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

Újdonságok, érdekességek  
és információk Kenyhecről

VII. évfolyam, 2/2013 szám, Október, nem eladó
Ročník VII, Číslo 2/2013, Október, nepredajné

Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,
dovolenkové obdobie máme za sebou a opäť sa otvorili 
brány škôl.  Život v jednotlivých rodinách sa vrátil  
do zaužívaného kolobehu. Prajem všetkým školákom  
či študentom veľa úspechov pri zvládaní svojich nových povin-
ností.

Obecné aktivity počas leta dynamicky napredovali i keď 
veľké horúčavy, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí, 
nám sťažili prácu. Opäť sme sa zamerali na zvyšovanie 
životnej úrovne občanov obce, prebiehali najmä viaceré 
rekonštrukcie. Na 40-bytovej jednotke sme zastaralé  
a nefunkčné celky nahradili modernými tak, aby esteticky 
a účelne zapadali do nášho prostredia. Dobudovali sme 
chodníky, pričom sme dbali na ich jednotnosť a účelnosť. 
Počas výstavby chodníkov sme riešili aj vybudovanie 
vjazdov do rodinných domov. Stavali sa tak, ako tomu bolo  
v predošlých rokoch najmä preto, aby sa zachovala účelnosť, 
jednotnosť a maximálny dôraz na  estetickú stránku.
Výrazne sme pokročili v budovaní obchodno-podnikateľského 
centra v strede obce. Radi by sme stavbu dostali do takej 
fázy, aby sa v zimných mesiacoch dalo s prácami pokračovať  
vo vnútri objektu.

Denno-denne sa nám prostredie v Kechneci doslova mení pred 
očami. Bez koncepčného, cieľavedomého a trvalého prístupu by 
sme však takto nenapredovali.Nikdy som ako starosta nehľadal 
dôvody, prečo sa niečo nedá, ale neustále hľadám riešenia.  
I napriek tomu, že mnohokrát je naša práca podrobená  
nekorektnej a neprofesionálnej kritike. 

To, čo robíme, robíme pre našu životnú úroveň – aby bola 
krajšia, lepšia a ľahšia, bez rozdielu na vek, postavenie či národ-
nostný pôvod.
Teší ma, že je stále veľa občanov, ktorí vnímajú dianie v Kechneci 
pozitívne. Tešia sa a majú radosť, že sú súčasťou obce a hrdo sa 
hlásia k tomu, že môžu byť a sú Kechnečanmi.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

Tisztelt  
Polgártársak!
A szabadságolási időszak 
után vagyunk és  ismé t 
megnyíltak az iskolák kapui. 
Az élet az egyes családokban 
visszatért a bejárt utakra. 
Sok sikert kívánok minden 
iskolásnak és diáknak az új 
kötelességeik leküzdéséhez.
A község te vékenységei 
d i n a k i m u s a n  e l ő r é b b 
jutottak a nyár folyamán, 
még ha nagy is volt a 
hőség, ami nehezítette a 
munkát. Ismét a lakosok 
életszínvolának emelését 
tűztük ki célul, főként újítá-
sakot hajtottunk végre. 
A 40 lakásos tömbházon a régi és működésképtelen egészeket 
modernekre cseréltük, hogy esztétikusan és hasznosan olvadjanak be 
környezetünkbe. Befejeztük a járdák építését, miközben ügyeltünk az 
egységre és hasznosságra. A járdák építése során a kapubejáratokat 
is kialakítottuk. Úgy építettük, ahogy az elmúlt években, főként 
azért, hogy megőrizzük a célszerűséget, hasznosságot, egységet és 
maximális hangsúly kerüljön az esztétikai oldalra is.

Jelentősen tovább jutottunk a Kereskedelmi és Üzleti Központ építé-
sével a faluközpontban. Az épület olyan fázisába szeretnénk eljutni, 
hogy a tél folyamán az objektum belterét tudjuk munkálni.
Kenyhecen a környezet napról napra változik a szemünk előtt.
Terv-, cél-, kitartó hozzáállás nélkül nem jutottuk volna ennyire előre.
Mint polgármester soha nem az okot kerestem, hogy valamit miért 
nem lehet, de folyton a megoldást keresem. Ennek ellenére is, 
munkánk sokszor igazságtalan és szakszerűtlen kritikának van kitéve.
Amit teszünk, életszínvonalunk érdekében tesszük- szebb, jobb és 
könnyebb legyen tekintet nélkül az évekre, a hovatartozásra és a 
nemzetiségre.

Örümmel tölt el, hogy még sokan pozitívan értékelik Kenyhec 
történéseit. Örülnek, hogy a község részesei és büszkék arra, hogy 
kenyheciek lehetnek.

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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Priemyselný park 
Kechnec 
Na výstave špičkových 
technológií „CommunicAsia 2013“ 
v Singapure
Priemyselný park v Kechneci sa opäť výrazne zviditeľnil, 
tentoraz až vo vzdialenosti viac ako 11.000 km, v Singapure,  
v Juhovýchodnej Ázii. 

Začiatkom roku 2013 sme dostali  ponuku zúčastniť  
sa na významnej výstave špičkových technológií „Commu-
nicAsia2013“ v mestskom štáte Singapur. Za výhodných 
podmienok sme mali možnosť zriadiť si skromný informačný 
stánok na  10 m2. 

Túto možnosť sme využili a od 18. do 21. júna 2013 sme v tomto 
stánku v rámci niekoľkoposchodového pavilónu „Sands Expo 
and Convention Center“, spolu s Ing. Jozefom Tomaščinom,  
tlmočníkom a technickým pomocníkom v jednej osobe, posky-
tovali informácie o investičných príležitostiach v Priemyselnej 
zóne Kechnec. Záujemcom sme premietali film v anglickom 
jazyku , s čínskymi titulkami. Dozvedeli sa tak o doterajšom 
rozvoji priemyselnej zóny a obce Kechnec a o budúcich 
perspektívach jej rozvoja, vrátane investičných možností.  

Náš stánok od samého začiatku pútal pozornosť mnohých 
návštevníkov zo Singapuru, Malajzie, Číny, Indie, Indonézie, 
USA a Filipín. V rozhovore s nami získali podrobnejšie infor-
mácie. Pre všetkých bola už samotná existencia priemyselnej 
zóny v krajine, ktorá je pre nich úplne neznámou a takmer 
exotickou, veľkým prekvapením. 

Všetkých zaujímali hlavné prednosti, ktoré Priemyselná zóna  
v  Ke c h n e c i  p o n ú k a  p r e  p o t e n c i á l n y c h  i n v e s t o ro v  
z Juhovýchodnej Ázie, najmä zo sektorov informačnej 
technológie (IT) a špičkových technológií (High-Tech): 

•	 Každý	 investor	 z	 Juhovýchodnej	 Ázie,	 ktorý	 sa	 etabluje	
v Priemyselnej zóne  Kechnec, sa stane právnickou osobou 
Slovenskej republiky, členom Európskej únie, a tak získa voľný 
prístup do všetkých 28 krajín Európskej únie, čo predstavuje trh 
viac ako 500 miliónov ľudí.

•	 Je	 tu	 k	 dispozícii	 veľký	 počet	 vysoko	 kvalifikovaných	
pracovných síl. Technická univerzita v Košiciach so 17 000 
študentami v druhom najväčšom meste na Slovensku (cca 
240 000 obyvateľov), má 9 fakúlt (vrátane elektrotechnickej 
a strojárskej). Miera nezamestnanosti na konci roku 2011  
v meste Košice bola 12,974 osôb (asi 12 %). Absolventi stredných 
odborných učilíšť a Technickej univerzity ovládajú angličtinu. 
Mzdy v Slovenskej republike, a to najmä vo východnej časti 
Slovenska, kde sa nachádza Kechnec, sú podstatne nižšie ako  
v Singapure alebo v západných krajinách Európskej únie.

•	 V	 Priemyselnej	 zóne	 Kechnec	 je	 vybudovaná	 a	 funkčná	
kompletná infraštruktúra (plyn, elektrina, voda, kanalizácia, 
telefónne linky, atď.) k dispozícii na hranici stavebného 
pozemku potenciálneho investora. Tým sa podstatne znižujú 
náklady na výstavbu nového závodu a urýchľuje sa začiatok jeho 
prevádzky.

•	 Priemyselná	 zóna	 v	 Kechneci	 má	 strategickú	 polohu	 
z logistického hľadiska: Rých-lostná cesta R4 prechádzajúca 
cez park je napojená na diaľničnú sieť a umožňuje ľahký prístup 
ku všetkým 28 krajinám Európskej únie, s voľným pohybom 
tovaru a osôb. Okrem toho vo vzdialenosti menej ako 20 

km je medzinárodné letisko Košice, ktoré cez Viedeň a Prahu 
poskytuje letecké spojenie do celého sveta. Od septembra 2013 
sú  priame lety z Košíc aj do Londýna. 
Podľa oficiálnej informácie, ktorú vydali organizátori výstavy  
po jej ukončení, sa na výstave zúčastnilo 1 328 vystavovateľov  
zo 49 krajín . Zo Slovenskej republiky sme boli jediným 
účastníkom. Počas štyroch dní výstavy ju navštívilo 25 698 
návštevníkov z celého sveta.

Hoci sme nadviazali kontakty s niektorými perspektívnymi 
investormi, ktoré zatiaľ rozpracovávame, bolo by naivné 
očakávať, že sa v dôsledku našej účasti na výstave budú 
investori z juhovýchodnej Ázie len tak hrnúť do Kechneca. 
Dobre vieme, že jedna lastovička leto nerobí. Podstatou každej 
investície je finančné riziko, ktoré znáša investor, a preto získať 
spoľahlivého, stabilného, dlhodobého investora, ktorý by bol 
zároveň prínosom pre ekonomiku celého košického regiónu 
a Slovenska, si vyžaduje dlhodobú, systematickú, trpezlivú  
a cielenú marketingovú aktivitu.

Ale podobne, ako tomu bolo v prípade zakladania  
priemyselných parkov na zelenej lúke na Slovensku  
na konci deväťdesiatych rokov 20. storočia, aj teraz malá  
východoslovenská obec Kechnec ukázala cestu do najbližšej 
budúcnosti pre celoštátne agentúry, ktoré majú za úlohu 
získavať nových investorov pre Slovensko. 

Nestačí sedieť a čakať, kedy na Slovensko zablúdi nejaký ďalší 
investor, treba ich aktívne vyhľadávať v zahraničí. Doterajší 
postup je nutné obrátiť. Už nestačí uspokojiť sa s investormi, 
ktorým Slovensko vyhovuje, ale práve naopak, je potrebné 
cielene vyhľadávať takých investorov, ktorí vyhovujú potrebám 
slovenskej ekonomiky pre najbližšie desaťročia. 

Terajšie ťažisko slovenskej ekonomiky sa opiera o automob-
ilový priemysel, ktorý je navyše sústredený v úzkom pásme 
od Bratislavy po Žilinu. „Bratislava s Považím – a slovenská 
púšť“, mohli by sme na priemyselnú mapu Slovenska 
použiť parafrázu slov istého francúzskeho autora, ktorý po  
2. svetovej vojne napísal sociologicko-politické dielo s názvom 
„Paríž a francúzska púšť“. Už aj u nás sa začínajú ozývať hlasy,  
že ekonomika postavená prevažne na jednom priemyselnom 
odvetví je v dlhodobom horizonte zraniteľná monokultúra –  
čo je na zamyslenie z pohľadu generácie našich detí.

Vo vyspelých priemyselných štátoch sveta sa stále viac začína 
rozvíjať vedomostná ekonomika, postavená na moderných 
špičkových technológiách, ktoré si namiesto stredne kvali-
fikovaných pracovných síl, využívaných prevažne v montážnych 
prevádzkach, vyžadujú vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov 
v špičkových technických odboroch najmä na báze elektroniky 
a informatiky, s tvorivými intelektuálnymi schopnosťami  
a s aktívnou znalosťou najmenej dvoch cudzích jazykov. Práve 
z týchto odborov potrebuje slovenská ekonomika získať 
novú generáciu zahraničných investorov. Výstava „Communi-
cAsia2013“ poskytovala veľmi dobrý prehľad o tom, kde ich treba 
cieľavedome vyhľadávať.

Zo slovenských vysokých škôl technického smeru vychádzajú 
každoročne stovky absolventov s kvalifikáciou, ktorá im dáva 
šancu uplatniť sa aj vo vzdelanostnej ekonomike. Ale kde  
sa v súčasnosti na Slovensku zamestnajú? To akože 
kompetentných, ako sa zdá, nezaujíma. Podľa všetkého  
to nezaujíma ani politikov, jedno či na ľavej, či na pravej strane 
politického spektra. Tu mi prichádza na um známe úslovie,  
že politik sa rozpozná od štátnika podľa toho, že „politik myslí 
na budúce voľby, štátnik na budúcu generáciu“.

Hoci sme trávili čas od rána do večera v stánku na výstavisku, 
p r í p a d n e  n á v š t e vo u  s t á n k o v  i ný c h  v y s t avo v a t e ľ o v  
a zo Singapuru ako takého sme mali možnosť vidieť iba 
časovo a priestorovo veľmi obmedzenú časť, z pozorovania  
a náhodného rozprávania s obyvateľmi Singapuru, ako aj  
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z informácií na internete sme získali mnoho pozoruhodných 
faktov o tomto mestskom štáte.

