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Furfangos nyúl járt az
óvoda udvarán!
Rendkívüli meglepetés érte az óvodásokat a szokásos, fűben elrejtett húsvéti
ajándékok keresgélésekor. Hímes és csoki tojások helyett rugós hintát, kültéri
babaházakat, rollereket és számos labdát találtak az óvoda udvarán. A Húsvéti Nyúl nem kívánt válaszolni kérdéseinkre, de utalt arra, hogy a szülők
szervezkedését kell sejteni az ajándékok
mögött. Becslések szerint a játékok értéke meghaladja a félmillió forintot is.

Az elmúlt hónap eredményei:
Felnőtt csapat:
Wati Kecskéd KSK – Tokod SE: 		
2-0 (Gelbman Cs., Kiss Zs.)
OSZE Oroszlány - Wati Kecskéd KSK:
0-4 (Kiss Zs., Horváth Z., Pető
D., Bukovecz F.)
Wati Kecskéd KSK – ETEI Sportegyesület: 3-0 (Szabó P. – öngól, Kiss Zs.
2)
Vértesszőlős SE- Wati Kecskéd KSK:
0-1 (Pető D.)
Wati Kecskéd KSK – Környe SE:		
5-1 (Bukovecz F., Pető D. 3,
Horváth Z.)
Lábatlani ESE- Wati Kecskéd KSK:
1-0
Ifi csapat:
Wati Kecskéd KSK – Tokod SE: 		
13-0 (Pula Á., Kiss M., Bandi
B. 3, Neckernusz Z. 2, Neukunft K., Horváth Á. 3, Czékmány D., Escedi
Á.)
OSZE Oroszlány - Wati Kecskéd KSK:
9-0
Wati Kecskéd KSK – ETEI Sportegyesület: 2-3 (Bandi B. 2)
Vértesszőlős SE - Wati Kecskéd KSK:
3-0
Wati Kecskéd KSK – Környe SE:		
5-0 (Horváth Á., Czékmány
D., Bandi B., Illés T., Tomayer R.)
Lábatlani ESE- Wati Kecskéd KSK:
5-1 (Czékmány D.)
Öregfiúk:
Lábatlani E. SE - Wati Kecskéd KSK:
Csolnoki SZSE – Wati Kecskéd KSK:

4-0
7-2 (Kerling K. 2)

U14:
Vértesszőlős SE - Wati Kecskéd KSK:
2-1 (Neckernusz B.)
Wati Kecskéd KSK – ETEI Sportegyesület: 2-0 (Czakó T.)
Bábolna SE - Wati Kecskéd KSK:		
2-1 (Schmidt L.)
Wati Kecskéd KSK – Zsámbék SK:
4-1 (Nagy Sz., Hadjadj K. 3)
U16:
TASK - Wati Kecskéd KSK:		
12-0
Wati Kecskéd KSK – ETEI Sportegyesület: 2-5 (Borbély K., Szekers A.)
Bábolna SE - Wati Kecskéd KSK:		
6-1 (Bagi A.)
Wati Kecskéd KSK – Zsámbék SK:
0-3

Meghívó

Szeretettel várjuk az Édesanyákat és Nagymamákat óvodai
Anyák napi ünnepségünkre a
Művelődési Házba 2015. május
5.-én (kedden) 17 h-kor.
Az óvoda Kis- Középső és Nagycsoportos gyermekei
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1848 márciusának öröksége

Értesítés

Értesítjük a tisztelt Szülőket,
hogy az óvodás gyermekek beíratására
2015 május 13 – 15-ig kerül sor
8 – 16 h-ig.
Érdeklődni személyesen. vagy a
478-161-es telefonon lehetséges
az óvodavezetőnél.

Hirdetmény

Kecskéd község Önkormányzata az Óvoda u.2.sz. alatti
bérlakását bérbe adja.
Érdeklődni Grúber Zoltán polgármesternél lehet: 30/9375791
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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.

