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ELŐZETES
December 07-én, vasárnap 15 órakor
érkezik a Művelődési Házhoz a
FaluMikulás, majd a színházteremben
élő, zenés interaktív gyermekműsor
lesz, nem csak a gyerekeknek. Ide lehet
hozni névre szóló csomagokat, melyet
a Mikulás ad át. Csomagok leadása a
műsor előtti órában!
December 14-én, vasárnap 09-18 óráig megrendezésre kerül az Adventi
Kézműves Vásár, ahol helyi és környékbeli kézművesek kínálják minőségi termékeiket. Délután 15 órakor a
színházteremben FALUKARÁCSONYRA hívjuk és várjuk településünk lakosságát.

Asztalfoglalás
személyesen,
vagy a 30/2584148, 478-186 telefonon kérjük. Tombola fĞdíja: 2 fĞ
részére belépĞ a MĬvelĞdési Ház és a Nyugdíjas Klub Szilveszteri
báljába. Büfészolgáltatás biztosított! Szeretettel várjuk

Kecskédi Új Tükör
KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

2014. NOVEMBER

Megalakult a testület

A Nyugdíjas Klub és a Művelődési Ház
batyus Szilveszteri bált szervez december 31-én 19-03 óráig az intézmény nagytermében minden korosztály számára. Zenéről Pardi Sándor
„Sunci” és Szlobodics György gondoskodik. Belépő 1.500.- forint. Igény szerint főtt virslit is tudunk biztosítani
+ 500.-forintért. Büfészolgáltatás is
biztosított. Előzetes asztalfoglalás
szükséges a 30/2584148, a 478-186,
478-001 telefonon, vagy személyesen
Molnár Ferenc intézményvezetőnél ill.
Pula Jánosné klubvezetőnél.

Adatok, tények,
címek és
elérhetőségek,
dokumentumok
a községről:
www.kecsked.hu
Kecskédi Új Tükör • Közéleti havilap • Laptulajdonos: Kecskéd Község Önkormányzata
Kiadó: Grúber Zoltán polgármester • Főszerkesztő: Molnár Ferenc Művelődési Ház igazgató
E-mail: mfocuskft@gmail.com • 30/2584-148 • Művelődési Ház: 34/478-186 • Hirdetésfelvétel: 30/2584-148
Megjelenik havonta 700 példányban
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában,
szerkesztve közölje. Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem
rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A település megválasztott polgármestere és a képviselő testület tagjai alakuló ülésükre érkeztek a Művelődési Ház
színháztermébe október 21-én. Több
képviselőt elkísértek családtagok, rokonok, barátok, de jelen voltak a település intézményeinek, civil közösségeinek vezetői, képviselői is.
Az alakuló ülésen Legát Csaba a helyi
választási bizottság elnöke tett jelentést az október 12-i helyhatósági választás végeredményéről, majd a képviselők és a polgármester tett esküt
közfeladatai ellátására.
Választási eredmény a számok tükrében:
Névjegyzékbe szereplő választópolgár
a településen: 1664 fő
Választáson megjelent: 701 fő

Leadott szavazatok száma: 701 darab
Érvénytelen szavazatok száma: 51 darab
Érvényes szavazatok száma: 650 darab
Grúber Zoltán polgármesterre leadott
szavazatok száma: 650 darab
A képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma 690 darab
Ebből:
Eck Márton 271 db, Wittmann Caba
541 db, Wicha János 367 db, Hartman
József 277 db, Csapucha Tamás 422 db,
Kasszányné Ruppert Tímea 318 db,
Schmidt Ákos 468 db, Tomayer Béla
239 db, Rák Tiborné 184 db, Kirschner
Viola 458 db.
A választó polgárok tehát 6 fős képviselő testületet és polgármestert választottak.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
választásra 157 fő regisztráltatta magát
Választáson megjelent: 130 fő
Leadott szavazatok száma: 130 darab
Érvénytelen szavazatok száma: 2 darab
Érvényes szavazatok száma: 128 darab
Ebből:
Handl Bernadett 112 db, Eck Márton 62
db, Tomayer Judit 122 db, Hartman
Erika 76 db.
A választási bizottság elnökének jelenlétében a képviselők esküt tettek, majd
Tomayer Judit személyében elnököt,
Handl Bernadett személyében alelnököt választottak a képviselők.
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November elseje Mindenszentek ünnepe
– az összes üdvözült lélek emléknapja
Ezen a napon az összes szentet megünneplik a katolikus egyházban, a hívek
számára ilyenkor kötelező a szentmisén való részvétel. Az ünnep egy pogány kelta ünnepben gyökerezik – a
Samhain a kelta népek számára az újév,
valamint a tél és a sötétség kezdetét jelezte. Úgy tartották, hogy az elhunyt
lelkek ezen az éjen vándorolnak a holtak birodalmába, ilyenkor a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy
megkönnyítsék vándorlásukat. A keresztény közösségek a hetedik századtól kezdve ezen az éjjelen szentjeikre
emlékeztek.
A református egyház sem Mindenszenteket, sem a halottak napját nem
tartja, mert helytelennek tartják a katolikus halotti kultuszt és a katolikus
szenteket sem ismerik el. Az evangélikusok a halottak napját megtartják, de
Mindenszenteket nem ünneplik, noha
ők elismerik a szenteket. A halottak
napja az idők során egyházi ünnepből
általánossá vált.
Az ünnephez kapcsolódó általános
szokás a sírok feldíszítése és a halotta-

