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Január 18-án, vasárnap délután 3 órakor ünnepi 
műsorral köszöntjük a Kultúra Napját, melynek 
helyszíne a Művelődési Ház színházterme. A mű-
sorban fellép a Kinder Band, a Bakfark Bálint Mű-
vészeti Iskola növendékei, tanárai, a helyi óvoda 
balett tagozatos növendékei Csáki Mária művé-
szeti vezetésével, a tizenegy kecskédi zongorista 
növendék, Cservenák Erzsébet többszörös díj-
nyertes prózamondó. Köszöntőt mond Kirschner 
Viola települési képviselő a Kulturális- Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnöke.

Borosgazdák figyelem! 
A szükséges borkezelés elvégzése érdeké-
ben ezúton is jelezzük, hogy az idei bor-
versenyt március 7-én, szombat délután 
3 órakor tartjuk a Művelődési Ház nagy-
termében. A rendezvény tartalmi részéről 
a szokásos szórólapokat és meghívókat 
február végén juttatjuk el a falu lakossá-
gához.

Eltelt a 2014/15-ös megyei I. osztályú 
bajnokság őszi idénye, ezért felkértük 
Linczmaier László vezetőedző-elnöksé-
gi tagot valamint Németh Tamást az 
U19-es csapat vezetőedzőjét-elnökségi 
tagot, hogy értékelje a felnőtt csapat 
teljesítményét, tájékoztassa a szurko-
lókat a csapatot érintő kérdésekről.

• Hogyan értékeled a csapat el-
múlt féléves teljesítményét?
LINCZMAIER LÁSZLÓ (felnőtt csapat 
vezetőedző, elnökségi tag, szakmai ve-
zető)
Majdnem elégedett vagyok. Sokáig re-
mekül szerepeltünk, de kár az utolsó 
meccsért. A szezon nagyon emlékeztet 
a 2 évvel ezelőttire. Ott is meneteltünk 
ősszel, majd az utolsó meccsen szen-
vedtünk vereséget. A különbség annyi, 
hogy szerintem most kiegyensúlyo-
zottabb a mezőny. A Környe kivételével 
bárki megverhet bárkit. A mezőny 
megerősödött, a 2 feljutó, a Tata és a 
Sárisáp tovább emelte a nívót. Sok egál 
meccset sikerült megnyernünk, ezért 
állunk a tabella élén. Már a 3. év, hogy 
a dobogón telelünk és nagy a harc. A 
lényeg, hogy ezt lehetőségként fogjuk 
fel, ne stresszeljünk, mert az végzetes 
lehetne. Eddig sikerült, most is opti-
mista vagyok!

NÉMETH TAMÁS (U19-es csapat veze-
tőedző, elnökségi tag-alelnök)
A csapat teljesítményét  rendkívülinek 
ítélem meg személy szerint, hiszen tu-
dom milyen akadályokat kellett le-
győzni, hogy ide eljussunk, de ez a si-
ker nagyon nagy részben a példátlanul 
jó közönségnek köszönhető. Bátran 
vállalom,hogy ilyen "gyenge" elnökség 
mellett ilyen eredményeket értünk el, és 
itt nem azokat akarom bántani akik 
sokat tettek az elnökségben, hanem a 
szervezéssel voltak a problémák.

• Várakozásnak megfelelően 
szerepelt-e a csapat az ősszel?
LINCZMAIER LÁSZLÓ
A játékosok jó átlagot produkáltak, de 
azért vagyok bizakodó, mert szerin-
tem maradt még bennük tartalék, ma-
ximumot senki nem teljesített. A leg-
egyenletesebb teljesítményt a 

szurkolóink nyújtották.

NÉMETH TAMÁS
A csapat a várakozáson felül szerepelt, 
hiszen más csapatok feltételeit tudva 
nagyot teljesítettek a fiúk.

• Várhatóak-e változások a csa-
pat keretében, vannak-e kiszemeltek? 
Ha igen, publikusak-e?
LINCZMAIER LÁSZLÓ
Van egy viszonylag fix keretünk, jó já-
tékosokkal. Szezononként igyekszünk 
igazolni 1-1 új arcot, aki képes új im-
pulzusokat hozni. Most új elnökség 
alakult, új elnökünk van, így a háttér 
megújult, szerintem meg is erősödött, 
remélhetőleg ez is új lökést ad a csapat-
nak. Konkrétumként pedig, eddig egy 
játékos jelentette be átigazolási szándé-
kát. 1-2 játékos érkezése várható, de 
aláírt papír még nincs.
Aki szinte biztos az Kovács Sándor 
Vértessomlóról. (Ő néhány éve  ját-
szott már nálunk az ificsapatban.)

NÉMETH TAMÁS
Lesznek változások, remélem sikerül a 
terveinket megvalósítani ez ügyben, 
bár én személy szerint annak örülnék, 
ha ez a keret így együtt maradna.

• Van kitűzve konkrét cél a csa-
patnak? Nem feltétlenül helyezésben 
gondolkodva.
LINCZMAIER LÁSZLÓ
A bajnokságban érmet kell szereznünk 
és a kupában is szeretnénk jól szerepel-
ni! Tavasszal bedobunk mindent, de 
sok fog függeni Fortunától is

NÉMETH TAMÁS
Az első háromban lenni - ez a konkrét 
cél.

