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VÁLLALKOZÓI KLUB
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kecskédi Vállalkozói Klub első rendezvényére!
Időpont: 2015. március 31. 16:30-20:00 óra
Helyszín: Művelődési Ház Kecskéd
A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük
legkésőbb 2015. március 24-ig jelezze a schmidt@psmt.hu vagy a wicha@psmt.hu e-mail
címen.

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

2015. MÁRCIUS

„Farsang napja eljött már…”

Témák
16:30 - 17:00

17:00 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 – 20:00

20:00-

Megnyitó, bemutatkozás
- vállalkozói klub célja
- vállalkozások Kecskéden
Schmidt Ákos, Wicha János
EKÁER rendszer bevezetése, gyakorlati tapasztalatok
előadó: NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatóság képviselője
Szünet
Kecskéd község legnagyobb adózói
Elismerő oklevelek átadása, Grúber Zoltán polgármester
„Az én történetem”
RE-VI Trans Kft. – Kelemen Pál
A fejlődés a legfontosabb! Mi kell a fejlődéshez?
- piac
- stratégia
- szervezet
- kapacitás
Schmidt Ákos, Wicha János
Zárás, kérdések

Mindenkit szeretettel várunk!

Schmidt Ákos

Wicha János

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.

Leejteni is nehéz lett volna egy tűt,
nemhogy felvenni a Kecskédi Német
Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében február 14-én, délután. Ekkor került sor az immár hagyományos jelmezbálra. A szervezés ebben
az esztendőben is a Diákönkormányzat feladata volt.
A farsangi karnevált az elsősök felvonulása kezdte. Gryllus Vilmos dalaira táncoltak színpadon a legkisebbek, majd egyesével bemutatták
jelmezeiket a nézőknek. A másodikosok a jól ismert Nox együttes Tűztánc című zenéjét választották produkciójuk alapjául, fekete ruhájukra
ügyes kezű anyukák varrták a „tűzcsóvákat” piros és sárga selyemszalagokból. A harmadikos fiúk és lányok
kakasbőrbe bújtak és úgy ropták
táncukat vidám sramlira. Az ismert,
színes M&M csokigolyók lepték el
ezután a színpadot, koreográfiájukat

Chocholate dance című zeneszövegre
alkották. A felső osztályosok is kitettek magukért: ötletekben, jelmezekben itt sem volt hiány. Ötödikesek
Michael Jackson klónokként lepték el
a színpadot és igazi gengszter hangulatot teremtettek. A hatodik osztályos diákok a manapság oly kedvelt
Mignon figurákat hozták el nekünk,
a Gru2 című mesefilm betétdalára
táncoltak. A hetedikes osztály igazi
retro hangulatot varázsolt néhány
perc erejéig a terembe „Fenyő Miki”
és táncosai segítségével. A focimezbe
öltözött végzősök egy része szenzációs sikert aratott speciális midget,
azaz törpe táncával. A látványos
produkciók sorát a tanári kar zárta:
a pedagógusok boszorkány-és tündérjelmezbe bújva ropták a táncot.
Az ünnepi műsor után a nagyobbak
gyorsan átrendezték a termet, kis
táncolás után pedig tombolasorsolás