Október 22-én – a rossz, kiszámíthatatlan időjárás miatt, az
ünnepség átkerült a Művelődési
Ház színháztermébe. A széksorokat diákok, fiatalok, idősek tölték meg, de a terem állóhelyei és
az előtér is megtelt az érdeklődőkkel. Az ünnepi műsor összeállítását ezúttal is a Művelődési
Ház igazgatója végezte el, aki
egyben az ünnepség szónoka is
volt. A Komáromi MagyaRock
Dalszínház művészei Balogh Attila és Szűcs József az alkalomhoz illő dalokkal emlékeztek az
1956-os forradalom 58. és a harmadik köztársaság kikiáltásának
25. évfordulójára.
Az ünnepi műsort követően az
emlékezés koszorúit helyezték az
önkormányzat, az intézmények,
a német nemzetiségi önkormányzat és a helyi civil közösségek vezetői, képviselői.

kért való gyertyagyújtás. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Az
ország egyes vidékein ezen a napon harangoztak a család halottaiért, másutt
ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak
ezen az éjszakán kikelnek sírjaikból,
így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát
gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban.
Más népi hiedelem szerint a gyertyagyújtás célja, hogy a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" a gyertyafénynél
újra visszataláljanak sírjaikba és ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket.
Megszépíteni pedig azért kell ilyenkor
a sírokat, hogy a halottak szívesen
maradjanak lakhelyükön.
Falunkban rendezett sírkertben nyugszanak halottaink. A krizantémok sokasága borítja el a sírhalmokat. Azokét, akik egyszer voltak és ma is
bennünk élnek tovább. Büszkék lennének a még itt maradottakra, hogy
megszépült a Szent Anna templom,
újra teljes fényében pompázik a Kálvá-

ria csoport, térköves úton közelíthetünk a ravatalozóhoz. Mert a közösség
összefogásának erejénél egyszerűen
nem létezik más alternatíva. És nem is
akarunk mást. Ilyenkor szembesülünk
az elmúlás tényével és emlékezünk elhunytjainkra. És olyan felemelő érzés
„velük lenni”. A sírt körülállva nem
mondunk ki szavakat, mondatokat,
nem teszünk fel kérdéseket és nem várunk válaszokat sem. És mégis. Valami
kimondhatatlan kötelék van köztünk.
Tele emlékekkel, élményekkel, kimondatlan szavakkal. És amikor fellobbannak az apró lángocskák, megnyílik a
végtelen fényszőnyeg. Beteríti az alvókat és mutatja az utat, hogy merre
tartsál. De Te nem mozdulsz, hanem
újabb gyertya után matatsz az esti
szürkületbe. Ismét fellobban egy apró
lángocska, amibe meglátod azt, akiért
ott vagy. És tudod, hogy az emlékezés
megnyugtatja a lelket, mert nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek.

a Művelődési Ház szervezésében

(Molnárferi)

2014. november16-ig az „öreg” iskolában
A kiállítás naponta 15-19 óráig látogatható!
Jöjjön, várjuk!

Bányavég
Az eredeti terveknek megfelelően ez év végén végleg beszüntetik a széntermelést a
Márkushegyi Bányaüzemben.
Ezzel szertefoszlott azok reménye, akik még bíztak abban, hogy mégsem zárják be
az ország egyetlen mélyművelésű szénbányáját.

