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Tavaszköszöntő

A Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, az Agóra Széchenyi
István Művelődési Ház, a Tatabányai Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Kórusok Országos Tanácsa Nemzetiségi
Bizottsága „Tavaszköszöntő” Dalos találkozóra hívta a Vér-

Anyák napi köszöntés
Rendhagyó módon köszöntötték ebben az esztendőben az
óvodás gyermekek az édesanyákat és nagymamákat. Valamennyien a Művelődési Házban gyülekeztek, ahol először a Balett csoport tagjai mutatták be „Virágcsokor”
című táncukat.
A kicsik most is elkápráztattak bennünket kecses mozgásukkal, különleges térformáikkal és a zenéhez illő szép jelmezükkel. A minden részletre kiterjedő aprólékos munka
most is
Csáky Mária kitűnő táncpedagógus szakértelmét dicséri.
Ezt követően a Kiscsoportosok léptek színpadra Wéber Imréné és Molnár Ibolya óvónők vezetésével. Elbűvölők voltak ahogy közös énekeikkel, verseikkel, körjátékukkal köszöntötték édesanyjukat, s nagymamáikat. A dicséret
azért is megilleti őket, mert legkisebbként is bátran kiállva
szerepeltek a vendégek előtt.
Őket követte a Középső csoportosok fegyelmezett csapata.
Virágköszöntő jelenettel és harangjátékkal léptek színpadra. Az önálló szereplés bizony komoly feladat ennek a korosztálynak, de ennek kiválóan megfelelt a kis közösség.
Felkészítő nevelőik: Geracsek Alfrédné és Senkár Béláné
voltak.
A műsort legvégül a Nagycsoportosok vidám előadása
zárta. Lally popp zenére betanult táncukat vidám arcok
figyelték, látszott a gyermekeken, hogy élvezettel mozognak a zenére. Természetesen nem maradtak el a kétnyelvű
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tessomlói, a Kecskédi és a helyi Német Nemzetiségi Dalköröket a Felsőgallai Művelődési Házba. Ezen alkalommal a településrész Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoportja is
részvevője volt a találkozónak.
A találkozót köszöntötte Saltczer Géza a KÓTA Nemzetiségi
Bizottságának elnöke, Fakliné Falusi Olga a Német Önkormányzat elnökhelyettese, Turainé John Katalin alpolgármester és Kovácsné Horváth Viktória az intézmény igazgatója.
A dalos délután egyben a hagyományok ápolása mellett az
együttesek tagjainak kapcsolatépítését is jelentette mindazok mellett, hogy a németnyelvű népdalok megszólaltatása volt a középpontban. Az együttesek gyönyörű szép dalcsokrokkal örvendeztették meg egymást és a közönséget.
Öröm volt látni a fiatal táncosokat, akik lelkesen mutatták
be táncaikat. Ezen alkalommal adta át meghívóját a
Felsőgallai és Vértessomlói dalosoknak Grósz János a Kecskédi Dalkör vezetője a június 6-i jubileumi rendezvényre,
melyet a meghívottak örömmel fogadtak.
Az est további részében- vendéglátást követően, egymást
váltva szólaltak meg a dalok, majd a nagyterem a közös
énekléstől, zenéléstől volt hangos. Szép, tartalmas, hangulatos, közösségépítő rendezvényen vett rész a dalárda.
-mf-
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2015. MÁJUS

A FALU NAPJA, MAJÁLISA

köszöntő versek és énekek sem. A gyermekeket Beutl Istvánné és Hartmann Erika pedagógusok tanították be.
Örömmel láttuk, hogy a vendégek lelkesen, könnyekkel a
szemükben figyelték a kicsiket, s hálásan tapsoltak minden résztvevőnek.
Köszönjük a Művelődési Ház vezetőjének Molnár Ferencnek, hogy helyet biztosított számunkra, s megkönnyítve
munkánkat felvállalta a műsor konferálását is.
Befejezésül átadták a gyerekek az ünnepelteknek készített
ajándékot, melynél jobban talán csak a kísérő varázsszónak örültek: ICH LIEBE DICH MAMA!