következett. A mulatság ideje alatt a
szülők finom, házi készítésű süteményeket, szendvicseket és üdítőket kínáltak. Az alsósoknak este ½ 7-ig, a
felsősöknek pedig ½ 8-ig tartott a
bál.
A rendezvény előtt lázas munka folyt
az iskolában. A gyerekek és tanáraik
készültek a műsorra, készítették a
dekorációt, a szülők süteményt sütöttek, tombolatárgyakat küldtek, a
Szülői Szervezet tagjai pedig beszerezték a szükséges kellékeket. Olajozottan ment a munka, mindenki
tudta, hogy mi a dolga, hiszen már
hosszú évek óta hasonlóan szervezik
meg a farsangot.
Aki a szombat délutánját itt töltötte,
az néhány órára megfeledkezhetett a
mindennapi élet gondjairól, tartalmas kikapcsolódásban lehetett része.
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2015. február 12. - Képviselő-testületi ülés
1. 2015. évi költségvetés megvitatása –
néhány újdonság a sorok közül:
A testület egyhangú döntése értelmében bekerült újra a költségvetés soraiba
az általános iskolás tanulók beiskolázási támogatása, melynek keretösszege
500.000ft. A támogatás kiadásának feltételeit egy későbbi időpontban vitatják
meg. Szintén 500.000ft került betervezésre az általános iskola épületének
karbantartására.
A helyi óvodás gyerekek minden napi
gyümölcsfogyasztását
az
önkormányzat átvállalta, több árajánlat bekérése után a tavalyi 100.000ft keretet
az idei évben 200.000ft-ra emelte. Az
eddig ismeretes óvodai tisztasági csomag költségei is az óvodai év második
félévétől az önkormányzatot terhelik,
megkönnyítve ezzel a szülők mindennapi költségeit.
A lehetséges pályázatokhoz 20mft önerő lett betervezve.
A civil szervezetek támogatására idén
4,5m ft áll rendelkezésre, melynek elosztásáról a közeljövőben születik
döntés.
Végül 2015. évi költségvetési rendeletet
- egy tartózkodással- a képviselő testület elfogadta.
2. Egyeztetés az óvoda vezetőjével
Az önkormányzat a már fent említett
lépésekkel kívánja az óvodai életet
megkönnyíteni mind a szülők, mind
az ott dolgozók részére. Az óvodavezetővel, Geracsek Alfrédnével és helyettesével, Beutl Istvánnéval történt egyeztetés pozitívan zárult. A testület külön
kihangsúlyozta, hogy az óvoda vezetése forduljon bizalommal a képviselőtestület felé, lehetőségükhöz mérten
támogatni fognak minden kezdeményezést. A vezető részéről elhangzott
továbbá, hogy az óvodában is teljes
körű felújításra lenne szükség, de különösképpen a hátsó épület vizes blokk-

ját kellene felújítani. Január hónapban
a fűtési rendszer újabb átalakításon,
bővítésen ment át annak érdekében,
hogy minden helyiségben azonos hőmérséklet legyen. A vezető felé további
kérés volt, hogy az óvoda jelenlegi
2,4millió forintos gázfogyasztását lehetőség szerint csökkenteni kellene.
Témája volt még az egyeztetésnek az
óvodai étkezés, melyre a vezető a szülők által kitöltött kérdőív alapján gyűjtött össze véleményeket. A szülők nagy
része a kérdőívet sajnos nem töltötte
ki. Így a kitöltött vélemények alapján
nehéz megállapítani a valós helyzetet.
Van, aki elégedett az étkezés minőségével. Azok a szülők kifogásolják leginkább, akiknek gyermeke valamilyen
élelmiszertípusra érzékeny.
4. Rendezési terv módosítása
Több magánszemély adott be kérelmet
az elmúlt hónapok során a rendezési
terv módosítására. A képviselőtestület
megtárgyalta és elfogadta. A rendezési
terv módosításának költségei a magánszemélyek által kerülnek kifizetésre.
Elfogadva
5. Falunap előkészítése
A minden évben május elsején megrendezésre kerülő Falunapra a költségvetésből 750.000ft lett elkülönítve. A testület a következő ülésén, március
utolsó szerdáján tárgyalja, majd a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pontosítja a szervezést. Addig is a képviselő testület szívesen fogad ötleteket,
javaslatokat a programokkal kapcsolatban a kepviselok@kecsked.hu e-mail
címre.
8. Kamerarendszer
A kamerarendszer kiépítésére még
2014 decemberében több cégtől érkezett árajánlat. Az önkormányzat egy

Fogászati ügyelet
Kecskéd község Önkormányzata szerződést kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával a fogászati ügyelet ellátására.
A fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok:
•
fogeltávolítás
•
vérzéscsillapítás

•
•
•
•

szakértőt bízott meg az árajánlatok
műszaki tartalmának felülvizsgálatával. Szerencsére egy helyi szakértőt sikerült az üggyel megbízni. A szakvélemény kézhezvétele után a testület
januárban újabb pontosításokat és
módosításokat kért attól a cégtől, amelyet szakértői javaslatra kiválasztott. A
cég vezetője és alkalmazottja egy személyes tárgyalás során a tervezett
helyszíneket újra megtekintette, és a
kért módosításokkal kiegészített árajánlatát a képviselő testület elfogadta.
Polgármester úr felvette a kapcsolatot
az EON helyi képviselőivel, akikkel
együttműködési megállapodásra kerül
sor annak érdekében, hogy a villanyoszlopok használatát a kamerák számára engedélyezik, valamint mérőórás
vagy átalánydíjas fizetési megállapodást is kell kötni. A kamerarendszer kiépítése tehát elkezdődött. A várható
befejezés sok mindennek függvénye,
többek között függ az EON-nal történő rengeteg dokumentáció elkészültétől, a villamos rendszer megtervezésétől és a kamerák tényleges felszerelésének időpontjától. A már említett
villamos tervdokumentációt szintén
egy helyi vállalkozó, Bodnár Mihály
(Keszmann és Bodnár Kft) fogja elkészíteni az önkormányzat részére térítésmentesen.
A kamerák a következő pontokra lesznek felszerelve: Vasút utca vége, Fő
utca vége, Hunyadi utca – Rákóczi utca
sarok, Óvoda köz vége, Sportpálya, Fő
tér.
A rendszer kiépítése az eddig felmerült
költségek tükrében kb. 7,5 mft. A Kecskéd Községért Alapítvány számlájára a
falu lakossága által befizetett összeg jelenleg kb. 2,5mft.
Köszönet a hozzájárulásért!
Képviselők

