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TISZTELT POLGÁRTÁRSAK,

Az önkormányzati választá-
sok (2010.11. 27.) óta már 
eltelt egy bizonyos idő és 
én ezúton szeretném meg-
köszönni mindenkinek, hogy 
választási részvételével ki-
fejezésre juttatta vélemény-
ét - egyrészt az eddig elért 
eredményeket értékelve, 
másrészt a falu előmenetelét 
tartva szem előtt. Köszönöm 
minden választópolgár ré-
szvételét, bárkire is voksolt.

A község élete 1990 óta rendkívüli változáson ment keresztül. 
Köszönöm mindenkinek, aki már korábban is támogatott szava-
zatával. Az új képviselőtestülettel is azon munkálkodunk majd, 
hogy mindannyiunk élete szebb és könnyebb legyen. És hogy 
elvárásaik a további fejlődés terén beteljesüljenek.
Folytatás a 2. oldalon

Aktuality, zaujímavosti a informácie 
o dianí v Kechneci

Ročník IV, Číslo 1/2011, Apríl, nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,

od konania komunálnych volieb (27. 11. 2010) už uplynulo ur-
čité obdobie a ja chcem využiť toto číslo obecných novín na 
poďakovanie všetkým voličom, ktorí účasťou na voľbách vyjad-
rili svoj názor. Jednak na doposiaľ dosiahnuté výsledky, ale aj 
ďalšie napredovanie obce vo volebnom období 2010 - 2014. 
Ďakujem všetkým voličom bez rozdielu nato, koho volili. 

Život v obci sa od roku 1990 až po súčasnosť zmenil na nero-
zoznanie. Aj touto cestou ďakujem všetkým občanom, ktorí nás 
svojimi hlasmi podporili aj v minulosti. Som presvedčený, že aj 
so súčasným poslaneckým zborom sa naďalej budeme usilovať 
o to, aby život nás všetkých bol krajší a ľahší. A aby Vaše oča-
kávania v ďalšom napredovaní boli naplnené tak, ako ste si to 
predsavzali. Pokračovanie na str. 2

A FALUKÖZPONT FELÚJÍTÁSA

Többen kérdezik, mi történik a faluközpontban, ahol lázasan 
folyik a munka. Napról napra változik a régi park arculata. Az 
1991-től fokozatosan megépült üzlet és autóbuszmegálló mel-
lett a faluközpont felújításának utómunkálatai zajlanak. 
Folytatás a 7. oldalon

REVITALIZÁCIA STREDU OBCE

Mnohí občania sa pýtajú, čo sa realizuje v strede obce. Je 
tu čulý stavebný ruch. Zo dňa na deň sa mení tvár bývalého,  
takzvaného parku. Ku existujúcej obchodnej jednotke a auto-
busovej zastávke, budovanej postupne od roku 1991, sa reali-
zuje záverečná fáza skrášlenia stredu obce. 
Pokračovanie na str. 4

DNES/MA
Újdonságok, érdekességek és információk    
Kenyhecről

AKTUÁLNE OZNAMY

Stretnutie občanov v súvislosti so začiatkom separovaného 
zberu v obci Kechnec sa uskutoční na Obecnom úrade v Kech-
neci, piatok 15. 4. 2011 o 17.30 hod. 

Slávnostné otvorenie stredu obce Kechnec je naplánované na 
Kechnecké dni, 24. a 25. júna 2011.

IDŐSZERŰ ESEMÉNYEK

Községünkben is bevezetjük a szemétosztályozást, ezzel kap-
-csolatosan lakossági fórumot hívunk össze 2011. április 15-re 
(péntek) a Kenyheci Községi Hivatalba 17.30 órai kezdettel.

A Kenyheci Napok idejére, 2011. június 24. és 25-re tervezzük a 
felújított faluközpont átadását.

|

|

|
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Zloženie volebnej komisie:
Predsedníčka volebnej komisie: Irena Kiššová, KDH
Podpredsedníčka volebnej komisie: Monika Čupková, SDKÚ-DS
Člen komisie: Ing. Ladislav Korán, MOST - HÍD
Člen komisie: Róbert Juhás
Člen komisie: Tünde Koncsolová
Zapisovateľka: Dáša Mičková

Výsledky hlasovania:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 827
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 620 
Účasť na voľbách z celkového počtu oprávnených voličov: 74,97 %

Výsledky hlasovania za starostu obce Kechnec vo volebnom 
období 2010 - 2014

Zoznam zvolených kandidátov na post poslanca 
vo volebnom období 2010 - 2014

Meno a priezvisko Strana Počet hlasov

JUDr. Ing. Jozef Konkoly nezávislý kandidát 454

Gabriel Vajda KDH 162

Zvolení poslanci vo volebnom období 

PRÍHOVOR   BESZÉDE

PRÍHOVOR STAROSTU

VOĽBY 27. 11. 2010

A POLGÁRMESTER BESZÉDE 

VOĽBY   VÁLASZTÁSOK

Meno a priezvisko Strana Počet hlasov

Peter Pažák SDKÚ-DS 208

Gabriel Vajda KDH 197

Jozef Albert SDKÚ-DS 190

Martin Čupka SDKÚ-DS 185

Ladislav Kišš KDH 164

Folytatás az borítólap
A választások eredménye egyértelműen jelzi, hogy a lakosság 
melyik utat választja. Be kell fejezni azt, amit már elkezdtünk és 
előkészítettünk. Le kell bontani, ami elavult és nem működik. És 
újabbal, modernebbel kell helyettesíteni, ami újabb lehetősé-
geket és jobb feltételeket biztosít. Minden egyes ember számít 
nekünk. A lakosság minden rétege fontos számunkra, az az ér-
dekünk, hogy érvényesülhessenek a közéletben és a családon 
belül is. 

Nem csak helyi-, hanem országos szinten is a köztudatba került 
községünk, sőt hírünk eljutott a nagyvilágba is. Ezt a figyelmet 
és elismerést a céltudatos, szorgalmas, következetes és tisztes-
séges munkának köszönhetjük. Eredményeink nem egyik nap-
ról a másikra születtek. Az idáig vezető út nem volt probléma-
mentes, nem volt egy sétagalop. Polgármesterükként, eszemet, 
tudásomat, képességeimet állítottam az Önök szolgálatába, el-
sősorban a község és a társadalom érdekében és ezáltal nem 
kis mértékben Szlovákia érdekében is. Polgármesteri tevékeny-
ségem során a község vagyona 66 millió euró lett, ez majdcsak 
2 milliárd Sk tiszta vagyonnak felel meg komolyabb kötelezett-
ségek nélkül. Ez az összeg 1 lakosra átszámítva 61 ezer eurót 
tesz ki, ami 1 840 000 Sk ( a községnek 1080 lakosa van).

