parkban 
Az úthálózat bővítésekor kamerarendszer telepítésére is gondoltunk az ipari park területén, melynek 
építését idén októberben kezdtük és 2011-ben fejezzük be.  

•	 A klinika új bejárata 
Vandalizmus miatt megrongálódott a klinika bejárata, ezért kénytelenek voltunk körülkeríteni a klinika 
külső részét. Ezen felül a bejárat akadálymentesítésével megkönnyítettük a mozgáskorlátozottak közlekedését valamint a kismamákét is babakocsival. 
Biztonsági okokból gumi padlóburkolatot használtunk. Reméljük, hogy a kivitelezés esztétikailag és gyakorlati szempontokból is elnyeri tetszésüket.  

•	 A tisztaság és rend fenntartása,  a közterületek parkosítása  

•	 Útjavítás a faluban 
Miután befejeztük a járdaépítést, beleértve a kocsibehajtókat is minden egyes házba, novemberben leaszfaltoztuk a Soós-ketben a bekötő utat, már csak 
a környezetrendezés és parkosítás maradt hátra. A rekonstrukció keretén belül oldjuk meg az esővíz elvezetését a helyi közutakról a már megépített esővíz 
elvezető csatornába. Továbbá elvégezzük a javításokat azokon a járdarészeken, ahol az idei esőzések károkat okoztak, illetve elöntötték az udvarokat, 
kerteket vagy pincéket. Konkrétan a községi hivataltól a sportpálya felé vezető út jobb oldaláról van szó. 

Zarándoklat
Az ember élete képletesen mondva egy folytonos úton levés. A mindennapok forgatagában az ember hajlamos elfelejtkezni 
arról, ki ő, és miért van ezen a világon. Megfeledkezhet arról, amiért igazán fáradoznia kell. Amiért, és akiért érdemes élni. 
Ezért időről időre jó, ha az ember kikerül a mindennapok körforgásából, a megszokott környezetből, hogy így tudjon több 
időt szakítani önmagára, a reflexióra, az imára. Ezt a célt szolgálja egyebek között a zarándoklat is, melynek során az ember 
meglátogat egy búcsújáró helyet, vagy szentélyt. 
2010. július 18.-án Kenyhecről özv. Korán Valéria szervezésével 19 zarándok indult útra a Rozsnyó közelében fekvő Barkára 
a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúra. Ez a zarándoklat évek óta immár hagyománnyá vált a kenyheciek számára. A 
rossz idő ellenére a zarándokok áldozatos szeretettel vettek részt a búcsún. 
Egy másik zarándokhely Medjugorje (Bosnia-Hercegovinában), ahová közel 30 éve zarándokol évente több mint egy 
millió ember, hogy Jézus anyja, Szűz Mária közbenjárása által terjessze Jézus elé kéréseit. Ott már sokan megtértek, 
újra megtalálták életük értelmét, részesültek különböző imameghallgatásban, lelki vagy testi gyógyulásban. A kenyheci 
hívek több más zarándokkal a helyi plébános Fedorka Zsolt lelki vezetésével szeptember 12.-18. között elzarándokoltak 
Medjugorjéba. A közös imák, misék és szentségimádások alatt az emberek bár különböző nyelven, de mégis egy szívvel-
lélekkel dicsőítették Istent.  A zarándokok tömege egységet alkotott, melyet nem ember, hanem Isten hozott létre. Mindenki 
csodálatos élményekkel tért haza, tele örömmel, békével és lelki erővel. 
A tapasztalat azt bizonyítja, jó, ha az ember zarándoklaton vesz részt. Miért? Hogy megerősödjön hitében, és 
hovatartozásában, hogy megélje a másikkal való egységet, hogy erőt merítsen a mindennapok küzdelmeihez, a saját 
zarándoklatához - az élethez. Zsolt Fedorka 

római katólikus plébános, Kenyhec
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O Kechneci v Cardiffe

Kenyhecről cardiffban 

V utorok 19. októbra sa starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly zúčastnil investičného 
seminára v meste Cardiff, Wales (UK), ktorý zorganizoval honorárny konzul SR vo Walese Nigel 
Payne v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a obchodným oddelením Veľvyslanectva SR 
vo Veľkej Británii. 
Vo svojej prezentácii starosta obce predstavil Priemyselnú zónu Kechnec a viaceré obecné projekty. 
Počas slávnostnej večere diskutoval o konkrétnych možnostiach ako využiť skúsenosti a poznatky  
z tvorby inovatívnych centier pre projekty Európskej integrovanej školy a Aqua parku. Získané 
kontakty plánuje starosta Konkoly zužitkovať pre Priemyselnú zónu Kechnec a ďalšie obecné projekty 
prospešné pre celý región Košíc.  

