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

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

VI. évfolyam, 2/2012 szám, Szeptember, nem eladó
Ročník VI, Číslo 2/2012, September, nepredajné

Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,
končia teplé letné dni a pomaly sa schyľuje ku novým školským 
povinnostiam a pracovne intenzívnejším jesenným dňom. Verím, 
že ku zrelaxovaniu a novým silám sme v Kechneci vytvorili 
podmienky aj pre Vás a Vašu rodinu. 

Som nesmierne rád, že v športovom areáli nastal čulý ruch. Tenis, 
futbal  a mnoho ďalších možností dáva priestor na športové  
či spoločenské vyžitie.

Obec pre všetky deti na MDD pripravila nádherný deň plný 
hier a zábavných atrakcií. Na Deň matiek sme všetkým 
Kechnečankám venovali koncert populárnych folkových  
s p e v á k ov  b ratov  N e d vě d ovcov.  Zo rg a n i zov a l i  s m e  
už 7. ročník Kechneckých dní. V amfiteátri a športovom areáli sme 
spustili pravidelné premietanie športových prenosov či filmov. 
V duchu kultúrneho pokroku budeme v obci Kechnec i naďalej 
pokračovať v usporadúvaní nových atraktívnych podujatí.

Nedá mi nespomenúť úspešnú verejnoprospešnú akciu, ktorá 
odhalila vážne nedostatky v znečisťovaní životného prostredia  
v katastrálnom území obce Kechnec. Srdečne ďakujem všetkým, 
ktorí sa zúčastnili a pridali ruku k dielu počas podujatia „Spoznaj 
svoje katastrálne územie – odstraňovanie divokých skládok“.  
Vyzbieralo sa neskutočné množstvo odpadu, ktoré patrí  
na oficiálne vytvorené skládky a nie do voľnej prírody. 

Na záver nám všetkým želám ešte pekné babie leto a školákom 
úspešný štart v školských laviciach. 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Tisztelt polgártársak, 
kedves barátaim,
véget érnek a meleg nyári 
napok és lassan közelednek 
az új iskolai kötelességek, 
illetve a munkával teli inten-
zívebb őszi napok. Hiszek 
abban, hogy a pihenéshez 
és az új erő gyűjtéséhez 
megfelelő körülményeket 
biztosítottunk Önnek és 
családjának Kenyhecen.

Végtelenül boldog vagyok, 
hogy a Sportközpontban 
mozgalmas élet indult be. 
Tenisz, futball és sok egyéb 
lehetőség nyílik a sport és társadalmi tevékenységek végzésére.

A község a gyermekek számára játékokkal teli szórakoztató napot 
szervezett. Anyák napja alkalmából minden kenyheci hölgynek 
ünnepi koncertet ajándékoztak a népszerű folklór énekesek, a 
Nědved testvérek. Megrendeztük immár a 7. Kenyheci Napokat. 
Az Amfiteátrumban és a Sportközpontban elkezdtük a rendszeres 
sportközvetítések és filmek vetítését. A kulturális szellem fejlesztése 
érdekében tovább fogjuk folytatni az újabb látnivaló rendezvények 
szervezését.

Mindenképpen említésre méltó a sikeres közhasznú tevékenység, 
amely komoly hiányosságokat fedett fel környezetszennyezés 
szempontjából Kenyhec község kataszteri területén. Szívből 
köszönöm mindazoknak, akik részt vettek és vállaltak az „Ismerd 
meg katasztered – a fekete szemétlerakatok felszámolása” címen 
szervezett akción. Rengeteg szemét gyűlt össze, ami hivatalosan 
kijelölt szemétlerakatok helyére tartozik, nem pedig a szabad 
természetbe. 

Végezetül még mindannyiunknak szép vénasszonyok nyarát kívánok, 
s az iskolásoknak sikeres kezdést az iskolapadok között.

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec község polgármestere

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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Naďalej pre vás pripravujeme množstvo 
zaujímavých akcií, preto si nenechajte 
ujsť príležitosť stráviť príjemné chvíľky  
posedením v krytom gastro zázemí  
s veľkoplošnými obrazovkami. Stále 
si môžete aj zašportovať. K dispozícii 
sú vám 2 terragreenové ihriská s mož- 
nosťou on-line rezervácie na novej 
stránke www.sport.kechnec.sk. Novinky  
a zaujímavosti nájdete aj na facebookovej 
stránke Športový areál Kechnec.

Továbbra is készítünk Önöknek számos 
érdekes akciót, ezért ne hagyják ki a kellemes 
időtöltés lehetőségét a nagy képernyős 
televíziókkal ellátott fedett gastro területén. 
Még mindig fennáll a sportolás lehetősége. 
2 terragreen pálya áll rendelkezésükre, 
melyeket online foglalhatnak le az új  
www.sport.kechnec.sk weboldalunkon. Az 
újdonságokat és érdekességeket megtalálják 
a facebook-os oldalon a Športový areál 
Kechnec név alatt.

V piatok a v sobotu (22. a 23. 
júna) sa v Kechneci uskutočnil  
u ž  v  p o r a d í  7 .  r o č n í k 
populárnych Kechneckých 
dní. Nielen obyvatelia obce 
Kechnec, ale aj návštevníci 
zo  š i ro k é h o  o k o l i a  m a l i 
m o ž n o s ť  p o č a s  d v o c h 
d n í  v z h l i a d n u ť  b o h a t ý 
program a na vlastnej koži  
s i  o d s k ú š a ť  m n o ž s t v o 
z a u j í m a v ý c h  a t r a k c i í . 
Najmenším sa obec zavďačila 
b á b k o v ý m  p re d s t a ve n í m 
Janko a  M rakohrad,  pre 
milovníkov kvalitného vína 
bola pripravená ochutnávka 
vo vínnej pivnici. Rockeri 
nepohrdli koncertom rockovej 
kapely z Göncu a mnohí sa 
tešili na sprievod masiek, 
mažoretiek, bubeníkov, hercov, 
jazdcov na koňoch po dedine. 
Piatkový večerný program 
zakončila kapela Revival Band 
Maté Péter emlékzenekar  
a diskotéka pod taktovkou DJ 
FEELa. 

V sobotu si návštevníci pozreli  
a  o c h u t n a l i  d o b r o t y  

z  m e d z i n á ro d n e j  s ú ť a ž e  
vo varení špecialít, prípadne sa 
zúčastnili futbalového turnaja. 
Do skoku im zahrala ľudová 
hudba Železiar. Nezabudlo sa 
ani na deti, ktoré čakal bohatý 
program zakončený diskotékou 
s penovou show. Prekvapením 
večera bol koncert kapely 
A C / D C  R e v i v a l  B a n d  
a  p r o j e k c i a  z o s t r i h u 
najzaujímavejších okamihov 
z Kechneckých dní a filmu 
z cyklu Encyklopédia obcí 
Slovenska. Večer tradične 
zakončila diskotéka, na ktorej 
prevetral  skvelú muzičku  
DJ Spotty.

