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A november képekben

Kecskédi Új Tükör
KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Tisztelt Lakosság!

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK
KECSKÉD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TAGJAI,
INTÉZMÉNYEI, CIVIL SZERVEZETEI, EGYESÜLETEI

A KECSKÉDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. december 16-án 18 órakor az Óvoda utca 2. szám alatti irodában („öregiskola”) közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívja és várja Önöket.
Részvételükre és alkotó véleményükre számítunk.						
			
Tomayer Judit elnök
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.

2014. DECEMBER

Márton napoztak az óvodások
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Immár 50. éve annak, hogy számunkra utoljára megszólalt az iskola csengője. Valamikor réges-régen
elkezdődött a tanítás, megtanultuk az írást, olvasást és a számolást. Az eredmény, hogy az itt jelenlévő
nagymamák és nagypapák kijárták már a 8 általános iskolát. Isten éltesse őket még sokáig erőben,
egészségben. Újbóli találka 5. 10 vagy 20 év múlva.
Kecskéd 2014. Október 25.

MEGHÍVÓ
EZÚTON TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
A FALU LAKOSSÁGÁT
2014. DECEMBER 14-ÉN,
VASÁRNAP

A F A L U K A R Á CS O NY Á R A
A
MŰVELŐDÉSI HÁZBA

P R O G R A M:

09-18-ig Adventi Kézműves Vásár
15 órakor ÜNNEPI zenés, irodalmi
karácsonyi műsor
Közreműködik: a HEMO Musical Stúdió
növendékei,
Ünnepi gondolatait megosztja Grúber
Zoltán polgármester
Szeretet asztal
(házi diós/mákos kalács, pogácsa, forralt
bor, tea, szaloncukor)
Mindenkit szeretettel vár Kecskéd Község
Önkormányzata és a Művelődési Ház vezetése

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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December 1-én a Tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola KERI GALÉRIÁJÁBAN
nyílt meg Kirschner Mihályné Márta adventi csipke kiállítása, mely az alkotó eddigi munkájának igazán szép elismerése.
A kiállítást Bereznai Csaba Tatabánya Önkormányzatának alpolgármestere nyitotta meg, majd Kirschner Viola az alkotó
lánya ajánlotta a galériában megjelent több száz, elsősorban középiskolás, érdeklődő figyelmébe. A galéria hosszú évek óta
szervez kiállításokat, ahol neves alkotók, művészek mutatják be munkáikat. Ezért is rendkívül értékes, hogy Márta munkáit megismerheti a tatabányai közönség. Elismerés, hála és a köszönet illeti az alkotót, kinek munkáit itthon a faluban
már ismerheti a lakosság. A kiállítás felépítésében segédkezett az alkotó családján kívül Geisztné Baba, Szeitlné Náncsi és
Némethné Terike. A 9 darab, nagyméretű paravánon esztétikusan és tematikusan lett elhelyezve a kisebb, nagyobb kézimunka sokasága, ami több évtizedes munka eredménye. Az alkotóval interjút készített a 24 ÓRA megyei lap, a Tatabányai
és a Tatai Városi televízió. Márta türelmesen, meghatódva adta az interjúkat és fogadta a számtalan gratulációt, elismerést.
A kiállítás december 20-ig látogaható az intézmény nyitvatartási idejében hétfőtől péntekig 08-19 óráig, Tatabánya, Koós
Károly u.17. (KPVDSZ Művelődési Ház mellett)
Köszönjük Márta!
November közepén az egészségről, egészséges táplálkozásról
szólt szinte minden a Kecskédi
Német Nemzetiségi Általános
Iskolában. Az osztályfőnökök
egészséges életmóddal és fogápolással kapcsolatos totókat
készítettek a diákjaik számára,
a kisebbek az egészséggel kapcsolatos kedves kis dalokat tanultak magyar és német nyelven egyaránt.
Az alsó tagozatosok sportvetélkedő keretén belül mérték össze
ügyességüket, tudásukat a vendégül látott óvodásokkal, a felső tagozatosokra pedig két lehetőség várt, hogy kedvet kapjanak a mozgáshoz: a Diákönkormányzat szervezésében
Németh Kinga sparrowbag
trainer tartott köredzést az érdeklődőknek két időpontban,
majd két nappal később Házi
bajnokságon vehettek részt a
kézilabda szerelmesei.
Rajzórákon figyelemfelkeltő és
színes plakátok, rajzok készültek a hét témájával kapcsolatban, a legszebb alkotások immár az iskola faliújságját dí-

