
Aktuálne 
Ak chcete Nový rok privítať spoločne so svojimi priateľmi a známymi, pozývame 
vás na Silvestrovskú zábavu so živou hudbou. Lístky sú v predaji na Obecnom úrade 
v Kechneci – cena 30 eur.

Obec zakúpila 2 termo-masážne lôžka, ktoré môžu občania využívať v športovom 
areáli za symbolický poplatok. 

Do prevádzky sme opäť spustili kuchyňu na obecnom úrade. Tí, ktorí majú záujem 
o pravidelné obedy (donáška do domácnosti), zabezpečenie rodinnej oslavy, či firemných 
stretnutí, kontaktujte nás na 055/728 25 12. 

Na čo sa môžeme tešiť v roku 2010
• 6. februára 2010 - nádherné dámy, galantní páni. Áno, 19. reprezentačný ples 

obce Kechnec otvoríme v prvú februárovú sobotu. Lístky budú v predaji  
na Obecnom úrade v Kechneci.

• Február 2010 – slávnostné otvorenie nového Spoločenského centra v Kechneci.
• Kvetná nedeľa bude patriť Pašiovým hrám, ktoré nás prevedú príbehom ukrižo-

vania a vzkriesenia Ježiša Krista.
• Deň matiek, Deň detí si spoločne pripomenieme na Obecnom úrade v Kechneci. 
• 25. – 27. júna 2010 - Kechnecké dni s bohatým programom pre malých aj 

veľkých. Tradičná súťaž vo varení, futbalový turnaj, koncerty a mnohé ďalšie 
atrakcie, ktorými spoločne oslávime 790. výročie od prvej písomnej zmienky 
o obci Kechnec. 

• 2. októbra 2010 – Kechnecké firemné hry pre firmy v Priemyselnej zóne Kechnec 
a ich partnerov. Obháji GETRAG svoje tohtoročné víťazstvo? Nechajme sa 
prekvapiť.

• December 2010 – Rozsvietenie vianočného Betlehema nám spríjemní adventný 
čas a do našich rodín vnesie pokoj a radosť spojenú s narodením Ježiša  
Krista. Deti so sladkou nádielkou obdarí Mikuláš. 

Aktuális 
Ha szeretnék az Új évet közösen köszönteni barátaikkal és ismerőseikkel,  
akkor meghívjuk Önöket a szilveszteri mulatságra élő zenével egybekötve. Jegyeket 
a kenyheci községi hivatalban lehet megvásárolni – ára 30 euró.

A község megvásárolt 2 termo-masszázs ágyat, melyet a polgárok a sporttelepen 
szimbolikus illetékért vehetnek igénybe.

Újra üzembe helyeztük a konyhát a községi hivatalban. Akit érdekel a rendsze-
res ebéd (házhozszállítás), családi vagy céges rendezvények bebiztosítása érdeklőd-
het a 055/728 25 12 –es telefonszámon.

Minek örülhetünk 2010-ben 
• 2010 február 6. – gyönyörű hölgyek, gáláns urak. Igen, a Kenyheci község 

19-ik reprezentációs bálját február első szombatján nyitjuk meg. Jegyeket  
a kenyheci községi hivatalban lehet megvásárolni.

• 2010 február – az új Közösségi központ ünnepélyes megnyitója Kenyhecen.
• Virágvasárnap a Passiói játékokról fog szólni, ahol bemutatják Jézus Krisztus 

keresztre feszítését és föltámadását.
• Anyák napja, Gyereknap – közösen lesz megtartva a kenyheci községi hivatalban.
• 2010 június 25. – 27. – kenyheci napok gazdag programmal kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. Hagyományos főzőverseny, foci verseny, koncertek 
és sok más attrakciók, amikkel közösen megünnepeljük Kenyhec község 
első írásos emlékének 790-ik évfordulóját.

• 2010 október 2. – kenyheci céges játékok a Kenyheci Ipari Park cégeinek és 
az ő partnereiknek. Megvédi a GETRAG az ez évi győzelmét? Hagyjuk ma-
gunkat meglepni.