Magyarországon 1867 a kiegyezés óta nem volt kormány, nem volt politikai
mozgalom, amelyik ne vallotta volna magáénak 1848 márciusa örökségét, sőt,
ne tartotta volna magát március folytatójának és betetézőjének. Mitől van egy
167 éves eseménynek ilyen máig tartó sugárzása, és mi lehet benne az, ami en�nyire mindenkihez szól? A válasz az lehet, hogy március tizenötödike születésnap: a modern, az európai, a nagykorú Magyarország születésnapja. Jogos büszkeséggel ünnepelünk ezen a napon, hiszen olyan valamire emlékezünk, amit mi
csináltunk, és nem olyanra, ami csak történt velünk.
Március tizenötödike azonban nemcsak születésnap, hanem egy hosszú fejlődési
folyamat betetőzése is: korszakváltás. A török kiűzése után ez az ország megkezdte a lassú, fokozatos felzárkózását Európához - ahhoz az Európához, amelytől lélekben sohasem szakadt el, a török megszállás alatt sem. Magyarország 1686
után már nem volt az az erős hatalom, ami Mátyás idejében, de megvolt benne a
gazdasági talpra állás lehetősége és az a kispolgári szorgalom, ami biztosíthatta a
lehetőségek kihasználását. Ehhez járult a csodálatos reformkor, amely seregestől
termelte a művelt fiatalokat, hogy legyen vezetője és áldozatkész közkatonája
ennek a gazdasági felzárkózásnak.
A márciusi ifjak tudták, hogy megérett az idő a korszerű Magyarország megteremtésére. Tudták azt is, hogy ezt a győzelmet egyszerre három hadszíntéren kell
vívniuk. Voltak szent szövegeik, egy mozgósító erejű irodalmi alkotás és egy
radikális tömörségű politikai programtervezet. Mindkettőt, a Nemzeti dalt is, a
Tizenkét pontot is az idő kovácsolta ilyen tömörré. A Nemzeti dal számos eleme
ott volt már egy hosszú bordalban, Vörösmarty ez idő tájt országszerte énekelt
Fóti dalában, a Tizenkét pont pedig ugyanazt foglalta össze csattanós tömörséggel, ami gondosan óvatos fogalmazásban megtalálható volt már Kossuth Lajos
1848. március 3-i híres országgyűlési beszédében.
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E pontokba foglalt követelések közül egyesekért Pesten lehetett és kellett harcba szállni, másokat a pozsonyi országgyűlésen kellett megszavazni, megint másokat Bécsben
szentesíteni a királlyal. A pesti fiatalok és a pozsonyi képviselők sikeresen egyeztették teendőiket március 7-én, amikor
az ifjak küldötte, Irányi Dániel Pozsonban járt Kossuth-nál.
Azokban a percekben, amelyekben a Tizenkét pont közül az
első, a sajtószabadság a pesti Landerer-nyomdában valósággá vált, és a két szent szöveg cenzúra nélkül kinyomtatva a
mohó pesti közönség, a nép kezébe került, a pozsonyi országgyűlés küldöttségének hajója már Bécs felé tartott. És a
magyar küldöttség nem hiába utazott a császárvárosba,
nem csalt a sikert ígérő, gyönyörű szivárvány látványa a
hajó indulásakor: a küldöttség független és felelős magyar
kormány engedélyezésének ígéretével térhetett vissza Pozsonyba. És szinte napok alatt megszülettek - mert a fejekben már készen voltak - azok a törvények, amelyek egy
gyökeresen új és korszerű Magyarországot teremtettek: a
népképviseleti országgyűlésről, Magyarország és Erdély
egyesítéséről, a közteherviselésről, a jobbágyfelszabadításról, az ősiség, a dézsma és robot eltörléséről, a sajtó szabadságáról, a nemzeti színnek és az ország címerének ősi jogaikba való visszaállításáról.
A nép és a politikusok összefogásával sikerült az összes fontos egyéni és kollektív szabadságjogokat egyetlen csepp vér
kiontása nélkül kivívni. Ezért van az, hogy valahányszor
azóta bármelyik szabadságjogon sérelem esik - és a magyar
történelemben erre, sajnos, nemegyszer akadt példa -, újra
és újra az egész ország merít erőt abból a bizonyos márciusból. A jogokat voltaképpen elég egyszer kivívni - de szívósan, gondosan, következetesen őrizni kell, fenntartani, mint
egy gyönyörű épületet. És tudni kell, hogy a honfoglalás és
a kereszténység felvétele óta ez a nap volt a legnagyobb ese-