Singapur bol až do roku 1963 súčasťou britskej koloniálnej 
ríše rozprestierajúcej sa na indickom subkontinente  
a v juhovýchodnej Ázii. Po získaní nezávislosti bol súčasťou 
Malajskej federácie, ale už o dva roky neskoršie, v roku 1965, 
sa na základe referenda stal nezávislým štátom a od tej doby 
zaznamenal pozoruhodný ekonomický rozvoj. 

Singapur je jedným z piatich najväčších námorných prístavov 
na svete. Na rozlohe 710 km2 (= 46 % rozlohy okresu Košice 
- okolie) žije 5,312 milióna obyvateľov (Slovensko má podľa 
sčítania v roku 2011 celkovo 5,397 milióna obyvateľov).  
O sile jeho ekonomiky svedčí údaj, že je podľa ukazovateľa netto 
medzinárodnej investičnej pozície (NIIP) na čele svetového 
rebríčka s hodnotou 127 tisíc USD na hlavu obyvateľa. V roku 
2012 bol v Singapure HDP na hlavu obyvateľa 50 323 USD 
(Slovensko: 16 726 USD).

K tomu je potrebné dodať, že Singapur nemá žiadne vlastné 
nerastné bohatstvo. Elektrinu, plyn, naftu, ba dokonca  
aj pitnú vodu kupuje od susedného Malajska. Avšak, ako sme 
sa dozvedeli, odpadovú vodu z kanalizácie čistí na taký stupeň 
čistoty, že ju predáva naspäť do Malajzie ako technickú vodu  
na priemyselné účely.

Singapur má povinnú dvojročnú brannú povinnosť. Chlapci 
po skončení stredoškolského vzdelania najprv idú na dva roky 
na vojenčinu a až potom môžu ísť študovať na vysokú školu. 
Singapurská armáda, hoci nie je veľmi početná, je po stránke 
technickej vyspelosti výzbroje najlepšie vybavená v celej 
Juhovýchodnej Ázii.

V porovnaní s hociktorým mestom na Slovensku je Singapur 
nesmierne čisté, bezpečné a usporiadané mesto. Na ulici 
sme nevideli žiadneho tackajúceho sa opilca, bezdomovca  
či žobráka. V čínskej štvrti sme síce videli dosť chudobných ľudí, 
hlavne starších, ale aj oni mali na sebe hoci obnosené, ale čisté 
a neroztrhané šaty. Na chodníkoch neboli smeti, na uliciach 
výmole. Do Singapuru sa nesmú dovážať žiadne žuvačky, ani 
lieky, ktoré nemajú schválené účinné látky (aby sa zabránil 
dovoz omamných látok v akejkoľvek podobe). Za prechád-
zanie ulice mimo určené priechody a za každý aj ten najmenší 
odhodený kúsok smetia na verejných priestranstvách sú veľmi 
vysoké pokuty. Ľudia natoľko dbajú na čistotu chodníkov,  
že sme neskoro popoludní videli, ako v obytných štvrtiach starší 
muži zametali palmovou metlou suché lístie, ktoré náhodou 
spadlo pred ich domom.

Na uliciach Singapuru je  štvorprúdová,  v  ranných  
a odpoludňajších hodinách veľmi hustá, automobilová 
premávka. Jazdí sa vľavo ako vo Veľkej Británii. Vodiči 
automobilov sú však veľmi ohľaduplní a bez problémov dajú 
prednosť tým, ktorí chcú odbočiť z jedného pruhu do druhého. 
Nepočuť tam žiadne trúbenie alebo škrípanie bŕzd. Počas 
nášho pobytu sme nepočuli ani o jednej automobilovej nehode. 
Okrem toho má Singapur sieť podzemnej dráhy a automobilovú 
mestskú dopravu.

V Singapure je podľa všetkého úplná, respektíve nadmerná 
zamestnanosť. Na jednu pracovnú funkciu tam zrejme 
pripadajú často aj dvaja alebo traja ľudia. Napríklad, videli sme 
na letisku, v hoteli, atď., ako vždy jeden otvára dvere, druhý 
zavolá taxík, atď. Je možné, že títo ľudia dostávajú takú nízku 
mzdu, ako je u nás podpora v nezamestnanosti, ale zato určite 
majú pocit, že sú na niečo užitoční, majú pravidelný príjem  
a pravidelný denný režim. 

Obsluhujúci personál v reštauráciách, jedálňach so samoob-
sluhou, v informačných stánkoch na výstavisku, v hoteli, 
na letisku a podobne, je mimoriadne zdvorilý a rýchly pri 
vybavovaní objednávok alebo poskytovaní informácií, vždy  

s neodmysliteľným úsmevom. Svoje osobné starosti a problémy 
si zrejme každý ponechá doma.

Veľmi príkladná je vzájomná jazyková a náboženská tolerancia 
v Singapure. Svorne tam vedľa seba nažívajú Číňania, Malajci, 
Indovia, Indonézania a Európania, kresťania, mohamedáni, 
hinduisti, budhisti a taoisti. Všetci sa v prvom rade považujú 
za Singapurčanov. Používajú sa štyri úradné jazyky: angličtina, 
malajčina, čínština, tamilčina (angličtina je na prvom mieste 
ako spoločný dorozumievací jazyk, hoci materinským jazykom 
50 % obyvateľov je čínština;  tamilčina je štvrtým úradným 
jazykom aj napriek tomu, že je materinským jazykom len pre  
3,3 % obyvateľov). Všetky názvy ulíc a nápisy na verejných 
budovách sú v angličtine a v čínštine. 

Takmer po celý čas nášho pobytu v Singapure bol rekordne 
hustý smog (posledná rekordná hodnota v roku 1997 bola 226 
PSI jednotiek, teraz dosiahla 328 PSI). Bol spôsobený tým,  
že na neďalekom ostrove Sumatra majitelia palmových hájov 
hromadne vypaľovali suchú trávu pred príchodom pravidelného 
obdobia monzúnových dažďov – a nanešťastie práve fúkal 
západný vietor, ktorý odtiaľ prinášal hustý dym. Viditeľnosť  
v Singapure bola po celý deň sotva na 100 - 200 metrov.  
Ku koncu týždňa starší ľudia, tehotné ženy, deti a dospievajúca 
mládež povinne nosili na ulici špeciálne rúška s filtrom.  
Ani v Singapure nie sú všetci bohatí, lebo na konci týždňa sme 
sa v novinách dočítali, že vláda zdarma rozdala chudobnejším 
obyvateľom 1 milión týchto rúšok (ostatní si ich kupovali  
v lekárňach), z toho sa dá usúdiť, že okolo 20 % obyvateľstva aj 
tam žije na hranici chudoby. 

V tejto situácii sme si všimli aj to, že Singapurčania sú podľa 
všetkého veľmi disciplinovaní a dodržiavajú všetky úradné 
pokyny. V deň nášho odletu (v sobotu) bol taký hustý smog, 
že obyvateľov upozornili v rozhlase a televízii, že nemajú 
vychádzať na ulicu, majú zavrieť obchody a reštaurácie. 
Obyvatelia túto výzvu dôsledne uposlúchli a celé dopoludnie 
nebolo na uliciach ani živej duše, obchody a reštaurácie boli 
zavreté. Až keď tesne popoludní silnejší vietor odfúkol väčšiu 
časť smogu, ulice sa znova zaplnili, akoby oživené čarovným 
prútikom.

Toto sú aspoň stručné informácie a dojmy, ktoré sme za taký 
krátky čas získali v tomto zaujímavom meste. Škoda len,  
že Singapur je tak veľmi vzdialený od Slovenska. Iste by bolo 
užitočné posielať tam našich ľudí na exkurziu – aby aspoň 
čo-to odkukali a uplatnili u nás doma. Na začiatok by stačili  
v mestách a na dedinách chodníky bez smetí a cesty  
bez výtlkov – a potom krok za krokom ďalej, možno by raz 
naši vnuci dosiahli aj terajšiu úroveň Singapuru. Veď aj nás  
je len päť miliónov...

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec
a Ing. Jozef Tomaščin
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Ipari park Kenyhec 
Csúcstechnológiai kiállításon „ 
CommunicAsia 2013“ Szingapúrban
A Kenyheci Ipari Park ismét jelentősen képviseltette magát, most 
egészen 11 000 km távolságra, Szingapúrban, délkelet- Ázsiában.
2013-as év elején ajánlatott kaptunk, hogy részt vehetünk a híres 
csúcstechnológiai kiállításon „CommunicAsia2013“ Szingapúr városál-
lamban. Előnyös körülmények között szerény 10 m2 nagyságú infor-
mációs sátrat állt lehetőségünkben felállítani. Kihasználtuk ezt a 
lehetőséget 2013.június 18.-a és 21.-e között és a néhány emeletes 
„Sands Expo and Convention Center“ pavilonban Ing. Tomaščin 
Józseffel, egyszemélyben fordító és szakmai tanácsadó, infor-
mációkat adtunk a Kenyheci Ipari Zóna befektetési lehetőségeiről. 
Az érdeklődőknek angol nyelvű, kínai felitarokkal filmet vetítettünk. 
Megismerkedtek így a jelenlegi ipari zóna fejlődésével és Kenyhec 
községgel, illetve a jövőbeni fejlődési szempontokkal, beleértve a 
befektetési lehetőséget is.  Sátorunk sok látogató figyelmét keltette 
fel Szingapúrból, Malajziából, Kínából, Indiából, USA-ból és a Fülöp- 
szigetekről. A velünk való beszélgetések során részletesebb infor-
mációkra tettek szert. Meglepődtek  az ipari zóna létezéséről, amely 
számukra teljesen ismeretlen sőt exotikusan nagy meglepetés.
Mindenkit az előnyök érdekeltek, melyeket a Kenyheci Ipari Zóna 
kínál azoknak a délkelet- ázsiai potenciális befektetőknek, akik az 
info-technológiai (IT) és csúcstechnológiai (High-Tech) szektorban 
mozognak:

•	 Minden	 délkelet-	 ázsiai	 befektető,	 aki	 a	 Kenyheci	 Ipari	 Zónában	
letelepszik, a Szlovák Köztársaság jogi személyévé válik, az Európai 
Unió tagjáva, és így szabadon hozzájut minden 28 Európai Uniós 
országhoz, ami 500 millió embernyi piacot tesz ki.

•	 Nagy	mennyiségű	magasan	képzett	munkaerő	áll	rendelkezésükre.	
A Kassai Műszaki Egyetem 17 000 hallgatóval Szlovákia második 
legnagyobb városában ( kb. 240 000 lakos), 9 kara van (beleértve 
elektrotechnikait és műszakit). 2011 végén Kassán  a munkanélküliség 
aránya 12,974 személy (12%) volt. A szakközépiskolás diákok és 
a Műszaki Egyetem hallgatói beszélnek angolul. A bérek kelet- 
Szlovákiában, ahol Kenyhec is található, jóval alacsonyabb, mint 
Szingapúrban vagy az Európai Unió nyugati országaiban.

•	 A	Kenyheci	Ipari	Zónában	megépült	és	működőképes	a	teljes	infra-
struktúra ( gáz, elektromos energia, víz, szennyvíz, vezetékes telefon, 
stb.,) áll rendelkezésre a potenciális befektető építési telek határán. 
Ezzel jelentősen csökkennek egy új cég építési költségei illetve gyorsul 
az üzembe helyezés.

•	 A	Kenyheci	Ipari	Zónának	stratégiai	elhelyezkedése	van	logisztikai	
szempontból. Az R4 gyorsasági út keresztül az ipari parkon rákötve 
az autópályára, így lehetőséget nyújt a 28 Európai Uniós ország 
elérésére, biztosítja a szabad árumozgást. Ezen kívül kevesebb, mint 
20 km-re helyezkedik el a Kassai Repülőtér, amely Bécsen és Prágán 
keresztül járatokat nyújt az egész világ területére. 2013 szeptembere 
óta közvetlen járatokat létesítettek Kassáról Londonba.

Hivatalos információk alapján, amelyeket a kiállítás rendezői közöltek 
a kiállítás végén, 49 ország 1 328 kiállítója vett részt a kiállításon. 
Szlovákiából egyedüli résztvevők voltunk. A négy napos kiállításon 
25	 698	 látogató	 vett	 részt	 a	 világ	 összes	 tájáról.	 Néhány	 poten-
ciális befektetővel kapcsolatot vettünk fel,  de naiv elvárás lenne, 
ha ezen kiállítás eredményeként délkelet-ázsiai befektetők csak úgy 
özönlenének Kenyhecre. Jól tudjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat. 
Minden befektetés pénzügyi kockázattal jár, amit a befektető visel, és 
ezért megbízható, stabil, hosszútávú befektetőhöz jutni, aki egyúttal 
hozzájárul a kassai régió és Szlovákia gazdaságához hosszútávú, 
szisztematikus, türelmes, célszerű marketing tevékenységeket  
követel meg.

Hasonlóan, mint ahogy Szlovákiában a zöld legelőn létrehozott 

ipari parkok esetében a 20.század ‘90-es éveiben, jelenleg is a kis 
kelet-szlovákiai Kenyhec község mutatta meg a közeljövőbe vezető 
utat az állami ügynökök számára, akiknek az a feladatuk, hogy új 
befektetőket szerezzenek Szlovákiának.

Nem	 elég	 ülni	 és	 várni,	 hogy	 mikor	 téved	 Szlovákiába	 valamilyen	
befektető, keresni kell őket aktívan külföldön. A jelenlegi hozzáállást 
szükséges megváltoztatni: Már nem elég megelégedni olyan 
befektetőkkel, akiknek Szlovákia megfelel, de éppen ellenkezőleg, 
olyan befektetőket kell célszerűen keresni, akik megfelelnek a szlovák 
gazdaság igényeinek  a következő évtizedekben.