idegentest-eltávolítás
törött fog lecsiszolása
gyökércsatorna megnyitása
az előzőekhez szükséges fogászati röntgen

Az ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon vehető igénybe a tatabányai Szent Borbála Kórház „P” épületében 7.00 és 13.00 óra
között.
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Ez is szigorodott
Március ötödikén lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan – tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság.
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel
megengedik. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A tűzvédelmi hatóság
engedélyezése illetékköteles, azaz a kérelmet a jogszabályban
meghatározott tartalom mellett illetékbélyeggel kell ellátni.
Az engedély kérelmet az égetés tervezett időpontja előtt 10
nappal kell benyújtani a területileg illetékes katasztrófavé-

20 éves a Kecskédi
Horgászegyesület
1994-ben 52 fővel alakult meg az egyesület. A főtevékenység az induláskor és
ma is az Öreg tó környékének rendbetétele horgásztóvá alakítása és egy kellemes szórakozást, pihenést nyújtó terület
kialakítása.
Nagyon
sok
munkával támogatással igazán nagyon
rendezett kiváló terület lett kialakítva
sokak örömére elég csak a kerti kiülőkre, fásításra, játszótérre,
faházra, stb. nézni.
Az elmúlt év az egyéb szokásos fejlesztések, haltelepítések mellett egy nagy
project elvégzésére is sor került. 2013ban pályázaton nyert az egyesület 16
millió Ft. a sétány és a köves partvédelem kiépítésére. A pályázatban szereplő
vállalások elkészültek a munkát a helyi KERT-TECH környezetvédelmi Kft.
Kostyál László vállalkozása végezte el
teljes megelégedésünkre. A hatósági ellenőrzések után az összeg is az egyesület számlájára került.
Külön köszönet a Megyei Horgász Szövetség és a helyi önkormányzat segítségének akik az előfinanszírozásban
segítettek és pénzügyi támogatásukkal
segítették az egyesület munkáját.
2015 jan. 30-án Kecskédi Horgászegyesület vezetőség választó közgyűlést
tartott mivel a régi vezetőség mandátuma lejárt. A közgyűlés elfogadta a
részletes tartalmi és gazdasági beszámolókat az elmúlt évről.
A hozzászólások következtek és felvetődött több érdekes felvetés. Néhány
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delmi kirendeltséghez. A kérelem elbírálása 5 munkanapon
belül megtörténik, mely során az égetés feltételei és fontosabb körülményei kerülnek tisztázásra, illetve vizsgálat alá.
Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett égetést csak a
kérelmezett területen, helyen és időben, valamint a kérelemben leírt egyéb paraméterek szerint szabad a hatósági engedélyben egyedileg megfogalmazott feltételek betartása mellett végezni.
Tűzvédelmi bírsággal sújthatják a hatóságok a tűzvédelmi
előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését. Ez százezertől akár egy millió forintig is
terjedhet, amennyiben tűzoltói beavatkozásra is szükség
van, a bírság kétszázezerről indul és akár három millió is
lehet. Ha nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy
személyek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntető eljárás is indulhat.
Az irányított égetéshez szükséges kérelmet az igazgatóság
honlapjáról tölthető le.
Amennyiben mégis tűzeset következik be, hívják a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletét a 105-ös segélyhívó
számon!