ELINDULT A
VÁLLALKOZÓI
KLUB

Ez a kérdés és az ehhez kapcsolódó
számos téma lesz a központi kérdése a március 31-én először megrendezésre került kecskédi vállalkozók és vállalkozáson gondolkodók számára indított Vállalkozói Klubnak, melyen első alkalommal mintegy 30 fő érdeklődő vett
részt.
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mény az ország és a nemzet életében.
A település nemzeti ünnepét március 13-án délután tartotta
a Német Nemzetiségi Általános Iskola előtti kopjafánál. A
kora tavaszi időben bizony még elkelt a meleg kabát, sál,
sapka, kalap, de a Burschen Kapelle indulóitól kissé enyhült
az ember hidegérzete. A parkot lassan megtöltötte az ünneplő közösség, nemzeti színben úszott a tömeg. Ki kokárdát tűzött, mások nemzeti színű papírzászlót vagy éppen
szalagot szorongatott kezébe. A Lovas Baráti Kör és a Német
Nemzetiségi Bandérium lovasai ügetéssel érkeztek a helyszínre, majd behozták a falu zászlóját a parkba. Molnár Ferenc a Művelődési Ház üzemeltetője, a rendezvény szervezője köszöntője után a helyi általános iskola énekkara Torma
Ferencné művészeti vezetővel az élen ’48-as dalokat énekelt,
majd Grúber Zoltán polgármester mondta el ünnepi gondolatait. Az ünnepi műsor fő gerincét a Német Nemzetiségi
Óvoda középsős és felsős tagozatos gyerekei adták, akik versekkel, mondókákkal, dalokkal emlékeztek a jeles ünnepről.
A gyerekeket Geracsek Alfrédné, Beutl Istvánné, Hartmann
Erika és Senkárné Marika óvónők tanították be. Ez a falu
életében is mérföldkő volt, mivel az óvodások még soha sem
adtak nyilvános ünnepi műsort. Így pláne nem, hogy az
iskolai énekkarral közösen. A gyerekek kiválóan teljesítettek, szépen, érthetően, hangosan, fegyelmezetten oldották
meg a feladatot, melyért ezúton is elismerés és köszönet illeti őket. A műsor után valamennyien elhelyezték zászlóikat
a kopjafa tövénél. Az emlékezés koszorúit helyezte el a falu
képviselő testülete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az
iskola, az óvoda, Kecskéd Községért Alapítvány, Sportegyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lovas Baráti Kör, Néptánc Egyesület képviselői, miközben a zenekar ’48-as dalokat játszott. Az ünnepség a Szózattal ért véget, majd a
lovasok kilovagoltak a parkból. Szép, emlékezetes, sok embert vonzó esemény volt, mely a mai fiatalokat is arra ösztönzi, hogy méltósággal emlékezzenek elődeinkről.

A rendezvényt a NAV KomáromEsztergom Megyei Igazgatósága
képviselőinek EKÁER rendszerről,
annak főbb szabályairól és a várható ellenőrzési gyakorlatról tartott előadása nyitotta.
Ezt követően röviden elmeséltük
azt, hogy milyen szempontok vezéreltek minket, mikor elindítottuk a klubot: meggyőződésünk,
hogy a helyi vállalkozói szereplők
kölcsönös megismerése, az esetleges szinergiák kihasználása vagy
egy-egy témáról szóló közös tapasztalatcsere nagyban elősegíti a
vállalkozások fejlődését és segíthet
konkrét megoldandó helyzetek
megoldásában.
A Klub állandó témájaként szeretnénk meghonosítani „Az én történetem” előadást, melynek keretében egy vállalkozó meséli el
vállalkozásának történetét és fejlődését. Az első előadáson Schmidt
Ákos törte meg a csendet saját tör-

ténetével.
Ezt követően közösen végigvettük,
hogy melyek a siker kulcselemei: a
megfelelő stratégia, a jó termék, a
megfelelő értékesítés mellett nagyon fontosak a jó és megbízható
kollégák, de nem szabad elfeledkezni a nagyon fontos pénzügyi
háttérről és a megfelelő finanszírozásról sem.
Bízunk benne, hogy a következő
alkalommal is legalább ilyen szép
számban tudunk találkozni és kötetlen formában beszélgetni azokról a helyzetekről és témákról,
melyek már közös felvetések alapján kerültek meghatározásra.
A rendezvény keretében a település
polgármestere Grúber Zoltán az
önkormányzat nevében emléklapot adott át a településen adózó 10
legnagyobb vállalkozásnak.
Schmidt Ákos és Wicha János
szervezők