A jelenlegi szlovák gazdaság súlypontja az autóiparra támaszkodik, 
amely mindössze  szűk sávra Pozsonytól Zsolnáig összpontosít. 
„Pozsony és a Vág mente – és a szlovák sivatag“, Szlovákia ipari 
térképére az egykori francia író parafrázisát használhatnánk, aki a 
II.világháború után szocio-politikai művet írt „ Párizs és a francia 
sivatag“ címmel. Már nálunk is kezdenek megszólalni a hangok, 
hogy az a gazdaság amely csak egy iparágra épül, hosszútávon 
veszélyeztetett monokultúra – ami elgondolkodtató gyermekeink 
generációjának érdekében.

A világ fejlett ipari országaiban a tudásalapú gazdaságot fejlesztik 
modern csúcstechnológiára építve, melyek a közepesen képzett 
munkaerők helyett, főleg a szerelő részlegeken főiskolai végzettségű 
munkaerőt kövelnek meg, akik a csúcstechnológiai szakon az 
elektronikán és informatikán alapuló, alkotó, intellektuális képes-
ségekkel és aktív legalább két idegen nyelv tudással rendelkeznek. A 
szlovák gazdaságnak éppen ilyen szakmákból kell szereznie új külföldi 
befektetői generációt. A „CommunicAsia2013“ kiállítás nagyon jó 
áttekintést nyújtott arról, hol kell őket céltudatosan keresni.

A szlovák főiskolákról évente több száz technikai végzettségű hallható 
kerül ki, amelyek lehetőséget nyújtanak érvényesülni a tudásalapú 
gazdaságban. De Szlovákiában hol kapnak állást? Ez a kompe-
tenseket,	 ahogy	 tűnik	 nem	 érdekli.	Nem	 érdekli	 a	 politikusokat	 sem,	
mindegy hogy jobb oldali vagy bal oldali politikai paletta. Itt jut 
eszembe egy ismert mondás, hogy a politikus abban különbözik az 
államférfitől, hogy „a politikus a következő választásokra gondol, az 
államférfi a következő generációra“.

A kiállításon bár reggeltől estig a sátorban töltöttük az időt, esetleg 
más kiállítók sátrában, Szingapúrról, mint olyanról csak időben és 
térben korlátozott részt láthattunk, a megfigyelés és a szingapúri 
lakosokkal való beszélgetések során, valamint az internetes infor-
mációk alapján rengeteg figyelemre méltó tényre tettünk szert 
erről a városállamról. Szingapúr egészen 1963 –ig brit gyarmati 
birodalom része volt egészen az indiai félszigetig és délkelet-Ázsiáig. 
A függetlenség elnyerését követően a maláj föderáció része volt, de 
két évvel később, 1965-ben népszavazás alapján független állammá 
vált és ettől az időszaktól kezdve figyelemre méltó gazdasági fejlődést 
jegyzett fel.

Szingapúr az öt legnagyobb tengeri kikötők egyike. 710 km2 területen 
(= 46% Kassa-vidék  területe) 5,312 millió lakos él ( Szlovákiának 
a 2011-es népszámlálási adat alapján 5,397 millió lakosa van). A 
gazdaság erejéről tanúskodik az az adat, amely a nettó nemzetközi 
befektetési	 poziciót	 (NIIP)	mutatja	 a	 világrangléta	 élén,	 egy	 lakosra	
jutó  érték 127 ezer USD. 2012-ben egy lakosra jutó GDP 50 323 USD 
Szingapúrban (Szlovákiában 16 726 USD).

Ehhez hozzá kell tenni, hogy Szingapúr nem rendelkezik saját 
ásványi nyersanyaggal. Elektromos energiát, gázt, gázolajat, de 
még az ivóvizet is a szomszéd Maljziától vásárolja. De, mint ahogy 
megtudtuk a szennyvizet olyan tisztasági szintre tisztítja, hogy újra 
eladja Malajziába mint ipari vizet.

Szingapúrban két éves kötelező védelmi szolgálat van. A középiskolai 
tanulmányok után a fiúk két évig katonaságra mennek és csak ezt 
követően mehetnek főiskolára. A szingapúri hadsereg bár létszáma 
nem nagy, de a felszerelések technikai fejlettsége a legjobban felszerelt 
délkelet-Ázsiában.



anyanyelve. Az utcanevek és a középületek felirata angolul és kínaiul 
van feltüntetve.

Ott tartózkodásunk ideje alatt majdnem végig rekord sűrű szmog volt 
Szingapúrban ( az utolsó rekord érték 1997-ben  226 PSI egység volt, 
most elérte a 328 PSI). Ez amiatt volt, hogy a közeli Szumátra szigetén 
a pálma ültetvények tulajdonosai tömegesen égették a száraz füvet a 
rendszeres monszum esőzés előtt – és sajnos éppen nyugati szél fújt és 
hozta a sűrű füstöt. A látótávolság alig 100-200 méter volt. A hétvége 
felé az idősebb emberek, a terhes nők, a gyerekek és a serdülő fiatalok 
kötelezően speciális filteres maszkot viseltek az utcán. Még Szinga-
púrban se mindenki gazdag, mert a hétvégén az újságba olvastuk, 
hogy a kormány a szegényebb lakosoknak 1 millió ilyen maszkot 
ingyen osztott szét ( a többiek a gyógyszertárba vették), ebből arra 
lehet következtetni, hogy a lakosság 20%-a a szegénység határán él.

Ebben a szituációban észrevettük, hogy a szingapúrok mennyire 
fegyelmezettek és betartják a hivatalos utasításokat. Távozásunkkor 
(szombaton) olyan sűrű szmog volt, hogy a lakosokat a hangszóróban 
és televízióban figyelmeztették, hogy ne menjenek ki az utcára, zárják 
be a boltokat és az éttermeket. A lakosok ezt a felszólítást haladákta-
lanul betartották és egész délelőtt egy élő lélek sem volt kinn az utcán, 
az üzletek és éttermek be voltak zárva. Egészen délután mikor erősebb 
szél elfújta a szmog nagy részét, az utcák újra megteltek, mintha 
varázspálcával elevenítették volna fel őket.

Ezek legalább rövid információk és benyomások, melyeket ilyen rövid 
idő alatt szereztünk ebben az érdekes városban. Kár, hogy Szingapúr 
ilyen távol fekszik Szlovákiától. Biztos hasznos dolog lenne embere-
inket elküldeni oda kirándulni,hogy amit ott ellesnének idehaza 
alkalmaznának. Kezdetben elég lenne a városokban és falvakban a 
szemét nélküli járdák és a kátyú nélküli utak – aztán lépésről lépésre, 
talán egyszer unokáink elérnének Szingapúr jelenlegi színvonalát. 
Hiszen mi is csak öt millióan vagyunk...

JUDr. Ing. Konkoly József
Kenyhec község polgármestere
és Ing. Tomaščin József
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Bármelyik szlovákiai várossal összevetve Szingapúr nagyon tiszta, 
biztonságos és rendezett város. Az utcán egyáltalán nem láttunk 
tévelygő részeget, hajléktalant vagy koldust. A kínai negyedben elég 
sok szegény embert láttunk, főleg időseket, de ők is bár elhordott, de 
tiszta ruhát viseltek. A járdákon nem volt szemét, az utakon kátyú. 
Szingapúrba nem hozhatnak be rágógumit, gyógyszert, melynek 
nincs elismert hatóanyaga (hogy megvédjék a kábítószerek bármilyen 
típusának bejutását). A kijelölt területeken kívül és a közterületeken 
minden egyes eldobott szemétért szigorú büntetés jár. Az emberek 
annyira vigyáznak a járdákon a tisztaságra, hogy késő délután láttuk 
ahogy a lakott részeken az idősebb férfiak pálma seprővel seperték 
össze a száraz leveleket, melyek véletlenül a házuk elé hullottak.

Szingapúr utcái négysávosak, a reggeli és a délutáni órákban 
nagy	 	 a	 forgalom.	 Bal	 oldalon	 vezetnek,	 mint	 Nagy-Britanniában.	
A gépkocsivezetők nagyon tapintatosak és probléma nélkül előnyt 
adnak	azoknak,	akik	egyik	sávból	a	másikba	szeretnének	átjutni.	Nem	
hallani ott se dudaszót se fékcsikorgást. Ott tartózkodásunk ideje 
alatt egyetlen autóbalesetről sem hallottunk. Ezenkívül Szingapúrnak 
földalatti pályahálózata és városi személygépkocsi járata van.

Szingapúrban mindenek szerint teljeskörő, illetőleg túlterhelt a 
munkavállalás. Egy állásra gyakran két esetleg három ember jut. 
Például, láttuk ahogy a repülőtéren, a hotelben, stb. mindig egy ember 
az ajtót nyitja, a másik hívja a taxit, stb. Lehetséges, hogy ezek az 
emberek olyan alacsony bért kapnak, mint nálunk a munkanélküli 
segély, de azért biztos van olyan érzésük, hogy hasznosak valamire, 
van rendszeres jövedelmük és napi időbeosztásuk.

Az étterem személyzete - az önkiszolgáló éttermekben, a kiállításon 
az információs sátrakban, a hotelben, a repülőtéren - rendkívül 
udvarias és gyors a rendelések kezelése során vagy információnyújtás 
esetén, mindig elképzelhetetlen mosollyal. Az egyéni gondjaikat és 
problémáikat nyilvánvalóan mindenki otthon hagyja.

Nagy	példaképű	a	kölcsönös	nyelv	és	vallási	tolerancia	Szingapúrban.	
Összhangban élnek ott egymás mellett kínaiak, malájok, indiaiak, 
indonéziaiak, európaiak, keresztények, mohamedánok, hinduisták, 
buddhisták és taoisták. Mindenkit elsősorban szingapúrként kezelnek. 
Négy	 hivatalos	 nyelvet	 használnak:	 angol,	 maláj,	 kínai,	 tamil	 (	 az	
angol van az első helyen, mint közös beszélt nyelv, bár a lakosság 
50 %-ának a kínai nyelv az anyanyelve, a tamil nyelv a negyedik 
hivatalos nyelv annak ellenére, hogy a lakosság csupán 3,3 %-ának az 
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Vracajú sa staré časy?
Úhyn rýb v Sokolianskom potoku
V Sokolianskom potoku 26. júla 2013  uhynulo veľké množstvo 
rýb. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí sa snažili uhynuté 
ryby odstrániť. Zamestnanci  životného prostredia odobrali 
vzorky z rýb a  kontaminovanej vody, aby  zistili príčinu úhynu. 
Máme podozrenie, že niekto vypustil do potoka odpadové vody  
s väčšou koncentráciou znečistenia. 

Situácia v Sokolianskom potoku je veľmi znepokojujúca.  
Z tohto dôvodu vyžadujeme vyššiu úroveň  kontroly kvality vody 
v potoku a zodpovednejší prístup jednotlivých producentov, 
ktorí vypúšťajú odpad do Sokolianskeho potoka. Žiaľ nielen 
právnické, ale aj fyzické osoby znečisťujú miestny potok,  
čo nás nesmierne mrzí. Plánujeme vyvíjať takú iniciatívu,  
aby sa kvalita vody v Sokolianskom potoku zlepšila  
a aby sa podobné negatívne javy už neopakovali. 

Z minulosti nemáme dobré skúsenosti najmä z obdobia rokov 
1985 – 1993, kedy bývalé Východoslovenské železiarne a.s. Košice 
vypúšťali do potoka priemyselnú odpadovú vodu z výrobného 
procesu. Tá obsahovala ťažké kovy, kyanidy a ropné látky. 
Toto konanie malo za následok, že samotné koryto potoka 
bolo enormne znečistené. Pozdĺž Sokolianskeho potoka boli 
od Sokolian až po štátnu hranicu obce Milhosť znehodnotené 
všetky prídomové studne. Toto znečistenie negatívne vplývalo 
na zdravie všetkých, ktorí tu v tom čase žili. Medzi ľuďmi 
prevládali skôr bezradnosť a zúfalstvo, bolo to smutné obdobie. 

Napriek ťažkej dobe sme spoločne našli východisko. V rokoch 
1991 až 1993 sme vybudovali vlastný vodovodný a kanalizačný 
systém a čističku odpadových vôd, ktorá zabezpečila dodávku 
nezávadnej pitnej vody, ako aj likvidáciu tekutého biologického 
odpadu. A aj najväčší producent nebezpečného odpadu VSŽ 

a.s. bol donútený vybudovať svoju čističku odpadových vôd  
na čistenie priemyselnej odpadovej vody z výrobného procesu. 
Nánosy na svojom i milhosťskom katastrálnom území 
odstránila na vlastné náklady obec Kechnec. Odstránili sme 
len časť znečisťujúcich prvkov (35 ročné nánosy), ktoré boli  
a sú presiaknuté ťažkými kovmi, kyanidmi a ropnými látkami.  
V blízkej budúcnosti je bezpodmienečne potrebné v týchto 
aktivitách v záujme zdravia občanov pokračovať.  

Z minulosti máme negatívne skúsenosti s postojom jednot-
livých zodpovedných štátnych orgánov, ktoré nehájili  
a neochraňovali ľudský život občana a pripustili (vydali výnimku 
na nadmerné znečistenie) nadmerné znečistenie vody v koryte 
Sokolianskeho potoka (do roku 1993). Akékoľvek znečistenie 
alebo len správa o znečistení vody v koryte Sokolianskeho 
potoka v nás automaticky vyvoláva vážne obavy. Nech  
už ktokoľvek znečistil a pravidelne znečisťuje koryto Sokolian-
skeho potoka musí si uvedomiť, že svojím konaním ohrozuje 
zdravie všetkých občanov žijúcich pozdĺž potoka -  od Sokolian, 
cez Bočiar, Seňu, Kechnec až po Milhosť. 