• Hogyan alakul a téli felkészü-
lés, mikor kezdődik az alapozás? Van-
nak-e már lekötött felkészülési mérkő-
zések illetve várható-e az 
utánpótlásunkból érkezők beépítése?
LINCZMAIER LÁSZLÓ
A felkészülés jan. 14-én kezdődik. Idén 
is indul téli műfüves bajnokság, erre 
beneveztünk. 20 csapatos torna lesz. 
Ezenkívül 2 meccset szeretnénk még 

lekötni. Az egyik szinte biztos, hogy a 
Mór lesz. Jó csapat és van nagy műfü-
ves pályájuk, ami a várható időjárási 
körülményeket tekintve sem mellékes. 

NÉMETH TAMÁS
Január 14-én kezdődik a téli felkészü-
lés, heti 3 edzéssel, majd edzőmeccsek-
kel, melyekre minden kedves érdeklő-
dőt várunk.
Mint az U19-es csapat edzője büszkén 
mondhatom, hogy az utánpótlás be-
építése folyamatosan zajlik. Egy ilyen 
remek csapatba borzasztó nehéz a fia-
talokat beépíteni, ha nincs türelmük 
kivárni, hogy beverekedjék magukat a 
kezdő csapatba. Azért ne felejtsük el, a 
2 éve bajnok ifi csapatból játszik 
Tomayer Roland, Karcagi Joci, Karcagi 
Gergő, Grósz János és Jóni Attila is el-
kezdi a téli felkészülést. Egyúttal sze-
retném megköszönni Karcagi József 
munkáját és hozzáállását, aki bejelen-
tette távozási szándékát.

• Megye I-ben sok utánpótlás-
csapatot kell indítani. Sajnos a merítési 
lehetőségek korlátozottak, milyen lépé-
seket tesz a klub ezen a területen?
LINCZMAIER LÁSZLÓ
A környező településeken vagyunk 
kénytelenek körbenézni. A közeljövő-
ben lesz megbeszélésünk a kömlődi és 
dadi vezetőkkel, onnan próbálunk gye-
rekeket toborozni.

NÉMETH TAMÁS
Sajnos valóban ez a helyzet, legna-
gyobb gondunk az utánpótlással van/
lesz, hiszen  kevés a  létszám, pl. az IFI 
csapatból 6 IFISTA van a többit a ser-
dülőből visszük fel, így is éppen, hogy 
ki tudunk állni a mérkőzéseken. 
Ugyanez van az  U16-nál is. Várjuk a 
focit kedvelő gyerekek jelentkezését!

Boldog, sikeres és sportélményekben 
gazdag új évet kívánunk a játékosok és 
az elnökség tagjainak nevében minden 
támogatónak és szurkolónak! Hajrá 
Kecskéd!

Mit is lehetne hozzáfűzni? Úgy legyen! 
Erőt, egészséget és kitartást hozzá!
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Decemberi színes
A decemberi hónap számos helyi szer-
vezetének évzáró rendezvényeit is je-
lentette. Ebbe a sorba illik, hogy a Ka-
tolikus Karitász 22 fős önkéntesei az 
advent jegyében év végi összejövetelt 
tartottak, ahol visszatekintettek az el-
múl hónapok eseményeire. A humani-
tárius szervezet helyben segíti a szoci-
álisan rászorulókat. Ha mód van rá, 
központi és egyéni adományok szét-
osztásában segédkeznek. Ebben az év-
ben a katolikus paplak felújításánál, a 
temetőkertben és annak környéke 
rendbetételén vállaltak munkát. A 
szorgos „kis” csapat szükség szerint a 
helyi közösségek, rendezvények mun-
kájában is önzetlenül segít. 

Az Oroszlányi Bakfark Bálint Művé-
szetiskola és a Művelődési Ház közös 
szervezésében 2014. szeptemberétől 11 
gyermek és kisdiák zongorázni tanul 
heti két alkalommal az intézményben. 
Sőt a szolfézs órát is itt helyben tudjuk 
biztosítani. Mindez óriási segítség a 
szülőknek, hiszen nem kell gondos-
kodni a gyermek szállításáról Orosz-
lányba. Az osztály diákjai 5-14 évesek 
és valamennyien helyiek és a művésze-
ti iskola beiratkozott diákjai. December 
közepén zongora vizsga keretében szá-
mot adtak addigi tudásukról Licsák 
Attila zongoraművész (a gyerekek ta-
nára), Domina József igazgató, Bóna 
Ilona igazgató helyettes, az iskola zon-
gora tanszékének tanára, a szolfézs ta-
náruk és Molnár Ferenc Művelődési 
Ház igazgató előtt. Az egyéni minősí-
tést követően valamennyien osztályza-
tot kaptak. A jövöre való tekintettel 
lehetőség nyílik a zongora osztály bő-
vítésére, továbbá más hangszereken ta-
nulás indítására amennyiben a jelent-
kezők létszáma eléri a minimum 8 főt.   