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

A település jelentős rendezvényének
előkészítése- a kibővített Kulturális Bizottság elnökének koordinálásával,
már hetekkel előbb megkezdődött.
Rendelkezésre állt a képviselő testület
által jóváhagyott költségkeret, kialakult a kulturális program, több civilszervezet önkéntesei feladatot vállaltak, összeállt a szórólap szövege,
számos felajánlás, támogatás érkezett a
szervezőkhöz, melyet köszönettel fogadtak.
Az időjárási előrejelzések „felborzolták” a faluban élők lelkét és többen „b”
programban gondolkoztak a hosszú
hétvégére. Aztán, ahogyan az már lenni szokott, az éjszakai lehülést követően csapadékmentes, de kissé szeles reggel várta a Burschen Kapelle fiatal
zenészeit, akik a reggeli ébresztőre készülődtek.
Aztán megszólaltak a közismert indulók, dallamok, fúvószene terítette be az
ébredező falut. Többen terített asztal-

lal, kedves szóval, gőzölgő kávéval várták a zenészeket, akik teherautón bejárták a település valamennyi utcáját.
A főzőversenyre harminckét csapat nevezett, mely a szervezők várakozásának megfelelően alakult. A falu vezetése 3 kg savanyú káposztával, 2 kg sertés lapockával, 1 kg kenyérrel, evőeszközzel, tűzifával járult hozzá az ízletes
ételhez, biztosított asztalokat, padokat, ivó vizet. A többi nyersanyagot a
csapatok hozták. Az étel fajtája nem
lett meghatározva, azt mindenki belátása, pénztárcája szerint alakíthatott.
Volt, aki babos káposztát, mások székely káposztát vagy éppen sváb káposztát készítettek. Többen „fantázia”
nevet adtak ételüknek. Jó volt látni,
hogy a főző helyeken egy időben,
mintegy 350 fő szorgoskodott. Persze
csapatonként kialakultak az előkészítők, szakácsok, töltögetők, kínálók,
mosogatók, kóstolók, potyázók. A versenyre baráti közösségek, civil szerve-

zetek neveztek, akik nem álltak távol
egymás ugratásától, megviccelésétől
sem. A legfiatalabb csapat a diák táncosoké volt. Már itt is megmutatkozott,
hogy a fiúk szívesebben forgatják a fakanalat, miközben a lányok csiripelve
bíztatták őket.
Lassan, lassan benépesült a sportpálya
és környéke. A gyerekek nagy örömére
felépült a Virgonckodó játszópark, az
óriás csúzda, kisebbeknek a gumiugráló. Megérkeztek az óvónők, akik
kézműveskedni hívták a gyerekeket. A
bohóc órákon át hajtogatta a lufi figurákat, melyet az apróságok szívesen
fogadtak.
A rendezvényt Grúber Zoltán polgármester nyitotta meg és ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Jókívánságai mellett köszönetet mondott a szervezőknek
és a kulturális csoportoknak.
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A lovas pályát ekkorra már a Tatabányai Kutató - Mentő Szolgálat munkatársai és kereső kutyáik vették birtokukba, miközben megérkezett a
délutáni eső, mely közel egy órán át
áztatta a majálisozókat. Előkerültek az
esernyők, esőkabátok. Ennek híján
megtelt a rendezvénysátor és a sportöltöző fedett terasza. Mindezek ellene a
kutyások vállalták a bemutató megtartását, melyet a hálás közönség tapssal jutalmazott. Láthattuk a kiképzett
kutyák kereső munkáját, fegyelmezett
parancs végrehajtásukat. A gyerekek
bevonásával ügyességi feladatokat oldottak meg. Köszönet érte, igazán nem
mindennapi munkát végeznek a szolgálat munkatársai, kutyáik. És az eső
tovább esett!
A lovas pálya technikai átszerelését követően kerül sor a várva, várt „gazdahajtásra”. Ezt a programot a helyi Lovas Baráti Kör szervezte és ajánlotta a
rendezvénynek. A kétfős csapatok –
Szénási Judit/Rohrbacher Ferenc, Neckernusz Attila/Grósz János, Neckernus
József/ Henter Vidor, egységesen Neckernusz József fogatát hajtották. A
csapatok hat akadályt, időre küzdöttek
le pályán. 3db terménnyel tele zsák felpakolása a kocsira, majd két bála széna
következett. A harmadik akadálynál
télire kellett a fahasábokat felpakolni. A
következő állomásnál 2db vízzel töltött malmon kanna került fel a kocsira
a lovak itatására. És hát a fárasztó hajtásban és pakolásban megszomjazott
gazdák is ihattak egy pohárral. És
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mindezt visszafelé is el kellett végezni,
lerakodni a kocsiról, beérni a célba.
Mindhárom fogat jól teljesített. Látványosra sikeredett a bemutatató és időközben az eső is elállt.
A program tovább folytatódott- immáron a színpadon, miközben a
Nyugdíjas Klub tagjai hatalmas men�nyiségű zsíros kenyérrel kínálták a
több száz majálisozót. Fogyott a fagylalt, a hot-dog, a keleti csemege, a frissítő italok és a tombola jegyek.
A színpadi műsort a Tatabányai Jászai
Mari Színház Népház Formációs Show
Tánc együttese nyitotta meg egy fergeteges, látványos, minőségi előadással. A
közönség szűnni nem akaró tapssal
jutalmazta a fiatalokat. A továbbiakban fellépett a Dencig Feat Akrobatikus
Sporttánc Egyesület csoportjai (Kecskédiek is!), de volt hip-hop bemutató is.
Távol keleti ritmusokra táncolt az
Asszana Alisszisz Hastánc csoport a
férfi közönség nagy örömére. A közönség tapsa itt sem váratott magára.
Időközben befejeződött a főzőverseny
és a felkért zsűri- Jakobiné Boriska,
Wichané Valéria, Goórné Teréz és
Puláné Lujzi meghozta a döntését. A
verseny első három helyezett csapata
ajándékot vehetett át a rendezvény főszervezőjétől, Kirschner Viola települési
képviselőtől. Az idő előrehaladásával
Molnár Ferenc a Művelődési Ház vezetője- a rendezvény műsorvezetője, felpörgette a Falunapi tombolahúzást,
mely vidám hangulatban zajlott. Vala-