Na katastrálnom území obce Kechnec sa nachádzajú vodné 
zdroje, ktoré zásobujú obce Kechnec, Seňu, Milhosť vrátane 
priemyselnej zóny nezávadnou pitnou vodou. Existuje tu reálna 
hrozba, že tieto vodné zdroje môžu byť tiež znečistené. Táto 
problematika by nám nemala byť ľahostajná. Ide o verejnú vec 
a zdravie všetkých ľudí i živočíchov žijúcich v Sokolianskom 
potoku, ktoré sú akýmsi barometrom života vo vode.  
V poslednom čase médiá informovali, že na základe inšpekcie ŽP 
sa v Sokolianskom potoku nezistili prvky znečistenia. Dovolíme 
si ale poznamenať, že množstvo uhynutých rýb svedčí o opaku. 



medrében maradt és csak igen kis mennyisége került eltávolításra. 
Kenyhec és Migléc község kataszteri területén a község költségén 
végeztük el a  nehéz fémekkel, cianidokkal  és kőolaj maradványokkal 
átitatott több mint 35 éves hordalék és üledék egy részének az eltávolí-
tását. A közeljövőben feltétlenül  vissza kell térnünk ennek a kérdésnek 
a megnyugatató megoldására a lakosság egészségének védelme 
érdekében. Kellemetlen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban az 
érintett  szakhatóságok részéről, akik nem az emberélet és az egészség 
védelme érdekében cselekedtek, hanem  engedélyezték a nagymértékű 
környezetszennyezést   azáltal, hogy  a környzetvédelmi előírások 
betartása alóli felmentést biztosítottak a környezetszennyezők  
számára (1993-ig).

 Bárminemű szennyezés, vagy a patak  vízminőségének romlásáról 
szóló hír automatikusan komoly félelmet kelt bennünk. Legyen az 
bárki, aki szennyezte és rendszeresen szennyezi a patak vizét, tudato-
sítania kell, hogy ezzel a cselekedetével mindazoknak az egészségét 
veszélyezteti, akik a Szakalyi - patak mentén levő települések - Szakaly, 
Bócsárd, Szina, Kenyhec és Migléc - területén élnek. 
Kenyhec kataszteri területén vízforrások találhatóak, amelyek 
ivóvízzel látják el a község valamint Szina és Migléc lakosságát és az 
ipari zóna területét. Állandóan fennáll annak a veszélye, hogy ezek a 
vízforrások szennyeződnek. Ez a probléma sem most, sem a jövőben 
nem lehet számunkra közömbös. Közös problémánkról van szó, és 
mindannyiunk egészségéről, beleértve az elővilág további képviselőit, 
mint  pl. a halakat a Szakalyi- patakban, amelyek egyfajta baromé-
terként  jelzik a életminőség romlását a patak vizében. 
Az utóbbi időben arról informált  minket a  sajtó és egyéb médiumok, 
hogy a környzetvédelmi szakhatóság nem talált környzetkárosító 
elemeket a patakban. Megjegyzem, a tömeges halpusztulás nem erről 
tanúskodik. Ha viccelődni akarnánk, azt mondhatnánk, hogy a halak  
csoportos öngyilkosságot követtek el, vagy a patak vizének átlagon 
felüli minősége következtében pusztultak el.
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A Szakalyi - patakban 2013. július 26.-án nagy mennyiségű hal 
pusztult el. A helyszínre kivonuló tűzoltóság igyekezett  begyűjteni 
a haltetemeket. A környzetvédelmi szakhatóság dolgozói mintákat 
vettek  az elpusztult állatokból és a fertőzött vízből is, hogy megál-
lapíthassák	 a	 tömeges	 halpusztulás	 okát.	 Nagy	 a	 gyanúnk,	 hogy	
valaki ismét nagyobb koncentrációjú szennyvizet engedett ki a 
patakba. A Szakalyi - patak esetében  kialakult helyzet nagyon 
nyugtalanító, éppen ezért szigorúbb  vízminőség ellenőrzést fogunk 
követelni az erre hivatott szervektől, valamint felelőségteljesebb 
hozzáállást azoktól akik  a szennyvizet a Szakalyi - patakba engedik. 
Nagyon	 nyugtalanító,	 hogy	 nem	 csak	 cégek,	 de	 magánemberek	 is	
szennyezik a patakot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
Szakalyi - patak vízminősége javuljon, és hasonló negatív jelenségek 
ne ismétlődhessenek meg....

Nagyon	 rossz	 tapasztalataink	 vannak	az	 1985	–	 1993-as	 	 időszakból,	
amikor az akkori Kelet-szlovákiai Vasmű  Rt. a gyártási folyamat 
során keletkező ipari szennyvizet, amely nehéz fémeket, cianidokat  
és kőolaj maradványokat is tartalmazott, bárminemű tisztítás 
nélkül juttatott ki a Szakalyi - patakba. Ennek következtében  nagy 
mértékben  szennyeződött a patak medre és a Szakalyi - patak mentén 
lévő településeken Szakalytól Miglécig nehéz fémekkel, cianidokkal 
és kőolajmaradványokkal szennyeződtek a kutak. Mindez jelentős 
mértékben  befolyásolta az itt élők egészségét.  A  tanácstalanság és 
tehetetlenség érzése vett rajtunk erőt, ez volt a legszomorúbb időszak 
mindannyiunk számára. A nehéz helyzet ellenére, közös erőfeszítéssel, 
mégis sikerült megoldást találnunk, mégpedig a saját ivóvízvezeték- 
és  szennyvízcsatorna – rendszer valamint  szennyvíztisztító- állomás 
kiépítésével az 1991-1993  közötti időszakban. A legnagyobb veszélyes 
hulladéktermelő,  a Kelet-szlovákiai Vasmű  Rt. is arra kényszerült, 
hogy saját szennyvíztisztítót és a gyártási folyamat során keletkező 
ipari szennyvíz tisztítására alkalmas berendezést helyezzen üzembe, 
és a szennyvizet csak megfelelő tisztítás után juttathassa ki a Szakalyi 
- patakba. Viszont az addig felhalmozódott szennyeződés a patak 

Visszatérnek a régi idők ? 
Halpusztulás a Szakalyi - patakban 
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Konský vozík

Lovas szekér

Zrekonštruovaný drevený voz (rebriňák), ktorý máme 
vystavený pred Spoločenským centrom pochádza z 19. storočia. 
V minulosti slúžil na podnikanie (gazdovanie). Na podobnom 
„rebriňáku“, ktorý ťahali ťažné kone, zvážali gazdovia úrodu 
z poľa a zabezpečovali obrábanie pôdy. V rokoch 1900 - 1950 
bola všetka doprava na vidieku zabezpečovaná práve takýmito 
povozmi. 

Vystavený drevený voz zachovala rodina starostu obce Jozefa 
Konkolya. Spojazdnil a vystavil ho pre širokú verejnosť sám 
starosta v spolupráci s drevorezbárom a zamestnancom obce. 

A felújított lovas szekér (lőcsös szekér), amely a Közösségi Ház 
előtt lett kiállítva, a 19. századból való.  Az említett faszerkezetű 
szekeret gazdálkodásra használták a 19. században. A gazdák ezen 
az igáslovak vontatta szekéren szállították a terményt.  Az 1900-1950 
közötti időszakban  vidéken ilyen és ehhez hasonló  igáslovak vontatta 
szekerekkel biztosítottak a szállítmányozást. Ezt a szekeret  Konkoly 
József polgármester családja őrizte meg, és maga a polgármester 
fafaragómester és a község alkalmazottja segítségével újította fel 
és tette üzemképessé, majd a  községgel közreműködve talált neki 
olyan megfelelő helyet, ahol  mindenki  láthatja.  Felidézi múltunk egy 
darabját és  emlékeztet minket származásunkra.

Köszönöm mindazok  munkáját, akik részt vettek a felújításban  és 
hozzájárultak egy ilyen nagyszerű, nosztalgikus darab létrejöttéhez.

Köszönjük a Konkoly család tagjainak, hogy saját tulajdonukat a 
köz javára kiállításra bocsátották. Legyen ez ösztönzés mindenki 
számára, aki őriz régi használati tárgyakat,  mezőgazdasági 
eszközöket, szövőszéket, stb. a régmúlt időkből, hogy mindezt 
felújítsa és kiállítsa a nagyközönség számára.
                                                                                          Köszönjük.

Takto nám pripomína časy dávno minulé i náš pôvod. 

Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli,  
aby mohlo vzniknúť také nádherné dielo. 

Ďakujeme celej rodine Konkolyovej, ktorá svoj majetok vystavila 
v prospech nás všetkých. A nech je inšpiráciou pre ostatných 
občanov, ktorí majú doma zachovalé historické náradie, 
poľnohospodárske nástroje či tkacie náčinie, aby ich repasovali 
a vystavili pre širokú verejnosť.

Fakitermelés
A faluvégen, a 40 lakásos tömbház mellett, júliusban fakitermelés 
vette kezdetét, fokozatosan kivágták a futballpálya melleti  fekete 
nyárfást. A fakitermelést saját hatáskörében és saját költségén  
az Állami Erdészet kassai kirendeltsége  realizálta. Az erdő fáit 
betegség támadta meg, romlott a fa minősége,  ezért szükségessé 
vált a kivágásuk. A lakosság és a földtulajdonosok gyakran fordultak 
a községi hivatalhoz  felvilágosítást kérve ill. a kitemelt fa utáni 
esetleges kárpótlás ügyében. Ebben az ügyben egyedül az Állami 
Erdészet illetékes, aki eddig művelte a területet. A földtulajdono-
soknak azt tanácsoljuk, hogy  kérdéseikkel és igényeikkel forduljanak 
a fent említett intézményhez. A község  a pénügyi kárpótlás esetében 
semilyen jogkörrel nem bír. A fakitermelés és elszállítás után a terület 
rendezetlen maradt, amit minden képpen meg kellesz tisztítani 
a gallyaktól, gyökérmaradványoktól, hogy ne rontsa a környezet 
esztétikai összképét. Ezek a munkálatok biztosan nem kis összeget 
emésztenek majd fel. Csak ezután gondolkodhatunk el azon, mi legyen 
az adott terület sorsa, hogy pihenő  zóna (park) létesítésére kerül-e 
majd  sor, vagy egyéb alternatívát választunk, erről ma még korai 
lenne beszélni.  Mindenképpen olyan megoldást keresünk majd, amely 
mindenki számára kielégítő meoldást hoz majd az adott területen. 
Erről biztosan időben informáljuk majd Önöket.

Výrub stromov
Počas júla sa na konci obce pri futbalovom ihrisku vykonal 
výrub topoľa čierneho, lat. názov popolus nigra. Realizovali 
ho vo vlastnej réžii Štátne lesy Košice. Lamely vyrúbaných 
stromov boli veľmi nekvalitné a kmene boli napadnuté roz- 
siahlou chorobou. Z tohto dôvodu bolo odstránenie stromov 
nevyhnutné. Vlastníci pozemkov často kontaktovali obecný 
úrad s otázkou o vysvetlenie, resp. možnú náhradu za vyrúbané 
stromy a vyťažené drevo. Odpovede na tieto otázky sú len  
v kompetencii Štátnych lesov, ktoré doteraz tzv. topoľový lesík 
obhospodarovali a preto vlastníkom pozemkov doporučujeme, 
aby ich kontaktovali priamo. Obec v tejto záležitosti nemá 
žiadne oprávnenie. 

Po výrube a odvoze drevenej hmoty ostalo územie plné konárov, 
lístia a koreňových systémov. Náklady na likvidáciu a čistenie 
územia určite nebudú malé. Avšak až po vyčistení môžeme 
začať uvažovať, ako vzniknutú plochu využiť. Určite budeme 
hľadať takú alternatívu, ktorá uspokojí všetkých občanov. 
O ďalších plánoch na vyrúbanom území vás budeme včas 
informovať.



DNES/MA OKTÓBER 2013 9

Fotopasce pri 
Sokolianskom potoku 
V Kechneci sa usilujeme o to, aby sme žili v čistom a upravenom 
prostredí. Mnohí občania postupom času zlepšili svoj prístup 
a  odpadky už nehádžu po ulici alebo do potoka. Žiaľ musíme 
sebakriticky priznať, že ešte stále sa nájdu aj takí jedinci, 
ktorí si radi mýlia koryto Sokolianského potoka s nádobou  
na domový odpad. Po zatmení hádžu do Sokolianského potoka 
netriedený domáci odpad, resp. lejú tekutý odpad. Pre podobné 
praktiky nemáme pochopenie. Pozdĺž Sokolianského potoka 
budú rozmiestnené fotopasce, ktoré budú 24 hodín denne 
monitorovať koryto potoka aj jeho okolie, aby sme odhalili 
anonymných znečisťovateľov. 

Vzniku čiernych skládok sa snažíme zabrániť tým, že každý 
týždeň vlastnými mechanizmami zabezpečujeme zber 
komunálneho odpadu aj napriek tomu, že máme zavedený 
separovaný zber. Odnášame aj odpad, ktorý je priložený ku 
smetným nádobám. Ostatné obce tieto vymoženosti nemajú. 
Máme pocit, že aj situácia v extraviláni obce  sa postupne 
zlepšila. Po odstránení čiernych skládok sa nové objavia  
už len sporadicky. Máme v pláne naďalej pokračovať v čistení 
obce aj za pomoci dobrovoľníkov a detí, aby sme i u mladšej 
generácie podporili environmentálne cítenie a zlepšili  
tak prístup k ochrane životného prostredia, ktoré nás obklopuje 
a obohacuje.