téma az elhangzottakból: afrikai harcsa telepítésének lehetősége, kutya sétáltatás és annak rendjéről a kutya „piszok” eltüntetéséről, és a társadalmi
munkaórák kiváltásának emelése is
szavazásra került a tagság részéről.
A hozzászólások után megtörtént az
új vezetőség választása. Elnöknek újra
Tomayer Bélát tó gazdának Haász Gábort és gazdasági vezetőnek Horn Antalt választotta a tagság. Titkár Mészáros Jenő Felügyelő Bizottsági tagok
Handl István (elnök) Horváth Zoltán,
Nagy József. Fegyelmi Bizottsági tagok
Turi Zoltán (elnök) Szücs Attila,
Wicha Attila.
A 2015-ös év programtervezetéből:
2015. április 11. Komárom - Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének Gyermek és Ifjúsági Csapat
horgászversenye.
2015. május 9. Komárom Esztergom
Megyei Horgászegyesületek Szövetségének „B” csoportos felnőtt csapat és
női horgászversenye.
2015. május 16. Komárom Esztergom
Megyei Horgászegyesületek Szövetségének „A” csoportos felnőtt csapat
horgász versenye.
2015. május 30. Komárom - Esztergom
Megyei Horgászegyesületek Szövetségének Megyei Tisztségviselőinek horgászverseny.
2015. június 13. Gyermek és ifjúsági
horgászverseny.
2015. június 27. Ünnepi felnőtt egyesületi horgászverseny.
2015. július 06 -11-ig Gyermek horgásztábor a Művelődési Ház és egyesület közös szervezésében.
2015. július 11. 24 órás horgászver-

seny.
2015. augusztus 22. Családi horgászverseny.
2015. augusztus 29. 24 órás horgászverseny.
2015. szeptember 12. Nyílt horgászverseny.
A vezetőség elképzelései az idei évre
Az egyesület pénzügyi helyzetét mint
eddig is elsődlegesen stabilan tartja a
horgászati lehetőségek mellett. A tagdíjak nagy részét haltelepítésre fordítja
az egyesület az eredményes horgászat
érdekében. Fennmaradó összegeket a
faház felújítására, új WC-k építését
tervezzük, villamosítások folytatását a
Fő utcai oldalon. Szeretnénk egy fűnyírót vásárolni pályázati pénzből, ha
lehetséges.
Továbbra is szeretnénk a jó kapcsolatot
fenntartani az Oroszlányi Horgász
Egyesülettel és a Környei Horgász Egyesülettel, amit csere jegyekkel mélyítünk. A német horgásztársakkal folyamatos a kapcsolat, amit a jövőben is
szeretnénk megőrizni.
Szeretnénk kiemelni a gyermek horgásztábor fontosságát a Művelődési
Házzal közösen szervezett táborban a
horgászat, tópart védelme és a környezetvédelem fontossága érdekében.
A tópart egyre inkább lehetőséget biztosít a nem horgászok számára is egy
kellemes kikapcsolódáshoz, pihenéshez.
Kérünk mindenkit hogy vigyázza a
rendet a tisztaságot, hogy még sokaknak élményt adjon az ÖREG TÓ.
Kecskédi Horgászegyesület Vezetősége
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Az Önkéntes Tűzoltók beszámolója
A 2014-es év nem volt számunkra akkora
siker, mint az eddigiek, viszont tapasztalatokban bőven gazdagodtunk.
Elsőként vegyük számon, hogy mennyi
káresetnél voltak jelent Egyesületünk tagjai
2014 tavaszán több viharkárnál kellett tevékenykednünk, többek között fakidőlések,
villanyoszlop megdőlés.
A víz is adott munkát számunkra ebben az
évben is, belvíz elleni védekezés, pinceszivattyúzás formájában.
Kecskéd és Oroszlány közti Likerecz farmon munkagép égett, majd néhány hétre
rá, egy tűzjelző adott okot arra, hogy újra
„kivonulhassunk”, mint a hivatásos bajtársak. Szerencsére, csak tévesen. Az ilyen eseteknél tudjuk kamatoztatni azt, amit az
eddigi tanfolyamokon elsajátítottunk.
Ezek után egy közúti balesethez mehettünk, külső szemlélőnek.
Az ősz is viharkárok helyretételével telt,
vízszívatás, és gázszivárgás helyszínén is
segédkeztünk.
Tapasztalatszerzések
Egyesületünk néhány tagja csatlakozott, a
2013. decemberében megalakult önkéntes
járási mentőcsoporthoz. A Vértes Mentőcsoport tagjaként a vízkár elhárítási tevékenységben való részvételhez szükséges
minősítést szereztük meg a gyakorlat sikeres végrehajtásával.
Májusban az Oroszlányi és Tatabányai tűzoltókkal együtt gyakorlatoztunk a kecskédi
művelődési házban egy esetleges katasztrófa-, épülettűz elhárításával kapcsolatban.
Itt felmérték az egyes tűzoltó rajok hozzáértését, felkészültségét.
Verseny eredményeink
A nyár folyamán csak a fiú csapataink képviselték Községünket a megyei versenyeken,
kisebb-nagyobb sikerekkel. Újdonságnak
számít, hogy az ifjúsági csapatunk teljesen

