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Ročník XIV, Číslo 1/2020, September, nepredajné / XIV. évfolyam, 1/2020 szám, Szeptember, nem eladó

žijeme v období rôznych udalostí, 
čas a doba nás tvrdo skúša a pod- 
robuje nás všetkých životnej 
skúške, ako dokážeme zvládať 
krízové situácie prameniace 
z pandémie COVID 19. Život 
nás postavil pred hotovú vec a 
nepýtal od nás povolenie. Zo dňa 
na deň bolo nevyhnutne potreb-
né  prijať rôzne životu dôležité 
nepopulárne opatrenia, ktoré 
sme síce mnohokrát považovali 
za obmedzovanie osobnej slo-
body, ale skutočnosti a všetky 
konkrétne opatrenia smerovali 
k tomu, aby sme eliminovali, 
respektíve vylúčili výskyt pan-
démie COVID-19 v obci ako 

takej a teda s dopadom na jed-
notlivé rodiny. Obcou  riadené 
zariadenia boli síce v prevádz-
ke, ale v obmedzenom režime, 
aj to za prísnych hygienických 
opatrení. Zariadenia ako mater-
ská škola, základná škola, špor-
tový areál boli mimo prevádzky. 
Obecný úrad zabezpečoval úlo-
hy v obmedzenom režime v spo-
lupráci s poslaneckým zborom, 
ktorí sa zúčastňovali zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, kde sa 
prerokovávali dôležité opatre-
nia. V mnohých prípadoch sme 
robili len to čo sme mohli. Aj 
my sme pociťovali nedostatok 
dezinfekčných a ochranných 

Váratlan események időszakában 
élünk, a kor kemény kihívások elé 
állított minket, hogyan birkózzunk 
meg a COVID-19 világjárvány 
okozta válsághelyzettel. Napról 
napra számos létfontosságú, de 
népszerűtlen intézkedést kellett 
meghoznunk, amelyet gyakran a 
személyes szabadság korlátozásának 
tekintettünk, de minden konkrét 
intézkedés célja az volt, hogy a 
COVID-19 világjárvány terjedését 
megakadályozza, vagy  megszüntesse 
községünkben, és csökkentse az egyes 
családokra kifejtett hatását. Az 
önkormányzat által üzemeltetett 

létesítmények ugyan működtek, 
de korlátozott módon és szigorú 
higiéniai intézkedések mellett. Az 
olyan létesítmények, mint az óvoda, az 
általános iskola és a sportkomplexum, 
nem működtek. A községi hivatal 
korlátozott üzemben végzete feladatait 
a képviselőkkel együttműködve, akik 
részt vettek az önkormányzati tanács 
ülésein és fontos intézkedéseket 
foganatosítottak. Sok esetben 
csak azt tettük, amit tehettünk. A 
fertőtlenítőszerek és védőeszközök 
hiányát mi is megtapasztaltuk. 
Időközönként fertőtlenítettük 
azokat a középületeket, ahol az 

Vážení spoluobčania, milá mládež,
TiszTelT polgárTársak, kedves fiaTalok!

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec
polgármester



prostriedkov. Bolo to náročné 
obdobie. Rôznymi cestičkami 
sa nám podarilo zabezpečiť dos- 
tatok účinných dezinfekčných 
prostriedkov. V pravidelných 
intervaloch sme zabezpečovali 
dezinfekciu verejne dostupných 
priestorov ako zdravotnícky kom-
plex, obecný úrad atď..

Obec má vo vlastníctve pomerne 
rozsiahly majetok - budovy, v 
ktorých priestoroch sme viac- 
násobne vykonávali dezinfekciu 
(Materská škola, Základná ško-
la, Zdravotnícky komplex, Špor-
tový areál, Obchodné centrum, 
Obecný úrad, Úpravňa vody, 
Čistička odpadových vôd, vodné 
zdroje, amfiteáter, dom smútku 
a mnoho iných zariadení a pries- 
torov).

Nezabudli sme a v pravidelných 
intervaloch sme informovali o 
aktuálnej situácii, opatreniach a 
povinnostiach v súvislosti s pan-
démiou COVID-19 aj jednotlivé 
rodiny, ako aj podnikateľov na 
území obce. Zabezpečili sme ne-
pretržitú dodávku stravy pre se-
niorov. Bez pozitívneho prístupu 
kuchárok a pomocného personá-
lu školskej jedálne a bez prísnych  
hygienických opatrení by nebolo 
možné zabezpečiť stravovanie 
pre seniorov. Za všetkým treba 
hľadať pracovitých, obetavých 
a ochotných zamestnancov 
obce, ktorí vykonali obrovský 
kus práce. Mnohokrát sme boli 
sami vystavovaní určitému 

možnému nebezpečenstvu.  V 
neposlednom rade touto cestou 
chcem poďakovať Vám všetkým 
občanom obce a jednotlivým 
spoločnostiam pôsobiacim v 
katastrálnom území obce, za 
disciplinovaný prístup v otázke 
spolupráce počas riešenia situá-
cie s pandémiou COVID-19. 
Viem, že to bolo náročné obdo-
bie pre každého jedinca či rodi-
nu, ale výsledky nasvedčujú, že 
spoločným úsilím sme to doteraz 
zvládli a že výhľadovo do budúcna 
sa dajú zvládať aj tie najnáročnej- 
šie prekážky. Patrí Vám všetkým 
veľké poďakovanie. Zároveň Vás 
chcem povzbudiť a upriamiť Vašu 
pozornosť, aby sme naďalej osta-
li ostražití, opatrní a dodržiavali 
dezinfekčno-hygienické zásady v 
jednotlivých domácnostiach a na 
verejnosti a tiež v rôznych pries- 
toroch a zariadeniach. Buďme na- 
ďalej zodpovední a navzájom ohľa- 
duplní. Majme pocit zodpoved-
nosti voči sebe a voči svojmu oko-
liu. Len tak budeme predchádzať 
možnému opätovnému výskytu 
pandémie COVID-19.

Život v obci naďalej prúdi svojou 
nezadržateľnou rýchlosťou. Ak-
tivity obce neutíchajú. Obec so 
svojimi aktivitami napreduje i 
napriek tomu, že  úlohy súvisia- 
ce s neočakávaným výskytom 
pandémie COVID-19 sa zviac- 
násobili. Pracujeme na ďalších 
rozvojových projektoch, ktoré 
skvalitnia životné podmienky 
všetkých nás. Tie aktivity a úsilie 

si vyžadujú enormné úsilie a ve-
domosti, ktoré si vyžadujú schop-
ných a pracovitých ľudí. Boli sme 
úspešní vo viacerých projektoch, 
ako napr. cyklotrasa pod náz-
vom „Aba greenway – Zelený 
zážitok“, denný stacionár pod 
názvom „Viacúčelové zariade- 
nie sociálnych služieb v obci  
Kechnec“, rozšírenie kapacity 
cesty v priemyselnej zóne, výstav-
ba Materskej školy na zelenej 
lúke. Toho času prebieha výstav-
ba dvoch projektov a to prekládka 
Bowlingovej dráhy s príslušenst-
vom z terajšej základnej školy na 
športový areál. Pracujeme aj na 
projekte spracovateľskej linky 
na mäso a mäsové výrobky. Pri- 
pravované sú aj ďalšie dva pro-
jekty na realizáciu a to výmena 
hracieho povrchu na športovom 
areáli a výstavba chodníka s 
cyklochodníkom a verejným os-
vetlením medzi dvoma k.ú. obce 
Kechnec a Milhosť. 

Prevažnou väčšinou všetky pro-
jekty realizujeme svojpomocne 
na náklady obce. Okrem staveb-
ných aktivít od začiatku roku 
2020 prebiehal v obci aj čulý dip-
lomatický ruch.

Obec Kechnec navštívil dňa 
21.2.2020 vtedajší predstaviteľ 
Vlády SR Peter Žiga, minis-
ter hospodárstva a Minister 
zahraničných vecí Maďarska 
Szijjártó Péter. Následne našu 
obec navštívil dňa 29.6.2020 aj 
novovymenovaný minister hos-

podárstva Richard Sulík. Ďalšia 
vzácna návšteva sa uskutočnila 
v obci 24.7.2020. Obec Kechnec 
poctil svojou návštevou sám pred-
seda vlády SR Igor Matovič a pod-
predsedníčka vlády SR a mini- 
sterka pre investície a regionálny 
rozvoj Veronika Remišová, ďalej 
štátny tajomník Ministerstva 
investícií regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR Vladimír Le-
decký. O týchto návštevách Vás 
informujeme podrobnejšie v sa-
mostatných článkoch.

Ako máte možnosť vidieť, ži-
vot v obci naozaj prúdi navzdo-
ry pandémii. Jedinou zmenou 
je, že sa neuskutočnili tradičné 
kultúrne podujatia, ktoré boli 
najprv zakázané a potom limito-
vané nariadeniami, ktoré v našich 
podmienkach nebolo možné v 
tom čase splniť. Veríme, že si to 
budeme môcť vynahradiť aspoň v 
závere roka. Ak to nebude možné, 
veríme, že sa v o to hojnejšom 
počte stretneme v budúcnosti. 
Určite si všetci budeme viac vážiť 
možnosť spoločne sa stretnúť na 
kultúrnych podujatiach, ktoré sme 
neraz brali ako samozrejmosť. 

V závere Vám a Vašim rodinám 
prajem hlavne veľa zdravia, 
deťom veľa úspechov v škole 
a všetkým veľa síl do ďalšej 
práce.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

poKRačoVanie pRíHoVoRu

September 20202



folYTaTás

emberek gyakran megfordultak, 
például az orvosi komplexumot, az 
önkormányzati hivatalt stb.

A község tulajdonában viszonylag 
sok ingatlan van – olyan 
épületek, amelyekben többször 
is elvégeztük a fertőtlenítést 
(óvoda, általános iskola, orvosi 
komplexum, sportkomplexum, 
bevásárlóközpont, önkormányzati 
hivatal, vízmű, szennyvíztisztító 
állomás, vízkészletek, amfiteátrum, 
halottasház és még sok egyéb 
létesítmény és helyiség).

Nem felejtkeztünk meg a 
rendszeres  tájékoztatásról sem és 
informáltuk a község lakosságát és 
a helyi vállalkozókat a COVID-19 
p a n d é m i á v a l  k a p cs o l a to s 
intézkedésekről és  kötelezettségekről. 
Folyamatos élelmiszer-ellátást 
biztosítottunk az idősek számára. 
Az iskolai étkezde   szakácsnőinek  
és  kisegítő személyzetének pozitív 
hozzáállása, valamint a szigorú 
higiéniai intézkedések betartása 
nélkül, nem lenne lehetőség az 
idősek étkeztetésére. Mind e mögött 
az önkormányzat szorgalmas, 
elkötelezett és áldozatkész 
alkalmazottait kell keresnünk, 
akik hatalmas munkát végeztek. 
Sokszor saját magukat is lehetséges 
veszélynek kitéve. Végül, de nem 
utolsósorban, megragadom a 
lehetőséget és megköszönöm a 
község lakosságának és az itt 
működő vállalatoknak  a COVID-19 
világjárvány kapcsán hozott 

intézkedések végrehajtása  során 
tanúsított együttműködésüket és 
a  felelőségteljes hozzáállásukat. 
Tudom, hogy ez minden ember 
vagy család számára kihívásokkal 
teli időszak, ám az eredmények 
azt mutatják, hogy közös erővel 
megbirkózunk vele,  és hogy a jövőben 
még a legnehezebb kihívásokat is le 
lehet küzdeni. Nagyon köszönöm 
mindenkinek. Ugyanakkor 
szeretném  felhívni a figyelmüket 
arra, hogy továbbra is maradjanak 
elővigyázatosak  és óvatosak, tartsák 
be a  higiéniai előírásokat  odahaza, 
a közterületeken és a különféle  
létesítményekben egyaránt. 
Legyünk figyelmesek egymás 
iránt. Legyünk felelősségteljesek 
önmagunkkal és környezetünkkel 
szemben. Csak így kerülhetjük el a 
COVID-19 világjárvány lehetséges 
megismétlődését.

Az élet továbbra is megállíthatatlan 
sebességgel zajlik községünkben. 
Most sem tétlenkedünk.  Az 
önkormányzat tovább folytatja 
a  projekteket  annak ellenére, 
hogy a COVID-19 világjárvány 
v á r a t l a n  e s e m é n y é v e l 
kapcsolatban a feladatok száma 
megsokszorozódott. Más fejlesztési 
projekteken is dolgozunk, amelyek 
mindannyiunk életkörülményeit 
javítják. Ezek a tevékenységek 
óriási erőfeszítéseket és ismereteket 
igényelnek, amelyekhez rátermett 
és szorgalmas emberekre van 
szükség. Több projektben sikeresek 
vagyunk, mint például:  az  

“Aba greenway – Zöld élmény” 
kerékpárút,  vagy a napközi otthon  
„A  szociális szolgáltatások többcélú 
létesítménye Kenyhec községben” 
projekt kapcsán,  az ipari övezetben 
levő út  kapacitásának bővítése és  új 
óvoda építése zöldmezőn.  Jelenleg 
két projekt építési munkálatai 
folynak, nevezetesen a bowling 
pálya áttelepítése a kiegészítőkkel 
együtt a jelenlegi általános 
iskolából a sportkomplexumba,  
valamint  a hús és húskészítmények 
feldolgozó üzemének kivitelezési 
munkálatai. Két további projekt is 
kivitelezésre készen áll, nevezetesen 
a sportkomplexum játékfelületének 
cseréje, valamint  járda és kerékpárút 
építése közvilágítással Kenyhec és 
Migléc között.

A projektek túlnyomó többségét 
önerőből valósítjuk meg az 
önkormányzat költségén. Az 
építkezéseken kívül 2020 eleje óta 
élénk  diplomáciai tevékenységet 
tapasztalhatunk községünkben.

Kenyhecet 2020. február 21-
én a Szlovák Köztársaság 
kormányának akkori képviselője, 
Peter Žiga gazdasági miniszter 
és Szijjártó Péter  Magyarország 
külügyminisztere látogatta meg. 
Ezt követően az újonnan kinevezett 
Richard Sulík gazdasági miniszter 
is ellátogatott községünkbe 
2020. június 29-én. A következő 
fontos  látogatásra 2020. július 
24-én került sor. Megtisztelte 
községünket látogatásával Igor 

Matovič, a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnöke,  Veronika 
Remišová a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnök-helyettese  és 
befektetési és regionális fejlesztési 
minisztere, valamint a Szlovák 
Köztársaság Regionális Fejlesztési 
és Információs Támogatási 
Minisztériumának államtitkára, 
Vladimír Ledecký. A látogatásról 
részletesebben külön cikkben 
tájékoztatjuk Önöket.

Mint láthatják, községünkben  a 
járvány ellenére pezseg az élet. 
Az egyetlen változás az, hogy 
elmaradtak a hagyományos 
kulturális rendezvények, amelyeket 
előbb betiltottak, majd korlátoztak 
olyan rendeletekkel, amelyeket 
akkoriban  nem tudtunk teljesíteni. 
Bízunk benne, hogy legalább év végén 
mindezt bepótolhatjuk. Amennyiben 
mégsem, reméljük hogy a jövőben 
még nagyobb számban veszünk 
majd részt a községi rendezvényeken. 
Bizonyára jobban  értékeljük majd 
a kulturális eseményeken való 
találkozás lehetőségét, amelyet eddig 
magától értetődőnek tartottunk.

Végül Önöknek és családjaiknak  
elsősorban sok egészséget kívánok, a 
gyerekeknek sok sikert az iskolában 
és mindannyiunknak sok erőt a 
további munkához.

JUDr. Ing. Konkoly József 
polgármester
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náVšteVa pRedsedu Vlády sR  
igoRa matoViča a podpRedsedníčKy 
Vlády sR VeRoniKy RemišoVej 
Vzácna návšteva sa uskutočnila v 
obci 24.7.2020. Obec Kechnec poc-
til svojou návštevou sám predseda 
vlády SR Igor Matovič a  podpred-
sedníčka vlády SR a ministerka 
pre investície a regionálny rozvoj 
Veronika Remišová, ďalej štátny 
tajomník Ministerstva investícií 
regionálneho rozvoja a informa-
tizácie SR Vladimír Ledecký.

Predseda vlády Igor Matovič, pod-
predsedníčka vlády SR a minister-
ka pre investície a regionálny roz-
voj Veronika Remišová a členovia 
delegácie sa zoznámili s aktivitami 
a dosiahnutými výsledkami obce 
Kechnec.

Bolo odprezentované čo sa do-
siahlo v rámci 30 ročného rozví-
jania územnej samosprávy, ako 
obec napredovala, čo sa zmenilo 
v rámci tých 30 rokov. Čo dal a čo 
eventuálne vzal demokratický 
proces (premena) obci Kechnec 
a spoločnosti po roku 1989 a naj-
mä v živote občanov, či životné 
podmienky pre občanov sa zme-
nili v pozitívnom smere a vzrástla 
životná úroveň pre občanov obce. 
Rokovanie sa viedlo v konštruk-
tívnom a priateľskom ovzduší a na 
odborno-profesionálnej úrovni. 
Povestná kechnecká koncep-
cia rozvoja rieši nie len miestnu 
obecnú potrebu, ale nepriamo 
sa jej riešenia dotýkajú aj sused-
ných obcí, Košického regiónu a v 
nemalej miere aj ekonomiky Slo- 
venska. Hovorilo sa o príjemných, 
ale aj nepríjemných skutočnos-

tiach, ktoré zaťažujú rozvoj a 
napredovanie nie len obce Kech-
nec, ale majú dopad aj na rozvoj 
ekonomiky na Slovensku. Obec 
odprezentovala už pripravené 
projekty na realizáciu, do ktorých 
investovala nemalé vlastné fi-
nančné prostriedky. Sú to projek-
ty v prvom rade verejnoprospešné, 
ktoré sa bezprostredne dotýka-
jú každého z nás žijúcich v obci  
Kechnec a na území SR bez rozdie-
lu na spoločenské postavenie. Sú 
to dlhodobo vypracované projekty, 
ktoré z nepochopiteľných dôvodov 
neboli zrealizované. Sú to projek-
ty, ktoré by generovali rôznorodé 
nové pracovné miesta a výrazne 
by prispeli k vyriešeniu celospo-
ločenských problémov, s ktorými 
sa borí Slovenská republika viac 
než 20 rokov. Sú to projekty pre 
nás občanov obce Kechnec, ako 
aj investorov v priemyselnej zóne 
známe a to:
Európska integrovaná škola, So-
ciálno-zdravotný komplex, Kúpa-
lisko s aquaparkom s liečivou 
vodou a dennou kapacitou 3500 
návštevníkov (3000 návštevníkov 
vonkajšie kúpalisko a 460 je kapa- 
cita v aquaparku pre náročnejších 
klientov).

Školský komplex (Európska integ- 
rovaná škola) je naprojektovaný a 
majetkovoprávne vysporiadaný a 
bude sa stavať na zelenej lúke. Je to 
komplex, ktorý rieši a zohľadňuje 
vedecko-technické napredovanie 
Európy a sveta so zreteľom na 
počítačom riadené systémy, robo- 

tizáciu a na celosvetové očakávania 
v podobe prípravy žiakov. Na toto 
očakávanie je vypracovaný školský 
projekt, ktorý zahŕňa v sebe mater-
skú školu, základnú školu, strednú 
odbornú školu, gymnázium, vedu, 
výskum , športoviská, atď.. Integro-
vané školské projekty je potrebné 
vybudovať v tesnej blízkosti prie-
myselnej zóny, aby zamestnávate-
lia – investori mohli spolupôsobiť 
na vyučovacom procese a tak 
pripraviť vzdelaných, zdatných, 
schopných a odborne spôsobilých 
žiakov. V tomto projekte by mali 
vzniknúť nové pedagogické a 
nepedagogické pracovné miesta.

Kúpalisko s aquaparkom je uži-
točný verejnoprospešný a potrebný 
projekt. Rieši potrebu relaxu, od- 
dychu, rekreácie pre obyvateľov v 
okruhu 100 km. Výrazne rieši pot- 
rebu cca 800 tis. obyvateľov, ktorí 
nemajú dostupné také zariadenie s 
liečivou vodou. Je to projekt, ktorý 
rieši potrebu aj tej spoločenskej 
vrstvy, ktorá žije ako sa vraví od 
výplaty k výplate, ale zároveň dáva 
príležitosť aj pre finančne nároč- 
nejšiu klientelu.

Tento projekt vytvára ďalší možný 
užitočný projekt a to kompletnú 
rehabilitačno-fyzioterapeutickú 
starostlivosť, srdcovo-cievnu 
starostlivosť, mozgovo-cievnu 
starostlivosť a starostlivosť o po-
operačné stavy. Také zariadenia 
chýbajú  takmer na celom území 
SR a v Košickom kraji ani nie sú k 
dispozícii. Toto nie je luxus, je to 

nevyhnutnosť a patrí to do oblasti 
dôstojnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotno-sociálny komplex 
je vysoko verejno-prospešnou 
stavbou, ktorá rieši najvzácnej- 
šiu časť života človeka a to zdra-
vie a zdravotnú starostlivosť (na 
dôstojnej úrovni), tiež sociálnu 
starostlivosť (teda starostlivosť 
o starých občanov). V Košickom 
kraji je čakacia doba na umiestne-
nie v sociálnom zariadení (domove 
dôchodcov) 5 rokov. Predmetná 
rozostavaná stavba bola spoločnou 
investíciu obce Kechnec a Mini- 
sterstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny. Postupom času zo spoločnej 
investície ostala len jedna zmluv- 
ná strana a to samotná obec Kech- 
nec. Takú a podobnú investíciu 
ako Sociálno-zdravotný komplex, 
obec sama nedokáže vyfinancovať 
z vlastného rozpočtu. Obec Kech-
nec sa dlhodobo snažila dobudovať 
predmetné zariadenie. I keď sa jed-
nalo o riešenie sociálne odkázaných  
starých občanov, pochopenie 
u kompetentných štátnych in-
štitúcii sme nedosiahli. Je to na 
škodu všetkých nás, nakoľko rieše-
nie starostlivosti o starých ľudí je 
vysoko aktuálne, nakoľko takým a 
podobným zariadením, ako je ro-
zostavaný komplex v našej obci, 
Košický kraj nedisponuje. Treba k 
tomu  zodpovedný prístup a ochotu 
k riešeniu a nie klásť prekážky a 
brániť v realizácii. Obec Kechnec 
získala investora do predmetnej 
rozostavanej stavby zdravotno-so-
ciálneho projektu v objeme 41 
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a szlovák közTársaság miniszTerelnökének,  
igor maTovičnak, és a szlovák közTársaság miniszTerel-
nök-helYeTTesének,   veronika remišovának  láTogaTása

Fontos látogatásra került sor 
2020. július 24-én. Megtisztelte 
községünket látogatásával Igor 
Matovič, a Szlovák Köztársaság 
miniszterelnöke, Veronika Remišová 
a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-
helyettese  és befektetési és regionális 
fejlesztési minisztere, valamint a 
Szlovák Köztársaság Regionális 
Fejlesztési és Információs Támogatási 
Minisztériumának államtitkára, 
Vladimír Ledecký.

Igor Matovič miniszterelnök,  
Veronika Remišová miniszterelnök-

helyettes  és befektetési és regionális 
fejlesztési miniszter, valamint a 
delegáció tagjai megismerkedtek 
Kenyhec község tevékenységével és az 
elért eredményekkel.

Bemutattuk, hogy mit sikerült 
elérnünk a területi önkormányzat 30 
éves fejlesztése során, hogyan fejlődött 
a község,  milyen változásokon ment 
keresztül  30 év alatt. Mit adott és 
esetleg mit vett el az  1989 utáni 

demokratikus átalakulás  Kenyhecen,  
hogyan érintette  a polgárok életét, 
hogy a lakosság életkörülményei  
pozitív irányba változtak-e, nőtt-e 
az életszínvonaluk. A találkozóra 
konstruktív, baráti légkörben és 
korrekt szakmai szinten került sor. A 
híres kenyheci fejlesztési koncepció 
nemcsak a helyi szükségletekre reagál, 
hanem megoldásai közvetetten érintik  
a szomszédos önkormányzatokat, a 
kassai régiót és nem kis mértékben 
a szlovák gazdaságot is.  Beszéltünk 
kellemes,  és kevésbé  kellemes tényekről 
is, amelyek nemcsak Kenyhec település 

fejlődését és haladását nehezítik, 
hanem a szlovák gazdaság fejlődését 
is befolyásolják. Az önkormányzat már 
kivitelezésre előkészített projekteket 
mutatott be, amelyekbe jelentős  saját 
forrásokat fektetett be. Ezek elsősorban 
közhasznú projektek, amelyek 
közvetlenül érintik Kenyhec községben 
és a Szlovák Köztársaságban élőket, 
társadalmi státuszuktól függetlenül. 
Ezek már hosszú ideje előkészített 
projektek, amelyek érthetetlen okok 

miatt nem valósultak meg. Olyan 
projektekről van szó, amelyek  új 
munkahelyeket teremtenének, 
és jelentősen hozzájárulnának a 
társadalmi problémák megoldásához, 
amelyekkel a Szlovák Köztársaság 
több mint 20 éve küzd. Ezek a projektek 
mind Kenyhec polgárai, mind az  ipari 
övezet befektetői előtt ismertek:

Európai Integrált Iskola, Szociális és 
Egészségügyi Komplexum, strand 
élményfürdővel  és gyógyvizes 
medencével - napi 3500 fős 
kapacitással (3000 fős szabadtéri 
kapacitás  és 460 fős kapacitás az  
igényesebb vendégek számára).