Az ipari parkba eddig idevonzott tőke összege kb. 600 millió 
euró (18 milliárd Sk). Nagyjából 3000 új munkahely keletkezett, 
ami a lakosság jelenlegi számának (1080 fő) kb. háromszorosa 
(itt jegyzem meg, hogy 1993-ban mindössze 636 lakosunk volt).
Ha összevetjük az ipari parkban befektetett tőke összegét a 
munkahelyek számával, megállapíthatjuk, hogy egy munkahely 
létrehozására 200 000 eurót fordítottak. Mindez világviszonylat-
ban is elismerésre érdemes eredmény. Ezek az értékek, amiket 
nap mint nap láthatunk magunk körül, teremtenek szilárd alapot 
megbecsülésünkre mindenütt, ahol értenek a közgazdasághoz. 
Végtelenül boldog vagyok, hogy a lakosság megértette és a 

Pokračovanie z titulnej strany
Výsledky volieb dávajú jasne najavo, ktorou cestou sa občania 
chcú uberať. Treba dokončiť to, čo sme rozostavali a pripravili. 
Treba odstrániť to, čo nefunguje a je zastaralé. A nahradiť to no-
vým, moderným, takým, čo vytvorí nové možnosti a podmien-
ky. Máme eminentný záujem o každého občana. Máme záujem 
o každú spoločenskú vrstvu obyvateľov so zreteľom nato, aby 
občania mohli nájsť svoje uplatnenie v každodennom spolo-
čenskom živote, ako aj v kruhu svojej rodiny.
Našu obec sa podarilo zviditeľniť nielen na miestnej (okolitej), 
ale aj celoštátnej, ba svetovej úrovni. Zviditeľnenie a uznanie 

obce Kechnec sme si vyslúžili koncepčnou, svedomitou, cieľa-
vedomou a čestnou prácou. Naše výsledky sa nezrodili zo dňa 
na deň. Nevznikali bez problémov, ani to nebola prechádzka 
ružovou záhradou. Svoj um, schopnosť a vedomosti som dal 
ako starosta v prospech vás – nás, ale v prvom rade v prospech 
obce, a následne aj celej spoločnosti a v nemalej miere v pro-
spech Slovenskej republiky. Počas môjho pôsobenia sa pre 
obec vytvorilo 66 miliónov eur majetku, t. j. takmer 2 miliardy Sk 
čistého majetku bez úverového zaťaženia a záväzkov. Táto hod-
nota vyjadrená na jedného občana obce predstavuje 61 tisíc 
eur, čo je v prepočte 1 840 000 Sk (obec má 1080 obyvateľov).
Do priemyselnej zóny sme pritiahli investície doposiaľ v hod-
note cca 600 miliónov eur (18 miliárd SK). Vytvorilo sa zhruba 
3000 pracovných miest, čo je takmer trojnásobok terajšieho 
počtu obyvateľov obce – 1080 (pričom v roku 1993 sme mali 
636 obyvateľov).

Keď prepočítame investície v priemyselnej zóne na jedno vy-
tvorené pracovné miesto, tak môžeme konštatovať, že výška in-
vestície na jedno vytvorené pracovné miesto dosahuje 200 tisíc 
eur. Sú to vytvorené hodnoty podľa celosvetového hodnotenia 
a kritérií. Tieto hodnoty, ktoré denno-denne máme možnosť vi-
dieť a vnímať okolo seba, dávajú pevný základ uznania všade 
tam, kde ekonomike rozumejú. Som nesmierne rád, že obča-
nia, ako aj voliči pochopili a vo voľbách dali najavo, že rozumejú 
tomu, aké hodnoty sa vytvorili a kto je autorom, realizátorom 
a hnacím motorom kechneckých premien od roku 1990 až po 
súčasnosť.

Celoslovenské a celosvetové uznanie a postavenie obce Kech-
nec treba chrániť. Všetko sa dá spochybňovať, zahovárať, ale 
konkrétny výsledok práce a vytvorené hodnoty v číslach sa 
oklamať nedajú. Nesmieme dopustiť, aby sme sa riadili zá-
visťou a nenávisťou. Tieto vlastnosti nie sú charakteristickými 
črtami Kechnečanov. Ak by sme sa riadili týmito zásadami,  
neboli by sme schopní dosiahnuť terajšie výsledky. Aj ja osobne 
dôverujem tým občanom, ktorí svojím prístupom a prejavenou 

dôverou podporujú pokrokové myšlienky a rozvoj. A to nielen 
slovami, ale aj skutkami. Som presvedčený, že väčšina našich 
občanov má takéto charakterové vlastnosti. 

V budúcnosti Vás budem prostredníctvom obecných novín in-
formovať, ako sa rodili myšlienky a projekty, ako sme sa postup-
ne dopracovali k realizácii jednotlivých projektov a ako sme do-
siahli dynamický rozvoj obce od roku 1990.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

választásokon keresztül ki is nyilvánította, hogy tudatában van 
annak, mekkora a létrehozott vagyon. És azt is tudja, ki a megál-
modója, megvalósítója és hajtó motorja a kenyheci változások-
nak 1990-től napjainkig. 

Kenyhecnek ezt az országos és világméretű elismerését és pozí-
cióját meg kell őrizni. Mindent kétségbe lehet vonni, lehet bec-
smérelni, de a számszerűsített konkrét eredményeket nem lehet 
meghazudtolni. Nem engedhetjük meg, hogy az irigység és a 
gyűlölet vezessen minket. Ezek a tulajdonságok nem jellemzik 
a kenyhecieket. A mostani eredményeket nem értük volna el, 
ha ezek az érzések vezéreltek volna bennünket. Én magam is 
azokban bízom, akik hozzáállásukkal és bizalmukkal támogatják 
az alkotó gondolatokat és a fejlődést. És nem csak szavakkal, tet-
tekkel is. Bízom benne, hogy lakosságunk túlnyomó többsége 
ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. 

A jövőben a községi újságon keresztül fogom Önöket tájé-
koztatni arról, hogyan születtek az ötletek és a tervek, hogyan 
kezdtünk a tervek megvalósításához és hogyan értük el a köz-
ség 1990 óta tartó dinamikus fejlődését

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec polgármestere

Meno a priezvisko Strana Počet hlasov

Alena Dudášová nezávislý kandidát 375

Ing. Ladislav Danko MOST - HÍD 343

Ing. Ladislav Šnír nezávislý kandidát 325

František Schmidt nezávislý kandidát 315

Tibor Kaško nezávislý kandidát 308

Imrich Čamaj nezávislý kandidát 269

Tibor Lipčei nezávislý kandidát 256

Náhradníci na post poslanca vo volebnom období 
2010 - 2014

Volebné obdobie 2010 - 2014
Za zástupkyňu starostu bola menovaná Alena Dudášová.

V obci Kechnec boli menované nasledovné komisie:

Športová komisia: 
Ing. Ladislav Danko - predseda, poslanec OZ
Mária Vargová, člen
Miriam Škovranová, člen
Timea Kašková, člen
Štefan Ondík, člen
Róbert Spišák, člen
Ľubomír Vitko st., člen

Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia:
Tibor Kaško – predseda, poslanec OZ
Ing. Fuksiová Zuzana, člen
Ingrid Fečová, člen
Jozef Leščinski ml., člen
Tibor Lipčei, člen
Henrieta Krešáková, člen

Kultúrna komisia:
František Schmidt – predseda, poslanec OZ
Monika Spišáková, člen
Korán Ladislav, člen
Martina Konrádyová, člen
Júlia Horváthová, člen
Mária Juhásová, člen

Finančná komisia:
Ing. Šnír Ladislav – predseda, poslanec OZ
Kababiková Otília, člen
Renčiková Valéria, člen

Sociálna komisia:
Alena Dudášová – predsedkyňa, poslankyňa OZ
MUDr. Peter Levkuš, člen
Valéria Koránová, člen
Gabriela Koránová, člen
Renáta Adamová, člen

|
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OBEC   FALU OBEC   FALU

REVITALIZÁCIA STREDU OBCE

Pokračovanie článku z titulnej strany
Stred obce má reprezentovať a byť pýchou. A to nielen tech-
nickou vybavenosťou, ale aj výsadbou zelene, kríkov a stromov. 
Nezabudli sme na chodníky, lavičky a ďalšie vymoženosti, ako 
sú osvetlenie, ozvučenie, veľkoplošné obrazovky, fontána s fa-
rebnou hudbou, chrliče vody. A mysleli sme aj na ochranu pred 
poškodením vybudovaných objektov, ktoré bude pred vandal-
mi chrániť kamerový systém s nočným videním. Tento projekt 
je určený všetkým vekovým kategóriám. Každý tu môže stráviť 
príjemné chvíle a oddýchnuť si v krásnom čistom prostredí. 