ĎAKUJEME SPONZOROM
KUENZ SK, GETRAG FORD 
Tr a n s m i s s i o n s  S l o v a k i a , 
D o p p e l m a y r ,  S c h e l l i n g 
Slovakia, Juhapharm, Suprema, 
D.I.Z. spol. s.r.o., RHB Solum, 
SCORP, Združenie CEVING, 
DRUSTAV Svidník, Koncsol 
Farm, Júlia Horváthová, rod. 
Sedáková, Obec Kechnec, 
Poľnohospodársko-stavebná 
výroba obce Kechnec s.r.o.

Pénteken és szombaton, tehát 
június 22. és 23-án megren-
dezésre került a 7. népszerű 
Kenyheci Napok. Nemcsak a 
község lakosságának, hanem 
a környékbeli látogatóknak is 
lehetőségük volt betekintést 
nyerni a kétnapos változatos 
programsorozatba és saját 
b ő r ü k ö n  t a p a s z t a l h a t t á k 
m e g  a  r e n g e t e g  é r d e k e s 
attrakciót. A község a legkiseb-
b e k n e k  b á b s z í n h á z z a l 
kedveskedett a „Jancsi és a 
Felhőkarcoló” bemutatásával, a 
borkedvelőknek borkóstolás volt 
előkészítve a borospincében. A 
rockerek se utasították el a gönci 
rock együttes koncertjét, sokan 
örvendtek a falun végighaladó 
maszkos-, mazsorett-, dobos-, 
színész-, és lovas felvonulásnak. 
A péntek esti programot a Máté 
Péter emlékzenekar, majd a DJ 
FEEL diszkó taktusai zárták.

S z o m b a t o n  a  l á t o g a t ó k 
megtekintették és megkóstolták 
a  n e m ze t köz i  f őzőve r s e ny 
különlegességeit, esetleg részt 
vettek a futballversenyen. 

Mozgásba hozta őket a Železiar 
népzene. Nem felejtkeztünk 
meg a gyermekekről  sem, 
akiket gazdag program várt és 
a programot diszkó hab-show 
zárt. Az est meglepetése az 
AC/ DC Revival Band koncertje 
és a szlovák községek Encik-
l o p é d i á j á n a k  r é s z e i b ő l  a 
Kenyheci Napok legérdekesebb 
pillanatainak vetítése volt. Az 
estét hagyományszerűen diszkó 
zárt, melyen Dj Spotty remek 
zenével szórakoztatott.

KÖSZÖNJÜK 
TÁMOGATÓINKNAK 
KUENZ SK, GETRAG FORD Trans-
missions Slovakia, Doppelmayr, 
Schelling Slovakia, Juhapharm, 
Suprema, D.I.Z. spol. s.r.o., 
RHB Solum, SCORP, Združenie 
CEVING, DRUSTAV Svidník , 
Koncsol Farm, Horváth Júlia, 
Sedák család, Kenyhec község, 
Poľnohospodársko-stavebná 
výroba obce Kechnec s.r.o.

Športový areál Sportközpont

Kechnecké dni 
s AC/DC Revival Band

Kenyheci Napok 
az AC/ DC Revival Band-el

PRIDAJTE SI NÁS NA FACEBOOKU
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Kenyhec község köszöni mindenkinek, aki 
2012. május 26-án, szombaton részt vett az 
„Ismerd meg katasztered – a fekete szemétle-
rakatok eltávolítása” című akción. Ez a sikeres 
közhasznú rendezvény komoly beavat-
kozásokat fedett fel a környezetszennyezés 
területén. A jövőben az ilyen és hasonló 
cselekvésekhez a község szigorú intézke-
désekhez fog folyamodni. Kenyhec község 
kataszteri területén megfelelő feltételek 
vannak kialakítva annak érdekében, hogy 
ne keletkezzenek illegális lerakatok a szabad 
természetben.

A szombati akción körülbelül 150 ember 
gyűlt össze, melyen minden korosztály 
képviseltette magát. Hozzávetőlegesen 
100 tonna különféle hulladék gyűlt össze. A 
Kassai Horgász Egyesület, Migléc Község és 
több vállalkozó is csatlakozott az akcióhoz.  

Obec Kechnec ďakuje všetkým občanom, 
ktorí sa v sobotu 26. mája 2012 zúčastnili 
akcie „Spoznaj svoje katastrálne územie 
– odstraňovanie divokých skládok“. 
To t o  v y d a r e n é  v e r e j n o p r o s p e š n é 
podujatie odhalilo vážne zásahy v oblasti 
znečisťovania životného prostredia. 
Voči takémuto a podobnému konaniu 
bude obec v budúcnosti vyvodzovať 
prísne opatrenia. Na katastrálnom území 
obce Kechnec sú vytvorené dostatočné 
podmienk y,  aby nemusel i  vznik ať  
nelegálne skládky vo voľnej prírode. 

Na sobotňajšej akcii sa zišlo približne 150 
ľudí každej vekovej kategórie. Vyzbieralo sa 
úctyhodných cca 100 ton rôzneho odpadu. 

A gépeket a Poľnohospodársko-stavebná 
výroba obce Kechnec s.r.o. és Koncsol Tibor 
nyújtotta, a konténereket és a zsákokat a 
község biztosította.

Az akcióba a lakosság minden korosz-
tálya bekapcsolódott, idősebb gyerekek, 
szülők kisebb gyerekekkel, a polgármester 
helyettes asszony Dudáš Alena, a kenyheci 
képviselőtestület tagjai Schmidt Ferenc, Ing. 
Danko László, Ing, Šnír László, Kaško Tibor, 
a község összes alkalmazottja, az óvoda 
pedagógusai, az egyes bizottságok tagjai, 
akik a községi hivatal mellett tevékeny-
kednek. Minden résztvevőnek köszönjük. 
Hozzáállásuk kal  megmutatták ,  hogy 
érdekeltek abban, hogy tisztaság és rend 
legyen ott, ahol éppen élnek vagy tevékeny-
kednek.

Akcie sa zúčastnil aj Rybársky zväz Košice, 
obec Milhosť a viaceré podnikateľské 
s u b j e k t y .  M e c h a n i z m y  p o s k y t l a 
Poľnohospodársko-stavebná výroba obce 
Kechnec, s.r.o. a Tibor Koncsol, kontajnery  
s vrecami dala k dispozícii obec Kechnec. 