Az iskolakomplexumot (Európai 
Integrált Iskola) zöldmezős 
beruházásként terveztük meg, az 
ingatlan tulajdonjoga rendezett. Ez 
egy komplexum, amely  figyelembe 
veszi és megfelel Európa és a világ 
tudományos és műszaki fejlődésének, 
különösen a számítógéppel irányított 
rendszerek, a robotika és a globális 
elvárásoknak megfelelő   képzési  forma 
tekintetében. Ezeknek az elvárásoknak 
a figyelembevételével lett kidolgozva az 
iskolai projekt, amely magában foglalja 
az  óvodai, az általános iskolai, a 
középiskolai és a gimnáziumi képzést, 
a tudományos felkészülést, kutatást, 
a sportolási lehetőségeket, stb.  Az 
integrált iskolai projekteket az ipari 
zóna közvetlen közelében kell felépíteni, 
hogy a munkaadók - a befektetők - 
bekapcsolódhassanak az oktatási 
folyamatba, és így rátermett, magas 
szakmai színvonalú munkaerőt 
képezzenek. Ebben a projektben 
új pedagógiai és nem pedagógiai 
munkahelyek létesülnének.

Az élményfürdő közhasznú és 
szükséges projekt. Lehetőséget nyújt 
a lakosságnak a kikapcsolódásra, 
pihenésre és rekreációra a község 100 
km-es körzetében. Megoldást jelent 
kb.  800 ezer  ember igényeire, akiknek 
nem áll rendelkezésére ilyen gyógyvízes 
létesítmény. Ez egy olyan projekt, 
amely annak a társadalmi  rétegnek 
az igényeit is kielégíti, amely, ahogy 
mondani szokás, fizetéstől fizetésig él, de 
az igényesebb ügyfeleknek is  megfelel.

Ez a projekt újabb lehetséges hasznos 
projekteket generálna, nevezetesen a 
teljes rehabilitációs és fizioterápiás 
gondozást, a kardiovaszkuláris 
gondozást, agyi érrendszeri ellátást és 
a betegek műtét utáni gondozását. Az 
ilyen típusú létesítmények szinte az 
egész Szlovák Köztársaság  területén 
hiányoznak, és a kassai régióban nem 
is állnak rendelkezésre. Ez nem luxus,  
ez szükségszerűség, és a tisztességes 
egészségügyi ellátáshoz tartozik.

Az egészségügyi és szociális 
komplexum egy rendkívül 
közhasznú intézmény, amely 
megolást jelent az emberi élet egyik 
legfontosabb területén, nevezetesen 
az egészségügyben (mégpedig 
méltó szinten), valamint a szociális 
ellátásban (azaz az időskorúak 
gondozásában). A kassai régióban 
az idősek otthonába   jelentkezőknél 
a várakozási idő átlagosan 5 év. Az 
építés alatt álló komplexum Kenyhec 
község és a Munkaügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztérium közös 
beruházásaként indult. Idővel 
csak egy szerződő fél maradt a 
közös beruházásból, nevezetesen 
maga Kenyhec önkormányzata. 
Az ehhez hasonló intézmény 
kivitelezését a község nem képes 
saját költségvetéséből egyedül 
finanszírozni, bár sokáig próbálkozott 
a komplexum befejezésével. Noha ez a 
létesítmény a szociálisan  hátrányos 
helyzetű nyugdíjasok számára 
jelentene megoldást, az illetékes 
állami intézményekkel nem sikerült 
megállapodni. Mindannyiunk 
kárára, mivel az időskorúak 
gondozása rendkívül aktuális, és 
a falunkban épülő komplexumhoz 
hasonló nincs a kassai régióban. 
Felelősségteljes megközelítésre 
és hajlandóságra van szükség a 
megoldáshoz, nem gáncsoskodásra 
és a végrehajtás akadályoztatására. 
Kenyhec önkormányzatának 
sikerült egy befektetőt szereznie 
az  épülő egészségügyi és szociális 
komplexumhoz, aki  41  millió USD-t  
invesztált volna ebbe az egyedi 
projektbe, de sajnos az illetékes 
hatóságok részéről tapasztalt 
különféle akadályok  miatt a befektető 
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poKRačoVanie náVšteVa pRedsedu Vlády sR
folYTaTás  a   miniszTerelnök  láTogaTása

mil. USD, ale žiaľ rôzne prekážky 
a obštrukcie z príslušných úradov 
mali za následok, že investíciu do 
realizácie ojedinelého projektu v 
obci Kechnec  investor zastavil. 
Do týchto projektov obec nezištne 
preinvestovala nemalé prostriedky 
od majetkovoprávnych nákladov až 
po spracovanie projektovej doku-
mentácie.

Rozdiskutovali sme hore spo-
mínané projekty, ktoré čakajú na re-
alizáciu. Došli sme k záveru, že sú to 
v prvom rade projekty, ktoré spada-
jú do výsostnej kompetencie štátu. 
Bezprostredne majú riešiť potrebu 
všetkých nás bez rozdielu kde a v 
ktorom kúte Slovenska žijeme. Sú 
to projekty, ktoré budú generovať 
rôznorodé pracovné príležitosti s 
rôznorodou vzdelanostnou štruk-
túrou a vytvoria vyše 600 nových 
pracovných miest. Zhodli sme sa, že 
obec Kechnec nebola len prvou ob-
cou, kde uzrela svetlo sveta koncep-
cia riešenia ekonomiky Slovenska v 
podobe vybudovania prvého prie-
myselného parku na zelenej lúke 
na Slovensku, na rozlohe 332 ha, ale 
aj dôvodom prílivu zahraničných 
investícií, kde sa vytvorilo 3500  
rôznorodých nových pracovných 
miest a nepriamo v rámci subdodá-
vateľov sme odhadovo vytvorili 
ďalších 10.000 pracovných miest. 
K dnešnému dňu sa odhaduje hod-
nota pritiahnutých zahraničných 
investícií do priemyselnej zóny na 
cca 1 miliardu EUR. Je to úctyhod-
ná finančná čiastka, ktorá vyvoláva 
určitý rešpekt. Obec Kechnec nie 
je len jednoduchou obcou, ktorá sa 
stavala do role prosebníka, ale stala 
sa autorom, realizátorom a konk-
rétnym riešiteľom koncepcie roz-

voja vrátane oživenia ekonomiky 
Slovenska so zreteľom na vytvára-
nie nových pracovných miest. Obec 
Kechnec dala celej spoločnos- 
ti návod na riešenie, oživenie a 
rozbehnutie hospodárskeho ras-
tu spoločnosti. Obec Kechnec 
nie je o zlej teórii, obec Kechnec 
je o rozvoji, kde sa veci robia pre 
ľudí s ľudskou tvárou, v prospech  
miestnych občanov a občanov  
okolitých obcí bez rozdielu na  to 
kto odkiaľ pochádza.

Vysoko hodnotím návštevu naj-
vyšších predstaviteľov SR Igora 
Matoviča a Veroniky Remišovej, 
ktorí sa zoznámili s koncepciou 
rozvoja obce. Disponovali kon- 
krétnymi informáciami o dianí 
a smerovaní obce. Podrobne sa 
zoznámili s konkrétnymi pri-
pravovanými projektmi, ktoré 
konkrétne riešia nie len miestnu, 
ale aj celospoločenskú potrebu. 
Obec bude vyvíjať maximálne 
úsilie, aby vypracované projekty 
boli vyfinancované a vybudované 
tak, ako boli projekčne vypraco-
vané. Je jedinečná možnosť využiť 
ponúknutú príležitosť v podo-
be čerpania finančných zdrojov 
z Európskych fondov. Budeme 
vyvíjať maximálne úsilie, aby hore 
spomínané projekty boli realizo-
vané v prospech nás všetkých.

Ctíme a vážime si túto návštevu, 
lebo nebola len formálna a zdvori-
lostná, ale bola konštruktívna. Bola 
to návšteva, ktorá mala záujem o 
hľadanie konkrétnych riešení 
a ktorá mala na zreteli v prvom 
rade občanov a všetkých nás. Je to 
úprimný a pozitívy signál pre nás 
všetkých výhľadovo do budúcna.

elállt beruházási szándékától. Az 
önkormányzat önzetlenül jelentős 
forrásokat fektetett be ezekbe a 
projektekbe, az ingatlanköltségektől a 
projektdokumentáció kidolgozásáig.

Megvitattuk a fent említett, 
kivitelezésre váró projekteket. 
Megállapítottuk, hogy ezek  olyan 
projektek, amelyek elsősorban az 
állam szuverén hatáskörébe tartoznak. 
Mindannyiunk szükségleteit kell 
kielégíteniük függetlenül attól, hogy 
Szlovákia melyik sarkában élünk. Ezek 
olyan projektek, amelyek változatos 
munkalehetőségeket generálnak, 
változatos műveltségi struktúrával, 
és több mint 600 új munkahelyet 
teremtenének. Megállapítottuk, hogy 
Kenyhec  nem csak az első olyan  
község volt, ahol Szlovákia gazdasági  
fejlesztésére irányuló koncepció 
látott napvilágot egy 332 ha-os  
zöldmezős beruházásként felépült 
ipari park formájában, hanem a 
külföldi befektetések beáramlásának 
eredményeként 3500 új munkahely és 
az  alvállalkozók révén becslések szerint 
további 10 000 közvetett munkahely 
létesült. A mai napig az ipari övezetbe 
vonzott külföldi befektetés értéke 
körülbelül 1 milliárd euróra becsülhető. 
Ez egy igen tiszteletreméltó  összeg, 
amely elismerést érdemel. Kenyhec 
község nem csupán egy egyszerű 
önkormányzat, amely vállalta a 
kérelmező  szerepét, hanem a fejlesztési 
koncepció szerzőjévé, végrehajtójává 
és konkrét megoldójává vált, beleértve 
a szlovák gazdaság fellendítését 
különösen az új munkahelyek 
teremtése szempontjából. Kenyhec 
önkormányzata utat mutatott az 
egész társadalomnak a gazdasági élet 
fellendítésére és növelésére. Kenyhec 

község nem gyárt rossz elméleteket,  
Kenyhec a fejlődés mellett áll, ahol 
emberarcú  megoldások születnek a 
helyi lakosság és a környező községek 
lakossága érdekében, függetlenül attól, 
ki honnan származik.

Nagyra értékelem a Szlovák 
Kö z t á r s a s á g  l e g m a g a s a b b 
képviselőinek, Igor Matovičnak 
és Veronika Remišovának a 
látogatását, akik megismerkedtek a 
község fejlesztésének koncepciójával. 
Konkrét információkkal rendelkeztek 
a községben eddig történtekről és a 
község irányvonaláról. Részletesen 
megismerkedtek azokkal az 
előkészített konkrét projektekkel, 
amelyek nemcsak kifejezetten  a helyi, 
hanem a társadalmi igényeket is 
kielégítik. Az önkormányzat mindent 
megtesz annak biztosítása érdekében, 
hogy a kidolgozott projektek a tervek 
szerint kerüljenek kivitelezésre 
és  finanszírozásra. Ez egyedülálló 
alkalom arra, hogy kihasználjuk az 
európai alapokból származó pénzügyi 
források bevonásának formájában 
kínált lehetőséget. Minden erőfeszítést 
megteszünk annak biztosítása 
érdekében, hogy a fent említett 
projekteket mindannyiunk javára 
valósítsuk meg.

Megtisztelve érezzük magunkat és 
nagyra értékeljük ezt a látogatást, 
mert nemcsak formális és udvarias, 
hanem konstruktív is volt. Ez 
egy olyan látogatás volt, ahol a 
konkrét megoldások megtalálása 
volt a cél elsősorban a lakosság és 
mindannyiunk érdekében. Ez a jövő 
szempontjából őszinte és pozitív jelzés 
mindannyiunk számára.
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Našu obec navštívil dňa 29.6.2020 
aj novovymenovaný minister hos-
podárstva Richard Sulík, s ktorým 
starosta obce Kechnec rokoval o 
rozvíjaní priemyselnej zóny a o 
prílive domácich a zahraničných 
investorov. Tiež o tom aké sú ďalšie 
možnosti na rozvíjanie obcou pri-
pravovaných projektov. Ďalej sa 
dotkli otázok podielových daní a 
daňovej politiky, ktoré je potrebné 
reformovať a riešiť, nakoľko obec 
ako taká rieši skôr štátom garan-
tované celospoločenské aktivity 
(projekty), zahraničné a domáce 
investície na úkor obecného roz-
počtu, s čím nemôžeme súhlasiť. 
Obci Kechnec na prevádzku prie-

myselnej zóny štát – Slovenská re-
publika  nezohľadňuje výdavky vo 
forme podielových daní na správu 
a údržbu priemyselnej zóny. 

Obec Kechnec zamestnáva v 
priemere 46 osôb a z toho viac 
ako 50% pracuje na trojzmennej 
prevádzke (úpravňa vody, čistič-
ka odpadových vôd). Ďalších 40% 
pracuje na úseku správy a údržby 
priemyselnej zóny a katastrálne-
ho územia obce, na úseku odpa-
dového hospodárstva (zber a odvoz 
odpadu) a na stavebnom úseku. Na 
úseku administratívno-právnom 
a ekonomickom pracuje celkovo 
7 osôb vrátane starostu. To v praxi 
znamená, že obec od štátu dostá-
va na rok podielové dane v objeme  
450 tis. EUR a odvodovú povinnosť 
(daň zo mzdy, odvody do zdravot-
ných a sociálnej poisťovne) za 46 
pracovníkov obec odvádza ročne vo 
výške 860 tis. EUR. 

Je diskutabilné v takej situácii kto 
komu vychádza v ústrety. Sme toho 
názoru, že dane a poplatky by mali 
zostať tam, kde sa vyprodukovali, v 
našom prípade u nás v Kechneci a 
mali by byť použité na rozvoj obce. 
Obec Kechnec prispela v značnej 
miere k rozvoju ekonomiky a tvorbe 
nových pracovných miest a dokáza-
la zabezpečiť svojimi aktivitami 
vytvorenie 3500 pracovných miest 
v priemyselnej zóne. Právom z našej 
strany očakávame väčšiu ústreto-
vosť z úrovne štátu v podobe pris- 
pievania finančnými prostriedkami 
na zabezpečenie prevádzkovania 
priemyselnej zóny. Nositeľom úloh 
ako je tvorba pracovných miest je 

štát a patri do originálnej kompeten-
cie štátu. Čiže obec Kechnec svojimi 
aktivitami, prístupom, obetavosťou a 
schopnosťou bola schopná a ochotná 
napomôcť riešeniu vysokej miery ne-
zamestnanosti (ktorá bola v tom čase 
vo výške 32%). A príliv zahraničných 
investícií s tvorbou nových pra-
covných miest bol koncom 90 rokov 
pomerne veľkou neznámou. Nech-
ceme ostať v len v pozícii, aby sme 
dávali zo svojho, ale právom očaká-
vame, že v zmysle demokratických 
princípov a zásad,  bude snaženie 
obce docenené nie len morálne, ale 
aj finančne. Obec Kechnec svojimi 
aktivitami nerieši len obecnú potre-
bu, ale svojimi konkrétnymi rieše-
niami rieši potrebu regionálneho a 
celoštátneho charakteru. V týchto 
otázkach sme sa zhodli a budeme 
spoločným úsilím nastolené otázky 
postupne riešiť tak, aby obecné aktiv-
ity boli docenené  k spokojnosti obce.

Községünkbe látogatott 2020. június 
29-én Richard Sulík újonnan kinevezett 
gazdasági miniszter, akivel Kenyhec 
polgármestere megvitatta az ipari övezet 
fejlesztését, valamint a hazai és külföldi 
befektetők idevonzását. Arról is szó volt, 
hogy milyen egyéb lehetőségek vannak 
az önkormányzat által készített projektek 
fejlesztésére. Érintettük  az osztalékadók 
és az adópolitika kérdéseit, amelyeket 
meg kell reformálni és elfogadhatóvá 
tenni, mivel az önkormányzat mint 
olyan, inkább az államilag garantált 
társadalmi te vékenységekkel 
(projektekkel), a külföldi és hazai 
beruházásokkal foglalkozik a  községi 
költségvetés rovására, amellyel nem 
érthetünk egyet. Az állam  az osztalékadó 
elosztásánál nem veszi figyelembe 
Kenyhec önkormányzatának az ipari 
övezet üzemeltetése fordított kiadásait.

Kenyhec önkormányzata átlagosan 46 
embert foglalkoztat, akiknek több mint 
50% -a három műszakban dolgozik 
(vízmű, szennyvíztisztító). További 40% 
-a az ipari övezet és az önkormányzat 
kataszteri területének adminisztrációs 
és  karbantartási, hulladékgazdálkodási 
(hulladékgyűjtés és elszállítás), valamint 
az építési részlegén dolgozik. Összesen 
7 ember - köztük a polgármester - 
dolgozik az adminisztrációs-jogi és 
gazdasági osztályon. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy az önkormányzat egy 
évre 450 ezer  EUR osztalékadót kap az 
államtól  míg a község járulékfizetési 
kötelezettsége (béradó, egészség- és 
társadalombiztosítási járulékok) 46 
alkalmazott után évente 860 ezer EUR-t  
tesz ki.

Ilyen helyzetben vitatható, ki  a 
kedvezményezett. Úgy gondoljuk, 
hogy az adóknak és a illetékeknek ott 
kellene maradniuk, ahol keletkeznek, 
esetünkben Kenyhecen, és ezeket a 
falu fejlesztésére kellene fordítani. 
Kenyhec önkormányzata jelentős 
mértékben hozzájárult a gazdaság 
fejlődéséhez és új munkahelyek 
teremtéséhez.  Tevékenysége révén  
3500 munkahelyet hozott létre az ipari 
övezetben. Joggal várunk el nagyobb 
segítőkészséget az államtól  pénzügyi 
hozzájárulás formájában az ipari övezet 
üzemeltetésére. A munkahelyteremtés 
az állam hatáskörébe tartozik. Kenyhec 
önkormányzata tevékenységével, 
hozzáállásával és elkötelezettségével  
képes volt, és hajlandó volt segíteni a 
magas munkanélküliségi ráta (amely 
akkoriban 32% volt) csökkentésében, 
annak ellenére, hogy a külföldi 
befektetések beáramoltatása új 
munkahelyek létrehozásával viszonylag 
ismeretlen terület volt a 90-es évek 
végén. Nem akarunk abban a helyzetben 
maradni, hogy mindig csak a sajátunkból 
adjunk, a demokratikus alapelvek 
alapján joggal számítunk arra, hogy az 
önkormányzat erőfeszítéseit nemcsak 
erkölcsileg, de pénzügyi szempontból 
is értékelni fogják. Tevékenységével 
Kenyhec  nemcsak a helyi igényeket 
elégíti ki, hanem sajátos megoldásaival  
a regionális és állami jellegű igényeket is. 
Ezekben a kérdésekben egyet értettünk és 
megállapodtunk abban, hogy a felvetett 
problémákat közös erőfeszítéssel 
fokozatosan oldjuk meg úgy, hogy a 
község is meg legyen elégedve.

náVšteVa ministRa HospodáRstVa RicHaRda sulíKa
richard sulík  gazdasági miniszTer láTogaTása

nový investor
Minister Richard sulík navštívil 
našu obec znovu dňa 21.8.2020,  
kedy sa zúčastnil na slávnostnom  
poklepaní základného kame- 
ňa nového investora na vý- 
robu komponentov do prevodo- 

viek. Závod spoločnosti Me- 
tal Forming Solutions vyrastie v 
areáli spoločnosti MAGNA PT v 
Priemyselnej zóne Kechnec a za- 
mestná približne 40 ľudí. 

Új befektető
Richard Sulík miniszter 2020.
augusztus 21-én ismét ellátogatott 
községünkbe ,  amikor részt 
vett az új befektető  üzemének  
ünnepélyes alapkőletételénél, ahol  
a sebességváltókba gyártanak majd 

komponenseket. A Metal Forming 
Solutions társaság új üzeme a 
MAGNA PT  telephelyén épül 
meg a kenyheci ipari övezetben és 
kb. 40 ember számára biztosít 
munkalehetőséget.
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podpis memoRanda  
o poRozumení medzi sloVensKou  
RepubliKou a maďaRsKom  
V zastúpení ministRom  
HospodáRstVa sR petRom žigom 
a  ministRom  zaHRaničnýcH 
Vecí a  obcHodu maďaRsKa 
péteRom szijjáRtom 

a  szlovák közTársaság és  
magYarország közöTTi  
egYüTTműködésről szóló  
memorandumoT  írT alá a   
szlovák közTársaság  gazdasági  
miniszTere, peTer Žiga és 
a magYar külgazdasági és 
külügYminiszTer,  szijjárTó péTer 

Dňa 21. februára 2020 sa 
na Obecnom úrade v Kech- 
neci uskutočnil  Podpis 
Memoranda o porozumení 
o navýšení kapacity pre-
pravovaného plynu medzi 
Ministrom hospodárstva 
SR Petrom Žigom a  minis-
trom zahraničných vecí a  
obchodu Maďarska Péterom 
Szijjártom. Memorandum 
by malo prispieť k ener-
getickej bezpečnosti Slo- 
venska a regiónu a súčasne 

podporiť využívanie slo-
vensko-maďarského ply-
nárenského prepojenia pri 
preprave plynu v rámci EÚ.

Po  p r í c h o d e  a  p r i v í t a n í  
oboch významných aktérov 
tejto udalosti zo slovenskej a 
maďarskej strany sa obaja mi- 
nistri presunuli do kancelárie 
starostu obce Kechnec JUDr. 
Ing. Jozefa Konkolyho na osob-
né rokovanie. 

Po ukončení rokovania s 
pánom starostom sa ministri 
presunuli do zasadacej mies- 
tnosti na pracovné raňajky, 
ktoré prebiehali striktne medzi 
ministrami a zástupcami jed-
notlivých ministerstiev.

Následne sa aktéri presunuli do 
kongresovej sály obecného úradu, 
kde sa uskutočnil slávnostný pod-
pis memoranda a následne tlačová 
konferencia oboch ministrov. 

Po skončení tlačovej konfe- 
rencie, obaja ministri zakonči-
li svoju návštevu podpisom do 
Kroniky obce Kechnec.

Je veľkou cťou pre našu obec, 
že sa slovenská aj maďarská 
strana rozhodla uskutočniť 
takýto významný krok práve na 
pôde obce Kechnec, čo svedčí 
o veľkom kredite našej malej 
obce v domácom, ale aj zah-
raničnom ponímaní.

A gázszállítási  kapacitás 
k i b ő v í t é s é r ő l  s z ó l ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s i 
szándéknyilatkozatot 2020. 
február 21-én  a Kenyheci 
Községi Hivatalban írta alá 
Peter Žiga szlovák gazdasági 
miniszter és Szijjártó Péter 
m a g y a r  k ü l g a z d a s á g i  é s  
külügyminiszter. Ez a lépés 
jelentősen hozzájárul Szlovákia 
és a régió energiabiztonságához, 
u g ya n a k k o r  tá m o g a t j a  a 
szlovák-magyar földgázszállító 

vezetékrendszer használatát az 
EU-n belüli földgázszállításban.

Az esemény két föszereplőjének 
megérkezése és köszöntése után  
mindkét miniszter Kenyhec 
polgármesterének, JUDr. Ing. 
Konkoly Józsefnek az irodájában 
vett részt egy  személyes 
találkozón.

A polgármesterrel folytatott 
megbeszélés után a miniszterek 

a tárgyalóterembe vonultak 
át munkareggelire, melyen 
szigorúan csak a miniszterek 
és az egyes minisztériumok 
képviselői vettek részt.

Ezt követően a résztvevők 
átvonultak a községi hivatal 
k o n g r e s s z u s i  t e r m é b e , 
a h o l  a z  e g y ü tt m ű k ö d é s i 
szándéknyilatkozat ünnepélyes 
aláírására került sor, majd 
ezt követte a két miniszter 
sajtótájékoztatója.

A sajtótájékoztatót követően 
mindkét miniszter  Kenyhec 
Község krónikájának aláírásával 
fejezte be látogatását.

Nagyon nagy megtiszteltetés 
községünk számára, hogy a szlovák 
és a magyar fél Kenyhecet választotta 
e jelentős esemény színhelyéül, ami 
azt bizonyítja, hogy kicsi falunk 
nagy tekintélynek örvend itthon és 
külföldön egyaránt.
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800. VýRočie pRVej písomnej 
zmienKy o obci KecHnec
30. VýRočie osamostatnenia 
obce KecHnec
20. VýRočie VzniKu pRiemy-
selnej zóny obce KecHnec 

kenYhec község első írásos em-
líTésének 800. évfordulója
kenYhec község  függeT- 
lenségének 30. évfordulója
a kenYheci ipari zóna megala- 
kulásának 20. évfordulója

Tento rok je pre obec Kechnec veľmi 
významný, nakoľko v roku 2020 
naša obec slávi 800. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci, 30. výročie 
osamostatnenia našej obce, ktorá v 
rokoch 1964 až 1986 bola  súčasťou 
obce Hraničná pri Hornáde. Neskôr, 
po roku 1986, vznikol trojzväzok 
pôvodných obcí Seňa, Kechnec a 
Milhosť.  Tiež na tento rok pripadá 
20. výročie založenia priemyselnej 
zóny v našej obci.

Obec Kechnec pri tejto príležitosti 
plánovala spojiť oslavu výročí všet-
kých týchto 3 významných udalostí 
z dejín obce, a oslavu uskutočniť 
počas Kechneckých dní. Okolnosti 

celosvetovej pandémie ochorenia 
COVID-19 nám tento zámer prekazili. 
Obec síce uvažuje nad tým, že usku-
toční jednotlivé stretnutia s občanmi 
podľa vekových kategórií v exteriéri 
na športovom areáli, aby sme sa mohli 
v menších skupinách stretnúť a aspoň 
takto umožniť spoločné stretnutia 
občanov obce vrátane detí, ktorým 
bezpečný sociálny kontakt v tomto 
období veľmi chýba.