átalakult, új tagok felvétele történt meg,
akik nagy erőbedobással kezdték meg az
edzéseket.
Májusban Oroszlány városában vettünk
részt versenyen, egy teljesen vegyes, a felnőtt és ifjúsági csapatból összeszedett tagokból, ami nem is bizonyult rossz döntésnek, mivel a hatalmas eső ellenére elhozták
az ezüstérmet. Júniusban Süttőn versenyeztünk, itt már a két csapattal, viszont
helyezést nem sikerült elérniük. Augusztusban elsőként Császáron indult a két csapat, a férfi kategóriában szakmai első helyezéssel gazdagodtunk. Ezután a szokásos
Vértessomlói versenyre került sor, ahol ismét a rutinosabb, veterán csapatunk a 2.
helyen végzett.
A szeptemberi program az általános iskolások szerepléséről szólt. Már 3. alkalommal
vettünk részt a Vértestolnai gyerekversenyen, 1 alsós és 1 felsős csapattal. Mindkét
csapatunk a dobogó 3. fokára állhatott.
Változások Egyesületünk vezetésében
2015. február 13-án került megrendezésre
az éves Közgyűlésünk, ahol a régi elnök és
a vezetőség lemondott. A tagok megválaszthatták az új vezetőséget, mely a következő lett:
Elnök: Varsányi János
Elnökségi tagok: Köcse Béla, Stoffer József,
Riesing János, Pintér Dávid, Nemes Kálmán, ifj. Schwarcz Ferenc
Felügyelőbizottság tagjai: Kirschner Mihály,
Horn Antal.
Az egyesület Tiszteletbeli Elnökévé választotta Schwarcz Ferencet.
Gazdasági helyzetünk
Az Önkormányzat jelentős összeggel támogatta Egyesületünket, melynek összegét
működésünk költségeire fordítottuk.
Tűzoltó szertár villamoshálózatának felújítását végeztük el Hartmann János és Ba-
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logh József segítségével. Villamos kapcsolók, konnektorok, lámpák, neonok
megvételének összegét Csapucha Tamás
Képviselő Úr a képviselői díjából ajánlotta
fel számunkra.
Sikerült szertárunkban egy fürdő és WC
helységet kialakítanunk, amelynek anyagköltségét katasztrófavédelmi pályázaton
nyertük. A felújítási munkálatokat az
Egyesület tagjai végezték.
Ezen pályázat segítségével lehetőségünk
nyílt eszközeinket, védőruházatunkat, védőfelszereléseinket bővítetésére, fejlesztésére
is.
Egyesületünk tulajdonába került egy Ford
Transit típusú tehergépkocsi, melynek karosszéria felújítási munkáit Hartmann József karosszéria lakatos és kollégái ellenszolgáltatás nélkül végezték el. Az autó
fényezési munkájára az Önkormányzat
biztosítja a munka- és anyagköltséget.
Ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani a hathatós támogatásért mindenkinek!
Idei terveink:
•
szertárunk felújításának folytatása: térburkolat készítése a szertár előtt, fűtéskiépítés, bútorzat cseréje/ pótlása
•
versenyeken való eredményes szereplés, több csapattal, nagyobb létszámmal
•
tanfolyamokon való részvétel,
tagjaink szakmai tudásának bővítése
•
eszközeink, ruházatunk, felszereléseink további bővítése
•
katasztrófa helyzetek elhárítása
•
a falu életében való nagyobb szerepvállalás
•
pályázatokon való sikeres szereplés
Továbbra is állunk a lakosság szolgálatára!
ÖTE nevében: Varsányi Bianka