szítik. A technika órák alkalmával az iskola nebulói az
otthonról hozott egészséges,
sokszor egzotikus alapanyagokból állítottak össze különféle
salátákat, kompótokat, melyeket ezután jóízűen el is fogyasztottak.
A hét utolsó napján Szűcs Gyula mentőápoló tartott a 7. és 8.
évfolyam számára interaktív
tanórát az elsősegélynyújtás témakörében. Többek között szó
esett az újraélesztés technikájáról, a sérülések fajtáiról és ellátásáról, majd a bátrabbak gyakorlatban is kipróbálhatták az
elsajátított ismereteket. Szűcsné
Bagócs Ibolya védőnő az osztályfőnöki órákon a következő
témakörökben tartott előadásokat a felsősöknek: egészséges
táplálkozás, dohányzás, káros
szenvedélyek, nemi úton terjedő
betegségek.
Az egészségnevelési hét sikeres
lezárása után pedig elkezdődött
a készülődés, hangolódás a közelgő ünnepekre!
(Nagyné Tóth Helga tanárnő)
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Novemberi színes események

Kecskéd Község testületi ülése 2014.11.26.

20-án az óvodások Faluszínház előadásának vendége volt
Figura Elek előadóművész-óvodapedagógus aki interaktív,
élőzenés előadást tartott a Művelődési Házban az ovisoknak.

A testület a következő pontokkal foglalkozott:

29-én Író-olvasó találkozóra került sor a színházterembe,
ahol mintegy hetven fő érdeklődő ismerkedhetett meg R.
Kárpáti Péter színművész, író, filmes Élet az Élet után című
könyvével és a témakísérő filmsorozatának I-II részével. A

rendkívül szimpatikus alkotó, mintegy két és fél órán keresztül boncolgatta a témát, mely egyre jobban elgondolkodtató. Várhatóan további közönségtalálkozón még vendégül látjuk az alkotót.
30-án, advent első vasárnapján a falu vezetése vendégségbe
hívta a település 65. éven felüli polgárait. Az Idősek Napi
rendezvény előkészületeit a Kulturális Bizottság koordinálta. Ehhez járult hozzá a Művelődési Ház, a közreműködő
kultúrcsoportok és a szülői szervezet önkénteseinek összehangolt munkája. A zsúfolásig megtelt színházteremben a
színpadi műsort Kirschner Viola települési képviselő a szervező bizottság vezetője nyitotta meg, majd Torma Ferencné
Gyöngyi konferálását követően az óvodások körjátékkal,
dallal, mondókával, tánccal köszöntötték a szép korúakat.
Ezt követően Kirschner Villő tanuló mondott német nyelven
verset, majd a helyi Dalárda szórakoztatta a közönséget. Az
iskolás tánccsoport táncai ismételten tapsra ösztönözte a
közönséget. A műsorra meghívott Tóth Éva és Leblanc Győző előadó művészek operett és magyar nóta műsorát lelkesen fogadta a közönség, sok-sok tapsot kaptak az előadók.
A szemlélőnek jó volt látni az idősek csillogó szemeit, kipirosodott arcukat, kedves mosolyukat. Ez egy igazi ÜNNEP
volt számukra, melyet sokan köszöntek a szervezőknek. Az
előadást követően, immár fehér asztal mellett folytatódott
tovább a köszöntés. Wittmann Csaba alpolgármester üdvözlő gondolatait követően Grúber Zoltán polgármester
majd Dr. Tutervai István háziorvos köszöntötte a szépkorúakat. Időközben a település első embere meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját, mellyel kezdetét vette az ünnepi várakozás, készülődés. A rendezvény hagyományát
követve a falu vezetése köszöntötte a falu legidősebb nőjét,