2010. október 19.-én, kedden Kenyhec polgármestere JUDr. Ing. Konkoly József részt vett egy befektetési 
szemináriumon Cardiff városában, Wales (Nagy Británia), amelyet Szlovákia Wales-i tiszteletbeli 
konzulja, Nigel Payne rendezett a Kassa-megyei Önkormányzattal és a Szlovák Nagykövetség 
gazdasági osztályával közösen.
Előadásában a kenyheci polgármester bemutatta az ipari parkot és számos önkormányzati projektet is. A 
gálaest során megvitatták azokat a konkrét lehetőségeket, amelyeket fel tudna használni olyan projektek 
megvalósítása során, mint például az Európai integrált iskola vagy az Aquapark. Az újonnan szerzett 
kapcsolatokat Konkoly polgármester szeretné felhasználni a Kenyheci Ipari Park érdekében és olyan 
községi projektek megvalósításánál, amelyből egész Kassa-megye profitálhatna. 

Theodore Sedwick
   veľvyslanec

Theodore Sedwick
  Nagykövet 

Veľvyslanec USA poslal na Obecný úrad ďakovný list v nasledujúcom znení:

„Vážený pán starosta Konkoly,
rád by som sa týmto srdečne poďakoval za Vašu veľkorysú pohostinnosť počas 
mojej návštevy v Kechneci. Patrí Vám veľké uznanie zato, že ste z Kechneca 
spravili významnú podnikateľskú destináciu. Bol som ohromený tým, čo sa 
Vám už podarilo dosiahnuť, no ešte viac ma zaujali Vaše plány a ambície  
do budúcnosti. Prajem Vám pri ich dosahovaní veľa šťastia. Na základe nášho 
rozhovoru som kontaktoval spoločnosť Molex, aby som zistil, aké majú plány  
s pozemkom v Kechneci, ktorý vlastnia. Ich odpoveď Vám oznámim hneď, ako 
ju dostanem. Som presvedčený, že sa do Kechneca ešte vrátim. Preto sa teším 
na naše stretnutia v budúcnosti.“

Az amerikai nagykövet a következő köszönő levelet küldte:  
„Tisztelt Konkoly Polgármester Úr‚
Ezúton szeretném megköszönni a kenyheci látogatásom során tapasztalt 
nagylelkű vendéglátást. Igazán elismerésre méltó, ahogyan Kenyhecből 
ilyen jeletős ipari zónát hozott létre. Eddigi eredményei is lenyűgözőek, 
de még nagyobb hatással voltak rám  jövőbeli tervei és törekvései. 
Megvalósításukhoz sok szerencsét kívánok Önnek. Beszélgetésünk alapján 
kapcsolatba léptem a Molex céggel, hogy megtudjam, milyen tervei vannak 
a kenyheci ingatlanukkal. Amint választ kapok, jelentkezem. Biztos vagyok 
abban, hogy még visszatérek Kenyhecre. Ezért már most örülök a következő 
találkozásnak.“

Nový veľvyslanec USA v Kechneci

Az új amerikai nagykövet Kenyhecen 

V piatok 8. októbra navštívil obec Kechnec veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Theodore 
Sedgwick, ktorý sa živo zaujímal o spoločnosti pôsobiace v Priemyselnej zóne Kechnec. So starostom 
obce Kechnec JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom diskutovali o dosiahnutých výsledkoch v rozvoji obce 
Kechnec, ako aj o nadchádzajúcich plánoch do budúcna. Po návšteve obecného úradu pokračoval 
prehliadkou Priemyselnej zóny Kechnec a spoločností GETRAG Ford Transmissions a CROWN 
Bevcan Slovakia. 