• 2010 december – karácsonyi betlehem kivilágítása kellemesebbé teszi nekünk 
az adventi időt, nyugalmat és örömet hoz a családunkba ami Jézus Krisztus 
születésével van összekötve. A gyerekeknek a Mikulás ad ajándékot.
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Spomienková slávnosť
Už zvyčajne patrí posledná októbrová nedeľa  
v Kechneci spoločnej spomienke obyvateľov 
na pamiatku svojich blízkych. V Dome smútku  
v Kechneci sa 25. októbra uskutočnila ekumenická 
pobožnosť za zosnulých, spojená s tradičným kladením 
vencov. 

Gratulujeme našim jubilantom/Boldog születésnapot kívánunk 

Matrika/Anyakönyvi hivatal

V roku 2009 sa niektorí naši spoluobčania dožili okrúhlych životných jubi-
leí. / 2009-ben néhány kedves polgártársunk kerek jubileumát ünnepelte 

85 rokov/esztendős
 Majoroš Imrich

80 rokov/esztendős
Albertová Mária
Bittová Regina
Hriczkvá Anna
Lipčei Ján
Prekopová Mária
Sedláková Alžbeta
Vajda Ladislav

75 rokov/esztendős
Kováčová Mária
Lacková Helena
Lipčeiová Mária
Novák Imrich

70 rokov/esztendős
Čomová Anna
Grácová Terézia

Horváthová Mária
Iván Štefan Ing.

65 rokov/esztendős
Čásárová Klára
Fečová Mária
Grófová Gizela
Kopczárová Mária
Kováč Štefan
Schmidtová Mária
Schnurerová Elena
Slezák Štefan

60 rokov /esztendős
Horváthová Helena
Koránová Mária
Spišák Igor
Takáčová Helena
Takáčová Zuzana
Tóth Pavol

Megemlékezés napja 
Az október utolsó vasárnapja már hagyományosan az 
elhunyt szeretteink megemlékezéssel van összekötve. 
Az ökumenikus istentisztelet, amely a hagyományos 
koszorúk elhelyezéssel függ össze, a kenyheci gy-
ászházban vet részt 2009. október 25-én.  

V roku 2009 sa narodili: 
2009-ben kis kenyheci gyer-
kőcök születtek:
1. Baník William
2. Bedlovičová Radka
3. Domonkoš Dárius
4. Duna Adrian
5. Horváth Andrej
6. Horváth Samuel
7. Krešák Sebastian

8. Marcinová Štefánia
9. Marcinová Terézia
10. Mizsik Vivien
11. Šiška Sebastian
12. Vaško Samuel
13. Vašková Sofia
14. Ďuďáková Paulína

V tomto roku nás opustili:
2009-ben elhunytak:

1. Dvorčáková Magdaléna
2. Csabala Štefan
3. Šivák Pavol
4. Sedlák Gustáv
5. Ďuďáková Paulína
6. Kažmérová Mária
7. Horváth Jozef
8. Poláková Jolana
9. Maščáková Barbora
10. Jámborová Mária



Rozsvietenie betlehema
Adventné obdobie je v Kechneci už tradične spojené so symbolickým rozsvietením Betlehema.  
Aj tento rok pozývame všetkých do centra obce ku požiarnej zbrojnici, kde 18. decembra o 16.00 h 
zažneme betlehemské svetlo. Je to čas, kedy si 
spoločne môžeme pripomenúť narodenie Ježiša 
Krista a tešiť sa z prichádzajúcich sviatkov po-
koja.  Do vianočnej atmosféry prispejú aj deti 
so svojím programom a ďalší koledníci. Chýbať 
nebudú ani bohaté občerstvenie a Mikulášska 
nádielka pre najmenších.