Színes hírek-előzetes
Újszülött érkezett: Jónás Noel Zoltán- 2015. 04. 29.
anya: Varga Kinga, apa: Jónás Zoltán. Gratulálunk,
Jó Egészséget!
Hősök Napi Emlékezés május 30-án, szombaton délután 5 órakor a temetőkertben
Nyári gyermek táborok a Művelődési Ház szervezésében:
1. Tücsök tábor> I. turnus június 22-26-ig, II. turnus Június 29-július 03-ig, III. turnus július 20-24-

mennyi tombola tárgy gazdára talált,
megörvendeztetve a nyerteseket. Aki
most nem nyert az ne bánkódjék, mert
jövőre folytatás következik.
Azok sem maradtak éhesen, akik nem
vettek részt a főzőversenyben. Megkóstolhatták az önkormányzat által
biztosított székelygulyást, vagy éppen
a helyi Horgász Egyesület által felajánlott, közönségsikert aratott, kiváló halászlét. Mindkét ételt térítés mentessen
kínálták.
A rendezvény zárásaként a Schwowischi Buam zenekar szórakoztatta a
közönséget. A táncos lábúak most igazán kitáncolhatták magukat, mert a
zenekar szinte megállás nélkül játszotta a számunkra oly kellemes zenét.
Összegezve; a tudósító így élte meg a
Falunap - Majális rendezvényt 2015ben. Szép, tartalmas, valamennyi korosztálynak kikapcsolódást adó rendezvény volt, mely tovább erősítette a
helyi közösséget. Köszönet érte. Aki lemaradt, annak majd elmeséljük, hogy
mit mulasztott el. A falunapon ott lenni nem kegy vagy dicsőség, hanem egy
lehetőség, talán kötelesség a közösségformálás folyamatában. Azt viszont
igazán sajnálom, hogy a 23 fiatalember
annyira kifáradt a három májfa állításában, hogy nem maradt erejük a 125
éves „öreg” iskolához is egyet állítani.
Talán?, még nem késő!
-mf-

ig, IV. turnus július 27-31-ig
2. Horgász tábor (közös szervezésben a Horgász
Egyesülettel) július 06-10-ig
Jelentkezés személyesen a Művelődési Házban Molnár Ferenc igazgatónál! További információ: 478-186,
30/2584148, e-mai: kecskedikulturhauz@gmail.com,
mfocuskft@gmail.com
2015. június 2-án kedden 14 órakor és június 4-én
csütörtökön 14 órakor NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS lesz a kecskédi Védőnői Tanácsadóban.
A szűrést Dr. Jánoska Éva végzi.
Időpont egyeztetés az orvosi rendelő asszisztenseinél
vagy telefonon az 578-000/ 1 melléken.