Súčasťou projektu je tiež amfiteáter s hľadiskom. Objekt amfi-
teáter bude obsahovať šatne pre vystupujúcich vrátane sociá-
lnych zariadení. Taktiež sociálne zariadenie pre návštevníkov 
a občanov obce na slušnej úrovni. Amfiteáter sa vybavil ozvu-
čením, osvetlením a riadiacim zázemím vrátane dostatočných 
priestorov potrebných pre skladovanie a údržbu celého parku. 

VÁLASZTÁSOK 2010. 11. 27

A választóbizottság tagjai: 
A választási bizottság elnöke: Kišš Irén, KDM
A választási bizottság alelnöke: Čupka Monika, SZDKÚ-DP
Bizottsági tag: Ing. Korán László, MOST - HÍD
Bizottsági tag: Juhás Róbert
Bizottsági tag: Koncsol Tünde
Jegyző: Mičko Dáša

Választási eredmények:
Választópolgárok száma: 827
Azok száma,akik éltek választójogukkal: 620 
Választási részvétel: 74,97 %

A polgármester választás eredménye a 2010 – 2014-es 
választási időszakra

A megválasztott képviselők névsora a 2010 – 2014-es 
választási időszakra

Pótképviselők a 2010 – 2014-es választási időszakra

2010 – 2014-es választási időszak
Polgármester helyettessé Dudáš Alenát nevezték ki.

Kenyhecen az alábbi bizottságok alakultak:

Sport bizottság: 
Ing. Danko László - elnök, önkormányzati képviselő
Varga Mária, tag
Škovran Miriam, tag
Kaško Tímea, tag
Ondík István, tag
Spišák Róbert, tag
id. Vitko Ľubomír, tag

Név Párt Szavazatok száma

Pažák Péter SDKÚ-DS 208

Vajda Gábor KDH 197

Alber József SDKÚ-DS 190

Čupka Martin SDKÚ-DS 185

Kišš László KDH 164

Név Párt Szavazatok száma

Dudáš Alena független 375

Ing. Danko László MOST - HÍD 343

Ing. Šnír László független 325

Schmidt Ferenc független 315

Kaško Tibor független 308

Čamaj Imre független 269

Lipčei Tibor független 256

Név Párt Szavazatok száma

JUDr. Ing. József Konkoly független 454

Gabriel Vajda KDH 162

Építészeti, közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság:
Kaško Tibor – elnök, önkormányzati képviselő 
Ing. Fuksi Zuzana, tag
Fečo Ingrid, tag
ifj. Leščinski József, tag
Lipčei Tibor, tag
Krešák Henrietta, tag

Kulturális bizottság:
Schmidt Ferenc – elnök, önkormányzati képviselő 
Spišák Monika, tag
Korán László, tag
Konrády Martina, tag
Horváth Júlia, tag
Juhás Mária, tag

Pénzügyi bizottság:
Ing. Šnír László – elnök, önkormányzati képviselő 
Kababik Otília, tag
Renčik Valéria, tag

Szociális bizottság:
Dudáš Alena – elnök, önkormányzati képviselő 
MUDr. Levkuš Péter, tag
Korán Valária, tag
Korán Gabriella, tag
Adam Renáta, tag

Napríklad technické vybavenie umožní návštevníkom, vrátane 
detí z materskej školy, prostredníctvom veľkoplošných obrazo-
viek dostať sa do rozprávkového sveta v rámci projekcie.

Aj mladej, strednej či staršej generácii poslúži technika na pri-
merané kultúrne vyžitie. Stred obce nám bude pripomínať náš 
pôvod, kultúru, zvyklosti. 

Prvú etapu realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia cen-
trálnej zóny obce Kechnec“ odovzdáme na pravidelne orga-
nizovaných Kechneckých dňoch, ktoré sa uskutočnia tento 
rok v dňoch 24. a 25. júna. Druhá etapa pozostáva z realizácie 
osvetlenia a ozvučenia smerom od parku k novovybudovanej 
40-bytovej jednotke a estetizácie zahioňajúcej výsadbu zelene. 
Tretia etapa pozostáva z podobných stavebných objektov ako 
predchádzajúce etapy, avšak realizovať sa bude opačným sme-
rom k jestvujúcemu športovému areálu. Štvrtá etapa pozostáva 
z výstavby cukrárne s kaviarňou aj s cukrárenskou spracovateľ-
skou časťou. 

Máme záujem rozšíriť kapacitu terajšej obchodnej jednotky. 
Rodina Čupkových poskytla obci nehnuteľnosť v strede obce, 
začo obec recipročne zapožičala spomínanej rodine tri troj-
izbové byty v 40-bytovej jednotke do bezplatného 3-ročného 
prenájmu (vyčíslené v korunách t. j. v hodnote 3 x 150 tis. Sk). 
Na tomto pozemku vybuduje obec spomínaný kombinovaný 
stavebný objekt, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom obce 
Kechnec. S doviošením štvrtej etapy výstavby docielime kom-
plexné kultúrno-spoločenské uspokojenie občanov. 

Často počúvame okrem mnohých pozitívnych názorov na reali-
záciu spomínaného projektu aj negatívne názory. Príkladom sú 
otázky typu: Načo a pre koho to treba? 

y NAČO? y

Prvoradým dôvodom, prečo tento projekt treba zrealizovať, je 
potreba odstrániť zastaralé, nefunkčné, špinavé alebo rozbité 
objekty. Aby sme žili v čistých, zdravých a dôstojných podmien-
kach a aby sa k nám s radosťou vracali naši súrodenci, príbuzní, 
priatelia a známi, ktorí pred mnohými rokmi odišli. Toto by sa 
malo stať našim prvoradým záujmom.

y PRE KOHO? y

Pre najmladšiu generáciu - deti, vnúčatá, pravnúčatá, mládež, 
ale aj strednú a staršiu generácii. Pre všetkých spoluobčanov, 
aby mohli žiť v lepších podmienkach ako my. Pre mňa, ako 
aj pre pracovníkov obce vzniká do budúcnosti mnoho ďal-
ších úloh a záväzkov, ktoré nevyplývajú zo zákonov. Nie sme  

ohodnotení podľa toho, koľko sme vybudovali. Respektíve, 
ako a z čoho realizujeme stavebné objekty. Podľa slovenské-
ho právneho poriadku starosta má „starostovať“ a nie budo-
vať, vytvárať hodnoty a skvalitňovať život v obci. Nikdy som 
sa touto zásadou neriadil. Vždy som sa obetoval, aby sme žili  
v dôstojných podmienkach. Svoje vedomosti a schopnosti som 
poskytol v prospech obce. Výsledky sú viditeľné a hmatateľné, 
čísla jasne hovoria. Obec som prevzal s majetkom 3 mil. Kčs. 
Dnes má obec majetok 2 miliardy SK. Ide o obecný majetok 
bez vážnych úverových zaťažení obce. Vytvorené hodnoty slú-
žia v prvom rade nám všetkým. 

y A KTORÉ SÚ TO? y

Parkoviská pre osobné motorové vozidlá, sociálno-zdravot-
ný komplex I. etapa aj s rozostavanou lôžkovou časťou, dom 
smútku, cintorín so zvonicou po rekonštrukcii. Športový areál, 
úpravovňa vody, studne, vodovod, kanalizácia, čistička odpa-
dových vôd, dažďová kanalizácia, cesty, chodníky, obecný úrad 
s kongresovou sálou a kuchyňou s chladiarenskými boxmi a 
digitálnou technikou po rekonštrukcii. Spoločenské centrum 
– ubytovanie, stravovanie, kongresová sála, bowling s barom. 
Obchodné centrum v strede obce, 40-bytová jednotka s kader-
níctvom a kozmetickým salónom. Materská škola i fara s kosto-
lom po komplexnej rekonštrukcii. 