Nelegálne „čierne“ stavby 
V poslednom období sa v k. ú. obce Kechnec rozmnožili tzv. 
“čierne stavby”. Jednotlivci realizujú výstavbu bez stavebného 
povolenia, respektíve bez ohlásenia stavby. Nelegálne stavby, 
ktoré boli realizované bez stavebného povolenia a bez majet-
koprávneho vysporiadania dá obec ako stavebný úrad zbúrať. 
Nie je prípustné, aby sa akákoľvek stavba začala bez ohlásenia 
(ak stavba nevyžaduje stavebné povolenie) alebo bez vydania 
stavebného povolenia (tam, kde sa stavebné povolenie 
vyžaduje). 

Obec Kechnec je stavebným úradom. Na miestnom obecnom 
úrade sa vybavujú administratívno–právne formality. Nie je 
dôvod, aby právnické či fyzické osoby stavebný úrad obchádzali. 
Netreba cestovať, všetky náležitosti prevažnou väčšinou 
vybavuje stavebník na tunajšom obecnom úrade. Ak projekt 
obsahuje všetky stavebným zákonom predpísané náležitosti, 
tak stavebný úrad do 30 dní vydá stavebné povolenie. Na 
písomné ohlásenie drobnej stavby je súhlas vydaný do 30 dní, ak 
sú všetky zákonom dané podmienky splnené.  

Illegális építkezések
Az utóbbi időben elszaporodtak a község kataszterében az illegális 
építkezések. Tehát egyes építmények engedély nélkül épülltek fel. 
Az építtetők elmulasztották teljesíteni  bejelentési kötelezettsé-
güket. Azokat az  illegális építményeket, amelyek építési engedély  
és a tulajdoni viszonyok rendezése nélkül épültek fel, a község, mint 
építésügyi	 hivatal,	 	 	 lebontat.	 Nem	 megengedett,	 hogy	 bejelentés	
nélkül kezdjenek építkezni  (amennyiben az épület bejelentésköteles – 
kisebb építmények esetén) vagy  építési engedély nélkül, amennyiben 
az építmény engedélyköteles. 

Kenyhec község egyben építésügyi hivatal is.  Az adminisztratív  
jellegű és jogi formalitásokat a  községi hivatalban kell  elintézni.  
Egyetlen magán- vagy jogi személynek sincs rá oka, hogy megkerülje a 
hivatalt.		Nem	kell	utazniuk,		az	építtető	javarészt	mindent	elintézhet	
a helyi hivatalban. Ha a beadott dokumentáció   tartalmaz minden  
jogszabályi követelményt, akkor az építésügyi hivatal 30 napon belül 
kiadja az építési engedélyt. Az írásban bejentett kisebb  építményre is  
kiadjuk az engedélyt 30 napon belül, amennyiben minden jogszabályi 
követelménynek eleget tesz a bejelentő.

Környezetvédelem a község 
területén 
Községünk azon munkálkodik, hogy környezetünk  mindig rendezett 
és tiszta legyen. Időközben  pozitív változásoknak lehettünk tanúi 
polgártársaink részéről, akiknek megváltozott a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos álláspontjuk, nem szemetelnek az utcán, és a 
patakba sem hordják a hulladékot. Viszont önkritikusan kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy lakosaink között még mindig akadnak 
olyanok is, akik a patak medrét összetévesztik a szemeteskukával, 
és a háztartási vegyes hulladékot vagy a folyékony állagút sötétedés 
után öntik a patak vizébe. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben nem 
leszünk elnézőek. A Szakalyi - patak mentén fotocsapdákat helyezünk 
ki, amelyek napi 24 órán át monitorozzák majd a patak medrét és 
környékét, hogy megállapíthassuk, kik azok, akik hajlamosak ezt a 
gyakorlatot folytatni.

Az i l legális szemétlerakatok létesítését úgy igyekszünk 
megakadályozni,   hogy bár bevezettük az osztályozott 
hulladékgyűjtést, mégis minden héten begyűjtjük a háztartási vegyes 
hulladékot is  saját szemeteskocsijainkkal és a szemeteskukákhoz 
kitett  összes hulladékot  elvisszük. Más községekben ez nem így 
működik, csak a kukából viszik el a szemetet.
 Úgy gondoljuk, hogy ennek következtében a község belterületén 
is javult a helyzet. Az illegális szemétlerakatok felszámolása után 
már csak elvétve találkozunk újabbakkal. További terveink között 
szerepel a köztisztaság fenntartása önkéntesek  segítségével. Ebbe a 
munkába a gyerekeket is szeretnénk bevonni, hogy környezettudatos 
gondolkodásra késztessük őket és ösztönözzük az ifjabb generáció 
pozitív hozzáállását a minket körülvevő környezet védelméhez. 
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Letný tábor 2013 
Tak ako po minulé roky, aj tento rok obec organizovala letný 
tábor pre deti a mládež. Centrom diania bol športový areál, kde 
bolo o deti kompletne postarané. Náplňou tábora boli rôzne 
výchovno–vzdelávacie, ale tiež poznávacie a športové aktivity. 
Prihlásiť sa mohli deti každej vekovej kategórie. 

Letný tábor splnil všetky očakávania. Pomohol najmä rodičom, 
ktorí nemali možnosť postarať sa o svoje deti počas letných 
prázdnin kvôli pracovným povinnostiam. Pravidelne každý 
pondelok deti potešilo bábkové divadlo (predstavenia ako napr. 
Červená čiapočka, Malá morská víla, či Popoluška). Tradičnou 
sa stala i návšteva zoologickej záhrady v Košiciach a spieva-
júcej fontány na Hlavnej ulici. V jeden pekný slnečný deň deti 
navštívili aj Letecké múzeum a zdolali vyhliadkovú vežu, kde 
spojili teoretické, praktické a estetické vedomosti. V športovom 
areáli si do sýtosti mohli zahrať vybíjanú, futbal, bedminton, 
tenis a ďalšie hry. Poobede sa deti osviežovali pri miestnom 
amfiteátri, kde predávajú najlepšiu jadranskú zmrzlinu v okolí. 
Predposledný deň tábora zakončila grilovačka, ktorá sa deťom 
veľmi páčila. Všetko, čo sa pripravilo na jedenie bolo veľmi 
chutné.  S posledným táborovým dňom sa deti rozlúčili bujarou 
diskotékou.
Na záver sa chceme poďakovať p. starostovi JUDr. Ing. Jozefovi 
Konkolymu za zorganizovanie letného tábora a takisto všetkým 
pracovníkom obce a  tým, ktorí sa starali o naše deti a mládež. 
Menovite ďakujeme Gabike Sedlákovej, Zlatici Konrádyovej, 
Kristínke Kaselyovej, Petrovi Šingovskému a zamestnankyniam 
Kristíne Kaselyovej a Estere Fečovej. 

2013-as nyári tábor 
Mint minden éven, idén is megszerveztük a nyári tábort a gyerekek és fiatalok 
számára. Helyszíne a sportközpontban volt, ahol megfelelően gondoskodtak a 
gyermekekről. A tábor nevelő-oktató, ismertető és sport szellemben valósult meg. 
Minden korosztályból jelentkezhettek a gyerekek. 

A tábor minden elvárásnak elegett tett. Főként azon szülőknek nyújtott segít-
séget, akik nem tudtak gondoskodni gyermekeikről a nyári szünet idején. 
Rendszeresen minden hétfőn bábszínháznak örvendhettek a gyerekek (színda-
rabok, mint a Piroska és a farkas, A kis hableány vagy a Hamupipőke). Hagyo-
mánnyá vált a kassai állatkert meglátogatása majd a szökőkút meletti időtöltés a 
Fő utcán. Egy szép nasütötte napon a gyerekek meglátogatták a Repüléstörténeti 
Múzeumot és felmásztak a kilátótoronyra is, ahol öszzekapcsolták az elméleti 
tudást a gyakorlattal. A sportközpontban a gyerekek kifulladásig játszhattak 
kiütősdit, futballt, bedmintont, teniszt és egyéb különféle játékokat. Délután a 
helyi amfiteátrum mellett frissültek fel a gyerekek, ahol a környék legfinomabb 
adriai fagylaltját árulják. A tábor utolsó előtti napját grillezéssel zártuk, ami a 
gyerekeknek igencsak tetszett, minden amit elkészült nagyon ízletes volt. A tábor 
utolsó napján a gyerekek diszkóval búcsúztak el.

Végül köszönetünket szeretnénk kifejezni JUDr. Ing. Konkoly József polgármester 
úrnak a nyári tábor megszervezéséért, ugyanakkor a község munkatársainak is, 
és mindazoknak akik gondoskodtak gyermekeinkről és a fiatalokról. Konkrétan 
köszönjük Sedlák Gabikának, Konrády Zlaticának, Kaselya Krisztinkának, 
Šingovsky Péternek illetve Kaselya Krisztina és Fečo Eszter alkalmazottaknak.  
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Čo nové u „škôlkárov“
V školskom roku 2012/13 opustilo brány Materskej  školy 
v Kechneci 11 predškolákov: Patrik Vaško, Stella Vašková, 
Alexander Mitro, Anetka Maková, Kristián Vastag, Marek 
Čižmár, Jozef Domonkoš, Katarína Škovranová, Daniela 
Tóthová, Samuel Malik a Maroš Horváth. Rozlúčili sa krásnou 
sviečkovou slávnosťou a umiestnením tabla do verejnej 
informačnej tabule za sprievodu rodičov a triednych učiteliek. 
Počas posledných mesiacov sa zodpovedne pripravovali  
na vstup do základnej školy. Na spoločnej akcii v spolupráci   
so ZŠ Seňa a MŠ Milhosť, ktorá mala názov „Mega párty s Ujom 
Ľubom“ nadviazali kamarátske vzťahy so školákmi z 1. a 2. 
ročníkov. Vysoká účasť prekvapila aj samotného „Uja Ľuba“. 

Medzi významné aktivity Materskej školy v Kechneci patrí 
koncoročný výlet s rodičmi. Tohto roku sa konal výlet do 
botanickej záhrady počas Motýlej show. Nechýbali ani plavecký 
výcvik v maďarskom  Hajdúszoboszló a v Buzici, ale aj návštevy 
delegácií v rámci súťaže O naj dedinu, či návšteva ukrajinského 
súboru v našej obci.

Mgr. Eva Bittová, riaditeľka MŠ Kechnec

Mi újság az „ovisoknál“
A 2012/13-as tanévben 11 óvodás hagyta el a kechneci óvoda kapuit: 
Patrik Vaško, Stella Vašková, Alexander Mitro, Anetka Maková, 
Kristián Vastag, Marek Čižmár, Jozef Domonkoš, Katarína 
Škovranová, Daniela Tóthová, Samuel Malik és Maroš Horváth. 
Gyönyörű gyertyás ünnepséggel búztak el és elhelyezték tablójukat 
szüleik és ovónőik kíséretében a helyi információs táblán. Az utolsó 
hónapokban felelősségteljesen készülődtek az általános iskola 
megkezdésére. A közös „Mega party Ľubo bácsival“ című akción a 
Szinai Általános Iskola és a Migléci Óvodával együttműködve baráti 
kapcsolatok fűződtek az 1. és 2. évfolyamos diákokkal. A nagy részvétel 
Ľubo bácsit is meglepte.

Az óvoda kiemelkedő tevékenységei közé tartozik az év végi kirán-
dulás a szülőkkel. Idén a Lepke show ideje alatt látogattunk el a 
kassai	 Botanikus	 Kertbe.	 Nem	 hiányzott	 az	 úszótanfolyam	 sem	
a magyarországi Hajdúszoboszlón és Buzitán, de a  delegációk 
látogatása a legszebb község versenyének keretében sem, vagy akár az 
ukrán együttes látogatása községünkben.     

Mgr. Bitto Éva, óvoda igazgató
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Návštevnosť stránky 
www.kechnec.sk 
•	 Na	web	stránke	www.kechnec.sk	bolo	v	období	od	1.	januára	 
 do 31. augusta 2013 zaznamenaných celkovo 24 359 návštev.  
 Zrealizovalo ich celkovo 15 178 návštevníkov z 58 krajín.  
 Nových návštevníkov bolo 14 474, opakovaných návšteníkov  
 9 885 a stránka www.kechnec.sk sa zobrazila celkovo  
 96 011-krát.

•		 Najviac	návštev	 bolo	 zo	 Slovenska	 (21	 598),	 Českej	 republiky	 
 (882), Maďarska (360) a Nemecka (308).

•		 Po	 úvodnej	 stránke	 (22	 826)	 boli	 najviac	 navštevovanými	 
 sekcie „Priemyselná zóna Kechnec“ (8 699), Fotogaléria  
 (5 474), Magneti Marelli Slovakia (3 320).

•	 Najčastejšie	 zadávaným	 slovom,	 resp.	 slovným	 spojením	 
 v prehliadačoch bolo „neurčené“ (8 412),  „kechnec“ (3 022), 
 „obec kechnec“ (491), „priemyselný park kechnec„ (301)  
 a  „magneti marelli kechnec“ (290).

Aktivity obce môžete sledovať aj na facebooku - 
https://www.facebook.com/SportovyArealKechnec

A www.kechnec.sk 
weboldal látogatottsága
2013. január 1.-je és augusztus 31.-e között a www.kechnec.sk webol-
dalon 24 359 látogatást rögzítettek. 58 ország 15 178 látogatója valósí-
totta meg. 14 474 új látogató, ismételt látogató 9 885 és a weboldal 
összesen 96 011-szer volt megjelenítve.