VÁLLALKOZÓI KLUB

7

Kecskédi Új Tükör

6

XI. évfolyam, 4. szám

Kecskéd Község testületi ülése 2015.03.25.
A testület a következő pontokkal foglalkozott ezen az ülésen:
1. A képviselő testület egyhangúan elfogadta a Kecskéd Községi
Sportkör szakmai és pénzügyi beszámolóját. Elfogadásra került továbbá a Néptánc Egyesület, a Horgászegyesület, valamint a Művelődési Ház tájékoztatója és elszámolása is.
2. Polgármester út megtartotta a két ülés közötti eseményekről
a beszámolóját.
3. A testület elfogadta a 2015. évi közbeszerzési tervet, mely a
jelenlegi információk alapján a Kertalja utca, valamint az Általános iskola felújítását tartalmazza.
4. Megtárgyalásra és elfogadásra került a 2015-2019. közötti
időszakra vonatkozó Gazdasági program. A gazdasági program a kecsked.hu honlapon megtekinthető.
5. A Képviselő¬testület megtárgyalta az Avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről szóló rendelettervezet, amely a Környezetvédelmi felügyelőség véleményezése után kerül elfogadásra, várhatóan április végén.
6. Meghatározásra került a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
felvételi körzete. A körzet nem változott.
7. Véleményezésre és elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés.
8. Megszavazásra került a Kecskédi Sportkör fűnyíró vásárlásához 459.653,¬ Ft önerő.
9. A Kecskéd Községért Alapítvány és a Kecskédi Horgász Egyesület is sikerrel pályázott fűnyíró traktorok vásárlására.
10. Következő testületi ülés időpontja: 2015.04.29.
Kertalja utca összekötő út: A képviselő testület ezúton is tájékoztatni kívánja a lakosságot arról, hogy az összekötő út minőségi problémájával hónapok óta foglalkozik. Az első műszaki kiírás alapján készült árajánlatok sajnos jócskán 40 millió Ft
felett voltak, mely olyan nagyságrend, ami meghaladja a tele-

pülés pénzügyi lehetőségeit. Március utolsó hetében ismételt
bejárások történtek – részben új kivitelező cégekkel – olyan lehetséges alternatív megoldások kialakítására, melyek pénzügyi
szempontból is vállalható nagyságrendet jelentenek úgy, hogy
a mostani problémákat orvosolják. Bízunk abban, hogy a tavasz folyamán sikerül megtalálni a megfelelő megoldást és elindítani a munkát.
Kamerarendszer: Megkezdődött a településen a kamerarendszer
kiépítése. Azokon a helyeken, melyek nem igényelnek külön
engedélyt, a kivitelező már el is végezte a munkálatokat, így a
tornaterem falára két kamerát, a tűzoltó szertár tetejére szintén két kamerát helyeztek el. Az oszlopokra kerülő kamerák
felszerelésére még várni kell az EON engedélyeire. A központ
kiépítése a Polgármesteri Hivatalban szintén megtörtént. Még
mindig folyamatosan érkeznek erre a célra befizetések az Alapítvány számlájára.
Köszönjük!
Tó utcai részleges útjavítás: A szintén hosszú ideje gondot okozó szakasz javítási munkálatai a következő napokban elkezdődtek. A nagyjából húsz méteres útszakasz kijavítása megoldást jelent majd a víz elvezetési problémákra. Az ott lakók és az
arra közlekedők türelmét kérjük a munka befejezéséig.
Pályázat: Az idei évben is kiírásra került a kisbusz pályázat,
melyre nagy valószínűséggel az Alapítvány fogja benyújtani a
pályázatot. Az ehhez hasonló pályázatok benyújtására az önkormányzat nagyrészt a civil szervezetek és alapítványok segítségét kéri, hiszen a legtöbb pályázat csak akkor 100% finanszírozású, ha ezek a szervezetek nyújtják be a pályázatokat. A
fűnyíró traktor pályázatokhoz hasonlóan, melyen az Alapítvány 4.990.000ft nyert és a Horgász Egyesület is közel két milliós összeget erre a célra, bízunk benne, hogy a kisbusz pályázat
is sikeres lesz.

Újszülöttek érkeztek, GRATULÁLUNK!
Imre István 2015. 02. 04. Szülei: Divos
Ivett és Imre István
Hartmann Lilien 2015. 04. 04. Szülei:
Kovács Anita és Hartmann Róbert

szépek, igényesek a termékek, barátságosak az árak, kiválóak a körülmények,
jó híre lett a kézműves vásároknak
(húsvéti, adventi), szívesen jönnek távolabbról is az alkotók.

MÁRCIUSI Színes események
A Művelődési Ház Könyvtári programjának keretében tartott interaktív előadást Csonkáné Huszár Anita rendőr
alezredes a helye általános iskola felső
tagozatos diákjai részére. A téma aktualitása és időszerűsége „Az internet veszélyei egy rendőr szemével” címet viselte. A prezentáció igyekezett átölelni a
témát, melyben a veszélyek mellet a beláthatatlan következmények is kiemelt
hangsúlyt kaptak. A diákok érdeklődve,
sokszor megdöbbenve rögzítették az elhangzottakat.

