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TLAČOVÁ SPRÁVA
V KECHNECI OTVORIA ZREKONŠTRUOVANÝ CINTORÍN S KRÍŽOVOU CESTOU
Kechnec 31. októbra 2014 – V sobotu 1. novembra o 13.30 hod. sa na cintoríne v Kechneci
uskutoční pietny akt pri príležitosti Pamiatky zosnulých a osadenia Krížovej cesty
a drevených plastík. Pietny akt otvoria historickí trubači BUCINATORES EXCELSI.
Po požehnaní a vysvätení diel zástupcami jednotlivých cirkví bude nasledovať krátky film
o autoroch tohto výnimočného diela. Podujatie o 15,00 hod. zakončí hodinový slávnostný
koncert, v ktorom vystúpia Lucia Knoteková, Lukáš Kozubík, Peter Nádasdi a Zbor
Sv. Cecílie pod taktovkou Viliama Gurbaľa.
V máji 2014 sa v Kechneci na pozvanie starostu JUDr. Ing. Jozefa Konkolyho uskutočnili dve
drevárske sympóziá, ktorých cieľom bolo vytvoriť umelecké diela pre obecný cintorín. Zúčastnili sa
ho šiesti slovenskí rezbári (Ján Palko, František Eštočin, Stanislav Polek, Ján Podsklan, Albert
Šimrák a Miroslav Mlkvik). „Drevorezbárov som oslovil s pomerne jasnou predstavou. A teším sa
že miesto odpočinku našich drahých opäť získalo dôstojný vzhľad a zároveň sa stalo miestom
duchovnej inšpirácie. Hneď od vstupu návštevníkov víta 14 zastavení Krížovej cesty v obojstrannom
reliéfe, ktoré stvárnil drevorezbár Ján Palko. Pôvodné spráchnivené sochy sme nahradili novými
s námetmi zo života obce. Vzniklo aj ojedinelé spoločné dielo, ktorého súčasťou je tzv. strom
zmierenia. Na ňom má každý veriaci svoj symbol,“ opísal umelecké diela starosta Konkoly.
Pri rekonštrukcii priestorov cintorína v Kechneci vyriešili aj rad stavebných, estetických
a architektonických prvkov. Pribudol altánok z drevenej konštrukcie, pod ktorým budú umiestnené
všetky doteraz vyhotovené drevorezbárske diela s vianočnou a veľkonočnou tematikou. Kríž z roku
1945 bol premiestnený na dôstojné miesto tak, aby návštevníci cintorína mohli pod neho klásť
vence, kvety a sviečky. Vytvorili aj tzv. urnový háj na uloženie spopolnených pozostatkov.
V priestore cintorína je vytvorený veľký znak Slovenskej republiky, pri ktorom sú umiestnené aj 2
menšie tabule z čierneho granitu. Prvá predstavuje kechnecký erb a druhá štátny znak Maďarskej
republiky, ktoré obci venoval Ábrahám Károly s rodinou z maďarskej obce Túrkeve. Kompletnou
rekonštrukciou prešlo aj sociálne zariadenie.
Doplňujúce informácie:
Obec Kechnec od svojho osamostatnenia v roku 1990 kontinuálne pracuje na zlepšovaní kvality života miestnych
občanov. V obci je vybudovaná kompletná infraštruktúra, profesionálne športové centrum a nové futbalové ihrisko,
sociálno-zdravotný komplex, spoločenský komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a centrum obce
s amfiteátrom a farebnými fontánami. Výraznou rekonštrukciou posledne prešiel obecný cintorín a obchodné centrum
v strede obce. V súčasnosti obec pracuje na projektoch Európskej integrovanej školy a Akvaparku.
Priemyselná zóna Kechnec patrí ku jednej z najväčších a najefektívnejších v rámci Slovenska. Etablovalo sa v nej už 15
slovenských a zahraničných spoločností. Od svojho vzniku Kechnec pritiahol investície v celkovej výške takmer 500
miliónov eur a dokázal vytvoriť približne 3500 priamych pracovných príležitostí. Celková rozloha parku je 332 ha. Viac
informácií na www.kechnec.sk.
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