férfiját és a leghosszabb ideje házasságban élő párját. Az est
további részében ízletes vacsorát tálalt fel a Barátok Asztala
személyzete, miközben tovább folytatódott a beszélgetés,
koccintás, süteményezés. Az aulában a Burschen Kapelle játszott kellemes zenét, melyre mindig voltak párok, akik
táncra perdültek. Egy szép, kellemes, tartalmas vasárnap
délután-koraeste volt, melynek jövőre is lesz folytatása.
A képviselő testület-törvényi kötelezettsége alapján december 1-re hívta a falu lakosságát a Köz(meg)hallgatásra. A
fórumon a képviselő testület megbízásából Grúber Zoltán
polgármester tájékoztatta a lakosságot a település rövid, közép és hosszú távú gazdasági fejlesztési programjának főbb
irányairól, melyet hat hónapon belül kell konkretizálni, véglegesíteni. Az elhangzott fejlesztési elképzelésekhez illetve a
konkrét program kidolgozásához kéri a testület a lakosság,
az intézmények, a civil közösségek javaslatait, melyet összegezve alakítja ki a konkrét fejlesztési, beruházási, üzemeltetési irányokat.
Schmidt Ákos, Wicha János és Kirschner Viola települési
képviselők tájékoztatták a jelenlévőket az önkormányzat és
a lakosság kommunikációs csatornák lehetséges alkalmazásáról, új elemek várható bevezetéséről, továbbá az önkormányzat és a helyi vállalkozók közti folyamatos kapcsolat
kialakításáról, kölcsönös információ átadásról, aktuális, a
vállalkozásokat érintő pénzügyi, adó, pályázati, személyügyi kérdések tájékoztatása például Vállalkozói Klub keretében történő lehetőségekről.
Csapucha Tamás képviselő tájékoztatta a jelenlévőket arról,
hogy a Kecskéd Községért Alapítvány által kezdeményezett
térfigyelő kamera rendszer kialakítására létrehozott 300
ezer forintos alap, ma már mintegy 1.770 ezer forintra duzzadt, melyhez a képviselők- képviselői kereteik terhére, személyenként 125 ezer forinttal, alpolgármester úr 225 ezer
forinttal járult hozzá. Az eddig összegyűlt adomány jelentős, de a célhoz „egy csepp”. Tovább szükséges erősíteni az
adománygyűjtést, melyben számítanak a lakosság egészére.
Kérdésre válaszolva polgármester úr ismételten megerősítette, hogy a térfigyelő rendszerre beadott pályazat nem nyert,
de az önkormányzat keresi és meg is fogja találni a megoldást még akkor is, ha az lépésről lépésre fog megtörténni.

1.
A képviselő testület elfogadta az Önkormányzat
2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek közel 67,31
%-ra, a kiadások 63,6 %-ra teljesültek, ami az időarányos
alatt van.
Az önkormányzat takarékos és megfontolt gazdálkodást
folytatatott. A 2014. I-III negyedévben a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az év
során folyamatosan biztosított volt.
2.
Ismertetésre került az adóbehajtás beszámolója
(2014.I. félév).
Az adóhátralékokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy
minden adónemben rendszeresen vannak elmaradások. Ennek csökkentésére az önkormányzat apparátusa folyamatos
erőfeszítéseket tesz. Mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek esetében vannak olyan tartozások, melyek behajtásának valószínűsége nagyon alacsony (pl.: felszámolás
alatt álló cégek).
3.
Az önkormányzati bérlakások bérleti díjai egységesen, inflációval azonos mértékben (2,8%-kal) kerültek megemelésre 2015. január 1-től.
Az Óvoda u. 4. alatt található bérlakás felújítási költségei
felmérésre kerülnek a következő testületi ülésre annak érdekében, hogy a közeljövőben ki lehessen adni.
4.
A testület elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési
ütemtervet és stratégiai tervet, valamint módosításra került
a 2014. évi ellenőrzési terv.
5.
Az iskolai felvételi körzet a törvényi szabályok