Betlehem kivilágítása 
Az adventi időszak Kenyhecen már hagyomá-
nyosan összefonódik a betlehem szimbolikus 
kivilágításával. Ez éven is mindenkit meghívunk 
a község központjába a tűzoltóság mellé, ahol december 18-án 16:00 órakor meggyullad a betle-
hemi fény. Itt az idő, amikor közösen felidézhetjük Jézus Krisztus születését és örülhetünk a közelgő 
ünnepeknek. A karácsonyi hangulathoz hozzájárulnak a gyerekek saját műsorukkal, valamint más 
fellépők is. Nem fognak hiányozni sem a gazdag frissítők, sem pedig a mikulási meglepetés a leg-
kisebbeknek. 

Kechnec poznajú aj v Japonsku   
Záujem o Priemyselnú zónu Kechnec neutícha ani v čase hospodárskej krízy. Ba naopak. O dobrom 
mene Kechneca a jeho priemyselnej zóny svedčí i najnovšia pracovná cesta starostu Konkolyho  
do Japonska a jeho stretnutie s primátorom mesta Osaka. „V Japonsku sa nepozerali na veľ-

kosť obce, ale na dosiahnuté výsledky.  
Kechnec má v súčasnosti 1080 obyva-
teľov, región Osaky 8,8 mil. obyvateľov. 
Počas pracovných rokovaní so zástup-
cami firiem som prezentoval komplex-
ný rozvoj samosprávy a tiež možnosti  
v Priemyselnej zóne Kechnec. Sprevádzal 
ma zástupca Slovensko-Japonskej ob-
chodnej komory a veľvyslanec Slovenskej 
republiky v Tokiu Ing. Drahomír Štos,“ 
hodnotí spätne starosta Konkoly. 

V nadväznosti na uskutočnenú návšte-
vu starostovi Konkolymu poslal list aj 
minister zahraničných vecí SR Miroslav  

Lajčák. „Žiada sa mi poďakovať Vám za šírenie dobrého mena Slovenska a profesionálne zvlád-
nuté prezentácie, zamerané na prílev zahraničných investícií. Mimoriadne ma teší skutočnosť, že 
vďaka Vášmu pracovnému nasadeniu by už čoskoro v Priemyselnom parku Kechnec mali zakotviť 
noví investori, prepojení na vedu a výskum, čo prinesie rozvoj výroby s vysokou pridanou hodno-
tou,“ píše minister Lajčák.

Kenyhecet Japánban is ismerik  
A Kenyheci Ipari Park iránti érdeklődés a gazdasági vállság idején sem csitul el. Sőt, inkább fordí-
tva. A Kenyheci Ipari Park jó híréről tanúskodik a Kenyhec község polgármesterének munkalátoga-
tása Japánba, ahol találkozott Osaka város polgármesterével. „Japánban nem a község nagyságát, 
hanem az elért eredményeket nézték. Kenyhecnek jelenleg 1080 lakosa van, Osakai régiónak  
8,8 millió. A tárgyalásokon, amiket a cégek képviselőivel fojtattam bemutattam az önkormányzat 
komplett fejlődését és a Kenyheci Ipari Parkban rejlő lehetőségeket. A tárgyalásokra elkísért en-
gem a Szlovák – Japán kereskedelmi kamara képviselője és a tokiói Szlovák nagykövet Ing. Draho-
mír Štós is,” értékel Konkoly a polgármester.

Követően a látogatás után, a Szlovák Köztársaság külügyminisztere Miroslav Lajčák levelet küldött 
Konkoly polgármesternek. „Szeretném megköszönni a Szlovákia jó hírnév terjesztését, valamint a 
szakmai kidolgozott prezentációkat, amelyek a külföldi befektetésekre összpontosultak. Nagyon 
örülök annak, hogy hála a maga munkájának, a kenyheci ipari parkban hamarosan új befektetőket 
várhatunk. Ez nem csak a tudományt és a kutatást fogja összekötni, hanem a jövőbeli fejlesztéshez 
vezet, amelynek nagyon magas értéke van“, mondja a Szlovák Köztársaság külügyminisztere  
Miroslav Lajčák. 

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,  
milí priatelia,

končíme rok 2009, ktorý sa aj  
do histórie našej obce zapíše 
ako rok náročný a plný udalostí. 
Boli príležitosti na radosť, ale aj  
na smútok. Do našich rodín pri-
budli nové detské tváričky, ale s mnohými sme sa aj tento 
rok navždy rozlúčili. 