Gazdasági Program
2015-2019.
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 31/2015.(III.25.) sz. határozatával elfogadta
az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programját.
A Gazdasági Program a www.kecsked.hu oldalon olvasható

A község honlapja:

www.kecsked.hu
Olvassa rendszeresen!
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Tánccal a világ körül
Immáron harmadik alkalommal szervezte meg Molnár Ferenc a Művelődési
Ház vezetője a Tánc Világnapja Gálát a
zsúfolásig megtelt színházteremben április utolsó vasárnap délutánján. Ezen
esemény 1982 óta jeles színfoltja a világ
táncművészetének, mikor is az UNESCO
meghirdette a programot. Ehhez csatlakozva évről évre egy gála keretében itt
helyben is köszöntjük a táncot. Ez alkalommal, mintegy 108 táncossal.
Fellépett a helyi Német Nemzetiségi Óvoda néptánc csoportja (művészeti vezető:

Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015.
(IV.29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
helyi szabályának a megállapítása, ami a
levegő tisztaságának védelmét elvárható
és betartható módon biztosítsa, ezzel
elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen
zavarásának csökkentését.
2.§ A rendelet területi hatálya Kecskéd
község közigazgatási területére terjed ki.
3.§ A rendeletszemélyi hatálya Kecskéd
község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott
falomb,avar,
gyökérmaradvány,
szár,levél, kaszálék, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely
belterületből és külterületből áll.
c) ingatlantulajdonos: az a természetes
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül
attól,
hogy
tulajdonosa,
haszonélvezője, birtokosa, kezelője, hasz-

Frész Rita, harmonika kíséret: Berendi
Nándor), a Környei Explor modern tánc
együttes (művészeti vezető: Verő Nikoletta), a Tatabányai Dencing Feat Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület
csoportjai (művészeti vezető: Fojt Nornálója, bérlője az ingatlannak.
II.
Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§ A község területén az avar és kerti
hulladékot elsősorban hasznosítani,
komposztálni kell.
6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a település közigazgatási területén
március 1-től április 30-ig szeptember
15-től november 15-ig szerda, péntek és
szombati napokon (amennyiben az nem
ünnepnap)
10 órától 18 óráig megengedett.
7. § (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.
Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél)
mellett száraz időben szabad.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése a
6.§-ban engedélyezett időszakon kívül,
valamint szeles, párás, ködös, esős időben.
(2) Az avart és kerti hulladékot égetni
nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és
annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan
adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.
(5)
Az avarral, kerti hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető.
(6) Az égetés végén meg kell győződni
arról, hogy a tűz elhamvadt.
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bertné) és a Kecskédi Német Nemzetiségi
Táncegyesület Általános Iskolai csoportja
(művészeti vezető: Kirschner Viola, segítő: Trompos Klára)
Valamennyi együttes látványos, szakmailag is igényes táncokat mutatott be,
mely a „mestereknek” is köszönhető,
akik felkészítették a fiatalokat. Az akrobatikus együttes Kecskédi csoportja immáron második éve szerepelt ezen a gálán, mint nemrégen alakult csoport. Ezen
a rendezvényen kizárólagosan gyerekek
és fiatalok vettek részt, mely a szervező
intézmény ez évi szakmai programjának
újszerű tematikája
-mfAmennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének gondoskodni kell annak lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
bírság összegére a mindenkor hatályos
jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm.
rendelet - szabályai vonatkoznak.
(3) Külterületen lábon álló növényzetet
vagy növényi hulladékot égetni csak az
Országos Tűzgyújtási Szabályzatról
szóló 54/2014./XII.5./BM.rendelet 226.
§-a szerinti tűzvédelmi hatósági engedély
birtokában lehet
(4) Országos védett természeti területnek
minősülő külterületen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§.(1)
bekezdés f) pontja alapján nád és más
vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és
szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt
és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
III.
Fejezet
Záró rendelkezések
10.§ (1) E rendelet 2015. május 1. napján
lép hatályba.
Grúber Zoltán polgármester sk.
Antalné Zabányi Júlia jegyző sk.
Kihirdetve:
2015. április 30.
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Iskolai jótékonysági bál

