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Szent István Napok 2004

Zelk Zoltán:

Vakáció

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdõbe?
Faluszéli
zöld mezõre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdõ,
akár folyó:
gyönyörû a
vakáció!

Majális – Nagy siker
volt a „Falu bikája”
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Tájékoztató az
önkormányzat munkájáról
Az önkormányzat képviselõ-testületének
2004. március 11-én megtartott ülésén a
köztisztviselõk teljesítménykövetelményének alapját képezõ célokat fogalmaztuk meg, majd a település területén két
mentõhelikopteres vészleszállóhelyet jelöltünk ki. Ezt követõen az állampolgárok bûnmegelõzési célú, önkéntes önvédelmi szervezõdései tevékenységének támogatására pályázat benyújtását szavaztuk meg. A Vertikál Rt. igazgatójának
jelzésére módosításra kerültek a 2004.
évi szemétszállítási díjak a következõk
szerint: 110 literes edény esetén bruttó
7.116,- Ft/év; a 40%-os kedvezményben
részesülõk részére bruttó 4.270,- Ft/év.
Végül dr. Abdalla Roshdi gyermekorvossal kötött megbízási szerzõdés felmondásáról határoztunk.
A község Településfejlesztési Tervének
lakossági egyeztetési fázisának szakmai
változatát 2004. március 31-én elfogadtuk, majd megkezdtük az önkormányzati
rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatát. Ezután az állati hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozóan szerzõdéskötési szándékunkat fejeztük ki az
Atev Fehérjefeldolgozó Rt.-vel. A költségvetési hiány fedezetére támogatási
kérelem benyújtásáról döntöttünk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ (mûködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. A 2004.
szeptember 30. és 2004. október 7. között
megrendezésre kerülõ Pákozdtól –
Ozoráig tartó emléktúrán részvételi
szándékunkat fejeztük ki. A Sodexho
Magyarország Kft. által a kálozi Aranyalma Óvoda konyhájának üzemeltetésére
benyújtott pályázatát elutasítottuk, mivel
a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
nem felelt meg. Ismét napirendre került
Aba és térsége szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása, melyre újabb pályázat benyújtását szavazta meg a képviselõ-testület.
2004. április 29-én Ferenczi László képviselõ bejelentette képviselõi megbízatásáról történõ lemondását, megbízatása
megszûnt. A Helyi Választási Bizottság
ülést tartott, és megállapították, hogy a
helyhatósági választásokon a sorrendben
következõ legtöbb szavazatot Márkus
Jánosné képviselõjelölt kapta, így a bizottság a képviselõi tisztség betöltésére
megbízta. Ezt követõen az önkormányzat
2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadtuk, majd a
fennmaradt helyi rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatát folytattuk. A település szebbé, vonzóbbá tétele érdekében pályázatok elõkészítésére hatalmazott fel a képviselõ-testület.
A fentieken túlmenõen önkormányzatunk képviselõ-testülete nevében röviden tájékoztatást adok az elnyert pályá-

zatok alapján eddig végzett munkákról,
valamint a folyamatban levõ pályázatokról.
A Káloz—Dég összekötõ út középsõ 5,2
km-es szakaszának építése folyamatban
van. Mint valamennyiük számára ismeretes, Dég Község Önkormányzatával közösen e szakasz megépítésére sikeres volt
a pályázatunk. A beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani. A meghatározott szempontok
szerint legjobb ajánlatot tevõ pályázó a
munkálatokat végzi.
Ezen úthoz tartozó belterületi szakasz
építésére szintén pályázati pénzbõl kerül
sor. A munkát a tervnek és az engedélynek megfelelõen, a legkedvezõbb ajánlatot tevõ kivitelezõ végzi. E beruházás keretében az úthoz kapcsolódó utcákban 50
m hosszban sárrázók, illetve megfelelõ
vízelvezetés is kiépítésre kerül.
Belterület határától a fentebb említett és
már épülõ külterületi szakasz kezdetéig
SAPARD-pályázat keretében 2004. január 30-án adtunk be pályázatot. A pályázat elbírálásának eredményérõl a mai
napig értesítést nem kaptunk.
Pályázatot adtunk be „Információs technológia az általános iskolákban” címû
PHARE-program megvalósítására. E
pályázat keretében az iskola fûtés-korszerûsítését, nyelvi labor kialakítását és
egyéb informatikai fejlesztést kívántunk
megvalósítani. Sajnos pályázatunkat elutasították. Célunkat fenntartva, a közeli
napokban újabb pályázatot adunk be az
iskolával közösen.
A könyvtár felújítása megtörtént, 4 millió
forint pályázati pénzbõl hozzá 20% önrészt biztosítva.
A ravatalozó tetõcseréje elkészült pályázati forrásból. A ravatalozó elõtti rész
térkövezésére hamarosan sor kerül.
A Szent István Általános Iskola, az
Aranyalma Óvoda és a Polgármesteri Hivatal világításkorszerûsítése 3.412.500,Ft pályázati pénzbõl és 30% önrész biztosításával megtörtént.
A 6307 jelû út mellett (Ország út, Fehérvári út) járda kiépítésére a napokban ismételten pályázatot nyújtunk be.
A Bajcsy-Zsilinszky út, József Attila út
találkozásánál levõ híd szélesítésére, a
Közútkezelõ Kht. megbízása alapján a
tervek elkészültek. Az érintett szakhatóságokkal történõ egyeztetés folyamatban
van. Az építési engedély kiadása után a
tervezett munkákat pályázati pénzbõl kívánjuk elvégezni.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.
Weisengruber Imre polgármester
(Káloz, 2004. június 16.)