Zrekonštruovali sme materskú školu, v obci sme vysadili 
okrasné kríky, stromy, postavili sme autobusové prístreš-
ky. Bohužiaľ sme museli naprávať aj škody po vandaloch. 
V Priemyselnej zóne Kechnec sme otvorili ďalší významný 
závod, ktorý už teraz zamestnáva 300 ľudí. Projekty začali 
i ďalší investori, ktorí celkovo vytvoria približne 1000 pra-
covných miest. 

Rok 2009 bol aj rokom volebným. Na jar sme volili prezi-
denta Slovenskej republiky, jeseň patrila voľbám do orgá-
nov samosprávnych krajov.

Všetkým nám úprimne želám, aby sme záver roka prežili 
v pokoji a radosti so svojimi blízkymi. Aby sme si navzá-
jom preukazovali lásku a porozumenie, úctu jedného voči 
druhému. Tieto hodnoty sa nedajú kúpiť a často znamena-
jú omnoho viac ako materiálne dary. 

JUDr. Bc. Jozef Konkoly
starosta obce Kechnec

A polgármester köszöntője
Tisztelt polgártársak, kedves barátok,

közeledik a 2009-ik év vége, amelyik igényes és esemény-
ekben gazdag évként íródik be a községünk történelmébe. 
Voltak lehetőségek örvendezni, de búsulni is. Családjain-
kba új gyermekarcok érkeztek, de sokaktól is örök búcsút 
vettünk az éven.

Felújítottuk az óvodát, díszbokrokat és fákat ültettünk ki a 
községben, autóbuszfedeleket építettünk. Sajnos a vandá-
lok miatt keletkezett károkat is helyre kellett hoznunk. A ke-
nyheci ipari parkban új jelentős gyárat nyitottunk, amelyik 
már most 300 embert alkalmaz. Projektjeiket új befektetők 
is megkezdték, akik összesen több mint 1000 munkahely-
et teremtenek.

Ez az év a választások éve is volt. Tavasszal a Szlovák Köz-
társaság elnökét választottuk, az ősz pedig a megyei vá-
lasztásoké volt.

Mindenkinek őszintén kívánom, hogy az év végét békessé-
gben, örömben a szeretteivel kölcsönös szeretetben, me-
gértésben töltse el. Ezeket az értékeket nem lehet megven-
ni és sokszor többet jelentenek, mint a tárgyi ajándékok.
 

JUDr. Bc. Konkoly Jozef  
Kenyhec község polgármestere

www.kechnec.sk
December 2009
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Magneti Marelli otvorený 
Prvý novembrový 
piatok patril otvore-
niu závodu Magneti 
Marelli v Priemysel-
nej zóne Kechnec. 
Výrobná hala sa 
zmenila na sláv-
nostné prostredie,  
v ktorom manaž-
ment spoločnosti 
privítal predsedu 

vlády SR Roberta Fica, štátneho tajomníka MH SR Ing. Petra Žigu a ďalších 
významných predstaviteľov štátu, samosprávy a obchodných partnerov. 

Spoločnosť Magneti Marelli pôsobí v oblasti elektroniky pre automobilový 
priemysel. Projekt vznikol v roku 2006, keď sa Magneti Marelli Electronic 
Systems rozhodlo vybudovať nový závod na Slovensku. Výstavba sa začala 
v septembri 2007, v júni 2008 už bol závod pripravený. Výroba je zameraná 
na prístrojové dosky pre výrobcov  áut, ktorí sú klientmi spoločnosti. Závod 
Magneti Marelli Electronic System patrí ku svetovej špičke. V Priemyselnej 
zóne Kechnec v súčasnosti zamestnáva približne 300 pracovníkov. Vybave-
ný je najnovšími strojmi a plne automatickými linkami. 

