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VIANOČNÉ EXTRA
Karácsonyi extra

Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti prichádzajúcich 
najkrajších sviatkov v roku, akými Vianoce nepochybne sú.

Ani sme sa nenazdali a už sme opäť o rok starší. Rok 2012 bol rokom 
plným pozitívnych udalostí, ktoré kladne ovplyvňovali a stále ovplyvňujú 
každodenný život všetkých nás žijúcich a pôsobiacich v obci Kechnec. 
Podarilo sa nám zvýšiť životnú úroveň našich občanov. Pokračovali sme  
v tom, čo sme si predsavzali a vytýčené ciele sme úspešne zvládli. Dbali 
sme na čistotu a poriadok, pokračovali sme v estetizácii obce. Starali sme 
sa o verejné priestranstvá a odľahlé uličky v obci. 

Rok 2012 sa niesol aj v znamení starostlivosti o najmladšiu generáciu. 
Vytvorili sa vynikajúce podmienky pre športovanie, relax a kultúru. 
Snažili sme sa (a aj naďalej sa budeme snažiť), aby mladá generácia mala 
vytvorené čo najlepšie a najširšie podmienky v oblasti športovania, kultúry 
a vzdelania. 

V priebehu roku 2012 pribudlo niekoľko nových stavebných objektov. 
Vykonali sme rôzne rekonštrukčné práce (športový areál, vchod  
na obecný úrad, 40-BJ, Soósová záhrada, priemyselná zóna, úpravňa 
vody). Momentálne je rozostavaná stavba, kde nájdu svoje miesto 
potraviny a cukráreň. 

Venovali sme dostatočnú pozornosť oblasti kultúry tak, aby sme ulahodili 
občanom každého veku. Podarilo sa nám do ochrany životného prostredia 
zapojiť širokú verejnosť. Som vďačný všetkým Vám, ktorí máte záujem 
o zlepšenie životného prostredia v obci Kechnec. Zároveň Vás chcem 
povzbudiť, aby sme aj naďalej dbali a chránili životné prostredie. 

Vykonala sa rozsiahla rekonštrukcia časti vzdušnej elektrickej 
siete v spolupráci s VSE a.s. a obce v záujme skvalitnenia dodávky 
elektrickej energie do jednotlivých domácností. Výrazne sme prispeli  
pri rekonštrukčných prácach na rímskokatolíckom kostole v obci 
(organizovali a usmerňovali sme začiatok a priebeh stavebných prác tak,  
aby čo v najkratšom čase boli ukončené práce na vysokej kvalitatívnej a aj 
estetickej úrovni). 

Ešte raz mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za úzku spoluprácu v roku 
2012 a zároveň si želám, aby naša spolupráca v roku 2013 bola naďalej 
plodná a účinná pri dosahovaní spoločných cieľov. Na ďalších stránkach 
Kechneckých novín budete mať možnosť sa konkrétne oboznámiť  
s dosiahnutými výsledkami slovom i obrazom. Posúďte sami, či sme v roku 
2012 pracovali s dostatočným nasadením.

Zároveň Vám chcem v mojom i v mene poslancov OZ a pracovného 
kolektívu obce zaželať milostiplné vianočné sviatky a veľa šťastia a zdravia  
v novom roku 2013. 

S úctou

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Tisztelt lakosság, 
kedves barátaim,
Engedjék meg, hogy legszebb 
ünnepünk, a karácsony közeled-
tével  néhány szót  szól jak 
Önökhöz.

Észre sem vettük és ismét egy 
évvel lettünk öregebbek. 2012 
a kedvező események éve volt, 
amely jó irányba befolyásolta 
és befolyásolja az itt élők 
mindennapi életét. Sikerült 
ismét emelnünk a lakosság 
életszínvonalát. Folytattuk a 
megkezdett munkát, elértük 
kitűzött céljainkat, ügyeltünk 
a rendre és a tisztaságra, 
f o l y t a t t u k  a  f a l u s z é p í t é s i 
programot, gondoztuk a falu 
közterületeit és a mellékutcákat 
is. 

2012-ben a legifjabb nemzedéket igyekeztünk megcélozni. Kitűnő sportolási, 
kikapcsolódási, kulturális lehetőségeket biztosítottunk számukra. Azon 
dolgozunk és a jövőben is ez lesz a fő célunk, hogy az ifjú generációnak 
széleskörű lehetősége legyen a sportolás, a kultúra és a művelődés területén.

2012-ben néhány új építménnyel gazdagodott a falu. Széleskörű felújítási 
munkálatokat végeztünk a sportcsarnokon, a községi hivatal bejáratán, a 
40 lakásos tömbházban, a Soós kertben, az ipari zónában és a vízműben. Az 
élelmiszerbolt és a cukrászda építése is elkezdődött.

A kultúra területét igyekeztünk minden korosztály számára vonzóvá tenni. 
Környezetvédelemi projektünk széleskörű támogatottságot kapott a lakosság 
részéről. Köszönöm mindannyiuknak, akik szívükön viselik Kenyhec község 
környezetvédelmét. Szeretném Önöket arra buzdítani, hogy továbbra is óvják, 
védjék környezetüket.

A VSE-vel közösen megvalósítottuk a villanyvezetékek átfogó felújítását, 
a lakossági energiaellátás hatékonyabb biztosítása érdekében. Kivettük 
részünket a római katolikus templom felújítási munkálataiból, megszerveztük 
és irányítottuk a munkafolyamatokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
magas színvonalon és esztétikusan végezzék el a felújítást.

Szeretném még egyszer megköszönni a  szoros együttműködést a 2012-es 
évben és azt kívánom, hogy 2013-ban is gyümölcsöző és hatékony maradjon 
a közös munkánk a közös célok elérése érdekében. A kenyheci újság további 
lapjain tájékoztatjuk Önöket írásban és képi anyagban az eddig elért 
eredményekről. Ítéljék meg Önök, megfelelően dolgoztunk-e 2012-ben.

Végül pedig a magam, a képviselőtestület és a községi hivatal dolgozói 
nevében kegyelet teljes karácsonyi ünnepeket és az újévben erőt, egészséget 
kívánok Önöknek.

      
JUDr. Ing. Konkoly József

polgármester

Obecný úrad Kechnec
044 58 Kechnec 19
Slovenská republika

Tel.: +421 55 728 25 12
Fax: +421 55 728 25 13
E-mail: obeckechnec@mail.t-com.sk
www.kechnec.sk
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Kechnecké plesanie
V sobotu 4. februára sa uskutočnil už v poradí  
21. reprezentačný ples obce Kechnec. Počas 
večera pod moderátorskou taktovkou Katky 
Brychtovej hostí zabávali Westernové akčné 
divadlo z Košíc a Country tanec, spevák Dušan 
Grúň, skupina All Devils a folklórny súbor Železiar. 

Veľkonočné pašie 
Aj na tohtoročnú Kvetnú nedeľu 1. apríla si obec 
Kechnec pripomenula udalosti spred viac ako 
2000 rokov, kedy nás Ježiš Kristus vykúpil svojou 
smrťou. V amfiteátri obce Kechnec nechýbal 
kultúrny program zobrazujúci výjavy z dávnej 
minulosti. V obci Kechnec sa pravidelne vystavujú 
drevorezbárske diela s touto tematikou.

O KECHNECI NA IX. KRASNOJARSKOM 
HOSPODÁRSKOM FÓRE
Od 16. do 19. februára sa v Krasnojarsku 
(Východná Sibír) v Ruskej federácii za účasti 
zástupcov 19 krajín Európy a sveta konalo  
IX. Krasnojarské hospodárske fórum. Zúčastnili 
sa ho vrcholní predstavitelia politickej, 
podnikateľskej a akademickej sféry. Regionálny 
rozvoj na príklade slovenskej obce Kechnec 
zahraničným účastníkom predstavil starosta 
JUDr. Ing. Jozef Konkoly. Košický samosprávny 
kraj, hospodársky potenciál, jeho investičné 
možnosti a príležitosť pre hospodársku a sociálnu 
spoluprácu  prezentoval  v ruštine Ing. Peter 
Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja  
a plánovania. Hostiteľom hospodárskeho fóra  bol 
gubernátor Krasnojarského kraja Lev Kuznetsov. 

KARNEVAL
Vo februári pripravila obec Kechnec v spolupráci 
s materskou školou v Kongresovej sále obecného 
úradu pre všetky deti pestrý karneval. Úprimná 
radosť a vďačnosť za toto podujatie sa zračili  
v očiach zamaskovaných účastníkov. 

Voľby do NR SR 2012 
V sobotu 10. marca sa na Slovensku uskutočnili 
parlamentné voľby Národnej rady Slovenskej 
republiky. V obci Kechnec sa hlasovania 
zúčastnilo z celkovo 846 voličov 533 občanov. 
V obvodnej volebnej komisii obce Kechnec sa 
nasčítalo 500 platných odovzdaných hlasov  
z čoho 225 hlasov získala strana Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovensko.
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Kenyheci bálozás 
Kenyhec község 21.reprezentatív báljára 2012. 
február 4.-én, szombaton került sor. Katka Brychtová 
műsorvezetésével a közönséget a kassai Western 
Színház és a Country táncegyüttes, Dušan Grúň 
énekes, az All Devils együttes és a Železiar néptáncc-
soport szórakoztatta. 

Húsvéti passió 
Az idei Virágvasárnapon, április 1-jén is felelevenítettük 
Kenyhecen a több mint 2000 évvel ezelőtti esemé-
nyeket, amikor Jézus Krisztus halála árán váltott meg 
minket. A kenyheci amfiteátrumból nem hiányzott a 
régmúlt eseményeit felelevenítő kulturális program 
sem.  Ilyenkor fafaragó művészek alkotásait is kiállítjuk 
községünkben.

Kenyhecről a IX. Krasznojarszki 
Gazdasági Fórumon
Az Orosz Föderáció Krasznojarszki Kerületében (kelet 
Szibéria) 2012. február 16. és 19. között 19 európai 
ország részvételével került megrendezésre a IX. 
Krasznojarszki Gazdasági Fórum, melyen a politikai, 
gazdasági és tudományos élet csúcsképviselői vettek 
részt. A regionális fejlődés kenyheci példáját JUDr. Ing. 
Konkoly József polgármester ismertette. Kassa megyét, 
gazdasági potenciálját, befektetési lehetőségeit, 
gazdasági és társadalmi együttműködési esélyeit Ing. 
Peter Ťapák, a regionális fejlesztési és tervezési osztály 
vezetője orosz nyelven mutatta be. A Gazdasági Fórum 
házigazdája Lev Kuznyecov a Krasznojarszki kerület 
kormányzója volt.

Karnevál
Februárban a község az óvodával együttműködve 
színes maszkabált rendezett a községi hivatal 
kongresszusi termében. A résztvevő gyerekek 
szemében őszinte öröm és hála tükröződött.

A 2012-es parlamenti választások 
Szombaton, 2012. március 10.-én parlamenti 
választások voltak a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsába. Kenyhec 846 választásra jogosult 
polgárából 533 élt ezzel a lehetőséggel. A kerületi 
választási bizottság 500 leadott érvényes szavazatot 
számlált össze, melyből 225 szavazatot az Alulról jövő 
változás pártja kapott.

Rok 2012 obrazom i slovom
2012. képekben és szóban
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Spoznaj svoje katastrálne územie 
Poslednú májovú sobotu sme zorganizovali 
akciu „Spoznaj svoje katastrálne územie – 
odstraňovanie divokých skládok“. Toto vydarené 
verejnoprospešné podujatie odhalilo vážne 
zásahy v oblasti znečisťovania životného 
prostredia. Zišlo sa tu približne 150 ľudí každej 
vekovej kategórie. Vyzbieralo sa úctyhodných  
cca 100 ton rôzneho odpadu. Na záver sa uvaril 
guľáš pri rieke Hornád a pre deti bolo nachystané 
opekanie slaniny a klobások. Akcie sa zúčastnili 
sa aj Rybársky zväz Košice, obec Milhosť a viaceré 
podnikateľské subjekty. 

Deň detí v Kechneci 
V sobotu 2. júna obec Kechnec v spolupráci  
s učiteľkami materskej školy a poslancami  
OZ v rámci Dňa detí pripravili skvelý zážitok 
pre deti každej vekovej kategórie. Podujatie sa 
uskutočnilo v amfiteátri obce a malí i veľkí si užili 
deň plný hier, športových súťaží a občerstvenia. 
Bohatý program vyvrcholil diskotékou.