Keďže oslavy, ktoré si spomínané 
míľniky v histórii obce jednoznačne 
zaslúžia, nie je možné v tomto roku 
uskutočniť, pripomeňme si teda as-
poň v tomto vydaní novín historické 
okolnosti týchto udalostí:

Ez az év nagyon fontos Kenyhec 
község számára, mivel 2020-ban  
ünnepli a falu első írásos említésének 
800. évfordulóját, függetlenségének 
30. évfordulóját,  ugyanis 1964 és 
1986 között  Hraničná pri Hornáde 
(Határközség a Henád mellett) 
község része volt, majd 1986-tól Szina 
központtal működött tovább az eredeti 
három község, Abaújszina, Kenyhec és 
Migléc. Az ipari zóna megalakulásának  
20. évfordulója  is erre az évre esik..
Ebből az alkalomból Kenyhec 
önkormányzata azt tervezte, hogy 
összeköti a község e három fontos  
történelmi eseményének évfordulóját, 
és a Kenyheci Napok alkalmával tartja 
meg az ünnepséget. A COVID-19 

globális világjárvány megszorító 
intézkedései meghiúsították ezt a tervet. 
Az önkormányzat azonban fontolóra 
veszi, hogy a sportkomplexum külső 
területén korcsoport szerint szervezzen 
találkozót a polgárokkal kisebb 
csoportokban, és így lehetővé tegye 
a falu polgárainak közös találkozóit, 
ideértve a gyermekeket is, akiknek 
ebben az időszakban nagyon hiányzik 
a biztonságos szociális kontaktus.
Mivel az ünnepség, melyet a falu 
történetének fent említett mérföldkövei 
egyértelműen megérdemelnek, 
ebben az évben nem valósítható meg, 
emlékezzünk vissza, legalább az újság 
hasábjain ezen események történelmi 
körülményeire:

800. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci kechnec 

kenYhec község első írásos emlíTésének 
800. évfordulója 

Archeologické náleziská potvr- 
dzujú, že prvé osídlenie obce bolo 
už v paleolite. Z toho je možné 
usudzovať, že príroda a okolie 
ponúkali dostatok možností na 
prežitie. Prvá písomná zmienka o 
obci je zachytená v 13. storočí, kon-
krétne v roku 1220, kde sa uvádza 
ako obec Felnemet. Na majetkoch 
kráľovnej pri dolnom toku Hornádu, 
ku ktorému patrilo aj územie Kech-
neca (maďarsky Kenyhecz), sa na 
rozhraní 12. a 13. storočia usídlili 
jej nemeckí hostia. Dozvedáme sa o 
tom z varadínskeho registra z roku 
1220. V roku 1295 kráľovná Agnesa 
darovala našu obec spolu s ďalšími 
7 obcami dojke kráľa Ladislava IV. 
Menne. V starej listine z roku 1338 
je napísané, že v našej obci bol mlyn 

v blízkosti Sene, ktorý sa zachoval 
až do najnovších čias. Toto potvr- 
dzuje aktívnu činnosť a život poľno-
hospodárov.

Kráľ Žigmund, ďalšia významná 
postava v histórii obce, daroval obec 
Kechnec marmošskému županovi 
Petrovi z Perína. Bol to dar za ver-
nosť a vojenské zásluhy. Tento fakt 
potvrdzuje už vtedajší význam obce. 
V darovacej záslužnej listine je zau-
jímavé dvojjazyčné pomenovanie 
obce – Felnemethy alio domine 
Kemnech.

Naša obec, hoci mala v dobe prícho-
du Nemcov svoj pôvodný slovanský 
názov, ktorý Nemci prevzali, dos- 
tala aj úradný maďarský názov 

Régészeti ásatások bizonyítják, hogy 
ezen a területen már a kőkorszakban 
is emberek éltek. Ebből az következik, 
hogy a környező természet kedvező 
életfeltételeket biztosított. A községet 
először a 13. században, pontosabban 
1220-ban említi a krónika, méghozzá 
Felnémet néven. A Hernád alsó folyásánál 
fekvő kiránynői birtokokon, amelyek közé 
Kenyhec (a korabeli írásmód szerint 
Kenyhecz) is tartozott, a 12. és 13. század 
fordulóján az uralkodó német nemzetiségű 
vendégei telepedtek le. Erről a tényről 
a váradi regiszterből értesülhetünk, 
amely 1220-ból származik. 1295-ben 
Ágnes királyné hét másik községgel 
együtt Kenyhecet is IV. László király 
dajkájának, Mennának,  ajándékozta. 
Az 1338-ból származó ajándékozási 
levélben az áll, hogy községünk közelében, 

illetve a mostani Abaújszina határában 
egy malom működött, amely a legújabb 
időkig megmaradt. Ez is bizonyítja az itt 
élők aktív mezőgazdasági tevékenységét.

Zsigmond király szintén meghatározó 
egyéniségnek bizonyult a község 
történetében. Kenyhecet a máramarosi 
főispánnak, a perényi származású 
Péternek ajándékozta, aki hűségével 
és harci tetteivel érdemelte ki ezt az 
ajánkékot. Ez a tény is mutatja a község 
akkori jelentőségét. Az ajándékozási 
levélben a következő érdekes kétnyelvű 
elnevezést találjuk,– Felnemethy alio 
domine Kemnech.
Bár községünk a németek bevonulásakor 
eredeti, szláv nevét viselte, amelyet a 
németek átvettek, hivatalos magyar 
névként a Felnémet elnevezést kapta. 
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erb obce kechnec tvoria  
nasledovné znaky:

kenYhec község címerének  
alkoTó elemei:

Zelené pole štítu, na čiernej pôde 
strieborná (biela) postava muža 
v klobúku, ktorý orie so zlatým 
(žltým) pluhom so striebornou 
(bielou) radlicou,

pluh ťahá strieborný (biely) vôl so 
zlatými (žltými) rohami, chomútom 
a kopytami, nad volom letia tri strie-
borné (biele) kačice so zlatými 
(žltými) zobákmi a pásikmi na krku.

Štít: neskorogotický. Podkladom 
pre tento návrh bola obecná pečať 
pochádzajúca z prvej polovice 19. 
storočia. Odtlačok typária z r. 1839 
je uložený v Krajinskom Archíve v 
Budapešti v Altenburgerovej zbier- 
ke pečatí (Altenburger Pecsétgyüj- 
teménye, V-5). Na pečati s kruho-
pisom KENYHETZ HELYSÉGE 

PETSÉTYE 1839 (Pečať obce Kech-
nec) je vyobrazená na pôde mužská 
postava orúca s pluhom, ktorý ťahá 
jeden vôl. Nad ním letia tri divé 
kačice a pod ním je koleso. 

V y f a r b e n i e 
návrhu bolo 
zvolené tak, 
aby zodpove-
dalo základ-
nému pravidlu 
heraldiky pre 
p o u ž í v a n i e 
farieb a kovov. 
Neskorogotický 
štít autor zvolil pre 
jeho jednoduchosť 
a veľkú rozšírenosť v 
mestskej a obecnej heraldike.

A zöld pajzs alsó részén, fekete 
mezőben, ezüst (fehér) kalapos 
férfialak szánt arany (sárga) 
ekével, ezüst (fehér) taligával, 
az  ekét húzó ezüst (fehér) ökör 

patája, szarva 
és a járom is 
arany (sárga).  
Fölöttük három  
ezüst ( fehér) 
vadkacsa röpül. 
A csőrük és a 
nyakukon levő 
csíkok arany 
(sárga) színűek.  

A címer pajzsa: 
k é s ő  g ó t i k u s .  

A  k ö z ség  c í m e re 
újjáformálásának alapját 

a 19. századból való községi 

körpecsétje képezi. Az 1839. évi 
viasznyomata megtalálható a 
Magyar Országos Levéltárban 
Budapesten az Altenburger 
Pecsétgyűjteményben (V-5). A 
pecséten a következő körfelirat 
o l v a s h a tó :  „ K E N Y H ETZ  
HELYSÉGE  PETSÉTYE  1839“. 
A körpecséten  férfialak ekével 
földet szánt, melyet egy ökör húz. 
Fölöttük három vadkacsa száll, 
alattuk kerék.

A községi címer színezete megfelel 
a heraldisztika (éremtan)  
színekre és fémekre vonatkozó 
alaptörvényeinek. A későgótikus 
pajzsot  az alkotó a maga 
egyszerűsége és a községi és városi 
heraldikában való elterjedettsége 
miatt választotta.

Felnémeti. V roku 1560 mala obec 
názov Kenyhecz Nempty, v roku 
1605 Kenyhecz, v roku 1808 Kech-
nec a tento názov zostal až dodnes. 
Podľa konskripcie farárov a cirkví sa 
v Kechneci v roku 1746 rozprávalo 
po slovensky a maďarsky, podobne 
ako aj dnes.

Vtedajší význam obce potvrdzuje aj 
informácia, že cez naše územie vied-
la dôležitá obchodná cesta nazývaná 
Budínska alebo Peštianska. Bola 
však často aj veľkou vojnovou cestou.
V obci mali svoje sídla viaceré 
významné rody – za zmienku stojí 
spomenúť rod Kenyheczi a Csikovics. 
Ján Csikovics dostal Kechnec od kráľa 
Leopolda I. v roku 1689 vo Viedni.

Už naši predkovia mysleli na 
budúcnosť a nechávali pre ďalšie 
generácie kroniky obcí. Tá naša sa 

stratila v roku 1938. Podľa novšej, 
ktorú začal písať Imrich Doják, je 
zaujímavá zmienka o revolučných 
udalostiach v roku 1848 – 1849. V 
okolí dediny prebiehali neľútostné 
boje, pravdepodobne o dôležitý most 
Hidásnémeti. Rakúski vojaci, ktorí 
slúžili cisárovi a dvoru, na dvore 
obecnej krčmy popravili štyroch 
dedinčanov. Táto krčma stála na 
dvore pani Ráczovej, rod. Fedorovej.
V 19. storočí tu pôsobili významné 
rodiny Jána Máca, Jozefa Horvátha, 
ale aj zemepáni Ferdynandy, Pallagi, 
Teleki, Lejtényi, Vadász, Smidt. Ma- 
jetky tu vlastnil aj dôstojník uhorskej 
armády Gejza Török. Obec sa zapísa-
la aj do histórie železničnej dopra-
vy. Prvý vlak prešiel chotárom obce  
5. júla 1860. Vyšiel z Miškovca a 
cieľovú stanicu mal v Košiciach. 
Tradíciu v obci malo aj ochotnícke 
divadlo.

pokračovanie 800. výročie folYTaTás  800. évforduló 

1560-ban Kenyhecz Nempty néven 
szerepelt, 1605-ben Kenyhecz-ként, 
1808-ban pedig Kechnec-ként, amely 
megnevezés máig használatos. Egyházi 
eredetű dokumentumok alapján 
Kenyhecen 1746-ban szlovákul és 
magyarul beszéltek, csakúgy, mint jelenleg.
 
A község akkori jelentőségét bizonyítja 
az az adat is, mely szerint egy fontos 
kereskedelmi útvonal vezetett keresztül 
rajta, a Budai, avagy Pesti út. Ez azonban 
gyakorta szolgált hadi útvonalként is.

A község több jelentős nemzetségnek volt 
székhelye, – említést érdemel a Kenyheczi 
és a Csikovics nemzetség. Csikovics János 
I. Leopold királytól kapta a falut 1689-ben 
Bécsben.
Elődeink gondoltak a jövőre, krónikákat 
hagytak az eljövendő nemzedékekre. 
Községünk krónikája azonban 1938-ban 
elveszett. Az újabb, Doják Imre nevéhez 

fűződő feljegyzésekből érdekes képet 
kapunk az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc eseményeiről. A falu 
határában kemény harcok folytak, 
valószínűleg a stratégiai fontosságú 
hidasnémeti hídért. A császári udvar 
szolgálatában lévő osztrák katonák a 
község kocsmájának udvarán négy 
falubelit végeztek ki. Ez a kocsma a Fedor, 
illetve később a Rácz család udvarán állt.

A 19. században a következő fontosabb 
családok települtek itt le: Máca János 
családja, Horváth József családja, de a 
Ferdynandy, Pallagi, Teleki, Lejtényi, 
Vadász és Smidt földesurak is. A telkek 
tulajdonosa a magyar hadsereg tisztje, 
Török Géza volt. A község a vasúti 
közlekedés történetébe is beírta nevét. Az 
első vonat 1860 július 5-én robogott el a 
falu határában. Ez a szerelvény Miskolcról 
indult és Kassára tartott. Hagyományai 
voltak nálunk a színjátszásnak is.
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30. výročie osamostatnenia obce 
kechnec a 20. výročie vzniku  
priemyselnej zóny obce kechnec

kenYhec község  
függeTlenségének 

30. évfordulója

Svoju novodobú históriu začala 
obec Kechnec písať od jej osa-
mostatnenia, ku ktorému došlo 1. 
decembra 1990. V rokoch 1964 až 
1986 bola totižto súčasťou obce 
Hraničná pri Hornáde. Neskôr, 
po roku 1986, vznikol trojzväzok 
pôvodných obcí Seňa, Kechnec 
a Milhosť. Kechnec je sloven- 
sko-maďarskou obcou, v ktorej 
žije približne rovnaké percento 
obyvateľov slovenskej i maďarskej 
národnosti.

Od osamostatnenia obce po súčas-
nosť sa zvýšil počet obyvateľov zo 
636 na 1132 občanov s trvalým po-
bytom v obci Kechnec. 

Rozvoj obce je založený na kom-
plexnom prístupe a zohľadňuje 
všetky zložky spoločnosti – deti a 
mládež, populáciu v produktívnom 
veku, dôchodcov. Cieľom je vyt-
várať podmienky pre plnohodnot-
ný život všetkých občanov – štu-
dentov, podnikateľov, investorov, 
dôchodcov, ale i návštevníkov obce.

Väčšinu projektov obec zreali- 
zovala prostredníctvom vlastnej 
stavebnej spoločnosti Poľno-
hospodársko-stavebná výroba 
obce Kechnec, s.r.o. Okrem eko-
nomického prínosu mala staveb-
ná spoločnosť pozitívny vplyv aj 
na znižovanie nezamestnanosti, 
nakoľko jej zamestnancami boli 
práve nezamestnaní obyvatelia z 
obce Kechnec.

Od osamostatnenia našej obce v 
roku 1990 až po súčasnosť Kech-

nec prešiel výrazným posunom 
v kvalite života jej obyvateľov a 
služieb, ktoré im obec poskytuje.

V tejto sekcii uvádzame fakty z 
minulosti, aby sme si vážili, čo všet-
ko máme k dispozícii v súčasnosti.

V roku 1990 sme začínali, lebo v 
tom čase sme boli bez vodovodu, 
splaškovej kanalizácie, bez čističky 
odpadových vôd, vodojemu a bez 
úpravne vody a zdrojov pitných vôd 
(vlastných studní na pitnú vodu), 
bez domu smútku, bez zvonice, bez 
parkoviska pred cintorínom. Cin-
torín bol tiež v schátralom stave, 
ako aj samotná budova obecného 
úradu. V schátralom stave boli 
cesty, nemali sme vybudované 
žiadne chodníky s odvodňovacím 
systémom dažďovej vody.

Stred obce vrátane autobusovej 
zastávky boli v dezolátnom stave, 
obchodná sieť na miestnej úrovni 
takmer neexistovala. Materská 
škola si vyžadovala viackrát roz-
siahlu rekonštrukciu a moder- 
nizáciu MŠ, bola dlhodobo v ma- 
jetku prevádzkovateľa JRD. Zlikvi-
dovaná bola dobrovoľná požiarna 
zbrojnica, neexistovala kom-
plexne vybudovaná infraštruk-
túra novovytvorených stavebných 
obvodov pre individuálnu bytovú 
výstavbu.

Novostavebné obvody Perínskej 
cesty a Soósovej záhrady, ulice 
vedúcej k p. Schmidtovi, ulice 
vedúcej k starostovi, ulice vedúcej 
k rodine Medveovej, ulice vedúcej 

Kenyhec  újkori  történetét 1990 
december 1-én kezdte írni, amikor 
önállósult. 1964 és 1986 között 
ugyanis Hraničná pri Hornáde 
(Határközség a Henád mellett) 
község része volt.  Majd 1986-
tól Szina központtal működött 
tovább az eredeti három község, 
Abaújszina, Kenyhec és Migléc.
Kenyhec szlovák-magyar község, 
ahol  megközelítőleg egyforma 
százalékarányban élnek  együtt  a 
szlovákok és  magyarok.

Az önállósulástól napjainkig a 
Kenyhecen állandó lakhellyel 
rendelkező  lakosság lélekszáma 
636-ról 1132-re emelkedett. 

A község fejlesztése komplex 
hozzáálláson alapul és figyelembe 
veszi a társadalom valamennyi 
összetevőjét – a gyerekeket és 
fiatalokat, a produktív lakosságot, 
a nyugdíjasokat. A cél az, hogy 
valamennyi polgár számára 
teljes értékű életkörülményeket 
biztosítsunk, a diákok, vállalkozók, 
befektetők, nyugdíjasok és a faluba 
látogatók számára egyaránt.

A kezdeményezések többségét 
a község saját építési vállalata, 
a Poľnohospodársko-stavebná 
výroba Kechnec segítségével vitte 
véghez. A gazdasági hozadék 
mellett az építési vállalat kedvező 
befolyással van a munkanélküliség 
csökkentésére is, mivel az 
alkalmazottak éppen a községben 
lakó munkanélküliek közül valók.

Kenyhec a község 1990-es 

önállósulása óta jelentős 
változásokon ment keresztül. 
Javult az emberek életminősége és a 
községi szolgáltatások színvonala.

Ebben a szekcióban a múltat 
idézzük fel ,  hogy jobban 
megbecsüljük mindazt, amink ma 
van.

1 9 9 0 - b e n  v í z v e z e t é k , 
csatornahálózat, víztisztító 
állomás, víztározó és ivóvízforrás 
(saját kutak), halottasház, 
harangláb és a temető melletti 
parkoló nélkül kezdtünk. 
Elhanyagolt állapotban volt 
az egész temető akár csak a 
községháza és az utak. Nem voltak 
járdák és esővíz elvezető rendszer 
sem.

A faluközpont és a buszmegálló 
lepusztult állapotban volt, helyi 
szinten szinte nem is létezett 
üzlethálózat. Az óvodára, amely 
üzemeltetőjének, a Földműves 
Szövetkezetnek a tulajdonában 
volt, már rá fért egy alapos 
rekonstrukció és modernizáció. 
Eltűnt a tűzoltószertár, és az egyéni 
építtetők számára beépítésre szánt 
területek komplex közművesítése 
sem valósult meg.

A Perényi úton és a Soós 
kertben levő új lakóövezetekben, 
valamint a Schmidtékhez, a 
polgármesterékhez, Medveékhez, 
Ivánékhoz és a 40 lakásos 
tömbházhoz vezető utcákon nem 
volt vízvezeték, szennyvíz csatorna, 
esővíz elvezető csatorna és 
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pokračovanie  30. výročie osamostatnenia obce kechnec

k rodine Ivanových, ulice k 40-by-
tovej jednotke neboli vybavené 
vodovodom, splaškovou kana- 
lizáciou, plynom, dažďovou kana- 
lizáciou. Neboli vybudované cesty 
ani chodníky (mimo ulice vedúcej 
k rodine Schmidtových, kde bola 
vybudovaná cesta s chodníkom 
a s dažďovou kanalizáciou, plyn, 
vodovod, splašková kanalizácia 
chýbali).

Do roku 1989 boli aj také ulice, kde 
neexistovala spevnená asfaltová 
cesta – napr. ulica vedúca k rodine 
Grümpnerovcov pozdĺž Soko-
lianskeho potoka, cesta vedúca k 
mostíku pre chodcov pri terajšej 
materskej škole, cesta k 40-bytovej 
jednotke.

Neexistovala obchodná jednotka 
pri terajšej autobusovej zastávke, 
neexistoval športový areál s rege- 
neračným centrom, neexistovala 
žiadna budova zdravotnej sta-
rostlivosti v katastrálnom území 
obce Kechnec pre deti a dospelých 
vrátane lekárne, rehabilitácie a 
zubára.

Neexistoval zmodernizovaný 
obecný úrad s kongresovou sálou 
a s kuchyňou. Pivničné priestory 
obecného úradu neboli stavebne 
dokončené (v rámci upratova-
nia sme vyniesli 20 nákladných 
áut odpadu), do obdobia výstav-
by neboli funkčné sociálne za- 
riadenia, pred úradom nebolo 
vybudované parkovisko, neexis- 
tovalo spoločenské centrum s 
kongresovou sálou, ubytovaním a 
parkoviskami, neexistovala 40-by-
tová jednotka pre bývanie 40 rodín 

vrátane obchodnej jednotky, ka- 
derníctva, holičstva, kozmetiky a 
vedľajších priestorov.

Neexistoval amfiteáter s oddy-
chovou zónou, kde organizujeme 
rôzne kultúrno–spoločenské ak-
cie, so sociálnym zázemím, veľko-
plošnou televíznou obrazovkou s 
ozvučením, osvetlením a vodnou 
fontánou.

Neexistovala priemyselná zóna 
so zahraničnými a domácimi 
investormi z 8 štátov sveta s fun-
gujúcou komplexnou infraštruk-
túrou. Neexistovalo ani 3500 no-
vovytvorených pracovných miest a 
ďalších s tým súvisiacich približne 
10 000 nepriamych pracovných 
príležitostí (rôzne podporné služ-
by a dodávky).

Obec v roku 1989 mala 636 oby-
vateľov, k dnešnému dňu regis-
trujeme 1132 obyvateľov. Obecný 
majetok v roku 1990 bol 3 mil. 
Kčs (vtedajších korún českoslo- 
venských). K dnešnému obdo-
biu, bez akýchkoľvek úverových 
zaťažení, je obecný majetok vo 
výške 60 524 572 eur, t. j. 2 mi- 
liardy Sk.

Hodnota, ktorú vytvorili zah-
raniční investori v priemyselnej 
zóne, vyjadrená vo finančnom 
vyčíslení je 1 miliarda eur (viac ako 
30 miliárd Sk). Vytvorená hodnota 
z obecného majetku vo finančnom 
vyjadrení v prepočte na jedného 
občana (60 524 572 eur/1180 oby-
vateľov) je 51 292 eur, t. j. 1 545 223 
Sk.

V obci nebol rozvinutý kultúrny 
život. Nemali sme denný letný 
tábor pre deti, Kechnecké dni, 
MDD, nekládli sme vence ako 
spomienku na zosnulých, chýbali 
tradičné vianočné, fašiangové a 
veľkonočné slávnosti. V Kechneci 
nevystupovali populárne hudob-
né skupiny, ani umelci zvučného 
mena ako napr. Peter Dvorský s do-
provodným orchestrom a opernou 
speváčkou z Budapešti, p. Ilonou 
Tokodi. Do roku 2006 sme nema-
li spracovanú obecnú históriu a 
chýbali aj obecné symboly – erb, 
pečať, zástava a insígnie.

Od roku 1990 obec Kechnec zre-
alizovala mnohé dôležité opravy, 

rekonštrukcie a výstavby. Je po-
tešením napísať, že pre ich roz-
siahlosť uvádzame len súhrn v 
bodoch.

•	 Plynofikácia odľahlých ulíc
•	 Výstavba vodovodu, vodo-

jemu, kanalizácie a čističky 
odpadových vôd. 

•	 Výstavba moderného domu 
smútku, priľahlého parko- 
viska a oporného múru pred 
cintorínom. 

•	  Výstavba hasičskej zbrojnice 
a obchodného centra. 

•	 Výstavba malej vodnej elek-
trárne, ktorá je však bohužiaľ 
v tomto čase nečinná pre van-
dalizmus niektorých ľudí. Je 
smutné, keď si nedokážeme 
vážiť vytvorené hodnoty!

•	 Vydláždenie autobusovej 
zastávky. 

•	 Kompletná rekonštrukcia 
obecného úradu. V jeho prie-

storoch sa zriadila profe-
sionálne vybavená kuchyňa 
pre 1200 stravníkov a mul-
tifunkčná kongresová sála 
s kapacitou 450 ľudí, pro-
fesionálnym ozvučením a 
osvetlením. Nachádza sa 
tam tiež obecná knižnica a 
zrekonštruované rokovacie 
priestory. 

•	 Vybudovanie nových prístu-
pových ciest (Soósova záhra-
da, Perínska cesta, cesta pri 
ZŠ a cesta k Sokolianskemu 
potoku)

•	 Rekonštrukcia verejného os-
vetlenia a verejného rozhlasu

•	 Rekonštrukcia štátnej cesty 
a úplná výstavba miestnej 

komunikácie až po obec Seňa
•	 Výstavba novej cirkevnej 

budovy a rekonštrukcia 
rímsko-katolíckeho kostola 
a farskej budovy. Výstav-
ba 40-bytovej jednotky. V 
bytovke sa nachádzajú 4 
jednoizbové byty, 24 trojiz-
bových bytov, 12 mezonet a 9 
garáží. Budova má pivničné 
priestory, samostatnú ko-
tolňu so zásobníkom vody 
a každý byt má samostatné 
meranie odberu médií.

•	 Vybudovanie nového telefón-
neho rozvodu s možnosťou 
zavádzania prípojok do 
každej domácnosti a novej 
telefónnej digitálnej ús-
tredne

•	 Rekonštrukcia materskej 
školy.  

•	 Vybudovanie priemysel-
ného parku – Priemyselnej 
zóny Kechnec. Park má roz- 
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folYTaTás  kenYhec község  
függeTlenségének 30.    évfordulója

gázvezeték. Nem voltak kiépítve az 
utak és a járdák sem (kivételt képez 
a Schmidtékhez vezető utca, ahol 
az úttest, a járda és az eső elvezető 
csatorna már megvolt, viszont 
a gáz- és vízvezeték, valamint a 
csatornahálózat még hiányzott).