Márciusban folytatódott a Kecskédi
Szín-Tér-Kép kiállítás sorozat, ahol ez
alkalommal a Nagyigmándi Kézimunka
Szakkör alkotói voltak a meghívottak.
Az intézmény vezetője nagyon okosan
összekötötte a kézműves vásárt és a kiállítást, ezzel is kedveskedve az igazán
szép számú érdeklődőnek. A kiállítást
az általános iskola Kinder Band Német
Nemzetiségi Gyerekzenekar nyitotta
meg, majd a szakkör vezetője Dr. Márkus Jánosné nyugalmazott iskolaigazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A 15 paravánon, mintegy 108 gyönyörű
kézműves termék mutatta be hazánk
népművészeti tájegységeinek értékeit,
melyet a szakkör tagjai készítenek. A
varrást, a hímzést mindenkor megelőzi
a szakköri tagok kirándulásai az adott
tájegységre, ahol mintákat gyűjtenek,
találkoznak helyi alkotókkal, építik
kapcsolataikat. A kiállítás keretében
Molnár Alex- a helyi általános iskola
tanulója, harmonika játékával köszön-

A Művelődési Ház igazgatója Molnár Ferenc és Sebestyénné Mészáros Eszter
szervezésében került sor a Húsvéti Kézműves Vásárra virágvasárnapon. A vásárra 22 kézműves érkezett, akik kiváló
minőségű termékekkel töltötték meg az
intézmény termeit. Az érdeklődők sokasága jelezte, hogy igen is szükség van az
ilyen jellegű programra, sokszínűek,

tötte a kiállítókat és az érdeklődő vendégeket.
A Művelődési Ház szervezésében ismételten Húsvéti Locsoló Bálba hívták a
falu mulatozni vágyóit. Az eddigi szokások ellenére már este 8 órára megtelt
az intézmény alsó helyiségei. Fiatalok,
közép korosztálybeliek jöttek „batyuval” vagy éppen anélkül. Nyitótáncot a
helyi Német Nemzetiségi Táncegyesület
Diák csoportja táncolt Kirschner Viola
művészeti vezetésével és Szeitl Veronika
segédletével. A kora hajnalig tartott bálban a Schwowischi Buam zenekar muzsikált a közönség megelégedésére.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala 2840. Oroszlány, Fürst Sándor utca 29 (Kormányablak)
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Táncos mozzanatok

Március 14-én a Kecskédi Néptánc
Egyesület diákcsoportja vett részt a
XXI. Bakonyi Amatőr Népművészeti
Fesztiválon Bakonyszombathelyen. A
csoport sok gyakorlás után felkészülten érkezett a fesztiválra, ahol nagyjából negyven hagyományőrző csoport
mutatta meg tudását. Számunkra fontos volt ez az esemény, hiszen az előzetes információk szerint egy szakértőkből álló zsűri figyelte és véleményezte a
táncosok színpadi szereplését. A másik
ok, amiért talán mérföldkő volt ez a
szereplés, hogy ez az alig másfél éve
együtt táncoló csoport eddig még nem
táncolt szakemberek előtt. A Bakony
kultúrájához leginkább a magyar néptánc hagyományai tartoznak, így a mi
csoportunk és táncaink valóságos ékszernek hatottak a sokféle magyar
táncstílus között. Már az első táncunk

kezdetétől folyamatos taps kísérte végig a fellépésünket, mely még inkább
jókedvre ösztönözte fiatal táncosainkat.
Végül a zsűri a rengeteg fellépő közül 4
csoportot jutalmazott, köztük a
kecskédi tánccsoportot is.
Április 11-én itthon az általános iskola
Jótékonysági bálján lépett fel az ifi
tánccsoport. Hasonlóan sok próbával
és gyakorlással készültünk a szereplésre. A csoport több éve táncol együtt,
ezért rutinosan mozogtak a táncparketten. Két olyan táncot mutattak be a
közönségnek, amelyet ritkán láthatunk. Elfogultság nélkül mondhatom,
hogy a választott táncok betöltötték
az egész tornatermet és az első lépések
után magával ragadták a közönséget.
Büszke vagyok az elért eredményekre

III. Sejba Kupa
A Kecskédi Lovas Baráti Kör lelkes közössége idei évben harmadik alkalommal rendezi meg a Sejba Kupa
elnevezésű fogathajtó házi versenyét, csatlakozva a
hétvégi Falunap programjához.
A verseny helye és ideje: Lovas Pálya, Kecskéd, 2015.
május 02, szombat 14.00 óra
Programok:
>A lovas közösség ifjú lovasainak ügyességi hátaslovas versenye.
>Kettes fogatok akadály hajtása:
- női, férfi
- amatőr és
- profi kategóriákban
>17.00 órától eredményhirdetés
A helyszínen Büfé működik, lesz gombócos fagylalt,
keleti csemege, zene!