Prvý víťaz Kechneckých firemných hier  
V sobotu, 3. októbra zažil 
športový areál v Kechne-
ci netradičné súperenie.  
Stretlo sa tam 8 firiem, aby 
si medzi sebou zmerali sily 
v športových, ale aj zábav-
ných disciplínach. Zároveň 
tak oslávili 6 rokov od za-
loženia Priemyselnej zóny 
Kechnec. Tohtoročným ví-
ťazom sa stal GETRAG Ford  
Transmissions Slovakia, 
na druhom mieste skončil SWEP Slovakia a ako tretí tím Obce Kechnec. 

Súťažiaci si zmerali svoje sily v mega-basketbale, 
nafukovacom aj štandardnom futbale, štvorkol-
kách, lukostreľbe a zorbingu. Body mohli získať 
aj v zábavných disciplínach – na saniach, fúriku 
či pri prechode sieťou. Starosta obce Kechnec  
JUDr. Bc. Jozef Konkoly verí, že Kechnecké firemné 
hry sa stanú podobnou tradíciou akou sú repre-
zentačný ples obce Kechnec či Kechnecké dni. 
„Už teraz pozývame všetky firmy na druhý ročník,“ 
dodal Konkoly pri celkovom hodnotení. 

Na svoje si prišli nielen súťažiaci, ale aj diváci.  
Spoločnosť AUTO GABRIEL vystavila najnovšie 
modely áut, materské centrum STONOŽKA sa staralo o detských súťažiacich  
a značka MARY KAY skrášlila viac ako 40 prítomných žien. Po obede si záu-
jemci zabubnovali, a to  na originál afrických bubnoch.

.

Magneti Marelli megnyitva  
Az első novemberi pénteken 
megnyílt a Magneti Marelli gy-
ára a kenyheci ipari parkban. 
A gyártócsarnok ünnepélyes 
környezetté változott át, ahol  
a vállalat menedzsmentje ven-
dégül látta a Szlovák kormá-
nyfőt Robert Ficot, a Szlovák 
Köztársaság gazdasági mi-
nisztériumának államtitkárát 
Peter Žiga mérnököt, az állam 
és az önkormányzat neves kép-
viselőit és az üzleti partnereket.

A Magneti Marelli társaság autóelektronika gyártásával foglalkozik. A projekt 2006-
ban kezdődött, amikor a Magneti Marelli Electronic Systems úgy döntött, hogy gyá-
rat épít Szlovákiában. Az építkezési munkálatok 2007 szeptemberében kezdődtek 
és 2008 júniusára a gyár elkészült. A gyártás műszerfalak készítésére van specia-
lizálódva, melyet az autógyártók megrendelésére készítenek. A Magneti Marelli 
Electronic Systems társaság a világ élvonalába tartozik. A kenyheci ipari parkban 
jelenleg 300 munkás van alkalmazva. A gyár a legújabb gépekkel és teljesen auto-
matizált gyártósorral van felszerelve.
  

A kenyheci céges játékok elsö győztese  
Szombaton, október 3- án nem 
hagyományos versenyzés volt a 
kenyheci sporttelepen. Nyolc 
cég találkozott és mérte ös-
sze erejét sportban és szóra-
koztató versenyszámokban is. 
Ugyanakkor így ünnepelték a 
kenyheci ipari park alapításá-
nak 6-ik évfordulóját. Az ez évi 
győztes a GETRAG Ford Trans-
missions Slovakia lett, a 2. he-
lyen a SWEP Slovakia végzett,  
a 3. hely pedig Kenyhec község csapata foglalta el. 

A versenyzők mega-kosárlabdában, felfújható és stan-
dard fociban, quad vezetésében, íjászatban és zor-
bingban mérték össze erejüket. Pontokat szerezhettek 
szórakoztató versenyszámokban is – szánkón, talicskán 
vagy hálómászással. A helyi polgármester JUDr. Bc. Jozef 
Konkoly reméli, hogy a kenyheci céges játékok is olyan 
hagyománnyá vállnak, mint amilyenek Kenyhec község 
reprezentációs bálja vagy a kenyheci napok. „Már most 
meghívunk minden céget a második évfolyamra,” fűzte 
hozzá Konkoly az értékelésnél.