Könyvajánló szünidõre
az Ünnepi Könyvhétre
megjelent könyvekbõl
Janikovszky Éva:
Akár hiszed,
akár nem
„Én tudom, hogy borzasztó nehéz elképzelni, hogy minden felnõtt
gyerek volt egyszer, de szerencsére
eszembe jutott, hogy fénykép is van róla a
fiókban.” S ha még sincs...

Kányádi
Sándor:
Zümmögõ
A hetvenötödik születésnapját ünneplõ Kányádi Sándor „Napsugár verseibõl” nyújt
át százegyet e kötet, melynek nyolc ciklusa az évszakok nyomába szegõdik, illetve
a természet, az idõ a környezet adta tapasztalatokat beszéli el a líra nyelvén a
gyermekeknek és minden olvasónak.

Kamarás
István:
Kalamonakalamajka
A kötetben szereplõ
három novellát nemcsak a gyerekhõsök
személye kaprcsolja egybe, hanem egy ötlet is, mely szerint létezik egy örökmese,
egy minden mesét magába foglaló történet, amelyben együtt szerepel a szélkötõ
Kalamona, Micimackó, Vuk, Süsü vagy
éppen a rettenetes Hollófrigyes.

G. Szabó Judit:
Barbara,
ez több a soknál!
Igazán szokatlan, ha egy
közönséges Práter utcai
lakásba betoppan egy
százötven éves királykisasszony. Biztosra vehetjük, hogy valami
titka van! Varázslat vagy bûnügy? Anikó
a végére jár, s közben egy fordulatokban
gazdag vakáció históriájába avatja be az
olvasót.

Kassovitz
László: Pamacs
Városi mese egy kisfiú
és egy kutya barátságáról, a szeretetrõl és a
hûségrõl szól. Arról,
hogy a barátot nem
csupán bajban kell megbecsülni, hanem
vigyázni kell rá. A grafikus–festõmûvész
illusztrációi mesét képeznek a mesében.
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1996-2004
Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.
(Shakespeare)

Öt évvel ezelõtt, negyedikes korotokban
ismertelek meg benneteket az alsós
sportfoglalkozáson. Akkor már Vera
néni, Kati néni osztályából az összevont
csoport voltatok. A 18 fiú, 8 lány aránya is
már sejtette, hogy eleven osztály érkezik
a felsõ tagozatba. Elsõ napokban még
megszeppenve ismerkedtetek új tanáraitokkal, iskolatársaitokkal. Félelmetek
hamar elmúlt, nem lehetett nem észrevenni Benneteket szünetekben. Szorgalmatok a tanulásban nem volt mindig
megfelelõ, ha ezt szóvá tettem, a ti érdeketekben történt. Szerettem volna, ha képességeteknek megfelelõ lett volna az érdemjegyetek. 5., 6. osztályban még örömmel újságoltátok, hogy sikerült jól felelni,
s szeretnétek továbbra is így folytatni.
Sajnos 7., 8. osztályban már nem mindenki vette komolyan a tanulást, így bizonyítványa is romlott.
A négy év alatt sok közös programunk
volt, ahol jobban megismertük egymást.
Ötödikben minden problémával hozzám
fordultatok még, aztán ahogy nõttetek,
már kevesebb dolog jutott tudtomra. Ez
az élet rendje.
Mindig az õszinte, tetteikért, egymásért
felelõsséget vállaló gyerekeket szerettem
volna látni Bennetek.
Tudtatok lelkesedni a szabadidõs programokért, de ösztönözni kellett gyakran a
kitartásra. Majdnem mindenki megtanult hatodikban pingpongozni, izgalmas
bajnokságok zajlottak, s a gyõztesek engem is kihívtak. Szívesen jártatok uszodába, vízbiztonságotok kialakult, az úszás
alapjait is elsajátítottátok. Két éven át

volt színházbérletetek a Vörösmarty
Színházba, egy kicsit szoktatok a színház
világához, viselkedést tanulhattatok, no
meg láthattatok jó elõadásokat.
A fiúk nagyon szerették a kerékpározást,
friss levegõn nagy távolságot megtenni, a
lányok is csatlakoztak hozzájuk. Így jutottunk el Soponyára, s jártuk be a vadvédelmi körzetet. Dégen bejártuk a kastélyparkot, megtekintettük a Holland házat.
Nagykanálisra pecázni mentünk. Hatodik osztályban nagyobb túrára vállalkoztunk, a Balatonra indultunk. Két nap
alatt 1004 km-t tekertünk le, ami szép teljesítmény 12 éves gyerekektõl.
Fegyelem, kitartás, segítõkészség tette
lehetõvé, hogy ez megvalósuljon, no meg
a szülõk segítsége, akik velünk jöttek.
Emlékeztek a tanulmányi kirándulásokon megismert tájakra, hazánk nevezetességeire. Pécs, Abaliget, Tihany, Nagyvázsony, Eger, Szilvásvárad, Szalajkavölgy, Aggteleki-cseppkõbarlang, Mezõkövesd Zsóri fürdõ.
Nagyon aranyosak voltatok 5-ben Aba ligeten a csónakázótavon, ahol félve szálltatok be a ladikba.
Szalajka-völgyben a hegyi vasút tetszett,
Aggteleken a cseppkõbarlang, s a hangversenyterem zenéje lenyûgözött bennünket. Hatodikban Balatonfûzfõn élmény volt számotokra a bobozás, amin
többször siklottatok le a hepehupás
domboldalon. Danikám mint kormányos
fékezés nélkül repített a pályán végig engem is.
Az iskolai ünnepélyek közül karácsonyra, s október 23-ra készültetek, s szerepeltetek komolyan.
Nõnapon a fiúk voltak figyelmesek hozzátok, Ricsi szervezésével. Mariann, Dávid a néptánccsoport tagjaként rendszeresen szerepeltek. Ferenczi Lacika pél-