Kechnec navštívili 
bratia Nedvědovci 
V utorok 8. mája sa v amfiteátri obce Kechnec 
uskutočnil koncert pri príležitosti Dňa matiek. 
Podujatie otvorila speváčka Ágnes Hornyák a po 
nej vystúpili najznámejší českí folkoví speváci 
František a Honza Nedvědovci.

Premietanie v obci 
V júni sa v amfiteátri i športovom areáli spustilo 
pravidelné premietanie filmov i športových 
zápasov, ktoré zožalo obrovský úspech. 
Fanúšikovia mali možnosť sledovať Majstrov-
stvá Európy vo futbale, Letné olympijské hry  
v Londýne i filmy z domácej a zahraničnej tvorby.

Kechnecké dni 
Počas víkendu (22. a 23. júna) sa v Kechneci 
uskutočnil už v poradí 7. ročník populárnych 
Kechneckých dní. Nielen obyvatelia obce 
Kechnec, ale aj návštevníci zo širokého okolia 
mali možnosť počas dvoch dní vzhliadnuť bohatý 
program a na vlastnej koži si odskúšať množstvo 
zaujímavých atrakcií. Program zahŕňal bábkové 
predstavenie Janko a Mrakohrad, ochutnávku 
vo vínnej pivnici, koncert kapely AC/DC Revival 
Band, rockového zoskupenia z Göncu, skupiny 
Revival Band Maté Péter emlékzenekar diskotéku 
pod holým nebom a mnoho ďalšieho pre malých 
i veľkých. Nechýbala ani povestná súťaž vo varení 
špecialít. Zúčastnilo sa jej celkovo 13 družstiev,  
z toho 2 zahraničné (Magneti Marelli a KUENZ SK).

Ismerd meg katasztered 
Május utolsó szombatján került sor az „Ismerd 
meg katasztered – az illegális szemétlerakatok 
felszámolása“ néven szervezett akcióra. Ez a sikeres 
közhasznú rendezvény komoly környezetszennyezési 
károkat fedett fel a község határában. Körülbelül 150 
ember vett részt az akción, melyen minden korosztály 
képviseltette magát. Hozzávetőlegesen 100 tonna 
különféle hulladék gyűlt össze. A munka végeztével 
gulyást főztünk a Hernád mellett, a gyerekek pedig 
szalonnát és kolbászt sütöttek. A Kassai Horgász 
Egyesület, Migléc község és több vállalkozó is csatla-
kozott az akcióhoz.

Gyermeknap Kenyhecen 
Szombaton, június 2.-án a község az óvoda 
pedagógusaival és a képviselőtestület tagjaival 
együttműködve élményekkel teli gyermeknapi 
rendezvénnyel kedveskedett a különböző korosz-
tályú gyerekeknek. A rendezvényre a községi 
amfiteátrumban került sor, ahol kicsiket és nagyokat 
egyaránt különféle játékokkal és sportversenyekkel 
szórakoztattunk. Nem feledkeztünk meg a frissítőkről 
sem. A változatos programot diszkó zárta.

Kenyhecet meglátogatták 
a Nedvěd testvérek 
Május 8.-án, kedden, Anyák Napja alkalmából ünnepi 
koncertre került sor a kenyheci amfiteátrumban. A 
rendezvényt Hornyák Ágnes énekesnő nyitotta meg, őt 
pedig a cseh folkzene legismertebb képviselői František 
és Honza Nedvěd fellépése követte.

Vetítés a községben 
Júniusban film és sportesemények rendszeres vetítését 
kezdtük el az amfiteátrumban és a sportközpontban, 
mely nagy sikert aratott. A rajongók figyelemmel 
kísérhették az Európai Futball Bajnokságot, a londoni 
nyári olimpiai játékokat illetve hazai és külföldi 
filmeket nézhettek meg.

Kenyheci napok 
Hétvégén június 22.-én vette kezdetét a 7. Kenyheci 
Napok eseménysorozata. A kétnapos rendezvényen 
nemcsak a község lakossága, hanem a környékbeli 
látogatók is változatos programokat tekinthettek meg. 
A gyerekeknek bábjátékkal kedveskedtünk a „Jancsi 
és a Felhőharcoló“ című produkcióval. A felnőtteket 
borkóstolóval vártuk a borospincében, a fiatalok az 
AC/DC Revival Band koncertjét, a gönci rock együttes 
fellépését tekinthették meg, a közép korosztály a Máté 
Péter emlékzenekar kitűnő előadását élvezhette. A 
műsort követően szabadtéri diszkó vette kezdetét. 
Nem hiányoztak a  hagyományos főzőverseny különle-
gességei sem. 13 csapat vett részt a versenyen, ebből 2 
külföldi ( Magneti Marelli és KUENZ SK).
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Letný tábor 
Kechnecké deti od 6 do 15 rokov trávili 
každý pracovný prázdninový deň od 9. júla  
do 24. augusta v dennom letnom tábore. Tábor 
pravidelne organizuje obec Kechnec a počet detí 
sa šplhal denne až ku číslu 40. Deti pod vedením 
animátorov Lukáša Feča a Zlatice Konrádyovej 
navštívili rôzne miesta ako napr. Zoo v Nyire-
gyhazi alebo zažili akcie ako „Andersenova noc“, 
kedy prespali v podkrovnej izbe športového 
areálu.

Návšteva z Ukrajiny 
V pondelok 5. novembra pricestovala z Ukrajiny 
25 členná delegácia pod vedením Oleksija 
Volodymyrovyča Hubanova - zástupcu hlavy 
Rivnenskej krajskej štátnej administrácie. Počas 
3-dňovej návštevy došlo k výmene skúsenosti  
v teoretickej i praktickej oblasti koncepcie 
Rozvoja miestnej a územnej samosprávy medzi 
obcou Kechnec a zástupcami z Rivneského 
kraja. Obec Kechnec zastúpená starostom  
JUDr. Ing. Jozefom Konkolym sa snažila 
konkrétnymi informáciami a príkladmi z praxe 
odovzdať svoje znalosti a skúsenosti v oblasti 
rozvíjania územnej, regionálnej a aj miestnej 
samosprávy. Okrem oficiálnych prezentácií  
a prehliadok spoločností v Priemyselnej zóne 
Kechnec absolvovali predstavitelia ukrajinskej 
delegácie aj návštevu mesta Košice. Rivnenský 
kraj je jednou z 24 administratívnych oblastí 
Ukrajiny a má 1 mil. 150 tisíc obyvateľov. Hlavným 
mestom je Rivne s takmer 250 tisíc obyvateľmi. 

Norman Thatcher Scharpf 
v Kechneci 
Obec Kechnec navštívil 9. októbra Norman 
Thatcher Scharpf, zástupca vedúceho misie  
na Americkom veľvyslanectve v Bratislave. 
Po prijatí starostom obce JUDr. Ing. Jozefom 
Konkolym a prezretím prezentácie filmu o obci 
sa vybrali na prehliadku Priemyselnej zóny obce 
Kechnec a spoločnosti Crown Bevcan Slovakia. 

Výlet do Sóstó Nyíregyháza 
Kechneckí dôchodcovia sa 2. augusta vybrali  
na výlet na termálne kúpalisko v Sóstó  
Nyíregyházi v Maďarsku. Najstarší účastník pán 
Pavol Császár si pochvaľoval plavecký bazén, ženy 
dávali prednosť liečebným účinkom termálnej 
vody. 

Do Kechneca zavítala návšteva 
z Krasnojarského kraja  
Vo štvrtok 25. októbra navštívila Kechnec 
delegácia z Krasnojarského kraja pod vedením 
gubernátora Leva Vladimiroviča Kuznecova, 
aby podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci 
medzi obcou Kechnec a Štátnou regionálnou 
autonómnou inštitúciou „Krasnojarský regionálny 
inovačný a technologický biznis inkubátor“. 
Návštevy sa zúčastnil predseda KSK JUDr. Zdenko 
Trebuľa a podpredseda KSK  Ing. Emil Ďurovčík. 
Mesto Krasnojarsk má cca 1,2 mil. obyvateľov a 
Krasnojarský kraj cca 3 mil. obyvateľov.

Jú
l 

20
12

 / 
20

12
. j

úl
iu

s
Au

gu
st

 2
01

2 
/ 2

01
2.

 a
ug

us
tu

s
OK

TÓ
BE

R 
20

12
 / 

20
12

. o
kt

ob
er

OK
TÓ

BE
R 

20
12

 / 
20

12
. o

kt
ob

er
NO

VE
M

BE
R 

20
12

 / 
20

12
. n

ov
em

be
r

Nyári tábor 
A 6-15 éves korú kenyheci gyermekek július 9.-től 
augusztus 24.-ig minden munkanapon nyári táborban 
töltötték idejüket. Kenyhec község a tábort minden 
éven megszervezi. A gyermekek létszáma naponta 
elérte a 40 főt is. Lukáš Fečo és Zlatica Konrádyová 
felügyeletével a gyermekek különféle helyeket 
látogattak meg, mint például a nyíregyházi ZOO-t, 
vagy részt vettek az „Andersen éjszakája“ című akción, 
amikor a sportközpont padlásszobájában aludtak.

Látogatók Ukrajnából 
November 5.-én, hétfőn 25 tagú delegáció látogatott 
községünkbe Olekszij Vologyimirovics Hubanov, 
a Rivnyei Kerületi Állami Hivatal helyettesének 
vezetésével. A háromnapos itt tartózkodás alatt 
tapasztalatcserére került sor, úgy elméleti, mint 
gyakorlati síkon, a helyi és területi önkormányza-
tiság fejlesztése témakörében Kenyhec és a Rivnyei 
kerület képviselői között. JUDr. Ing. Konkoly József 
polgármester gyakorlati példákkal és információkkal 
igyekezett átadni ezen a téren szerzett tapasztalatait. 
A hivatalos program után a delegáció tagjai az ipari 
zónát is megtekintették. A Rivnyei kerület Ukrajna 24 
közigazgatási területének egyike és 1 mil. 150 ezer 
lakosa van.  Központja Rivnye 250 000 lakossal.

Norman Thatcher Scharpf
Kenyhecen
Október 9.-én Norman Thatcher Sharpf nagykövet 
helyettes vezetésével a pozsonyi amerikai 
nagykövetség küldöttsége látogatta meg közsé-
günket. Az ünnepélyes fogadást és a községről szóló 
ismertető előadást követően meglátogatták az Ipari 
zónát és a Crown Bevcan Slovakia vállalatot.

Sóstói kirándulás
Aug u s z t u s  2 . - á n  a  ke ny h e c i  ny ug d í j a s o k 
Magyarországra kirándultak a nyíregyházi 
Sóstógyógyfürdőbe. Császár Pál, mint a legidősebb 
résztvevő az úszómedencét dicsérte, a nők a gyógy-
hatású termálvizet részesítették előnyben.

Krasznojarszkról látogattak 
el Kenyhecre 
Csütörtökön, október 25.-én fogadtuk Kenyhecen a 
Lev Vlagyimirovics Kuznyecov kormányzó vezetésével 
idelátogató krasznojarszki delegációt, hogy aláírjuk 
az együttműködési szerződést Kenyhec község és 
a krasznojarszki regionális autonóm intézmény a 
„Krasznojarszki Fejlesztési és Műszaki Inkubátorház“ 
között. A látogatókat elkísérte a Kassa Megyei Önkor-
mányzat elöljárója JUDr. Zdenko Trebuľa és helyettese 
Ing. Emil Ďurovčík. Krasznojarszk városának körülbelül 
1,2 millió, a krasznojarszki kerületnek kb. 3 millió 
lakosa van.
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Mikuláš
Obec Kechnec opäť pripravila pre deti  
i dospelých Mikulášske posedenie, ktoré sa 
uskutočnilo v pondelok 10. decembra v strede 
obce pri amfiteátri o 16,30 hod. Po slávnostnom  
rozsvietený Betlehema a vianočného stromčeka 
rozžiaril oblohu nádherný ohňostroj, po ktorom 
sa malí a veľkí presunuli do Kongresovej sály  
OU Kechnec, kde si pozreli bábkové divadlo 
Nevesta Myška.

Vianočný koncert 
V piatok 21. decembra o 19,00 sa uskutočnil  
v Kongresovej sále budovy OU Kechnec Vianočný 
koncert, na ktorom spevom očaril Martin Babjak, 
klavírne umenie predviedol Daniel Buranovský 
a priaznivcov klasiky potešila Ľudová hudba 
Štefana Babjaka v zložení 2 husle, harmonika  
a kontrabas. 