A Lovas Baráti Kör- immáron többedik 
alkalommal, a Horgásztanyát válasz-
totta az éves közgyűlésük helyszínéül, 
ahol a tagságon kívül megjelent a tele-
pülés polgármestere és több, helyi kö-
zösség, intézmény vezetője. Az egyesü-
let elnöke Neckernusz József beszámolt 
az elvégzett munkáról, mely az egye-
sület életében kiemelkedő év volt. Rövi-
den felsorolni szinte képtelenség a ja-
nuártól decemberig megtartott 
rendezvényeket, bemutatni és értékelni 
a versenyeket. Mégis az egyesület életé-
ben jelentős esemény volt a két lovas-

verseny (Sejba kupa, VI. Lovas nap), a 
Császári lovasverseny, a Húsvéti nyúl-
futtató, a Március 15-i ünnepség lovas 
demonstrációja, a szüreti vigadalom és 
a lovas Mikulás. Számos rendezvé-
nyükhöz helyi intézmények és civil 
közösségek is társszervezőként csatla-
koztak, mely a jövőre nézve is köve-
tendő. Az egyesület tagsága elfogadta 
az elnökség szakmai és pénzügyi be-
számolóját, majd meghatározták a 
2015. év főbb feladatait. Az est baráti 
beszélgetéssel és Művelődési Ház veze-
tőjétől kapott- az elmúl 2 esztendő lo-
vas vonatkozású, DVD képek megte-
kintésével folytatódott.

December 12-én az este a Sportkör 
Klubszobájában gyülekeztek az immá-
ron deres hajú, egykori focisták, hogy 
felidézzék 1979-es esztendő történéseit. 
A baráti találkozót Neckernusz József 
(Néga) az akkori sportkör elnöke, a 
csapat edzője és mindenese szervezte. 
Köszöntőjében felidézte a 35 évvel ez-
előtti sport év eseményeit. A csapat a 
Körzeti Bajnokságban szerepelt és a 
bajnokság végén a II. helyen végzett. 
Jogot szereztek arra, hogy induljanak 
a Magyar Népköztársaság Kupában, 
mely akkor is egy kiugrási esemény-
nek számított focista berkekben. Csa-
patunk selejtezőt játszott a Környével 

(1:1, tizenegyesekkel továbbjutottunk) 
a Daddal (3:3, tizenegyesekkel tovább-
jutottunk) a Szomóddal (6:0), a Tb. 
Vasassal (3:1), majd következett a Tatai 

Rákóczi (2:1), a KOMÉP (2:1), a Dorog 
(NB.II. 1:1, alacsonyabb osztályú csa-
patunk jutott tovább) és végül az ak-
kor már NB I.- ben szereplő Dunaújvá-
rosi Kohász (0:2). Ez utóbbiak elleni 
mérkőzésre napra pontosan 1979. dec-
ember 12-én került sor a helyi focipá-
lyán. Tudósítókat idézve; enyhe idő, 
orkán erejű széllel, ötszáz (500) néző. 
Csapatunknak az első félidőben meg 
kellett küzdenie a szembe széllel is. 
Több helyzetet dolgoztunk ki, a vendé-
gek kapuja érintetlen maradt. A Duna-
újváros viszont két gól előnnyel vo-
nulhatott szünetre. A második 
félidőben a két tizenhatos között folyt 
a játék, gól már nem esett. Így csapa-
tunk vesztesen, de emelt fővel fogadtak 
a sok, sok szurkolói gratulációt. A 

Nemzeti Sport szakújságírója kiválóra 
minősítette a járási csapat játékát, kü-
lönösen a hatalmas akaraterőt a csupa 
szív játékot emelte ki, továbbá azt, 
hogy a Dunaújváros nagyobb rutinjá-
nak köszönhette a továbbjutást. „Hő-
seink”- Busch Ferenc, Koloszár Szilárd, 
Velmovszki Ferenc, Handl Béla, 
Neckernusz József, Nikits László, 
Kevling Ferenc, Tomayer István, 
Kirschner Ferenc, Szluka Sándor, Kentai 
István, Busch Imre, Tomayer András, 
Haász István, Tuba Gyula, Handl Mi-
hály, Wicha Alajos közül nyolcan vol-
tak jelen az emlékezésen. Sajnos hár-
man, már az égi futballpályán kergetik 
a labdát, de róluk is megemlékeztek az 
egybegyűltek.  
A baráti találkozó részvevői a késé esti 
órákban is anekdotáztak, emlékeztek 
sportpályafutásuk történéseire. Mint 
ahogyan az ilyen berkekben már meg-
szokott, a zrikálás, egymás ugratása 
sem maradt el. Szép volt Fiúk!  