Nem csak a sportolóknak, de a nézőknek is volt mit 
csinálniuk. Az AUTO GABRIEL társaság a legújabb autó-

modelleket állította ki, STONOŽKA anyaközpont törődött a gyerekversenyzőkkel és 
a MARY KAY márka több mint 40 hölgyet szépített meg. Ebéd után az érdeklődők 
eredeti afrikai dobokon doboltak.

.

KECHNEC
DNES2 MA

december 2009



Domáci írsky krém Baileys
Potrebujeme: 
2 plechovky sladeného kondenzo-
vaného mlieka
0,5 l rumu
200 ml smotany na šľahanie

Neotvorené plechovky s kondenzo-
vaným mliekom vložíme do hrnca  
s vodou, privedieme do varu a varíme 1 a pol hodiny. Vyberieme 
a necháme vychladnúť.
Potom plechovky otvoríme a obsah dáme do mixéra. Za postup-
ného prilievania rumu a smotany ušľaháme jemný krémový li-
kér. Uskladňujeme v chladničke. Ak je likér príliš hustý, zriedime 
ho mliekom.

Házi Baileys Recept 
Hozzávalók:
2 pléhdoboz édesített sűrített tej
0,5 l rum
200 ml tejszín

A nem felnyitott pléhdobozos sűrített tejet fazékba tesszük, ami-
be vizet öntünk, majd 1 és fél órát főzzük. Kivesszük és hagy-
juk kihűlni. Azután felnyitjuk a pléhdobozokat és a tartalmukat 
beleöntjük a keverőbe. A rum és a tejszín fokozatos hozzáadá-
sával könnyű krémlikőrt készítünk. Hűtőszekrényben tároljuk.  
Ha a likőr túl sűrű lenne, akkor tejjel hígítjuk. 

Orechové gombičky
Potrebujeme:
125 g zmäknutého masla
0,5 hrnčeka cukru
1 vaječný žĺtok
0,5 lyžičky mandľovej esencie
1 hrnček preosiatej polohrubej múky
1 lyžička kypriaceho prášku
0,5 hrnčeka sekaných pekanových alebo 
vlašských orechov
polovičky orechov na ozdobenie

Postup:
Maslo a cukor vyšľaháme elektrickým šľa-
hačom na krém. Pridáme žĺtok a mandľovú 
esenciu a dobre premiešame. Prisypeme 
preosiatu múku a orechy. Zmes uložíme  
na 30 minút do chladničky.

Po 30 minútach naberáme z cesta lyžicou 
kôpky, ktoré vytvarujeme na guľôčky. Ukla-
dáme ich na vymastený plech v dostatočnej 
vzdialenosti. Povrch ozdobíme polovičkou 
orecha.

Pečieme pri teplote 150 °C 25 minút alebo 
do bledohneda. Koláčiky necháme na ple-
chu ešte 2 - 3 minúty a potom ich preložíme  
na drôtenú mriežku a necháme úplne vychlad-
núť. Skladujeme vo  vzduchotesnej nádobe.  

Karácsonyi diós gömbök
Hozzávalók:
125 g vaj
0,5 csésze cukor
1 tojássárgája
0,5 kanál mandula esszencia
1 csésze liszt
1 teáskanál sütőpor
0,5 csésze darált pekándió vagy más 
csonthéjas (dió, mogyoró)  
a diónak a fele díszítéshez 

Elkészítés
A vajat és a cukrot robotgéppel habosra 
verjük, majd belekeverjük a tojássárgáját és 
a mandula esszenciát és újból jól elkeverjük. 
Hozzáadjuk a lisztet és a diót. A masszát 30 
percre a hűtőszekrénybe tesszük. 

Miután a tésztát kivesszük, kanállal kis göm-
böket készítünk, amelyeket már az elkészítet, 
zsíros tepsire helyezzük. Dióval díszítjük.   

Előmelegített sütőben 150 fokon süssük 25 
percig, vagy szép világosbarnára. Ezután a 
kis gömböket még a tepsin hagyjuk 2-3 per-
cig, majd átrakjuk és hagyjuk teljesen kihűl-
ni. Légmentes dobozban tároljuk. 
 