Všetky tieto objekty bolo nutné zariadiť, aby mohli plnohod-
notne slúžiť svojmu účelu. Z tohto dôvodu bolo potrebné nakú-
piť nasledovné dopravné prostriedky: traktor, smetiarske auto, 
sypač s radlicou, krt, zametacie auto, nákladné autá, vlečkové 
auto, minibus, dielenské auto, kosačky, píly, kontajnery, drvič 
konárov a množstvo ďalších strojov na zabezpečenie dôstojné-
ho života občanov obce. Mali sme aj náročné obdobia, kedy sa 
budovalo v ťažkých podmienkach, ktoré sme však zvládli. 

 ČO SA USKUTOČNILO OD KOMUNÁLNYCH VOLIEB 
27. 11. 2010 PO SÚČASNOSŤ

* Komplexne sa zrekonštruovalo podkrovie v materskej škole. 
Vytvorili sa: telocvičňa, jazyková a počítačová učebňa, kabinet 
pre učiteľky i riaditeľku materskej školy, zázemie pre upratovač-
ku, priestory pre učebné pomôcky, archív, sociálne zázemie. 
Po stavebných prácach bol objekt posúdený okresným hygie-
nikom ako najlepšia MŠ v okrese Košice - okolie a vydalo sa 
kladné záväzné stanovisko na prevádzku podkrovných priesto-
rov. Rekonštrukčné práce boli realizované počas prevádzky MŠ. 
Na učiteľský zbor MŠ i na technicko-hospodársky pracovný tím 
boli kladené vyššie nároky. 

|

VOĽBY   VÁLASZTÁSOK
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A FALUKÖZPONT FELÚJÍTÁSA

Folytatás az borítólap
Egy ilyen központnak reprezentatív jellegűnek kell lennie, oly-
annak, amire büszkék lehetünk. És ez nem csak technikai felsze-
reltséget, de területrendezést is jelent. Nem feledkeztünk meg a 
járdákról, padokról, a világosítást, hangosítást, nagy képernyős 
kivetítést is megoldottuk és színes szökőkút valamint vízköpők 
egészítik ki a felsoroltakat. És gondoskodtunk ezek védelméről 
is, éjjellátó kamera rendszert szereltünk fel a vandálok ellen. Ez 
a park mindannyiunké. Bárki kellemesen töltheti itt az időt esz-
tétikus, tiszta környezetben.

 A projekt része az amfiteátrum és a nézőtér. Az amfiteátrum 
épületében öltözők és szociális helyiségek lesznek a fellépők 
részére, de az idelátogatók és a község lakói is használhatják a 
követelményeknek megfelelő színvonalú szociális helyiségeket. 

Helyet kap az épületben a park világítását, hangosítását irányí-
tó technika és egy tároló helység a karbantartási eszközöknek. 
Ami a technikai lehetőségeket illeti, a nagyképernyős kivetítők 
segítségével az idelátogató óvodások egykettőre a mesék biro-
dalmában találhatják magukat.

 A fiatal-, közép- és idősebb generációról sem feledkeztünk 
meg, mindenki találhat érdeklődésének megfelelő programot. 
A megújult faluközpont származásunkat, kultúránkat, szokásain-
kat jelképezi majd.

A faluközpont felújításának első szakaszát a rendszeresen me-
grendezésre kerülő Kenyheci Napok során adjuk majd át június 
24. és 25.-én. A terv második szakaszában a világítást és a han-
gosítást kivitelezzük majd a 40 lakásos bérház irányába és ter-
mészetesen a terület parkosítását is elvégezzük. A harmadik 
szakasz is ezekből a munkálatokból áll de az ellenkező irányba, 
a sportközpont felé. A negyedik szakaszban épül majd meg a 
cukrászda és kávézó helyi cukrászüzemmel.

A jelenlegi üzlet kapacitását is szeretnénk bővíteni. A Čupka 
család rendelkezésünkre bocsátotta a falu közepén álló ingatla-
nát, amiért viszonzásul 3 háromszobás lakást biztosított a köz-
ség térítésmentesen 3 évre az említett család részére. (Pénzben 
kifejezve ez 3 x 150 000,-Sk). Ezen a telken építi meg a község 
az említett kombinált épületegyüttest, amely a község minden 
lakóját szolgálja majd. Így a negyedik szakasz befejeztével egy 
komplex szabadidő központ elégítheti ki a lakosság igényeit.

Az építkezéssel kapcsolatban gyakran hallani a pozitív vélemé-
nyek mellett negatívokat is. Ilyen pl. hogy kinek és mire kell ez ? 

y MINEK? y

Elsődleges célja ennek az építkezésnek, hogy azt ami elavult, 
piszkos és lepusztult likvidáljuk. Hogy rendezett, tiszta, egész-
séges környezetben éljünk, hogy testvéreink, rokonaink, bará-
taink, akik már több éve elmentek innen, örömmel látogassanak 
el hozzánk . Elsősorban ez áll érdekünkben.

y KINEK? y

A legfiatalabb generációnak - gyerekeinknek, unokáinknak, 
dédunokáinknak, a fiataloknak, a közép- és az idősebb gene-
rációnak. Az egész lakosságnak, hogy jobb körülmények között 
élhessenek mint mi.

Nekem és munkatársaimnak a jövőben is újabb és újabb köte-
lezettségeim lesznek, amire nem a törvény kötelez minket. Nem 
a szerint értékelik munkánkat, hogy mit hoztunk létre, illetve ho-
-gyan és miből valósítjuk meg a terveket. A szlovák törvények 
szerint a polgármesternek „polgármesterkednie” kell és nem 
építeni, gyarapítani a közvagyont és javítani a községben az 
életkörülményeket. Soha sem ezek az elvek vezettek engem. 
Mindig áldozatokat hoztam, hogy megfelelő körülmények 
között élhessünk. Tudásomat és képességeimet a falu szolgála-
tába állítottam. Az eredmény látható és kézzelfogható, a számok 
világosan beszélnek. A községet 3 mil. Kčs vagyonnal vettem át. 
Ma 2 milliárd Sk a község vagyona. Mindez tehermentes köz-
ségi vagyon komolyabb kötelezettségek nélkül. A létrehozott 
érték elsősorban a mi javunkat szolgálja. 

y MIK EZEK? y

Parkolók a személykocsik részére, a szociális-egészségügyi 
központ első szakasza a megkezdett kórház részleggel, halot-
tasház, harangláb és a temető felújítása. Sportközpont, vízmű, 
kutak, vízvezeték, szennyvízcsatorna, szennyvíz - tisztító állomás, 
esővíz elvezető csatorna, utak, járdák, a községháza felújítása 
kongresszusi teremmel és konyhával, hűtőkamrákkal és digitá-
lis technikával kibővítve. Közösségi Ház szállással, étkezéssel,  
kongresszusi teremmel, bowling bárral. Üzletközpont, 40 la-
kásos tömbház fodrászattal és kozmetikai szalonnal. Az óvoda 
épületének, a parókiának és a templomnak a teljes felújítása. 