„ A tudás életet menthet”- hirdették a verseny szervezői
felhívásukban.
Az iskola Diákönkormányzata az idei tanévben beküldte
nevezését a felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre. A csapat „Villámhárítók” névvel indult a
megmérettetésre, tagjai: Balogh Sára, Horn Bence, Kocsán Gergely és Tomayer Richárd 8. osztályos tanulók
voltak.
A verseny városi fordulója Tatabányán, a Katasztrófavédelmi Kirendeltségen került megrendezésre március 26án. A tanulóknak előbb elméleti tesztet kellett kitölteniük, majd gyakorlati állomásokon mérték össze
tudásukat. A nap végére kiderült, hogy iskolánk csapata
is bejutott a megyei döntőbe.
A komáromi Monostori Erőd adott otthont a megyei
versenynek április 15-én. Kilenc általános iskolás csapat
gyűlt össze, hogy összemérje erejét és tudását, a katasztrófavédelmet, szakterületeit és társszerveinek szakterületeit érintő feladatokban.
A diákoknak szükségük volt éles eszükre, ügyességükre
és gyorsaságukra is a feladatok végrehajtásához. Először
egy árvízi védekezési feladatnál kellett bizonyítaniuk,
ahol buzgár bevédését mutatták be, majd egy füsttel teli
helységet imitálva sötétben tájékozódás volt a cél, ahol
egy diákot másik társa irányított és a kijelölt területen
belül egy bábut kellett megtalálni. Kreativitásukat és találékonyságukat bizonyítandó, Katasztrófavédelem
activity-vel is szembe néztek több-kevesebb sikerrel.
A Megyei Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) viharjelzésekkel
kapcsolatos állomása mellett a Magyar Vöröskereszt feladatai, mint az újraélesztés és a nyomókötés bemutatása
is beleszámítottak a verseny pontozásába.
Tűzoltósági állomás is volt: először tűzoltó technikai
felszereléseket kellett a gyerekeknek felismerniük, majd
osztóról első sugarat szerelni.
A verseny nagyon jó hangulatban telt, a diákok a játékszabályokat betartva a balesetek elkerülését szem előtt
tartva hajtottak végre minden feladatot. A helyezésekért
járó érmeket és a résztvevő csapatoknak az emléklapokat
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint Czomba
Péter tűzoltó ezredes, megyei igazgató adta át a csapatok
képviselőinek és a kísérőknek. Dr. Kancz Csaba gratulált
a résztvevőknek az elért eredményekhez. Kiemelte az ifjúsági verseny fontosságát, hiszen a felkészülés és a gyakorlatok során szerzett tudás, tapasztalat egy esetleges
veszélyhelyzetben nagyon hasznos lehet.
Nagy örömünkre a bronzérmek a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola csapattagjainak a nyakába kerültek, akik élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza Komáromból.
Köszönet illeti Szűcsné Bagócsi Ibolya védőnőt; Varsányi
Jánost, Nemes Kálmánt és Pintér Dávidot, a Kecskédi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait a felkészülés során
nyújtott segítségükért, közreműködésükért.
Tomayer Judit
Diákönkormányzat vezető

Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy
emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy
csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képesek. Ezen
társulások tagjai azok, akik nem a világ megváltását tűzték ki
célul maguk elé, hanem közvetlen környezetüknek szeretnének
hasznára lenni, például gyermekeik intézményeiben folyó
munka szervezésében részt venni.
Ilyen összefogásnak voltunk részesei az iskolai jótékonysági
bál szervezésekor, immár 7. alkalommal 2015. április 11-én. Iskolánk igazgatónője, Dr.Karácsonyiné Handl Mária köszöntőjében arra hívta fel a vendégek figyelmét, hogy az idei év jótékonysági bálja épp a Költészet Napjára esik, ebből az alkalomból
Göndör Anna 4. osztályos tanuló adta elő Juhász Magda:
Hová lett az ellenőrzőm? című versét.
Ezt követően rövid tájékoztatást kaptak a jelenlévők, hogy milyen fejlesztéseket valósítottak meg az eddigi jótékonysági bálok bevételeiből és megtudhatták, hogy az idei bevételt a számítógép-park felújítására költjük.
Grúber Zoltán, Jótékonysági Estünk fővédnöke megnyitotta a
bált, s elkezdődött a színvonalas műsor.
Elsőként az iskola énekkara énekelt a retro jegyében dalokat, s
olyan fergeteges hangulatot sikerült teremteniük, hogy a közönség velük együtt énekelt. A műsorszámokat betanította és
az énekkart vezette:Torma Ferencné. Következő fellépőink az
ötödik osztályosok voltak, akik a farsangi bálon bemutatott
produkciójukat adták elő Michael Jackson dalára. Őket követték -szintén a retro jegyében -a 7. osztályosok, akik stílusosan
a Csavard fel a szőnyeget című slágerre ropták a táncot.
A Silhouette balettcsoport fiatal tagjai a múlt század elejére repítettek vissza műsorszámukkal, mely eredetileg a Bakfark Bálint Művészeti Iskola Valenti Napi gálájára készült.
A műsor befejező száma a Kecskédi Német Nemzetiségi Ifjúsági
Tánccsoport produkciója volt. A közönséget két ritkán látható,
különleges hangulatú tánccal nyűgözték le.
A színvonalas műsorszámok után a Barátok asztala étterem
jóvoltából került ízletes vacsora az asztalra, s utána kezdődött
az igazi mulatozás, melyről a csókakői Viking zenekar gondoskodott.
Ezúton is köszönjük a felajánlott sok-sok értékes tombolatárgyat, s köszönjük azokat a hozzájárulásokat is, melyeket a támogatói jegyek vásárlásával tettek meg. Köszönet illeti a Szülői
Szervezet tagjait, az iskola valamennyi dolgozóját, akik áldozatkész munkájukkal segítették az est előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. A bál tiszta bevétele 765.105 Ft lett végül,
amihez az önkormányzat 50 ezer forinttal járult hozzá. Reméljük, a jövőben is hasonló megmozdulásokat tapasztalhatunk egy-egy közös cél érdekében!
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Szezon start
Elkezdődött a horgász szezon és egyre többen látogatnak el
az Öreg tó partjára szerencsét próbálni.
Az elmúlt időszakban 5q nemes hal lett telepítve a tóba így
sokaknak sikerült is megakasztani néhány potykát a család
nagy örömére.
Elkezdődtek a horgászversenyek is április 11-én az Országos
Ifjúsági Horgász Négytusa Megyei Döntőjére került sor
horgásztavunkon. A vetélkedő serdülő és ifjúsági korcsoportban került megrendezésre. Négy versenyszámban szellemi vetélkedő barkácsolás célba dobás és kishal-fogásban
mérték össze tudásukat az ifjú horgászok. Április 18-án pedig az Ifjúsági Kishal fogó Megyei Horgász Csapatbajnokságra került sor. A csapatotokat 3 fő ifjúsági vagy serdülő
versenyző alkotta, akik a tó 3 szektorában külön-külön
horgászhelyen próbálkoztak kishalfogással, ami nagyszerűen sikerült összességében közel 30 kg sikerült kihorgászni
tóból a verseny ideje alatt.
Május 1-én, a Falunapon a horgász egyesület felajánlásában
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halászléfőzéssel kedveskedett a nagy létszámmal megjelent
vendégeknek. Remekül sikerült az étel, mert rövid idő alatt
elfogyott és a dicséretekből sem volt hiány a szakácsok felé.
Kecskédi Horgász Egyesület Vezetősége