Do akcie sa zapojili občania všetkých 
vekových kategórii, staršie deti, rodičia  
s malými deťmi,  zástupkyňa starostu obce 
pani Alena Dudášová, poslanci OZ pri OcÚ 
Kechnec František Schmidt, Ing. Ladislav 
Danko, Ing. Ladislav Šnír, Tibor Kaško, všetci 
zamestnanci obce a obecnej spoločnosti, 
učiteľky MŠ Kechnec, členovia jednotlivých 
komisií pôsobiacich pri OcÚ. Všetkým 
zúčastneným ďakujeme. Svojím prístupom 

A lakosok a fekete szemétlerakatok megsem-
misítése keretén belül kataszteri területükkel 
ismerkedtek, és többször meglepődtek 
az eldugott helyek szépségével, melyeket 
éppen felfedeztek. Rádöbbentek arra, 
hogy Kenyhec község területe lenyűgöző 
természettel bővelkedik, amit érdemes 
védeni és fejleszteni. Végezetül pedig Špilka 
Gábor gulyást főzött a Hernád folyó mellett, 
illetve a gyermekek számára szalonna- és 
kolbászsütés volt előkészítve. Szakmai 
felügyelet mellett lehetőségünk volt a sütés 
hagyományának felelevenítésére a fiatal-
sággal együttműködve. Minden résztvevőnek 
köszönjük azt az értékelhetetlen segítséget, 
mellyel hozzájárult környezetünk rendezé-
séhez.

ukázali ,  že majú záujem o čistotu  
a poriadok tam, kde práve žijú, či pôsobia.
V rámci likvidácie divokých skládok 
sa občania zoznamovali  so svojím 
katastrálnym územím a neraz ostali 
prekvapení krásou zákutí, ktoré spoznali. 
Uvedomili si, že územie obce Kechnec 
oplýva nádhernou prírodou, ktorú stojí 
za to ochraňovať a zveľaďovať. Na záver 
pán Gabriel Špilka uvaril guľáš pri rieke 
Hornád a pre deti bolo nachystané 
opek anie s laniny a k lobások .  Pod 
odborným dohľadom sme mali možnosť si 
zopakovať tradíciu opekania a spoluprácu 
s mládežou. Všetkým účastníkom ďakujeme  
za neoceniteľnú pomoc pri zveľaďovaní 
nášho kechneckého územia.

Ismerd meg katasztered

Spoznaj svoje katastrálne územie
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V rámci denného letného tábora sme s deťmi navštívili 1. augusta 
2012 Zoo v Nyiregyhazi v Maďarsku. Okrem zoologickej záhrady 
sme boli aj v Oceániu. Výlet bol krásny. Videli sme rôzne druhy 
živočíchov, od vtákov cez chrobáky až po africké zvieratá. Deťom 
sa páčila „Tulenia show“, ktorá bola veľmi zábavná. Tulene skákali, 
plávali a robili veľa trikov. Deň ubehol ako voda a nastal čas vrátiť sa 
domov. Dúfam, že na tento super deň nikdy nezabudneme.

Gabriela Koránová

Nyári tábor keretében 2012. augusztus 1-jén a gyermekekkel a nyíregy-
házi állatkertbe kirándultunk. Az állatkerten kívül meglátogattuk az 
Ocenáriumot is. A kirándulás csodálatos volt. Különböző típusú állat-
fajokat láttunk a madaraktól kezdve a bogarakon keresztül egészen 
az afrikai állatokig. A gyerekeknek a nagyon szórakoztató „Fóka show” 
tetszett. A fókák ugrándoztak, úszkáltak és sok trükköt csináltak. A nap 
nagyon hamar eltelt és eljött a hazatérés ideje. Remélem, hogy ez a 
szuper nap mindenki számára felejthetetlen lesz.

Korán Gabriella

V utorok 8. mája 2012 sa v amfiteátri obce Kechnec uskutočnil 
koncert pri príležitosti Dňa matiek. O 17.00 hodine podujatie 
otvorila speváčka Ágnes Hornyák a po nej vystúpili najznámejší 
českí folkoví speváci František a Honza Nedvědovci.

Anyák napja alkalmából ünnepi koncert került megrendezésre 2012. 
május 8-án a kenyheci amfiteátrumban 17. 00 órai kezdettel. Elsőként 
Hornyák Ágnes énekesnő lépett a közönség elé, őt a cseh folkzene legis-
mertebb képviselői František és Honza Nedvěd fellépése követte.

Letný tábor Zoo Nyári tábor a ZOO-ban

Nedvědovci v Kechneci Nědved testvérek Kenyhecen
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Kechneckí škôlkari sa v máji tohto roku zúčastnili viacerých 
akcií. Zažili plavecký výcvik v hoteli Atlantis v maďarskom meste 
Hajdúszoboszló, Deň matiek v MŠ, podujatie „Spoznaj svoje 
katastrálne územie“ a oslavy MDD.

Mesiac máj sa stal patrónom štyroch tém, ktoré sa premietli  
do výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Cieľom prvej témy „Koho 
chcem držať za ruku“ bolo vštepovať deťom lásku k svojej rodine. 
Škôlkari sa učili básne a piesne o mamách a svojich najbližších.  
Na oslave Dňa matiek zatancovali a zaspievali trojjazyčne,  
aby ukázali schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.

A kenyheci óvodások több akció tagjai voltak idén májusban. Úszó 
képzésen vettek részt a magyarországi Atlantis hotelben Hajdúszo-
boszlón, anyák napján az óvodában, „Ismerd meg katasztered” című 
rendezvényen illetve a gyermeknapi ünnepségen.

Május hónap négy téma patrónusa lett, melyek az óvoda nevelő-
oktató tevékenységében tükröződtek. Az első téma „Kézen fogva”, 
melynek célja a gyerekek család iránti szeretetének szilárdítása. A 
gyermekek verseket és énekeket tanultak az édesanyáról és a közeli 
családtagokról. Az anyák napi ünnepségen táncoltak és háromféle 
nyelven énekeltek, hogy megmutassák idegen nyelvi tudásukat.

Potrebu chrániť a neznečisťovať prírodu sa deti učili prostred-
níctvom témy „Vláčik separáčik“ a účasťou na podujatí „Spoznaj 
svoje katastrálne územie“.

Témou „Cesta dažďovej kvapky“ sa deti oboznámili s vodou  
a kolobehom vody v prírode. „Čo všetko chýba deťom  
ku šťastiu“ deti dobre vedia. Svojich najbližších a veľa zábavy si užili  
na oslavách Dňa detí v škôlke i v amfiteátri obce Kechnec.

A természet védelmének és óvásának fontosságát az „Osztályozó 
vonat” téma keretén belül tanulták illetve részvételükkel az „Ismerd 
meg katasztered” című rendezvényen.

A gyermekek „Az esőcsepp útja” témája esetén megismerkedtek a vízzel 
és a természetbeni vízkörforgással. „Mi hiányzik a gyermekek boldog-
ságához” a gyerekek jól tudják. A gyermeknapi ünnepségen család-
tagjaikkal a jó hangulatnak örvendhettek az óvodában és a kenyheci 
Amfiteátrumban egyaránt.

Materská škola 

Óvoda 

Deň detí v Kechneci Gyermeknap Kenyhecen
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 Skôr ako začneme hovoriť o projekte Akvaparku a verejného kúpaliska, potrebujeme si ozrejmiť 
niekoľko dôležitých skutočností. A to prípravu samotného projektu, majetkovoprávne vysporiadanie 
územia, realizačný projekt a  realizáciu vrtu. 

 Realizácia vrtu nebola financovaná z obecných finančných prostriedkov, ale súkromným investorom. 