Touto cestou sa im chcem poďakovať za kladný prístup a obe-
tovanie sa aj nad rámec svojho pracovného času. Taktiež ďaku-
jem všetkým, ktorí pracovali na stavbe podkrovných priestorov 
MŠ. Práce boli realizované prostredníctvom obecnej stavebnej 
spoločnosti Poľnostav pod vedením Ing. Gajdoša, konateľa 
spoločnosti, ktorý riadil odborné stavebné práce týchto za-
mestnancov:  Mura Jaroslav, Bunda Martin, Bunda Peter, Bunda 
Ivan, Tóth Pavol, Ladislav Horváth a Jozef Horváth. Ďalej chcem 
poďakovať živnostníkom: Budzák Ján st., Budzák Ján ml., Bud-
zák Milan, Halčin Stanislav, elektrikárovi p. Ungrady Rastislav a 
spoločnosti, ktorá inštalovala kúrenie, odpad a vodu (spoloč-
nosti ISZA).

Stavebné práce budú pokračovať. Momentálne prebieha vý-
berové konanie na dodávku zariadenia na detské ihrisko, ktoré 
chceme modernizovať. Pred MŠ sa vybuduje parkovisko, aby 
sme zvýšili bezpečnosť cestnej premávky pre našich najmen-
ších. Objekt sa zateplí a farebne upraví, aby budova esteticky 
zapadla do prostredia. Uvažuje sa aj o zriadení plaveckého ba-
zénu s detskou saunou. 

* Stavebne sme pokročili na objekte amfiteáter. Vybudovali sa 
šatne, sociálne zariadenia, miestnosť réžie. Zakryla sa stavba, 
vyhotovila sa strešná konštrukcia vrátane strešnej krytiny, elek-
trická slaboprúdová rozvodná sieť, osadili sa plastové okná,  
realizoval sa rozvod vody a odpadu. Ďalej sa bude pokračovať  
s obkladačskými prácami, budova sa zateplí a zrealizujú sa ďal-
šie súvisiace práce.

* Pripravili sme už tradičné rozsvietenie Betlehema (19. 12. 
2010) spojené s vianočným koncertom. Dňa 12. 12. 2010 sa 
konal Mikuláš pre deti. Ozdobou vianočných sviatkov sa stali 
drevorezbárske diela. Podujatí sa zúčastnilo mnoho detí, kto-
ré mali z akcií obrovskú radosť. Touto cestou ďakujem deťom, 
rodičom a všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na zrealizované podu-
jatia. Vianočný koncert, na ktorom vystúpili Peter Stašák a Kata-
rína Knechtová so sestrou, bol ozdobou večera. Režisérom bol 
Peter Hudák, obyvateľ obce. Vianočný koncert sa stane pravi-
delným podujatím našej obce. 

Ďakujem poslancom, zamestnancom OZ i p. režisérovi za aktív-
ny prístup a podporu pri organizovaní spomínaného podujatia. 
Ešte raz sa chcem poďakovať sponzorom, ktorí umožnili zor-
ganizovanie týchto podujatí: Gabriel Albert, František Schmidt, 
KUENZ-SK, IEE Sensing Slovakia, SCHELLING Slovakia, SOLDI 
PLUS.

* Obec prebudovala pivnicu pri terajšom spoločenskom cen-
tre. Pôvodná pivnica slúžila pre našich predkov ako sklad ľadu. 

V zimných mrazivých mesiacoch občania narezali ľadové kocky 
a uskladnili ich v spomínanej pivnici. Ľad sa využíval počas roka 
pri rôznych spoločensko-náboženských udalostiach na chla-
denie. Táto pivnica bola schátralá, časť obyvateľov ju využívalo 
ako sklad komunálneho odpadu. Obec z vlastnej iniciatívy zlik-
vidovala tento odpad a priestor prebudovala na vínnu pivnicu. 
Práce sa začali ešte v lete 2010 a tento rok pokročili. V priebe-
hu dvoch mesiacov bude odovzdaná do prevádzky pre širokú 
verejnosť, napríklad na ochutnávku vín. Podarilo sa nám ju do-
budovať tak, aby sa pôvodná pivnica zachránila. Na otvorenie 
pivnice Vás srdečne pozývame.

* V prvú februárovú sobotu sa konal aj pravidelne organizova-
ný reprezentačný ples obce – tohto roku sa uskutočnil už jeho 
20. ročník. Zorganizovali sme aj diskotéku pre mládež v Spolo-
čenskom centre obce Kechnec.

* Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizačnej a vodovod-
nej rozvodnej siete na obecnom úrade boli nutné z technicko-
-stavebných nedostatkov, ktoré sa objavili počas ich 10-ročné-
ho prevádzkovania. V súčasnosti prebieha komplexná rekon-
štrukcia kanalizačnej vodovodnej rozvodnej siete a časti vyku-
rovacieho systému. Prevádzkyschopné zariadenia, ktoré budú 
vymenené za nové sa využijú v športovom areáli, kde máme  
v pláne vybudovať šatne pre športovcov s dostatočným poč-
tom sociálnych zariadení. 

Aj v budove športového areálu sme nútení vykonať rekonštruk-
ciu kompletného vodovodného systému a odpadovej rozvod-
nej siete v záujme zabezpečenia hygienických noriem aj so zre-
teľom na prevádzku gastrozariadení. 

* Ďalšie úpravy sa vykonali na objekte: Stredisko správy a 
údržby v priemyselnej zóne, v susedstve závodu GETRAG 
FORD Transmissions Slovakia, kde bude umiestnená protipo-
žiarna ochrana, dopravné stredisko a správa údržby. Do budúc-
na sú naplánované aj úpravy na budove obecnej polície. Obec 
disponuje vozovým parkom, ktorým zabezpečuje podľa potre-
by rôzne verejnoprospešné, stavebné, rekonštrukčné práce, 
odvoz smetí, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, atď.

V zimnom období obec na vlastné náklady v pravidelných in-
tervaloch čistila chodníky, parkoviská a autobusové zástavky. Je 
potrebné vážiť si tieto práce, ktoré si vyžadujú námahu a znač-
né úsilie i seriózny prístup. V našej obci je to samozrejmosťou, 
ale v iných obciach či mestách na Slovensku sa takéto ani po-
dobné práce nepraktizujú. 

OBEC   FALUOBEC   FALU
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Ezeknek az építményeknek a felszereltségét is biztosítani kel-
lett, hogy céljuknak megfelelően lehessen őket használni. Ezért 
az alábbi járműveket kellett megvásárolnunk: traktor, szemetes 
kocsi, villás szóró autó, csatornatisztító, konténerek, utcaseprő 
autó, teherkocsik , pickup, minibusz, műhelykocsi, gallyaprító és 
még számos egyéb gép, hogy a lakosság színvonalas életkörül-
ményei biztosítva legyenek. Voltak embert próbáló időszakok is, 
amikor igen nehéz körülmények között folytattuk az építkezést, 
de ezt is megoldottuk.

MI VALÓSULT MEG AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
(2010. 11. 27.) ÓTA ?