Egy kis ízelítő a Nyugdíjas Klub 2015.03.02-i összejöveteléről
A szokásos havi összejövetelt ezúttal az első negyedévi születés és névnaposok köszöntésével kezdtük. Pezsgő koccintással kívántunk minden ünnepeltnek boldog név- és születésnapot, még sok együttlétet, de legfőképpen jó egészséget. Volt
akinek 80., többeknek 75. , 70. vagy éppen 65. születése napját köszöntöttük. A névnapokban is bővelkedtünk. Az igen
sok ünnepelt jóvoltából finomabbnál finomabb süteményekből válogathattunk. .
Megköszöntük a januárban leköszönt elnök Pula Jánosné és helyettese Varga Lászlóné 15 éves lelkiismeretes, odaadó,
felelősségteljes, áldozatos vezetői munkáját. Méltattuk szervezésüket, dicsértük főztjüket, sütéseiket. Nem feledkeztünk
meg arról sem, hogy nagyon sokat tettek a jó hangulat megteremtéséért, fokozásáért. Virágkosárral, ajándékkal verssel,
közös dalcsokorral kedveskedtünk mindenért. Ígéretet tettünk, hogy a bevált szokásokat megőrizzük, a hagyományokat tovább ápoljuk. Cserébe továbbra is számítunk segítségükre tanácsaikra, aktivitásukra.
Mindezt a klub férfi tagjai által szervezett nőnapi meglepetés műsor követte. Aranyos volt a klub legidősebb és legfiatalabb férfi tagjának dala és kívánsága. Sokat nevettünk a komák humoros jelenetein, amit a mindennapi életből merítettek. Elkápráztatott bennünket a két harmonikás és az egész tiroli táncos csapat. Öltözékükkel, sörös” korsójukkal,
tolmács szintű nyelv tudásukkal megnevettettek bennünket. Köszönjük nekik! Nagyon jól esett kedvességük.
Az est további részében közösen roptuk a táncot, melyhez a talpalávalót Hartmann Jóska húzta. A késői órákig jó
hangulatban mulatott a társaság.
(Handl Istvánné klubvezető)

A Művelődési Ház immáron harmadik
alkalommal szervezte meg a település
borversenyét, melyre 40 bor (26 fehér,
14 vörös) nevezése érkezett be a 27 gazdától. A borok nevezésekor sorszámot
kaptak, majd a Horváth Mihály tatai
hegybíró borász vezette zsűri azokat
behozatali sorrendbe állította, miközben kiválasztotta a „belövő” bort (valamennyi bor ehhez lett viszonyítva,
tehát a bor minimum ezüstérmet érdemel). Ezt követte a borok egymás utáni kóstolása, amit a poharakba a diák
tánccsoport három aktív fiatal lánya
töltögetett. Nem csak a zsűri pontozott a nemzetközi szisztéma szerinttisztaság, szín, illat, harmónia, hanem

Kecskéd Kupa
asztalitenisz verseny
Idén is megendezésre került az
amatőr pingpong verseny Kecskéden.
Az eredmények:
Gyerek egyéni:
1. Juhász Levente
2. Maronga Roland
3. Tomayer Richárd
Gyerek páros:
1. Maronga R.-Tomayer R.

a jelenlévők is kipróbálhatták, hogy a
zsűrihez képest, milyennek ítélték meg
az adott bort. A zsűri átlag pontja aztán számítógépre, majd kivetítésre került mindenki tájékoztatására. A verseny végén a jelenlévők megvacsoráztak, majd közösségépítő nótázás
mellett beszélgettek a délután történéseiről.
Eredmények:
Bronz minősítést kapott: Rohrbacher
Róbert, Geracsek Alfréd, Beckl Nándor
(2db), Tomayer Mihály, Deli József
(2db), Pintér László, Király Géza,
Orlovits Ferenc, Nikits László, Stoffer
József, Izsó János

2. Rajki H.- Éder T.
3. Juhász L.-Gyenes D.
Női egyéni:
1.
Németh Mónika
2.
Csabai Éva
Férfi egyéni:
1.
Demény Zsolt
2.
Linczmaier László
3.
Jávorszki Csaba
Férfi páros:
1.
Jávorszki Cs, Demény Zs.
2.
Müller Z., Somogyi Cs.
3.
Gaál Gy., Wicha G.

Ezüst minősítést kapott: Beckl Nándorné, Tomayer Béla, Deli József, Horváth György, Richter Kálmán (2db),
Khol József, Izsó János, Tomayer János, Eck Ferenc
Arany minősítést kapott: Zentai János/Vegyesfehér,
Nikits
László/
Sauwignon, Somlói József/Cabernet
Sauwignon, Vegyes Fehér (2db), Stoffer
József/Írsai Olivér, Neckernusz József/
Otello,
Bánfalvi
László/Cabernet
Sauwignon
A zsűri különdíját kapta: Beckl Nándor, Deli József
Összesítve a 40 nevezett borból 7 arany,
10 ezüst, 13 bronz érem született, ami
igazán kiváló eredmény.