Návšteva z Čiernej hory 
V stredu 5. decembra navštívili Kechnec 
predstavitelia jednotlivých ministerstiev z Čiernej 
Hory, ktorá má približne 660 tisíc obyvateľov a 
jej metropolou je Podgorica. Získavali informácie 
a poznatky z oblasti riešenia koncepcie rozvoja 
územnej samosprávy. Delegácia mala 12 členov. 

Ocenenie pre 
JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho 
Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly si 12. decembra prevzal čestný titul 
„Doctor Honoris Causa“, ktorý mu odovzdali 
na slávnostnom zasadnutí Akademického 
senátu Kyjevskej právnickej univerzity Národnej 
akadémie vied Ukrajiny. Titul čestného doktorátu 
je poďakovaním za doterajšiu vzájomnú 
a prospešnú spoluprácu medzi Kyjevskou 
právnickou univerzitou a obcou Kechnec. V mene 
redakcie, obecného zastupiteľstva, zamestnancov 
obecného úradu a občanov obce starostovi 
srdečne blahoželáme a prajeme, aby nás 
naďalej zodpovedne reprezentoval  na všetkých 
úrovniach v Európe i vo svete.

Mikulás
Kenyhec idén is mikulási ünnepséget rendezett 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, december 
10.-én, hétfőn a faluközpontban az amfiteátrum 
mellett 16.30-kor. Az ünnepélyes betlehemi fény 
meggyújtását és a karácsonyfa kivilágítását követően 
káprázatos tűzijáték borította el az égboltot. Ezek 
után a kicsik és a nagyok átvonultak a községi hivatal 
kongresszusi termébe, ahol az „Egérmenyasszony“ 
című bábjátékot tekinthették meg.

Karácsonyi koncert 
December 21.-én, pénteken 19 órai kezdettel a 
községi hivatal kongresszusi termében karácsonyi 
koncertet rendeztünk, melyen fellépett Martin Babjak 
operaénekes, és Daniel Buranovský zongoraművész. A 
hagyományok kedvelőit Štefan Babjak népi zenekara 
szórakoztatta. A zenekart 2 hegedűs, 1 harmonikás és 
1 nagybőgős alkotja.

Montenegrói küldöttség 
Szerdán, december 5.-én a Montenegrói Köztársaság 
egyes minisztériumainak képviselői látogattak közsé-
günkbe. Az országnak hozzávetőlegesen 660 ezer 
lakosa van, fővárosa Podgorica. A 12 tagú delegáció 
tagjai az önkormányzati fejlesztés témakörében 
szereztek ismereteket.

JUDr. Ing. Konkoly József 
kitüntetése 
Kenyhec község polgármestere JUDr. Ing. Konkoly 
József december 12.-én a „Doctor Honoris Causa“ 
megtisztelő címet vehette át az Ukrán Nemzeti 
Tudományos Akadémia Kijevi Jogi Egyetem akadémiai 
szenátusának ünnepi ülésén. A díszdoktori címet 
a Kijevi Jogi Egyetem és Kenyhec község közötti 
gyümölcsöző együttműködés elismeréseként 
adományozták a polgármesternek. A szerkesztőség, 
a képviselőtestület, a községi hivatal dolgozói 
valamint a falu lakossága nevében gratulálunk a 
polgármesternek és kívánjuk, hogy további munkája 
során is ilyen magas színvonalon  képviselje a községet  
Európa és a világ különböző fórumain.
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Športový areál
Počas tohto roka prešiel športový areál rozsiahlou rekonštrukciou. Dobudovali 
sme špičkové wellness centrum so saunami a vírivkami, ktoré má slúžiť 
širokej verejnosti ako oáza relaxu. Pribudla nová multifunkčná budova  
s internetovou kaviarňou, herňou sociálnym zázemím a šatňami. V lete sme 
začali s premietaním športových prenosov, spustili sme on-line rezervačný 
systém na stránke www.sport.kechnec.sk a zaviedli sme tradíciu vo futbalovej 
a tenisovej minilige, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom a záujmom hlavne  
u mladej generácie.

Na obecnom zastupiteľstve sme odsúhlasili, že každý Kechnečan môže  
2 x týždenne od 1. 1. 2013 bezplatne využívať športoviská v športovom areáli.  
O presných časoch a podmienkach vás budeme priebežne informovať.

Cenník wellness a športový areál
Sauna malá (max. 2 osoby)   60 min. 5,00 eur
Sauna veľká (max.3 - 4 osoby)  60 min. 8,40 eur
Permanentka na 10 vstupov veľká sauna                 73,70 eur
Permanentka na 10 vstupov malá sauna                  45,20 eur
Vírivka malá (max. 1 - 4 osoby)  20 min. 3,50 eur
Vírivka veľká (max. 3 - 6 osôb)  20 min. 4,90 eur
              malá (2 osoby)  20 min. 2,90 eur
Malá sauna + malá vírivka  60 min.        9,40 eur
Malá sauna + veľká vírivka  60 min.    10,70 eur
Veľká sauna + veľká vírivka  60 min.        15 eur
Veľká sauna + malá vírivka  60 min.         13,70 eur
Masáž chrbta  25 - 30 min.    4,00 eur
Masáž krku  25 - 30 min.   1,70 eur
Masáž dolných končatín  30 min. 2,30 eur
Masáž celého tela  50 – 60 min. 7,30 eur

Prenájom kurtu – futbal dospelí   60 min. 11,70 eur
Prenájom kurtu – futbal dospelí s osvetlením 60 min  15,10 eur
Prenájom kurtu – tenis dospelí  60 min. 5,40 eur
Prenájom kurtu – tenis dospelí s osvetlením 60 min.     8,70 eur
Prenájom kurtu – tenis, futbal mládež do 19 r.  60 min. 5 eur
Prenájom kurtu – tenis, futbal mládež 
                                   do 19 r. s osvetlením 60 min.  8,40 eur
Prenájom letného grilu 1 deň   30 eur
Prenájom gastra a prístrešku 1 deň 150 eur

Všetky ceny sú s DPH. V cene je zahrnutá šatňa s výbavou, sociálne zariadenia 
a obsluha personálu. V prípade záujmu je možné pripojenie na internet, 
hudobné ozvučenie procedúr a využitie bufetu. 

A welness és sportközpont árjegyzéke:
Kis szauna (max. 2 személy) 60 perc   5,00 €
Nagy szauna (max.3-4 személy) 60 perc   8,40 €
Bérlet 10 alkalomra, nagy szauna  73,70 €
Bérlet 10 alkalomra, kis szauna  45,20 €
Pezsgőfürdő kicsi (max. 1-4 személy)  20 perc   3,50 €
Pezsgőfürdő nagy (max.3-6 személy)  20 perc   4,90 €
                          kicsi ( 2 személy) 20 perc   2,90 €
Kis szauna + kis pezsgőfürdő  60 perc   9,40 €
Kis szauna + nagy pezsgőfürdő  60 perc 10,70 €
Nagy szauna + nagy pezsgőfürdő  60 perc 15,00 €
Nagy szauna + kis pezsgőfürdő  60 perc 13,70 €
Hátmasszázs  25 - 30 perc   4,00 €
Nyakmasszázs  25 - 30 perc   1,70 €
Alsó végtagi masszázs  30 perc   2,30 €
Teljes testmasszázs  50-60 perc   7,30 €

Pálya bérlet - futball felnőttek  60 perc  11,70 €  
Pálya bérlet - futball felnőttek világítással 60 perc 15,10 €
Pálya bérlet - futball felnőttek tenisz  60 perc 5,40 €
Pálya bérlet - futball felnőttek tenisz  világítással/ 60 perc 8,70 €
Pálya bérlet - tenisz, futball fiatalok 19 évig  60 perc 5 €
 
Pálya bérlet - tenisz, futball fiatalok 19 évig világítással/60 perc 8,40 €
Nyári grill bérlet  1 nap 30 €
Gasztroterület bérlete fedett ülésrészleggel   1 nap 150 €

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az ár magába foglalja az öltözők és szociális 
helyiségek használatát és a személyzet szolgáltatásait is. Igény szerint internet 
hozzáférést, büfészolgáltatást és a kezelések idejére zenei hátteret is biztosítunk. 

Finále Kechneckého tenisového turnaja/
A kenyheci tenisztorna döntője
R. Tomčo - M. Lacko  6:1, 1:6, 4:6 

Konečná tabuľka futbalovej miniligy/
A futball miniliga végeredménye
1. Di Calcio Virtuoso  7 7 0 0  86:16 21
2. United                       7 5 0 2  69:53  15
3. Invisible Boys           7 5 0 2  59:36 15
4. Juventus                     7 3 2 2  63:31  11
5. FC Grajciar                  7 2 1 4  21:31  7
6. R4                                  7 2 0 5  24:64  6
7. THC                             7 1 1 5  27:55  4
8. Legia                           7 1 0 6  23:89  0

Sportközpont
Idén a sportközpont széleskörű átalakításon esett át. Magas színvonalú wellness 
centrumot hoztunk létre szaunával és pezsgőfürdővel, amely pihenési oázisként fog 
szolgálni. Új multi funkciós épülettel lettünk gazdagabbak, mely internetes kávézót, 
játéktermet és öltözőket foglal magába. Nyáron elkezdtük a sportesemények vetítését, 
bevezettük a internetes helyfoglalási rendszert a www.sport.kechnec.sk weboldalon 
illetve a futball és tenisz mini liga hagyományát, mely kedvező visszhangra talált főként 
az ifjú generáció körében.

A képviselőtestület gyűlésén megszavaztuk, hogy minden kenyheci lakos hetente 2x 
ingyen használhatja a sportlétesítményeket a sportközpontban 2013.1.1-től. A pontos 
időről és feltételekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
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Návštevnosť 
našej webstránky – 
Verili by ste?
•	 Na	web	 stránke	www.kechnec.sk	 bolo	 v	 období	 január	 až	 november	 2012	 
 zaznamenaných celkovo 43 003 návštev, ktorých priemerná dĺžka bola 2 min  
 26 sec; tieto návštevy zrealizovalo celkovo 26 828 návštevníkov z 80 krajín;
•	 Najviac	 návštev	 bolo	 zo	 Slovenska	 (38	 079),	 Českej	 republiky	 (1	 357)	 
 a z Maďarska (644);
•	 Po	 úvodnej	 stránke	 (27	 047)	 boli	 najviac	 navštevovanými	 sekcie	 „profily	 
 etablovaných spoločností“ (10 869), „fotogaléria“ (8 099) a „voľné pracovné  
 miesta“ (7 400);
•	 Podľa	 údajov	 o	 návštevnosti	 www.kechnec.sk	 najviac	 návštev	 na	 web	 
 stránke bolo zrealizovaných cez google.sk (35 764), priamym vstupom  
 (4 135), cez referenčné stránky facebook.com (569) a cez referenčné stránky  
 kechnec.sk (339); 
•	 Najčastejšie	 zadávaným	 slovom,	 resp.	 slovným	 spojením	 v	 prehliadačoch	 
 bolo „neurčené“ (6 859),  „kechnec“ (6 362) a  „priemyselný park Kechnec“  
 (1 063),
•	 Za	 obdobie	 od	 1.	 januára	 do	 30.	 novembra	 2012	 získal	 web	 
 www.kechnec.sk 25 664 nových návštevníkov, 17 339 návštevníkov sa na  
 stránku vrátilo a stránka bola zobrazená celkovo 173 675 krát.