Az optimisták az új iparpolitikai stratégiára hivatkoztak,
amely szerint a kormány
megvizsgálja a szénbányák
megnyitásának lehetőségét.
Az oroszlányi szakemberek
egy csoportja kezdeményezte,
hogy a kormány új döntésének tükrében értékeljék újra a
márkushegyi bánya jövőjét.

bek között azért, mert Magyarország kötelezettséget vállalt az Európai Uniónak arra,
hogy 2014 végéig bezárják a
nagy veszteséggel termelő
márkushegyi bányát. A bezárás összesen 675 ember munkahelyét érinti, de egy jelentős
létszám részt vesz majd a bányászattal érintett területek
2018-ig tartó helyreállításáErre nem kerülhetett sor egye- ban.
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Megújult a községi könyvtár

Kecskéd 2014

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját programjainkra

PROGRAMOK:
2014. november 7. (péntek) 17 óra:
Helyi alkotók kiállítás megnyitó az „Öreg iskolában”
2014. november 8. (szombat) 16 óra:
Dalostalálkozó a Művelődési Házban
2014. november 9. (vasárnap) 1030 óra:
Német nyelvű szentmise a Szent Anna templomban
2014. november 11. (kedd) 17.30 óra:
Az óvodások hagyományos Márton napi felvonulása és műsora a Szent
Anna templomban
2014. november 16. (vasárnap) 15 óra:
Német Nemzetiségi Gála a Művelődési Házban
2014. november 18. (kedd): 10 óra
Német nyelvű színház az általános iskolások részére a Művelődési Házban

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nationalitätenwoche
in Kätschka 2014

Einladung

Wir laden Sie und Ihre Familie herzlich zu unseren Programmen ein
PROGRAMME:
7. November 2014
17 Uhr: Ausstellungseröffnung in der „alten Schule“
8. November 2014
16 Uhr: Chortreffen im Kulturhaus
9. November 2014
10.30 Uhr: Deutsche Messe in der Heiligen Anna Kirche
11. November 2014
17.30 Uhr: Martinstag in der Heiligen Anna Kirche
16. November 2014
15 Uhr: Ungarndeutsches Galaprogramm im Kulturhaus
18. November 2014
10 Uhr: Deutsches Theater für die Grundschüler im Kulturhaus

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
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„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a
Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet, és
él, mint az ember- így él: emberben a könyv s a Könyvben
az Ember.”
Babits Mihály Ritmus a könyvről részlet felidézésével vette
kezdetét október 14-én koradélután a Művelődési Ház megújult Könyvtárának ünnepélyes átadása. Két évvel ezelőtt
indult kormányprogram részeként évente egymillió forintot kap ezentúl a helyi könyvtár, amennyiben a hálózat fejlesztésének köszönhetően minél több olvasó fordul meg a
bibliotékában. Az elmúlt hónapok munkájának eredményeként a közel 8 ezerről 3 ezer 500-ra csökkentettük a könyvállományt. A változtatás számos kötet állapota, tehát sok

elavult példány miatt vált egyre sürgetőbbé. A legtöbb könyv
esetében már új kiadások is születtek, továbbá az elmúlt
évtizedekben nem volt megfelelő a könyvállomány bővítése,
frissítése. Egyebek mellett ez és egy kormányzati támogatás
indokolta a bibliotéka „frissítését”. Az ünnepségen erről tájékoztatta a jelenlévőket Dr. Voit Pál, a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója. Az igazgató kiemelte: az elmúlt négy évben megyei szintű felmérést végeztek melyben
megvizsgálták, hogy melyik 5 ezer fő alatti település a legelmaradottabb könyvhasználat szempontjából. Amelyiknél
ezt tapasztalták, ott felelősséget vállaltak. Ilyen volt a
Kecskédi Könyvtár is. Az önkormányzattal kötött együttműködés eredménye most bontakozik ki, mivel az intézmény – az éves rendelkezésre álló keret, 60%-át könyvbeszerzésre, 20-20%-át eszközbeszerzésre és évente négy
olvasást népszerűsítő rendezvényre fordíthatja. A projektzáró rendezvény kapcsolódott az országos könyvhét megyei programjához, melynek keretében telepítve lett két új
számítógép és egy multifunkciós lézernyomtató. Ezen kívül
a mai kornak megfelelő igénynek is eleget tesz a most induló vonalkódos kölcsönzés és a kötetek megyei adatbázisba
kerülése. A könyvtár hétfőtől péntekig 16 és 19 óra között,
szombaton délelőtt pedig 10 és 12 óra között tart nyitva.
Molnár Ferenc az intézmény igazgatója várja a régi-új olvasókat. A leselejtezett könyvek között lehet keresgélni és 100.forint/darab áron ellehet vinni.
(Molnárferi)