"A" CSOPORT TATABÁNYA GROSICS STADION MŰ-
FÜVES PÁLYA 
1, Vértessomlói KSK 
2, TÉG FELSŐGALLA 
3, Vértesszőlősi SE 
4, Gyermely-Szomor LE 
5, Tardosi FC 

Mérkőzések:
1, 2015.01.24. szombat 12:00 Vértessomlói KSK - TÉG 
FELSŐGALLA 
2, 14:00 Vértesszőlősi SE - Gyermely-Szomor LE 
3, 2015.01.31. szombat 12:00 Vértessomlói KSK - Vér-
tesszőlősi SE 
4, 14:00 TÉG FELSŐGALLA - Tardosi FC 
5, 2015.02.03 kedd 18:00 TÉG FELSŐGALLA - Vértes-
szőlősi SE 
6, 2015.02.04. szerda 18:00 Gyermely-Szomor LE - Tar-
dosi FC 
7, 2015.02.07.szombat 12:00 Vértessomlói KSK - Gyer-
mely-Szomor LE 
8, 14:00 Vértesszőlősi SE - Tardosi FC 
9, 2015.02.10. kedd 18:00 Vértessomlói KSK - Tardosi FC 
10, 2015.02.11. szerda 18:00 TÉG FELSŐGALLA - Gyer-
mely-Szomor LE 

"B" CSOPORT OROSZLÁNY MŰFÜVES PÁLYA 
1, DAD KSE 
2, Bakonysárkányi SE 
3, KECSKÉD KSK 
4, OSZE Oroszlány 
5, SZÁKSZENDI FC 

Mérkőzések:
1, 2015.01.24. szombat 12.00 DAD KSE - Bakonysárká-
nyi SE 
2, 14:00 KECSKÉD KSK - OSZE Oroszlány 
3, 2015.01.31 szombat 12:00 DAD KSE - KECSKÉD KSK 
4, 14:00 Bakonysárkányi SE - SZÁKSZENDI FC 
5, 2015.02.03 kedd 18:00 Bakonysárkányi SE - KECS-
KÉD KSK 
6, 2015.02.04. szerda 18:00 OSZE Oroszlány - SZÁK-
SZENDI FC 
7, 2015.02.07.szombat 12:00 DAD KSE - OSZE Orosz-
lány 
8, 14:00 KECSKÉD KSK - SZÁKSZENDI FC 
9, 2015.02.10. kedd 18:00 DAD KSE - SZÁKSZENDI FC 
10, 2015.02.11. szerda 18:00 Bakonysárkányi SE - OSZE 
Oroszlány 

"C" CSOPORT TOKODI-ÜVEGGYÁR MONOSTORI TI-
VADAR MŰFÜVES PÁLYA 
1. Nyergesújfalu SE 
2. PILISCSÉVI SE 
3. Kesztölci SE 

4. SÁRISÁPI BSE 
5. Lábatlani ESE 

Mérkőzések:
1, 2015.01.24. szombat 12:00 Nyergesújfalu SE - PILIS-
CSÉVI SE 
2., 14:00 Kesztölci SE - SÁRISÁPI BSE 
3, 2015.01.31. szombat 12.00 Nyergesújfalu SE - Kesz-
tölci SE 
4, 14:00 PILISCSÉVI SE - Lábatlani ESE 
5, 2015.02.03 kedd 18:00 PILISCSÉVI SE - Kesztölci SE 
6, 2015.02.04. szerda 18:00 SÁRISÁPI BSE - Lábatlani 
ESE 
7, 2015.02.07.szombat 13:00 Nyergesújfalu SE - SÁRISÁ-
PI BSE 
8, 15:00 Kesztölci SE - Lábatlani ESE 
9, 2015.02.10. kedd 18:00 Nyergesújfalu SE - Lábatlani 
ESE 
10, 2015.02.11. szerda 18:00 PILISCSÉVI SE - SÁRISÁPI 
BSE 

"D" CSOPORT KOMÁROM CZIBOR ZOLTÁN STADION 
MŰFÜVES PÁLYA 
1, BANAI KSK 
2, Tatai AC 
3, Komárom VSE 
4, KOCS KSE 
5, Süttői SC 

Mérkőzések:
1, 2015.01.25. vasárnap 14:00 BANAI KSK - Tatai AC 
2, 16:00 Komárom VSE - KOCS KSE 
3, 2015.02.01. vasárnap 14:00 BANAI KSK - Komárom 
VSE 
4, 16:00 Tatai AC - Süttői SC 
5, 2015.02.03 kedd 19:30 Tatai AC - Komárom VSE 
6, 2015.02.04. szerda 19:00 KOCS KSE - Süttői SC 
7, 2015.02.08. vasárnap 14:00 BANAI KSK - KOCS KSE 
8, 16:00 Komárom VSE - Süttői SC 
9, 2015.02.10. kedd 19:30 BANAI KSK - Süttői SC 
10, 2015.02.12. csütörtök 18:00 Tatai AC - KOCS KSE 

Negyeddöntők:  
I. Tatabánya 2015.02.14. szombat 14:00 A/1. - B/2. 
II. Oroszlány 2015.02.14. szombat 14:00 A/2. - B/1. 
III. Tokod - Üveg 2015.02.14. szombat 14:00 C/1. - D/2. 
IV. Komárom 2015.02.15. vasárnap 14:00 C/2. - D/1. 