A KÉZILABDÁZÓK
EREDMÉNYEI
Március 19-én a nyolcadikos lányok néhány
hetedikessel megerõsítve kézilabdázni mentek Sárbogárdra a körzeti bajnokságra. Nagyon küzdöttek, fõleg a döntõben Sárbogárd
ellen, és meglett az eredménye: elsõk lettek!
Továbbjutottak Ercsibe a területi bajnokságra, de sajnos nem volt idejük felkészülni, és az
ellenfelek már nagyon erõsek voltak. Így csak
negyedikek lettek.
Április 28-án jött a következõ megmérettetés:
a Sárvíz Kupa. Talán nem voltak hozzászokva
a betonos pályához, és a kinti levegõhöz, így
csak negyedikek lettek.
Legutóbb a SZIN alkalmából megrendezett
kupán csak Abát nem sikerült legyõzniük, így
ezúttal is õk vitték el a kupát, a kálozi csapat
pedig második lett.
Tóth Nikolett
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dás szorgalmával több tanulmányi versenyen benneteket is képviselt. Szimandel
Tamás a megyei angolversenyen ért el jó
eredményt.
A kézilabdás lányok, Horváth Mariann,
Nádi Anita, Timár Viki, Tóth Niki, Varga
Petra, Varga Szilvi eljutottak a megyei
elõdöntõig a körzeti verseny megnyerésével.
Lelkesedéssel készültök mindig a Szent
István Napok programjaira. Várjátok a
kézilabda-, labdarúgókupa mérkõzéseit,
a sztárvendég énekest.
Szerettetek táncolni, igényeltétek a diszkót. Tanítás után szívesen idõztetek a játszótéri kis házikóban, beszélgettetek, titkaitokat megosztottátok társaitokkal.
Örülök, hogy az osztályfõnökötök lehettem, gyerekeimként szerettelek Benneteket. A ti érdeketekben igyekeztem mindig tenni, dönteni, ha Nektek nem is mindig tetszett.
Visszagondolva a négy évre, én csak a
szépre emlékezem, kérlek Benneteket, ti
is ezt tegyétek.
Kívánom, hogy álmaitok, amirõl osztályfõnöki órán beszéltetek, írtatok, valóra
váljanak. Legyetek sikeresek a tanulásban, munkában, találjátok meg a boldogságot a magánéletben, a családban.
Azt soha ne feledjétek, hogy az ember
igazi értékét a munka, a tudás, a becsület,
megbízhatóság, hûség, a segítõkészség
adja.
Búcsúzom Tõletek a következõ pár sorral:
Még gyerek vagy, élsz gondtalan,
Nem tudod mi vár reád
De eljõ az idõ, mikor az élet
Neked is gondot ád
Játsszál, mulass, szórakozz,
De azért tanulj,
Hogyha jönnek a gondok
Könnyebben boldogulj!
Simon Gyuláné Edit néni
(Káloz, 2004. május)
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SZENT ISTVÁN
NAPO K 2 0 0 4
Ez évben kilencedik alkalommal
rendeztük meg iskolánk névadója
tiszteletére a Szent István Napokat
(SZIN).
A már egy hetesre bõvült programsorozat az idei évben is a sportversenyekkel kezdõdött. A 7. és 8. osztályos lányaink nagy küzdelemben
a második helyezést szerezték meg
Aba csapata mögött, akik fegyelmezett játékukkal méltán nyerték
el a kupát.
A fiúknál a 6. és 7. osztályos csapatunk nagyon szép, okos játékkal
megszerezte a kupát a szintén kiválóan játszó ötödikeseink elõtt.
Néptáncosok

István, a király
rockopera
tucatnyi üstben fõtt a finomabbnál finomabb
étel, amíg a gyerekek pingpongoztak, kézimunkáztak vagy készültek a karaoke-bemutatókra.
A rajzteremben iskolánk mûvész-tanárának,
Szelessné Csizmadia Márta kiállításán gobelinekkel, címer- és zászlótervekkel, mesefigurákkal találkozhattak az érdeklõdõk.
Délután három órakor kezdõdtek a karaokebemutatók. Rengeteg érdekes, eredeti produkciót láthatott a nagyszámú lelkes közönség.
Közben kígyóztak a sorok a palacsintát sütõ
anyukák elõtt.
A tombolán számtalan értékes díjat nyertek a
szerencsések, közülük is a legszerencsésebb egy
mobiltelefont. A nézõk számának látható növekedése jelezte, hogy hamarosan színpadra lép a
Folytatás a következõ oldalonY

Nyolcadikos focistáink ezüstérmesek lettek.
A csütörtök délelõtt hagyományosan a
vers- és énekversenyé. Ez évben is igen sokan tárták tehetségüket a népes közönség
elé.
Sok érdekességet láthattak és hallhattak
az érdeklõdõk a középkori fegyverbemutatón. Sokan mérték össze ügyességüket a
kerékpáros ügyességi és az íjászversenyen.
A délutáni ünnepi mûsoron mintegy
nyolcvan szereplõ diákunk adta elõ az István a király rockopera Vörösné Virág Erzsébet tanárnõ megálmodta feldolgozását.
A szép díszleteket és jelmezeket Szelessné Csizmadia Márta tanárnõ készítette a textil szakkörösök segítségével.
A mûsor második részében Szabó Éva és
Kiss Gábor betanításában gyönyörû néptáncokat, valamint verseket és hangszeres
elõadásokat láthattunk.
A pénteki nap a felhõtlen szórakozásé
volt. A délelõtti fõzõversenyen több mint

Fõzõverseny
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A Desperado
együttes