 Samotný projekt, tak ako každý, ktorý vznikol na k.ú. obce Kechnec bol podporovaný obcou a 
vytvárali sa vhodné podmienky na realizáciu. Prvoradou úlohou je, aby bol projekt úspešne dokončený. 
Každý projekt je závislý od financií. V našom prípade, ak by sa projekt realizoval ucelene čiže Akvapark, 
vonkajšie kúpalisko a hotel, vyžadovala by sa čiastka cca 50 miliónov EUR, mimo finančných prostriedkov, 
ktoré už súkromný sektor prefinancoval. Kľúčovou otázkou zostáva odkiaľ budú zabezpečené potrebné 
finančné zdroje a kto bude schopný a ochotný takúto čiastku prefinancovať. Obcou sa šíria rôzne takzvané 
„zaručené správy“, že už vieme, kto bude vlastníkom a pre koho sa Akvapark buduje. Zrejme pre starostu. 
Sú to absurdné zavádzajúce a neprofesionálne tvrdenia. Pochopiteľne vlastníkom bude ten, kto dokáže 
prefinancovať spomínaný investičný náklad a pustí projekt do prevádzky. Nikto nerád riskuje. Projekt je 
finančne náročný. Ak sa projekt zrealizuje, poskytne každému občanovi obce obrovské možnosti v oblasti 
podnikania v cestovnom ruchu a obchode. Projekt bol pripravovaný bez toho, aby sa občan spolupodieľal na 
jeho vzniku. Dňom spustenia Akvaparku do prevádzky sa život obce zmení na nepoznanie. Bude potrebné 
riešiť a vytvárať ubytovacie a stravovacie kapacity, rôzne služby. Vytvoria sa nové pracovné príležitosti. 
Každá rodina, ktorá vlastní dom, bude môcť podnikať vo vlastných priestoroch a vo vlastných podmienkach 
formou zabezpečenia ubytovania. Toto sú podnikateľské možnosti, ktoré chceme vytvoriť v prvom rade pre 
občanov. Vytvorené podmienky budú pre všetkých, ktorí budú chcieť podnikať. Pre tých, ktorí sa z rôznych 
dôvodov nebudú môcť zapojiť do podnikateľskej činnosti, ostane možnosť využívať ponúknuté príležitosti 
v rámci vybudovania projektu. Je potrebné sledovať cieľ a veľmi chcieť, aby bol projekt úspešný. Musíme 
urobiť všetko preto, aby sa doterajšie vynaložené investičné náklady vrátili (na projekt, na pozemok, 
na geotermálny vrt, ktorý má hĺbku 1114 bm), aby sa všetko zhodnotilo a nezapadlo prachom. Máme 
obrovskú príležitosť, ktorú by bola veľká škoda premárniť ako pre obec, pre všetkých našich spoluobčanov, 
tak aj pre mňa a pre všetkých tých, ktorí do tohto projektu vložili svoje odborné znalosti, energiu, čas a 
finančné prostriedky. Najťažšia otázka na vyriešenie stále ostáva.  Sú ňou finančné prostriedky na realizáciu. 
 

 Z mojej doterajšej praxe Vám môžem potvrdiť a je to holý fakt, že na každý projekt, ktorý bol 
doposiaľ (od roku 1990 až po súčasnosť) realizovaný, spustený do prevádzky, resp. rozostavaný na k.ú. 
obce Kechnec som krvopotne finančné prostriedky zabezpečoval sám na rôznych úrovniach štátnej správy 
Slovenskej republiky. Sú to projekty, ktoré v prvom rade zabezpečujú občiansku vybavenosť – vodovod, 
rozvodná sieť, studne, kanalizácia splášková a dažďová, čistička odpadových vôd, úpravňa vody, obchodné 
centrum, dom smútku, 40-bytová jednotka, sociálno-zdravotný komplex, športový areál – tenisové kurty, 
trávnaté futbalové ihrisko, rekonštrukcia a prístavba budovy obecného úradu, spoločenské centrum, cesty, 
chodníky, parkoviská, oporné múry, amfiteáter s parkom, materská škola, autobusové zastávky, niekoľko 
novostavebných obvodov, samotná priemyselná zóna, kde sa doteraz vytvorilo 3000 priamych pracovných 
miest a 7000 nepriamych pracovných miest. Veľký podiel angažovanosti sa prejavil pri rekonštrukčných 
prácach na majetkoch Rímskokatolíckej farnosti v Kechneci, ktoré boli v dezolátnom stave. 
 
 Prevažná väčšina občanov obce a  širokého okolia vidia, o čom píšem  a rozprávam. Vedia, že za 
týmito výsledkami je veľmi veľa obete, vedomostí, schopností a práce, ktorú som často robil na úkor svojej 
rodiny, voľného času a zdravia. Vážení čitatelia obecných novín, posúďte sami, či je to málo, alebo či je to 
dostačujúce. Výsledky práce starostu to nie sú lacné teórie a prázdne sľuby, ale sú to konkrétne výsledky 
dlhodobej koncepčnej práce, s ktorými sa môžete dennodennej realite stretnúť a stotožniť.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Szükséges néhány fontos tényezőt tisztázni, mielőtt az Élmény- és a nyilvános fürdő projektről beszélnénk. Mégpedig 
magát a projekt előkészítését, a terület tulajdonjogi elrendezését, megvalósítását illetve a fúrás végrehajtását.

 A fúrás kivitelezése nem a községi pénzeszközökből volt finanszírozva, hanem magánszektorból- 
magánbefektető által.