és további kitartást kívánok minden
helyi csoportnak.
Természetesen a jó műsor elengedhetetlen szereplői a zenészek. Hartmann
Szepi és a Burschen Kapelle néhány
tagja heti rendszerességgel vesz részt
próbáinkon, így a szerepléseken élőzenére van lehetőségünk táncolni emelve
ezzel is a szereplések színvonalát. Köszönjük fiúk!
Április végén, a Tánc Világnapján,
majd májusban a minden évben megrendezésre kerülő Táncgálán láthatják
csoportjaink régi és új táncait. Várunk
mindenkit szeretettel!
Kirschner Viola
Művészeti vezető
Kecskédi Néptánc Egyesület

A sejba kupa izgalmasnak ígérkező eseményeiből
Május 1-én a Falunapon, a délutáni órákban biztosít
bemutatót a lovas egyesület. A fogathajtó bemutató
alkalmával, a „GAZDAHAJTÁS” nevű program keretén belül látványos, szórakoztató formában mérkőznek meg egymással a gyűjtögető és a terményt
betakarító hagyományőrző gazdáink a lovas pályán.
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Beszámoló a szponzori estéről
2015. március 6-án egy olyan esemény került megrendezésre, amely a sportklub életében eddig egyedülállónak mondható. Az Egyesület meghívta vacsorára a szponzorokat, támogatókat.
Az este megnyitásaként az új elnök, Szalados Szabolcs köszönetet mondott a több éves támogatásért, amit a klubnak
nyújtottak a szponzorok. Egy nagybetűs KÖSZÖNÖM volt
az egyik célja az estének. „A megjelenteken túl is mindenkinek köszönjük, aki anyagi vagy bármilyen más formában
segített az Egyesületnek.”
A másik cél pedig az volt, hogy meggyőzzék a támogatókat,
hogy igenis van értelme a Kecskédi Sport Egyesületet a jövőben is támogatni. Ehhez az elnök úr bemutatta, hogy mik
az elképzelések, célok, hogy kicsit közelebb kerüljön az
egyesület a vállalkozókhoz.
Napirendi pontok:
1.
Az új elnökség bemutatása:
Németh Tamás – alelnök – utánpótlásedző
Linczmaier László – edző – szakmai igazgató
Varsányi János – gazdasági vezető
Schmuck Norbert – utánpótlás koordinátor – utazások szervezése
Balogh József – titkár
Tomayer Szilárd – műszaki feladatok koordinálása
Baranya Tibor – technikai vezető
Szalados Szabolcs - elnök
„A biztonságos, és megfelelő működési háttér megvalósítása
az elnökség feladata.”
2.
Célok ismertetése a szponzorokkal (Szalados Szabolcs)
•
Együttműködés fokozása: Polgármesteri Hivatallal,
KEMLSZ-el, szponzorokkal, szurkolókkal.
•
Az egyesület könyvelője Kasszányiné Ruppert Tímea lett, fokozva az együttműködést a Polgármesteri Hivatallal, átlátható gazdálkodás megvalósítása
•
Fejlesztések melletti elkötelezettség: lásd 3. pontnál,
nem csak az Egyesület számára fontos, hanem a faluban
megrendezendő különböző események (falunap, búcsú…
stb.) színvonalát is emeli
•
Szponzoráció, marketing, stratégia: több csomag
magánszemélyek és vállalkozások részére
•
Hatékony elnökség feladatfelosztás: egykezű irányítás megszűntetése
•
Sajtó,
tájékoztatás,
információszolgáltatás:
Tromposch Csaba és Udvarias Zoltán fogja az egyesülettel
kapcsolatos híreket összefoglalni a Kecskédi tükörnek, és a
megújult honlapnak. www.kecskedksk.hu
•
Utánpótlás toborzás: kb. 140 igazolt labdarúgója
van a klubnak, nem csak helyi fiatalok, hanem környező
települések fiataljainak elcsábítása
•
Egységes kommunikáció a vezetés részéről: kifelé
egységes álláspontot kell képviselni az elnökség minden tagjának, nézeteltérések esetén is
•
Bevételi potenciálok keresése: kb. 14 millió HUF,
amiből az egyesület gazdálkodik 1 évben
•
Csapategység erősítése: útiköltségek fedezése a játé-