2010. október 8.-án, pénteken, az USA szlovákiai nagykövete E. Theodore Sedgwick megtisztelte 
Kenyhecet látogatásával és élénken érdeklődött a Kenyheci Ipari Parkról. JUDr.Ing. Konkoly Józseffel 
nemcsak az elért eredményekről, hanem a jövőbeli tervekről is beszélgetett. Később  a Kenyheci ipari 
parkban  letelepült GETRAG Ford Transmissions és CROWN Bevcan Slovakia cégeket is meglátogatta.    
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Kassa – Migléc gyorsforgalmi út építése 

Výstavba rýchlostnej komunikácie Košice – Milhosť

Az alapkő letétel után, amelyen a kormány és a Nemzeti Autópálya Társaság képviselői is részt vettek, 
2010. augusztus 27.-én hivatalosan megkezdődött a 14 km hosszú Kassa – Migléc szakasz kiépítése, 
amely összeköti Kassát a magyar határral. A közel 78 millió euro értékű beruházás kivitelezője a Skanska 
SK r.t. A Kassa – Migléc szakaszon több mint 14 új híd, két csomópont és közel 2 km  hangszigetelő fal 
épül meg. A közlekedési infrastruktúra kiépítése után sokkal vonzóbbá válik a kelet-szlovákiai régió a 
befektetők számára.

Poklopaním základného kameňa v Kechneci za účasti predstaviteľov vlády a zástupcov Národnej 
diaľničnej spoločnosti sa 27. augusta 2010 oficiálne začala výstavba vyše 14 kilometrov dlhého úseku 
rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorá spojí Košice s maďarskou hranicou. Výstavbu za takmer 
78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK, a. s. Na úseku rýchlostnej cesty Košice – Milhosť 
bude 14 mostných objektov, dve mimoúrovňové križovatky a takmer 2 kilometrový pás protihlukových 
stien. Pre nových investorov sa tak dobudovaním dopravnej infraštruktúry zvýši atraktivita regiónu 
východného Slovenska.

Čo je nové v Priemyselnej zóne Kechnec

Mi újság a Kenyheci Ipari Parkban 

•	 Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. buduje vo svojom závode v Kechneci nové logistické centrum. Budova s rozlohou  
10 000 m2 bude slúžiť ako distribučné centrum na zabezpečenie včasných dodávok jednotlivých častí potrebných pre výrobu prevodoviek GETRAG 
PowerShift®  a tiež ako exportná zóna pre hotové prevodovky. Spoločnosť predpokladá, že nové logistické centrum začne svoju prevádzku 1. januára 
2011. Termín ukončenia výstavby bol stanovený na 5. novembra 2010.

•	 Spoločnosť CROWN Bevcan Slovakia začala výstavbu novej priemyselnej haly.

•	 Halu spoločnosti Precision Process Technologies prevzala logistická spoločnosť GEFCO.

•	 A GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Kft. új logisztikai 
központot épít. A 10 000 m2 alapterületű épület elosztó központként 
működik majd, melynek feladata a sebességváltók gyártásához szükséges 
alkatrészek beszerzése valamint a kész sebességváltók exportálása lesz. 

•	 A CROWN –Bevcan Slovakia  új ipari épület építését kezdte meg.

•	 A Precision Process Technologies épületét a GEFCO logisztikai 
vállalat vette át.  
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Kenyheci foci

Megvédték a cimet

Dorastenecké družstvo FK KECHNEC hrajúce v V. lige (skupina 
Juhozápad) sa začalo pripravovať na nový súťažný ročník, ktorý sa začal 
2. júla 2010 a prebiehal v domácich podmienkach striedavo na kurtoch  
v Kechneci a na ihrisku v Períne. Tréningy boli náročné, ale chlapci ich 
zvládli bravúrne. Spestrením boli prípravné zápasy, ktoré sme odohrali  
s výbornými mužstvami ako napríklad Michalovce, Sabinov, Vyšné Opátske, 
ale aj medzinárodné zápasy s maďarským Encsom. 