Kecskédi Új Tükör

4

XI. évfolyam, 3. szám

XI. évfolyam, 3. szám

Kecskédi Új Tükör

Idény előtti interjú Linczmaier Lászlóval
a nagypályára, akkor majd javulni fog
a játékunk is.
- Az edzőtábor összességében hogyan
telt?

- Egy elég zsúfolt héten vagytok túl.
Volt két meccs a műfüves bajnokságban, amiből a második a döntő volt, és
volt két edzőmeccs az edzőtábor alatt.
Hogyan értékeled az elmúlt hetet?
L.L.: Igazából a műfüves bajnokság
döntőjére próbáltuk kihegyezni ezt a
hetet. Az volt a cél, hogy mindenki
megfelelő mennyiséget tudjon játszani,
és jó csapatokkal játsszunk. Ez többékevésbé sikerült, hiszen az eredményt
elértük, de a játék nagyon messze volt
attól, amit szeretnénk majd elérni. Az
edzőmeccseken sajnos nem mindig remekeltünk. A döntőben egy jó Sárisáppal találtuk magunkat szemben. Nem
volt túl közönségszórakoztató meccs,
szerencsére be tudtuk húzni, de a játék
egyáltalán nem volt fényes. Ez annak
is köszönhető, hogy edzeni nem nagyon tudtunk. Edzőmeccseink voltak,
ezen kívül kint az edzőpályán és bent a
teremben volt lehetőségünk gyakorolni, de ezek nem az igazi edzések. Reméljük, hogy ha már ki tudunk menni

L.L.: Két célja van az edzőtábornak.
Egyrészt, hogy edzőmérkőzéseket játszunk, együtt készülhessen a csapat,
másrészt közösségformáló szerepe
van, hiszen nem csak az edzéseken és a
meccseken vannak együtt a játékosok,
hanem az egész napjukat együtt töltik.
Együtt esznek, mozognak, szórakoznak, kicsit közelebb kerülnek egymáshoz, és így talán a pályán is jobban
tudnak majd egymásért harcolni, ha
jobban megismerték, megkedvelték
egymást. Minden évben ilyen célból
szervezzük az edzőtábort.
- Három új igazolása van a csapatnak.
Hogyan sikerült az új játékosok beépítése?
L.L.: Folyamatban van, hiszen elég
nagy a konkurencia ezeken a posztokon, mert a középpályán a legbőségesebb a keretünk. Még keresgélem a helyüket, de szerintem erősítést jelentenek
a csapatnak. Az, hogy mikor verekszik
be magukat a csapatba, és hova, az
már csak rajtuk, ill. a teljesítményükön múlik.
- Mennyit vett ki a srácokból ez a 4
meccs?
L.L.: Ezeket már ki kellett pihenniük.
Arra azért figyeltünk az edzőtáborban
is, hogy ne legyen túlterhelve senki,
mert 1-1 félidőket játszottak zömében,

a csapat nagy része pénteken, szombaton összesen csak egy meccset játszott,
ezért úgy gondolom, így nem volt
olyan megterhelő.
- Hétvégen meccs, kezdődik a bajnokság. Vannak-e új taktikai elemek?
L.L.: A felállás nem nagyon fog változni, mert a keret bár bővült, de olyan
típusú játékosunk nincs, aki kifejezetten középcsatár lenne, akivel lehetne
játszani pl. 4-3-3-at. Jelen pillanatban
a mostani felállásunkat tartom a legmasszívabbnak. Ha esetleg úgy alakul
meccs közben az eredmény, hogy hátrányba kerülünk, és változtatni kell,
akkor arra is megvan a lehetőség, hogy
át tudjunk állni. A hétvégén játszottunk ilyen felállással is. A meccsek alatt
majd kiderül, hogy melyik lesz a leghatékonyabb, de alapból az őszi felállással
fogunk kezdeni.
- Mit szóltatok a szurkolók ajándékához, a csapatot buzdító dalokat tartalmazó CD-hez?
L.L.: Nagyon-nagyon tetszett az egész
csapatnak! Számomra akkora meglepetés nem volt, mert Tomek (Tomayer
Róbert – a szerk.) révén már megismertem a számokat, de a csapat nagy
részének meglepetés volt. Csak pozitív
visszhangja volt az öltözőben, és már
azt kérdezgették a játékosok, hogy hogyan juthatnának hozzá a CD-hez.
Nagy sikere van, úgyhogy ezúton is
köszönjük a szurkolóknak!
Köszönöm az interjút! Hajrá Kecskéd!
Udvarias Zoltán