Weboldalunk 
látogatottsága 
– szinte hihetetlen! 
•	 A	 www.kechnec.sk	 weboldalunkon	 43	 003	 látogatás	 volt	 rögzítve	 2012-ben,	 
 január és november között, melyek átlagos hossza 2 perc 26 mp; ezeket a  
 látogatásokat 80 ország 26828 látogatója valósította meg;
•	 A	 legtöbb	 látogatás	 Szlovákiából	 (38	 079),	 Csehországból	 (1	 357)	 és	 
 Magyarországról (644) volt;
•	 A	 Kezdőoldal	 után	 (27	 047)	 a	 leggyakrabban	 látogatott	 témakörök	 a	 
 „Létrehozott vállalatok profilja“  (10 869), „fotógaléria“ (8 099) és  
 „állásajánlatok“ (7 400);
•	 A	www.kechnec.sk	 oldal	 látogatottságának	adatai	 szerint	 a	 google.sk	 keresőn	 
 keresztül (35 764), közvetlen csatlakozással (4 135), a facebook.com  
 közösségi oldal révén (569) és a kechnec.sk oldalon(339) látogatást  
 hajtottak végre; 
•	 A	 böngészőben	 a	 leggyakrabban	 keresett	 szavak,	 illetve	 kifejezések	 „határo 
 zatlan“ (6 859),  „kenyhec“ (6 362) és  „Ipari park Kechnec“ (1 063),
•	 2012.	 január	 1-je	 és	 november	 30.-a	 közötti	 időszakban	 a	 www.kechnec.sk	 
 weboldal 25 664 új látogatóra tett szert és 17 339 látogató tért vissza  
 az oldalra. Az oldal összesen 173 675-ször volt megnyitva.
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Návštevy v Kechneci
Okrem už spomínaných návštev prijala obec Kechnec počas roka 2012 niekoľko 
zahraničných delegácií z Japonska, Francúzska a z Nemecka obec navštívil aj 
nemecký veľvyslanec.

Materská škola 
Kechneckí škôlkari od začiatku školského roka získavali nové zaujímavé 
poznatky, súťažili a zúčastnili sa viacerých akcií. Zažili plavecký výcvik v hoteli 
Atlantis v maďarskom meste Hajdúzoboszló, Deň matiek v MŠ, podujatie 
„Spoznaj svoje katastrálne územie“, oslavy MDD. Navštívili divadlo Romathan 
v Košiciach, zúčastnili sa sviečkového pochodu na cintorín i Halloween party. 
Privítali viaceré vzácne návštevy ako zástupcu vedúceho misie na Americkom 
veľvyslanectve v Bratislave - Normana Thatcher Scharpfa a delegáciu z Krasno-
jarského kraja a Ukrajiny.

Most cez rieku Hornád 
Obec Kechnec s obcou Abaújvár ukončili v tomto roku prvú etapu projektu, 
ktorá pozostávala z vypracovania projektovej dokumentácie pre výstavbu 
pohraničného mosta cez rieku Hornád. V rámci prípravných prác obec 
Kechnec organizovala úvodnú, informačnú a záverečnú konferenciu, tlačovú  
konferenciu, publikovala informácie o projekte v printových i elektronických 
médiách. Projekt pre druhú etapu projektu (samotnú výstavbu mosta) obce 
predložia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou  
a Slovenskou republikou. Po realizácii projektu sa vzdialenosť medzi obcami 
skráti z terajších 25 km na 4,5 km. Partneri si náklady na výstavbu mosta 
rozdelia medzi sebou v pomere 50 % - 50 % a dokončiť by ho chceli do roku 
2015. Investičné náklady súvisiace s výstavbou mosta sú odhadované na 3 mil. 
eur. S výstavbou by sa malo začať hneď po schválení druhej etapy projektu. 

Óvoda 
A kenyheci óvodások az év során új érdekes ismeretekre tettek szert, versenyeztek 
és több akcióban vettek részt, úgymint úszótanfolyamon a magyarországi Atlantis 
hotelben Hajdúszoboszlón, anyák napján az óvodában, az „Ismerd meg katasz-
tered“ című rendezvényen illetve a gyermeknapi ünnepségen. Ellátogattak a kassai 
Romathan színház előadására, gyertyás felvonuláson vettek részt Halottak Napja 
alkalmából és Halloween partin az óvodában. Több rangos vendéget is fogadtak, 
többek között a pozsonyi amerikai nagykövetség vezető helyettesét, Norman Thatcher 
Scharpf-ot, valamint a krasznojarszki és ukrajnai delegáció tagjait.

Hernád folyón átívelő híd 
Kenyhec és Abaújvár községek idén fejezték be a projekt első szakaszát, amely a 
Hernád folyón átívelő határátkelő híd tervdokumentációjának kidolgozásából állt. Az 
előkészítő munkák során a község nyitó-, információs- és záró rendezvényt, valamint 
sajtókonferenciát szervezett. Ezen felül az írott és elektromos sajtóban informálta a 
nyilvánosságot a projekt részleteiről. A projekt második szakaszában (a híd építése) a 
községek közösen pályáznak majd a Magyar Szlovák Hátáron Átívelő Együttműködési 
Program keretén belül. A projekt kivitelezése után a két község közötti távolság  24 
km-ről 4,5 km-re csökken. A partnerek 50-50 %-ban osztják meg a költséget és a 
kivitelezést 2015-ig szeretnék befejezni. A beruházás költsége eléri a 3 mil. eurót. Az 
építés a második szakasz jóváhagyását követően kezdődik.

Látogatók Kenyhecen
2012-ben községünk a már említett látogatásokon kívül néhány külföldi delegációt 
fogadott Japánból és Franciaországból, valamint a német nagykövet is meglátogatta 
községünket. 
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Otvorenie kanalizácie 
obci Seňa 
Spodná kanalizačná sieť od obce Seňa bola v druhej polovici roku 2010 
na základe dlhoročného sporu medzi ňou a obcou Kechnec uzatvorená.  
Po mnohých vzájomných rokovaniach obec Kechnec koncom marca 2012 
otvorila kanalizáciu, keďže obec Seňa sa zaviazala v zmluve „O vzájomných 
právach a povinnostiach vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných  
kanalizácií a čistení splaškových odpadových vôd z obce Seňa v ČOV obce 
Kechnec“ splácať všetky pohľadávky za odvádzanie splaškových odpadových 
vôd podľa dohodnutého splátkového kalendára. V súčasnosti Seňa platí  
pravidelne štvrťročne za odber pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd.

V Kechneci sa budovalo... 
Aj v tomto roku úspešne pokračovala estetizácia obce, odľahlých ulíc a 
verejných priestranstiev. Z dôvodu živelnej pohromy došlo k poškodeniu 
obecného majetku. Následne bola potrebná generálna oprava strešnej krytiny 
na obecnom úrade, sociálno-zdravotnom komplexe, spoločenskom centre a 
vodojeme. Vybudovalo sa wellness centrum i multifunkčná budova s inter-
netovou kaviarňou, herňou šatňami a sociálnym zázemím v športovom areáli. 
Dokončilo sa trávnaté ihrisko i tribúna pre divákov. Budovalo sa obchodné 
centrum – potraviny, výrobňa cukrárenských a 
pekárenských výrobkov. Začala sa rekonštrukcia 
najstaršej budovy historického charakteru, rímsko-
katolíckeho kostola. Zrekonštruovaná bola aj 
elektrická rozvodná sieť v časti obce. K obecnému 
úradu pribudli schody z prírodného kameňa  
so zábradlím. V 40-BJ sa rekonštruovalo schodisko, 
ktoré sa prekrylo gumeným protišmykovým 
povrchom a opláštilo lexanom. Obnovili sa povrchové 
nátery železných konštrukcií, vytvoril sa priestor pre 
satelitné antény a pre uloženie detských kočiarov. 

A szinai szennyvízcsatorna 
megnyitása
A hosszantartó viszály miatt Kenyhec és Szina között a szinai szennyvízcsatorna alsó 
részét lezártuk 2010 második felében. A sok kölcsönös egyeztetés után 2012. március 
végén Kenyhec újra megnyitotta a szennyvízcsatornát. Szina ugyanis szerződésben 
kötelezte magát, hogy kifizeti a szennyvíz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási díj befize-
tésének elmulasztása miatt felgyülemlett teljes adósságállományát. Jelenleg Szina 
rendszeresen negyedévenként fizeti az ivóvízért és a szennyvíz-elvezetéséért járó 
törlesztő részleteket. 

Kenyhecen épült.... 
Idén is folytattuk a község szépítését, a mellékutcákat és köztereket is beleértve. 
Természeti csapások következtében károsodtak a községi ingatlanok. Ezért szükségessé 
vált a községi hivatal, a szociális-egészségügyi központ, a közösségi ház és a vízmű 
tetőszerkezetének felújítása. A sportcsarnokot wellness központtal és többfunkciós 
épülettel bővítettük, amely internetes kávézót, játéktermet és szociális helyiségeket 
foglal magába. Befejeztük a futballpálya füvesítését valamint a lelátók kialakítását. 
Elkezdtük az üzletközpont építését ahol az élelmiszerüzlet, cukrász üzem és pékség 

kap majd helyet. Elkezdődött a falu legrégebbi építmé-
nyének, a műemlék jellegű római katolikus templomnak a 
felújítása. A község egyes részein az elektromos hálózatot 
is felújítottuk. A községi hivatal bejárata is megújult, új 
kőburkolatot kaptak a lépcsők, a feljáró pedig korláttal 
bővült. A 40 lakásos tömbházban az eddig fedetlen 
lépcsőfeljárót lexannal borítottuk be, a lépcsők csúszás-
gátló gumifelületet kaptak. A fémfelületeket átfestettük, 
szatellit-antenna tartót helyeztünk el az épületen és a 
babakocsik tárolására is biztosítottunk helyiséget.     
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Nová technológia 
v úpravni vody
Na jar tohto roku sme spustili do skúšobnej prevádzky novú technológiu 
v úpravni vody. Po prvotnej predúprave studničnej vody prebieha techno-
logický proces úpravy vody reverznou osmózou. Prínosom tejto modernej 
technológie je hlavne zníženie zasolenia - tvrdosti vody. Zníženie tvrdosti 
vody zabráni nadmernej inkrustácii vo vodovodných potrubiach a tým pádom 
sa zníži škodovosť na vodných zariadeniach ako sú bojlery, kotle a domáce 
elektrospotrebiče. Pôvodne bola pitná voda veľmi tvrdá, čo zapríčinilo časté 
zanášanie potrubí, no v súčasnosti je pitná voda so strednou optimálnou 
tvrdosťou.

Prípadné poruchy vody volať na tel. číslo: 055/6962 294

Rozšírené možnosti 
silvestrovských osláv
Tohtoročnú oslavu Nového roka môžete prežiť v otvorenom amfiteátri. 
Obec pripravila v amfiteátri novoročný ohňostroj, ktorý bude pre všetkých 
zdarma. V Spoločenskom centre môžete oslavovať príchod nového roka 2013 
komfortnejšie v teple pri živej hudbe a pri rôznych špecialitách a atrakciách. 
Lístky na silvestrovskú oslavu  sú už v predaji v Spoločenskom centre u pani 
Barbory Bačovej (tel.: 0905 738 331) a stoja 40 eur.

Poďakovanie
Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly by touto cestou rád vyzdvihol 
dlhoročnú spoluprácu s obcou Milhosť v rôznych oblastiach života a zároveň by 
chcel poďakovať starostovi a poslancom obce Milhosť ako aj tlmočníkovi Ing. 
Jozefovi Tomaščinovi za vynikajúcu spoluprácu. 

Új technológia 
a vízműben
Idén tavasszal helyeztük próbaüzembe a vízmű új technológiáját. A kúti víz elsődleges 
tisztítása után a vizet  fordított ozmózissal kezelik. Ennek a modern technológiának 
köszönhetően a víz keménysége jelentősen csökken. A vízlágyítás következtében 
csökken a lerakódás a csövekben és kevésbé károsodnak a berendezések, úgymint a 
bojlerek, kazánok és házi elektromos készülékek. Eddig nagyon kemény volt az ivóvíz, 
ami a csövek gyakori eldugulásához vezetett. Jelenleg a víz keménysége az optimális 
közepes szinten mozog.

Az esetleges hibákat a 055/ 6962 294-es telefonszámon jelentsék

Szilveszteri 
programajánlat
Lehetőségük lesz az idei óévet a szabadtéri színpadnál búcsúztatni. A község 
tűzijátékkal köszönti az újévet, amely mindenki számára ingyenes.
A Közösségi Házban komfortosabb körülmények között várhatják az újévet, melegben, 
élőzene és egyéb attrakciók mellett. Jegyek elővételben a Közösségi Házban kaphatók 
Bačo Barbaránál (tel 0905 738 331). Egy jegy ára 40 euró.

Köszönet
A község polgármestere JUDr. Ing. Konkoly József ezúton szeretné kiemelni a hosszú 
évek óta tartó kiváló együttműködést Migléc községgel és szeretné megköszönni 
a migléci polgármesternek és a képviselőtestületnek, valamint Ing. Jozef Tomaščin 
tolmácsnak a hatékony közös munkát. 
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Vážení športoví priaznivci!
Výročná členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 30. novembra 2012,  
vyhodnotila a ocenila reprezentantov obce ako aj realizačný tím pracujúcich 
okolo futbalistov FK Kechnec a ŠK Maratón Seňa.