Elődöntő:  
A. Oroszlány 2015.02.18. Szerda 18:00 I./Győztes - II/
Győztes 
B. Komárom 2015.02.19. Csütörtök 18:00 III/Győztes - 
IV/Győztes 

Döntő: 2015. Február 22. 14 óra Tatabánya

Téli műfüves bajnokság (20 csapat)
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Advent harmadik vasárnapján ismétel-
ten helyi és környékbeli kézművesek 
töltötték meg a Művelődési Ház aulá-
ját és nagytermét. Erre az alkalomra 
mintegy 22 kézműves várta az falu la-
kosságát, hogy megismertessék porté-
kájukkal az érdeklődőket. A vásár há-
ziasszonya, egyik szervezője Sebes- 
tyénné Eszter ismét kiváló munkát 
végzett, melyért ezúton is köszönet. A 
sok, sok kézműves csoda mellett ismé-
telten kedves színfoltot jelentett a helyi 
óvónők és a kézimunka klub két ügyes 
kezű, kreatív testvér párjának Mártá-
nak és Babának a karácsonyt idéző 
munkái. A nap folyamán több száz ér-
deklődő és vásárló tekintette meg a vá-
sárt, mely egyben a termékek kiállítása 
is volt.               
Erre az alkalomra szerveződött a már 
hagyományosnak mondható Faluka-
rácsonyi Ünnepi műsor. A Művelődési 
Ház vezetője Molnár Ferenc összekap-
csolta a két rendezvényt, hogy az ün-
nep legyen igazi ÜNNEP. A zsúfolásig 
megtelt színházteremben mákos és 
diós kalácstól illatozó asztalok is emel-
ték az ünnep fényét. A falu polgármes-
terének ünnepi gondolatait követően a 
HeMo Musical Stúdió növendékei ze-
nés, táncos, irodalmi szerkesztett mű-
sorral kedveskedtek a közönségnek. Az 

előadás után érkezett a forralt bor, a 
tea, a szaloncukor és a pogácsa, melyet 
csendes beszélgetés, az elmúlt ünnepek 
felidézése tett még ünnepibbé. A szere-
tet asztal költségeit az önkormányzat 
az ünnepi műsor anyagi részét az in-
tézmény biztosította.

A Német Nemzetiségi Általános Iskola 
5. osztályos tanulói rendhagyó ma-
gyar irodalom órán vettek részt a Mű-
velődési Ház Könyvtárában, ahol Mol-
nár Ferenc az intézmény igazgatója 
mutatta be a megújult könyvtár hasz-
nálatát. Szorgalmazta az olvasás fon-
tosságát, a gondolkodó, képzett, ér-
deklődő egyének sokrétűségét. A 
gyerekek ezután feladatot kaptak taná-
ruktól Helga nénitől, majd két csoport-
ban búvárkodtak a gyermek és ifjúsági 
irodalom kötetei között. Az óra végén 
többen jelezték beiratkozási szándéku-
kat, mely a későbbiekben aktualizálha-
tó- szülői felelősségvállalással.   
     
A Nyugdíjas Klub decemberi klubnapja 
a karácsony jegyében telt. Ügyes kezű 
asszonyok kenték a zsíros kenyeret, 
szeletelték a hagymát, dióval, szalon-
cukorral, ünnepi díszekkel, gyertyák-
kal díszítették az asztalokat, a kony-
hában készült a forralt bor és a cu- 

kormentes tea- gondolva a diabetesze-
sekre. Az érkező klubtagok ismételten 
megcsodálhatták az ünnepi díszbe öl-
töztetett fenyőfát, miközben érkeztek 
a meghívott vendégek is. Ezen alka-
lommal is Pula Jánosné Lujzika kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd 
felidézte az advent a karácsony meleg-
ségét. A Gánti Szent Vendel kórus gyö-
nyörű szép adventi dalokkal kedves 
kedveskedett az ünneplő közösségnek, 
majd az Általános Iskola diákjai mu-
tatták be a „Cristkindl”-t, melyet 
Tomayer Judit tanárnő tanított be. Ezt 
követően a nyugdíjas klub férfi tagjai 
rövid, szívhez szóló műsorral lepték 
meg tagtársaikat, melynek ismételten 
szép sikere volt. Az alkalmi csoportot 
Varga Sándor tanította be. Az est hát-
ralévő időszakába a vezetőség meg-
ajándékozta a klubtársakat, sőt, a je-
lenlévők közül is többen ajándékozták 
meg asztaltársaságuk tagjait, majd 
poharakba került a forralt bor és a tea. 
Szép, emlékezetes este volt klubtagnak, 
vendégnek egyaránt. A tagság ezúton 
is köszöni Lujzika önzetlen, energia 
gazdag éves munkáját, mellyel igyek-
szik összetartani és képviselni ezt a kö-
zösséget!