COOP–parti
Óvodánk középsõ- és nagycsoportosai
2004. május 25-én részt vettek Székesfehérváron a Tóváros COOP-üzletének
parkolójában megrendezett partin.
A középsõsök zenés tornát, a nagycsoportosok dalos játékfüzért mutattak be,
nem kis sikerrel. A gyerekek nagyon
ügyesek voltak, sok dicséretet kaptak nézõiktõl (óvodások, iskolások, ott élõ emberek).
Büszkén mondhatom, gyermekeink ezzel
öregbítették óvodánk hírnevét. No, persze nemcsak szerepeltünk, hanem sokat
játszottunk, ugráltunk az ugrálóvárban,
és egy bábelõadást is megnézhettünk.
Egész délelõtt frissen sült pogácsával,
üdítõitallal, joghurttal kínáltak minket az
üzlet vezetõi.
Nagyon jól éreztük magunkat, megelégedve, sok-sok ajándékkal és elismeréssel tértünk haza.
Farkasné Nagy Csilla óvónõ

IKR
VISZONTELADÓ
SZIN 2004 sztárvendége, a DESPERADO együttes. Mûsoruk fergeteges
sikert aratott, a tapsoló, fütyülõ közönség alig akarta õket leengedni a színpadról.
Remélhetõleg feltöltõdtünk lelki energiával a hátralévõ hetekre, és jobb híján
… — várjuk a SZIN 2005-öt.
Szeless András igazgató

Mezõgazdasági gépek,
mezõgazdasági eszközök,
gépalkatrészek,
kenõanyagok,
autóalkatrészek kereskedelme.

Fõzõverseny

Tóth Péter
Káloz, Szent Vendel u. 8.
06-70-366-7801

Aranyalma Napok a kálozi óvodában
Óvodánkban – a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan – mindig június
elsõ hetében tartjuk az Aranyalma Napokat. Ilyenkor az óvoda minden gyermekének, a szülõknek közösen szervezünk érdekes, változatos programokat.
Kedden a községi sportnaphoz csatlakozva, sportos gyermeknapot tartunk. Az
udvaron akadálypályát állítottunk fel, s a
gyerekek itt kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat. A felnõttekkel együtt
futottak az utcán, kötelet húztak, labdajátékokat játszottak. A zenés bemelegítésen a nagycsoportos lányok mutatták a
gyakorlatokat.
Szerda a mese-vers, éneklés napja volt.
Az óvodai „Ki mit tud?”-on mindenki
szerepelhetett, elmondhatta kedvenc
versét, mondókáját, énekét. Még a pici, 3
évesek is aktívan részt vettek e játékban,
õk is kijöttek a mikrofon elé, s jutalmuk
nagy taps volt. Meglepetésként az óvó nénik eljátszották „Az aranyos tarajos kis-

kakas” címû mesejátékot. A gyerekek nagyon élvezték a mesét, együtt izgultak a
kiskakassal, s bekiáltásaikkal segítették a
rigót és a kandúrt a keresésben.
Csütörtökön kézmûves-tevékenységek
várták a gyerekeket. Papírgyöngyöt pödörhettek, tésztából nyakláncot, karkötõt fûzhettek, fonalból pompont készíthettek, körmöcskéztek.
Az óvó nénik segítségével origami sárkányt hajtogattak.
A kisebbek só-liszt gyurmával tevékenykedtek, fecske pálcikabábokat színeztek.
Az otthon készített rajzokból, festményekbõl kiállítást rendeztünk. Célunk,
hogy ne csak tévét nézzenek, hanem ábrázoló tevékenységeket is végezzenek
otthon a gyerekek.
A következõ napon családi délutánra
vártuk a szülõket, testvéreket. Az óvó nénik sportos, tréfás vetélkedõvel készültek

e napra. A gyerekek örömmel versenyeztek együtt az anyukájukkal, testvérükkel.
Volt, aki kétszer is beállt a sorba. A kötélhúzás nagyon jó móka, a fiúk-lányok versenyében a lányok gyõztek.
A lisztfújásban, zizievésben, szörpivásban a felnõttek is szívesen részt vettek. A
gyerekek – anyukák bekötött szemmel
etették egymást lekváros kenyérrel.
Mindannyian felszabadultan, jókedvûen
játszottunk.
A napot szalonnasütéssel zártuk. A nagy
játékban mindenki megéhezett, így a tûz
körül voltak a legtöbben. Vidám beszélgetés mellett falatozott az óvoda apraja-nagyja.
Jól sikerültek óvodai rendezvényeink, s
reméljük, hívásunkra máskor is ilyen sok
szülõ eljön, hogy együtt játsszon, tevékenykedjen gyermekével, óvodai közösségünkkel.
Fazekas Istvánné óvodavezetõ-helyettes
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Lengyelországban voltunk
Az abai önkormányzat április 24-én lengyel testvérvárosába utazott, és lehetõséget nyújtott Káloz számára is, hogy testvérkapcsolatot alakíthasson ki.
Dziemiany polgármestere és képviselõi
már várták a kálozi küldöttséget, hogy a
háromnapos közös programok alatt kölcsönös ismereteket szerezzünk egymás
országáról, településeirõl, az ott lakó emberek életérõl.
Az országról nagyon jó tapasztalatokat
szereztünk, amerre jártunk tiszta, rendezett településeket láttunk. A hatalmas,
gyönyörûen megépített házakban több
generáció él együtt. Szívet gyönyörködtetõ, hogy az új házak mellett szinte mindenhol megmaradt a régi faház is, amit óvnak, gondoznak a tulajdonosok. Mezõgazdasági termeléssel foglalkozó vidéken
Itt egy lakodalom több napig is eltart. A lakodalmon leginkább
fiatalok vesznek részt, érkezéskor az ifjú párt virágcsokorral köszöntik. Sokat énekelnek, lengyel köszöntõket, népdalokat, és
nagyon kulturáltan szórakoznak.
A fiatalok igen jólöltözöttek, a lányok estélyi ruhát, a fiúk öltönyt viselnek. Egész éjjel friss ételeket tálalnak fel. Bort nemigen isznak, mert Lengyelország hûvös éghajlata miatt nincs
szõlõkultúra. Nemzeti italuk a vodka gyümölcslével.
Ezen a településen térségi óvoda, iskola és középiskola található. Új, modern az iskola, gyönyörû kiszolgálóhelyiségekkel.