alapján elfogadásra került.
6.
Tárgyalásra került a Község Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulásban való képviselet témája, a
Községet Polgármester Úr fogja képviselni.
7.
Elfogadásra került a szociális tűzifa rendelet.
8.
Tárgyalta a képviselő testület a Kecskédi Sport Kör
elszámolását.
Az egyesület beadta az öltöző felújítás, valamint az öntözőberendezés beruházásainak elszámolását, melyet a képviselőtestület elfogadott. Az egyesület által benyújtott pótmunkák költségei elfogadásra kerültek.
9.
A Kulturális Bizottság vezetője beszámolt az Idősek
napja szervezésének részleteiről.
10.
A Kecskéd Községért Alapítvány elnöke beszámolót
tartott az idei támogatások elszámolásával kapcsolatban.
A képviselőtestület az Ifjúsági Szálláshelyen kültéri fedett
tartózkodóhelyek kialakítására megszavazott 1 millió Forint anyagi hozzájárulást a jövő évi költségvetés terhére.
11.
A tervezett kamerarendszerrel kapcsolatban érkeztek már árajánlatok. Az anyagokat a testület szakértővel
véleményezteti és lehetőség szerint a következő testületi
ülésre elő kívánja készíteni a döntést.
12.
A Kulturális Bizottság vezetője beszámolt az adventi hetek szervezéséről.
13.
A Testület zárt ülés keretében tárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. Mind a 9 kérelmező részére jóváhagyásra került a
havi 5.000,- Ft támogatás.
Következő ülés időpontja: 2014.12.17.

„Backe, backe Kuchen”
A nemzetiségi hét és a Faluszínház keretében az általános iskola 3. 4. 5. osztályos tanulói a törökbálinti Álomzug
társulás „Backe, backe Kuchen” című
bábelőadását nézték meg, rendhagyó
német órák keretében a Művelődési
Ház színháztermében. Az előadás
anekdotameséket tartalmazott egy
régi sváb konyhából. A főszereplő
„Khál” asszony volt, aki rengeteget
mesélt a régi szép időkről, Opa-ról és
Oma-ról, a lánykérésről, a Brauttanzról. A konyhában járva nem maradhatott el a „Grumbianflutn” hozzávalóinak, receptjének a felidézése, a régi
konyhai eszközök megnevezése sem.

A darab magyar – német és tájnyelvi
kifejezéseket ötvözött, a díszletek, a

bábok mind – mind rendkívül igényesek, aprólékos kidolgozásúak voltak.
Jó volt, hogy a gyerekek is az előadás
szereplőivé váltak, hiszen az előadó
velük együtt játszott, énekelt, mondókázott.
Az előadás tartalmas, értékeket hordozó szórakozást biztosított. A gyerekek tátott szájjal nézték a bemutatót,
mert annyi, de annyi szórakoztató
pillanatban volt részük, hogy az nyilvánvalóan hetekig kitart.
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November 16-án Német Nemzetiségi
Gálaműsorra hívtuk a falu aprajátnagyját.
A délutánt a Kinder Band zenészeinek
vidám műsora nyitotta meg, akik kedves dalaikkal többször is mosolyt csaltak a közönség arcára. A zenekar tagjai
a helyi iskola tanulói, vezetőjük Stréhli
György. Őket a nagycsoportos óvodások követték. Körjátékaikat, táncaikat
jókedvűen, örömmel ropták, népviseletük szemet gyönyörködtető volt!
Műsorukat Frész Rita tanította be.
A Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola felsős tánccsoportja az „Öreg
Kecskédi” és a Kocsikázó című táncaikkal léptek a „Nagyérdemű”elé, tánctanáruk Tromposch Klára.
„A hazai németségről az a mondás járja, hogy énekelve, zenélve, táncolva

Mai, rohanó világunkban nagyon fontos, hogy megőrizzük hagyományainkat.
Sajnos egyre kevesebb időnk jut arra,
hogy megismerjük őseink szokásait és
egyre kevesebb energiát tudunk arra
fordítani, hogy megőrizzük azt, amit
elődeink évtizedeken, évszázadokon át
fontosnak tartottak. E novemberi
programsorozat kapcsán lehetőségünk
nyílt arra, hogy újra felfedezzük az értékeket, hogy jobban megismerjük
őseink múltját és kultúráját, erősítsük
identitástudatunkat.
Az idei nemzetiségi hét ünnepélyes
megnyitójára november 7-én került
sor az „Öreg iskolában.” A Művelődési
Ház szervezésében ekkor nyílt ugyanis
a helyi alkotók Szín-Tér-Kép kiállítása,
amely szintén színesítette a hetet. Felkért kiállítók voltak Számné Aprily
Margit festő, Zettisch Róbert természetfotós és a Kézimunka Klub tagjai.
Az igen szépszámú közönség megtöltötte a kiállítóteret, a folyosót, sőt,
még az épület előtt is sokan hallgatták
a megnyitó gondolatokat.
Margitka pasztell képekkel mutatkozott be, mely rendkívül nehéz technika, mivel színes krétákkal való alkotás
igazi bravúrnak számít az alkotói körökben is. A tájképek, csendéletek magányában jól megfért az emberi alakok
ábrázolása.
Róbert – a helyi általános iskola egy-