 Ezt a projektet is úgy, mint minden egyéb projektet, amely Kenyhec község k.t. jött létre (pl. az Ipari Zóna koncep-
ciója és sok egyéb projekt), a község támogatta, illetve teremtette elő a megvalósításhoz szükséges körülményeket. 
Elsődleges feladat az, hogy sikeresen fejezzük be a projektet. Minden projekt a pénzeszközöktől függ. Esetünkben, 
ha a projekt teljesen megvalósulna, tehát az Élményfürdő, szabadtéri fürdő és hotel, akkor kb. 50 millió EUR részletet 
igényelne, azokon a pénzeszközökön kívül, amelyeket már a magánszektor újrafinanszírozott. Itt a kulcskérdés az, 
hogy honnan lesznek bebiztosítva a szükséges pénzforrások és ki lesz képes és hajlandó ilyen részletet újrafinan-
szírozni? A községben különféle úgynevezett „biztos hírek” terjengnek, hogy tudjuk már, ki lesz a tulajdonos, és kinek 
építik az Élményfürdőt. Természetesen a polgármesternek. Ezek értelmetlen, megtévesztő és szakszerűtlen állítások. 
Egyértelműen az lesz a tulajdonos, aki újra tudja finanszírozni az említett beruházási költséget és üzembe helyezi a 
projektet. Senki se szeret kockáztatni. A projekt pénzigényes. Ha az adott projekt megvalósul, minden polgár számára 
óriási lehetőséget nyújt majd a vendéglátás és az üzlet területén. A polgárok részvétele nélkül volt előkészítve a projekt. 
Az Élményfürdő üzembe helyezésének napjától a község élete felismerhetetlenségig fog majd változni. Szállást, étkezési 
befogadóképességet és egyéb szolgáltatást lesz szükséges megoldani és kialakítani. Új munkalehetőségek jönnek létre. 
Minden család, aki családi házzal rendelkezik, saját térségeiben illetve körülményei között tud majd szállásbiztosítás 
formájában vállalkozást folytatni. Ezeket a vállalkozási lehetőségeket elsősorban a polgárok érdekében szeretnénk 
kialakítani. A kialakított körülmények mindazok rendelkezésére áll majd, akik vállalkozást szeretnének folytatni. 
Azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak majd bekapcsolódni a vállalkozási területbe, fennáll a lehetősége 
annak, hogy kihasználják a projekt által felkínált lehetőségeket. Követni kell a célt és nagyon kell akarni, hogy sikeres 
legyen a projekt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az eddigi befektetett beruházási költségek megté-
rüljenek (a projektre, földterületre, geotermális fúrásra, melynek mélysége 1114 fm), hogy minden megvalósuljon, 
és ne váljon porrá. Óriási lehetőségünk van, nagy kár lenne, ha elmulasztanánk. Úgy, mint a községnek és polgár-
társainknak, éppúgy hatalmas csalódás lenne számomra is, illetve mindazoknak, akik szaktudásukat, energiájukat, 
idejüket és pénzeszközeiket fektették be ebbe a projektbe. A megoldás legnehezebb kérdése még mindig fennáll, 
mégpedig a megvalósításhoz szükséges pénzeszköz.

 Eddigi gyakorlatomból állíthatom és ez a színtiszta igazság, hogy az összes projekt, ami eddig meg volt valósítva 
(1990- től egészen a jelenig), üzembe helyezve illetve felépítve Kenyhec község k.t.-én egyedül, vért izzadva biztosí-
tottam be a pénzeszközöket a Szlovák Köztársaság Állam Igazgatóság különféle szintjein. Ezek olyan projektek, amelyek 
elsősorban polgári felszereltséget nyújtanak- vízvezeték, elvezető hálózat, kutak, szenny-és esővíz hálózat, szennyvíz-
tisztító állomás, vízmű, Üzletközpont, halottasház, 40 lakásos tömbház, szociális-egészségügyi központ, Sportközpont- 
teniszpályák, füvesített futballpálya, községi hivatal felújítása és bővítése, Közösségi Ház, utak, járdák, parkolóhelyek, 
támfalak, szabadtéri színpad parkolóval, óvoda, autóbuszmegálló helyek, néhány újonnan épült övezet, maga az Ipari 
Zóna, ahol 3000 közvetlen és 7000 közvetett munkahely lett kialakítva. A részvállalás nagymértékben megmutatkozik 
a kenyheci római katolikus egyház tulajdonán végrehajtott rekonstrukciós munkálatokon is, melyek romos állapotban 
voltak.

 A lakosság nagy része és a környék lakossága is látja, hogy miről írok és beszélek. Tudják, hogy ezek mögött 
az eredmények mögött nagyon sok áldozat, tudás, képesség és munka van, melyet gyakran a családom, szabad 
időm és egészségem rovására tettem. Tisztelt községi újság olvasói, ítéljék meg Önök, hogy ez kevés vagy elegendő. A 
polgármester munkájának eredménye nem hitvány elmélet és ígéret, hanem a hosszantartó elméleti munka konkrét 
eredménye, melyekkel a valóságban nap, mint nap találkozhatnak és azonosulhatnak.

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec község polgármestere

Aká je situácia 
s projektom „Akvapark“ ?

Mi a helyzet az 
„Élményfürdő” projekttel?
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 To, že som sa rozhodol svoj duševný majetok  - vedomosti, rozum, schopnosti a kreativitu odovzdať 
v prospech obce, spoločnosti širokého okolia a v nemalej miere v prospech Slovenskej republiky. Akú má 
teraz hodnotu môj duševný majetok, ktorý som odovzdal v prospech spoločnosti, keď ho chceme vyjadriť 
v číslach? Obec Kechnec mala v roku 1990 majetok v hodnote 3 milióny KČS a bola takmer bez akejkoľvek 
infraštruktúry. Teraz má obec čistý ničím nezaťažený obecný majetok v hodnote cca 2 miliardy SKK (teda 66 
miliónov EUR). Obecný majetok v prvom rade slúži všetkým občanom obce, ako aj občanom širokého okolia  
a celej Slovenskej republiky. Nebudoval sa na úkor úverového zaťaženia obce Kechnec. Vždy sa dôsledne 
zvažovala každá investičná akcia tak, aby sme nezaťažovali terajšiu a budúcu generáciu úvermi a nevys-
tavovali obec možnému zadĺženiu. Je to model, ktorý nám v maximálnej miere napísal život a okolnosti 
samé.  Na otázku prečo bolo potrebné čakať tak dlho a prečo rozvoj obce do roku 1990 stagnoval nech 
si čitatelia obecných novín nájdu odpovede sami. Ja som zásadne minulosť nikdy nepodrobil zaslúženej 
kritike. Žili sme v Kechneci do roku 1990 tak, ako žili vtedajší zodpovední funkcionári. Nech oni nesú 
zodpovednosť a nech sami prezentujú a zdôvodňujú vtedajšiu stagnáciu obce, ako chcú. Rozhodne z mojej 
doterajšej skúsenosti môžem tvrdiť a konštatovať, že tie výsledky, ktoré sa dosiahli v období rokov 1990 až 
2012, sa dali dosiahnuť aj do roku 1990. V  rokoch 1990 až 2012 sa hľadali spôsoby riešenia a nie dôvody, 
prečo sa nedá. Môžeme jednoznačne konštatovať, že kde je vôľa, tam je cesta a toto sa naplnilo do slova a 
do písmena na k.ú. obce Kechnec na všetkých úrovniach života občanov, či fyzických alebo právnických osôb. 
Tento model dáva záruky do budúcnosti. Je to tvrdá ekonomika, ktorá zaručuje prežitie každej rodiny na 
slušnej životnej úrovni. Naše výsledky, práca a serióznosť zviditeľnila obec Kechnec v širokom okolí, doma 
na Slovenku i v zahraničí. Obyvatelia Kechneca sa dennodenne tešia rešpektu, chvále a uznaniu. Môžeme 
sa hrdo hlásiť k myšlienke, že všetkým nám tu žijúcim a pracujúcim na k.ú. obce Kechnec politická zmena  v 
roku 1989 viac dala, ako vzala. Na mnohých miestach počujeme, že sa ľudia prikláňajú k názoru, že im táto 
politická zmena vzala zo životnej úrovne viac než dala. Stále platí stará zásada „Pomôž sám sebe, aj pán Boh 
Ti pomôže!“. Toto porekadlo sa v našich podmienkach naplnilo niekoľko stonásobne. 
         