jártunk, hatalmas gyümölcsösök, eper- és ribiszkeültetvények
szegélyezték az utakat. A földek szakszerûen megmûveltek,
ápolatlan, gondozatlan területtel nem találkoztunk. Elmondásaik szerint állattartással foglalkoznak sokan, de mi legelészõ
állatokat nem láttunk. Az udvarok rendezettek, szinte mindenütt van mezõgazdasági gép, melyek jól karbantartott állapotúak, a gondos lengyel gazda vigyáz az értékeire.
A lengyel emberek életében fontos szerepe van a vallásnak. Nagyon sok településen láttunk — a mi szemünknek szokatlan —
modern katolikus templomot. Werbkowicze katolikus templomába belátogattunk egy vasárnapi napon, ahol a lakosság minden korosztálya nagy számban vett részt a szentmisén. Belül is
modern a templom, mikrofonba beszélt a pap, és az épületen kívül is volt hangszóró elhelyezve.
Részt vettünk egy területi sportversenyen, ahol olimpiai bajnok
ökölvívók voltak a vendégek, és különbözõ cégek, személyek
szponzorálták díjakkal a versenyzõket. A családok ünneplõbe
öltözve kísérték a gyerekeket a versenyre, ahol a különbözõ versenyszámokban fogyatékos és ép gyermekek együtt és külön is
versenyezhettek.
A résztvevõket és vendégeket a lengyel katonák gulyáságyúval
várták. Itt szót kell ejtenünk a lengyel vendégszeretetrõl, mert
tapasztalataink szerint a lengyelek figyelmes, gondos vendéglátók. Sokat adnak a terítésre, a tálalás szépségére, az ételek minõségére.
A számunkra kimondhatatlan nevek nagyon finom, jóízû ételeket takartak.
A rendezvényközpontban, ahol a szálláshelyünk is volt, egy este
— amikor hazaérkeztünk — 4-5 lakodalmat is tartottak.

Vendégül láttak bennünket a helyi óvodában. Az igazgatónõ
bemutatta az intézményt, ott teljesen más struktúrára épül fel,
mint a magyar óvodai nevelés. Nemcsak az étkezésért, az ellátásért is fizetni kell. Kevés lengyel gyermek jár 3 éves kortól óvodába, a legtöbben 5 éves kortól iskola-elõkészítõ osztályban ismerkednek a betûkkel, számokkal, számtani mûveletekkel.
Az óvodában kevesen maradnak ebéd után, még így sem vesz
részt minden gyermek az óvodai nevelésben, õk az iskolába egyéves elõkészítõ oktatásra járnak.
Az utazás háziasszonya a lengyel származású Tarrné Ó Barbara
volt, aki nagy lelkesedéssel és tapasztalattal segített a kapcsolatfelvétel kialakításában.
A közös együttmûködés reményében várjuk a dziemiany-i polgármestert és a képviselõket Kálozra.
Gráczer Miklósné óvodavezetõ, Vincze Gyuláné óvónõ
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BORVERSENY KÁLOZON
2004. május 1-jén kicsit szomorkás reggelre ébredtünk, de ez mit sem változtatott azon, hogy a Kálozi Borbarátok
Egyesülete a Kálozi Ifjúsági Egyesülettel
közös szervezésben faluünnep részeként
megrendezze a már hagyományos, szám
szerint IX. kálozi és Sárvíz kistérségi borversenyét. Idén a borok minõsítése a
hegyõrházban történt.
Nagy Gyula, egyesületünk elnöke megnyitójában köszöntötte a vendégeket,
köztük Bényei Ferencet, a Soponyai
Hegyközség Egyesület borgenerálisait, a
Balatonszemesi Hegyközség részérõl
megjelent kedves vendégeinket és Kárásztelek testvértelepülésünkrõl érkezett
kedves barátainkat. A rendezvény színvonalát emelve itt került megrendezésre
a Soponyai Hegyközség Egyesület borgenerálisainak elsõ találkozójára, amelyen
a jóféle reggeli fogyasztása után értékes
tájékoztatót hallgathattunk Bényei Ferenc úrtól, a kertészeti egyetem tanszékvezetõjétõl és Gádor Dénestõl, a
Balatonboglári Pincegazdaság fõborászától Szõlõ- és borkultúránk az EU-ba
való csatlakozás után címmel. Amíg a beszélgetés folyt, addig a borosgazdák —
már akik mertek —, szám szerint 32 fõ
szorgalmasan adta le az általa versenyképesnek megítélt összesen 45 bormintáját.
Megjegyzendõ, hogy az idei versenyre

eMagyarországpontok
községünkben
Elõzõ számunkban már közöltük,
hogy a Faluház-Teleház és a Községi
Iskolai Könyvtár eMagyarországpont
bõvítésére, illetve létrehozására benyújtott pályázata támogatásban részesült.
A közösségi internetezési helyek szolgáltatásai már elérhetõk.
Szolgáltatási díjak:
fénymásolás (fekete-fehér):
A/4 méret
A/3 méret