1989-ig léteztek olyan utcák is 
ahol nem volt aszfaltburkolat 
– pl. a Grümpnerékhez vezető 
utcán a Szakalyi patak mentén, a 
mostani óvoda épületéhez vezető 
gyalogjárón vagy a 40 lakásos 
épülettömbhöz vezető utcán.

Hiányzott az üzlet a mai 
buszmegálló mellett, nem létezett 
sportcsarnok regenerációs 
központtal, a község területén nem 
működött egészségügyi központ 
ahol gyermekorvosi, háziorvosi 
és fogászati rendelés, vagy 
rehabilitáció és patika működött 
volna.

A felújított községháza sem 
létezett még kongresszusi 
teremmel és konyhával. Az 
alagsor még nem volt befejezve 
(takarításkor 20 teherautónyi 
hulladékot szállítottunk el), nem 
működtek a szociális helyiségek, 
nem volt parkoló a községháza 
előtt, nem létezett a közösségi 
ház kongresszusi teremmel, 
szálláslehetőséggel és parkolóval, 
nem létezett még a 40 család 
lakásgondját megoldó 40 lakásos 
tömbház üzlettel, fodrászattal, 
szépségszalonnal és további 
mellékhelyiségekkel.

N e m  v o l t  a m f i t e á t r u m  
szabadidős zónával, szociális 

létesítményekkel, nagyképernyős 
TV-vel ,  hangtechnikával , 
világítással és szökőkúttal, ahol 
különféle kulturális és társadalmi 
eseményeket szervezünk.

Nem létezett  a komplex 
infrastruktúrával rendelkező 
ipari zóna sem a világ 8 országából 
idetelepült és hazai befektetőkkel. 
Nem létezett a 3500 új és a 
közvetve ehhez kapcsolódó további 
10000 munkahely sem.

A községnek 1989-ben 636 lakosa 
volt, ma 1132 lakost tartunk 
nyilván. Az önkormányzat 
vagyona 1990-ben 3 millió Kčs 
volt ( akkori csehszlovák korona).  
Jelenleg  a község netto vagyona  
( hitelmentesen) 60 524 572 euró, 
ez  2 milliárd Sk-nak felel meg.

A külföldi befektetők által az 
ipari övezetben létrehozott érték  
1 milliárd euró (több mint 30 
milliárd Sk).  A létrehozott községi 
vagyon 1 lakosra átszámítva   51 
292 euró, ez 1 545 223 Sk-nak 
felel meg   (60 524 572 euró / 1180 
lakos).

A községben nem volt pezsgő 
kulturális élet. Nem volt nappali 
nyári tábor a gyerekeknek, 
Kenyheci Napok, Nemzetközi 
Gyereknap, nem koszorúztunk 
közösen elhunytainkra emlékezve, 
hiányoztak a hagyományos 
karácsonyi, farsangi és húsvéti 
ünnepségek. Népszerű zenekarok 
sem léptek fel Kenyhecen és olyan 
világhírű énekesek sem, mint 
Peter Dvorský és a budapesti 
operaénekesnő, Tokodi Ilona. A 

község krónikája 2006-ig nem 
volt feldolgozva és hiányoztak a 
hivatalos jelképek is, mint a község 
címere, zászlaja és pecsétje.

Kenyhec község 1990-től 
különböző projekteket valósított 
meg.  Ezek nagy száma örömmel 
tölt el minket, de terjedelmükre 
való tekintettel csak pontokba 
szedett összefoglalót teszünk 
közzé.

•	 Gázvezeték bevezetése a 
mellékutcákra

•	 Vízvezeték, csatornahálózat, 
víztisztító állomás, víztározó 
megépítése.

•	 Korszerű halottasház építése, 
temető meletti parkoló és 
kerítés felújítása. 

•	 Tűzoltószertár és az 
üzletközpont megépítése. 

•	 Vízerőmű építése, amely 
jelenleg sajnos néhány 
ember vandalizmusa miatt 
nem működik. Sajnos nem 
becsüljük a létrehozott 
értékeket!

•	 A z  a u t ó b u s z m e g á l l ó 
térkövezése 

•	 A községi hivatal teljeskörű 
felújítása. Az épületben 
professzionálisan felszerelt 
konyhát alakítottunk 
ki, mely 1200 vendéget 
tud kiszolgálni, továbbá 
többfunkciós kongresszusi 
termet, melynek kapacitása 
450 fő, a teremben minőségi 
hang- és világítástechnika áll 
rendelkezésre, felújítottuk a 
tárgyalótermeket is. 

•	 Új bekötőutak építése (Soós-

kert, Perényi út, az általános 
iskolához vezető út és a 
Szakalyi patakhoz vezető út)

•	 A közvilágítás és a 
hangosbemondó felújítása

•	 Az főút  és a helyi közutak 
megépítése egészen Szináig

•	 Új egyházi épület építése és 
a római katolikus templom 
és plébániaépület felújítása. 
40 lakásos tömbház építése. 
A bérházban 4 egyszobás, 
24 háromszobás, 12 tetőtéri 
lakás és 9 garázs garázs áll 
a bérlők számára. Az épület 
pincehelységekkel és saját 
kazánházzal rendelkezik, az 
energiafogyasztást minden 
lakásban külön mérik.

•	 Új telefonhálózat kialakítása 
és új digitális telefonközpont 
l é t e s í t é s e ,  m i n d e n 
háztartásnak lehetősége 

van egyénileg csatlakozni a 
digitális hálózathoz.

•	 Az óvoda felújítása
•	 Ipari park kialakítása – a 

kenyheci ipari övezet. A park 
területe 332 ha, határáig 
új infrastruktúrával– gáz, 
víz, elektromos energia, 
h u l l a d é k e l s z á l l í t á s , 
s z e n n y v í z c s a t o r n a , 
telefonkapcsolat, utak, 
szennyvíztisztító telep. 

•	 Szociális – egészségügyi 
komplexum megépítése 
- az I. fázis megépítése 
– egészségügyi rész. Az 
egészségügyi részben 
diagnosztikai és műtőrészleg 
lesz, az általános orvos, a 
gyermekorvos, a nőgyógyász 
és a fogorvos is itt kap helyet. 
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pokračovanie  30. výročie osamostatnenia obce kechnec

lohu 332 ha. Ku hraniciam 
parku je vybudovaná nová 
infraštruktúra – plyn, voda, 
elektrina, likvidácia odpa-
du, kanalizácia, telekomu-
nikačné prípojky, príjazdová 
cesta, čistička odpadových 
vôd. 

•	 Vy b u d o v a n i e  s o c i á l -
no-zdravotníckeho kom-
plexu a dokončenie jeho I. 
etapy – zdravotníckej časti. 
V zdravotníckej časti bude 
diagnostické centrum a ope- 
račná sála a svoje ambulan-
cie tam majú všeobecný a 
detský lekár, gynekológ a 
stomatológ. K dispozícii bude 
aj lôžková časť, ktorá bude 
mať kapacitu 96 lôžok – 30 
zdravotníckych, 10 geriat- 
rických a 56 bude patriť do- 
movu dôchodcov. V kom-
plexe je aj lekáreň a bude 
oddelenie intenzívnej sta-
rostlivosti.  

•	 Vybudovanie športového 
areálu. Občanom, ale aj 
návštevníkom obce je k dis-
pozícii profesionálny špor-
tový komplex, v ktorom sa 

nachádzajú tenisové kurty, 
perličkové kúpele, masáže a 
sauna. V zimných mesiacoch 
tu obec prevádzkuje profe-
sionálne upravené klzisko.

•	 Vybudovanie Spoločenské-
ho centra. K dispozícii bola 
reštaurácia, nadštandard-
né ubytovanie, kancelárske 
priestory, konferenčné a 
spoločenské priestory, sauna 
a relax centrum, dve bowlin-
gové dráhy s barom a parko-
vanie pre 60 áut.  

•	 Vybudovanie vínnej pivnice. 
Obec prebudovala pivnicu 
pri Spoločenskom centre. 
Pôvodne slúžila ako sklad 
ľadu. Dnes si v nej môžete 
posedieť pri pohári kvalit-
ného vína.

•	 Vybudovanie amfiteátra a 
centra obce. Z bývalého parku 
je dnes pýcha obce Kechnec. 
Okrem príjemnej zelene tu 
možno obdivovať farebnú 
fontánu, chrliče vody či nad- 
štandardné technické vy-
bavenie. Súčasťou projektu 
je amfiteáter s hľadiskom. V 
druhej etape sme prebudova-

li okolie Sokolianského poto-
ka od Amfiteátra až po Špor-
tový areál, vrátane nových 
mostov a prestavby parkovis-
ka pri Sociálno-zdravotnom 
komplexe.

•	 Vybudovanie Strediska 
správy a údržby obce Kech-
nec v Priemyselnej zóne

•	 Vybudovanie futbalového 
ihriska a tribúny s pre-
strešením

•	 Vybudovanie detského ihris-
ka v Soósovej záhrade

•	 Vybudovanie spojovacieho 
mostu nad riekou Hornád 
medzi obcou Kechnec a 
maďarskou obcou Abaújvár

•	 Vybudovanie novostavby 
Modulovej základnej školy, 
ročníky 1-9

Obdobie po roku 1990 bolo veľmi dy-
namické nielen pre samotnú obec, 
ale aj pre celú Slovenskú republiku. 
Roky po tzv. nežnej revolúcii pri- 
niesli mnohé legislatívne zmeny, za-
vedenie nového daňového systému, 
nové rozpočtové pravidlá pre hos-
podárenie obcí, majetkovo-právne 
vysporiadanie nehnuteľností, 
poľnohospodárskej pôdy, reštitučné 

nároky a mnohé ďalšie. Napriek  
všetkej tejto neistote a novým pra-
vidlám sa obec Kechnec rozhodla 
osamostatniť a začala progresívne 
rozvíjať, vďaka čomu dnes jej oby-
vatelia majú vytvorené podmienky 
pre plnohodnotný pracovný život, 
ale aj voľný čas. Starostom obce 
Kechnec je od jej osamostatnenia 
v roku 1990 JUDr. Jozef Konkoly. 
Pod jeho cieľavedomým vedením 
obec Kechnec dosiahla mnohé 
úspechy, ktoré sú dnes príkladom 
aj pre ďalšie obce.  

V roku 2000 starosta obce JUDr. Ing. 
Jozef Konkoly, ako autor myšlien-
ky priemyselného parku na zelenej 
lúke vytvoril jednu z najlepšie pri-
pravených priemyselných zón na 
Slovensku. Prvým investorom bola 
americká spoločnosť Molex, neskôr 
nasledovali ďalšie a v súčasnosti v 
priemyselnej zóne pracuje viac ako 
3500 zamestnancov. Kechnec každý 
rok navštívia zástupcovia viacerých 
štátov a významných slovenských 
i zahraničných spoločností. Sme 
otvorení novým myšlienkam, pro-
gresívnym nápadom a veríme, že 
kde ľudia nasledujú spoločný cieľ, 
vznikajú dobré projekty.
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folYTaTás  kenYhec község  
függeTlenségének 30. évfordulója 

A fekvőrészleg 96 férőhelyes 
lesz – 30 egészségügyi, 10 
geriátriás és 56 az idősek 
otthonához fog tartozni. A 
komplexumban gyógyszertár 
és intenzív osztály is 
működni fog.

•	 Sportközpont megépítése. 
Nemcsak a lakosoknak, 
hanem a látogatóknak 
is rendelkezésükre áll 
a sportközpont,  ahol 
teniszpálya, pezsgőfürdő, 
masszázs és szauna várja 

a sportolni és pihenni 
vágyókat. A téli hónapokban 
jégpályát biztosít  az 
üzemeltető. 

•	 K ö z ö s s é g i  h á z 
megépítése - étterem , 
szállás, tárgyalótermek, 
kongresszusi terem, szauna 
és pihenőrészleg, két bowling 
pálya bárral és 60 férőhelyes 
parkoló. 

•	 Boros pince építése. A község 
átalakította a Közösségi ház 
mellett lévő pincét, korábban 
jégraktárként szolgált. Ma 
itt elüldögélhet egy pohár 
minőségi bor mellett.

•	 A m f i t e á t r u m  é s  a 
faluközpont megépítése.  
Az egykori park most 
Kenyhec község büszkesége. 
A rendezett növényzet 
mellett megcsodálhatja 
a szökőkutat, a színes 
vízköpőket és a korszerű 
felszereltséggel rendelkező 
környezetet. A projekt 
szabadtéri színpadot is 
magába foglal. A második 
szakaszban újjáépítettük a 
Szakalyi patak környékét 

az amfiteátrumtól  a 
s p o r t k o m p l e x u m i g , 
beleértve az új hidakat és 
a szociális-egészségügyi 
komplexum melletti parkoló 
rekonstrukcióját.

•	 K e n y h e c  K ö z s é g  
Karbantartási és Kezelési 
Központjának megépítése 
az ipari övezetben

•	 Futballpálya építése fedett 
lelátóval

•	 Játszótér építése a Soós-
kertben

•	 A Hernád folyón átívelő 
összekötő híd építése  
Kenyhec település és a 

magyarországi  Abaújvár  
község között

•	 Moduláris általános iskola 
építése (1-9  évfolyam)

Az 1990 utáni időszak rendkívül 
dinamikus volt nemcsak maga 
a község, de az egész Szlovák 
Köztársaság számára. Az 
úgynevezett bársonyos forradalom 
utáni évek néhány jogi jellegű 
változást hoztak, megújult 
az adórendszer, új számviteli 
szabályok léptek érvénybe a község 
gazdálkodásával kapcsolatban, 
tisztázódtak az ingatlanok és 
a mezőgazdasági földterületek 
tulajdonjogi viszonyai, megjelentek 
a restitúciós követelések, és így 
tovább. Az új jogrendből adódó 
kezdeti bizonytalanság ellenére 
Kenyhec község progresszív 
fejlődésnek indult, és a mai lakosság 
számára minden feltétel adott lett a 
teljes értékű munkalehetőséghez, 
csakúgy, mint a szabadidős 
tevékenységhez. A község 
függetlenné vállása óta  JUDr. Ing. 

Konkoly József a polgármester. 
Célirányos  vezetése alatt Kenyhec 
község számos sikert ért el, amelyek 
ma már példaértékűek a többi 
település számára is.

JUDr. Ing. Konkoly József 
p o l g á r m e s t e r  2 0 0 0 - b e n ,  
mint  a zöldmezős   ipari park 
ötletgazdája, létrehozta az egyik 
legjobban felszerelt ipari zónát 
Szlovákiában. Az első befektető 
az amerikai MOLEX társaság 
volt, akit többen követtek, és 
jelenleg az ipari övezetben több 
mint 3500 alkalmazott  dolgozik. 
Kenyhecet  minden évben több 
ország, valamint jelentős szlovák 
és külföldi cégek képviselői 
látogatják meg. Nyitottak vagyunk 
az új gondolatokra, progresszív 
ötletekre és úgy gondoljuk, hogy ha 
az emberek egy közös célt követnek, 
jó projektek jönnek létre.
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Našu škôlku v januári navštívil 
poľovník Ing. Ladislav Danko. Deti 
zaujal hádankami o zvieratkách v 
lese, poučil deti ako sa majú správať  
v lese a akú úlohu majú poľovní-
ci v zimnom období. Upozornil 
na mor a jeho dôsledky. Večer 
nášho poľovníka pána Danka, deti 
spoznali v televíznych novinách, 
v príspevku o prasačom more v 
našom okolí :
 „ To je on, tento ujo bol v našej 
škôlke“ vykríkla malá Karin Gru-
biaková doma.

Svoje pocity o zime deti vyjadrili 
maľovaním vločiek, snehulia-
kov, strihali, lepili, vytvárali sne-
huliakov z ponožiek. Výstavky 
prác boli dôkazom práce detí  
pre rodičov. Dramatizáciou roz-
právky Deduškova rukavička, 
sa deti s radosťou vcítili do rolí 
zvieratiek. Rôznymi tvorivými 
aktivitami deti vytvárali deduš- 
kovu rukavicu. 

Tradíciou našej škôlky sa stala 
súťaž : „O naj vtáčiu búdku“. Aj v 
tomto roku sa zapojilo viac ako 20 
detí. Spolupráca s rodičmi prinies-
la svoje ovocie, prejavila sa tvori-
vosť a fantázia.

Testovanie  predškolákov na  
vstup do 1. ročníka prebiehalo 
počas celého mesiaca  február. 
Navštívila nás pani psychologička 
z CPPPa P v Košiciach Mgr. Ľubi-
ca Balunová, ktorá so súhlasom 
rodičov testovala deti na školskú 
pripravenosť. Všetky deti s ra-
dosťou spolupracovali, zúčastnili 
sa aj skupinových aktivít.

Fašiangový karneval sa konal dňa 
13.2. vo vyzdobenej  kongresovej 
sále, kde program zabezpečovala  
Dračia stopa.  Aktivity rozveselili 
všetkých prítomných – balónové 
kreácie, svetelné efekty, obrovský 
bublifuk.  V závere nechýbala 
tradičná tombola a veľká tor-
ta od obce. V materskej škole sa 
„fašiangovo“ pokračovalo na druhý 
deň  „Karnevalové dozvuky“ po-
tešili  deti, ktoré si prichystali na 
karneval masky, pani učiteľky 

vyzdobili triedy. Dňa 21.2. sme 
privítali divadielko pod názvom : 
Janko Hraško. Deti živo reagovali 
a zapájali sa do deja rozprávky.

Jarné prázdniny sa začali 2.3.2020. 
Chorobnosť počas jarných prázd-
nin nás viedla k zlučovaniu tried. 
Prevádzka bola v jednej triede. 

Marec je mesiac knihy a rozprávok. 
Deti si zahrali rozprávku : O troch 
prasiatkach. Naučili sa pieseň od 
uja Ľuba: My sme smelé prasiat-
ka. Zhotovili domčeky z rôznych 
materiálov a poznávali nástroje 
potrebné pre výstavbu domčekov. 
V priebehu druhého týždňa sa 
deti oboznamovali so zmenami 

počasia a zmenou ročného obdo-
bia zo Zimy na Jar. Charakteris-
tiku ročného obdobia poznávali 
deti na vychádzkach do blízkeho 
okolia pri potoku. Štebot vtákov a 
rozkvitajúce prvé jarné kvety ako 
snežienky, podbeľ,púpava,  ktoré 
poznávali boli jasnými symbolmi 
jari. K úprave školského dvora nás 
prinútili malé zvieratká – krtkovia. 
Učiteľky a deti spoločnými silami 
odstraňovali krtince a hlinu umies- 
tnili fúrikmi do našej biozáhradky. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa o to pričinili.

Nečakaná situácia okolo roz-
šíreného koronavírusu COVID 
19 zapríčinila uzatvorenie pre- 
vádzky materskej školy na 
základe rozhodnutia minis- 
terky školstva a zriaďovateľa 
MŠ obce Kechnec  od 13.3.2020 
do 27.3.2020. Nový pán minis-
ter školstva Branislav Gröhling 
predĺžil prerušenie vyučovania  
a vzdelávania od 30.3.2020 do 
odvolania. Materská škola bola 
na pokyn zriaďovateľa viackrát de- 
zinfikovaná a bol vykonaný 
postrek vo všetkých priestoroch 
budovy. Školníčka s riaditeľkou  

vykonávali striedavú kontrolu ob-
jektu počas uzatvorenej prevádzky.

Pedagogický zbor poskytol rodičom 
pracovné zošity a návody na prácu s 
deťmi  počas vzniknutej situácie na 
novovytvorenej stránke: Sovičky a 
Lienočky materskej školy Kechnec.
Zápis detí do materskej školy v 
tomto roku prebiehal podľa zme-
nených pravidiel od 4. 5. do 15. 5. 
Prihlasovanie bolo umožnené elek-
tronicky za spolupráce obecného 
úradu so zverejnením prihlášky a 
podmienok prijatia do materskej 
školy na stránke obce Kechnec. 
K znovuotvoreniu materských 
škôl došlo 1.6.2020 za prísnych 
hygienických opatrení, práve na 
MDD. V prevádzke boli dve triedy 
po 15 detí  s celkovým počtom 30 
detí. Deň detí sme oslávili špor-
tovými aktivitami na školskom 
dvore. Prísne hygienické pod-
mienky sú náročnou skúškou pre 
pedagogických, nepedagogických 
zamestnancov materskej školy ako 
aj pre rodičov. Avšak radosť detí zo 
stretnutia bola nesmierne veľká. 
Každodenné aktivity s deťmi nás 
utvrdzujú v tom, že naša práca nie 
je márna. Šikovné a múdre deti v 
počte 11 odchádzajú do 1.ročníka 
ZŠ, ktoré prvýkrát zažili zápis a on-
line testovanie.

V závere chcem popriať v mene 
kolektívu materskej školy všet-
kým deťom a rodičom krásny a 
bezstarostný zvyšok roka. 

Mgr. Eva Bittová
riaditeľka MŠ Kechnec

aKo začal RoK 2020  
V mateRsKej šKole
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Januárban ellátogatott óvodánkba Ing. 
Danko László, aki vadász. A gyerekeket 
erdei állatokról szóló találós kérdésekkel 
szórakoztatta és elmagyarázta, 
hogyan kell az erdőben viselkedniük. 
Beszélt a vadászok téli munkájáról 
is. Figyelmeztette az óvodásokat a 
sertéspestis veszélyeire. Este a gyerekek 
újra láthatták Danko bácsit a tévé 
híradóban a környékünkön megjelent 
sertéspestisről szóló riportban: „ Ő az, 
ez a bácsi volt az óvodánkban“ - kiáltotta 
otthon a kis Karin Grubiaková.

A télhez fűződő érzéseiket 
s o k fé l e k é p p e n  fe j e z té k  k i 
gyermekeink,  hópelyheket   
festettek, nyírtak, ragasztottak, 
régi zoknikból hóembert készítettek. 
Munkájukat egy kis kiállításon 
mutatták be szüleiknek. A Nagyapó 
kesztyűjéről szóló mesejáték 

bemutatásával a gyerekek örömmel 
bújtak a kis állatok szerepébe. 
Különféle kézműves módszerekkel 
elkészítették nagyapó kesztyűjét is. 

Már hagyománnyá vált  a legszebb 
madáretető készítőinek versenye. 
Idén több mint 20 gyerek  versenyzett. 
A szülőkkel közös munka meghozta 
gyümölcsét, megmutatkozott 
kreativitásuk és  fantáziájuk. 
Az 1. osztályba készülők tesztelésére 

február folyamán került sor. Mgr. 
Ľubica Balunová pszichológus 
látogatott el hozzánk, aki a 
szülők beleegyezésével a gyerekek 
iskolaérettségét vizsgálta. A 
gyerekek együttműködőek voltak és 
örömmel kapcsolódtak be a csoportos 
tevékenységekbe is.

A farsangi karnevál február 13-án 
került megrendezésre a feldíszített 
kongresszusi teremben, ahol 
a programról a „Dračia stopa“ 
cég gondoskodott. A különféle 
tevékenységek mindenkit felvidítottak 
– lufi kreációk, fény effektusok, óriási 
buborékfújó.  Nem hiányozhatott a 
hagyományos tombola sem, vagy 
az óriás torta – a község ajándéka. 
Az óvodában másnap folytatódott 
a farsangi karnevál, a gyerekek 
álarcokat készítettek az óvónők 

az osztálytermeket díszítették fel. 
Február 21-én Babszem Jankó 
látogatott el hozzánk. A gyerekek 
élénken reagáltak és aktívan 
kapcsolódtak be a mesejátékba.

A tavaszi szünet 2020. március 2-án 
kezdődött. A nagyszámú megbetegedések 
az osztályok összevonásához vezettek. 
A tavaszi szünet idején csupán egy 
osztály működött.A március a mese 
és a könyv hónapja. A gyerekek 

eljátszották a Három kismalac 
történetét. Ľubo bácsitól megtanulták 
a  Bátor kismalacok vagyunk 
című dalt. Különféle anyagokból 
házakat építettek és megtanulták, 
milyen szerszámokra van szükség 
a házépítésnél. A következő hét 
folyamán az időjárás és az évszakok 
változásaival ismerkedtek – azt 
figyelték, hogyan lesz a télből tavasz. 

Az évszak jellegzetességeivel  a 
közelben tett séták alkalmával 
ismerkedtek a gyerekek. A 
madárcsicsergés és nyiladozó 
első tavaszi virágok, mint 
például a hóvirág, a martilapu 
és a pitypang, mind a tavasz 
egyértelmű szimbólumai. Apró 

állatkák – vakondokok miatt 
kényszerültünk az óvodaudvar 
felújítására. Az óvónők és a 
gyerkek közös erővel próbálták 
eltüntetni a vakondtúrásokat és 
a földet talicskával áthordani a 
biokertünkbe. Mindenkinek nagy 
köszönet  jár, aki  kivette részét a 
munkából. 

A COVID 19 koronavírus miatt 
kialakult helyzet az óvoda bezárását 
eredményezte az oktatásügyi 
miniszter rendelete értelmében és az 
óvoda fenntartója - Kenyhec község 
utasítására 2020.3.13-tól - 3.27-ig. 
Az új oktatási miniszter, Branislav 
Gröhling, meghosszabbította az 
óvoda bezárását 2020.3.30-tól a 
rendelet visszavonásáig. A fenntartó 
utasítására az épület minden helyiségét  
többször fertőtlenítették. A pedellus az 
igazgatónővel felváltva ellenőrizte az 
épületet a zárvatartás ideje alatt. 