Vážení čitatelia,

 v poslednom období po obci kolujú nepodložené fámy, ktoré nemajú žiadne racionálne a ani 
hodnoverné základy. Šíria sa rôzne polopravdy, dokonca nepravdivé informácie, ktoré nevytvárajú kľudné 
prostredie na tvorivú prácu. Sú pred nami náročné úlohy, ktoré sa dajú zvládnuť len spoločným úsilím. 
Nemal by nám byť osud pripravovaných projektov ľahostajný. Práve dozrel čas, aby sme to, čo je potrebné 
dokončiť dokončili a naďalej vytvárali nové podmienky na zvyšovanie životnej úrovne všetkých nás. Zdravá 
kritika je na mieste. Každý múdry človek sa vie poučiť, snaží sa zdravú kritiku prijať, odstrániť chyby a 
vyriešiť veci tak, aby okolie a čo najviac občanov bolo spokojných. Nie je to inak ani v našej obci. Myslíme si 
(prevažná väčšina občanov obce), že podrobiť doteraz dosiahnuté výsledky len negatívnym hodnoteniam, 
je nenáležité a nespravodlivé. Určite mi dáte za pravdu, že kritizovať je najľahšie. Horšie je, keď máme tvoriť 
a priamo zodpovedať za svoju prácu. Sú medzi nami aj takí občania, ktorí sa radi pridávajú ku kritizujúcim 
osobám, ktoré nič nedokázali v našich životoch zmeniť. Používajú dlhodobo zaužívané frázy, napr. „Komu 
to treba?“ „K čomu je to potrebné?“ „Pre koho sa to budovalo?“ Taká a podobná filozofia bola v Kechneci 
osvedčenou do konca r. 1989. Najlepšou odpoveďou na nezdravú kritiku a demagógiu sú dosiahnuté 
výsledky, ktoré vidíme dennodenne. Môžeme porovnať stav do r. 1989 so stavom od r. 1990 až po súčasnosť. 
Každý súci človek vie posúdiť sám, čo je zlomyseľnosť a zákernosť, čo je seriózne a veľavravné. Každý vie, 
kde sa nachádzala obec Kechnec v spoločenskom rebríčku do r. 1989 a kde sa nachádza na vnútroštátnom, 
ba aj v celosvetovom spoločenskom rebríčku v súčasnosti. Štátne a diplomatické návštevy na najvyšších 
úrovniach sa uskutočňovali so záujmom zistiť, ako sme rozvíjali a  rozvíjame komplexné riešenie miestnej 
územnej samosprávy, ktorá priamo pozitívne ovplyvňuje kvalitu života občanov. Z uvedeného dôvodu, je 
potrebné zvážiť každé slovo, čo vyslovíme. Nachádzame sa v prostredí vzdelaných, pracovitých a schopných 
ľudí, rastie nám perspektívna mladá generácia. Nepokazme nerozvážne to, čo sme tvrdo vybudovali 
a budujeme. Absolvovali sme spoločne náročnú a tŕnistú cestu vyskladanú rôznymi úskaliami. Cesta k 
úspechu bola ťažká a náročná. Z mojej životnej skúsenosti viem, že úspech sa málokedy odpúšťa ľudská 
závisť dokáže divy, napr. spochybniť, znevažovať, urážať a ubližovať najmä tým, ktorí dokázali takmer z nuly 
dostať našu obec na takú úroveň, v akej sa momentálne nachádzame. Som presvedčený, že väčšina občanov 
mala a má pozitívny vzťah, ctia si a vážia všetko to, čo som pre nich urobil a dúfam za Vašej výdatnej 
podpory ešte urobím.

 Intenzívne pracujeme na príprave realizácie projektu Akvapark. V prvej etape by sa realizovalo verejné 
kúpalisko a samotný Akvapark s parkoviskom a ďalším zázemím. Rokovania prebiehajú so zahraničným 
investorom, ktorý by financoval a prevádzkoval celé zariadenie. Pokiaľ všetky rokovania budú dotiahnuté do 
úspešného konca, tak sa výstavba  začne realizovať v roku 2013. Samotná realizácia potrvá približne 1 rok.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

 Azért, hogy eldöntöttem, hogy átadom szellemi tulajdonomat, mégpedig a tudást, értelmet, képes-
séget és kreativitást a község, a környékbeli társadalom és nem kis mértékben a Szlovák Köztársaság javára. 
Milyen a szellemi tulajdonom jelenlegi értéke, melyet átadtam a társadalom javára, ha ki szeretnénk fejezni 
számokban? Kenyhec községnek 1990-ben 3 millió KČS értékű tulajdona volt és nem rendelkezett szinte 
semmilyen infrastruktúrával. Jelenleg a községnek kb. 2 milliárd SKK értékű tehermentes tulajdona van 
(tehát 66 millió EUR). A község tulajdona elsősorban a község lakosainak, a környékbeli lakosoknak és az 
egész Szlovák Köztársaságnak szolgál. Kenyhec községet nem építettük hitellel terhelve. Minden beruházási 
akció következetesen volt megfontolva, hogy ne terheljük hitelekkel a mostani és a jövőbeli generációt, illetve 
ne sodorjuk adósságba a községet. Ez modell, amit maga az élet és a körülmények maximális mértékben 
írtak meg. A kérdésre, hogy „Miért kellett ilyen sokáig várni és miért ingadozott a község fejlődése 1990-ig? ”, 
keressék meg a választ maguk a községi újság olvasói. Lényegesen soha nem vetettem megérdemelt bírálat alá 
a múltat. 1990-ig éltünk, ahogy éltünk Kenyhecen, vállalják az akkori felelős funkcionáriusok a felelősséget. 
Képviseljék és indokolják meg az akkori községi stagnálást, ahogy akarják. Az eddigi tapasztalataim szerint 
határozottan kijelenthetem és megállapíthatom, hogy azokat az eredményeket, melyeket 1990 és 2012 között 
elértünk, el lehetett érni a múltban is 1990- ig. 1990 és 2012 időszakában megoldási módokat kerestünk és 
nem indokokat, hogy miért nem lehet. Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ahol akarat van, ott az út, és ez 
valósult meg szó szerint Kenyhec község k.t. minden polgár életszínvonalán akár fizikai, akár jogi személyek 
esetében. Ez a modell adja a jövő biztosítékait. Ez kemény gazdaság, amely megfelelő életszínvonalon biztosítja 
minden család túlélését. Eredményeink, a munka és a megbízhatóság tette népszerűvé Kenyhec községet 
itthon Szlovákiában és külföldön is. Kenyhec lakossága nap, mint nap tekintélynek, dicséretnek és elismerésnek 
örvendhet. Büszkén kapcsolódhatunk ahhoz a gondolathoz, hogy mindannyiunknak, akik Kenyhec község k.t. 
élünk és dolgozunk az 1989-es politikai változás többet adott, mint vett el. Sok helyen halljuk, hogy az emberek 
azt a nézetet vallják, hogy ez a politikai változás többet vett el tőlük, mint adott. Mindig érvényesül a régi 
alapelv „Segíts magadon, az Isten is megsegít!” Esetünkben ez a közmondás néhány százszorosan beteljesült.