* Teljesen felújítottuk az óvoda tetőterét. Ezáltal új termekkel 
bővült az óvoda : tornateremmel, nyelvi- és számítógép terem-
mel, tanári szobákkal az óvónőknek és az igzgatónőnek, helyi-
séggel a takarítónőnek, a taneszközöknek, arhívummal és szo-
ciális helyiségekkel. Az építési munkák befejezése után a járási 
tisztiorvos a Kassa-vidéki járás legjobban felszerelt óvodájának 
minősítette és engedélyezte a tetőtér használatba vételét. A fel-
-újítási munkálatokat működő óvodában kellett elvégezni, ami 
külön terheket rótt a tanítónőkre és az ellátó személyzetre is. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak a pozi-
tív hozzáállásukért és a plusz munkáért. Megköszönöm azoknak 
a munkáját is, akik a tetőtér átépítésén dolgoztak. A munkála-
tok a Poľnostav községi építővállalat végezte el Gajdoš mérnök, 
ügyvezető irányítása alatt, aki a szakmunkások: Mura Jaroslav, 
Horváth László , Horváth József, Bunda Martin, Bunda Peter, 
Bunda Ivan és Tóth Pavol munkáját irányította. Köszönetemet 
fejezem ki az itt dolgozó vállalkozóknak is : id. Budzák Ján, ifj. 
Budzák Ján, Budzák Milan és Halčin Stanislav kőműveseknek, a 
villanyszerelést végző Ungrady Rastislavnak és vízvezetékszere-
lést végző ISZA cégnek.

A munkálatok tovább folytatódnak. Jelenleg a játszótér kivite-
lezőjének a kiválasztása történik, mert ezt is modernizálni sze-
retnénk. Az óvoda elé parkolót építünk, hogy biztonságosabb 
legyen a közúti forgalom a legkisebbek számára. Az épület 
hőszigetelést kap és homlokzati festést, hogy jobban illeszked-
jék környezetébe. Tervezzük egy úszómedence megépítését is 
gyerek szaunával. 

* Előbbre haladtunk az amfiteátrum építésével is. Elkészültek 
az öltözők, műszaki helyiségek, szociális helyiségek. Elkészült 
a tetőszerkezet és a tetőfedés, a gyengeáramú elektromos ve-
zeték, a nyílászárók is a helyükre kerültek és elkészült a víz- és 
szennyvíz vezeték. A folytatásban előbb a csempézés majd 
az épület hőszigetelése következik és az ezekhez kapcsolódó 
munkálatok.

* 2010. december 19-én a hagyományos Betlehem kivilágítást 
karácsonyi koncerttel kötöttünk egybe. 2010. december 12-én 
a Mikulás is eljött a gyerekekhez. Karácsonyi ünnepi akcióinknak 
szép színfoltjai lettek a fafaragó müvészek munkái. A rendezvé-
nyek nagyon sok gyereknek hoztak óriási örömöt. Köszönjük ne-
kik, a szülőknek és mindenkinek aki részt vett a rendervényeken. 
A karácsonyi koncert, amelyen Peter Stašák valamint Katarína 
Knechtová és nővére lépett színpadra, az est fénypontja lett. A 
koncert rendezője községünk lakója, Hudák Peter mérnök volt. 
A karácsonyi koncerteket a jövőben szeretnénk rendszeressé 
tenni. 

Köszönöm a rendezőnek a képviselőknek és az alkalmazottak-
nak az említett rendezvény sikeres lebonyolítását. Még egyszer 
szeretném megköszönni támogatóinknak, hogy lehetővé tették 
ezeknek az akcióknak a megvalósítását : Albert Gábor, Schmidt 
Ferenc, KUENZ - SK, IEE Sensing Slovakia, SCHELLING Slovakia, 
SOLDI PLUS.

* A község átépítette a Közösségi Ház melletti pincét. Az ere-
deti pince jégveremként szolgálta elődeinket. A fagyos téli hó-
napokban jégtömböket vágtak ki és ebben a pincében tárolták. 
A jeget aztán az év folyamán a legkülönbözőbb társadalmi - val-
lási eseményekkor használták hűtésre. Ez a pince már nagyon 
lepusztult állapotban volt, a lakosság egy része szeméttároló-
ként használta. A község saját költségén eltakarítatta a felhal-
mozódott szemetet és borpincévé alakítatta át. A munkát tavaly  
nyáron kezdtük és idén is folytatódik. Két hónapon belül kerül 
átadásra, ahol akár borkóstolókat is rendezhetnek a későbbiek-
ben. A hozzáépítést sikerült úgy megoldani, hogy az eredeti 
pince is megmaradt. A pince megnyitására szeretettel várjuk 
Önöket.

* Február első szombatján megrendeztük a község hagyomá-
nyos reprezentációs bálját, idén már 20. alkalommal. A fiata-
loknak diszkót rendeztünk a Közösségi Házban. 

* A tíz éves intenzív használat során kialakult műszaki prob-
lémák miatt szükségessé vált a községi hivatalban a szociális 
helyiségek felújítása. Jelenleg a víz- és szennyvízvezeték teljes 
cseréje folyik és a központi fűtés részleges felújítása. A lesze-
relt, de még működőképes berendezéseket a Sportközpontban 
használjuk majd fel, ahol öltözőkkel és szociális helyiségekkel 
tervezzük bővíteni a jelenlegi kapacitást.

A Sportközpontban is fel kell újítani a víz- és szennyvíz hálózatot, 
hogy teljesíteni tudjuk az egészségügyi előírásokat, figyelembe 
véve a gasztocentrum működtetésével fellépő nagyobb igény-
bevételt. 

* A GETRAG FORD Transmission Slovakia szomszédságában 
levő Közigazgatási és Karbantaróközpont épületein is foly-
tatódtak a munkálatok. Itt kap helyet a tűzoltóság, gépjármű 
park és a közigazgatási központ. Tervezzük a községi rendőr-
ség épületének a befejezését is. A község jelentős gépparkkal 
rendelkezik, ezekkel látja el a legkülönbözőbb feladatokat, úgy 
mint az építési munkák, szemétgyűjtés, a közutak és járdák kar-
bantartása, stb. 

 A téli hónapokban a község saját költségén rendszeres idő-
közönként tisztítatta a járdákat, parkolókat és autóbusz meg-
-állókat. Értékelni kell ezeket a munkákat, amelyek sok időt és 
energiát követelnek. Nálunk ez természetes állapotnak számít, 
de Szlovákia más községeiben vagy városaiban sem ilyen, sem 
ehhez hasonló szolgáltatást nem nyújtanak.
Időszerű események

VEĽKONOČNÉ PAŠIE

Veľká Noc - jeden z nezameniteľných symbolov príchodu jari, 
ale tiež významný kresťanský sviatok sa nezadržateľne blí-
ži. Na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich rokov 
obec Kechnec opäť pripravuje Pašiové hry, ktoré sa uskutočnia  
17. apríla 2011 o 16.30 hod. na obvyklom mieste v strede obce. 

Pašie pripomínajú historické udalosti ukrižovania Ježiša. Budú 
dvojjazyčné a doplnené ekumenickou bohoslužbou troch 
cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a reformovanej. Obec 
taktiež vystaví drevorezbárske diela pripomínajúce smutnú 
udalosť spred 2000 rokov.