Začiatok novej sezóny sme privítali niekoľkými výhrami: v Domaňovciach 
1:0, vo  Veľkom Folkmári 9:1 a na domácej pôde sme zdolali súpera  
z Drnavy 4:0.  Prišli aj prehry ako vo Valalikoch 4:3 a ďalšia nenechala na 
seba dlho čakať v Jasove. Do zbierky sme si pripísali aj dve remízy doma 
s Medzevom a v Jaklovciach. Zatiaľ nám patrí po siedmych odohratých 
kolách 6. miesto so ziskom 11 bodov. 

Na záver by som chcel vysloviť jedno veľké ďakujem chlapcom za ich snahu 
a prístup k tréningom, Štefanovi Fečovi ako mojej pravej ruke a rodičom, 
ktorí nám pomáhajú pri presune na tréningy. Vďaka aj ľuďom, bez ktorých 
by to nešlo, pánovi starostovi JUDr. Ing. Jozefovi Konkolyovi za maximálnu 
podporu a účasť na domácich zápasoch, predsedovi klubu Ing. Ladislavovi 
Dankovi pri zabezpečovaní chodu klubu.

Za mňa, ako aj za všetkých chlapcov si želám, aby sme už čoskoro mohli 
trénovať a vyhrávať na svojom vlastnom ihrisku za veľkej podpory rodičov 
a priateľov futbalu z Kechneca. Veríme, že sa ho v blízkej budúcnosti 
dočkáme.

Az FK KECHNEC ifjúsági csapata, amely az V.-ik ligában játszik (délnyugati 
csoport), megkezdte felkészülését az új évadra, amely 2010. július 2.-án 
kezdődött. A felkészülés felváltva a kenyheci és a perényi focipályán zajlott. 
A tréningek igényesek voltak, de a fiúk bravúrosan helytálltak. Néhány 
felkészítő mérkőzéssel tettük változatosabbá a felkészülést, olyan csapatokkal 
játszottunk, mint pl. Nagymihály, Sabinov, Vyšné Opátské, de helytálltak a 
fiúk nemzetközi megmérettetésen is a magyarországi Encs csapatával. 

Az új szezont néhány győzelemmel kezdtük: Domaňovce 1:0, Nagy Folkmár 
9:1 és itthon is megvertük ellenfelünket Drnavát 4:0-ra. Néhány meccset 
vesztettünk, mint például Valaliky ellen 4:3, és az ezt követő vereség sem 
váratott sokáig magára Jászón. Két döntetlen meccset játszottunk itthon 
Mecenzéf és Jaklovce csapatával. Hét kör után 11 pontal a 6.-ik helyen 
állunk.

Végezetül szeretném kifejezni köszönetemet a fiúknak a kitartásukért, 
Fečo Istvánnak, az én jobb kezemnek, és azoknak a szülőknek, akik mindig 
besegítenek az utazásoknál. Köszönet azoknak az embereknek is , akik 
nélkül mind ez nem lenne lehetséges, a polgármesternek JUDr. Ing. Konkoly 
Józsefnek a maximális támogatásért és részvételért a hazai mérkőzéseken és 
a klub elnökének Ing. Danko Lászlónak is, aki a klubot irányítja. 

A magam és a fiúk nevében is azt kívánom, hogy  saját focipályánkon 
tréningezhessünk és nyerjünk minél előbb, miközben a Kenyheci szülők és 
barátok drukkolnak nekünk. Reméljük, hogy erre is sor kerül a közeli jövőben. 

Nándor Szabó
      tréner

 Szabó Nándor
     Edző 

Posádka závodného automobilu, v ktorom sedí na sedadle spolujazdca 
kechnečan Miňo Ferencz s jazdcom Martinom Kočim opäť zvíťazila  
v kategórii  Pohár  Mládeže pre jazdcov od 16 - 18 rokov. Súťaž sa konala  
v rámci Majstrovstiev Českej republiky - Sprintrally 2010. 

A versenyautó legénysége a kenyheci Miňo Ferencz és Martin Koči 
megvédték elsőségüket az Ifjúsági Pohár  16-18 éves korosztályának 
kategóriájában. A versenyre a Cseh Bajnokság keretén belül került sor 
a Sprintrally 2010-en.