A legtöbb látogatás Szlovákiából ( 21 598), Csehországból (882), 
Magyarországról	(360)	és	Németországból	(308)	volt.

A Kezdőlap (22 826) után a leglátogatottabb témakörök az „ Ipari zóna 
Kenyhec“ (8 699), Galéria (5 474), Magneti Marelli Slovakia ( 3 320).

A böngészőben leggyakrabban keresett szó illetve kifejezés „határo-
zatlan“ ( 8 412), „kenyhec“ ( 3 022), „kenyhec község“ ( 491), „ ipari park 
kenyhec“ (301) és „magneti marelli kenyhec“ (290).

A község tevékenységeit a facebook-on is követhetik -  https://www.
facebook.com/SportovyArealKechnec
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Kechnecké dni  
už po 8-krát
V piatok 28. júna už tradične odštartovali veľkolepé Kechnecké 
dni. Nechýbal bohatý kultúrny program pre malých i veľkých a aj 
tento rok bola atmosféra neopakovateľná. 

Už v poradí 8. ročník začal lahodnou ochutnávkou vín a 
sprievodom za zvukov ľudovej hudby od vínnej pivnice.  
Po sprievode v amfiteátri nadchlo všetky deti Bábkové divadlo  
z Košíc a na svoje si prišli i milovníci folklórnej skupiny Drišľak.
Pre všetkých, ktorí sa radi zabávajú do rána bieleho odohrala 
skupina The Backwards v športovom areáli koncert. Po kapele 
imitujúcej Beatles nastúpil DJ, ktorý rozprúdil divokú tanečnú 
zábavu.

V sobotu skrížili  varešky vychytení kuchári v rámci  
Medzinárodnej súťaže vo varení, aby si tak zmerali svoje 
kulinárske zručnosti. Športoví nadšenci mali možnosť 
vzhliadnuť futbalový turnaj a neskôr do skoku i do jedla 
zahrala ľudová hudba Železiar. Bez odozvy neostala exhibícia  
policajného komanda a deň vyvrcholil koncertom skupiny Korál 
zo susedného Maďarska a hľadisko amfiteátra zaplnila kapela 
JAM & BAZAR!.

Kenyheci	Napok	immár	a	
8.- dik alkalommal
Június	 28.-án	 hagyományszerűen	 elkezdődött	 a	 Kenyheci	 Napok	
ünnepi	sorozata.	Nem	hiányzott	a	gazdag	kulturális	program	se	kicsik	
se nagyok számára és idén is fergeteges volt a hangulat.

Már a 8.-dik alkalommal borkóstolással és népzenével kísért 
felvonulás a boros pincétől indult. A felvonulást követően az 
amfiteátrumban a Kassai Bábszínház műsorukkal nyűgözte le a 
gyerekeket de a Drišlák kedvelők is szórakozhattak. Mindazoknak, 
akik hajnalig szeretnek mulatni, a The  Backwards zenekar húzta a 
talpalávalót a sportközpontban. A Beatles zenekar imitálóit a DJ 
váltotta fel, aki pörgésbe hozta a táncolókat.

Szombaton, a nemzetközi főzőverseny keretében a szakácsok 
összemérhették kulináris készségeiket. A sportkedvelők futball 
mérkézéseket tekinthettek meg és később a Železiar népzenekar szóra-
koztatott. A rendőrök kommandós bemutatója se maradt szó nélkül, 
a nap csúcspontja a Korál együttes koncertje volt a  szomszédos 
Magyarországról. Az amfiteátrum nézőterét a JAM & BAZAR rajongók 
telítették meg.
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Zber úrody
Aj tohto roku nadišiel čas zberu úrody. Je to radostné obdobie, 
keď po celoročnej tvrdej práci pozbierame úrodu. V taký čas 
necítime únavu, iba radosť z práce, veď čím viac roboty, tým viac 
úrody. V ľudskom živote sú také udalosti, ktoré sú v prvom rade 
radostné. 

Často rozmýšľam nad tým, prečo charakterizuje našu cirkev 
smútok a nie radosť. Veď aj náš žalm, ktorý je považovaný  za 
Hymnu  reformovaných, najčastejšie zaznie na pohreboch.  
Aj na bohoslužbách vidieť iba zriedkavo úsmev na tvári 
niektorých alebo len počas vianočných detských programov.

Následníci našej reformovanej viery počas búrlivých období 
histórie nepochybne vytrpeli veľa. Aj to je pravda, že ani dnešná 
situácia nie je bezstarostná. Nezamestnanosť je čoraz väčšia, 
z viacerých rodín cestujú matky za prácou aj  niekoľko sto 
kilometrov a sú preč niekoľko týždňov. V správach počujeme iba 
o hospodárskej a finančnej kríze.  Život prináša v dnešnej dobe 
nemalé ťažkosti. Ale to nemôže byť dôvodom na to, aby sa náš 
života stal bezradostným a našu vieru charakterizoval smútok.

Ján Krstiteľ vyžadoval od svojich poslucháčov, aby  ich obrátenie 
prinášalo dobré ovocie. Povzbudzuje svojich následníkov, 
aby sa rozhodli pre Boha každý sám osobne. Upozorňuje na 
to, že nikto sa nenarodí do milosti a spásy.  Každý človek sám 
musí zažiť a pocítiť zázrak obrátenia. A skutočné obrátenie 
prináša krásne a zdravé ovocie ako je láska, mier, porozumenie, 
potešenie, nádej a mohli by sme ešte dlho pokračovať...

V súvislosti so zberom úrody sa opovážim používať prirovnanie: 
Náš bezradostný život a náš smútok nie  je dôsledkom nášho 
bezúrodného života? A náš bezúrodný život nepoukazuje  
na nedostatky nášho obrátenia, našich obrátení? 

Nech Boh žehná túto publikáciu. Nech nás privedie k obráteniu 
a k obráteniam. Nech prinášajú naše životy obráteniu vhodné 
ovocie, a tie zase radosť do života našej cirkvi.

Aj zato jedine Bohu patrí sláva!

Géresi Róbert
duchovný pastier

Gyümölcsszedés
Az idén is eljött a szüretelés ideje. Mindig örömteli idő, mikor az egész 
éves fáradságos munka termését leszedik. Öröm van jelen ilyenkor, a 
sok munka sem fárasztó, hisz minél többet kell vele dolgozni, annál 
nagyobb a termés. Az emberi életben vannak olyan események, 
melyek eleve örömre adnak okot. Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy egyházunkra miért inkább a szomorúság a jellemző és miért 
nem a vidámság. Református himnuszként ismert zsoltárunk is 
leggyakrabban temetéseken hangzik el. A templomi

istentiszteleteken a mosoly csak kedvesnek tűnő tévedések, rendhagyó 
pillanatok és karácsonyi gyermekműsor alatt fedezhető fel az arcokon. 
Kétségtelen, hogy református népünk a történelem viharaiban sokat 
szenvedett. Az is igaz, hogy a jelenlegi helyzet sem gondmentes. 
Nagyon	sok	vidéken	hatalmas	a	munkanélküliség,	sok	családból	az

édesanya többszáz kilométerre a munka után utazik és költözik el 
hetekre.	Hírekből	is	a	gazdasági	és	pénzügyi	válságot	hallhatjuk.	Nem	
kis nehézségei vannak az életnek manapság. De mindez nem lehet 
indok arra, hogy a mi életünk és hitéletünk szomorú legyen. Keresztelő 
János megtéréshez illő gyümölcsök termésére bíztatja az őt

hallgatókat. Az Isten mellett való egyéni döntésre bíztatja követőit. 
Arra figyelmeztet, hogy a kegyelembe és az üdvösségbe nem lehet 
beleszületni. Az embereknek egyen egyenként kell megélniük és 
magtapasztalniuk a megtérés csodáját. Ennek pedig gyümölcsei 
lesznek.

Az igaz megtérés szép és egészséges gyümölcsöt terem: szeretetet, 
békességet, megértést, örömöt, reménységet és még lehetne 
hosszasan folytatni A szüret kapcsán bátorkodom venni a hasonlatot: 
az örömtelenségünk, a szomorúságunk nem a gyümölcstelen életünk 
következménye? Gyümölcstelen életünk pedig nem megtérésünk és 
megtéréseink hiányosságaira mutatnak? Legyen ezen a kiadványon 
Isten gazdag áldása. Vezessen megtérésre és megtérésekre. Hozzon a 
mi életünk megtéréshez illő gyümölcsöt, ez

pedig örömöt egyházunk életébe. Legyen mindenért Istené a dicsőség.
 
Géresi Róbert
Lelkipásztor
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Deň detí v Kechneci
Tak ako každý rok i tento rok sme 1. júna oslávili Deň detí 
v Športovom areáli obce Kechnec. Do diaľky sa odtiaľ šírila 
perfektná atmosféra a dobrá nálada. Deti s nadšením absol-
vovali všetky hry a súťaže a odmenou im boli sladké prekvapenie 
či zmrzlina. Na záver sa zabavili na balónovej diskotéke.

Kladenie vencov
Pietny deň na verejnom cintoríne v Kechneci sa uskutoční 
25. októbra. Príďte si s nami pripomenúť pamiatku našich 
zosnulých.

Deň matiek 2013
Deň matiek sa uskutočnil 12. mája v amfiteátri v centre obce. 
Niesol sa v znamení krásnych melódií svetoznámych operiet  
a muzikálov. Po milom vystúpení detí z MŠ a privítaní starostom 
obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolym nasledoval koncert 
sólistov Lucie Knotekovej a Jaroslava Dvorského s Orchestrom  
ŠD Košice.

Gyermeknap Kenyhecen
Úgy, mint minden éven, idén is megszerveztük a gyermeknapot 
a kenyheci sportközpontban június 1-jén.  A kitűnő légkör és a 
fergeteges hangulat messzire áradt.  A gyerekek lelkesen vettek részt a 
játékokban és a versenyeken, jutalmul édességet illetve fagyit kaptak. 
Végül ballon diszkón szórakoztak.

Koszorúzás
Az emléknapra a helyi köztemetőben kerül sor október 25.-én. Jöjjenek, 
emlékezzünk meg közösen elhunytainkért.

Anyák napja 2013
Az anyák napi ünnepségre világhírű operettek és musicalek jegyében 
az amfiteátrumban került sor május 12.-én. A gyermekek kedves fellé-
pését és JUDr. Ing. Konkoly József polgármester köszöntőjét a Kassai 
Színház szólistái, Lucia Knoteková és Jaroslav Dvorsky koncertje 
követte.
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Futbalový Klub Kechnec
Vážení priaznivci kechneckého futbalu,

po veľmi krátkej letnej prestávke sa začala pre náš futbalový 
klub a v ňom zastúpené družstvá nová sezóna 2013/2014. 

Tím mužov začal súťažný ročník I. triedy dospelých riadenej  
Oblastným futbalovým zväzom Košice - okolie pod názvom  
FK Kechnec. V minulej sezóne naši muži v tejto súťaži 
premiérovo účinkovali ešte pod názvom ŠK Maratón Seňa. 
Napokon sa im podarilo  zotrvať v súťaži a skončili na 12. mieste. 

Najväčším problémom bol hráčsky káder. Preto  sa  počas letnej 
prestávky udialo niekoľko hráčskych zmien. Pribudli mladí hráči, 
najmä Patrik Majoroš, Peter Golenya, Matej Raši, Zoltán Poľák 
a Dávid Remeš, ktorí sú ešte v tíme dorastencov. Do kádra 
pribudli i mladí hráči - Patrik Darjanin, Rudolf Vattai, Dávid 
Vereščák, Peter Sanislo, Dominik Vrábeľ. Spoliehať sa budeme 
na našich odchovancov, a to Lukáša Feča, Lukáša Sinovického, 
Mariána Fuseka, Dávida Dzurického, Petra Sinovického. Svojimi 
hráčskymi skúsenosťami budú oporou mužstva Zoltán Lucskai, 
Ladislav Danko, Peter Smačár a kapitán tímu Róbert Spišák. 
Brankárskou jednotkou bude Anton Konkoľ. Títo hráči by mali 
zvýšiť konkurenciu a priniesť do mužstva kvalitu potrebnú 
na zlepšenie minulosezónneho nelichotivého umiestnenia. 
Trénerom tímu mužov je Mgr. Pavol Kováč a vedúcim mužstva 
Mgr. Pavol Škovran. 

V aktuálnej sezóne sme odohrali štyri zápasy, dva sme vyhrali, 
jeden remizovali a jeden prehrali. Priebežne sme na piatom 
mieste. V stretnutiach, ktoré sme odohrali sa ukázalo, že náš 
tím má perspektívu zlepšovať sa. Nebude to však zadarmo. 
Musíme vynaložiť potrebné úsilie na strane hráčov i na strane 
realizačného tímu.

Dorastenci sú víťazom IV. ligy staršieho dorastu skupiny Košicko 
– Gemerskej VsFZ uplynulého súťažného ročníka 2012/2013.  
V tomto ročníku sú v III. lige staršieho dorastu skupiny Košicko 
– Gemerskej VsFZ. Prajeme im, aby dosiahli podobný úspech aj 
v tejto sezóne pod vedením trénera Nándora Szabóa, vedúcim 
tímu je Štefan Fečo. Do tímu pribudli hráči zo žiackeho družstva 
z uplynulej sezóny  - Noe Mako, Dušan Varga a Erik Švenk.  
Na škodu je, že v dorasteneckom tíme doteraz nepokračujú 
Tomáš Džuga a Lukáš Vaštag  Po štyroch odohratých kolách  
v novom súťažnom ročníku sú na 4. mieste, pričom tri  
stretnutia vyhrali a jedno prehrali.