20 Ft
40 Ft
nyomtatás:

A/4 méret
40 Ft
scanner:
50 Ft/oldal
archiválás CD-re:500 Ft (200 Ft CD +
300 Ft használat)
fax:
150 Ft
floppy:
120 Ft/db.
Minden internetezni vágyót,
érdeklõdõt várunk!

való nevezés a szokásosnak csaknem a
fele volt. (Szomorú, hogy jó néhány eddig
eredményes kálozi gazda nem vett részt a
versenyen.) Némileg magyarázható a
részvétel hiánya a tavalyi fagykár okozta
csaknem 50%-os terméskieséssel, a korai
szüret okozta — magas hõ- és cukorfok,
kiégett savtartalom — borkezelés terén
adódó gondokkal. A borok minõsítése,
mint már említettem a hegyõrházban 10
órakor vette kezdetét, ahol a 11 fõs zsûri,
elismert szaktekintélyekkel az élen szigorú szabályok között kezdte el munkáját.
Így történhetett, hogy a 45 bormintából 6
aranyat, 8 ezüstöt és 12 bronz fokozatra
érdemes bor került a zsûri asztalára. A
legjobb bort és a vele járó díszes kancsót
idén is id. Balázs János soponyai borbarátunknak ítélte oda a zsûri. A borok minõsítése déli 1 órára ért véget. Így a bográcsban fövõ jóféle marhapörköltnek is volt
ideje elkészülni. A jó borok kóstolása és
az étel illata igencsak meghozta a jelenlevõk étvágyát. Ebéd közben pedig mirõl is
eshetett szó, mint Kádi és Reznyák borbarátunk szakácstudományáról, a kálozi
és egyetemes szõlõ- és borkultúráról. Arról, hogy jó lenne, ha egyre több fiatal
szeretne bele a szõlõtermesztés és a borkészítés fáradtságos, de fenséges munkájába. Mi sem bizonyítja állításunkat jobban, mint két ifjú barátunk: Kaszala Jenõ
és Simon János, akik eredményesen vettek részt boraikkal a versenyen. A beszélgetés az eredményhirdetéssel folytatódott. A díjak átadására a sportcsarnokban került sor. — Kár, hogy a programok
torlódása miatt késve érkezett fotós kollégánk, így eshetett, hogy egy igen kedves
eseményt nem tudtunk megörökíteni. —
A díjak átadását egy igen kedves barátunk, Szabó Miklós kárásztelki borter-

melõ borgenerálissá avatása és fogadalomtétele elõzte meg, melyet Bényei Ferenc a Soponyai Hegyközség Egyesület
elsõ nagymestere és Ulcz Gyula nagymester vett és avatta tagjai sorába. Az új,
immár 17. borgenerálisnak gratulált, jó
egészséget és sok sikert kívánt a Kálozi
Borbarátok Egyesülete nevében Nagy
Gyula, az egyesület elnöke.
Az oklevelek és tárgyjutalmak átadása
után az egyesület elnöke megköszönte a
versenyen való részvételt és további jó
munkát kívánt. — De mielõtt a mondatot
befejezném, hadd mondjak köszönetet
mindazoknak, akik a verseny megrendezésében anyagilag is támogattak minket,
a munkából aktívan kivették részüket.
Káloz Község Önkormányzata anyagi segítségét, Bõhmné Veronka, Vinisné Julika, Nagyné Erzsike, a Reznyák család apraja és nagyja aktív közremûködéséért.
Reznyák Babi, Pénzes mama, Ács Zoli
felesége Ildikó szakajtónyi finom házi pogácsájáért. — Folytatva a gondolatot,
vendégeink elismerésüket fejezték ki a
méltó fogadtatásért, mi pedig örömmel
nyugtáztuk, hogy van még kálozi vendégszeretet. Ezen elismerést nyugtázva és a
szervezés izgalmaitól megszabadulva estére kelvén fehér asztal mellett mi, aktív
résztvevõk is bátran mertük kóstolni a
kálozi szõlõhegy levét, megbeszélve a
nap eseményeit. Igaz, hogy az izgalom, a
jó bor és a fáradtság elvette a kedvünket
attól, hogy az éjszakába nyúló ifjúsági
bálban ropjuk a táncot.
Befejezésül még egyszer hadd köszönjem
meg az aktív közremûködõknek, akik név
szerint nincsenek kiemelve, de nélkülük
a rendezvény színvonala csorbult volna.
Nagy Gyula
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MAJÁLIS 2004
Az idei évben a Kálozi Ifjúsági Egyesület és Káloz Község Önkormányzata közösen szervezte a Majális rendezvénysorozatot.
Változatos programokkal, mûsorokkal vártuk a családokat a
gyönyörû Sportcentrumba.
Az idõjárás igazán kegyes volt hozzánk, hiszen minden jóslattal
dacolva gyönyörû napfényes idõ várta a résztvevõket.
A legnagyobb sikert a „Falu Bikája” aratta, melyen sokan tették
próbára ügyességüket. Úgy érezzük, hogy a mosolygós arcok, a
vidám gyerekek kellõképpen jutalmazták munkánkat és erõt
adtak a folytatáshoz. Köszönjük minden támogatónknak a felajánlásokat, a sok önkéntes munkát.