Veľkonočné pašie dávajú príležitosť prežiť v spoločenstve veľ-
konočné posolstvo a v nemalej miere je to aj možnosť obozná-
miť sa s podstatou Veľkej noci. Obec takto vytvára podmienky 
i pre duchovné naplnenie občanov - bez rozdielu národnosti a 
vierovyznania. 

Naplní nás radosťou, ak pozvanie na organizované podujatie 
prijmete a strávite nedeľňajšie poobedie naplnené kultúrno-
náboženskou tematikou. Organizovanie akéhokoľvek poduja-
tia si vyžaduje obetavých ľudí a nie je tomu inak ani v tomto 
prípade. Nezávisle od toho, koľkí sa podujatia zúčastnia. Treba 
si však ceniť, že ešte niekto organizuje aj takéto podujatie, aby 
sa ľudia mohli stretávať.

HÚSVÉTI PASSIÓ

Húsvét – a tavasz egyértelmű szimbóluma és jelentős keresztény 
ünnep- megállíthatatlanul közeleg. Az előző évek kedvező visz-
szajelzései alapján Kenyhec község ismét passiójátékokat ren-
dez, amelyre 2011. április 17-én 16:30-kor kerül sor a szokott 
helyen, a falu központjában.

A passiójátékok Jézus keresztre feszítésének történelmi esemé-
nyeit elevenítik fel. Az előadás kétnyelvű lesz, ökumenikus - ró-
mai katolikus-, görög katolikus- és református istentisztelettel 
kiegészítve. Kiállításra kerülnek azok a faszobrok is, amelyek ezt 
a csaknem 2000 évvel ezelőtti eseményt idézik fel. 

A passiójátékok megtekintése alkalmat ad rá, hogy közösen 
éljük át a Húsvét misztériumát és hogy megérthessük az ünnep 
lényegét. A község ezzel is igyekszik kilelégíteni a lakosság lelki 
szükségleteit nemzetiségre vagy vallási hovatartozásra való te-
kintet nélkül.

Nagy örömünkre szolgál majd, ha elfogadják meghívásunkat és 
velünk töltik ezt a kulturális – vallási témakörű vasárnap délutánt. 
Bármilyen rendezvény megszervezése nagyon sok munkával 
jár, és nincs ez másképp most sem. Függetlenul attól, hányan 
jönnek el. Mindenesetre értékelni kell, hogy valaki, még szervez  
ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket,  amik  közelebb hozzák  
egymáshoz  az embereket.

OBEC   FALUOBEC   FALU

UDALOSTI     ESEMÉNYEK
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V KECHNECI SA OPÄŤ PLESALO

V sobotu 5. februára sa v obci Kechnec opäť plesalo až do rána bieleho. Už v poradí 
20. ročník reprezentačného plesu bol prehliadkou skvelých tanečných výkonov, krás-
nych dám a elegantných pánov. Vyše 350 hostí sa zabávalo pod hudobnou taktov-
kou speváčky Marcely Laiferovej, hudobnej skupiny No limits, ľudovej hudby Železiar 
a speváka Robi Szikoru z Maďarska. Trojjazyčné moderátorské umenie predviedla 
Vera Wisterová a na svoje si prišli i milovníci historického šermu. Po ukážke zo svoj-
ho repertoáru vyzvala skupina historického šermu Via Cassa starostu obce Kechnec  
JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho na zápis do pamätnej knihy, čo úvodu plesu prepožičalo 
slávnostný nádych. 

Sponzori podujatia: FACHMAN s. r. o. Košice, DRUSTAV Svidník, SCORP MICHA-
LOVCE, ZDRUŽENIE CEVING, EUROVIA SK, KUENZ – SK, SCHELLING Slovakia, 
KOSTMANN, NEOMAD, SKANSKA, Poľnohospodársko-stavebná výroba obce Kech-
nec, V.O.D.S. a. s., AGROPULZ Skároš, BEP s. r. o., RHB SOLUM, SUPREMA, SEAT – p. 
Vlasatý, MEDI – MARTI, rod. Barnová, rod. Langová.

Ceny do tomboly venovali: Obec Kechnec, Gabriel Holcer, Z&Z Parkety, František 
Schmidt, SEAT – p. Vlasatý, Obec Abaújalpár, Golden Royal – p. Maté, Ing. Ladislav 
Šnír, JUHAPHARM, HENKEL.

VŠETKÝM SPONZOROM ĎAKUJEME!

MEGINT BÁLOZTAK KENYHECEN

Február 5-én szombaton ismét hajnalig báloztak Kenyhecen. A sorrendben immár  
20. reprezentációs bál a kitűnő táncospárok, gyönyörű hölgyek és elegáns urak sereg-
szemléje volt. A több mint 350 vendég szórakoztatásáról Marcela Laiferová énekesnő, 
a No limits együttes, a Železiar népi zenekar valamint a magyarországi vendégművé-
sz – Szikora Robi gondoskodott. Az est műsorvezetője Vera Wisterová három nyelven 
szólt a vendégekhez, ami igazán elismerésre méltó teljesítmény. A történelmi harci 
játékok szerelmeseinek impozáns bemutatót tartott a Via Cassa társulat. A bemutató 
után felkérték a község polgármesterét, JUDr. Ing. Konkoly Józsefet, hogy írjon pár 
szót az emlékkönyvbe, ami még ünnepélyesebbé tette a megnyitási ceremóniát.

A rendezvény támogatói: FACHMAN s.r.o. Košice, DRUSTAV Svidník, SCORP MI-
CHALOVCE, ZDRUŽENIE CEVING, EUROVIA SK, KUENZ – SK, SCHELLING Slovakia, 
KOSTMANN, NEOMAD, SKANSKA, Poľnohospodársko-stavebná výroba obce Kech-
nec, V.O.D.S. a. s., AGROPULZ Skároš, BEP s. r. o., RHB SOLUM, SUPREMA, SEAT – p. 
Vlasatý, MEDI – MARTI, Barna család, Lang család.

A tombola-díjakat adományozták: Kenyhec Község, Gabriel Holcer, Z&Z Parkety, Fran-
tišek Schmidt, SEAT – p. Vlasatý, Abaújalpár Község, Golden Royal – p. Maté, Ing. La-
dislav Šnír, JUHAPHARM, HENKEL

MINDEN TÁMOGATÓNKNAK KÖSZÖNJÜK !

NOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V KECHNECI

Logistické centrum, ktoré 1. marca 2011 oficiálne otvorila spo-
ločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, bolo postave-
né v rekordne krátkom čase – za 6 mesiacov. Bude plniť funkciu 
distribučného centra na zabezpečenie včasných dodávok jed-
notlivých častí pre výrobu prevodoviek a ako exportná zóna pre 
hotové prevodovky. Do nového centra s rozlohou 10,000 m2 
spoločnosť investovala 8 miliónov eur. 

ÚJ LOGISZTIKAI KÖZPONT KENYHECEN

A GETRAG FORD Transmissions Slovakia 2011. március 1-én 
nyitotta meg a rekordidő – 6 hónap- alatt megépült Logisztikai 
Központját. Az új részleg elosztó központként működik és fela-
data a sebességváltók gyártásához szükséges alkatrészek be-
szerzése és a késztermék exportálása. A 10 000 m2 alapterületű 
központ megépítése 8 millió euróba került.

CROWN BEVCAN SLOVAKIA SA ROZRASTÁ

Spoločnosť Crown Bevcan Slovakia, jeden z najväčších výrob-
cov obalov na svete, dokončuje montáž druhej linky, ktorej 
výstavba začala v septembri minulého roka. Na zabezpečenie 
jej chodu bolo prijatých 35 zamestnancov prevažne na pozíciu 
„mechanik“. Závod na výrobu plechoviek pre nápoje bol v Prie-
myselnej zóne Kechnec slávnostne otvorený 23. apríla 2010. 