Tisztelt Olvasók,

 Községünkben alaptalan híresztelések terjengnek az utóbbi években, melyeknek nincsenek ésszerű és 
hiteles alapjai. Különféle féligazságok, sőt még igazságtalan információk is, melyek nem teremtenek nyugodt 
környezetet az alkotó munkának. Embert próbáló feladatok vannak előttünk, melyeket csak közös erőfeszítéssel 
küzdhetünk le. Ne legyen a sors közömbös projekt készítés során. Éppen eljött az idő, hogy amit be kell fejezni, 
azt fejezzük be, és újabb feltételeket hozzunk létre mindenki életszínvonalának növelése érdekében. A józan 
kritikának van helye. Minden bölcs ember okul, igyekszik a józan kritikát befogadni, a hibákat elhárítani és 
megoldani úgy a dolgokat, hogy a környék és minél több polgár elégedett legyen. Nincs ez másként a mi 
községünkben se. Azt gondoljuk (a község túlnyomó része), hogy az eddigi elért eredményeket negatív értékelés 
alá vetni helytelen és igazságtalan. Biztos igazat adnak nekem abban, hogy kritizálni a legkönnyebb. Nehezebb 
már, ha alkotnunk illetve közvetlenül kell felelni munkánkért. Vannak köztünk olyan polgárok is, akik szívesen 
kapcsolódnak olyan kritizáló személyekhez, akik semmit nem bizonyítottak életünk megváltoztatásában. 
A régóta használt kifejezéseket alkalmazzák, mint pl. „Kinek kell ez?”, „Minek kell ez?”, „Kinek épült ez?” 
Kenyhecen ilyen és hasonló bevált filozófia volt 1989 végéig. A legmegfelelőbb válasz az egészségtelen kritikára 
és demagógiára a nap, mint nap látott elért eredmények. Az 1989-ig lévő állapotot összehasonlíthatjuk az 
1990-től a jelenig lévő állapottal. Minden alkalmas ember meg tudja állapítani, hogy mi a rosszindulat és 
alattomosság, mi a jelentős és sokatmondó. Mindenki meg tudja ítélni, hogy Kenyhec Község hol helyezkedett 
el a társadalmi ranglétrán 1989-ig és hol helyezkedik el jelenleg országos, sőt a társadalmi világranglistán. Az 
állami és diplomáciai látogatások a legmagasabb szinten jöttek létre abból az érdekből, hogy meghatározzuk, 
hogyan fejlesztettük és fejlesztjük a komplex megoldásokat a helyi önkormányzat esetében, amelyek közvetlen 
pozitív hatással vannak a lakosok életminőségére. Az említett indokok miatt meg kell fontolnunk minden szót, 
amit kiejtünk. Olyan környezetben élünk, ahol művelt, dolgos és alkalmas emberek élnek, nő a jövőbeni fiatal 
generáció. Meggondolatlanul ne rontsuk le azt, amit keményen kiépítettünk és építünk. Közösen vettünk részt 
különféle akadályokkal kikövezett úton. A sikerhez vezető út nehéz és igényes volt. Élettapasztalatom alapján 
tudatában vagyok annak, hogy a siker ritkán elismert. Az emberi irigység csodákra képes, pl. kételkedik, 
becsmérel, sérteget és árt azoknak, akik nulláról hozták olyan szintre községünket, amit jelenleg lehetőségünk 
van látni, és amelyben élünk. Meg vagyok győződve, hogy a lakosság többségének pozitív kapcsolata volt és 
van, tisztelik és becsülik mindazt, amit értük tettem és feltételezem, hogy az Önök kiadós támogatásával teszek 
még.

 Intenzíven dolgozunk az Élményfürdő projekt megvalósításának előkészítésén. Az első szakaszban a 
nyilvános fürdő valósul meg és maga az Élményfürdő parkolója, valamint egyéb részei. Külföldi befektetővel 
zajlanak az egyeztetések, aki finanszírozna és üzemeltetne az egész berendezést. Míg az összes egyeztetés 
sikeresen befejeződik, úgy az építkezés 2013-ban kezdődne. A megvalósítás körülbelül 1 évet venne igénybe.

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec község polgármestere

Čo je zaujímavé 
na mojej práci starostu? 

Miért érdekes a munkám 
polgármesterként? 
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K e c h n e c k í  d ô c h o d c o v i a  s a  
2. augusta 2012 vybrali na výlet  
na termálne kúpalisko v Sóstó Nyíre-
gyházi v Maďarsku. Najstarší účastník 
pán Pavol Császár si pochvaľoval 
plavecký bazén, ženy dávali prednosť 
liečebným účinkom termálnej vody. 
D v o j h o d i n o v ú  c e s t u  o b e c ný m 
autobusom, ktorý im zdarma poskytla 

V sobotu 11. augusta 2012 sa začala 
futbalová sezóna 2012 / 2013. Novú sezónu 
začíname dobrými správami. Žiacke 
mužstvo sa po kvalitatívnom a kvanti-
tatívnom pokroku posunulo do vyššej  
krajskej súťaže: II. liga juh starší a mladší 
žiaci.

Domáce zápasy: 
starší žiaci -  sobota o 9:00 hod.
mladší žiaci -  sobota o 10:45 hod.
11. 08. 2012   Veľké Kapušany
25. 08. 2012   Rožňava
08. 09. 2012   Moldava nad Bodvou
29. 09. 2012   Sečovce 
13. 10. 2012   Galaktik Košice
27. 10. 2012   SAFI Prešov

Dorastenecké mužstvo sa po minuloročnom 

2012. augusztus 11-én, tehát szombaton 
elkezdődött a 2012/ 2013-as futball szezon. 
Az új szezont jó hírekkel kezdjük. Az ifi csapat 
a kvalitatív és a kvantitatív előrelépésével 
magasabb körzeti kategóriába lépett: II. liga 
dél idősebb és fiatalabb ifik.

Hazai mérkőzések:  
idősebb ifik – szombat 9.00 órakkor  
fiatalabb ifik- szombat 9.00 órakkor

2012. 08. 11.  Nagykapos
2012. 08. 25.  Rozsnyó
2012. 09. 08.  Szepsi
2012. 09. 29.  Gálszécs
2012. 10. 13.  Galaktik Kassa
2012. 10. 27.  SAFI Eperjes

A tavalyi ezüstérem megszerzésével felüdült 

striebornom umiestnení omladilo. Krajská 
súťaž IV. liga dorastu skupina Košicko-
Gemerská sa riadi podľa nasledovného 
rozpisu.

Domáce zápasy: 
UHČ: sobota o 14:00 hod.
11. 08. 2012 Trstené pri Hornáde
25. 08. 2012 Geča
08. 09. 2012 Budimír
22. 09. 2012  Svinica
29. 09. 2012  MFK Košice-Krásna
13. 10. 2012  Poproč
 
Mužstvo dospelých ŠK Maratón Seňa 
zmenilo sídlo a štatutárov. Všetci hráči 
z ŠK Maratón Seňa, ktorí mali  záujem o 
reprezentáciu TJ Maratón Seňa majú stále 
možnosť na bezplatnú preregistráciu. Avšak 

a serdülő csapat. Az alábbi időpontok szerint 
alakulnak a körzeti verseny IV. liga serdülő 
csapat Kassa-Gömöri csoport mérkőzései.