kori tanulója, természetfotói szintén
lenyűgözte a látogatót, mivel olyan közelről készítette fotóit az állatokról a
természetről, ami nem mindennapi az
ember számára. Volt türelme kivárni a
pillanatot, mikor is bekövetkezhetett
az exponálás.
A kézimunka kör tagjai (16 fő),
Kirschnerné Márta vezetésével szintén
gyönyörű alkotásokat mutattak be,
mely elnyerte éppúgy a fiatalok, mint
az idősebbek tetszését. A nemzetiségi
héten nyitva tartó kiállítást több százan tekintették meg óvodástól, iskolástól az idősekig. Sokan voltak, akik
több alkalommal is visszatértek. Voltak látogatók Oroszlányból, Környéről,
Tatáról, Komáromból, Tatabányáról.
Másnap az énekeké, az énekeseké volt
a főszerep. Hat dalkör vette birtokba a
Művelődési Ház színpadát, hogy német nyelvű illve tájnyelvi dalaikból adjanak elő néhányat. Ezt a rendezvény
a helyi dalárda tagjai gondozták, hiszen olyan településekről érkeztek a
csoportok, akiknél az elmúlt években
már vendégeskedtek dalosaink. A helyi
Dalárdához csoportok érkeztek Solymárról, Máriahalomról, Gántról, Pusztavámról, Vértessomlóról. Fellépett a
helyi óvodások csoportja, akik csengettyű játékukkal jelezték, hogy itt van
az utánpótlás! A szereplést követően a
dalosok megtekintették a helyi alkotók

kiállítását, a kálvária csoportot, a
templomot és baráti vacsoránál idézték fel a délután történéseit. A Dalos
találkozó résztvevői és a hallgatóság
felejthetetlen élménnyel gazdagodott, a
nap emlékét sokáig őrizni fogjuk.
Vasárnap Kutschi András plébános német nyelvű misét celebrált, mely a Dalárda közreműködésének köszönhetően vált igazán ünnepélyessé.
November 11-én az óvodások Márton
napi felvonulása következett. A gyerekek lámpásokkal vonultak a templomba, hogy énekekkel, versekkel idézzék
fel Szent Márton történetét. Műsoruk
végén elfelezték süteményeiket, megosztották társaikkal, szüleikkel a saját
készítésű sütit.

Kecskédi Új Tükör
jönnek a világra, amely találóan jellemzi a német faluközösségeket, amelyekben nincs ünnep, munka, öröm,
bánat, amit ne foglalnának dalba, versbe, ne próbálnának meg zenével esetleg
tánccal is kifejezni”-írta Mannherz
Károly.
A zenei szeretetre való nevelést már a
legkisebbekkel elkezdjük az általános
iskola első évfolyamain. A legbátrabbak a gálán színpadra léphettek és zenélhettek. Harmonikázni, furulyázni
Goór Józsefné tanítja őket.
Az utolsó fellépő csoport a Goldene
Gans diákcsoport volt, amely tánccsoport nemrég ünnepelte 1. születésnapját. Műsorukban az „Új Kecskédi táncok”, a „Lustiges” és a „Viereckig”című
táncok szerepeltek, produkciójukat betanította Kirschner Viola és Szeitl Veronika. A megérdemelt vastaps után a
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Burschen Kapelle zenekaré lett a főszerep. Ők a délután folyamán több tánccsoportnak is a lába alá fújták a ritmust, a nap zárásaként még
énekelhettek, zenélhettek legkedvesebb
darabjaik közül. A zenekar vezetője
Knízner István.
Bízunk benne, hogy a fiatalok a későbbiekben is szívvel-lélekkel igyekeznek
feleleveníteni egyik legszebb örökségünket, a zenét. A kultúr programot
egy kis megvendégelés követte. A
Nyugdíjas Klub tagjai finomabbnál finomabb süteményeket készítettek erre
a délutánra. Bőven jutott belőle fellépőnek, kísérőnek és a közönségnek.
Köszönetet mondunk minden közreműködőnek, segítőnek, akik hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeréhez.
(Tomayer Judit NNÖK elnöke)