A tantestület foglalkoztató füzeteket 
és útmutatókat tett elérhetővé a szülők 
számára az újonnan létrehozott 
weboldalon: Sovičky a Lienočky 
materskej školy Kechnec, melyek 
elősegíthetik a gyerekek képességeinek 
fejlesztését.

A gyerekek beiratására az óvodába 
a megváltozott szabályok szerint 
május 4-e és 15-e között került 
sor. A beiratkozás elektronikus 
formában történt a községi hivatal 
közreműködésével a község honlapján 
közzétett jeletkezési adatlap  
segítségével. Az óvoda június 1-én, 
éppen a Gyereknapon, nyitotta ki 
kapuit ismét, szigorú egészségügyi 
feltételek mellett. Két osztály működik 15 

gyerekkel, összesen  30 fős létszámmal.  
A gyereknapot sporttevékenységekkel 
ünnepeltük az óvoda udvarán. A 
szigorú egészségügyi előírások próbára 
teszik úgy a tantestület tagjait, mint az 
óvoda többi dolgozóját és a szülőket 
is. De a gyerekek öröme mérhetelenül 
nagy volt. A velük végzett mindennapi 
munka meggyőz minket arról, hogy 
a munkánk nem hiábavaló. 11 ügyes 
és okos gyerek lép  az alapiskola 1. 
osztályába, akik előszőr élték meg az 
online beiratkozást és tesztelést.

Végül az óvoda munkaközössége 
nevében  azt kívánom mind a 
gyerekeknek, mind a szülőknek, hogy 
az év hátralévő része legyen   kellemes 
és  gondoktól mentes. 

Mgr. Eva Bittová
óvodaigazgató

hogYan  kezdődöTT  
a 2020-as év az óvodában
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Rok 2020 vyzeral byť sľubný. Chystali 
sme sa na to, že podľa numerológov bude 
mimoriadnym rokom, nasvedčovali 
tomu aj znamenia v jeho číslach. Mali 
pravdu, mimoriadnym rozhodne bol. 
Žiaľ inak, ako sme všetci dúfali. 

Ukončili sme prvý polrok šk.roka 
2019/2020 a začali plánovať druhý. 
Tešili sme sa, že sme k polročným 
vysvedčeniam mohli odovzdať 29 
pochvál triednym učiteľom. 

Krátke chrípkové prázdniny kvôli 
vysokej chorobnosti boli iba malým 
predskokanom toho, čo sa na nás valilo. 
Tešili sme sa, že sme získali grant, 
vďaka ktorému by vycestovali naši 
druhostupniari na poznávací zájazd, 
navštívili by vedecko-technické centrum 
Atlantis a po návrate by pripravovali 
vzdelávacie materiály z toho, čo videli, 
spoznali. Svoje poznatky by predávali 
ďalej v rámci rovesníckeho učenia. 
Podobne sa plánovala Škola v prírode, 
prehliadka ročníkových prác a mnohé 
ďalšie a ďalšie. Všetky plány razom ostali 
visieť s veľkým otáznikom. 

Koronavírus a dištančné vzdelávanie. 
Od 16.marca sa začali písať nové dejiny, 
dejiny tzv. online vyučovania. Určite, 
nebolo to jednoduché. Od začiatku 
sme vedeli, že tu pôjde o veľa a že to 
zvládneme iba spolu. Učitelia, rodičia, 
deti.   

Menili sa názory detí – počiatočné 
nadšenie mnohých detí z toho, že sú 
doma, vystriedalo čoraz viac tých, 
ktorým začala chýbať škola, spolužiaci 
a veríme, že aj učitelia. Prvý týždeň sme 
hľadali riešenia, možnosti. Čo možno 
vidieť nebolo, pracovný čas učiteľov 
bol zrazu oveľa dlhší, ako tomu bolo 
doteraz. Pravidelné webináre, školenia, 
pomaly na každodennom poriadku. 
Online porady, kde sme si vymieňali 
skúsenosti, aby sme sa poučili z chýb 
či naopak, povedali si, čo sa osvedčilo, 
čo funguje. Problémy boli, iste. Nikto 
nemôže očakávať, že ak sa deti prvýkrát 
videli po dlhšom čase na monitore, tak 
že sa zdržia prejavov a prvé hodiny budú 
vzorové. Ďakujeme preto rodičom, pri 
ktorých sme sa stretli s pochopením. 
Nie každé dieťa, či skôr nie v každej 
rodine sa pristupovalo od začiatku 
online vzdelávania rovnako. Našťastie, 
väčšina pristupovala zodpovedne a 
riadili sa našimi radami, že je dôležitá 
pravidelnosť. Našli sa však aj takí, ktorí 
neraz zaspali na prvú „hodinu“ o deviatej 
alebo naopak, nerobilo im problém 
posielať vypracované úlohy tesne pred 
polnocou. Snažili sme pomáhať, ako sa 
dalo. Rodičov, ktorí avizovali problémy, 
sme kontaktovali. Zapožičali sme tak 
napríklad tablety pre žiakov či slúchadlá. 
Zaviedli sme konzultačné hodiny, ktoré 
boli určené na to, aby sa tam mohli 
žiaci či rodičia pýtať, ak niečo z učiva 
nepochopili, alebo potrebovali niečo 
viac vysvetliť.

Apríl je už tradične spojený so 
zápisom prváčikov do školy. Celkovo sme 
dostali 27 prihlášok do rôznych ročníkov. 
Žiaľ, nevedeli sme vyhovieť všetkým, ani 
prvákom. Naše kapacity sú obmedzené. 

Uvažovali sme, čo s prvákmi. Každé 
dieťa potrebuje zažiť úspech, zažiť pocit 
dôležitosti, potrebuje byť pochválené. 
Vieme, aký je to pre budúcich prváčikov 
zážitok, ako zodpovedne a s plnou 
vážnosťou pristupujú rok čo rok k zápisu. 
Aby sme ich neukrátili od tohto zážitku, 
uskutočnili sme online zápis. Deti dostali 
domov záhadnú obálku s odkazom 
„otvoriť iba počas online zápisu“. Zažili 
tak napätie, všetci ale dodržali naše 
pokyny. Naša škola má veľkú výhodu 
v tom, že už roky využívame nástroje 
Office 365 od spoločnosti Microsoft, 
tak sme mohli tieto online zápisy 
uskutočniť prostredníctvom tzv. MS 
TEAMS. Plánovanie a realizácia nebola 
jednoduchá, ale stálo to za to. S každým 
sme uskutočnili skúšobné hovory, 
riešili prípadné problémy telefonickou 
navigáciou. Každé dieťa sa pripojilo, 
riešilo pracovné listy, ktoré našlo v 
záhadnej obálke, výsledky svojej práce 
ukazovalo na kameru. S niektorými 
sme stihli aj interaktívne cvičenia, ktoré 
majú počas skutočných zápisov tak radi. 
Sme radi, že našim online zápisom  sme 
mohli inšpirovať aj iných na Slovensku, 
boli sme pozvaní o tom rozprávať 
na dvoch celoslovenských online 
webinároch a jednej veľkej konferencii, 
kde boli medzi rečníkmi aj Anthony 
Salcito, viceprezident pre celosvetové 
vzdelávanie v spoločnosti Microsoft, 
Andreas Schleicher. riaditeľ odboru 
pre vzdelávanie a osobitný poradca 
generálneho tajomníka pre vzdelávaciu 
politiku OECD či generálna riaditeľka 
sekcie stredných škôl, Viera Babišová.   

Vrátili sme sa do lavíc 1.júna, i keď 
iba žiaci 1.-5.ročníka. Nastúpilo okolo 
90% žiakov, čo nás nesmierne potešilo. 
Napriek obavám sa všetky opatrenia 
podarilo zvládnuť bez problémov. 
Deti boli disciplinované, plne sa riadili 
našimi pokynmi. Pre tých, ktorí sa od 
apríla nevedeli plne zapájať do online 
vzdelávania, sme zabezpečili popoludní 
doučovanie.  

Tento príspevok nie je o tradičných 
aktivitách usporiadaných školou, 
ako po iné roky. Je o niečom inom, 
mimoriadnom, výnimočnom. Je o 
tom, že sme tento polrok zvládli vďaka 
vzájomnému porozumeniu, spolupráci 
a obetavosti, predovšetkým rodičov 
a pedagógov, za čo im patrí obrovské 
ďakujem. 

Zvládli sme to.
SPOLU sme to zvládli. 
Mgr. Ibolya Straussová

A 2020-as év ígéretesen indult. Arra 
készültünk, hogy a numerológusok sze-
rint különleges év lesz, erről tanúskodtak a 
számjegyek jellemzői. Igazuk lett, valóban 
különleges volt. Sajnos másként, mint  
reméltük.

Befejeztük a 2019/2020-as tanév első 
félévét és terveztük a másodikat. Örültünk 
annak, hogy a félévi bizonyítványokhoz 29 
osztályfőnöki dícséretet is kioszthattunk.

A nagyszámú megbetegedés miatti 
rövid influenza szünet csak ízelítője volt 
annak, ami ránk szakadt. Örültünk egy 
olyan támogatás megszerzésének, amely 
lehetővé tette volna  felsőtagozatosaink 
tanulmányi kirándulását, melynek 
keretében ellátogattak volna  az Atlantis 
Tudományos és Technológiai Központba.   
Visszatértük után oktatási anyagokat 
készítettek volna arról amit láttak és 
megismertek. Ismereteiket továbbadták 
volna kortársoktatás keretében. 
Ugyancsak  tervbe volt véve a természeti 
iskola,  az éves munkák kiállítása és 
még sok más.  Hirtelen minden tervünk  
megvalósítása kérdésessé vált.

 Koronavírus és távoktatás. Március 
16-tól új történelmet kezdtünk írni, az 
online-oktatás történetét. Ez biztosan nem 
volt könnyű. Kezdettől fogva tudtuk, hogy 
nagyon sokról van szó, és csak közös erővel 
birkózhatunk meg vele. Tanárok, szülők, 
gyerekek.

A gyermekek véleménye változott 
– a kezdeti lelkesedést, hogy otthon 
maradhattak, felváltotta a hiányérzet – 
hiányozni kezdtek  az osztálytársak  az 
iskola és , bízunk benne, a tanárok is. Az 
első héten megoldásokat és lehetőségeket 
kerestünk. Amit valószínűleg  nem lehetett 
látni, a tanárok munkaideje hirtelen sokkal 
hosszabb lett, mint korábban.

Rendszeres online szemináriumok, 
tréningek, szinte már napi szinten. Online 
találkozók, ahol tapasztalatot cseréltünk, 
hogy tanuljunk a hibákból, vagy fordítva, 
hogy megmondjuk, mi vált be, mi működik. 
Természetesen voltak problémák. Senki 
sem várhatja el, hogy amikor a gyerekek 
hosszú idő elteltével először látják egymást a 
monitoron, akkor tartózkodnak a beszédtől, 
és az első órák példásak lesznek. Köszönjük 
ezért a szülőknek, akiknél megértésre 
találtunk. Az online oktatás kezdetekor nem 
minden gyermek, vagy inkább nem minden 
család hozzáállása volt egyforma.

Szerencsére a legtöbbjük hozzáállása 
felelősségteljes volt, és egyetértett velünk 
abban, hogy a rendszeresség nagyon fontos. 
Voltak olyanok is, akik gyakran elaludtak 
a kilenc órakor kezdődő első „órára”, vagy 
fordítva, nem okozott nekik gondot elküldeni 
a befejezett feladatokat közvetlenül éjfél 
előtt. Megpróbáltunk segíteni, ahogy 
tudtunk.  Felvettük a kapcsolatot azokkal 
a szülőkkel, akiknél probléma jelentkezett.  
Például táblagépeket és fejhallgatókat 
kölcsönöztünk. Bevezettük a konzultációs 
órákat, ahol a tanulók vagy a szülők 
megkérdezhették, ha valamit nem értettek 

a leckéből, vagy bővebb magyarázatra volt 
szükségük.

Az április hagyományosan kötődik az 
elsősök beiratkozásához. Összesen 27-en 
jelentkeztek a különböző évfolyamokba. 
Sajnos nem tudtunk minden jelentkezőt 
felvenni, még az elsősöket sem. 
Kapacitásaink korlátozottak.

Gondolkodtunk azon, hogy mit 
kezdjünk az iskolakezdőkkel. Minden 
gyermeknek meg kell tapasztalnia a sikert, 
meg kell tapasztalnia a fontosság érzését, 
és dicséretet kell kapnia. Tudjuk, milyen 
élmény ez a leendő elsősöknek, milyen 
felelősségteljesen és teljes komolysággal 
jönnek a beiratkozásra évről évre. Annak 
érdekében, hogy ne fosszuk meg őket 
ettől az élménytől, online beiratkozást 
szerveztünk. A gyerekek titokzatos borítékot 
kaptak haza azzal a felirattal, hogy „csak az 
online beíratáskor nyisd ki”. Bár izgultak, 
mégis mindenki követte az utasításokat. 
Iskolánknak az a nagy előnye, hogy évek 
óta használjuk a Microsoft Office 365 
eszközeit, így képesek voltunk ezeket az 
online beiratkozásokat az úgynevezett MS 
TEAMS-en keresztül megvalósítani.

A tervezés és a végrehajtás nem 
volt könnyű, de megérte. Mindenkivel 
elbeszélgettünk, az esetleges problémákat 
telefonos navigációval oldottuk meg. 
Minden gyermek csatlakozott, és a 
titokzatos borítékban talált munkalapokkal 
dolgozott, az eredményt a kamerán 
keresztül mutatta meg.  Néhányukkal 
interaktív gyakorlatokat is végeztünk, 
amelyet annyira szeretnek a személyes 
beiratkozáskor. Örülünk, hogy az online 
beíratással képesek voltunk másokat is 
ösztönözni Szlovákiában. Két országos 
online szemináriumon és egy nagy 
konferencián kaptunk lehetőséget erről 
beszélni, ahol  Anthony  Salcito, a Microsoft 
globális oktatási alelnöke, Andreas 
Schleicher,  az oktatási részleg elnöke  és 
az  OECD oktatáspolitikai főtitkárának 
különleges tanácsadója, valamint  Viera 
Babišová,  a Középiskolák részlegének 
főigazgatója is a felszólalók között volt.

Visszatértünk az iskolapadokba június 
1-jén, igaz, csak az 1-5. évfolyam tanulói. A 
gyerekek kb. 90% -a visszatért, ami nagyon 
boldoggá tett minket. Aggodalmaink 
ellenére az összes óvintézkedést gond 
nélkül sikerült véghezvinni. A gyerekek 
fegyelmezettek voltak, teljes mértékben 
követték az utasításokat. Azok számára, 
akik április óta nem tudtak teljes mértékben 
részt venni az online oktatásban, délutáni 
pótoktatást biztosítottunk.

Ez a cikk nem az iskola által szervezett 
hagyományos tevékenységekről szól, mint 
más években. Valami másról, rendkívüliről, 
kivételesről.  Arról, hogy ezt a félévet a 
kölcsönös megértésnek, együttműködésnek 
és elkötelezettségnek köszönhetően sikerült 
végig vinni,  amiért óriási köszönet jár 
különösen a szülőknek és a tanároknak.

 Megcsináltuk. EGYüTT sikerült.
Mgr. Ibolya Straussová

súKRomná záKladná šKola
magán  alapiskola 
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vianočný koncert
Ku vianočnému času patria 
aj vianočné koncerty a nebolo 
tomu inak ani tento rok. V piatok 
20.decembra 2019 sme o 18.00 
hod. privítali  vo viacúčelovej sále 
Obecného úradu Kechnec folklórny 
súbor Čarnica, ktorý je najstarším 
folklórnym súborom v Košiciach. 
Na košickej kultúrnej scéne pôsobí 
Čarnica nepretržite už 60 rokov.
Program sa niesol v znamení 
krásneho ľudového tanca a spevu. 
Vystriedalo sa množstvo nadšených 
tanečníkov, tanečníčok, spevákov, 
speváčok, muzikantov. Nášmu oku 
neunikol ani pohľad na prekrásne 
ľudové kroje a rôzne hudobné 
nástroje. Koncert vytvoril príjemnú 

vianočnú atmosféru. Po programe 
pripravila obec pri vianočnom 
stromčeku malé občerstvenie vo 
forme teplého čajíka, vareného 
vínka a chutných štrúdlí. Užili sme si 
hudobný večer na aký sa nezabúda. 
Cieľom bolo navodiť atmosféru 
čara blížiacich sa Vianoc. Tí, ktorí 
prijali naše pozvanie, tu stretli 
svojich známych, priateľov, susedov, 
spolužiakov a strávili príjemné 
chvíle, vychutnali si vianočný 

koncert, oddýchli od každodenných 
starostí. Veríme, že odkaz a 
posolstvo tohto podujatia zostane 
predovšetkým v nás, v našom vnútri, 
v našich domácnostiach. Advent 
by mal byť úplne pre každého 
pokojným obdobím, kedy si každý 
nájde čas na svojich blízkych, kedy 
si uvedomí, čo má a nebude chcieť 
bezhlavo prijímať viac a viac, kedy 
skúsime o čosi častejšie a s väčšou 
pokorou ďakovať za to, čo máme. 
Advent by nemal byť o nákupnej 
horúčke darčekov, pečení rôznych 
druhov koláčov, o vyleštených 
oknách. Advent je plný lásky, na 
ktorú sa oplatí veriť, taktiež obdobie 
mieru, pokoja a radosti z očakávania 
narodenia Ježiša Krista.

Je úžasné, keď do vianočnej 
atmosféry preniknú piesne v 
podaní mladých ľudí, akí účinkovali 
na koncerte. Sme svedkami toho, 
že hudba a tanec je a bude stále 
fenomén, ktorý dokáže okúzliť, 
zjednotiť a povzbudiť nielen telo, 
ale predovšetkým aj ducha. Veríme, 
že nami vynaložené úsilie oceníte 
a aj naďalej nás poctíte hojnou 
účasťou na obcou organizovaných 
podujatiach.

karácsonYi koncerT
A karácsonyi időszakhoz hozzátartoznak 
a karácsonyi koncertek is. Idén sem volt 
ez másképp. Pénteken, 2019. december 
20-án, 18.00 órakor Kassa legrégebbi 
néptáncegyüttesét,  a Čarnicát,  
üdvözölhettük a Kenyheci Községi 
Hivatal nagytermében.  A  Čarnica már 
60 éve folyamatosan jelen van Kassa 
kulturális életében.

A műsort a gyönyörű néptánc és ének 
jellemezte. Számos lelkes táncos, énekes 
és zenész váltotta egymást a színpadon. 
A  különféle  népviseletek és  hangszerek  
szemet gyönyörködtető látványt 
nyújtottak. A koncert kellemes karácsonyi 
hangulatot teremtett. A műsor után 
a község  egy kis frissítővel várta a 
résztvevőket a karácsonyfa mellett forró 
tea, forralt bor és ízletes rétes formájában. 
Élvezetes zenei estének lehettünk részesei, 
amelyet nem lehet elfelejteni.

A cél az volt, hogy megteremtse a közelgő 
karácsony varázslatos  hangulatát. 
Azok, akik elfogadták meghívásunkat, 
talákozhattak itt ismerőseikkel, 
barátaikkal ,  szomszédaikkal , 
osztálytársaikkal és a mindennapi 
munkától megpihenve,  kellemesen 

töltötték az időt, élvezve a koncertet. 
Hisszük, hogy a rendezvény üzenetét 
mindannyian megértettük. Az 
Adventnek mindannyiunk számára  a 
nyugalom időszakának kellene lennie, 
amikor időt találunk szeretteink számára, 
amikor  tudatosítjuk, hogy mi mindenünk 
is van, és nem vágyunk esztelenül 
egyre többre, amikor megpróbálunk 
gyakrabban és alázatosabban köszönetet 
mondani mindazért, amink van. Az 
Adventnek nem az ajándékvásárlásról, a 
süteménysütésről és a tisztára fényesített 
ablakokról kell szólnia. Az Advent tele 
van szeretettel, amelyben érdemes 
hinni, Jézus Krisztus születését várva a 
békesség, a nyugalom és az öröm időszaka.

Csodálatos érzés, amikor a koncerten 
felcsendülnek a fiatalok által előadott 
dalok és áthatják a karácsony légkörét. 
Tanúi lehetünk annak, hogy a zene és a 
tánc olyan jelenség, és továbbra is olyan 
jelenség lesz, amely képes elbűvölni, 
egyesíteni és ösztönözni nemcsak  
a testet, de mindenek előtt a lelket.  
Bízunk benne, hogy továbbra is 
értékelni fogják erőfeszítéseinket, és 
ezentúl is megtisztelik jelenlétükkel 
az önkormányzat által szervezett 
rendezvényeket.
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Prvým, základným pravidlom je 
predchádzanie vzniku odpadu. 
Keď odpad netvoríme, nemusíme 
sa ani zaťažovať jeho triedením. 
Najdôležitejšie je vzniku odpadu 
predchádzať a až následne triediť a 
recyklovať. Snažíme sa o to, aby nám 
vznikalo minimum zmesového ko-
munálneho odpadu. Aby sme to do-
siahli, riaďme sa 5 pravidlami:  
1. Odmietni – Ak si naozaj potrebujem 

niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad 
obalom, pôvodom, kvalitou a spô-
sobom výroby a spracovania (čím 
menej vecí, tým menej problémov s 
opravami, upratovaním, ...) a odmie-
tam obaly a výrobky, ktoré vlastne 
nepotrebujem, alebo neviem  
znovu využiť, vytriediť, či skom-
postovať. Môžem odmietnuť letáky  
a reklamné predmety  zadarmo.       

2. Redukuj - Zredukovať množstvo 
vecí, ktoré kupujem/používam. 
S každou novou vecou, ktorú 
kúpim, vzniká odpad –či už pri 
procese jej výroby, jej balení, ale-
bo jej doprave. Nakoniec sa odpa-
dom stáva aj vec samotná. 

3. Znovu využi - Veci je dôležité 
používať opakovane. Ak mi vec 
doslúžila, pred vyhodením sa 
zamyslím nad inou možnosťou jej 
využitia. Napr. sklenený pohár od 
jogurtu viem ponúknuť niekomu 
na zaváranie, alebo použiť na  
uskladnenie drobností. Roztrhané 
tričko môže slúžiť ako  handra... 

4. Recykluj – Keď vec doslúžila, 
snažím sa ju správne vytriediť, 
aby mohla byť zrecyklovaná. 
Tomu samozrejme predchá- 
dza premyslená kúpa, pri ktorej  
uvažujem, či sa viem všetkých 
súčasti tovaru a obalu zbaviť s čo 
najmenšou ekologickou stopou. 

5. Kompostuj - Kompostovanie 
je riadený proces rozkladu bio-
logicky rozložiteľného odpadu 
a najlepším spôsobom využitia 
daného odpadu, t. j. predovšet-
kým (rastlinného) z kuchyne a 
záhrady. Pri kompostovaní sa 
odpad stáva potravou pre iné 
organizmy, ktoré z neho vytvoria 
kvalitné hnojivo aj na pestovanie 
našej potravy.

triedenie odpadu:
do modrých zberných nádob na 
papierový odpad patrí:
•	 papier, časopisy, noviny, zoši-

ty, kancelársky papier, letáky, 
katalógy, pohľadnice, listy, pa-
pierové tašky (nie darčekové, 
lebo sú povoskované)

•	  lepenka a kartón (s dôrazom 
na minimalizáciu objemu, t j. 
stlačené)

•	 skartovaný papier 
•	 papierové krabičky a kartónové 

škatule (papierové lepiace pásky 
môžu ostať; s dôrazom na mini-
malizáciu objemu, t j. stlačené)

•	 obálky s plastovým okienkom 
(okienko tam neprekáža)

•	 papiere zopnuté kovovou spin-
kou v malom množstve (malé 
množstvo spiniek neprekáža, 
ale je možné ich aj oddeliť a 
naložiť s nimi ako s ostatnými 
kovmi)

•	 výrobky a obaly označené sym-
bolmi: PAP (čísla 20, 21, 22 )

•	 rolky od toaletného papiera a 
kuchynských servítok-> alter-

natívne využiť ako KOMPOST, 
alebo spáliť v KOZUBE

•	 obaly od vajíčok -> alternatívne 
POUŽIŤ ZNOVA, alebo ako 
KOMPOST, alebo SPÁLIŤ V 
KOZUBE

do modrých zberných nádob na 
papierový odpad nepatrí:
•	 knihy -> požičať/darovať/pre-

dať: napr. BAZÁR, KNIŽNICA, 
ANTIKVARIÁT, 

•	 mokrý papier (lebo má sklon 
plesnivieť) -> KOMPOST, ale-
bo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD, alebo nechať vyschnúť 
a pokiaľ nie je plesnivý -> do PA-
PIERA

•	 mastný a špinavý papier ->  
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD alebo KOZUB

•	 samoprepisovací papier -> 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD

•	 povoskovaný papier (darče-
kový papier, darčekové tašky, ...) 
-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD

•	 použité, mastné alebo zašpinené 
papierové vreckovky a servítky 
->  ZMESOVÝ KOMUNÁLNY  
ODPAD

•	 nápojový kartón = viacvrstvový 
kombinovaný materiál (VKM) 
na báze lepenky 

•	 papierovo/plastovo-hliníkový 
obal od korenín, masla, potravy 
pre zvieratá, ...                        