„Ép testben ép lélek”
A Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola a sport és szabadidős tevékenységeket prioritásnak tekinti. Ennek érdekében 2014. szeptember 26-án, immár 11. alkalommal rendezték meg a Kistérségi Sportnapot az iskola tornatermében
és a focipályán. A rendezvényre 4 településről érkeztek csapatok. Sportszerű versengés és jó hangulat jellemezte a délutánt, a zord időjárás ellenére is. A Diákönkormányzat tagjai és a szervezők üdítőkkel, szendvicsekkel várták a fáradt
sportolókat és felkészítőiket.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
Labdarúgás:
1. Kecskéd
2. József Attila Általános Iskola, Oroszlány
3. Környe
4. Szákszend
5. Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Oroszlány
6. Dad
A győztes csapat tagjai: Aknai Martin
Márk, Hadjadj Karim, Juhász Levente,
Lengyel Márk, Maronga Roland, Neckernusz Bence, Raffai Ákos és Tomayer
Richárd (képünkön).
A torna legjobb játékosa Raffai Ákos
lett, míg a gólkirály címnek Tomayer
Richárd örülhetett.
Kézilabda:
1. József Attila Általános Iskola, Oroszlány
2. Kecskéd (A kecskédi csapat tagjai: Balogh Sára, Becker Liza, Csernyik Réka, Erl Izabella, Huber Vanessza, Horn Helga,
Kapui Csenge, Szeifert Dorottya, Tóth Korina.)
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Faluszínház
A Művelődési Ház két éve indította el a Faluszínház programját elsősorban a helyi óvodásoknak, iskolásoknak abból
az apropóból, hogy a színház utazzon le a faluba és itt helyben mutassa be előadását. Ezzel a helyi gyerekek közelebb
kerülhetnek a színi előadásokhoz, a művészekhez. Ez valósult meg az óvodások részére szervezett élőzenés délelőttön,
melyre a Győri Nemzeti Színház zenekarának művészei érkeztek a színházterembe Orlovits Magdolna fagott művész
vezetésével. Az első előadást a Dadi és a Várgesztesi óvodások tekintették meg, majd a második előadásra a helyi ovi-

X. évfolyam, 11. szám

sok érkeztek. Az előadásokon közismert gyerekdalok, filmzenék hangzottak el, de volt tréfás találós kérdés, közös
éneklés. A művészek bemutatták hangszereiket az apró közönségnek, akik érdeklődve hallgatták a fagott, a furulya, a
zongora és az ütős hangszerek megszólaltatott hangját. Tetőfokára hágott a hangulat, mikor a művészekkel közösen
muzsikálhattak a „szerencsésebbek”. Az előadás végén mindenki megfoghatta a hangszereket, belefújhattak, vagy éppen nyomogathatták a zongora billentyűit. Ekkor a hangulat a „káoszhoz” volt közeli, de a csillogó szemek, mosolygás
arcok bizonyították, hogy igazán élvezetes, érdekes délelőtti
órának lehetett részese valamennyi gyerek. Természetesen
novemberben is lesz folytatás, felgördül a Faluszínház függönye.
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MEGHÍVÓ
SZILVESZTERI ÓÉV BÚCSÚZTATÓ BÁL,
A KECSKÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TORNATEREMÉBEN
2014. DECEMBER 31.-ÉN,
20 ÓRAI KEZDETTEL
MELYRE MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT, TÁRSASÁGÁT !
A JÓ HANGULATOT ÉS ZENÉT A
PILISVÖRÖSVÁRI
BRAVI- BAUM ZENEKAR BIZTOSÍTJA.
BELÉPŐDIJ: 3000 FT / TOMBOLA /
A JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN,
A RENDEZŐKNÉL MEGVÁSÁROLHATÓK!
SZERETNÉL EGY JÓT MULATNI EGY
IGAZI HAGYOMÁNYOS BÁLBAN?
TÖLTSD A SZILVESZTERT EGY CSALÁDIAS
LÉGKÖRBEN, JÓ TÁRSASÁGBAN!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
RENDEZŐSÉG:
WITTMANN CSABA / 06 30 2174793
ECK MÁRTON / 06 30 2460334