Rok 2012 sa zapíše do dejín obce ako rok vstupu futbalistov obce Kechnec  
na mapu popredných futbalových klubov východného Slovenska. Žiacke 
mužstvo sa prebojovalo do II. ligy a po viac ako  30-tich  rokoch sa obec 
Kechnec vracia do súťaže dospelých.  

Mužstvo dospelých ŠK Maratón Seňa hrajúce v obci Kechnec, ktoré sa spojilo 
s mužstvom FK Kechnec, sa jesennou časťou pokúsilo udržať v súťaži I. triedy 
mužov ObFZ Košice-okolie na dôstojnom mieste. Zimná príprava je vedená  
v znamení  budovania mužstva s vyššími ambíciami, ktoré by mali byť viditeľné 
už v jarnej časti súťaže a v ďalšom ročníku by sa už mali aj naplno prejaviť. 

Dorastenci prezimujú na druhom mieste, v krajskej súťaži VsFZ, IV. liga, skupina 
košicko-gemerská. Naším cieľom je postup (po reorganizácii súťaží mládeže)  
do vyššej súťaže, mužstvo sa prebojuje do II. ligy dorastu, riadenej VsFZ.  

Žiacke mužstvo hralo pod vedením skúsených trénerov v II. lige juh - starších 
a mladších žiakov. Ako nováčik súťaže sme sa rozbiehali opatrnejšie, ale partia 
chlapcov okolo deviatakov sa stala postrachom súťaže pre oveľa ostrieľanejšie 
mužstvá. Budúcnosť našich mužstiev sa zakladá v tímoch mladších žiakov a 
prípraviek, ktoré dokazujú každodenný profesionálny futbalový rast.  

Vyzývame chlapcov i dievčatá, ktorí majú záujem o futbal, aby prvý kontakt 
vykonali bez meškania u našich členov FK Kechnec alebo osobne v Športovom 
areáli Kechnec. 

Ing. Ladislav Danko 
predseda FK Kechnec 

Náš športový vzor
Bežec Tibor Huszár reprezentoval aj v tomto roku našu obec na rôznych 
pretekoch. Jeho výsledky hovoria sami za seba. Vo svojej kategórii nad  
60 rokov, v kategórii D sa zúčastnil 23 pretekov a získal výborné umiestnenia, 
medzi 86 bodovanými pretekármi obsadil 4. miesto.

Jeho doterajšie výsledky v jednotlivých pretekoch:
2. miesto – 1-krát
3. miesto – 6-krát 
4. miesto – 4-krát 
5. miesto – 9-krát 
6. miesto – 1-krát 
7. miesto – 1-krát 
12. miesto – 1-krát 

Na majstrovstvách Slovenska získal: 
•	 v	polmaratóne	-	7.	miesto
•	 v	maratóne	-	12.	miesto

Nášmu vynikajúcemu bežcovi gratulujeme a sme hrdí na jeho výsledky!

Tisztelt sportrajongók!
Az éves taggyűlésre 2012. november 30.-án került sor, ahol megvitattuk és nagyra 
értékeltük a község képviselőinek, valamint a szinai Maratón ŠK-val és a kenyheci FK 
–val foglalkozó csoportnak a munkáját.

2012 történelmi év volt az Futball Klub életében, mert futballistáink kiharcolták az 
élvonalbeli kelet-szlovákiai klubok közé jutást. A serdülőcsoport II. ligába lépett és 30 
évnyi kihagyás után Kenyhec újra felnőtt csapattal versenyezhet. 

A Kenyhecen játszó szinai Maratón ŠK felnőtt csapata a kenyheci FK csapatával 
egyesülve próbálta megtartani kedvező helyét a Kassa-vidéki Futball Szövetség I. 
osztályában. A téli felkészülés a csapatépítés jegyében telik. Nagyobb ambíciókkal 
indulunk a következő szezonba, melynek eredménye már a tavaszi mérkőzések során 
megmutatkozik a továbbiakban pedig reményeink szerint kiteljesedik.

Az ifi csapat a Kelet-szlovákiai Futballszövetség kerületi versenyében a IV. liga  Kassa- 
Gömöri csoportjában a második helyezést érte el. Célunk a feljebblépés (az ifik verse-
nyének átszervezése után), a csapat szeretné kiharcolni, hogy a Kelet-szlovákiai Futball-
szövetség II. ligájába jusson.

A serdülő csapatot a déli II. liga tapasztalt edzői készítették fel. Mint a verseny újoncai 
óvatosabban nyitottunk, de a kilencedik osztályos fiúk egy csoportja igencsak megszo-
rongatta a sokkal tapasztaltabb csapatokat is. Csapataink jövőjét a fiatalabb serdülők 
és kölyök csoportok alapozzák majd meg, akik napi szinten fejlesztik futballtudásukat.

Felhívjuk azoknak a fiúknak és lányoknak a figyelmét, akiket érdekel a futball, hogy 
késlekedés nélkül jelentkezzenek a kenyheci FK tagjainál vagy személyesen a sportköz-
pontban.

Ing. Danko László 
az FK Kenyhec és a szinai Maratón ŠK elnöke  

Sportoló példaképünk
Huszár Tibor futó idén is számos rangos futóversenyen képviselte  
községünket. Eredményei magukért beszélnek. Saját kategóriájában a 60 év felettiek  
D kategóriájában eddig 23 versenyen vett részt, és kiváló eredményeket ért el, mivel  
a 86 versenyző között a 4. helyen végzett. 

Eddigi  helyezései a különféle versenyeken:
Egy  2. helyezés
Hat 3. helyezés
Négy 4. helyezés
Kilenc 5. helyezés
Egy 6. helyezés
Egy 7. helyezés
Egy 12. helyezés

A szlovákiai bajnokságokon elért eredményei kategóriáján belül: 
félmaratonon - 7. helyezés,
maratonon - 12. helyezés

Kiváló futónknak gratulálunk és büszkék vagyunk rá !
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Miestne dane a poplatky
Spoločné priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné 
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať 
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová 
povinnosť.

-  Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť  
 vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní  
 od vzniku daňovej povinnosti.
-  Ak vznikne daňová povinnosť  k dani za psa, k dani za predajné automaty a  
 k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia,  
 daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku  
 tejto daňovej povinnosti.
- Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani  
 za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a nastanú  
 zmeny v priebehu roka, je povinný podať čiastkové daňové priznanie do  
 30 dní odo dňa vzniku zmeny.

Daň  je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia. Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti do 300,- € i v pokladni 
obecného úradu Kechnec, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 
Informácie ohľadne daní  neposkytujeme telefonicky. Kvôli ochrane osobných 
údajov daňovníci sa môžu informovať iba ohľadne vlastných daní.
Za oneskorené podanie daňového priznania správca dane uloží pokutu a  
za oneskorenú platbu vyrubí  úroky z omeškania.

hodnota ornej pôdy         0,393
hodnota TTP                   0,0594
hodnota vodnej plochy     0,10
hodnota lesných poz.       0,10

Na účely dane z nehnuteľností za stavebný pozemok sa považuje pozemok 
uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb. 
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú 
uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom 
stavebnom povolení, ak ide o zmeny stavby, najmä prístavbu, nadstavbu a 
stavebnú úpravu. 

szántóföld ára  0,393
legelő ára    0,0594
vízfelület ára  0,10
erdőterület ára  0,10

Az ingatlanadó esetében építési területnek számít az a földterület, amelyre jogerős 
építési engedélyt adtak ki, egészen a jogerős kolaudációs határozat kiadásáig. Az 
építési összterületbe bele kell számítani minden parcella területét, amely a jogerős 
építési engedélyben szerepel. 

Nem számít építési területnek az a terület, amelyre jogerős építési engedélyt adtak ki 
rekonstrukciós, átépítési vagy felépítményi munkálatokra.

Helyi adók 
és illetékek 2013-ban
A közös ingatlan-, kutya-, árusító automata- és nem nyerő játékgépek utáni adót 
azon év január 31.-ig kell beadni, amikor az adókötelezettség keletkezett. 

- ha a folyó év során az adózó árverésen jut ingatlanhoz, köteles adóbevallást  
 tenni 30 napon belül az adókötelezettség keletkezését követően,
- ha az adózónak a  folyó év során keletkezik adókötelezettsége a kutya-, árusító  
 automata- és nem nyerő játékgépek után, akkor 30 napon belül köteles  
 adóbevallást benyújtani,
- ha az adózó január 31.-ig adóbevallást nyújtott be ingatlan-, kutya-, árusító  
 automata- és nem nyerő játékgépek után, és folyó év során  változás történik,  
 30 napon belül részleges adóbevallást kell tennie.

Az adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetni. 
Bármelyik adófajtát 300 € összegig a községi hivatal pénztárába fizethetik be, 
valamint banki átutalással vagy postai pénzes utalvánnyal. Telefonos infor-
mációval nem szolgálunk. Mindenki csak a saját adóját érintő információkat 
kérheti az adatvédelem biztosítása érdekében személyesen vagy írásban.
Az adóbevallás határidőn túli leadása miatt bírságot, az adók határidőn túli 
befizetése esetén késedelmi kamatot ró ki az adóhatóság.

Sadzby dane za jednotlivé druhy stavieb na rok 2013

I. II.

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,099 € 0,099 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

0,497 € 0,497 € 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,331 € 0,331 € 
 

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2013: 

I. Územie obce

II. Územie priemyselného parku 

Pre rok 2013 sú sadzby dane určené takto:

l. Ročná sadzba dane za pozemky (%) I. II.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP 0,75 3,00 

b) záhrady 0,90 3,00 

c) zastavené plochy a nádv., ostatné plochy 2,68 3,75

d) lesné pozemky, vodné plochy 0,75 0,75 

e) stavebné pozemky 1,00 3,75 

Hodnota stavebných pozemkov, záhrad a ostatných zastavaných plôch v obci Kechnec 

Hodnota v eurách/m2

Obec s počtom obyvateľov Stavebné Pozemky Záhrady Zast. plochy a nádvoria Ost. plochy

Od 1001- 6000 18,58 1,85 1,85 1,85

Az építési terület, kert és egyéb beépített terület értéke Kenyhecen

Ár €/m2

Község 1001- 6000 lakosig Építési terület Kert Beépített terület, udvar Egyéb terület

18,58 1,85 1,85 1,85

2013-as évben az alábbi adókulcsok érvényesek:

Adókulcs fajták földterület esetén (%) I. II.

a) szántóföld, komló- és szőlő ültetvény, gyümölcsös, legelő 0,75 3,00

b) kertek 0,90 3,00

c) beépített terület és udvar, egyéb területek 2,68 3,75

d) erdő, vízfelületek  0,75 0,75

e) építési terület 1,00 3,75

2013-as ingatlan adókulcsok:

I. Község területe

II. Ipari zóna területe
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Dlžníci/Adósok
Albert Jozef ml.
Dajko Gabriel
Ďuďák Jozef
Ďuďáková Monika
Dudášová Iveta
Eurotinplate Service SK
Fedorová Eva
Grümpner Róbert
Hajnik Dušan
Hajniková Alžbeta

Úradne hodiny OU Kechnec/ Ügyfélfogadás – községi hivatal
Po    07.30 – 15.30 h
Ut     07.30 – 15.30 h
St     07.30 – 16.30 h
Št     07.30 – 15.30 h
Pi     07.30 – 14.30 h

Horváth František ml.
Horváth Róbert
Kováčová Mária
Pataki Pavol
PD Perín-Chym
Precision Process Technology
Šándor Jozef
Škovran Štefan
Vaško Ján

H 07.30 – 15.30 
K 07.30 – 15.30 
Sz 07.30 – 16.30 
Cs 07.30 – 15.30
P 07.30 – 14.30 

Daň za psa na rok 2013 : 
- na území obce za jedného psa  a za každého ďalšieho psa 
 u toho  istého daňovníka     12,00 €   
- na území priemyselného parku                                                                 17,00 €

Sadzba dane sa znižuje pre dôchodcov po predložení potvrdenia za jedného 
psa a za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka  na 4,00 €.

Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2013:
- sadzba poplatku pre FO       12,- €
- sadzba pre množstvový zber        0,0327 € / l

Sadzba poplatku sa znižuje pre dôchodcov  po predložení potvrdenia  
na 10,00 €.