Motoros siklóernyősök országos találkozója és
nemzeti verseny Kecskéd és Környe repülőterén
A nyár közepén motoros siklóernyők
fogják megszínesíteni az eget körzetünkben. Megfelelő időjárás esetén
2015. július 09-12-ig a nemzeti bajnokság szervezőbizottsága LHKD repülőtéren rendezné meg éves versenyét,
melynek az üzembentartó repülőklub
szívesen ad otthont. Ez tíz versenyző
részvételét jelenti, melyhez a kisegítők
és ismerősök csatlakoznak, illetve több
siklóernyős hobbipilóta érkezését várjuk a versenyen kívüli programokra.
Tavaly ez a rendezvény Dunaújvárosban kapott helyet, ahol külön kiemelték a nagyszámú színes repülő eget
megfestő látványát. A siklóernyőzés a
repülés legfiatalabb ága, ahol speciálisan erre a célra kifejlesztett ernyőszer-

kezettel az előrehaladási sebességet helyezik előtérbe, ezáltal távolságok
berepülésére, önálló felszállásra alkalmasak a hagyományos ugró ejtőernyőkkel szemben. Mivel az egyik legkönnyebben megvalósítható formája a
repülésnek, rohamosan terjedt el az
egész világon, így magyar sportrepülők körében is. A siklóernyők műselyem szerkezete nem kedveli a szeles,
turbulens időjárást, ezért a programok
inkább a délutáni, esti órákban kerülnek megrendezésre. Tartalék napok
egy héttel később.
A rendezők szívesen látják a kilátogató
érdeklődőket, akiket kérünk a repülőtéren való mozgás rendjének betartására.

Felhívás!
A Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola fennállásának 125 éves évfordulóját ünnepli 2015. október 17-én. Ebből az alkalomból az ünnepi műsor keretében iskolatörténeti kiállítást rendezünk.
A fellelhető régi bizonyítványokat, fényképeket, iskolai élethez kapcsolódó tárgyi emlékeket a falu lakóitól is szeretnénk összegyűj-

Oldtimer Aero Club
repülőtér üzembentartó

teni. Nagyon megköszönnénk, ha a kiállítható anyagokat Önök is kiegészítenék, és felajánlanák a kiállítás idejére!
Minden kiállított anyagot a kiállítás után
visszaadunk! A felajánlott tárgyakat, fényképeket az iskola bármelyik dolgozójának
átadhatják.
Segítségüket, felajánlásaikat előre is megköszönjük!
Az iskola nevelőtestülete nevében:
Dr. Karácsonyiné Handl Mária igazgató

Kecskédi Új Tükör
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Tatabányán versenyeztek az óvodások