kosok számára, sporteszközök biztosítása (pl.: egységes
melegítő)
•
Szurkolói klub összetartása, erősítése: Tomayer Róbert aktivitása (CD, a meccsek alatt Ő az egyik hangulatfelelős). „Nincs még egy olyan tábor a megyében, mely külön
szurkolói buszt indítana a meccsekre, erre méltóan büszkék
lehetünk.”
3.
Fejlesztési célok (Szalados Szabolcs) – 5 évre előrevetített (rövid-közép-hosszútávú) célok
•
Sporttelep körbekerítése: előírásoknak való megfelelés miatt kötelező 2015/16-os idényre
•
Öltözők bővítése: közelmúltban történt beruházásra büszkék lehetünk, mert igen impozáns lett az épület, de
sajnos nagyobb nem lett, csak komfortosabb. Az iskolában
öltözik az ifi csapat, a nagycsapat fér csak el az öltözőben.
•
Lelátó építése: a jelenlegi ülősor mögé a pálya hos�szának 50-60%-ban még egy sor kialakítása, és ennek egy
részét ennek lefedni
•
Műfüves futballpálya építése: költségvetésben nagyobb horderejű dolog, a hely megvan hozzá, egy 20x40
méteres pálya ára kb. 30millió HUF, az álom egy 60x40-es
pálya, de ennek az ára 62 millió HUF.
•
Teniszpálya építésének lehetősége
•
Edzőpálya talajfelújítása: műfüves pálya kialakításától is függ, de fel kell újítani, mert göröngyös, balesetveszélyes
•
Kiszolgáló faház létesítése: büfé áthelyezése, így a
klubhelység felszabadul
•
Szertár/raktár építése: fűnyíró kistraktor pályázatot nyert az egyesület, ezt a traktort, ill. más eszközöket,
berendezéseket is valahol tárolni kell
4.
Linczmaier László
A vezetőedző először a csapatokról, az edzési nehézségekről,
az eredményekről, és az utánpótlásról mondott pármondatot. Befejezésképp a felnőtt csapat jelenlegi tabellán elfoglalt
helyéről, és a tavaszi idényről osztotta meg gondolatait.
•
Sok csapata van a klubnak. Ezek közül az U7, U9,
U11, U13-as csapataink játszanak Bozsik tornákon, a többi
csapatunk már bajnokságban játszik. Az U14, U16, U19-es
IFI csapat, a felnőtt csapat, az öregfiúk és az idei évtől van
már női csapatunk is. Pályagondokkal küzdünk. Ha minden
csapat kimegy a pályára, akkor 14 edzés van egy héten,
plusz a mérkőzések, és elképzelhető, hogy egy hétvégén
akár 5 mérkőzés is van a pályán. Az edzőpályát használja
mindenki a nagypálya megóvása érdekében, így az edzőpálya talaja minőségi munkára alkalmatlan. Hátrány még
számunkra a környező településekkel szemben, hogy a tornateremben sem tudunk érdemi munkát végezni, hisz az is
elég elavult, és kicsi.
•
Az előző évek eredményeit 2 részre bontanám. Bajnokságokat nyertünk (U12, U14 2x, U19, felnőtt (a Magyar
kupában pedig az országos táblán volt, a legjobb 64-be jutott). Ezeknek az eredményeknek nagyon örülünk, ugyanakkor bánkódunk is, mert nagyon sok játékosunk eligazol
magasabb osztályba különböző csapatokhoz (Győr, Vasas,
Ferencváros, Tatabánya). Ez elég nagy érvágás a csapatnak,
ezért is van szükség arra, hogy a környező településekről
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próbáljuk gyerekeket idehozni. Az egyesület elég sokat áldoz
erre, hiszen egy kisbusz hozza-viszi ezeket a srácokat heti
2x edzésre, ill. mérkőzésre. A szövetség nagyon komolyan
veszi az utánpótlást, mert edzéseket is jönnek ellenőrizni. A
jövő idénytől, ha pl.: egy Bozsik tornán nem tud kiállni egy
csapat, akkor arra az évre nem kap MLSZ támogatást az
egyesület. Az edzések ellenőrzésénél, ha nem találják megfelelőnek az edzői munkát, vagy a létszámot akkor a TAO
támogatásokat fogják csökkenteni.
•
Még ne igyunk előre a medve bőrére a felnőtt csapat
helyezés kapcsán. Még előttünk van jó néhány nehéz mérkőzés, szinte nincs olyan csapat, aki ne tudná a másik csapatot megverni, de igyekszünk a mérkőzéséket megnyerni, a
szurkolóknak, szponzoroknak örömet okozni, és tovább
öregbíteni a falu hírnevét.