Vodné hospodárstvo
Na území obce Kechnec na rok 2013 je cena pitnej vody 
pre FO nepod-nikateľov  0,9344 €/m3

Ročná sadzby za čistenie odpadovej vody:
- pre FO nepodnikateľov paušálne       9,95 €/rok/osoba
- starobný dôchodcovia po preložení potvrdenia     6,63 €/rok/osoba

Kutyaadó:
- a falu területén minden kutya után  12,00 €
- az ipari zóna területén minden kutya után  17,00 €

Nyugdíjasok számára a jogosultság igazolása után az adóilleték minden kutya után  
4 € -ra csökken.

Háztartási hulladékelszállítási illeték:
- magánszemélyek esetén 12,00 €
- mennyiségi szemétgyűjtés esetén 0,0327 € / l

Nyugdíjasok számára a jogosultság igazolása után a hulladékelszállítási illeték 
10 € -ra csökken.

Vízgazdálkodás
Az ivóvíz ára a falu területén nem vállalkozó 
magánszemélyek számára  0,9344 € / m3

Szennyvíz-tisztítási díj:
- nem vállalkozó magánszemélyek számára átalányban  9, 95 € /év/személy
- Nyugdíjasok számára a jogosultság igazolása 
 után a szennyvíztisztítási díj  6, 63 €/év/személy értékre csökken.

2013– ban az épülettípusok adómértéke (€/m2) 

I. II.

a) lakóépületek és ezek kiegészítő funkcióját ellátó apró épületek 0,099 0,099

b) mezőgazdasági építmények, üvegházak, vízgazdálkodási építmények, takarmányraktárok 0,497 0,497

c) üdülők és hétvégi ház saját célra 0,331 0,331

d) önálló garázsok, garázssorok, valamint erre a célra szolgáló építmények 0,166 0,166

e) ipari-, energetikai-, építőipari építmények, raktárak, iroda épületek 1,161 3,950

f) egyéb vállalkozásra szolgáló építmények, raktárak, iroda épületek 1,161 3,950

g) az a) - f ) pontokba be nem sorolt egyéb építmények 1,161 3,950
 
Az adóhatóság többemeletes épületek esetében az első föld feletti emelet kivételével emeletenként 0,033 €/m2 mértékű adót határoz meg.

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené 
mimo bytových domov 

0,166 € 0,166 € 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,161 € 3,950 € 

f ) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárob-
kovou činnosťou 

1,161 € 3,950 € 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f ) 1,161 € 3,950 € 
 
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,033 okrem prvého nadzemného podlažia, za každý aj začatý m2.

Sadzby dane za byty a nebytové priestory na rok 2013 (€/m2)

I. II.

a) byty 0,066 € 0,066 € 

b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

0,435 € 0,435 € 

c) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie 0,315 0,315

2013- ban a lakások és nem lakás célú helyiségek adója (€/m2)

I. II.

a) lakások 0,066 0,066

b) nem lakás célú helyiség, vállalkozási, raktározási, irodai célokra 0,435 0,435

c) garázsként használt nem lakás célú helyiség 0,315 0,315
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Zvestujem Vám 
veľkú radosť
A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, 
anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou 
veľkou. Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán.“ A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, ovinuté 
plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva 
nebeského, ktorí chválili Boha a volali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle!“ Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali pastieri: „Poďme až 
do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa 
teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyroz-
právali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo 
im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 
Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako 
im bolo povedané.

Evanjelium  podľa Lukáša  2, 8-20

Príbeh vianočných pastierov sprevádza celé sviatky, aj pri betlehemských hrách 
detí sa objaví tento príbeh. Často sa stretneme s touto udalosťou obohatenou 
ľudskou fantáziou. Z rozhodnutia nášho Pána na Štedrý Večer sa zjavili anjeli  
na poliach Betlehema, aby kázali. Práve vtedy, práve tam, práve teraz 
pastierom, práve teraz nám. Je to celosvetová radosť, že Ježiš sa narodil. 
Boh sa zjavil na zemi a miluje nás. Kráľ kráľov sa stal človekom a chudobným 
káže evanjelium, chorých lieči. Dáva útechu skrúšeným srdciam. Na poliach 
Betlehema sa stal na Štedrý Večer mimoriadny zázrak. Nebo sa otvorilo, zjavili 
sa anjeli v blízkosti pastierov a zvestovali veľkú radosť. Narodil sa Vám dnes 
Kristus Pán! Nebojte sa, radujte sa, nájdete dieťa ovinuté plienkami ležať  
v jasliach. Dostali ste znamenie. Odznel osobný odkaz  v  zrozumiteľnej reči  
a poukazoval na znamenie, na dôkaz.

V Biblii Boh je prvým, nie človek. Lukáš sleduje diania z pohľadu Boha. V tmavej 
noci betlehemských pastierov sa zjavilo denné svetlo. Tma znamená neistotu 
pre životy ľudí.  Pastieri strážili svoje stádo v tme, ochraňovali ho od divej zveri 
a zlodejov. A do tej tmy, do toho zraniteľného bytia zasvieti  Božie Svetlo. 
Boh mal svoj cieľ s pastiermi. Táto pravda sa ukazuje aj po dvoch vetvách 
vianočného príbehu. Prvou vetvou je odkaz Božej Slávy. Zjavilo sa množstvo 
rytierstva nebeského a chválili Pána. Pastieri dostali príležitosť, aby sa na tom 
zúčastnili aj oni. Lebo to je poslaním človeka v tvorenom svete. 

Ako často nato zabudne človek. Často krát chce dosiahnuť slávu pre seba. 
Národ národa chce poraziť, a tak dosiahnuť slávu pre seba. Vianočný príbeh 
nám odkazuje, že nie vlastnú slávu máme budovať, ale máme sa zapojiť  
do slávenia Boha s množstvom nebeského rytierstva.

„Sláva  Bohu na nebesiach ..... „ – spievame z celého srdca a duše v ten deň.
Druhou vetvou je zmena osobného života pastierov. Stretnutie s Bohom totiž 
zmení životy ľudí. Títo jednoduchí ľudia sa vybrali do Betlehema a našli Ježiša. 
Nevieme, akú dobu tam strávili. Ale z príbehu isto vieme, že dostali od Boha 
odpustenie, silu a radosť. Ich srdcia prekypovali láskou a radosťou k Bohu  
a svojim blížnym. Potom sa vybrali domov a po ceste kázali to, čo videli a 
počuli. 

Veľkou otázkou nášho života je to, ako sa staviame k vianočnému zázraku.  
V dnešnej dobe totiž veľa ľudí označuje Vianoce povrchne iba za sviatok lásky. 
My nasledujme radšej učenie Biblie. Zapojme sa do slávenia Boha, choďme do 
Betlehema, pokloňme sa pred Milosťou Boha a buďme kazateľmi vianočného 
zázraku v celom našom živote.

Nech nám Boh požehná naše slávenie!                          
Géresi Róbert

reformovaný farár

HirDEtek nektek 
nagy örömet
„Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték 
nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr 
dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: “Ne féljetek! Íme, 
nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek Ma megszületett 
a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy 
jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette 
körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: “Dicsőség a magas-
ságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” Mihelyt az angyalok 
visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: “Menjünk el Betle-
hembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan 
útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután 
látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, 
csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat 
és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az 
Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.“

Lukács evangéliuma 2, 9-20

A karácsonyi pásztorok története áthatja az ünnepünket. A gyermekek 
betlehemi játékánál is mindig megjelenik az esemény. Sokszor emberi 
szempontok alapján kiszínezve találkozunk ezzel a történettel. Úgy tetszett a 
mi Urunknak, hogy karácsonynak éjszakáján angyalok szálljanak le az égből 
Betlehemnek mezőire és prédikáljanak. Éppen akkor, éppen oda, éppen most 
a pásztoroknak, éppen most nekünk. Világraszóló öröm, hogy Jézus megszül-
etett. Isten megjelent a földön, és szeret. A Királyok Királya emberré lett, és 
a szegényeknek evangéliumot hirdet, a betegeket meggyógyítja. Vigasztal 
töredelmes szíveket. Betlehemnek mezőin, karácsonynak éjszakáján rendkívüli 
csoda történt. Megnyílt az ég, angyalok szálltak a pásztorok közelébe nagy jó 
hírrel: Született néktek az Úr Krisztus! Ne féljetek, örüljetek, találtok egy kisgyer-
meket bepólyálva feküdni a jászolban. Jelül adatott néktek. Személyes üzenet 
hangzott el, megérthető beszéd, és a jelre, bizonyítékra mutatott.

A Biblia történet írásának központjában nem az ember, hanem Isten az első. 
Lukács Isten oldaláról figyeli a dolgokat. A betlehemi pásztorok sűrű sötét 
éjszakájában fényes napvilág támadt. A sötétség a bizonytalanságot jelenti az 
emberi életek számára. A pásztorok sötétben őrizték a nyájat, védték a vadál-
latoktól, a tolvajoktól. És ebbe a veszélyhelyzetbe, ebbe a kiszolgáltatott létbe 
ragyog bele az Isten világossága.

Istennek célja volt a pásztorokkal. Ez az igazság két fonalon is végigfut a karác-
sonyi történetben. Az egyik szál az Isten dicsőségének az üzenete. Mennyei 
seregek sokasága jelenik meg és dicsőítik az Urat. A pásztorok lehetőséget 
kapnak arra, hogy ők is részesei legyenek ennek a mennyei dicsőítésnek. 
Mert ez az ember küldetése a teremtett világban. Milyen gyakran megfeled-
kezik erről az ember. Sokszor önmaga tör a dicsőségre. Számtalan olyan 
eset van, amikor az egyik ember a másik embert kihasználva és tönkretéve 
akar dicsőséget szerezni. Egyik nép a másikat le akarja győzni, és így akar 
önmagának dicsőséget szerezni. A karácsonyi történet azt üzeni nekünk, hogy 
nem önmagunk dicsőségét kell építenünk, hanem be kell kapcsolódnunk a 
mennyei seregek sokasága által örök idők óta végzett dicsőítősbe. „Dicsőség, 
mennyben az Istennek…” énekeljük szívvel lélekkel ezen a napon. A másik szál 
a pásztorok személyes életének a megváltozása. Az Istennel való találkozás 
ugyanis változtat ez emberi életeken. Ezek az egyszerű emberek elindultak 
Betlehem felé. A betlehemi pásztorok megtalálták Jézust. Hogy mennyi időt 
töltöttek ott, azt nem tudjuk. De az bizonyos a történetből, hogy Istentől 
bocsánatot, erőt és örömet nyertek. Szívük csordulásig megtelt örömmel és 
szeretettel egymás és az Úr iránt. Ezután haza indultak, és útközben minden-
kinek hirdették azt, amit hallottak és láttak. 

A mi életeink nagy kérdése az, hogy hogyan viszonyulunk a karácsonyi 
csodához. Manapság nagyon sok ember csupán a felszínen maradva szeretet 
ünnepeként kezeli ezeket a napokat. Mi a Biblia tanítását kövessük inkább. 
Kapcsolódjunk be az Istent dicsőítők seregébe, menjünk el Betlehemig, 
boruljunk le Isten kegyelme előtt, és legyünk a karácsonyi csoda hirdetőivé 
egész életünkben.

Isten tegye áldottá a mi ünneplésünket!   Géresi Róbert
református lelkipásztor 
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Vážení čitatelia, 
milí veriaci, 
dovoľte mi, aby som myšlienkami pápeža Benedikta XVI. priblížil podstatu 
Vianoc. Kristus sa nám narodil! Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom, ktorých on miluje. K všetkým prichádza toto Betlehemské posolstvo. 
Syn Panny Márie sa narodil pre všetkých, je Spasiteľom všetkých. Takto ho 
ohlasuje starodávna liturgická antifóna: „Ó Emanuel, náš kráľ a zákonodarca, 
nádej a spása národov: príď nás spasiť ó Pane, náš Boh“. Príď nás zachrániť! 
Toto je volanie človeka v každej dobe, pretože cíti, že nedokáže sám prekonať 
ťažkosti a nebezpečenstvá. Svoju ruku potrebuje vložiť do väčšej a silnejšej 
ruky. Ruky, ktorá sa k nemu vystiera zhora. Tou rukou je Ježiš, narodený z Panny 
Márie v Betleheme. On je rukou, ktorú vystrel Boh k ľudstvu, aby ho vyviedol  
z pohyblivých pieskov hriechu a postavil na skalu, na pevnú skalu svojej Pravdy 
a Lásky. Áno, takýto je význam mena tohto Dieťaťa. Meno, ktoré mu z vôle Boha 
dali Mária a Jozef. Volá sa Ježiš, čo znamená „Spasiteľ“. Bol poslaný Bohom, aby 
nás zachránil predovšetkým od najhlbšieho zla, ktoré je zakorenené v človeku 
a v dejinách. Zlo, od ktorého sa my ľudia nemôžeme zachrániť bez toho, 
aby sme sa neutiekali k Božej pomoci a nevolali k nemu: Príď nás zachrániť!“.  
Boh je Spasiteľ a my sme tí, ktorí sa nachádzame v nebezpečenstve. On je lekár 
a my sme pacienti. Uznať ho, je prvý krok k záchrane, k východu z bludiska, 
do ktorého sa sami zatvárame svojou namyslenosťou. Pozdvihnúť oči k nebu, 
vystrieť ruky a žiadať pomoc je tým východiskom - za predpokladu, že verím,  
je tu Niekto, kto načúva, a kto nám môže prísť na pomoc. Ježiš Kristus  
je dôkazom toho, že Boh vypočul naše volanie. Odpoveď, ktorú Boh dal  
v Ježišovi na volanie človeka, nekonečne presahuje naše očakávania.  
Preto prijmime Ježiša do svojho života. Dovoľme mu, aby uzdravil nás i naše 
medziľudské vzťahy.