Družstvá starších a mladších žiakov úspešne odohrali prvý 
ročník v regionálnej súťaži VsFZ v II. lige. Výsledkom bolo  
5. miesto starších žiakov a 12. miesto mladších žiakov. Veríme, 
že v nasledujúcich ročníkoch si nájdeme v tejto súťaži pevné 
miesto. V aktuálnej sezóne lepšie začali a viac sa darí mladším 
žiakom, ktorí zo štyroch odohratých zápasov dva vyhrali, jeden 
remizovali a jeden prehrali a priebežne sú na 6. mieste. V tíme 
starších žiakov došlo k odchodu najstarších až ôsmich hráčov, 
ktorých doplnili len štyria chlapci. Aj preto sú ich výsledky zatiaľ 
slabšie a aktuálne sú na ôsmom mieste s jedným víťazstvom, 
jednou remízou a dvoma prehrami. 

FK Kechnec sa stará aj o najmenších futbalistov pod vedením 
Mgr. Pavla Škovrana, ktorí odohrajú svoje zápasy turnajovým 
spôsobom v súťaži prípraviek U 11 organizovanej ObFZ Košice - 
okolie. Tí šikovnejší budú tiež štartovať v tíme mladších žiakov.

Priatelia, dovoľte aby sme vám všetkým poďakovali za podporu. 
Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa kechnecký futbal 
vybral dobrým smerom. Futbalový areál nám môže závidieť 
nejedna obec z okolia a za podpory obce chceme dôstojne 
obstáť v novom súťažnom ročníku 2013/2014. 

Veríme, že prídete povzbudiť všetky naše tímy a hlavne našich 
najmladších futbalistov. Predovšetkým by sme radi pozvali 
rodičov a príbuzných a motivovali ich tak k dobrej hre.

Ladislav Danko

Kenyheci Futball Klubb 
Tisztelt kenyheci futball rajongók!

A nagyon rövid nyári szünet után ismét megkezdődött a futball 
klubbunkat képviselő csapatok 2013/2014-es versenyidénye.

A versenyidényt a felnőttek csapata kezdte az I.osztályban a Kassa 
– vidéki Regionális Futball Szövetség által irányított FK Kechnec név 
alatt. A múlt szezonban ebben a versenyben a fiúk még az ŠK Maratón 
Seňa név alatt szerepeltek. Végül sikerült a versenybe maradniuk és a 
12. helyen végeztek.

Legnagyobb probléma a csapatösszetétel volt. Éppen ezért a nyári 
pihenési időszak alatt néhány változások történtek. Új játékosok 
jöttek, mint Patrik Majoroš, Peter Golenya, Matej Raši, Zoltán Poľák 
és Dávid Remeš, akik még az ifi csapat tagjai. Fiatal játékosokkal 
is bővült a csapat - Patrik Darjanin, Rudolf Vattai, Dávid Vereščák, 
Peter Sanislo, Dominik Vrábeľ. Számítunk kinevelt játékosainkra, mint 
Lukáš Fečo, Lukáš Sinovicky, Marián Fusek, Dávid Dzuricky, Peter 
Sinovicky. A csapatot Zoltán Lucskai, Ladislav Danko, Peter Smačár 
és a csapatkapitány Róbert Spišák fogják tapasztalati tanácsokkal 
segíteni. A kapus Anton Konkoľ lesz. Ezek a játékosok növelni fogják 
a konkurenciát és biztosítják majd a  szükséges minőséget a tavalyi 
eredmény javítása érdekében. Mgr. Pavol Kováč a csapat edzője és 
Mgr. Pavol Škovran a csapat vezetője.

Az aktuális szezonba négy meccset játszottunk, melyből kettő nyerő, 
egy döntetlen és egy vesztes volt. Jelenleg az ötödik helyen vagyunk. 
A lejátszott mérkőzések megmutatták, hogy a csapat hajlamos a 
fejlődésre. De nem lesz ez könnyű. Meg kell tennünk a szükséges 
erőfeszítéseket, mind a játékosok részéről, mind pedig csapat összeál-
lítás oldaláról.

Az ifik az elmúlt 2012/2013 évad  Kassa-gömöri csoport IV.liga 
győztesei. Ebben az évfolyamban a Kassa-gömöri idősebb ifik III. 
ligáját	képviselik.	Kívánjuk,	hogy	ebben	a	szezonba	is	 	Nándor	Szabó	
edzővel és Štefan Fečo csapat vezetővel hasonló sikert arassanak. A 
csapat	a	múlt	szezoni	diák	csapat	egyes	tagjaival	bővül	–	Noe	Mako,	
Dušan	Varga	és	Lukáš	Švenk.	Nagy	kár,	hogy	Tomáš	Džuga	és	Lukáš	
Vaštag nem folytatják tevékenységüket az ifi csapatban. A négy 
lejátszott körből az új versenyben a 4.helyen vannak, melyből három 
meccset nyertek egyet veszítettek.

A fiatalabb és idősebb diákok sikeresen álltak helyt a II.liga első 
évfolyamú regionális versenyben. Az idősebb diákok az 5.helyet 
a fiatalabb diákok a 12.helyet érdemelték ki. Reméljük, hogy az 
elkövetkezendő évfolyamban biztos helyet kapunk ebben a verse-
nyben. Az aktuális szezont jobban kezdték a fiatalabb diákok és 
jobban  is sikeredik nekik, akik a négy lejátszott meccsből kettőt 
nyertek, egyet egyenlítettek, egyet vesztettek és jelenleg a 6.helyen 
vannak. Az idősebb diákok csapatát nyolc játékos hagyta el, 
akik helyére mindösssze  négy fiú került. Éppen ezért is gyengébb 
az eredményük és jelenleg a nyolcadik helyen szerepelnek egy 
győzelemmel, egy döntetlennel és két vesztességgel.

Az FK Kechnec Mgr. Pavol Škovran vezetésével gondoskodik a 
legkisebb futballistákról, akik meccseiket futball torna keretében 
játszák az U 11 Kassa- vidéki előkészületi versenyben. Az ügyesebbek a 
fiatal diákok csapatában fognak kezdeni.

Barátaink, engedjék meg, hogy mindannyiuknak megköszönjem a 
támogatást. Meg vagyunk győződve, hogy közös erőfeszítés útján 
jó irányba mozdul el a kenyfeci foci. Bármely környékbeli település 
irigyelheti futballpályánkat, és a község támogatásával méltóképpen 
szeretnénk helyt állni a 2013/2014 versenyidény idején.

Hisszük, hogy eljönnek buzdítani csapatainkat, de főként a 
legfiatalabb focistáinkat. Mindenekelőtt szerettel hívjuk szüleiket, 
rokonaikat hogy így motiválják őket a jó játékhoz.

Danko László
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Rozpis stretnutí tímov FK Kechnec v súťažnom ročníku 2013/2014:
FK Kechnec mérkőzések ütemezése a 2013/2014 versenyidény idejére
I. trieda dospelí ObFZ KE okolie / I. osztály, felnőtt csapat Kassa-vidék Regionális Futball Szövetség
Kolo Dátum Čas Zápas
Kör Dátum Időpont Meccs

II. liga starší žiaci,  mladší žiaci, skupina A, VsFZ / II.liga idősebb diákok, fiatalabb diákok, A csoport, Kelet- szlovákiai Futball Szövetség 
UHČ:  starší žiaci - sobota 09,00 hod. / idősebb diákok - szombatonként 09,00
 mladší žiaci - sobota 10,45 hod. / fiatalabb diákok – szombatonként 10,00
Kolo Dátum Čas Zápas
Kör Dátum Időpont Meccs

III. liga starší dorast Košicko-Gemerská VsFZ / III.liga idősebb ifik Kassa- gömöri csoport Kelet-szlovákiai Futball Szövetség
UHČ:  sobota 14,00 hod. / meccs kezdete: szombatonként 14.00/  
Kolo Dátum Čas Zápas
Kör Dátum Időpont Meccs

1 11. 08. 2013 16.30 Kechnec - Košické Oľšany
2 18. 08. 2013 16.00 Trstené p/H -  Kechnec
3 25. 08. 2013 16.00 Kechnec - Bidovce
4 01. 09. 2013 15.30 Seňa- Kechnec
5 08. 09. 2013 15.30 Kechnec - Perín
6 15. 09. 2013 15.30 AC Jasov - Kechnec
7 22. 09. 2013 15.00 Kechnec -  Ruskov
8 29. 09. 2013 15.00 Mokrance-  Kechnec
9 06. 10. 2013 14.30 Kechnec - Veľká Ida
10 13. 10. 2013 14.30 Kechnec - Svinica
11 20. 10. 2013 14.00 Valaliky -  Kechnec
12 27. 10. 2013 14.00 Kechnec - Čečejovce
13 03. 11. 2013 13.30 Tatran Jasov -  Kechnec

1 10. 8. 2013 10.00, 11.45  Geča -  Kechnec
2 17. 8. 2013 9.00, 10.45  Kechnec -  Buzica
3 24. 8. 2013 9.00, 10.45 Rožňava -  Kechnec
4 31. 8. 2013 9.00, 10.45 Kechnec -  Šaca
5 7. 9. 2013 9.00, 10.45 Sečovce - Kechnec
6 14. 9. 2013 9.00, 10.45 Kechnec - KAC Košice
7 21. 9. 2013 10.00, 11.45  Čaňa - Kechnec
8 28. 9. 2013 9.00, 10.45 Čierna n/T -  Kechnec
9 5. 10. 2013 9.00, 10.45 Kechnec - Ben. Košice
10 12. 10. 2013 10.00, 11.45  Galaktik KE – Kechnec   ZŚ Dneperská
11 19. 10. 2013 9.00, 10.45 Kechnec - Lok. Košice
12 26. 10. 2013 10.00, 11.45  V. Kapušany - Kechnec
13 2. 1. 2013 9.00, 10.45 Kechnec - Vranov “B”

1 10. 8. 2013 14.00 Kechnec - Geča
2 17. 8. 2013 14.00 Svinica - Kechnec
3 24. 8. 2013 14.00 Kechnec – Trstené p/H
4 31. 8. 2013 14.00 Sokoľany - Kechnec
5 7. 9. 2013 14.00 Kechnec - Šaca
6 14. 9. 2013 15.30 Drnava - Kechnec
7 21. 9. 2013 14.00 Kechnec - Valaliky
8 28. 9. 2013 14.00 Kechnec - V. Opátske
9 5. 10. 2013 14.00 M. Ida - Kechnec
10 12. 10. 2013 14.00 Kechnec - Poproč
11 19. 10. 2013 10.30 Kr. Podhradie - Kechnec
12 26. 10. 2013 14.00 Kechnec - Ruskov
13 2. 11. 2013 14.00 Medzev - Kechnec

14 10. 11. 2013 13.30 Košické Oľšany -  Kechnec
15 30. 03. 2014 15.00 Kechnec - Trstené p/H
16 06. 04. 2014 15.30 Bidovce -  Kechnec
17 13. 04. 2014 15.30 Kechnec - Seňa
18 20. 04. 2014 16.00 Perín -  Kechnec
19 27. 04. 2014 16.00 Kechnec – AC  Jasov
20 04. 05. 2014 16.30 Ruskov -  Kechnec
21 11. 05. 2014 16.30 Kechnec - Mokrance
22 18. 05. 2014 17.00 Veľká Ida -  Kechnec
23 25. 05. 2014 17.00 Svinica -  Kechnec
24 01. 06. 2014 17.00 Kechnec - Valaliky
25 08. 06. 2014 17.00 Čečejovce -   Kechnec
26 15. 06.2014 17.00 Kechnec - Tatran Jasov

14 9. 11. 2013 9.00, 10.45 Kechnec - Geča
15 16. 11. 2013 10.00, 11.45  Buzica - Kechnec
16 5. 4. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - Rožňava
17 12. 4. 2014 9.00, 10.45 Šaca - Kechnec
18 19. 4. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - Sečovce
19 26. 4. 2014 10.00, 11.45 KAC KE „A“– Kechnec  ZŠ Bruselská 18
20 3. 5. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - Čaňa
21 10. 5. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - Čierna n/T
22 17. 5. 2014 10.00, 11.45  Ben. Košice –Kechnec ZŚ Postupimská
23 24. 5. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - Galaktik Košice
24 31. 5. 2014 9.00, 10.45 Lok. Košice -  Kechnec  Družstevná
25 7. 6. 2014 9.00, 10.45 Kechnec - V. Kapušany
26 14. 6. 2014 10.00, 11.45  Vranov “B” - Kechnec

14 9. 11. 2013 14.00 Geča - Kechnec
15 16. 11. 2013 14.00 Kechnec - Svinica
16 5. 4. 2014 14.00 Trstené p/H - Kechnec
17 12. 4. 2014 14.00 Kechnec - Sokoľany
18 19. 4. 2014 14.00 Šaca - Kechnec
19 26. 4. 2014 14.00 Kechnec - Drnava
20 3. 5. 2014 16.30 Valaliky - Kechnec
21 10. 5. 2014 14.00 V. Opátske – Kechnec
   (Ihrisko Vyšné Opátske)
22 17. 5. 2014 14.00 Kechnec - M. Ida
23 24. 5. 2014 14.00 Poproč - Kechnec
24 31. 5. 2014 14.00 Kechnec - Kr. Podhradie
25 7. 6. 2014 14.00 Ruskov - Kechnec
26 14. 6. 2014 14.00 Kechnec - Medzev
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Prvý ročník kechneckej 
futbalovej miniligy  
o Putovný pohár 
starostu obce Kechnec
Určite väčšina z vás zaregistrovala pri športovom areáli každý 
utorok a stredu  veľký počet áut, ľudí, piskot či krik... 
Áno, uhádli ste!  Po nultom ročníku, aj tento rok bol odohraný 
ďalší ročník kechneckej futbalovej miniligy. Od minuloročného 
sa odlišoval predovšetkým v počte  mužstiev.  Celkovo ich bolo 
15,  oproti 8 mužstvám z minulého roka.
Mužstvá boli zložené z hráčov okolitých dedín, ale mali sme 
zástupcu aj z priemyselnej zóny.
Väčšina hráčov hrá futbal profesionálne a tým značne stúpla  
aj úroveň jednotlivých zápasov. Každé mužstvo muselo siahnuť 
až na dno svojich síl, aby dosiahlo víťazstvo a prebojovalo sa do 
bojov o finále. V určitých momentoch museli zasiahnuť aj páni 
rozhodcovia, aby upokojili  všetky emócie.