•	 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD

•	 kompostovateľný „papier“ (z 
cukrovej trstiny a pod.) –mo-
hol by poškodiť recykláciu    -> 
KOMPOST alebo ZMESOVÝ  
KOMUNÁLNY ODPAD

Takmer polovica (42 %) 
vyťaženého dreva (globálne) sa 
spotrebuje na výrobu papiera. Re-
cyklácia 1 tony papiera ušetrí asi 2 
580 litrov ropy, 26 500 litrov vody 
a 17 stromov.

do zelených zberných nádob na 
sklo patrí:
•	 číre, zelené aj hnedé sklo 

(prázdne, neznečistené hru-
bo či chemicky) –nálepky,  
etikety, uzávery nie je potrebné 
odstraňovať, v procese recyklá-
cie sa buď odseparujú, alebo 
spália pri tavení skla 

•	 sklenené fľaše, sklenené poháre, 
sklenené vázy, sklenené obaly 
(od kozmetiky, kávy či pochutín, 
bez plastového vrchnáka)

•	 úlomky tabuľového skla, skle- 
nené črepy

•	 mastné sklenené fľaše od 
kuchynského oleja (od oleja 
neumývať, olej vyplavený do 
vody je problematický v rámci 
procesu čistenia odpadových 
vôd a pre samotnú kanalizačnú 
sieť;  prebytočný olej z varenia 
zbierame cez sitko do PET 
fľaše a následne odnášame 
do hnedých zberných nádob; 
panvicu od oleja/masti vy-
trieť papierom a ten hodiť do 
ZMESOVÉHO KOMUNÁL-
NEHO ODPADU)

•	 výrobky a obaly označené sym-
bolmi: GL(čísla 70 –číre, 71 –
zelené, 72 –hnedé sklo)

do zelených zberných nádob na 
sklo nepatrí:
•	 zrkadlo (kvôli neoddeliteľnej 

tenkej pokovovanej vrstve, 
vďaka ktorej sa vidíme)               -> 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD 

•	 bezpečnostné sklo, autosklo 
(pretože autosklo obsahuje 
špeciálne prímesi, vďaka ktorým 
sa má možnosť rozbiť na malé 
čiastočky, ktoré nie sú ostré a 
nebezpečné)       ->  ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

•	 drôtené sklo, lepené sklo, 
plexisklo, pozlátené, pokovo-
vané sklo ->  ZMESOVÝ KO-
MUNÁLNY ODPAD  

•	 sklo s obsahom chemických 
látok (napr. od lakov, moto- 
rových olejov, riedidiel,..)        

•	 TV obrazovky, monitory
•	 borosilikátové sklo (zapekacie 

misy, niektoré fľaše), varné sklo 
(vyššia teplota tavenia) -> vrátiť 
výrobcovi 

•	 žiarovky, žiarivky, LEDky, 
halogénky -> MIESTA SPÄT-
NÉHO ZBERU (napr. predajne 
svietidiel)	•	zálohovateľné,	vrat-
né sklenené fľaše a obaly-> vrátiť 
do OBCHODU

Recyklované sklo potrebuje v pro-
cese výroby na ohrev nižšiu teplotu 
ako sklo z primárnych materiálov, 
vďaka čomu ušetríme až 40 % ener-
gie. Recyklovaním skla tiež zreduku-
jeme znečistenie ovzdušia o cca 20 
% a vody o cca 50 % v porovnaní s 
primárnou výrobou skla. Sklo je re-
cyklovateľné donekonečna.

do žltých zberných nádob na 
plast patrí:
•	 plastové fľaše od nápojov 

(prázdne, neznečistené, s dôra-
zom na minimalizáciu objemu 
stlačené)

•	 plastové fľaše od kuchynského 
oleja (prázdne, neznečistené, 
s dôrazom na minimalizáciu 
objemu stlačené), fľaše od oleja 
neumývať - olej do vody nepatrí 

•	 plastové obaly a kelímky od pot- 
ravín (kečup, horčica, jogurt, 
smotana, bryndza a iné), 
(prázdne, neznečistené, s dôra-
zom na minimalizáciu objemu 
stlačené)

pozoR! Fólie a polystyrénové 
tácky od mäsa, mäsových výrobkov 
a syrov patria do ZMESOVÉHO 
KOMUNÁLNEHO ODPADU –ich 

náVod, aKo tRiediť Komunálny odpad
infoRmačný mateRiál pRe občanoV
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Az első alapvető szabály, hogy előzzük 
meg a hulladék képződését. Ha nem 
produkálunk szemetet, nem kell 
foglalkoznunk a szétválogatásával 
sem. A legfontosabb dolog, megelőzni 
a hulladékképződést és csak ezután 
osztályozni és újrahasznosítani azt. 
Igyekeznünk kell minél kevesebb 
kommunális hulladékot produkálni. Ezt 
a következő  5 szabály alkalmazásával  
érhetjük el:
1. Utasítsd vissza – Ha valóban 

szükségem van valami újra, 
figyelembe kell vennem a termék 
csomagolását, eredetét, minőségét,  a 
gyártás és feldolgozás módját (minél 
kevesebb dolog, annál kevesebb a gond a 
javítással, takarítással,...) és vissza kell 
utasítani azokat a dolgokat, amikre 
nincs szükségem, vagy nem tudom 
újrahasznosítani, osztályozni vagy 
komposztálni őket. Térítésmentesen 
visszautasíthatom a szórólapokat és 
reklámtárgyakat.

2. Csökkentsd – Csökkentsd  a vásárolt  
dolgok  mennyiségét. Minden új dolog 
megvásárlásával hulladék keletkezik 
– akár a gyártása, csomagolása vagy 
szállítása folyamán. Végül maga az 
áru is hulladékká válik.

3. Használd újra -  Fontos újra 
hasznosítani a dolgokat. Ha egy tárgy 
már használhatatlanná válik vagy nem 
tölti be eredeti funkcióját, gondolkodjunk 
el azon, miként lehetne más célra 
felhasználni. Pl. az üres  jorhurtos 
üveget felajánlhatom valakinek 
befőzésre – vagy apróságok tárolására  
használhatom. A rongyos trikó még 
portörlőként jó szolgálatot tehet.

4. Osztályozz – A használhatatlanná 
v á l t  tá rg ya k a t  i g yek s ze m 
helyesen szétválogatni, hogy 
újrahasznosíthatóvá váljanak. Ezt 
a lépést természetesen átgondolt 
vásárlásnak kell megelőznie, melynek 
során figyelembe veszem, hogy az áru 
minden alkotó elemét és csomagolását 
minél környezetkímélőbb módon 
tudjam likvidálni.

5. Komposztálj- A komposztálás 
irányított biológiai folyamat, mely 
legjobb módja a természetben 
felbomló, elsősorban  kertből vagy 
konyhából származó növényi eredetű 
hulladék újrahasznosításának.  A 
komposztálás folyamán a hulladék 
más élő organizmusok táptalajává 
válik, melyek jó minőségű  trágyává  
érlelik azt. Ez a trágya kiválóan 
alkalmas élelmiszernövények 
termesztésére.

a hulladék oszTálYozása:
a papírhulladékot gyűjtő kék 
konténerekbe/zsákokba tartozik:
•	 papír, folyóirat, újság, füzet, irodai 

papír, szórólap, katalógus, képeslap, 
levél, papírtáska (nem a viaszos 
ajándéktáska)

•	 hullámpapír, karton (fontos minél 
kisebb méretűvé hajtogatni)

•	 zúzott papír
•	 papír- és karton dobozok (a papír 

ragasztószalag rajtuk maradhat, de 
ügyeljünk  a térfogat minimalizálására 
– hajtsuk össze)

•	 ablakos borítékok (az műanyag ablak 
nem akadály)

•	 fémkapoccsal összetűzött papír kis 
mennyiségben (kis mennyiségű 
fémkapocs nem akadály, de külön 
is választhatjuk, és a többi fém közé 
tesszük)

•	 PAP (szám:20,21,22) szimbólummal 
jelölt termékek és csomagolóanyagok

•	 a WC papír és konyhai papírtörlők 
g u r i g á j á n a k  a l t e r n a t í v 
felhasználása- KOMPOSZTÁLNI 
vagy  KANDALLÓBAN eltüzelni

•	 tojástartók alternatív felhasználása 
– ÚJRA HASZNÁLNI vagy 
KO M P O S Z TÁ L N I ,  e s e t l e g  
KANDALLÓBAN eltüzelni

a papírhulladékot gyűjtő kék 
konténerekbe/zsákokba nem valók:   
•	 k ö n y v e k  - >  k ö l cs ö n a d n i /

elajándékozni/eladni: pl. BAZÁR, 
KÖNYVTÁR, ANTIKVÁRIUM, 

•	 vizes papír (mivel hajlamos a 
penészedésre) -> KOMPOSZT, 
vagy KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK, vagy kiszáratani és ha 
nem penészes -> a PAPÍR közé

•	 zsíros és piszkos papír ->  
K O M M U N Á L I S  V E G Y E S 
HULLADÉK vagy  KANDALLÓ

•	 önátírós papír  ->  KOMMUNÁLIS 
VEGYES HULLADÉK

•	 v i a s z o s  p a p í r  ( a j á n d é k 
papírtekercs, ajándék papírtáska, 
...) -> KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK

•	 használt, zsíros vagy piszkos 

papírzsebkendő és szalvéta-> 
K O M M U N Á L I S  V E G Y E S 
HULLADÉK

•	 italos kartondoboz = többrétegű 
kombinált anyag (VKM) 

•	 p a p í r/m ű a n y a g - a l u m í n i u m 
csomagolóanyag –fűszerről, vajról, 
állateledelről, ...HÁZTARTÁSI 
VEGYES  HULLADÉK 

•	 k o m p o s z t á l h a t ó  „ p a p í r “  
(cukornádból, stb.) –gátolhatja 
a reciklációt    -> KOMPOSZT 
vagy KOMMUNÁLIS  VEGYES 
HULLADÉK

A globálisan kitermelt famennyiség 
majdcsak felét (42 %)  papírgyártásra 
h a s z n á l j á k .  1  t o n n a  p a p í r 
újrahasznosításával kb. 2 580 liter 
kőolajat és 26 500 liter vizet  spórolunk 
meg és megmentünk 17 fát.

az üveghulladékot gyűjtő zöld 
konténerekbe/zsákokba tartozik:
•	 átlátszó, zöld és barna üveg 

(üres, durván vagy vegyileg nem 
szennyezett)  –matricákat, címkéket, 
kupakokat nem kell eltávolítani, az 
újrahasznosítási folyamat során 
szeparálódik vagy elég az üveg 
olvadásakor 

•	 üvegpalackok, üvegpoharak, 
ü v e g v á z á k ,  ü v e g f l a k o n o k 
(kozmetikumokról), kávés üvegek  
műanyag fedelük nélkül

•	 síküveg darabok, üvegcserép
•	 zsíros étolajos üvegpalackok (az 

olajat nem kell kimosni, a vízbe 
kerülő olaj sok gondot okoz a 
szennyvíztisztítás folyamatában 
és a vízvezetékhálózatban is; a 
felesleges főzőolajat PET palackba 
szűrjük és elvisszük a barna 
gyűjtőkonténerekbe; a serpenyőt az 
olajtól/zsírtól papírtörlővel tisztítjuk 
meg, amit a KOMMUNÁLIS 
VEGYES HULLADÉK közé dobunk) 

•	 GL(szám: 70 –átlátszó, 71 –zöld, 72 
–barna üveg) szimbólummal jelölt 
termékek és csomagolóeszközök

az üveghulladékot gyűjtő zöld 
konténerekbe/zsákokba nem való: 

•	 tükör (az eltávolíthatatlan vékony 
fémréteg miatt, aminek köszönhetően 
látjuk benne magunkat)               -> 
KOMMUNÁLIS  VEGYES 
HULLADÉK 

•	 biztonsági üveg, autóüveg (mivel 
az autóüveg speciális keveréket 
tartalmaz, aminek köszönhetően apró 
darabokra hullik, melyek nem élesek 
és veszélyesek)->  KOMMUNÁLIS 
VEGYES HULLADÉK 

•	 drótüveg, ragasztott üveg, plexiüveg, 
aranyozott-, fémmel bevont üveg  
-> KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK 

•	 vegyszert tartalmazó üveg  (pl.lakktól, 
motorolajtól, hígítótól,...)

•	 TV képernyők, monitorok
•	 boroszilikát üveg (hőálló üvegedények, 

némely palack – magasabb 
olvadáspont) -> vissza a gyártónak 

•	 izzók,  fénycsövek,  LED -ek, 
halogének -> LÁMPAHULLADÉK 
GYŰJTŐPONTOK (pl. csillár és 
lámpaboltok)

•	 visszaváltható üveg, palack ->  vissza 
az üZLETBE

Az újrahasznosított üveg az eljárás 
során alacsonyabb hőfokot igényel, 
mint az elsődleges alapanyagból 
előállított üveg, aminek köszönhetően 
40 % energiát takarítunk meg. Az üveg 
újrahasznosításával a légszennyezést 
is csökkentjük kb 20 %-kal és a 
vízszennyezést is  cca 50 %-kal. Az 
üveg végtelenségig újrahasznosítható.

a műanyaghulladékot gyűjtő 
sárga konténerekbe/zsákokba 
tartozik:
•	 műanyag italos palackok (üresen, 

tisztán, összenyomva  a térfogatuk 
minimalizálása miatt)

•	 műanyag olajos palackok (üresen, 
tisztán, összenyomva a térfogatuk 
minimalizálása miatt), a palackokat 
nem kell kimosni az olajtól – az olaj 
nem a vízbe való 

•	 műanyag csomagolás és  élelmiszer 
flakonok (kecsap, mustár, joghurt, 
tejföl, juhtúró és egyéb (üresen, 
tisztán, összenyomva a térfogatuk 
minimalizálása miatt)

•	 V I G YÁ Z Z !  H ú s o k r ó l  é s 
hústermékekről, valamint sajtokról 
származó fóliák és  polisztirén 
tálcák a KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉKBA valók –zsírtartalmuk 
beivódott a műanyag szerkezetébe és 
ez lehetetlenné teszi a reciklálást – az 
alapos mosás sem segít. 

•	 fóliák ( hólyagfóliák, zsugorfóliák,....), 
műanyag táskák és  mikrotén zacskók

a hulladék helYes oszTálYozása - ÚTmuTaTó
információs anYag a lakosság számára
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tuk sa dostal do štruktúry plastu a 
znemožňuje recykláciu, ani dôklad-
né umytie nepomôže.
•	 fólie (bublinková, strečová, ...), plastové 

tašky a mikroténové vrecká
•	 plastové obaly od liekov (bez lie-

kov, nekombinované s hliníkom 
či iným materiálom), ak obsahuje 
lieky-> do LEKÁRNE

•	 plastové obaly od pracích a čistia- 
cich prostriedkov a kozmetiky 
(prázdne)

•	 obalový polystyrén (iba čistý, nes-
mie byť znečistený napr. jedlom ani 
stavebným odpadom) 

•	 plastová lepiaca páska
•	 výrobky a obaly označené sym-

bolmi: PET–dobre recyklovateľný, 
H D P E ,  P VC – o d p o r ú ča m e 
nepoužívať –je škodlivý, LDPE, PP, 
PS, Ostatné. Kategórii „Ostatné“ 
sa odporúčame vyhýbať, nakoľko 
ide často o zmes viacerých plas-
tov či dokonca materiálov, čo robí 
výrobok nerecyklovateľným a z 
triediacej linky poputuje rovno do 
zmesového komunálneho odpadu 
(napr. jednorazový plastový riad či 
slamky)

•	 do žltých zberných nádob na 
plast nepatrí:

•	 plasty znečistené chemickými 
látkami (laky, motorové oleje, 
riedidlá,  atď.)                     

•	 plasty znečistené zvyškami 
jedál, biologickým odpadom (ter-
moobaly z reštaurácií, plastové 
fólie a polystyrénové tácky od 
mäsa, mäsových výrobkov a syra) 
-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD

•	 plastové obaly od liekov po- 
tiahnuté hliníkovou fóliou 

•	 tuby od zubnej pasty -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD

•	 zubné kefky –zubné kefky so spät-
ným odberom –ideálne vrátiť do 
predajne -> (vyrábajú z nich koše 
na triedený odpad do škôl, zoz-
nam odberných miest Curaprox: 
https://www.curaprox.com/sk-
sk/kam-mozete-priniest-pou-
zitu-kefku), inak -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

•	 kelímok od nápojových termooba-
lov (káva „to go“) -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNYODPAD ( je to 
kompozit: poplastovaný papier a 
viečka sú často z polystyrénu a sú 
nerecyklovateľné)

•	 termoobaly od potravín z 
reštaurácií (znečistené jedlom) 
-> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD

•	 papierovo/plastovo-hliníkové 
vrecko od korenín, potravy pre 
zvieratá, ...        -> ZMESOVÝ KO-
MUNÁLNY ODPAD

•	 kompostovateľný/biodegrado-
vateľný„plast“, bioplast (vyrobený 
z biomasy a nie z ropy), PLA, ce-
lofán (priesvitná fólia z celulózy) 
-> KOMPOST, príp. ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNYODPAD

•	 guma, káble, hadice, molitan, 
plexisklo, autoplasty, žalúzie, 
bazény a nafukovacie bazéniky, 
fólie zo stavieb -> ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY  ODPAD

•	 podlahové krytiny, plastové okná, 
TV obrazovky, monitory 

•	 plasty s prímesami iných ma-
teriálov(napr. hračky, textílie, 
topánky, kabelky, ...) 

50 % plastov použijeme len 1 x a po-
tom vyhodíme. Kvôli plastovému 
odpadu v moriach a oceánoch ročne 
umrie asi 1 milión morských vtákov a 
100000 morských cicavcov. V strede 
severného Tichého oceána je ostrov, 
tzv. „Veľká pacifická odpadková zápla-
ta“. „Ostrov“ má rozlohu Francúzska, 
Nemecka a Španielska dokopy a je 
tvorený prevažne z plastov.

do červených zberných nádob na 
kovy patrí:
•	 tenkostenný hliník  (obaly z 

čokolád, hliníkové viečka od 
kompótov, jogurtov a iných 
mliečnych výrobkov, tenké 

hliníkové obaly od paštét, ...)
•	 alobal (použitý na balenie ale-

bo z varenia/pečenia, ale bez 
zvyškov jedla)

•	 plechovky (prázdne, s dôra-
zom na minimalizáciu objemu  
stlačené) 

•	 konzervy bez zvyškov jedla 
•	 kovové obaly (od jedla, drogérie, 

kozmetiky, sprejov, ...),kovové 
súdky

•	 kovové uzávery, uzávery od 
kompótov a obaly označené 
symbolmi: FE (40 –oceľ), ALU 
(41 –hliník)

do červených zberných nádob  
na kovy nepatrí:
•kovové	obaly	kombinované	s	iným	
materiálom (napr. tuby z krémov a 
pást, vrecúška od potravy pre zvie-
ratá, alu-papierový obal od syra, 
masla, instantných polievok, ...)    -> 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
•mäkké	 kovové	 vrecúška	 (napr.	
z kávy, zemiakových lupienkov, 
niektorých druhov oblátok, ...) -> 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

MVDr. Patrícia Cicoňová,PhD.                                                       
Zdroj:www.naturpack.sk

poKRačoVanie náVod, aKo tRiediť odpad  

Po vcelku úspešnej jeseni 2019, po 
ktorej naše „áčko“ zimovalo na 6. mieste 
tabuľky so ziskom 33 bodov, sme opti-
misticky hľadeli aj na jarnú časť súťaže. 
Zimná príprava sa začala 14. januára 
2020   na umelej tráve v Moldave nad 
Bodvou i v telocvični SOŠ Košice-Šaca, 
ale po zasadnutí Ústredného krízového 
štábu dňa 9. marca a po opatreniach, 
ktoré prijala vláda SR v súvislosti s 
rýchlo sa šíriacou pandémiou COVID 
19, sa museli naše očakávania pribrzdiť.
Musím však poďakovať hráčom i funk-
cionárom, že sme sa poctivo pripravo-
vali na jarnú časť, trénovalo sa tri razy 
do týždňa, zvyčajne dvakrát vonku a 
raz v telocvični, takmer každý víkend 
sa odohral prípravný zápas. Našimi 
súpermi boli kluby Mándok (III. liga, 
Maďarsko), Krompachy (III. liga), Gönc 
(IV. liga, Maďarsko), Ľubotice (IV. liga), 
Kalša (III. liga), Dvorníky-Včeláre (V. 
liga),  a dosiahli sme v nich nielen  
dobré výsledky, ale spokojnosť mohla 
byť aj s čoraz viac zlepšujúcim sa 
herným prejavom. Vyskúšali sme aj šty-
roch zahraničných hráčov, ale nakoniec 
sme pochopili, že spoliehať sa budeme 
musieť najmä na našich kmeňových 

hráčov. Pred posledným prípravným 
zápasom v Spišskej Novej Vsi, ktorý 
mal byť akousi generálkou pre oba tímy 
na jarnú časť ročníka 2019/20, došlo k 
zákazu hromadných akcií aj športových 
zápolení. Od toho času sme všetci žili 
vlastne bez futbalu. V týchto dňoch sa 

pomaly opäť otvoria brány štadiónov 
a začne sa príprava na nový súťažný 
ročník 2020/21.

Opatrenia vlády síce pozastavili život 
aj v našom klube, malo to však aj nejakú 
výhodu: za ten čas sme dali trávnik do 
vynikajúceho stavu a je pripravený 
na tréningy a zápasy našich malých i 
väčších futbalistov, ktorí už netrpezli-
vo čakajú, kedy sa opäť začne ten fut-

balový kolotoč na plné obrátky. Skôr než 
začala zimná príprava sme si 11. januára 
2020 pripomenuli 10. výročie založenia 
občianskeho združenia FK Kechnec a 
to Plesom futbalistov. Pozvánky prijalo 
asi 150 hostí. Na našu radosť pozvanie 
prijal aj predseda ObFZ Košice-okolie 

a sekretár VsFZ pán Marcel Eperješi. 
Pre hostí bol pripravený kultúrny prog- 
ram, ktorý zabezpečili najmä žiaci a 
žiačky Súkromnej základnej školy v 
Kechneci pod vedením riaditeľky Mgr. 
Ibolye Strauszovej, ktorá tento program 
aj sama moderovala. Druhým hosťom 
večera bola známa skupina Traky 
z Čane, ktorá hostí zabavila svojím 
vystúpením v neskorších večerných 

hodinách. Do tanca hrala skupina Jim-
my Band.

Pre hostí bola pripravená bohatá po-
nuka jedál a pitia. Samozrejme, ako sa 
na správny ples patrí, nesmela chýbať 
tombola. Pred samotným začiatkom 
plesu boli ocenení členovia FK a hostia, 
ktorí sa rozhodujúcou mierou pričinili 
o zdarnú existenciu klubu za celý čas 
jeho pôsobenia v rámci okresu aj kra-
ja a boli odmenení čestným uznaním 
a vecnou cenou. Menovite sa takého 
ocenenia dostalo týmto ľuďom: Ing. 
Ladislav Danko, MUDr. Peter Levkuš, 
Ing. Jozef Vlčej, Dušan Horváth, Štefan 
Fečo, Erik Švenk, Robert Kocai, JUDr. 
Ing. Jozef Konkoly, Ľubomír Švenk, Ing. 
Ladislav Šnír, Tibor Lipčei, Ing. Daniel 
Konkoly, Ján Vaško, Marcel Eperješi a 
Alena Dudášová.

Všetkým našim fanúšikom, či-
tateľom občasníka Kechnec dnes a 
obyvateľom obce chcem v mene Výkon-
ného výboru FK Kechnec popriať pekné 
leto, vysnívané dovolenky a verím, že sa 
čoskoro opäť stretneme na športových 
zápoleniach našich družstiev!

Mgr. Ján Uhrín, predseda FK Kechnec

správa o činnosti Fk kechnec za prvý polrok roku 2020 a ples Futbalistov

SEPTEMBER 202022



•	 gyógyszeres műanyag flakonok  
(gyógyszer nélkül, nem kombinálva 
alumíniummal vagy más anyaggal),  
ha gyógyszert is tartalmaz -> a 
PATIKÁBA

•	 műanyag csomagolóeszközök 
mosószerekről, tisztítószerekről és 
kozmetikumokról (üresen)

•	 polisztirén csomagolóanyag (csak 
tisztán, nem szennyezheti pl. 
élelmiszer vagy építési hulladék 

•	 műanyag ragasztószalag
•	 Termékek és csomagolóanyagok a 

következő szimbólumokkal jelölve: 
PET–jól reciklálható, HDPE, PVC–
használata nem ajánlott –ártalmas, 
LDPE, PP, PS, Egyéb. Az „Egyéb“ 
kategória  nem ajánlott, mivel gyakran 
több fajta műanyag keverékéről van 
szó vagy olyan anyagról, amelyet 
nem lehet újrahasznosítani, ezért 
az osztályozó szalagról egyenesen a 
kommunális vegyes hulladékba kerül  
(pl. egyszerhasználatos műanyag 
edény, szívószál)

a műanyaghulladékot gyűjtő sárga  
konténerekbe/zsákokba nem való:
•	 vegyi anyagokkal szennyezett 

műanyag (lakkok, motorolajak, 
hígítók, stb.)                     