A Kecskéd községért 
Alapítvány hírei:
Októberben valamennyi kecskédi háztartásba eljutattunk 
egy alapítványi beszámolót. Ebben tájékoztattuk Önöket 
többek között arról, hogy elkészült a Kálvária Szoborcso-
port valamint milyen további fejlesztéseket tudtunk végre-
hajtani a plébániánkból átalakított ifjúsági szálláshelyün-
kön. Kiadványunkban jeleztük, további anyagi és 
társadalmi munka- felajánlásokat továbbra is szívesen fo-
gadunk.
Ennek kapcsán a következő felajánlások érkeztek:
Kálvária Szoborcsoportnál elhelyezett gyertyatartót 
Blaschek József ingyenesen készítette el.
A Kecskédi Nyugdíjas Klub egy 108 darabos tányér garni-
túrát vásárolt az ifjúsági szálláshelyre.
Az Extreme Park Kft. a korábbi térítésmentes felajánlásait 
megtoldotta dísznövényekkel és fákkal, melyből még a tó-
parti játszótérre is jutott. 
Önkormányzatunk 2 db. nagyméretű szaletli költségeinek 
finanszírozását vállalta (1.000.000,-Ft.) A szabadtéri kiülő-
ket már meg is rendeltük a helyi Gyöngy Holz Kft-nél.
Fazekas Gyula lemondott pályázatainkkal kapcsolatos 
műszaki ellenőri díjazásáról. Ennek kapcsán 420.000,- Ft. 
támogatást fizetett be alapítványunk számlájára. 
Az ifjúsági szálláshely pótmunkáira 533.400,- Ft-ot fizet-
tünk ki. Ebből az önkéntes munkavállalóink által elvégzett 
munka értéke 469.900,- Ft-ot tett ki.
Kaszányiné Ruppert Tímea az alapítvány évi 60.000.,- Ft-
os könyvelési díjáról lemondott a Kecskédi Néptánc Egye-
sület javára, melyből a gyermekek kapnak új fellépő ruhá-
kat.
Valamennyi támogatónknak ezúton is köszönjük az ön-
zetlen felajánlását!

Kuratóriumi ülés (2014. december 10.): 
Októberi önkormányzati választásokat követően Witt-
mann Csaba lett az alapítványunk új alelnöke. (Alapsza-
bályunk értelmében a mindenkori alpolgármester tölti be 
az alelnöki pozíciót.) Hartman József korábbi alelnök, ala-
pító tagként továbbra is a kuratórium tagja maradt. Mun-
kájára ezután is számítunk. Kuratórium elnöke és Grúber 
Zoltán polgármester úr egy-egy oklevéllel köszönte meg 
Szalados Mihály leköszönt elnök, Hartman József volt al-
elnök munkáját, akik hosszú időn keresztül kifejtett átla-
gon felüli tevékenységükkel nagymértékben hozzájárul-
tak az alapítványunk sikeres működéséhez, ezúton is 
köszönjük a munkájukat.
A Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola hátsó ud-
vari ajtójának cseréjéhez 125.000-Ft. támogatást biztosít 
alapítványunk kuratóriuma.
Ifjúsági szálláshely II. pályázati ütemével kapcsolatos 
munkálatok elkészültek. Tavasszal ezt egy kerti parti kere-
tében szeretnénk megünnepelni, melyre a projekt megva-
lósításában résztvevő valamennyi kivitelezőt, társadalmi 
munkát végzőt és felajánlást tevőt szeretnénk meghívni. 
Felmerült, hogy ifjúsági szálleshelyünket valamelyik vé-
dőszentről nevezzük el. Amennyiben az egyházzal történt 
egyeztetést követően megállapodás születik a névadásról, 
Számné Áprily Margit helyi festőművész felajánlotta, 
hogy egy olajfestményt készít a névadóról. Köszönjük 
nagyvonalú felajánlását.
Ifjúsági szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos felhívá-
sunkra Geiszt Mártától és Palotás Zsuzsannától érkezett 
be pályázat. A kuratórium mindkét pályázót alkalmasnak 
tartotta arra, hogy ellássa az üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokat. Végleges döntést terveink szerint a soron kö-
vetkező ülésünkön hozunk.
Döntés született, hogy a 2013-as évben alapítványukhoz 
befolyt SZJA 1% teljes összegét (657.296-Ft-ot.) a kamera-
rendszer kiépítésére fordítjuk.              Csapucha Tamás sk. 

Magyar bajnoki érem tatabányai színekben!
Szinte minden hétvégén tatamira lépnek a tatabányai judosok. Mely-
nek tagja Jánik Viktor aki szép számmal nyeri az érmeket és méltón 
képviseli iskoláját. Ez a sportág fogyasztásokkal ját ami még kihívás 
a sportoló számára is és nem csak az ellenfelével hanem a kora reggeli 
mérlegeléssel is meg kell küzdeni !Az idei Zeltwégi nemzetközi verse-
nyen Ausztriában második helyen végzett. Győri világ kupán ötödik 
helyet szerezte meg Viktor nagyon szépen küzdött a nemzetközi rivá-
lisai ellen .Nyáron sem unatkozott Cegléden és Balatonfüreden Szlo-
vákiában edzőtáborozott. Szeptembertől újra tatamira lépett hétvé-
genként. Oroszlányon kezdtük a megméretetést ahol első helyen zárt 
következő héten Tatabányán szintén a dobogó legfelső fokára állha-
tott. Ezután következett a serdülő korosztálynak a Nemzetközi válo-
gató verseny a Paksi atomkupa nagy küzdelmekben vett részt és első 
helyen zárt .Baján megrendezték a Magyar bajnokságot ,minden gye-