2015.április 22-én részt vettek a nagycsoportos óvodások
Tatabányán a Föld Imre Sportcsarnokban rendezett „Közbiztonság” nyílt napján.
A megnyitó után 9 órakor kezdődött az óvodás csapatok
versenye, ahol 8 különböző óvodából érkezett gyerekek
ügyeskedtek.
A versenyállomások a következők voltak:
1. Kerekpáros ügyességi pálya
2. Ugrókötél verseny
3. Hulladék és KRESZ Totó

4. Célba dobás gumibottal
5. Puzzle kocka összerakása
A versenyfeladatok körforgásos rendszerben zajlottak, majd
a pontozólapot Gálfy Csilla rendőr őrnagynak adtuk le.
Az eredményhirdetésig a Sportcsarnok udvarán különböző
programok és bemutatók várták a gyerekeket:
- tűzoltási és kutyás bemutató
- rendőrségi, honvédségi és tűzoltó járművek bemutatója
- lufi fújás
- bűnügyi technikai eszközök megismerése ( ujjlenyomat,
tenyérlenyomat készítés)
A gyerekeknek a legjobban a tűzoltási bemutató tetszett.
A nap legizgalmasabb pontja az eredményhirdetés volt.
Nagy örömünkre a 2. helyen végezett a mi kis csapatunk.
Sok-sok értékes ajándékkal térhettünk haza: labdák, könyvek, útjelző táblák, kerékpáros sisak, láthatósági mellény. A
lényeg pedig: egy igazi kerékpárt nyertünk! Elmondhatatlan, milyen boldogok voltak a gyerekek.
Köszönjük ezt az élményekkel teli délelőttöt a KomáromEsztergom megyei Rendőrfőkapitányságnak, a „Nemzedékek Közbiztonságáért” Közhasznú Alapítványnak, valamint különös tekintettel Eck Péter rendőr hadnagynak, aki
fáradhatatlan segítőnk volt mindvégig, folyamatosan eleget
téve a gyerekek kívánságainak.
Beutl Istvánné, Hartmann Erika

Megyei német népdaléneklési fesztivál
Csodálatos népviseletek, izgatott gyerekek, drukkoló szülők, nagyszülők és
felkészítő tanárok.
Ez a kép fogadta április 16-án délután a
vértessomlói tornacsarnokba érkezőket, ahol immár kilencedszer került
megrendezésre az általános iskolák
számára kiírt megyei népdaléneklési
fesztivál.
A rendezvény megálmodója Hartdégenné Rieder Éva igazgató az első néhány évben még versenyezni hívta az
énekeseket, ám az évek folyamán a verseny fesztivállá alakult. Az igazgató
asszony köszöntőjében elmondta,
hogy nem a megmérettetés, hanem a
közös éneklés a fontos és az, hogy a
gyerekek tanuljanak egymástól.
A jövőre jubiláló rendezvényen vér-

tessomlói, várgesztesi, csolnoki, táti,
tarjáni és kecskédi iskolások léptek a
közönség elé, hogy németül illetve helyi nyelvjárásban adják elő régmúlt
idők népdalait.
A Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolát Dorsich Hanna és Horváth
Anna 4. osztályos tanulók képviselték,

akik gyönyörű hangjukkal elvarázsolták a nagyérdeműt. A két lány az
Edelweiss c. daloskönyv (szerzői:
Zettisch Katalin és Ferenc) ismert dalaival a „Waldeslust” és az „ Ich geh’ in
finster Nacht”című énekekkel készültek erre a délutánra.
A program maradandó élményét a már
hagyományosnak számító közös
éneklés zárta, az „Es tönen die Lieder”
ének csodaszép, háromszólamú kánonjával.
Minden fellépő büszkén vihette haza
az emléklapot és az ajándéktárgyat,
amely a nap szellemiségét is hirdeti.
”Ahol énekelnek, nyugodtan telepedj le,
mert gonosz emberek nem szeretik az
éneket.”.
Tomayer Judit

TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. évi helyi iparűzési adóról szóló bevallási nyomtatványok benyújtási határideje: 2015. május 31.
A bevallások leadhatók személyesen a Polgármesteri Hivatalban , illetve beküldhetők postán is.
Helyi iparűzési adó befizetését a 63300020-12005239 sz. számlára lehet teljesíteni.
							