BŐVÍT A CROWN BEVCAN SLOVAKIA 

A világ egyik legnagyobb italos doboz gyártójának, a Crown 
Bevcan Slovakiának kenyheci üzemében befejezéséhez közele-
dik a második gyártósor szerelése, melyet a múlt év szeptembe-
rében kezdtek el. Működtetéséhez 35 munkást vettek fel, több-
ségében gépész pozícióba. Az italos dobozokat gyártó vállalat 
ünnepélyes megnyitója 2010. április 23-án volt az Ipari Parkban.

MÁJOVÉ SČÍTANIE ĽUDU

Po desiatich rokoch opäť poskytne najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie nielen nové údaje o počte obyvateľov Slovenska, 
ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a 
ekonomickej štruktúre. Sčítanie obyvateľov, bytov a domov sa 
vykoná k 21. máju 2011 na celom území Slovenskej republiky. 
Tohtoročné sčítanie ľudu sa po prvýkrát uskutoční vo všetkých 
členských krajinách Európskej únie naraz pri využití porovnateľ-
ných definícií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu budú výsled-
ky sčítania i medzinárodne porovnateľné. 

Čas sčítania stanovila Vláda SR od 13. mája do 6. júna 2011, 
pričom formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od  
21. mája do 6. júna 2011 a v elektronickej podobe od  
21. mája do 29. mája 2011. Štatistický úrad SR prispôsobil sčí-
tacie formuláre jazykovým potrebám niektorých národnostných 
menšín. Okrem slovenského jazyka vám sčítací komisár môže 
poskytnúť aj formuláre v maďarskom, rómskom, rusínskom a 
ukrajinskom jazyku.

MÁJUSI NÉPSZÁMLÁLÁS

A legnagyobb statisztikai felmérés, tíz év eltelte után, nem csak 
a lakosság számáról nyújt friss adatokat, hanem annak demo-
gráfiai, kulturális, műveltségi, szociális és gazdasági szerkeze-
téről is. A népszámlálás 2011. május 21-én lesz Szlovákia egész 
területén. Először lesz népszámlálás az Európai Únió összes tag-
országában egyidejűleg a felmérési adatok összehasolnlítható 
meghatározásával.

Magát az összeírást Szlovákia Kormánya a május 13-a és a június 
6-a közötti időszakban határozta meg, miközben a formany-
omtatványokat papíron május 21-től június 6-ig, elektronikus 
változatban május 21-től május 29-ig töltik majd ki. A Szlovák 
Statisztikai Hivatal némely nemzetiség nyelvén is elérhetővé tet-
te a formanyomtatványokat. A szlovák nyelvű változaton kívül 
ma gyar, roma ruszin vagy ukrán nyelvű nyomtatványt is kérhet-
nek a számlálóbiztosoktól.

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda svoju ná-
ruč každému dopraje. 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej so-
boty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní 
pokojom a dôverou.

Želáme vám krásne veľkonočné sviatky a radosť z každého pre-
žitého jarného dňa.

HÚSVÉTI JÓKÍVÁNSÁGOK

Ünneplő ruhába öltöztek a fák, pattognak a rügyek s virít a virág, 
egy kis madár dalol a rétek felett, Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

A Zöldcsütörtök szeretete, a Nagypéntek hite, a Fehérszombat 
reménysége és a Húsvétvasárnap győzelme adjon erőt mindan-
nyiunknak és töltse be lelkünket békével és bizalommal.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepekt kívánunk és örömet 
minden tavaszi napon! 

|
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FUTBALISTI Z OBCE KECHNEC

Zimná príprava dorasteneckého mužstva FK KECHNEC začala 
10. januára 2011 striedavo na ihriskách kurtov a v okolitom te-
réne. Pred samotnou prípravou sa naši mladí športovci zúčast-
nili futbalového turnaja v hádzanárskej hale v Košiciach, kde  
v konkurencii šiestich mužstiev vystúpili na bronzový stupienok. 

Vo februári chlapci odohrali prípravné zápasy so Šarišskými Mi-
chaľanmi, v ktorých utrpeli prehru v prvom kole 6:2 a v druhom 
kole ich súper zdrvujúco zdolal 12:3. 

V marci sme si nenechali ujsť prípravné zápasy v Sabinove, kde 
sme prehrali po celkom dobrom výkone 6:3 a v Košickej Novej 
Vsi, odkiaľ sme odchádzali ako víťazi s výsledkom 5:3.

V Bratislave 9. až 10. marca sme si zmerali sily s najlepšími muž-
stvami na Majstrovstvách Slovenska vo futbale a v silnej konku-
rencii sme sa umiestnili na zaslúženom 7. mieste. 

Moje ďakujem patrí chlapcom za vzornú reprezentáciu obce 
Kechnec i východného Slovenska, ďalej pánovi starostovi Jo-
zefovi Konkolymu za maximálnu podporu a vytvorenie pod-
mienok na tréningy a v neposlednom rade predsedovi klubu 
Ladislavovi Dankovi.

Špeciálne chcem poďakovať Štefanovi Fečovi, ktorý mi je nápo-
mocný v každom ohľade.

Dúfam, že vynaložené úsilie zúročíme na majstrovských zápa-
soch, ktoré odštartujú 9. apríla o 10.00 hod. na domácej pôde 
na ihrisku v Seni so súperom z Domaňoviec. Všetci milovníci 
dobrého futbalu sú srdečne vítaní. 

Nándor Szabó
tréner dorasteneckého mužstva FK KECHNEC

KENYHECI FUTBALLISTÁK

Az FK Kenyhec ifi csapatának téli felkészülése 2011. január 10-
én kezdődött felváltva a sportpályán és a környező terepen. Ezt 
megelőzően ifjú sportolóink futballturnén vettek részt a Kassai 
Kézilabda-csarnokban, ahol 6 csapat közül a harmadik helyen 
végeztek. 

Februárban előkészítő mérkőzéseket játszottak Šarišské Micha-
ľany-val, ahol az első körben 6:2 –re kikaptak, a második körben 
pedig megsemmisítő vereséget szenvedtek ellenfelüktől 12:3 
gólaránnyal.

Márciusban sem hagytuk ki az előkészítő mérkőzést Sabinov-
-ban, ahol 6:3- ra vesztettünk és Kassa Újfaluban sem, ahol vi-
szont 5:3-ra győztünk. 

Március 9. és 10-én Pozsonyban a Szlovák Bajnokságon mérhet-
tük össze erőnket a legjobb csapatokkal és az erős konkurenci-
ában a 7. helyen végeztünk.

Köszönettel tartozom a fiúknak, hogy méltó módon képviselték 
Kenyhecet és Kelet Szlovákiát, továbbá Dr. Konkoly József pol-
gármesternek a maximális támogatásért és a futball klub elnö-
kének, Danko László mérnöknek. 

Külün köszönöm meg Fečo Istvánnak, hogy segítségemre van 
minden tekintetben. 

Remélem, hogy eddigi erőfeszítéseinket kamatoztathatjuk a baj-
noki mérkőzéseken, amelyek április 9-én , 10:00 órakor kezdőd-
nek hazai környezetben, Szinán Domaňovice ellen. A jó futball 
szerelmeseit várjuk !

Szabó Nándor
az FK Kechnec edzője