Každému prajem Bohom požehnané Vianoce a Nový rok. Vo svojom mene 
ako aj v mene celej farnosti Kechnec chcem všetkým podporovateľom 
vysloviť úprimnú vďaku za finančnú či inú formu pomoci pri rekonštrukcii 
nášho kostola. S Božou pomocou sa podarilo vykonať veľa, ale ešte nás čaká 
dosť práce. Dúfam, že v budúcom roku aj s vašou pomocou dokončíme 
rekonštrukčné práce. Každého srdečne volám, aby sme spolu oslávili Vianoce 
vo vynovenom kostole v Kechneci. 

Zsolt Fedorka, farár 

Tisztelt olvasók, 
kedves hívek,
XVI. Benedek pápa gondolatai segítsenek bennünket abban, hogy megértsük 
Karácsony lényegét. Krisztus megszületett nekünk! Dicsőség a magasságban 
Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket Isten szeret. Mindenkihez 
jusson el a betlehemi üzenet visszhangja. Szűz Mária Fia megszületett mindenki 
számára, ő mindenki Üdvözítője. Így fohászkodik hozzá egy ősi liturgikus antifóna: 
„Ó Emmanuel, királyunk és törvényhozónk, népek reménysége és üdvözítője: jöjj és 
szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk”. Jöjj és üdvözíts bennünket! Ez minden idők 
emberének kiáltása, aki érzi, hogy nem képes egyedül leküzdeni a nehézségeket és 
veszélyeket. Szüksége van arra, hogy kezét egy nagyobb, erősebb kézbe helyezze, 
olyan kézbe, amely a magasból nyúl ki felé. Ez a kéz Jézus, aki Betlehemben 
született Szűz Máriától. Ő az a kéz, amelyet Isten az emberiség felé kinyújtott, 
hogy kivezesse a bűn futóhomokjából és sziklára állítsa lábát, Igazsága és 
Szeretete szilárd sziklájára. Igen, ezt jelenti annak a Gyermeknek a neve, az a név, 
amelyet Isten akaratából Mária és József adtak neki: Jézusnak hívják, ami annyit 
jelent, mint „Üdvözítő”. Őt az Atya Isten küldte el, hogy üdvözítsen bennünket 
mindenekelőtt az emberben és a történelemben mélyen gyökerező rossztól. Attól a 
rossztól, amelytől mi emberek csak úgy szabadulhatunk meg, ha Isten segítségére 
bízzuk magunkat, ha így kiáltunk Hozzá: „Jöjj és üdvözíts bennünket!”. Isten az 
Üdvözítő, mi vagyunk azok, akik veszélyben vannak. Ő az orvos, mi vagyunk a 
betegek. Ha ezt elismerjük, akkor megtettük az első lépést az üdvösség felé, a kiút 
felé abból a labirintusból, amelybe mi magunk zárjuk be önmagunkat kevély-
ségünkkel. Szemünket a mennyekre emelni, kinyújtani kezünket és segítségért 
fohászkodni - ez a kivezető út, feltéve, ha hiszem, hogy van Valaki, aki meghallgat 
minket és segítségünkre siet. Jézus Krisztus a bizonyítéka annak, hogy Isten 
meghallgatta kiáltásunkat. Isten Jézusban adott válasza az ember kiáltására 
végtelenül túlhalad elvárásunkon. Ezért hát fogadjuk be Jézus Krisztust életünkbe. 
Engedjük, hogy meggyógyítson minket és emberi kapcsolatainkat. 

Mindenkinek kívánok Istentől megáldott békés Karácsonyt és Újévet. Egyben 
köszönetet mondok a magam és Kenyhec egyházközsége nevében mindazoknak, 
akik anyagi vagy egyéb formában segítettek a templom felújításában. Istennek 
hála sok munkát sikerült elvégezni, de még vannak teendők. Reméljük, hogy jövőre 
az Önök segítségével is befejeződhetnek a munkálatok. Mindenkit szeretettel 
hívok, hogy ünnepeljük együtt a Karácsonyt Kenyhecen a felújított templomban. 

Fedorka Zsolt, plébános

24. december  – 22:00  magyar szentmise,  23:30  svätá omša v slovenčine 
25. december  –   9:00  magyar szentmise,  10:30  svätá omša v slovenčine 
26. december  –   9:00  magyar szentmise,  10:30  svätá omša v slovenčine 
30. december  –   9:00  magyar szentmise,  10:30  svätá omša v slovenčine
       1. január –   10:00 magyar szentmise,  11:30  svätá omša v slovenčine
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Služby obce Kechnec

Štatistika obyvateľov 
obce Kechnec

Ordinačné hodiny lekárov Az orvosok szakrendelése

Lakosság 
nyilvántartási statisztika

Kenyhec község - szolgáltatások
Športový areál
- Relaxačné centrum: sauna, vírivky,  
 masáže
- Gastrozázemie
- Dve ihriská s umelým 
 terragreenovým povrchom
- Internetová kaviareň
- Biliard
- Firemné a spoločenské akcie
- Osvetlenie a ozvučenie priestoru
     
 Kontakt:
  Tel.: 0905 347 345
   www.sport.kechnec.sk

Spoločenské centrum
- Reštaurácia
- Ubytovanie
- Bowling
- Vínna pivnica
- Spoločenské priestory
 
 Kontakt:
    Tel.: 055 / 729 99 88
     Email: sckechnec@mail.t-com.sk
     www.kechnec.sk

Futbalové ihrisko
 Kontakt: 
 Tel.: 055 / 728 25 12
 www.sport.kechnec.sk

V tomto roku sa vyšplhal počet 
obyvateľov v obci Kechnec na 1112. 

Najmladšími Kechnečanmi 
sa v roku 2012 stali:
Vastagová Vivien           13. 1. 2012
Džugová Soňa               25. 1. 2012
Marcinová Nela              26. 3. 2012
Čupka Július                  19. 4. 2012
Ščehlovská Nikola       21.5.1012
Fialová Tamara              30. 5. 2012
Hiklová Liana                  02. 7. 2012
Bito Damián                    13. 6. 2012
Domonkosová Daniela    23. 6. 2012

Lekáreň Félix
Pondelok – Piatok:  7,30 – 16,00 h

Ambulancia praktického lekára 
pre dospelých
Pondelok – Piatok:  7,00 – 14,00 h

Ambulancia praktického lekára  
pre deti a dorast
Pondelok:  7,30 – 13,00 h
Utorok:  7,30 – 11,00 h
Streda:  7,30 – 13,00 h
Štvrtok:  7,30 – 11,00 h
Piatok:  7,30 – 13,00 h

Prevencia dorast: 
Streda:  13,30 – 15,00 h

Poradňa: 
Utorok:  11,30 – 13,00 h

Školská zdravotná služba: 
Štvrtok:  11,00 – 13,00 h

Félix gyógyszertár
Hétfő – Péntek:  7,30 – 16,00 

Felnőtt háziorvos
Hétfő – Péntek:  7,00 – 14,00 

Gyermekorvos
Hétfő:  7,30 – 13,00
Kedd:  7,30 – 11,00
Szerda:  7,30 – 13,00 
Csütörtök:  7,30 – 11,00 
Péntek:  7,30 – 13,00 

Megelőző vizsgálat: 
Szerda:  13,30 – 15,00 

Gyermekgondozás: 
Kedd:  11,30 – 13,00 

Iskolai egészségügyi szolgálat: 
Csütörtök:  11,00 – 13,00 

Idén a lakosság száma elérte  
a 1112 főt.

A legifjabb kenyheciek:
Vastag Vivien           13. 1. 2012
Džuga Soňa               25. 1. 2012
Marcin Nela              26. 3. 2012
Čupka Július                  19. 4. 2012
Ščehlovská Nikola  21.5.1012
Fiala Tamara              30. 5. 2012
Hikl Liana                  02. 7. 2012
Bito Damián                   13. 6. 2012
Domonkos Daniela    23. 6. 2012
Fussek Alex                      30. 6. 2012
Hajnik Laura              03. 7. 2012

Sportközpont
- Pihenési központ: 
 szauna, pezsgőfürdő, masszázs
- Gasztroterület
- Két terragreen felületű játékpálya
- Internetes kávézó
- Biliárd
- Céges és magán rendezvények  
 lebonyolítása
- Világosítás és hangosítás

     Elérhetőség:
      Tel.: 0905 347 345
      www.sport.kechnec.sk

Közösségi Ház 
- Étterem
- Szállás
- Bowling
- Boros pince
- Közösségi helységek

 Elérhetőség:
  Tel.: 055 / 729 99 88
  Email: sckechnec@mail.t-com.sk
 www.kechnec.sk

Futballpálya
 Elérhetőség: 
 Tel.: 055 / 728 25 12
 www.sport.kechnec.sk

Kozmetický salón Jessica
Kontakt:
Tel.: 0911 347 450

Kaderníctvo a holičstvo 
Monika
Kontakt:
Tel.: 055 / 69 62 111
www.kozmetika-jessica.eu

Kongresová sála OU
Kontakt:
Tel.: 055 / 728 25 12
Email: obeckechnec@mail.t-com.sk
www.kechnec.sk

Amfiteáter
- Priestory s kapacitou cca 100 osôb
- Nadštandardné technické vybavenie
- Veľkoplošné obrazovky
- Chrliče vody
- Fontána s farebnou vodou

 Kontakt:
    Tel.: 055 / 728 25 12
    Email: obeckechnec@mail.t-com.sk
  www.kechnec.sk

Fussek Alex                    30. 6. 2012
Hajniková Laura              03. 7. 2012
Fako Sebastián               06. 7. 2012
Čamajová Tatiana           12. 7. 2012
Bedlovičová Michaela      02. 8. 2012 

V roku 2012 nás opustili:
Tóthová Mária          16. 1. 2012
Višňanská Agnesa    25. 1. 2012
Prekop Jozef             22. 5. 2012
Bodnár František       02. 8. 2012
Pirická Jolana            07. 8. 2012
Albertová Mária         04. 9. 2012
Vlasatá Mária           14. 11. 2012
Ďuďák Michal            21. 11. 2012

Interná ambulancia
Utorok:  8,00 – 11,00 h
Po predchádzajúcom telefonickom 
rozhovore aj vo štvrtok: 14,30 – 18,00 h

Ortopedická ambulancia
Streda:  7,30 – 12,00 h

G y n e k o l o g i c k o - p ô r o d n i c k á 
ambulancia
Streda:  8,00 – 11,30 h

Rehabilitačné pracovisko
Pondelok – Piatok:  7,30 –14,00 h

Zubná ambulancia
Pondelok:  12,30 – 15,30 h
Utorok:  neordinuje
Streda:  7,30 – 11,30 h
Štvrtok:  12,30 – 16,00 h
Piatok:  12,30 – 15,30 h

Belgyógyász
Kedd:  8,00 – 11,00 
Előzetes telefonos egyeztetés alapján 
csütörtök:  14,30 – 18,00 

Ortopédia
Szerda:  7,30 – 12,00 

Nőgyógyász
Szerda:  8,00 – 11,30 

Rehabilitáció
Hétfő – Péntek:  7,30 –14,00 

Fogorvos
Hétfő:  12,30 – 15,30 
Kedd:  nincs rendelés
Szerda  7,30 – 11,30 
Csütörtök:  12,30 – 16,00 
Péntek:  12,30 – 15,30 

Fako Sebastián               06. 7. 2012
Čamaj Tatiana           12. 7. 2012
Bedlovič Michaela      02. 8. 2012 

2012-ben 
elhunytak névsora:
Tóth Mária          16. 1. 2012
Višňansky Ágnes    25. 1. 2012
Prekop József             22. 5. 2012
Bodnár Ferenc       02. 8. 2012
Piricky Jolán            07. 8. 2012
Albert Mária         04. 9. 2012
Vlasatá Mária     14. 11. 2012
Ďuďák Michal            21. 11. 2012

Jessica szépségszalon
Elérhetőség:
Tel.: 0911 347 450

Monika fodrászat
Elérhetőség:
Tel.: 055 / 69 62 111
www.kozmetika-jessica.eu

Kongresszusi terem – 
Községi Hivatal
Elérhetőség:
Tel.: 055 / 728 25 12
Email: obeckechnec@mail.t-com.sk
www.kechnec.sk

Szabadtéri színpad
- Cca 100 fő befogadására 
 alkalmas terület 
- Átlagon felüli műszaki felszereltség
- Nagyképernyős kivetítő
- Vízköpők
- Színes szökőkút
          
 Elérhetőség:
    Tel.: 055 / 728 25 12
    Email: obeckechnec@mail.t-com.sk
     www.kechnec.sk
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“Kultúra – Európske dimenzie”
Magnificencie, spectabiles, honorabiles,
vážené dámy a páni,
vážené kolegyne a kolegovia!