rek álma ,hogy megnyerje Viktornak az álma valóra vált. Ezzel az eredménnyel méltón képviselte magát a szép eredmé-
nyekkel edzője Kunyik Zsolt bizalmát élvezve elvitte őt Ceglédre az Ifjusági országos bajnokságra ,ahol két három évvel 
idősebb korosztállyal versenyzett. Nagy meglepetésére ez a kicsi fiú alul hagyta a nála idősebbeket és a dobogóról lecsúszva 
az ötödik helyen végzet. A Serdülő magyar válogatott kerettel Szlovéniába utazott Koroska openre, ahol Viktor nem tudta 
magából kihozni a száz százalékot betegsége és sérülése miatt, így hetedik lett. Ezen eredmények után meglett hívva Ka-
posvári színekben a csapatbajnokságra melyet Budapesten rendeztek az Ute csarnokában. Viktor mindent megtett a győ-
zelemért összes meccsét iponnal nyerte viszont csapatban harmadik helyen zártak. Ezt megalapozva bekerült IJF válogatott 
kerettagságba mely felkészíti őket a 2017-es Győrben megrendezett Ifjúsági olimpiára. Az idei év Tatai edzőtáborral zárul.
Köszönjük szépen a Kecskédi Általános Iskola testnevelő tanárának és egyben osztályfőnökének Zuborné Rizing Valériának 
a felkészítést és edzőjének Kunyik Zsoltnak.
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Gyönyörű adventi hagyományainkat 
aktualizálva december 24-én, a 18 is-
kolás diák két csoportba szerveződve 
ismételten bemutatták a „Cristkindl”-t. 
Előzetes értesítést követően a település 
lakossága értesülhetett az eseményről, 
majd a fogadói szándékot követve ter-
veződött meg az útvonal. A jelzett na-
pon délután szóltak a kolompok- az 
igazán tavaszias időben, majd a cso-
portok felkeresték a közel harminc csa-
ládot, akik tárt kapukkal, tiszta szív-
vel, megterített asztallal várták az 
érkezőket és kísérőiket. Öröm volt 
megtapasztalni, hogy az ünnepi díszbe 
öltöztetett nappalik, a feldíszített fe-
nyőfák, a karácsonyra jellemző illatok, 
a barátságos, csillogó szemek mind, 

mind a várakozást tükrözték vissza. 
Ehhez járultak hozzá a gyerekek, aki-
ket kiválóan készített fel tanáruk 
Tomayer Judit. A tudósító azt is meg-
tapasztalta, hogy a gyerekek is vidá-
man, önfeledten és egyáltalán nem 
„kényszer” alatt teljesítették a már, 
már művészi feladatot. Az úton folyt a 
tréfálkozás, beszélgetés mindamellett, 
hogy megmaradt az ünnep méltósága. 
Este, a szentmise előtt mindkét csoport 
közösen mutatta be a „Cristkindl”-t a 
Szent Anna templomban. A mise után 
a templomtéren- a Betlehemi jászol 
környékén a helyi Dalárda tagjai for-
ralt borral kínálták a jelenlévőket, mi-
közben Németh Attila harmonikás ve-
zetésével az alkalmi zenekar játszott 

karácsonyi dalokat. Ez utóbbinak is-
mételten hagyománya lett, mivel 1958-
tól- hosszú évtizeden keresztül a zené-
szek szentestén találkoztak a néhai 
Hartmann András bácsi háznál, ott 
próbáltak, majd felvonultak a temp-
lomhoz, ahol muzsikáltak a falu kö-
zösségének. Ezt a hagyományt foly-
tatja immáron 19 éve lánya Német 
Ferencné Terike, aki ezáltal is, mintegy 
folyamatként tekint édesapja emléké-
nek őrzésére. Most már őnáluk talál-
koznak a zenészek szentestén minden 
különösebb invitálás nélkül. Szép ha-
gyomány, köszönet érte!    
    
                                   (Molnárferi)

2014. december 12-én felhívással 
fordultunk Önökhöz. Ekkor erre 
a célra 1.897.296,-Ft. gyűlt össze. 
Nemes cél érdekében ismét bebi-
zonyosodott, hogy képesek va-
gyunk az összefogásra. Hiszen 
felhívásunkat követően évvégéig 
további 462.000.-Ft. támogatás 
érkezett számlánkra.
2014. december 31-ére, a példa-
értékű összefogásnak köszönhe-
tően már
2.359.296.-Ft.-ra nőtt
a kamerarendszer kiépítésére 
szánt alap.
Az alábbi kimutatás adományo-
zók névsorát tartalmazza. 
(2014. 12. 13-2014.12.31-ig)
Tájékoztató a kamerarendszerrel 
kapcsolatos adománygyűjtés-
ről.
2014. december 12-én felhívással 
fordultunk Önökhöz. Ekkor erre 
a célra 1.897.296,-Ft. gyűlt össze. Nemes cél érdekében ismét bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk az összefogásra. Hi-
szen felhívásunkat követően évvégéig további 462.000.-Ft. támogatás érkezett számlánkra.
2014. december 31-ére, a példaértékű összefogásnak köszönhetően már
2.359.296.-Ft.-ra nőtt a kamerarendszer kiépítésére szánt alap.
Az alábbi kimutatás adományozók névsorát tartalmazza. (2014. 12. 13-2014.12.31-ig)