Do finálových bojov sa nakoniec prebojovali mužstvá:

Trstené pri Hornáde – Di Calcio Virtuoso
Vegas bar Perín – Juventus 

Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou poďakoval všetkým, 
ktorí sa spolupodieľali na úspešnom priebehu tohoročnej 
miniligy. Predovšetkým p. Kočkárovi st., Kočkárovi ml.,  
p. Kaselyovi, p. T. Konkolyovi, Danielovy Konkolyovi ako aj  
všetkým hráčom, kolektívu športového areálu a samozrejme 
rozhodcom p. Slimákovi a p. Ivanovovi. V neposlednom rade 
p. starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva. Ďakujem 
aj tým, ktorí nám pomáhali svojimi pripomienkami, názormi 
či kritikou. Všetky tieto kladné, ale aj negatívne reakcie nás 
posúvajú ďalej a pomôžu nám vytvoriť miniligu, na ktorú 
budeme všetci hrdí a dúfame, že   budúci rok privítame ešte viac 
mužstiev.

Tomáš Konkoly

A kenyheci futball miniliga 
első évfolyama a kenyheci 
polgármester  
vándorkupájáért
Biztos sokan Önök közül  felfigyeltek arra, hogy a sportközpont 
mellettt minden kedden és szerdán sok autó, ember, fütyszó és nagy 
zaj  volt. Igen, kitalálták! A nulladik évfolyam után idén is kenyheci 
futball miniliga mérkőzéseket játszottak. A tavalyitól rendkívül a 
csapatok létszámától tért el. Összesen 15 csapat volt a 8 tavalyihoz 
képest.
A környékbeli községek játékosai alkották a csapatokat, de az ipari 
zónából is volt képviselő. A játékosok nagy része szakszerű futballt 
játszik így lényegesen nőtt az egyes mérkőzések színvonala. Minden 
csapat kénytelen volt nagy erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy 
győzelmet arasson és bejusson a döntőbe. Egyes esetekben a bíró urak 
is kénytelenek voltak közbelépni és csillapítani az indulatokat.    

A döntőbe végül az alábbi csapatok jutottak be:
Abaújnádasd - Di Calcio Virtuoso
Vegas bar Perény -  Juventus

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem mindazoknak, akik 
részt vettek az idei miniliga sikeres lefolytatásában. Mindenekelőtt 
id. Kočkár úrnak, ifj. Kočkárnak, Kaselya úrnak, Konkoly T. úrnak, 
Konkoly Dánielnek de ugyanakkor a játékosoknak, a sportközpont 
alkalmazottainak,	 természetesen	 Slimák	 és	 Ivan	 bíró	 uraknak.	 Nem	
utolsó sorban a polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak. 
Köszönet azoknak is, akik  hozzászólásaikkal, véleményükkel illetve 
kritikával segítettek minket. Mindezek a pozitív, de a negatív reakciók 
is tovább juttatnak bennünket és segítségünkre lesznek a miniliga 
létrehozásában, amire majd mindannyiunk büszke lesz és reméljük 
jövőre még több csapatot fogunk köszönteni.

Konkoly Tamás 
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Zoznam dlžníkov obce Kechnec 2008 - 2013
Kenyhec község adósainak névsora 2008 - 2013
Dane a poplatky 
Dajko Gabriel, Toryská 6, Ke 119.94
Ďuďáková Monika, Kechnec 251 242.98
Dudášová Iveta, Kechnec 218 675.17
Džuga Gabriel, Kechnec 126 148.54
Fedorová Eva, Kechnec 140 229.62
Fertályová Paulína, Mäsiarska 60, Ke 117.1
Grumpner Róbert, Kechnec 14 118.25
Hajnik Dušan, Kechnec 14 376.8
Horváth František ml., Kechnec 220 356
Horváth František st., Kechnec 220 110.76
Horváth Róbert, Kechnec 14 228.87
Kováčová Mária, Kechnec 14 144
Pataki Pavol, Kechnec 46 374.06
Šándor Jozef, Kechnec 251 637.92
Škovran Štefan, Kechnec 16 309.66
Takáč Matej, Kechnec 113 118.84
Vaško Ján, Kechnec 140 211.5

Dane a poplatky - Firmy 
COOP Jednota Považská B. 342.04
Precesion Process Technology 26638.29
Eurotinplate Service SK - Záložné právo 46918.29

40 bytová jednotka
Dlžníci na nájomnom a inkase
Pribula Peter, Kechnec 268
rok 2011 : 1552 Eur ; rok 2012 : 3132 Eur ; rok 2013 : 1049 Eur 

Dlžníci - za odber pitnej a splaškovej vody 
Albert Peter, Kechnec 30  421.25    
Bunda Dezider, Kechnec 50  760.25    
Dudáš František, Kechnec 218  883.51    
Džuga Gabriel, Kechnec 126  225.84    
Fedorová Eva, Kechnec 140  468.85    
Fedorová Mária, Kechnec 46  243.54    
Gombošová Mária, Kechnec 47  163.57    
Grumpner Róbert, Kechnec 14 243.21
Hajnik Dušan, Kechnec 14  1,116.02    
Hajnik Jozef, Kechnec 69  118.70    
Horňák Ondrej, Kechnec 228  119.40    
Horváth Ladislav , Kechnec 219  112.16    
Horváth Róbert, Kechnec 14  1,530.23    
Kováčová Mária, Kechnec 14  764.78    
Pataky Pavol, Kechnec 46 409.82
Šándor Jozef, Kechnec 251  800.00    
Škovran Jozef, Kechnec 16  341.54    
Takáč Matej, Kechnec 113  480.67    
Tóthová Jolana, Kechnec 14  484.90    

Firmy 
Dorsvet  205.05    
IEE  5,224.29    
 
Dlžník - nájom, voda, odpad, energie
roky 2009 - 2013 
Gabi Albert - GABI ABC, Kechnec 30  28,037.98   

Adók és illetékek
Dajko Gabriel, Toryská 6, Ke 119.94
Ďuďáková Monika, Kechnec 251 242.98
Dudášová Iveta, Kechnec 218 675.17
Džuga Gabriel, Kechnec 126 148.54
Fedorová Eva, Kechnec 140 229.62
Fertályová Paulína, Mäsiarska 60, Ke 117.1
Grumpner Róbert, Kechnec 14 118.25
Hajnik Dušan, Kechnec 14 376.8
Horváth František ml., Kechnec 220 356
Horváth František st., Kechnec 220 110.76
Horváth Róbert, Kechnec 14 228.87
Kováčová Mária, Kechnec 14 144
Pataki Pavol, Kechnec 46 374.06
Šándor Jozef, Kechnec 251 637.92
Škovran Štefan, Kechnec 16 309.66
Takáč Matej, Kechnec 113 118.84
Vaško Ján, Kechnec 140 211.5

Adók és illetékek   - vállalatok 
COOP Jednota Považská B. 342.04
Precesion Process Technology 26638.29
Eurotinplate Service SK - Záložné právo 46918.29

40 lakásos tömbház
Lakbér és rezsiköltség hátralék
Pribula Peter, Kechnec 268
rok 2011 : 1552 Eur ; rok 2012 : 3132 Eur ; rok 2013 : 1049 Eur 

Adósok - ivóvíz és szennyvíz elvezetés
Albert Peter, Kechnec 30  421.25    
Bunda Dezider, Kechnec 50  760.25    
Dudáš František, Kechnec 218  883.51    
Džuga Gabriel, Kechnec 126  225.84    
Fedorová Eva, Kechnec 140  468.85    
Fedorová Mária, Kechnec 46  243.54    
Gombošová Mária, Kechnec 47  163.57    
Grumpner Róbert, Kechnec 14 243.21
Hajnik Dušan, Kechnec 14  1,116.02    
Hajnik Jozef, Kechnec 69  118.70    
Horňák Ondrej, Kechnec 228  119.40    
Horváth Ladislav , Kechnec 219  112.16    
Horváth Róbert, Kechnec 14  1,530.23    
Kováčová Mária, Kechnec 14  764.78    
Pataky Pavol, Kechnec 46 409.82
Šándor Jozef, Kechnec 251  800.00    
Škovran Jozef, Kechnec 16  341.54    
Takáč Matej, Kechnec 113  480.67    
Tóthová Jolana, Kechnec 14  484.90    

Vállalatok 
Dorsvet  205.05    
IEE  5,224.29    
 
Adós- bérlet, ivóvíz, szennyvíz elvezetés 
2009 - 2013
roky 2009 - 2013 
Gabi Albert - GABI ABC, Kechnec 30  28,037.98   

Obec Kechnec ako správca dane je nútená prijímať opatrenia voči dĺžníkom v zmysle platnej legislatívy najmä z toho dôvodu, že obec Kechnec vyčerpala všetky 
dostupné zmierňovacie možnosti. Obec mala eminentný záujem spor vyriešiť k obojstrannej spokojnosti, ale žial dlžníci odmietajú svoje záväzky voči obci spĺniť.  
Z uvedeného dôvodu obec nemá inú možnosť než riešiť situáciu súdnou cestou prostredníctvom exekútora a využiť zákonom danú možnosť na uplatnenie záložného 
právo na nehnuteťlnosť dlžníkov. Sú dlžnící, ktorí nereagovali a nereagujú na písomné výzvy a ani neprejavovali záujem a ochotu spĺniť a riešiť svoje záväzky voči obci 
Kechnec.

Kenyhec község, mint adóhatóság a hatályos jogszabályok értelmében kénytelen minden lehetséges lépést megtenni adósaival szemben, mivel kimerítette már az eddigi összes 
elérhető módszert. A község elsődleges érdeke volt, hogy az ügy megoldása kölcsönös elégedettséggel záruljon, de sajnos az adósok elutasítják tartozásaik rendezését. Emiatt  
a községnek nincs más lehetősége, mint végrehajtó segítségével bírósági úton eljárni  és  kihasználni a törvény által nyújtott lehetőségeket illetve zálogjoggal terhelni az adósok 
ingatlanjait. Vannak olyan adósok, akik nem reagáltak és nem reagálnak az írásbeli felszólításokra, sőt nem mutattak  érdeklődést és megoldást sem kerestek kötelezettségük 
teljesitése érdekében.
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KÖZLEMÉNYEK
Változás a gyermekorvosnál
Július 29.-étől a Szociális- Egészségügyi Központban új gyermekor-
vosunk van - MUDr. Beáta Krasnovská. 

Ígéretes szerző
Kenyheci lakosunk Veronika Savarijová, született Kvašňovská  
Szemérmetlen remény című könyvet írt. Ezzel a művel gazdagította az 
irodalmat. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk neki.

Abaújszinai és abaújvári falunapok
Kenyhec község polgármestere JUDr. Ing. Konkoly József a 
képviselőtestülettel együtt részt vett az abaújszinai (június 22) és az 
abaújvári falunapokon (július 27). Mindkét ünnnepségen bekapc-
solódtak a gulyásfőző versenybe és Kenyhec község polgármestere 
MUDr. Levkuš doktor úrral első helyet ért el az ízletes halászlével.  

Fagyos meglepetés
Nagyok	 és	 kicsik-	mindenki	 szereti	 a	 finom	 fagyit.	 Községünkben	 az	
amfiteátrum mellett a lakosoknak lehetőségük van különféle finom 
fagyi kóstolására.

OZNAMY
Zmena detského lekára
Od 29. júla máme v Sociálno-zdravotnom komplexe nového 
pediatra  - MUDr. Beátu Krasnovskú.

Nádejná autorka
Kechnečanke Veronike Savarijovej, rod. Kvašňovskej vyšla 
kniha pod názvom Neskromná nádej. Svojim dielom obohatila 
literárny svet. K tomu jej blahoželáme a prajeme  veľa ďalších 
tvorivých diel.

Dni obce Seňa a Abaújvár
Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly sa spolu  
s poslancami OZ zúčastnili Seňanských dní (22. júna) a dní 
obce Abaújvár (27. júla). Počas oboch osláv sa zapojili do súťaže  
vo varení guľášu a v obci Abaújvár získal starosta obce Kechnec 
spolu s MUDr. Levkušom 1. miesto za vynikajúce halászlé. 

Mrazené potešenie
Veľkí či malí – všetci majú radi dobrú „zmrzku“. V obci Kechnec 
pri amfiteátri majú obyvatelia od 5. júla možnosť ochutnať 
rôzne druhy vynikajúcej zmrzliny.