 S veľkou úctou a vďakou som prijal rozhodnutie Vedeckej rady Kyjevskej 
univerzity práva o udelení čestného titulu Dr.h.c.
Udelenie pocty a ocenenie, ktoré mi univerzita udelila si vysoko vážim a 
považujem ho za výnimočné.

 Človek je tvor nielen materiálny, ale aj duchovný. Práve ľudská sloboda a 
tvorivosť a obhajovanie pravdy sú faktormi, ktorých podpora a rozvoj pros-
tredníctvom vzdelania, vedy a výskumu spolu s výchovou vedú k iniciatívne a 
zodpovednosti, možu byť základom pre lepšie, t. j. ľudskejšie XXI. storočie.
Vzdelávanie – to je cesta pre hľadanie pravdy, prijímanie pravdy, prežívanie 
pravdy. Keď si Európa cenila vzdelanosť, budovala slobodné vysoké školy, 
univerzity, rástla v rozvoji, v hospodárskom a sociálnom pokroku. Vždy, keď ich 
zatvárala, prichádzala doba temna.
 Vzdelanosť a kultúra ovplyvňujú všetko – politiku, právo, ekonomiku, vzťah 
medzi ľuďmi. Ak je ich nedostatok, cítime to všade. Ak sú aktívne prítomné, 
prinášajú dobré ovocie. A preto kultúra a vzdelanosť sú naozaj kľúčmi k budúc-
nosti nielen pre Ukrajinu a Európu, ale aj pre svet.
Spoločná Európa je synonymom otvorenosti. Pravá otvorenosť začína 
otvorením mysle a srdca, rozumu a cti. Preto je potrebné, aby sa európsky 
rozmer dnešnej Ukrajiny prejavoval prostredníctvom myslenia a to je o tvori-
vosti a konkurencieschopnosti, ale aj otvorenosťou srdca, čo je o solidarite, 
sociálnom cítení a zodpovednosti.
 Aby sa vysoké školy a univerzity stali skutočným gravitačným centrom, 
je potrebné vykonať ešte stále veľa práce. Prijatie systémového opatrenia a 
zvýšenie zdrojov je jednoduchšie, ako zmeniť myslenie, prístup a zaužívané 
postupy. Vysoké školy a univerzity na Ukrajine prechádzajú významnou majet-
kovou a legislatívnou transformáciou, ktorá vytvorila rámec pre rozvoj. Tento 
rámec je daný najmä Bolonským procesom, ktorý presahuje hranice EÚ a stal sa 
skutočne procesom európskym.
Poznanie a kultúra sa vďaka výchove a vzdelávaniu prenášajú z generácie  
na generáciu. Každá spoločnosť je totiž osobitným partnerstvom medzi tými, 
čo tu boli, medzi nami a medzi tými, čo prídu po nás. A to, čo naším potomkom 
zanecháme okrem hmotného dedičstva, je predovšetkým vedomie, svedomie, 
poznanie. A preto na vzdelaní naozaj záleží.

 Úprimne ďakujem za vzácne ocenenie. Prajem univerzite a všetkým Vám 
veľa vzájomného porozumenia, sily a entuziazmu pri tvorivom rozvoji v oblasti 
vzdelávania – v službe ľudskému poznaniu.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
           starosta obce Kechnec

“Kultúra – Európai dimenziók”
Magnificencie, Spectabiles, Honorabiles!
Tisztelt Hölgyek és Urak!
Tisztelt kolléganők és Kollégák!

 Ezúton szeretném megköszönni  a Kijevi Jogi Egyetem Tudományos Tanác-
sának, hogy méltónak talált a megtisztelő díszdoktori címre,  a Dr.h.c. titulusra. 
Az egyetem által nekem adományozott kitüntetést és a megtiszteltetést nagyra 
értékelem és kiemelkedőnek tartom.

 Az ember nemcsak anyagi lény, de szellemi is. Éppen az emberi  szabad-
ságvágy, az alkotókészség és az igazság védelme iránti vágy azon tényezők, 
amelyek a neveltetés, a műveltség és a tudományos kutatás által elvezetnek a 
kezdeményezéshez és felelőség vállaláshoz, s ezáltal egy emberibb XXI. századhoz.  
Művelődés – ez az igazság keresésének, az igazság elfogadásának és az igazság 
megélésének az útja. Amikor Európa megbecsülte a műveltséget, szabad 
főiskolákat és egyetemeket hozott létre,  fejlesztési-, gazdasági és társadalmi téren  
növekedett.  Amikor bezárta ezeket, a sötétség korszaka  vette kezdetét. 
 A műveltség és a kultúra mindent befolyásol – politikát, jogot, gazdaságot, az 
emberi kapcsolatokat. Hiányukat minden területen érzékeljük, míg aktív jelenlétük  
jó gyümölcsöt terem. Éppen ezért a kultúra és a műveltség a jövő kulcsa nemcsak 
Ukrajna és Európa, de az egész világ számára is. A közös Európa a nyitottság 
szinonimája. A tényleges nyitottság   a gondolkodás-, a szív-, az  értelem-  és az 
érzelem nyíltságával kezdődik. Ezért szükséges, hogy Ukrajna Európában elfoglalt 
helyét  a  gondolkodás határozza meg, ami nem más, mint az alkotókészség 
és a versenyképesség, valamint a szív nyitottsága, amely a szolidaritásban, a 
társadalmi érzékenységben és a felelősség vállalásban nyilvánul meg .
 Ahhoz, hogy a főiskolák és egyetemek igazi vonzásközpontokká váljanak, 
még igen sok munkát kell elvégezni.  Egyszerűbb intézkedéseket hozni a rendszeren 
belül és növelni a forrásokat, mint megváltoztatni a gondolkodást, hozzáállást és 
a bevett szokásokat. Az ukrajnai főiskolák és egyetemek  jelentős anyagi és jogi 
változásokon mennek keresztül, melyek keretet biztosítanak a fejlődés számára. 
Ezt a keretet elsősorban a Bolognai rendszer határozza meg, amely valóban 
európai folyamat és túlmutat Európa határain. Az ismeret és a kultúra a nevelésnek 
és  a művelődésnek köszönhetően generációról generációra száll át.
Minden társadalom egyedi közössége azoknak, akik előttünk éltek, a ma élőknek, 
és az utánunk jövőknek. Amit az anyagiakon kívül utódainkra hagyunk, az a tudás, 
a lelkiismeret és az ismeret. Ezért  a művelődésen valóban nagyon sok múlik.

 Őszintén köszönöm a magas kitüntetést. Az egyetemnek és Önöknek is sok 
erőt, lelkesedést és  kölcsönös megértést kívánok az emberi tudás szolgálatában,  a 
művelődés területén kifejtett munkájukhoz.

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec polgármestere
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JUDr. Ing. Jozef Konkoly si 
v Kyjeve prevzal významné 
ocenenie
             Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly si 12. decembra  prevzal 
čestný titul „Doctor Honoris Causa“, ktorý mu odovzdali na slávnostnom 
zasadnutí Akademického senátu Kyjevskej právnickej univerzity Národnej 
akadémie vied Ukrajiny. Táto udalosť sa zapíše do dejín obce ako historický 
moment, kedy občanovi Kechneca bola udelená pocta takého veľkého 
významu. Čestný titul „Doctor Honoris Causa“ získal starosta Kechneca  
za svoju dlhodobú tvorivú koncepčnú prácu a  doterajšiu vzájomne prospešnú 
spoluprácu medzi obcou Kechnec a Kyjevskou právnickou univerzitou. 
Toto významné ocenenie, ktoré bolo odovzdané len 14-tim významným 
osobnostiam si prevzal JUDr. Ing. Jozef Konkoly z rúk rektora profesora Jurija 
L. Boshytskyia. Na slávnostnej ceremónii a zasadnutí vedeckej rady Kyjevskej 
právnickej univerzity sa zúčastnili samotní členovia vedeckej rady na čele  
s profesorom J. L. Boshytskyim ako aj iní významní predstavitelia akademickej 
obce, politického a verejného života. Zo Slovenska starostu obce Kechnec 
sprevádzali a poctili svojou prítomnosťou profesor Miroslav Badida prodekan 
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, MUDr. Peter Levkuš,  
MUDr. Eduard Čurilla, Ing. Ladislav Bartko, Ing. Tomáš Konkoly, František 
Schmidt poslanec OZ obce Kechnec a tlmočník Ludvík Šoltes. Na slávnostnom 
zasadnutí vedeckej rady sa zúčastnil aj prvý tajomník (tlačový tajomník) 
Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Ukrajine Pavel Chrobák. 

          Počas slávnostného ceremoniálu predniesol JUDr. Ing. Jozef Konkoly 
prejav, v ktorom poďakoval za významné ocenenie (v plnom znení KN).  
Na základe udelenia takýchto ocenení je možné ukázať po celom svete 
výsledky tvorivej práce inšpiratívnych ľudí. 

JUDr. Ing. Konkoly József 
magas kitüntetést vett át 
Kijevben
 JUDr. Ing. Konkoly József december 12.-én a „Doctor Honoris Causa“ 
megtisztelő címet vehette át az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kijevi 
Jogi Egyetem akadémiai szenátusának ünnepi ülésén. Ez az esemény a falu 
történetének történelmi pillanata, mivel községünk lakosa először részesül  
ilyen magas rangú elismerésben. A magas kitüntetést a Kijevi Jogi Egyetem és 
Kenyhec község közötti gyümölcsöző együttmőködés elismeréseként érdemelte ki.  
A megtisztelő címet, melyben mindössze 14 kiemelkedő személyiség  részesült, 
prof. Jurij  L. Bosickij rektor kezéből vehette át JUDr. Ing. Konkoly József.  
Az ünnepélyes ceremónián és a Kijevi Jogi Egyetem tudományos tanácsának 
ülésén részt vettek a tudományos tanács tagjai Jurij L. Bosickij vezetésével, 
valamint az egyetemi közösség, a politikai élet és a közszféra kiemelkedő 
egyéniségei.  Községünk polgármesterét Szlovákiából prof. Miroslav Badida a 
Kassai Műszaki Egyetem Gépészeti Karának prodékánja, MUDr. Peter Levkuš,  
MUDr. Eduard Čurilla, Ing. Ladislav  Bartko, Ing. Konkoly Tamás, Schmidt Ferenc 
képviselő és Ludvik Šoltes tolmács kisérte el. A tudományos tanács ünnepélyes 
ülésén  részt vett Pavel Chrobák Szlovákia Ukrajnai Nagykövetségének szóvivője is.

 Az ünnepélyes ceremónián  beszédet mondott JUDr. Ing. Konkoly József, 
amelyben megköszönte a magas kitüntetést  /teljes terjedelemben az újságban/.  
Az ilyen kitüntetéseknek köszönhetően kerülnek előtérbe  az inspirativ emberek 
alkotó munkájának eredményei az egész világon.
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