gyerekeket. A jövőben ezt lesz a legnehezebb biztosítani.
•
Rövid történelem: 2012-ben az ifi csapat bajnokságot nyert a Megye I-ben, az U14 szintén nyert ebben az évben, és ott elindult valami. Bajnok lett a felnőtt 2x, bár ebből
1x elvették, és én úgy gondolom, hogy idén is bajnok lesz.
•
Az új elnökség megalakulása is jelentős mérföldkő,
és az is, hogy meghívjuk a szponzorainkat, és megköszönjük a támogatásukat. Nagy dolognak tartom, hogy ezen az
estén olyanok is ülnek közöttünk, akiket meccsen szinte
nem is látok, de a TAO-s támogatások részét olyanoktól
kapjuk, akik nem is járnak mérkőzésre. A következő sikerünk remélem az lesz, hogy azok az emberek, akik támogatnak minket, kijönnek a meccsekre is. Mi nagyon szívesen
látjuk Őket, így talán majd Ők is látják, hogy mekkora
munka folyik a csapatnál.

5.
Németh Tamás
Az utánpótlásedző szintén kitért az utánpótlás nehézségeire, a közelmúlt eredményeire, és a szponzorok meccsre csábítására
•
A szakmával kapcsolatban annyival szeretném kiegészíteni, hogy nem azért van annyi csapatunk, mert mi
ennyit szeretnénk indítani, hanem azért, mert ha felnőtt
csapatot akarunk indítani a megye I. osztályban, akkor en�nyi utánpótlás csapatot kell foglalkoztatnunk. Régebben támadások érték a csapatot, hogy kevés a kecskédi, de lássuk
be, hogy több mint 100 labdarúgót különböző korosztályokban szerepeltetni nagyon nehéz lenne, ha nem foglalkoztathatnánk környező településekről idecsábított gyerekeket. Sőt! Meg kell köszönnünk, hogy eljönnek hozzánk.
Hogy ez meddig tarható, azt nem tudom, de szerencsére
olyan hírnevünk van a fociban, hogy a szülők hozzák ide a

6.
Szponzorációs támogatási lehetőségek (Szalados
Szabolcs)
•
Magánszemélyek részére (2 csomag)
•
Vállalkozások részére (több csomag)
•
TAO támogatások (90%-ban utánpótlásra kell
fordtani)

Ha május 1, akkor FALUNAP
Előzetes programajánló
A már megszokott hagyományokat folytatva az Önkormányzat megbízásából a
Kulturális Bizottság szervezi az idei Falunapot is a sportpályán és környékén
Információ a programokról: Zenés ébresztő a Burschen Kapelle együttessel

A részletekért kérjük, forduljanak bizalommal Szalados
Szabolcs elnök úrhoz!
Az egyesület névadó szponzora 2015 áprilisától a Wati Kft
lett. Így a jövőben a hivatalos neve az egyesületnek: WatiKECSKÉD KSK.
A névadással kapcsolatos részletekről bővebben a következő
számban olvashatnak.
					Udvarias Zoltán

-Kutyás őrző-védő bemutató
-„Gazdahajtás” a lovas pályán (Lovas Baráti Kör bemutatója), kisállat simogató
-Kecskédi Horgász Egyesület halászlét kínál
-Kulturális műsor a színpadon:
-Hastánc bemutató
-Hip-Hop előadás
-Tatabányai Jászai Mari Színház Népház
Show Formációs Táncegyüttes előadása

Főzőverseny eredményhirdetése, Tombola
-Bográcsverseny előzetes jelentkezés szük- Élő zene a Schwowischi Buam zenekarral
séges (külön szórólapon)
-Virgonckodó játszópark
Büfé, zsíros kenyér, keleti csemege, gom-Lali bohóc szórakoztatja a közönséget és bócos fagylalt, jó hangulat, jó társaság
lufi figurákat készít a gyerekeknek
várja az érdeklődőket.
-Szöszmötölő: gyerek játszóház, gyöngyfűzés, festés, ragasztás, minden, ami a
A rendezvényre mindenkit szeretettel
gyerekeket lefoglalja
várunk!
-Légvárak