•	 élelmiszer- vagy biológiai 
m a ra d é k o k k a l  s z e n n ye z e tt 
műanyag (éttermi melegentartó 

dobozok, húsokról és hústermékekről, 
valamint sajtokról származó 
fóliák és  polisztirén tálcák)   
->KOMMUNÁLIS  VEGYES 
HULLADÉK 

•	 alumínium fóliával bevont 
gyógyszeres műanyag flakonok 

•	 f o g k r é m e s  t u b u s o k  - > 
K O M M U N Á L I S  V E G Y E S 
HULLADÉK 

•	 fogkefék –visszavihető fogkefék 
–ideális visszavinni az üzletbe -> 
(osztályozott hulladék tárolására 
alkalmas szemeteseket gyártanak 
belőlük iskolák részére, Curaprox 
gyűjtőpontok listája: https://www.
curaprox.com/sk-sk/kam-mozete-
priniest-pouzitu-kefku), egyébként 
-> KOMMUNÁLIS  VEGYES 
HULLADÉK 

•	  melegentartó italos poharak (kávé 
elvitelre) -> KOMMUNÁLIS 
VEGYES HULLADÉK 

•	 (ezek kompozitok: műanyaggal 
bevont papír, a fedele gyakran 
polisztirén és nem reciklálható)
éttermi melegentartó dobozok  
(élelmiszerrel szennyezett) -> 
K O M M U N Á L I S  V E G Y E S 
HULLADÉK

•	 p a p í r/m ű a n y a g - a l u m í n i u m 
zacskók fűszerekről, állateledelről,...  
-> KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK

•	 komposztálható/lebomló műanyag“, 
bioműanyag (biomasszából gyártva, 
nem kőolajból), PLA, celofán (átlátszó 
cellulóz alapú fólia) -> KOMPOSZT 
esetleg KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK

•	 gumik, kábelek, tömlők,  molitan 
hab, plexiüveg,  autók műanyag 
részei, redőnyök, úszómedencék 
és felfújható medencék, építkezési 
fóliák  -> KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK

•	 padlóburkolatok, műanyag ablakok, 
TV-képernyők, monitorok  

•	 más anyagokkal kevert műanyagok 
(például játékok, textil, cipő, kézitáska,...) 

A műanyagok 50 %-át csak egyszer 
használjuk, utána kidobjuk. A 
műanyaghulladéknak köszönhetően a 
tengerekben és óceánokban évente cca 1 
millió madár és 100 000 tengeri emlős 
pusztul el.  A Csendes-óceán közepén 
van egy sziget az ún. „Nagy csendes-
óceáni szemétsziget“. A „sziget“  mérete 
megfelel Franciaország, Németország és 
Spanyolország összterületének és  főleg 
műanyagokból áll. 

a vashulladékot gyűjtő piros 
konténerekbe/zsákokba tartozik:
•	 vékonyfalú alumínium (csokoládé 

csomagolása, kompótok, joghurtok 
és egyéb tejtermékek alumínium 

fedőlapjai, vékony alumínium 
pástétomos dobozok,....)

•	 alobal (csomagolásra vagy főzésre/sütésre 
használt, de ételmaradékok nélkül)

•	 pléh italosdobozok (üresen , 
összenyomva  a térfogatuk 
minimalizálása miatt ) 

•	 konzervek ételmaradék nélkül 
•	 fém dobozok, flakonok (ételről, 

drogériai termékről, kozmetikumról, 
spray-ről, ...), fém hordócskák

•	 fémzárak, kompótos lapkák és a 
következő szimbólumokkal jelölt 
csomagolóeszközök : FE (40 –acél), 
ALU (41 –alumínium)

a vashulladékot gyűjtő piros 
konténerekbe/zsákokba nem való:
•	 más anyagokkal kevert fém 

csomagolóeszközök (pl. tubusok 
krémekről, pasztákról, állateledeles 
zacskók,  alu-papír csomagolás 
sajtokról, vajról, instant levesekről, 
...)    -> KOMMUNÁLIS VEGYES 
HULLADÉK

•	 lágy fémzacskók (pl. kávéról, 
burgonyasziromról ,  némely 
n á p o l y i s z e l e t r ő l ,  . . . )  - > 
K O M M U N Á L I S  V E G Y E S 
HULLADÉK

MVDr. Patrícia Cicoňová,PhD.     
forrás:www.naturpack.sk                                               

folYTaTás a hulladék helYes oszTálYozása 

Egy nagyon sikeres 2019-es ősz után 
az „A“- csapatunk  33 ponttal a tabella 
6. helyére került, optimistán vártuk  a 
verseny tavaszi idényét.   A téli tréning 
2020. január 14-én kezdődött a szepsi 
műfüves  pályán és a saccai középiskola 
tornatermében, de a Központi Válságstáb  
március 9-i ülését követően  és a szlovák 
kormány által a gyorsan terjedő COVID 
19 járvány kapcsán hozott  intézkedések 
után, csökkenteni kellett elvárásainkat.

Szeretném megköszönni a 
játékosoknak és a tisztségviselőknek, 
hogy szorgalmasan készültek a  tavaszi 
idényre, hetente háromszor edzettek, 
általában kétszer a szabadban és egyszer 
az edzőteremben, szinte minden hétvégén 
előkészítő meccsre került sor. Riválisaink 
a következők voltak: Mándok (III. Liga, 
Magyarország), Korompa (III. Liga), 
Gönc (IV. Liga, Magyarország), Ľubotice 
(IV. Liga), Kalsa (III. Liga), Udvarnoki-
Méhészke (V. liga). Nem csak jó 
eredményeket értünk el a  mérkőzéseken, 
de  nagy megelégedettségünkre 
egyre javult a játékteljesítmény is. 
Kipróbáltunk négy külföldi játékost is, de 
a végén megértettük, hogy főleg a hazai 
törzsjátékosokra kell támaszkodnunk. 

Az utolsó, Iglón zajló előkészítő mérkőzés 
előtt, amely mindkét csapatnak a 
2019/20-as tavaszi  idény  főpróbáját 
jelentette volna, betiltották a tömeges 
rendezvényeket és a sportversenyeket. 
Azóta mindannyian foci nélkül élünk. 
Napjainkban a stadionok kapui lassan 

újra kinyílnak és megkezdődnek 
az előkészületek az új, 2020/21-es 
versenyévadra.

Noha a kormány intézkedései 
felfüggesztették klubunk  tevékenységét 
is, mégsem ültünk tétlenül,  kiváló 
állapotba hoztuk a gyepfelületet, 
amely készen áll a fiatalabb és idősebb 
korcsoportú focistáink edzéseire és 
meccseire, akik már türelmetlenül 

várják, hogy újra induljon  a futball –élet 
községünkben.

A téli felkészülés megkezdése előtt, 
2020. január 11-én a Focisták báljával 
emlékeztünk meg az FK Kenyhec  
Polgári Társulás  megalapításának 10. 
évfordulójáról. Körülbelül 150 vendég 

fogadta el  meghívásunkat. Nagy 
örömünkre, a meghívást  elfogadta az  
Kassa-vidéki TFSz  elnöke és a Kelet-
szlovákiai FSz  titkára, Marcel Eperješi 
úr is. A vendégeket kultúrprogrammal 
szórakoztatták a Kenyheci Magán 
Alapiskola tanulói  Mgr. Strauss Ibolya 
igazgató vezetésével, aki az egész műsort 
moderálta. Az est másik vendége a jól ismert 
Traky z Čane együttes volt, amely a késő 

esti órákban szórakoztatta a vendégeket. A 
talpalávalót a JimmyBand húzta.

A vendégek  bőséges étel és ital 
kínálatból válogathattak. Természetesen, 
mint minden jó bálban, itt sem 
hiányozhatott a tombola. Közvetlenül 
a bál kezdete előtt kitüntették és 
megajándékozták az FK azon tagjait 
és azokat a vendégeket, akik döntő 
mértékben hozzájárultak a klub sikeres 
működéséhez  a járás és a megye 
keretein belül. Név szerint a következők 
kaptak ilyen díjat: Ing. Ladislav Danko, 
MUDr. Peter Levkuš, Ing. Jozef Vlčej, 
Dušan Horváth, Štefan Fečo, Erik 
Švenk, Robert Kocai, JUDr. Ing. Jozef 
Konkoly, Ľubomír Švenk, Ing. Ladislav 
Šnír, Lipcei Tibor, Ing. Daniel Konkoly, 
Ján Vaško, Marcel Eperješi és Alena 
Dudášová.

Az FK Kenyhec Végrehajtó 
Bizottsága nevében szeretnék minden 
rajongónknak, a Kenyhec Ma magazin 
olvasóinak és a falu lakosságának 
kellemes nyarat és nyaralást kívánni. 
Bízom benne, hogy hamarosan újra 
találkozunk csapataink sportversenyein!

Mgr. Ján Uhrín, FK Kenyhec elnöke

jelenTés az fk kenYhec TevékenYségéről 2020 első felében  és a focisTa bál
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pReHľad usKutočnenýcH aKcií 

29. reprezentačný ples
Dňa 1.februára 2020 sa konal 
tradičný 29. reprezentačný ples 
obce Kechnec. Plesajúci si ho 
užili v priestoroch kongresovej 
sály Obecného úradu Kechnec. 
Dámy odeté v krásnych róbach 
a pánov v smokingu privítal pán 
starosta JUDr. Ing. Jozef Konko-
ly. Sála dýchala príjemnou atmos-
férou prítomných hostí, ktorých 
sprevádzal pestrý program.  
Ples sa organizuje ako poďakovanie 
pre všetky spoločnosti pôsobiace 
v  obci Kechnec, obchodných part-
nerov, sponzorov, podporovateľov, 
ktorí sú nápomocní pri rozvojových 
aktivitách obce a patrí im zato veľká 
vďaka. Tento ples sa neorganizuje 
len tak pre nič za nič. Aspoň takýmto 
spôsobom preukazujeme poďako-
vanie tým, ktorí nám pomáhajú, a 
máme aj začo. Treba sa prejsť ob-
cou a každý vidí, že všetky tieto veci 
nespadli z neba, ale je za tým kus 
obrovskej práce a podpora  spon-
zorov a podporovateľov, ktorí na 
90 % prispeli nejakým spôsobom k 
rozvoju obce (školstvo, zdravotníc- 

tvo, investície, kultúra, šport, spon-
zorské dary pre rôzne podujatia ako 
napríklad: Deň detí, Deň matiek, 
Mikuláš, vianočné darčeky pre deti, 
Karneval atď.) Je toho viac než dosť.
Účinkujúci na 29. reprezentačnom 
plese: moderátorka – Kvetka Hor-
váthová, úvodný tanec – Folklórny 
súbor Čarnica, spevák Gájer Bálint, 
speváčka Beáta Dubasová, hudobné 
skupiny Juventus, Duo Spektrum, 
ĽH Zamiškovci.
Aj tohtoročný ples sa mohol konať 
vďaka sponzorom: Obec Kech-
nec, Obecné združenie občanov 
telesnej kultúry, školstva, zdra-
via a ochrany ŽP Kechnec, ALAS 
SLOVAKIA s.r.o., CEVING s.r.o, 
Scorp spol. s.r.o., SCHELLING 
SLOVAKIA s.r.o, Marelli Kechnec 
Slovakia s.r.o.,  Marelli PWT Kech-
nec Slovakia s.r.o., JUHAPHARM 
s.r.o., AGROPULZ SKÁROŠ s.r.o., 
KONCSOL FARM s.r.o., Kundrát 
Vincent, AUTOSPOL VLASATÝ, 
s.r.o., ASANARATES s.r.o., Henkel 
s.r.o., PAMPAIR s.r.o., Rod. Barnová, 
MEDI – MARTI s.r.o.,  MUDr. Beáta 
Krasnovská.

stretnutie  na Štedrý deň
Spoločné stretnutie na Štedrý deň 
24.decembra 2019 v centre obce otvoril 
pán starosta. Zavinšoval všetkým 
prítomným pokojné a požehnané 
prežitie vianočných sviatkov.

Stretnutie spríjemnilo vystúpenie 
detí zo SZŠ Kechnec a z MŠ Kechnec, 
ktoré svojim jemným hláskom 
zaspievali koledy v slovenskom, 
maďarskom a anglickom jazyku. 
Následne si tí najmenší prebrali 
prichystané darčeky pri Betleheme 
(darčeky podľa vekovej kategórie 
- plyšové mačičky, autíčka, bábiky, 
rastúci kryštál v tvare stromčeka alebo 
motýľa). Ani dospelí sa nezaobišli 
bez darčeka. Prichystané bolo aj 
milé prekvapenie v podobe pera s 
logom obce Kechnec. Nakoniec sa 
všetci v príjemnej atmosfére rozišli 
sláviť najkrajšie sviatky roka v kruhu 

svojich rodín, no nezabúdame ani 
na tých, ktorí tu už nie sú. Mnohí v 
spomienkach po tomto stretnutí 
prichádzajú zapáliť sviečky na obecný 
cintorín.Dovoľujeme si osloviť každú 
generáciu s výzvou k návratu k 
našim tradíciám, k našim koreňom. 
Tradície, ktoré nám hrdo odovzdávali 
naše babky a dedovia upadajú do 
zabudnutia, nastáva potreba odovzdať 
tradície mladším generáciám.

Kedysi žila dedina ako jedna rodina. 
Majetku bolo pomenej, no bolo viac 
lásky, prajnosti a spolupatričnosti. 
Súdržnosť, žičlivosť, ochotu pomôcť si 
navzájom, máme zakódované hlboko 
vo svojom vnútri. Stačí nájsť odvahu v 
sebe a silu prejaviť sa. Dúfame, že táto 
spoločná tradícia stretávania sa na 
Štedrý deň pretrvá veľa rokov a budú ju 
zachovávať aj naši potomkovia. Tešíme 
sa aj na ďalšie spoločné stretnutia. 

ŠteFanská zábava 2019
Dňa 27.12.2019 sa uskutočnil v 
kongresovej sále obecného úradu 
6. ročník Štefanskej zábavy v štýle 
,,Batyubál“. Celý večer hral DJ 
Marko. Večer sa niesol v duchu 
príjemnej atmosféry, pripravené 
bolo aj karaoke a rôzne aktivity. 
Táto Štefanská zábava sa stáva 
už akousi tradíciou, aj pre hojný 

záujem ľudí a štýlu batôžkového 
formátu - ,,Batyubál“, zješ a 
vypiješ čo si prinesieš. K dobrej 
zábave a nálade prispela aj 
karaoke show, kde si učastníci 
mohli vyskúšať aj spevácke 
zručnosti. Hudbu a priestory 
zabezpečila obec. Organizačné 
veci zabezpečili poslanci: Ing. 
Tomáš Konkoly.

poďakovanie
Treba poďakovať všetkým tým pos- 
lancom a dobrovoľníkom, ktorí sa 
pravidelne obetujú na organizovaní 
akcií najmä poslanci Ing. Tomáš 
Konkoly, Ing. Ladislav Danko, Ti-
bor Koncsol, Mária Kababiková. 
Právom im patrí poďakovanie v 

mene všetkých nás. Taktiež ďaku-
jeme dobrovoľníkom, ktorí sa pravi-
delne zúčastňujú na organizovaní 
obcou organizovaných akcií najmä 
pánovi Mgr. Sebastiánovi Csútimu. 
Ďakujeme prispievateľom, spon- 
zorom, ktorí nás pravidelne pod-
porujú finančne, alebo vecnými 

darmi. Bez ich podpory by sme ne-
boli schopní organizovať akcie v 
takomto počte. Nesmieme zabud-
núť ani na pracovný aparát obce 
Kechnec, ktorý každým rokom 
zabezpečuje úlohy počas jednot-
livých obcou organizovaných akcií.
Keďže všetky tieto akcie robíme pre 

Vás, občanov obce Kechnec, boli 
by sme radi, ak by ste ocenili toto 
naše snaženie a poctili nás hojnou 
účasťou na spoločných akciách. 
S poľutovaním konštatujeme, že 
mnohokrát sa stáva, že naše akcie 
viac ocenia občania okolitých obcí 
ako miestni občania.

silvester 2019
Na našom obecnom amfiteátri sa 
uskutočnila oslava pri príležitosti 
ukončenia starého roka 2019 a 
privítanie Nového roka 2020. 
Kechnečania si mohli užiť krásny 
silvestrovský večer pri dobrej 
hudbe pod vedením DJ Marka. 
Atmosféru pod holým nebom 
spríjemnilo varené vínko a teplý 

čajík. Spoločne sme odrátavali 
posledné sekundy starého 
roka a spoločne sme privítali 
ten nový. Nový rok bol takto 
zahájený spoločným prípitkom, 
ohňostrojom a príhovorom pána 
starostu. Zábava pokračovala do 
02.00 hod..

SEPTEMBER 202024



eseménYnapTár

29. reprezenTációs bál
A 29. kenyheci reprezentációs bált 
február 1-én, szombaton rendeztük 
meg. A bálozók a Kenyheci Községi 
Hivatal kongresszusi termében 
mulathattak. JUDr. Ing. Konkoly 
József polgármester üdvözölte 
a  gyönyörű ruhakölteményekbe 
öltözött hölgyeket és a szmokingos 
urakat. A teremben kellemes 
légkör uralkodott és változatos 
program várta a vendégeket. A 
bált  köszönetképpen rendezzük a 
Kenyhec község területén  működő 
vállalatoknak, üzleti partnereknek, 
szponzoroknak, támogatóknak, 
akik segítenek a falu fejlesztési 
tevékenységeiben, és  ezért nagy 
köszönetet érdemelnek. Ezt a bált 
nemcsak úgy a semmiért rendezzük 
meg. Legalább ilyen formában 
köszönetet mondhatunk azoknak, 
akik segítenek nekünk - és van 
mit megköszönni. Csak végig kell 
mennünk a falun, és mindenki 
láthatja, hogy ezek a dolgok 
nem az égből hullottak, hanem 
hatalmas munka van mögöttük  
és  szponzoraink támogatása, akik 
legalább 90% -ban hozzájárultak 
a falu fejlesztéséhez  (oktatás, 
egészségügy, beruházás, kultúra 

és a sport területén,  esetleg tárgyi 
ajándékok formájában különféle 
rendezvények kapcsán, mint például: 
Gyereknap, Anyák Napja,  Mikulás, 
Karnevál, karácsonyi ajándékok 
gyermekeknek, stb.)  Ez több, mint 
elég.
A 29. reprezentációs bálon 
közreműködtek: 
M ű s o r v e z e t ő  –  K v e t k a 
Horváthová,  nyitótánc - Čarnica 
Néptáncegyüttes, énekesek- 
Gájer Bálint és Beáta Dubasová,  
zenekarok- Juventus, Duo Spektrum, 
ĽH Zamiškovci.
Az idei bál is szponzoraink 
segítségének köszönhetően került 
megrendezésre:  Kenyhec község, A 
Testkultúra, Oktatás, Egészségügy és 
Környezetvédelem Kenyheci Polgári 
Társulása,  ALAS SLOVAKIA k.f.t., 
CEVING k.f.t., Scorp spol. k.f.t., 
SCHELLING SLOVAKIA k.f.t., 
Marelli Kechnec Slovakia k.f.t.,  
Marelli PWT Kechnec Slovakia k.f.t., 
JUHAPHARM k.f.t., AGROPULZ 
SKÁROŠ k.f.t., KONCSOL FARM 
k.f.t., Kundrát Vincent, AUTOSPOL 
VLASATÝ, k.f.t., ASANARATES 
k.f.t., Henkel k.f.t., PAMPAIR k.f.t., 
Barna család, MEDI – MARTI k.f.t., 
MUDr. Beáta Krasnovská.

Találkozó szenTesTe
A közös megemlékezést december 
24-én, Szentestén, a  polgármester 
úr nyitotta meg a faluközpontban, és 
minden jelenlevőnek áldott és békés 
ünnepeket kívánt. Utána az óvodások 
és iskolások kedves  gyerekhangján 
csendültek fel a szép karácsonyi dalok 
szlovák, magyar és angol nyelven. Ezt 
követően a legkisebbek vehették át a 
nekik szánt karácsonyi ajándékokat 
a Betlehem mellett (korhatár szerint 
kaptak ajándékot  - plüss mackót, 
kisautót, babát,  varázslatos fa- 
vagy pillangó alakban növekvő 
kristályokat). Az idősebbek sem 
maradtak ajándék nélkül, Kechnec 
község logójával díszített tollakat 
kaptak. Végül kellemes karácsonyi 
hangulatban tértek meg otthonaikba, 
hogy családjaik körében ünnepeljék 
az év legszebb ünnepét, de azokról sem 
feledkeztünk meg, akik már nincsenek 
közöttünk.  E találkozó után sokan  

gyertyát gyújtottak szeretteik sírján a 
helyi köztemetőben.
Szeretnénk felhívni minden generáció 
figyelmét, hogy milyen fontos 
visszatérnünk a hagyományainkhoz, 
gyökereinkhez. A hagyományok, 
amelyeket nagyanyáink és nagyapáink 
büszkén adtak tovább nekünk, 
lassan  feledésbe merülnek. Szükség 
van a hagyományok ápolására és 
továbbadására a fiatalabb generációk 
felé.
Valaha a falu úgy élt, mint egy nagy 
család. Anyagi javakból kevesebb 
volt, de annál nagyobb volt a szeretet, 
a jóakarat és az összetartás, amely 
mélyen belénk van kódolva. Csak 
annyit kell tennünk, hogy hagyjuk 
mindezeket a  felszínre törni. Bízunk 
benne, hogy a  szentestei találkozások 
a jövőben is megmaradnak és ezt 
a hagyományt is megőrzik majd 
utódaink. Örömmel várjuk az újabb 
találkozókat.

isTván-napi bál 2019
A Kenyheci Községi Hivatal 
kongresszusi termében  már 6. 
alkalommal rendeztük meg az 
István-napi bált  2019. december 
27-én  „batyusbál“   stílusban.  A 
talpalávalót DJ Marko húzta egész 
éjjel. A jó hangulatú  bál műsorát  
karaoke és egyébb attrakciók tették 
érdekesebbé.  Az István-napi bál már 

kezd hagyománnyá válni , egyrészt 
az óriási érdeklődés , másrészt a 
„batyusbál“ jelleg miatt – azt eszel és 
iszol, amit hoztál.  A jó hangulatot 
fokozta a karaoke show, ahol a 
bátrabbak ismét kipróbálhatták 
énektudásukat. A zenét és a 
helyszínt a község biztosította. A 
szervezési munkákban a képviselők 
és  Ing. Konkoly Tamás  vett részt.

köszöneTnYilváníTás
Köszönetet kell mondanunk 
mindazoknak a képviselőknek 
és önkénteseknek, akik minden 
községi rendezvényen áldozatkészen 
dolgoznak, különösen Ing. 
Konkoly Tamásnak, Ing. Danko 
Lászlónak, Koncsol Tibornak és 
Kababik Máriának. Megérdemlik 

a köszönetet mindannyiunktól. 
Ugyancsak köszönjük az önkéntesek 
munkáját a községi rendezvényeken, 
elsősorban Mgr. Csúti Krisztiánnak. 
Köszönjük a közreműködőknek és a 
szponzoroknak, akik rendszeresen 
támogatnak minket anyagilag 
vagy tárgyi ajándékokkal . 
Segítségük nélkül nem lennénk 

képesek ilyen mennyiségű  akciót 
megrendezni . Nem szabad 
megfeledkeznünk a községi hivatal 
munkatársairól sem, akik minden 
évben különféle feladatokat látnak 
el az önkormányzat által szervezett  
akciók során.

Mivel ezeket a rendezvényeket 
az Önök, Kechnec község polgárai 

számára rendezzük meg, szeretnénk, 
ha értékelnék erőfeszítéseinket 
és megtisztelnének bennünket 
a közös rendezvényeken való 
tömeges részvétellel. Sajnálatosnak 
tartjuk, mivel sokszor előfordul, 
hogy rendezvényeinket a környező 
önkormányzatok polgárai többre  
értékelik, mint a helyiek.

szilveszTer 2019
A kenyheci Amfiteátrumban  
ü n n e p s é g  k e r e t é b e n 
búcsúztattuk a  2019-es óévet 
és köszöntöttük a 2020-as új 
évet.  Azok a kenyheciek, akik 
eljöttek, kellemes Szilveszter-
estét tölthettek el  a DJ Marko 
szolgáltatta jó zene mellett. 
Kellemes légkörben, közösen 

búcsúztatták az óévet.  A jó 
hangulatot a szabad ég alatt 
fokozta a finom forralt bor 
és a meleg tea.  Az új évet   
pohárköszöntővel, tűzijátékkal  
és a polgármester ünnepi 
beszédével köszönthettük. A 
mulatság hajnali 2 óráig tartott.
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covid – 19
Hrozba nového koronavírusu 
spôsobujúceho ochorenie Covid 19 
radikálne zmenila život celému svetu, 
všetkým nám. Táto nákaza si obete 
nevyberá, ak ju chceme spomaliť a 
zastaviť, musíme sa k nej postaviť 
mimoriadne zodpovedne.  Bol pri-
jatý súbor preventívnych opatrení, aj  
v našej obci Kechnec. Apelovali sme 
na všetkých občanov našej obce, aby 
pristupovali k plneniu týchto opat-
rení zodpovedne, lebo neboli prijaté 
ako svôjvôľa štátu, mesta alebo iného 
orgánu, ale z dôvodu zabránenia ne-
kontrolovateľného šírenia zákerného 
vírusu na Slovensku. 

Vieme, že každý človek sa v čase 
ohrozenia správa ináč ako v bežných 
situáciách, lebo chce ochrániť seba 
a svojich blízkych. Chceme Vás 
však poprosiť, aby sme aj v tejto 
ťažkej dobe zostali naďalej ľuďmi a 
vzájomne si pomáhali. Osočovanie 
a nenávistné výpady voči ľuďom, 
o ktorých si myslíme, že môžu byť 
potencionálnymi nositeľmi koro-

navírusu, znepríjemnia život Vám i 
Vášmu okoliu a situáciu nevyriešia. 
Skupina ľudí nad 65 rokov je vo vzťa-
hu k ochoreniu COVID-19 najviac 
ohrozená. Všeobecne sa odporúča 
pravidelná kontrola starých ľudí a 
susedov vo vyššom veku, a to najmä 
tých, ktorí žijú osamelo. Obec Kechnec 

zabezpečila a zaslala našim občanom 
vo veku 60 a viac rokov rúška.