Hazai mérkőzések: 
UHČ: szombat 14.00 órakkor
2012. 08. 11. Abaújnádasd
2012. 08. 25. Hernádgecse
2012. 09. 08. Budamér
2012. 09. 22.  Svinica
2012. 09. 29. MFK Széplak     
2012. 10. 13. Poprocs

A felnőttek ŠK Maratón Szina csapatának 
helyszíne és szervezete megváltozott. Azoknak 
az ŠK Maratón Szina játékosoknak, akik 
képviselni szeretnék a TJ Maratón Szinát, 
még mindig lehetőségükben áll ingyenesen 
újraregisztrálni 2013. május végéig a TJ 

len do konca mája 2013. Potom nastane 
fúzia medzi klubmi ŠK Maratón Seňa a FK 
Kechnec. ŠK Maratón Seňa k 31. 05. 2013 
zanikne a ostane FK Kechnec.

Domáce zápasy ŠK Maratón Seňa hrané na 
ihrisku v Kechneci:
19. 08. 2012 o 16:30 Veľká Ida
26. 08. 2012 o 16:00  AC Jasov
29. 08. 2012 o 16:00 Byster
09. 09. 2012 o 15:30 Svinica 
23. 09. 2012 o 15:00 Perín
07. 10. 2012 o 14:30 Mokrance
21. 10. 2012 o 14:00 Ďurkov
 
Tešíme sa na Vašu podporu.
S pozdravom Ing. Ladislav Danko, predseda 
FK Kechnec a ŠK Maratón Seňa v Kechneci.

Maratón Szina csapatába. Aztán bekövetkezik 
a ŠK Maratón Szina és az FK Kenyhec csapatok 
egyesülése. 2013. 05. 31-én az ŠK Maratón 
Szina megsemmisül és fennmarad az FK 
Kenyhec.

ŠK Maratón Szina hazai mérkőzéseinek 
játszása a kenyheci futballpályán:
2012. 08. 19.   16: 30 Nagyida 
2012. 08.26.    16. 00 AC Jászó
2012. 08. 29.    16: 00 Byster 
2012. 09. 09.    15: 30 Svinica
2012. 09. 23. 15: 00 Perény
2012. 10. 07. 14. 30 Makranc
2012. 10. 21. 14: 00 Györke

Várjuk szurkolásukat!
Üdvözlettel Ing. Danko László, az FK Kenyhec 
és az ŠK Maratón Szina Kenyhecen elnöke

A kenyheci nyugdíjasok 2012. augusztus 
2- án Magyarországra kirándultak 
a nyíregyházi Sóstógyógyfürdőbe. 
Császár Pál, mint a legidősebb résztvevő 
az úszómedencét dicsérte, a nők a 
gyógyhatású termálvizet részesítették 
előnyben. A kétórás utat a kenyheci 
autóbusszal tették meg, melyet a község 
ingyenesen bocsátott rendelkezésükre 

obec,  s i  dôchodcovia  spestr i l i 
spevom obľúbených ľudových piesní  
z tunajšieho regiónu. Výborná zmrzlina 
na zástavke v Tokaji osviežila všetkých 
účastníkov výletu. Vykúpaní výletníci 
obci vyslovili poďakovanie za zorga-
nizovanie nezabudnuteľného výletu 
a v budúcnosti radi privítajú aj ďalšie 
podobné akcie.

és a helyi kedvelt népdalok éneklésével 
színesítették. A kirándulás résztvevőit 
a finom fagylalt üdítette fel a tokaji 
parkolón. A kirándulók köszönetüket 
fejezték ki a felejthetetlen kirándulás 
megszervezéséért, és a jövőben szívesen 
fogadják a hasonló akciókat.

Výlet do Sóstó Nyíregyháza

Nová športová sezóna

Új sportszezon 

A nyíregyházi Sóstó kirándulás 
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Podľa štatistiky návštevnosti stránky www.kechnec.sk cez google 
analytics bolo v období od 1. januára  do 30. júna 2012 zazna-
menaných 25 922 návštev, ktorých priemerná dĺžka trvania bola 
2 minúty 30 sekúnd. Tieto návštevy zrealizovalo celkovo 16 433 
jedinečných návštevníkov zo 70 krajín. Najviac návštev bolo  
zo Slovenska (23 056), Českej republiky (735), Maďarska (392) a z UK 
(304). 

Po „úvodnej stránke“ (17 532 návštevníkov) ľudí najviac zaujímali 
sekcie „fotogaléria“ (5 743 návštevníkov), „priemyselný park a profily 
firiem“ (5 717 návštevníkov) a sekcia „Priemyselná zóna Kechnec“  
(4 528 návštevníkov). 

A www.kechnec.sk oldal látogatottságának statisztikája szerint, 
mégpedig a google elemzés alapján 2012. január 1. és június 30. 
közötti időszakban 25 922 látogatás volt rögzítve, melynek átlagos 
hossza 2 perc 30 másodperc volt. Ezen látogatottságot összesen 70 
ország 16 433 egyedülálló látogatója valósította meg. A legtöbb 
látogatás Szlovákiából (23 056), Csehországból (735), Magyarországról 
(392) és Angliából (304) volt.

A „Kezdőoldal” után (17 532 látogató) az embereket az alábbi 
osztályok érdekelték a legjobban, mégpedig a „fotógaléria” (5 743 
látogató), az ipari park és a cégek profilja” (5 717 látogató) és az „Ipari 
Zóna Kenyhec” (4 528 látogató).

Návštevnosť našej 
webstránky 

Weboldalunk
látogatottsága
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Najviac návštev na stránke bolo zrealizovaných cez prehliadač 
google.sk (21 646), priamym vstupom (2 615) a cez referenčné 
stránky facebook.com (277). Najviac zadávaným slovným spojením 
do prehliadačov boli slová „Kechnec“ (4 278), neurčené (2 839)  
a „priemyselný park Kechnec“ (707). 

Za obdobie od 1. januára do 30. júna 2012 získal web  
www.kechnec.sk 15 398 nových návštevníkov a 10 524 
návštevníkov sa na stránku vrátilo.

A legtöbb látogató az oldalt a google.sk  böngészőn (21 646) keresztül 
tekintette meg, közvetlen belépéssel (2 615) és a facebook.com (277) 
közösségi oldal révén. A böngészőben a leggyakrabban használt 
szókapcsolat a „Kenyhec” (4 278), határozatlan (2 839) és az „ipari park 
Kenyhec” (707).

A www.kechnec.sk weboldal 15 398 új látogatóra tett szert és 10 524 
látogató tért vissza az oldalra a 2012. január 1-je és június 30-a közötti 
időszakban.