Rövidhírek:

-A kecskedksk.hu weboldalon további interjúk és részletek olvashatóak a csapat háza tájáról

-Tájékoztatjuk a lelkes szurkolókat, hogy a távolabbi idegenbeli
meccsekre külön buszjáratok fognak indulni a tavasszal is

- Stein Vendel elköszönt az utánpótlás csapatainktól, a továbbiakban Oroszlányban folytatja edzői tevékenységét. Köszönjük a
munkáját!

-Az Öregfiúk csapata megnyerte az idei sváb kupát. Az első 2
forduló után hazai pályán minden meccsét megnyerte a csapat,
míg az utolsó fordulóban már szinte tét nélkül kellett megmérkőznie a többiekkel Várgesztesen. Ezúton is gratulálunk az Öregfiúknak!
-A tavaszi első fordulóban a felnőtt csapat 2-0-s eredményt ért el
a nagyon masszívan védekező Tokod ellen. Gólszerzők: Gelbmann
Cs., Kiss Zs.
Az őszi szezon is ezzel az eredménnyel kezdődött, így bízunk a
hasonló folytatásban!

-Az óvodások felkészítését Balogh József vette át, az U9 és U11es csapatokat Linczmaier László, az U14-es csapatot Gelbmann
Csaba, az U16-ot Szabó Zsolt vezeti míg az U19-es csapatot továbbra is Németh Tamás készíti fel. Munkájukhoz sok sikert és
kitartást kívánunk!
-Tájékoztatjuk kedves szurkolóinkat, hogy a klub relikviái továbbra is rendelhetőek, a szurkolói póló, sapka és esőkabát mellett már szurkolói sállal is bővült a paletta, ehhez hamarosan
csatlakozik a CD is. A rendeléssel kapcsolatban továbbra is
Szalados Szabolcsot kell keresni.

Mi az, amit már december, január környékén vár egy kecskédi
focista, és focirajongó? Természetesen az edzőtábor! Az idei ráadásul igen különlegesnek ígérkezett, hiszen a felnőtt csapaton
kívül egymás elleni mérkőzést játszott az öregfiúk, és a szurkolói klubból összeállított csapat is.
Az edzőtábornak Siófok adott otthont, bár a mérkőzésekre pár
várossal arrébb kellett utazni.
A felnőtt csapat pénteken lejátszotta első mérkőzését, ahol 1:4re tudott diadalmaskodni.
Szombaton igazán különleges és színvonalas meccsnek volt tanúja az Öregfiúk – „B” Közép meccsre kilátogató néhány helyi
néző, és a kecskédi focisták. A szurkolók csapata külön erre a
meccsre készített mezzel lépett pályára.
Az igazságos, (11 a 13 ellen) felállásban kezdtek a csapatok. A
bírói szerepkör Tromposch Csabára esett, aki így megtapasztalhatta, hogy nem könnyű a bírók élete. A lelkesedéssel, akarással,
hangerővel nem volt gond, de a levegővétellel már annál inkább,
főleg a meccs vége felé. A játék teljesen kiegyenlített volt, amit a
végeredmény is tükrözött (2:2). Reméljük lesz visszavágó!
A felnőttek ezután léptek pályára, ahol két ellentétes félidőt produkálva végül 4-2-re kikaptak ellenfelüktől.
A mérkőzések után a szállodában pihenték ki magukat a labdarúgók. Vacsora után egy kibérelt teremben folytatódott a közösség építése. Dolgoztak a hangszálak, a rekeszizmok, és a
májak is.
Az esti program fénypontja a szurkolói CD bemutatása volt. A
legtöbb labdarúgó ekkor hallhatta először azokat a dalokat,
amiket a szurkolói klub több hetes gyakorlás után, „stúdióban”
felénekelt egy CD-re. Az ismerős és (még) ismeretlen dallamok
hamar megkedveltették magukat, és volt, aki már a számok
végén a szurkolókkal együtt énekelt.
A vasárnapi nehezebb ébredés után a felnőtt csapatra egy nagyon fontos meccs várt, a műfüves téli bajnokság döntője, amit
nehezen, de megnyert. Ezúton is gratulálunk a Csapatnak! Az
első serleg megvan, csak így tovább srácok!
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