Brány škôl, materských škôlok sa 
16. marca 2020 zatvorili, nevyníma-
júc aj u nás v Kechneci. Mnoho 
rodičov ostalo doma s deťmi na tzv. 
OČR-kách. Rodičia sa museli vžiť do 
role učiteľov a učiť sa s deťmi doma. 
Pre deti to bola nová forma vyučova-

nia vo forme on-line vyučovania. Zat- 
voril sa aj náš Športový areál, detské 
ihrisko, hraničné priechody. Život v 
obci sa akoby zastavil. Z plných ulíc 
sa stali ulice poloprázdne až prázdne. 
Možno o čosi viac sme vyhľadáva-
li pobyt v prírode a trávili svoj čas s 
rodinou. Súčasťou našich životov sa 

stalo nosenie rúšok a časté umývanie 
a dezinfekcia rúk.

Zrušené boli všetky obcou or-
ganizované akcie (Hľadanie 
veľkonočných vajíčok, Klobásový fes-
tival, Deň matiek, Dni obce Kechnec).

Obec Kechnec zabezpečila de- 
zinfekciu všetkých obecných 
budov, ktoré sú v prevádzke z dôvo-

du vysokého výskytu a pohybu ľudí, 
keďže riziko nákazy bolo v tom čase 
vysoké. Na zdravotnom stredisku 
sa previedol aj hygienický náter, na 
sociálnych zariadeniach sa vymeni-
li zárubne, dvere a obklad z dôvodu 
nevyhovujúceho stavu a poškodenia.

Starostlivosťou o seba, nosením 
rúšok a pravidelnou dôslednou hygie-
nou rúk a zodpovedným prístupom 
sme sa postupne dopracovali k zlepše-
niu celkovému stavu na území našej 
krajiny. Vydržali sme túto situáciu a 
prišli k nám aj lepšie dni. Dni kedy sa 
môžeme stretávať s priateľmi, rodi-
nami.Opatrenia sa postupne začali 
uvoľňovať, brány škôl a škôlok sa 
dňom 1. júna 2020 otvorili. Život sa 
postupne vracia do „starých“ koľají 
a postupne sa otvorila aj prevádzka 
Športového areálu v Kechneci. 

Buďme aj naďalej zodpovední, to- 
lerantní a nezabudnime na rešpekt 
a úctu jeden k druhému, lebo len 
spoločnými silami vieme čeliť tejto 
nákaze, aj keď to pre nikoho z nás ne-
bolo a nie je ľahké.

pReHľad usKutočnenýcH aKcií 

karneval 2020
Tak ako každý rok, aj tento rok sme 
prichystali dňa 14.2.2020 pre deti 
tradičný karneval, ktorý sa konal v  
kongresovej sále Obecného úradu 
Kechnec.  Zišlo sa mnoho detí nie-
len z našej obecnej škôlky a SZŠ  
Kechnec, ale aj deti, ktoré žijú v 
našej obci. Podujatie, ktoré už v 
našej obci má svoju tradíciu, sa 

nieslo v duchu rôznorodých a nápa-
ditých kostýmov, kde prevažova-
li rozprávkové postavičky, ale aj 
zvieracie motívy. Deti sa do sýtosti 
vybláznili a zabavili s  programom  
,,Z rozprávky do rozprávky“, dis-
kotékou, nechýbala ani zaujímavá 
tombola. Pripravená bola aj tradičná 
karnevalová torta a pohostenie, 
ktoré priniesli rodičia.

Ísť voliť v Kechneci je skôr už povin-
nosť, nakoľko politiku potrebujeme 
a politika potrebuje nás. Nie som ako 
starosta spokojný s účasťou, nikto 
nepresviedčal nikoho koho treba 
voliť, ale svojou účasťou na parla-
mentných voľbách preukazujeme 
úctu k vytvoreným hodnotám v obci 
Kechnec. Je to akási vizitka o tom 
aký máme vzťah k vytvoreným hod-
notám a predstaviteľom obce a tiež 
vizitka našej obce, lebo sa hodnotí a 
kvalifikuje, či obec ako celok schvaľu-
je rozvojové aktivity a stotožňuje sa s 
demokratickými zásadami. Je vecou 
každého voliča, či ide voliť alebo nie, 
len si treba uvedomiť, že keď nejdem 
voliť, tak by som mal mať aj prime-
rané očakávania v rôznych oblastiach. 
Nestačí len kritizovať, odsudzovať, 
ale treba ísť osobným vzorom a 
príkladom, že v prvom rade som si 
splnil občiansku povinnosť, lebo som 
bol voliť a mám právo očakávať zlepše-

nie mojich životných podmienok a 
samotný život v rôznych oblastiach 
vrátane riadenia štátu.

Voľby nie sú akousi láskavosťou 
voči predstaviteľom obce, voči poli-
tickým stranám a kandidátom. Mali 
byť samozrejmou záležitosťou lepšie 
povedané akousi povinnosťou nás  
všetkých. Len zodpovedným a serióz-
nym prístupom vieme veci verejné 
posúvať kvalifikovaným smerom. 
Spoločné úsilie, čestnosť, zodpoved-
nosť a láskavosť vždy prinášala svoje 
ovocie.

Chceme poďakovať všetkým tým 
voličom, ktorí sa zúčastnili volieb, 
preukázali svoju občiansku a morál-
nu povinnosť a pristúpili k voľbám 
zodpovedne. Tých, ktorí sa z rôznych 
príčin nezúčastnili volieb do NR SR 
chcem v mene mojom a celého vede-
nia obce povzbudiť a vyjadriť nádej, 
že v budúcnosti pristúpia k voľbám 
zodpovedne.

voľby do nr sr 2020
Dňa 29.2.2020 sa konali voľby do NR SR. 
Celkový počet zapísaných voličov v obci Kechnec: 879
Účasť v číslach:  518                          Účasť v percentách:     58,93 %
Výsledky v obci Kechnec:  
1.  OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA 155 hlasov  
2.  SMER - SD  62 hlasov 
3.  ĽS Naše Slovensko 48 hlasov 
4.  ZA ĽUDÍ 44 hlasov 
5.  SME RODINA  39 hlasov 
6.  Magyar Közösségi Összefogás -  
      Maďarská komunitná spolupatričnosť         33 hlasov 
7.  SaS 24 hlasov 
8.  VLASŤ 22 hlasov 
9.  MOST – HÍD 20 hlasov 
10.  Koalícia Progresívne Slovensko  
      a SPOLU - občianska demokracia         17 hlasov 
11.  DOBRÁ VOĽBA 15 hlasov 
12.  KDH 14 hlasov 
13.  MÁME TOHO DOSŤ !  6 hlasov 
14.  SNS 4 hlasov 
15.  Socialisti.sk 4 hlasov 
16.  DS 1 hlas 
17.  SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby    1 hlas 
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covid – 19
Az új koronavírus terjedése, amely a Covid 
19 megbetegedést okozza, radikálisan 
megváltoztatta mindannyiunk életét az 
egész világon. Ez a betegség nem válogat az  
áldozatok között, ha le akarjuk lassítani a 
terjedését és megállítani, akkor rendkívül 
felelősségteljesen kell hozzáállnunk. 
Kenyhec is megelőző intézkedéseket 
foganatosított a község területén. 
Felszólítottuk minden lakosunkat, 
hogy lelkiismeretesen hajtsák végre az 
intézkedéseket, mivel ezeket az állam, a 
város vagy más hatóság nem  önkényesen 
hozta, hanem hogy megakadályozzák a 
veszélyes vírus ellenőrizetlen terjedését 
Szlovákiában. 

Tudjuk, hogy veszélyhelyzetben 
mindenki másképp viselkedik, mint  
egyébként, mert meg akarja védeni magát 
és szeretteit. Arra kérjük azonban Önöket, 
hogy ebben a nehéz időben is őrizzék 
meg emberségüket és segítsék egymást. 
Vádaskodással és gyűlöletkeltéssel 
olyan emberek ellen, akik szerintünk 
a koronavírus potenciális hordozói 
lehetnek,  csak kellemetlenséget okozunk 

magunknak és környezetünknek és nem 
oldunk meg semmit.

A COVID-19 a 65 évnél idősebb 
embereket veszélyezteti leginkább. 
Általában ajánlott az idős emberek 
és az idősebb szomszédok rendszeres 
ellenőrzése, különös tekintettel az egyedül 
élőkre. Kenyhec község  védőmaszkot 

küldött a 60 éves vagy annál idősebb 
polgárainak.

Az iskolák és óvodák kapujait 
2020. március 16-án bezárták, nem 
lett másként  Kenyhecen sem. Sok 
szülő otthon maradt gyermekeivel  
beteggondozási szabadságon ún. OČR-
en. A szülőknek bele kellett élniük magukat 
a tanár szerepébe, és otthon kellett tanulni 

gyermekeikkel. Az online oktatás a 
gyermekek számára  a tanítás új formáját 
jelentette. A sportkomplexum, játszótér, 
határátkelőhelyek szintén bezártak. Úgy 
tűnt, hogy a faluban megállt az élet. Az 
emberekkel teli utcák félig vagy teljesen 
kiürültek. Lehet, hogy egy kicsivel többet 
jártunk  ki a természetbe, és valamivel 

több időt töltöttünk a családunkkal. A 
védőmaszk viselése, a gyakori kézmosás 
és a fertőtlenítés az életünk részévé vált.

Az önkormányzat által tervezett összes 
rendezvényt (Húsvéti tojás keresés, 
Kolbászfesztivál, Anyák Napja, Kechneci 
Napok) töröltük. Kechnec önkormányzata 
gondoskodott minden olyan községi 
épület fertőtlenítéséről, ahol az emberek 

gyakran megfordultak,  mivel abban az 
időben a fertőzés kockázata magas volt. 
Az egészségügyi központban  higiéniai 
okokból sor került a felületek újrafestésére, 
a szociális helyiségekben a tönkrement 
ajtókeretek, ajtók és a burkolat  cseréjére.

Az óvintézkedéseket betartva, 
védőmaszkok viselésével, a rendszeres 
és következetes kézhigiénével, valamint  
felelősségteljes hozzáállással fokozatosan 
jobbá vált a helyzet az ország területén. 
Elviseltük a korlátozó intézkedéseket, míg 
újra jobb napok köszöntöttek ránk. Olyan 
napok, amikor  újra találkozhattunk 
barátainkkal, családjainkkal.

Az intézkedéseket fokozatosan 
enyhítették, és az iskolák és óvodák 
kapujait 2020. június 1-jén újranyitották. 
Az élet fokozatosan visszatért a “régi” 
kerékvágásba, és fokozatosan megnyílt a 
kenyheci sportkomplexum  is.

Legyünk továbbra is  felelősségteljesek, 
toleránsak és ne felejtsük el tiszteletben 
tartani  egymást, mert minden nehézség 
ellenére csak közös erővel  tudunk 
szembenézni  ezzel a fertőzéssel.

eseménYnapTár

karnevál 2020
Ahogy minden éven, idén is 
megrendeztük a hagyományos 
g y e r m e k k a r n e v á l t ,  m e l y re  
2020.2.14-én került sor a Kenyheci 
Községi Hivatal kongresszusi 
termében. Sokan jöttek össze, 
nemcsak  a kenyheci óvodások és 
iskolások, de azok a gyerekek is, akik 
községünkben élnek.  Az eseményen, 
melynek már hagyományai vannak 

községünkben, változatos és ötletes 
jelmezekben jelentek meg a gyerekek 
- a tündérmesék domináltak, de 
állati motívumok is felbukkantak.  
A résztvevőket jól elszórakoztatta  a  
“Meséből  mesébe” című program, a 
diszkó és természetesen a tombola 
sem hiányozhatott. Hagyományos 
karneváli tortával és a szülők által 
hozott frissítőkkel vendégeltük meg a 
gyerekeket. 

A szavazáson való részvétel már inkább  
kötelességnek számít Kenyhecen, 
mivel szükségünk van a politikára és a 
politikának is szüksége van ránk. Mint 
polgármester nem vagyok megelégedve 
a részvételi aránnyal. Itt senki sem 
próbált meggyőzni másokat arról, 
kire szavazzanak, de részvételünkkel 
jelezzük a községben létrehozott értékek 
iránti tiszteletünket. Ez  megmutatja,  
hogyan viszonyulunk az önkormányzat  
képviselőihez és az elért eredményekhez, 
de egyúttal településünket is jellemzi, 
mert  azt fejezi ki, hogy a község  
egésze jóváhagyja-e a fejlesztési 
tevékenységeket és azonosulni tud-e a 
demokratikus elvekkel. Minden szavazó 
maga dönt arról,  elmegy-e szavazni 
vagy  sem, de fontos tudatosítani,  hogy 
ha nem veszünk részt a választásokon,  
akkor az elvárásainkat is ehhez kellene 
igazítani. Nem elegendő kritizálni 
és ítélkezni, hanem személyesen kell 
példát mutatni azzal, hogy teljesítjük 
elsődleges állampolgári kötelességünket 
és elmegyünk szavazni, és ezért joggal 

várhatjuk el, hogy életkörülményeink  
az élet különféle területein javulni 
fognak, ideértve az államigazgatást is.

A szavazáson való részvétel nem 
valamiféle szívesség  a község képviselői, 
a politikai pártok és a jelöltek iránt. 
Természetes dolognak, jobban mondva 
kötelességünknek  kellene lennie. Csak 
felelősségteljes és komoly hozzáállással 
tudjuk kvalifikált irányba mozdítani 
a közügyeket. A közös erőfeszítés, a 
tisztesség, a felelősség és a kedvesség 
mindig  meghozza a maga gyümölcsét.

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak a szavazóknak, akik 
részt vettek a választásokon, teljesítették 
polgári és morális kötelességüket, és 
lelkiismeretesen viselkedtek. Azokat, 
akik különféle okok miatt nem vettek 
részt a választásokon  a  magam és az 
önkormányzat egész vezetőségének 
nevében  szeretném arra ösztönözni, 
hogy a jövőben felelősségteljesebben 
álljanak a szavazás kérdéséhez.

parlamenTi válaszTások 2020
2020. február 29-én parlamenti választások voltak. 
A választói jegyzékbe vett szavazók száma: 879
Részvétel számokban::  518                          Részvétel százalékban:     58,93 %

Eredmények Kenyhecen:  
1.  OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA 155 szavazat 
2.  SMER - SD  62 szavazat 
3.  ĽS Naše Slovensko 48 szavazat 
4.  ZA ĽUDÍ 44 szavazat 
5.  SME RODINA  39 szavazat 
6.  Magyar Közösségi Összefogás -  
      Maďarská komunitná spolupatričnosť         33 szavazat 
7.  SaS 24 szavazat 
8.  VLASŤ 22 szavazat 
9.  MOST – HÍD 20 szavazat 
10.  Koalícia Progresívne Slovensko  
      a SPOLU - občianska demokracia         17 szavazat 
11.  DOBRÁ VOĽBA 15 szavazat 
12.  KDH 14 szavazat 
13.  MÁME TOHO DOSŤ !  6 szavazat 
14.  SNS 4 szavazat 
15.  Socialisti.sk 4 szavazat 
16.  DS 1 szavazat 
17.  SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby    1 szavazat
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pReHľad usKutočnenýcH aKcií - eseménYnapTár
veľká noc 
 zahalená  rúŠkom
Veľká noc patrí medzi najkrajšie svia-
tky v roku. Sviatok Veľkej noci je osla-
vou vzkrieseného Krista a ide o naj- 
dôležitejší kresťanský sviatok, ktorý 
sa spája s mnohými tradíciami, príslo- 
viami a zvykmi.
Tohtoročné veľkonočné sviatky sa 
zapíšu do našich spomienok, dejín 
našej obce a tiež dejín našej krajiny 
ako výrazne odlišné od tých pred-
chádzajúcich. Vážnosť situácie si 
vyžiadala chrániť naše životy aj životy 
druhých. Zrejme nikto z nás nerátal s 
karanténou, či obmedzením pohybu 
ľudí počas veľkonočných sviatkov kvôli 
hrozbe nebezpečného koronavírusu. 
Museli sme si uvedomiť, že túto obetu 
prinášame pre spoločné dobro, pre 
zdravie nás všetkých, pre našu budúc-
nosť.

Náš bežný život sa síce zmenil, ale 
nezastavil. Každý občan si dozaista 
kládol otázku, Ako to bude?, Kedy sa 
stretneme s rodinou?......

Niet sa čo diviť. Nikto z nás podobnú 
situáciu nezažil. Situácia sa menila z 
dňa na deň. Vláda a krízový štáb SR 
obmedzili slobodu pohybu počnúc  
polnocou od stredy 8.apríla do pon-
delka 13.apríla do polnoci. Od toho sa 
odvíjali aj ďalšie výrazy spojené s té-
mou Veľkej noci – zákaz vychádzania, 
vyhlásenie vlády, či rôzne opatrenia 
ako povinné nosenie rúšok, dôkladná 
dezinfekcia rúk....

Pre nás  všetkých to bola veľká zme-
na v živote a do istej miery aj nabúranie 
našich rodinných tradícií, či už rodin-
ných stretnutí, ktoré sa nemohli us-
kutočniť,  tak isto obcou organizované 
akcie ako bolo zvykom pre najmenších 
- hľadanie veľkonočných vajíčok  
v centre obce v parku pri amfiteátri.

Každý z nás sa musel vyrovnať, po-
pasovať a disciplinovane pristúpiť k 
situácii, ktorá nastala. Všetci sme sa 
museli prispôsobiť k danej situácii. 

Na Veľkú noc býva zvykom aj prí- 
prava chutných jedál a pokrmov, kto-
rých základom býva droždie, ktoré  
chýbalo na pultoch mnohých predajní. 
Gazdinky sa museli vynájsť , alebo do-
predu zásobiť. Aj napriek nedostatku 

spomínaného sortimentu nás  to však 
neodradilo pri príprave tradičných 
jedál. Aj v našej obci a farnosti je 
zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po 
skončení pôstneho obdobia požehnať 
veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné 
opatrenia súvisiace so šírením nebez-
pečnej nákazy, spoločné požehnanie 
jedál v tomto roku nahradila modlitba 
požehnania v rodine.

 Takúto Veľkú noc sme ešte nezaži-
li a nielen Kechnečania, ale celkovo 
Slováci. Veľkonočné sviatky boli 
veľkou skúškou trpezlivosti, zodpo- 
vednosti a sebadisciplíny. Žiadne sťa-
hovanie národov, šibanie a oblievanie 
litrami vody od skorého rána a taktiež 
plné kostoly ľudí. Obmedzenia sa cez 
veľkonočné sviatky dotkli cirkevných 
aj svetských zvykov.

Obec Kechnec v rámci opatrení 
aj tento rok pripravila pri amfiteátri 
výstavu sôch s tématikou z ukrižovania 
Ježiša Krista – Golgota. Touto cestou 
si každoročne pripomíname dejin-

né udalosti a v tomto roku to bolo aj 
vhodné miesto pre kresťanov, ktorí sa 
na tomto mieste mohli súkromne po-
modliť, rozjímať, keďže sa v kostoloch 
nemohli konať bohoslužby. Poďako-
vanie patrí zamestnancom obce, ktorí 
pripravili výstavu sôch a veľkonočnú 
výzdobu v parku v centre obce. I keď 
tieto sviatky sa niesli v nie veľmi prí-
jemnej atmosfére koronavírusu, 
tak potešili naše oči a srdcia aspoň  
takouto formou. 

V tejto neľahkej situácii prichádza-
lo možno na rad aj príslovie: ,,Všet-
ci nemôžeme robiť veľké veci, ale 
môžeme ich robiť s veľkou láskou a 
pokorou v maličkostiach.“

hÚsvéT védőmaszkban
A Húsvét az  év legszebb ünnepeinek 

egyike. Húsvétkor a keresztre feszített 
Krisztusra emlékezünk, ez a legfontosabb 
keresztény ünnep, melyhez sokféle 
tradíció és szokás kötődik.

Az idei húsvéti ünnepek megmaradnak 
emlékeinkben, falunk történetében 
és országunk történetében, mivel 
jelentősen különböznek az előzőektől. 
A helyzet súlyossága életünk és mások 
életének védelmét tette szükségessé. 
Nyilvánvalóan egyikünk sem számított a 
karanténra vagy az emberek mozgásának 
korlátozására a húsvéti ünnepek alatt a 
koronavírus veszélye miatt. Rá kellett 
jönnünk, hogy ezt az áldozatot vállalnunk 
kell a közjó érdekében, mindannyiunk 
egészségének és a jövőnknek az érdekében.

Napi életünk megváltozott, de nem állt 
meg. Minden bizonnyal mindannyian 
feltettük magunknak a kérdést: Hogyan 
lesz tovább?, Mikor találkozunk a 
családunk tagjaival? ...

Nincs min csodálkozni. Még senki 

sem élt meg közülünk hasonló szituációt. 
A helyzet napról napra változott.  A 
Szlovák Köztársaság kormánya és a 
válságstáb munkatársai április 8-tól, 
szerda éjféltől - április 13-ig, hétfő éjfélig 
korlátozták a mozgás szabadságát. Ehhez 
igazodtak a Húsvét témájához kapcsolódó 
egyéb kifejezések - kijárási tilalom, 
kormánynyilatkozat vagy különféle 
intézkedések, mint a védőmaszkok 
kötelező viselése, a kezek alapos 
fertőtlenítése... 

Nagy változás volt ez mindannyiunk  
életében, és bizonyos mértékig családi 
hagyományaink felrúgása, függetlenül 
attól, hogy  a családi összejövetelek 
maradtak-e el,  vagy a község által 

szervezett rendezvények – mint a húsvéti 
tojások keresése a faluközpontban levő 
pihenőparkban.

Mindannyiunknak fegyelmezetten 
kellett megbirkóznia a kialakult 
helyzettel és alkalmazkodnia hozzá. 
Húsvéti  szokás a kelt tésztából készült 
finomságok készítése, de a legfontosabb 
alapanyag, az élesztő, hiányzott az üzletek 
polcairól. A háziasszonyoknak fel kellett 
találniuk magukat. Azonban  bizonyos 
árucikkek hiánya sem  kedvetlenített 
el bennünket, inkább a hagyományos 
ételek készítésére ösztönzött minket. A 
faluban és a plébánián is régóta szokás, 
hogy a húsvéti ételeket a nagyböjti 
időszak után megszentelik. A veszélyes 
betegség terjedésével kapcsolatos 
jelenlegi intézkedések miatt az idén az  
ételek általános megáldását  családi ima 
váltotta fel.

Ilyen Húsvétot még nem éltünk 
meg nemcsak mi kenyheciek, de egész 
Szlovákia sem. Az idei Húsvét a türelem, 
a felelősség és az önfegyelem nagyszerű 
próbája volt. Nem volt népvándorlás, nem 
volt  kora reggeltől estig tartó locsolkódás, 
s nem voltak teli templomok sem. A 
korlátozások a húsvéti ünnepek idején 
mind az egyházi, mind a világi szokásokat 
befolyásolták.

Az ünnepre készülve Kenyhec 
önkormányzata idén is kiállította 
a Golgotát - a Jézus Krisztus 
keresztrefeszítését   ábrázoló 
szoborcsoportot az amfiteátrumban.

Minden évben így emlékezünk 
meg a történelmi eseményekről, de 
idén ez külön hangsúlyt kapott, mert  
imádkozásra és elmélkedésre alkalmas 
helynek bizonyult a keresztények 
számára, mivel a templomokban nem 
tarthattak istentiszteletet. Köszönet a 
falu alkalmazottainak, akik előkészítették 
a szoborkiállítást  és a húsvéti dekorációt 
a falu központjában található parkban. 
Noha az ünnepeket beárnyékolta a 
koronavírus  miatt kialakult helyzet, 
legalább ilyen formában  örömet szereztek 
szemünknek és  szívünknek.

Ebben a nehéz helyzetben különösen 
igaz a szólásmondás: “Mindannyian nem 
tudunk nagy dolgokat csinálni, de nagy 
szeretettel és alázattal megtehetjük ezt a 
kis dolgokban.”

nahlasovanie porúch  
verejného osvetlenia
Častokrát sa stáva, že občania nahlasujú 
výpadky verejného osvetlenia na obecný 
úrad. Je to síce v poriadku, ale radi by sme 
Vás informovali, že od výmeny verejného 
osvetlenia za LED osvetlenie, spravuje 
verejné osvetlenie v obci Kechnec 
spoločnosť VSD. Výpadky verejného 
osvetlenia sa teda nahlasujú na klasickej 
poruchovej linke VSD.

poruchová linka Vsd: 0800 123 332
Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 
24 hodín denne aktuálne informácie o 
poruchách a môžete zároveň nahlásiť 
výpadky v distribúcii elektriny. Nie je 
problém, ak výpadok nahlásite aj na obecný 
úrad, ale obecný úrad je otvorený iba v 
pracovných dňoch v denných hodinách 
a výpadok osvetlenia môžete nahlásiť v 
hociktorých nočných hodinách na bezplatnej 
poruchovej linke a urýchliť tak vyriešenie 
poruchy najme ak výpadku dôjde počas 
víkendov.

közvilágítás – hibabejelentés
Sokszor megesik, hogy polgáraink a 
községi hivatalban jelentik a közvilágítás 
meghibásodását. Ez ugyan rendben van, de 
szeretnénk önöket  arról informálni, hogy 
a világítótestek LED lámpákkal történt 
cseréje óta a rendszert a VSD társaság 
kezeli. Az esetleges meghibásodást tehát  a 
VSD  klasszikus hibabejelentő vonalán kell  
jelenteni.

hibabejelentő vonal  vsd: 0800 123 332
A  0800 123 332 ingyenes telefonszámon 
a nap 24 órájában naprakész információt 
szerezhetnek a hibákról, és jelenthetik a 
villamosenergia szolgáltatás kimaradásait is.
Nem probléma, ha a kimaradást a községi 
hivatalban  is jelentik, de a  hivatal  csak 
munkanapokon, napközben tart nyitva,  
a hibát azonban bármikor bejelenthetik 
az ingyenes hibabejelentő vonalon, és  
ez felgyorsíthatja annak elhárítását, 
különösen, ha az áramkimaradás hétvégén 
történik.  

September 202028