Bartos Dóra rajza

Szõlõhegyen
szántó és
szõlõ ELADÓ!
Érdeklõdni:
Vörös László,Kossuth u. 8.,

Tel: 25/496-253

A majális költségvetése a
következõképpen alakult:
kiadások: 410.000 Ft
bevétel: 140.000 Ft
községi önkormányzat felajánlása: 310.000 Ft
Kálozi Ifjúsági Egyesület számlájára a községi önkormányzat
felajánlása: 40.000 Ft.
Reméljük, hogy a legközelebbi községi rendezvényen is hasonló élményekben lehet részünk.
A nap történéseirõl pedig beszéljenek a képek.
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„Káloz Szépe 2004”
A nagy sikert aratott „Káloz Szépe 2004”
szépségkirálynõ-választás kapcsán kérdeztük az egyik fõszervezõt, Németh Nórát.
— A szépségkirálynõ-választás hatalmas
érdeklõdésre tartott számot, számítottatok-e erre?
— Az igazat megvallva nem számítottunk
ekkora érdeklõdésre. Nagyon meglepõdtünk, hogy néhány perc alatt zsúfolásig
megtelt a Mozi helyisége.
— Milyen volt a lányokkal együtt dolgozni,
milyen hangulatúak voltak a fotózások, videofelvételek?
— A lányok mindannyian nagyon aranyosak voltak, az elõkészületek, próbák
kellemes hangulatban teltek. Nem éreztünk semmiféle versengést vagy rivalizálást közöttük.

— A verseny megszervezése nagyon színvonalas volt, a díszlet, a fények, a zene igazán
összhangban volt, mennyi munka van e
mögött a látvány mögött?
— A zenék kiválasztása, a fények és az
összhang Hamberger László és Nagy Attila munkája, a hátteret én készítettem, a

dekorációs növényeket Bálinger István
bocsátotta rendelkezésünkre.
— Mit szólsz a végeredményhez?
— A zsûrinek igen nehéz dolga volt, igazából nem lettem volna a helyükben. Nagyon nehéz volt a választás, hiszen a lányok egytõl egyig megállták a helyüket.

Interjú Glávits Alizzal
— Miért indultál el a „Káloz szépe 2004”
választáson?
— Még soha nem voltam szépségkirálynõ-választáson, s ki szerettem volna próbálni magam.
— Milyen várakozással indultál el a versenyen?
— Mindenkiben láttam szépet, és nem
volt konkrét elképzelésem a helyezéssel
kapcsolatban.
— Mit éreztél a díjátadáson?
— Nagy meglepetés volt, az pedig, hogy a
rengeteg ember velem örül, nagyon jó érzéssel töltött el.
— Az abai díjátadáson mit éreztél, hiszen
Kálozt te képviselted a Sárvíz szépe válasz-

táson, ahol fantasztikus versenyben 1 helyezett lettél.
— A szoros döntetlen után, amikor kiderült, én nyertem, hosszú napokba telt,
mire felfogtam. A magamhoz térés után
mehettem az utazási irodába átvenni a 10
napos, 2 személyes görögországi nyaralást. Külön köszönetem Sajtos Szabinának a gyönyörû hajkölteményért, Mészáros Szilviának a lelkesítõ szavakért, s
mindenkinek, aki lehetõvé tette a szereplésemet, a káloziaknak, akik nekem szurkoltak.
— Köszi az interjút, jó pihenést a napfényes
Görögországban!
Simon Gyula

Utólag azonban bebizonyosodott, hogy
jól döntöttek, hiszen Aliz megnyerte a
abai szépségversenyt is.
— Vannak-e már tervek a következõ választásra?
— Hát igazán még csak ötletek. Úgy érzem nagyon magasra tettük a mércét, ezt
a színvonalat mindenképpen szeretnénk
tartani, s lehetõség szerint még több látványossággal szolgálni a következõ szépségkirálynõ-választáson. Néhány hibát is
elkövettünk, amelyekbõl sokat tanultunk. Itt ragadnám meg a lehetõséget,
hogy köszönetet mondjak valamennyi támogatónknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre (Kovácsné
Harta Ágnes, ALBA-Föld Kft., Ács József, Bálinger István, László János, László Jánosné, Nagy László, Vénusz panzió,
Káloz Online, Káloz Község Önkormányzata, Sajtos Szabina, Vollár Gabriella, Kovács Eszter).
Weizengruber István
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Karate tavaszi események
2004. május 1-jén rendeztük meg a szokásos területi karateversenyt Kálozon.
A megszokottnál kisebb létszámmal indultunk, mivel sok versenyzõnk különbözõ okok miatt nem tudott részt venni a
versenyen, ezért nem számíthattunk kimagasló sikerre.
Szerencsére a sok kezdõ mellett akadt
egypár rutinos versenyzõ is, akik hozták a
szokásos, jó formájukat. Az elsõ alkalommal szereplõ karatékák közül is sokon értek el jó eredményt. Az alacsony létszám
ellenére sikerült a csapatnak a legmagasabb pontszámot elérnie, és ezzel megszerezte az elsõ helyet.
A tavaszi programok következõ eseménye a FUDOKAN országos bajnokság
volt, ahonnan számos; arany, ezüst és
bronzéremmel térhettünk haza.
A versenyidõszak utolsó, egyben legnagyobb eseménye az országos diákolimpia
volt, melyben versenyzõink a helyi Szent
István Általános Iskola nevében versenyeztek.
Eredményeink: Gõbölös Anett kata (formagyakorlat) 3. helyezett, kumite (küzdés) 3. hely; Tóth Adél 3. helyezett; Pál
Viktória 3. hely.
A könyvtár negyedik alkalommal hirdetett rajzpályázatot a gyerekek számára.
Ebben az évben a pályázat címe: „Szervusz Európa”, témája: az Európai Unió
országainak gyermekirodalmi alkotásainak megjelenítése volt.
Május 1-jén a díjkiosztó ünnepélyen és a
kiállítás megnyitóján mindenki láthatta,
hogy nagyon sok és szép, érdekes pályamunka érkezett. Igen nehéz feladata volt
a zsûrinek, mely négy korosztály szerinti
kategóriában értékelte az alkotásokat. A
helyi önkormányzat díjait Weisengruber
Imre polgármester úr adta át.
Gratulálunk a gyõzteseknek!
Helyezések:
Óvoda
I. Farkas Petra: Csipkerózsika; Szecsõdi
Kata: Piroska és a farkas
II. Ferenczi Dávid: A farkas meg a róka
III. Timár Gergõ: A rút kiskacsa; Sólyom
királyfi; Somogyi Kálmán: nagyon sok
szép munkájáért különdíj
1-2. oszt.:
I. Hraska Anna: Karin, a gonosz tündér;
Nils Holgerson csodálatos utazása; A kis
hableány
II. Pál Henriette: Hófehérke és a hét törpe
III. Somogyi Inez: Pán Péter
3-4. oszt.:
I. Vincellér Bence: A farkas és a daru; A
kapzsi kiskakas