  

Vianočný receptár - Karácsonyi receptek 

 Pre deti
Určite sa už všetci tešíte na darčeky, ktoré si 
nájdete pod stromčekom. Podobne sa tešia 
aj deti v iných krajinách, aj keď darčeky im 
nenosí vždy len Ježiško. 
Deti v Nemecku navštevuje vianočný duch 
Weinachtsmann, vo Francúzsku je to Pére 
Noel (Otec Vianoc), vo Švédsku nosí dar-
čeky hrbatý vianočný škriatok nazývaný 
Jultomben, v Bulharsku Dedo Koleda,  
v Grécku a Rakúsku majú Svätého Mikuláša 
a v Taliansku dokonca deti na Štedrý večer 
nedostanú nič. Darčeky im totiž donesie  
až 7. januára trojkráľová čarodejnica  
La Befana, ktorá je stará a škaredá.
Zdá sa vám, že sme na niekoho zabudli? 
Máte pravdu – meno toho, kto nosí darčeky 
v Anglicku či Amerike zistíte, ak správne vy-
plníte našu tajničku.

Gyerekeknek
Bizonyára mindannyian várjuk az ajándéko-
kat, amelyeket a fa alatt fogjuk megtalálni. 
Hasonlóképpen más országokban is örülnek 
a gyerekek, még akkor is, ha az ajándékokat 
nem a Jézuska hordja.
A német gyerekek a karácsonyi szellem 
Weinachtsmanntól kapják az ajándékokat, 
Franciaországban Pere Noel ossza szét az 
ajándékokat, Svédországban egy úgy neve-
zet Jultomben karácsonyi manó ajándékoz, 
Bulgáriában Dedo Koleda, Görögországban 
és Ausztriában a Szent Mikulás. Az olasz gy-
erekek a Szentestén nem kapnak semmit, 
ők ugyanis az ajándékokat január 7-én ka-
pják egy öreg és csúnya boszorkánytól, La 
Befanatól. 
Megfeledkeztünk valakiről? Hát persze, iga-
zad van – megfeledkeztünk arról, aki Angli-
ában vagy Amerikában hordja az ajándéko-
kat. A nevét a rejtvényben találod meg.

1. Čo sa dá postaviť zo snehu a má namiesto 
nosa mrkvu?

2. Kto má meniny na Štedrý deň?
3. Vo Francúzsku nosí darčeky Pere ...
4. Krajina, v ktorej nosí deťom darčeky stará 

čarodejnica.
5. Ako sa nazýva obdobie pred Vianocami?
6. K vianočným oplátkam jeme med a ... 
7. Športové náradie, na ktorom sa dá v zime 

postojačky spúšťať z kopca.
8. Zakladáme si do neho vianočné fotografie.
9. Pomocou nej chytíme vianočného kapra.
10. Čo zdobíme na Vianoce?

1. Milyen Mikulás hordja az ajándékokat Ausz-
triában? 

2. Hogyan hívjuk azt a könyvet ahová a képeket 
rakjuk? 

3. Franciaországban Pere … ossza szét az 
ajándékokat. 

4. Az év utolsó napján éjfélkor minek örülünk a 
legjobban?  

5. Hogy hívjuk a karácsony előtti időszakot?
6. Mi vezette a három királyt Jézushoz a Betle-

hembe?  
7. Sporteszköz, amelyen télen is lehet szánkózni.
8. Ki mondta meg Máriának, hogy terhes? 
9. Ki ajándékoz Svédországban? J.... 
10. Milyen édességet szokunk a fára tenni?

A POZOR! Ak správnu odpoveď pošlete na adre-
su Obecný úrad Kechnec, 044 58 Kechnec 19 
do 31. januára 2010, troch z vás vyžrebujeme  
a pošleme im malú odmenu.

FIGYELEM! Ha a helyes választ elküldöd az 
Obecný úrad Kechnec, 044 58 Kechnec 19 
címre 2010 január 31-ig, az összes helyes vá-
lasz közül hármat kisorsolunk és egy kis jutal-
mat küldünk. 
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