Hulladékgyűjtés a környezettudatos
nevelés jegyében
A hulladékgyűjtésnek nem csak anyagi haszna van: összefogásra, környezettudatos életvitelre, sőt kapcsolatok teremtésére, ápolására neveli a gyerekeket és minket, felnőtteket is.
A Kecskédi Általános Iskola Diákönkormányzata idén ősszel október 3-án szervezte meg a hulladékgyűjtést. A gyerekek többsége a falu utcáját járta csoportokba rendeződve, kerékpáron, talicskán cipelve a papírt, és voltak olyanok is,
akik szülői segítséget vettek igénybe a hulladék mennyisége miatt.
Az összegyűjtött papír ellenértékét az osztályok kapják majd meg, mellyel az év végi kirándulás költségeit tudják jelentősen csökkenteni. Az osztályok között ezúttal a következő sorrend alakult ki:
Papír							
Vas
1.
helyezett:
4. osztály						
8. osztály
2.
helyezett:
3. osztály						
2. osztály
3.
helyezett:
2. osztály						
3. osztály
4.
helyezett:
1. és 5. osztály					
7. osztály
5.
helyezett:
8. osztály						
6. osztály
6.
helyezett:
7. osztály						
1. osztály
7.
helyezett:
6. osztály						
5. osztály
8.
helyezett:
-							
4. osztály
Minden segítőnek, diáknak, szülőnek, nagyszülőnek és pedagógusnak köszönjük a részvételt, a közös munkát!

A BÁL TISZTA BEVÉTELÉT A KECSKÉDI
ISKOLA VIZESBLOKKJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA
AJÁNLJUK FEL
BÜFÉRŐL A BARÁTOK ASZTALA VENDÉGLŐ
GONDOSKODIK.
ÉJFÉLKOR SVÉDASZTALOS VACSORA
1500FT -ÉRT
Tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk!

Fokozott ellenőrzés
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is útjára indítja a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, melynek keretében a
személy-, illetve tehergépkocsik, a motorkerékpárok
és kerékpárok vezetői december 12-ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják.
Az országos fokozott közúti ellenőrzés során a rend-
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Beoltatta magát?
Közeleg a 2014/2015. évi influenzaszezon. A gyermek és felnőtt háziorvosoknál biztosítottak a védőoltások, amelyek
az alábbi csoportok tagjai számára ingyenesek:
- Három évnél idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek, súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt
korlátozott légzési funkcióval élők, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget), veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett
immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a
HIV-pozitív személyeket és a daganatos betegségben szenvedőket is), krónikus máj- és vesebetegek, anyagcsere-betegségben szenvedők (például cukorbetegek).
Az említettek mellett ingyenes a védőoltás a várandós nők,
akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára
tervezik, ápolást, gondozást vagy rehabilitációs, átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban vagy
egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és
serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt), 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.
A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek: egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a
dializáló, szülészeti-nőgyógyászati, a felnőttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus
belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyekre; a terhes nők és az újszülöttek,
csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozók (beleértve a védőnőket is) szociális intézmények dolgozói.
Az állati és emberi influenzavírusok keveredésének megelőzése és a géncsere lehetőségének csökkentése érdekében kötelező felajánlani a dolgozók számára a térítésmentes védőoltást azokon az állattartó telepeken, ahol sertés, baromfi és ló
tartásával, valamint ezen állatok szállításával foglalkoznak.
Védőoltásban részesíthetők a baromfifeldolgozókban, a vágóhidakon dolgozók, valamint mindazok, akik az állati eredetű influenzavírussal fertőzött vagy arra gyanús állatok
megsemmisítésével foglalkozhatnak. Az influenzaoltásokat
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokon keresztül szervezik.

őrség teljes körűen és kiemelten vizsgálja a személy-,
illetve haszongépjárművek, a motorkerékpárok és
kerékpárok világítását, láthatóságát, továbbá a vezetői engedélyben szereplő szemüveg és/vagy kontaktlencse viselését, illetve a tartalék szemüveg meglétét.
Tavaly kétszáznál is több autós szakszerviz és közel
száz optika állt a Látni és látszani szlogen mögé, míg
a másik oldalon csaknem 15 ezer gépjárművezető
csatlakozott a kampányhoz, és közel ezer ingyenes
látásvizsgálatot végeztek el.
A kampányban résztvevő szervizekről és optikusokról a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