Polgármesteri Hivatal
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Sejbák a lovas pályán

Rendhagyó módon a helyi Lovas Baráti Kör által szervezett idei, immáron a
III. Sejba Kupa verseny csatlakozott a
Falunap rendezvényéhez. Így tehát a
szép számban kilátogató falu közössége nem maradt program nélkül a hos�szú hétvégén. Mindazok ellenére, hogy
a délelőtt időszakban esett az eső, ideális körülmények várták a versenyzőket, fogataikat, lovaikat. Ezúttal is a
verseny konferálását, közvetítését és az
összekötő szöveget Grósz Krisztiánaki egyben a hangosítási feladatokat is
ellátta, és Molnár Ferenc a Művelődési
Ház vezetője végezték.
Először a gyermek és ifjúsági korúak
ügyességi lovasversenyére került sor. A
versenyzők szépen teljesítették a pályát, ahol az akadályok eredményes leküzdése mellet a lovagló tudásukról is
számot adtak.
Gyermek korosztály:
I.
Izing Zsófia
II.
Kaszányi Dorina
III.
Wittmann Hanna
Ifjúsági korosztály:
I.
Szeifert Dorottya
II.
Tóth Krisztián
III.
Fazekas Rebeka
IV.
Balogh Sára
V.
Csernyik Réka

Gyűjtöttek
Mivel a szelektív hulladékgyűjtés környezetvédő tevékenység, mindegy,
hogy ki hány kiló papírt hoz – a lényeg: hogy hoz. Az osztály, a diák, a
család környezettudatosan gondolkodik, és összegyűjti a papírhulladékot,
hogy azt újra felhasználhassák a papírgyártásban.
Nem tesz kevesebbet a környezetéért
az, aki a háztartásában tudatosan és

VI.
VII.

Heitz Luca
Gieber Szabina

A pálya átrendezését követően a kettes
fogathajtók versenyét nézhette végig a
közönség. A 15 akadállyal tarkított pálya az utóbbi évek legnehezebb pályája
volt, melyet igazán jó ritmusban teljesítettek a fogatok.
Amatőr férfi kategória:
I.
Horn Antal
II.
Ifj. Neckernusz Attila
III.
Rohrbacher Ferenc
Amatőr női kategória:
I.
Wittmanné Fehér Andrea
II.
Szénási Judit
III.
Tomayerné Szabó Mónika
(egyes fogat, széles kocsi)
Profi kategória:
I.
Neckernusz Attila
II.
Neckernusz Ádám
III.
Neckernusz József
IV.
Wittmann Antal
V.
Neckernusz Dávid
VI.
Varjú György
VII.
Wittmann Csaba
VIII.
Tomayer Béla (egyes fogat,
széles kocsi)

tett át a település polgármesterétől és a
Lovas Baráti Kör elnökétől, továbbá az
ifjúsági korosztály több versenyzője
ajándék utalványba részesült Wittmann Csaba alpolgármester részéről.
Ez a háziverseny jó alapot adott a Kecskédi Lovasversenyre felkészülésnek,
melyre ismételten nagy érdeklődés
mutatkozik.
A késő délutánt Hartmann József
(Szepi) zenéje tette színesebbé, miközben a versenyzők, segédhajtóik, családtagjaik és az érdeklődők „fehér” asztal
mellett beszélgettek a délutáni történésekről, felidézve a verseny izgalmait,
tréfás szituációit. Jóízűen elfogyasztották Eck Márton és Grósz János által
elkészített diabetikusnak nem nevezhető pörköltet és sült malacot.
A Kecskédi Lovas Baráti Kör elnöksége
köszönetet mond tagjainak, versenyzőknek, technikai lebonyolításában
közreműködőknek és a rendezvény támogatóinak: Grúber Zoltán polgármesternek, Wittmann Csaba alpolgármesternek, Kasszányiné Ruppert Tímea
képviselőnek, Molnár Ferenc Művelődési Ház igazgatónak, Grósz Krisztián
hang technikusnak, Hartmann József
zenésznek.

A verseny 1-3 helyezettei kupát vehefolyamatosan elkülöníti a reklámújságot, s így néhány kilóval járul hozzá az iskolai gyűjtéshez, mint az, aki
él az iskola kínálta lehetőséggel, és
megszabadul a felgyülemlett, felesleges irodai iratrengetegtől.
Ebben a tanévben április 30-án, egy
csütörtöki napon került megrendezésre a hagyományos tavaszi papírhulladék-gyűjtő verseny. A tanulók és
családtagjaik több mint 11 tonna papírt és 2 tonna vasat gyűjtöttek. A

-mfgyűjtött mennyiségért járó pénzös�szeget az osztályok használják fel.
A következő eredmények születtek:
Papírhulladék:
I.
helyezett: 4. osztály
II.
helyezett: 3. osztály
III.
helyezett: 5. osztály
Vashulladék:
I.
helyezett: 3. osztály
II.
helyezett: 5. osztály
III.
helyezett: 6. osztály