Tájékoztató a kamerarendszerrel 
kapcsolatos adománygyűjtésről

Tisztújító 
közgyűlés
December első hétvégéjén tisztújító közgyűlésre volt 
hivatalos a Sport Egyesület tagsága, akik közül 71 fő 
regisztráltatta magát az egyesületben, tehát jogilag is 
határozatképes volt a gyűlés. A tisztújításhoz szüksé-
ges „procedúrák” megállapítása után a jelenlévők 
meghallgatták a Eck Ferenc Zsolt elnöki „szakmai” és 
pénzügyi „beszámolóját”, mely rendkívül „vékonyra” 
sikeredett, amit a tagság döntő része kérdés, hozzászó-
lás nélkül tudomásul vett és elfogadott. 
Ezt követően a Jelölő Bizottság vezetője Gelbman Fe-
renc javaslatot tett az elnök személyére és a vezetőség 
tagjaira. A leadott szavazatok alapján az 

Egyesület elnöke: Szalados Szabolcs

Elnöksége
Németh Tamás– elnökségi tag, alelnök
Balogh József – elnökségi tag, titkár
Varsányi János– elnökségi tag, gazdasági vezető

Schmuck Norbert– elnökségi tag, utazás és utánpót-
lás-koordinátor
Linczmaier László– elnökségi tag, szakmai vezető
Tomayer Szilárd- elnökségi tag, műszaki vezető

Felügyelő Bizottság
Stoffer József, Schmuck Gusztáv, Nikits László
Az első elnökségi ülésen a tagok megállapodtak a 
tisztségeikről.

Az elnökség az alábbi személyekre  is számít az alábbi 
feladatok ellátására:

Baranya Tibor:  technikai vezető
Tromposch Csaba: sajtóreferens
Udvarias Zoltán: sajtóreferens
Tomayer András: internet, adminisztáció
Sebestyén Lajos: segítségére az elnökség a műszaki fel-
adatok terén számít
Szabó Péter: segítségére az elnökség az utánpótlás -to-
borzás, versenyeztetés terén számít

Az elnökség nevében Boldog Új Évet, és aranyérmek-
ben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves kecskédi 
sportbarátnak !!!

Emlékeztető a 2014.december 17-i testületi ülésről

1. Két ülés közti eseményekről számolt be a Polgármester. 
- dec. 1. képviselők kötelező továbbképzése, minden helyi 
képviselő és a polgármester is részt vett az egynapos kép-
zésen 
 - dec.1.: Közmeghallgatás 
 - dec. 6. Kecskéd Községi Sportkör tisztújító közgyűlés: 
Szalados Szabolcs az újonnan megválasztott elnök 
 - dec. 8. Műszaki bizottsági ülés, fő témája a Tó utcai be-
szakadt útszakasz mielőbbi javítása, valamint 3 veszélyes 
kereszteződésbe forgalomsegítő tükör megvásárlása és an-
nak kihelyezése. A Malom utca – Majki utcai keresztező-
désbe a tükör kihelyezésre került, a többihez a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. engedélyére van szükség. 
- dec. 13. Kecskédi Lovas Baráti Kör évzáró 
- dec. 14. Falukarácsony, Kézműves vásár 
- dec. 16. Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghall-
gatása 
 - az Önkormányzat által vásárolt hóhúzó megérkezett 
2. Az Önkormányzat 2014 évi költségevetési rendeletének 
módosítását a képviselő testület elfogadta. 
3. A köznevelési tanácsba a testület Kirschner Viola Képvi-
selő asszonyt delegálja. 
4. Közép-Duna Vidéke Hulldék Gazdálkodási Társuláshoz 
csatlakozni kívánó települések csatlakozási szándékát a 
képviselő testület elfogadta. 
5. Fogászati ügyelethez csatlakozás, támogatási megállapo-

dást a testület elfogadta. 
6. Közterületek elnevezésének és annak megváltoztatására 
irányuló kezdeményezési rendeletet a képviselő testület el-
fogadta. 
7. Egyebek: 
- Az általános iskola 125 éves évfordulójának rendezvény-
sorozatát elvi és anyagi szinten támogatja a képviselőtes-
tület, részletes költségkalkuláció mellett 
 - Az iskola épületének problémáival kapcsolatban a Mű-
szaki bizottság egy bejárás keretében priorizálja a felme-
rült fejlesztési területeket és lehetőség szerint forrásokat 
teremt. 
 - A Kecskédi Sport Kör befogadó nyilatkozat kiadását a 
testület elfogadta. 
 - A belső ellenőrzési jelentést a testület elfogadta 
 - Az „öreg” iskola első, hátsó rész fűtésének összeépítési 
munkálataira érkezett három árajánlat alapján a testület a 
Kirschner Fém Kft-t választotta, és megbízza Polgármester 
Urat a megrendeléssel és a szerződés megkötésével. 
 - Járdafelújítás: Vasút - Fő utca kb. 20 millió ft (1,5mft 
többletmunka volt rajta) 
- A kamerarendszer ajánlatai megérkeztek, műszaki kiér-
tékelése folyamatban van. 
 - A weblap koncepcióját kialakítja a testület 2015 elején, 
ehhez szükségünk van minden segítségre. 
Kérjük ötleteiket, hogy mit szeretnének látni a község 
weboldalán, melyet a kepviselok@kecsked.hu e-mailcímre 
várjuk! 