A versenyszezon végén július 5-tõl rendezzük a szokásos edzõtáborunkat, melyen két vidéki csapat is részt vesz. Az
edzõtábor színvonalát emeli, hogy Nánai
Ferenc 7 danos mester is tart edzést.

A tábori programot egy kirándulással fejezzük be, utána pedig a jól megérdemelt
pihenés következik.
Nagy László

Rajzpályázat

II. Tóth Enikõ: A tücsök és a hangya; A
holló és a róka
III. Kiss Kata: A holló és a róka
5. osztálytól:
I. Somogyi Tekla: Hófehérke és a hét törpe

II. Köõ Nikolett: A holló és a róka
III. Nagy Richárd: Piroska és a farkas
IV. Heidinger Beáta: Micimackó
Simon Miklósné
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KONFIRMÁCIÓ
Évrõl évre izgalommal készülünk a nyolcadikos református
hittanos gyermekekkel a pünkösdi ünnepkörre, amikor a
presbitérium, családtagok elõtt beszámolnak a tanultakról
és fogadalmat tesznek református hitük megerõsítésérõl.
Ebben az esztendõben hét gyermek állt az úrasztala köré,
tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat. Ezzel lehetõség nyílt

számukra, hogy a gyülekezet úrvacsorázó tagjai legyenek.
Az úrvacsorai közösség Krisztus bûnbocsátó kegyelmét
ajánlja fel a számunkra.
Pünkösd hétfõjén a 40, 50 és 60 éve konfirmáltakat hívtuk,
hogy hálát adva a gondviselõ Istennek visszatekintsünk a
megtett útra.
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Gondolatok a konfirmáció kapcsán
Jó volt megállni, elgondolkodni, emlékezni egyre
gyorsuló világunkban. Amikor kevés idõ jut
egy-egy feladat megoldására és még kevesebb a
napjaink végiggondolására. Hordozzuk a megválaszolatlan kérdéseket, lerendezetlen kapcsolatainkat. Legtöbbször csak akkor gondolkodunk el,
amikor egy baráti, családi kapcsolat mélypontra
jut, vagy egy betegség megállít bennünket.
A vasárnapi istentiszteletek egy ritmust adnak az
életünknek, hetente megállítva és elgondolkoztatva bennünket. Krisztus jelenlétében erõt és lelki
békességet nyerve. Az Úr Jézussal való meghitt
kapcsolat jelenik meg az úrvacsorai közösségben.
Az úrvacsoravételre készülve önmagunkba kell tekinteni, megvizsgálva Isten elõtt a mi tetteinket, indulatainkat, gondolatainkat. Engedni, hogy az Úr

Szentlélek ereje újította meg az
emberi életeket, tapasztalták
meg, hogy az Úr közel van hozzájuk. Ezen a pünkösdön mi is erõt
kaptunk Isten Szentlelkével és az
egymással való találkozás által.
Az Úr közel jött, hogy megújulhassunk a belé vetett hitünkben.
Nemes Gyula

ítélje meg, mi volt jó és mi a rossz.
Amikor kérjük az úrvacsorát, vallást
teszünk Krisztusba vetett hitünkrõl.
Elismerjük, hogy rászorulunk a
Mennyei Atya bûnbocsátó kegyelmére. Szükségünk van rá, hogy Jézus is
meghallgassa a mi lelki problémáinkat, hiszen õ tud gyógyító tanácsokat
adni. Az úrvacsorában élhetjük meg,
hogy Krisztus megszabadít a kötelékeinktõl, erõt meríthetünk, hogy
örömmel tudjunk engedelmeskedni
Isten törvényének.
Pünkösd napján az elsõ gyülekezet
erõt kapott a Szentlélek által. A
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Egy álom, amely valóra válhatott volna!
Igen. Valóra válhatott volna, ha a tálcán felkínált lehetõséget
kihasználjuk. Régi-régi gond, hogy a házi gondozás csak munkaidõben tudja ellátni feladatát, pedig hosszúak az esték, az éjszakák, „legrosszabbak” a hétvégék. Milyen nehéz annak a sorsa, akinek nincs olyan hozzátartozója, nincs olyan kedves szomszédja, aki rányissa az ajtót, érdeklõdjön hogyléte felõl.
Ezért fogalmazódik meg gyakran a kérdés: mi legyen azokkal az
idõs vagy beteg emberekkel, akik legtöbbször magányosan élnek és betegségük, egészségi állapotuk miatt otthonukhoz vannak kötve.
Ilyen és hasonló problémák miatt jött létre a házi gondozás
rendszere, amelynek célja, hogy csökkentse az idõs emberek kiszolgáltatottságát. S ezt tovább fejlesztve és kidolgozva a rendszert kiegészítõ elemként megjelent a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, amely 2003-tól a szociális törvényben szabályozott ellátás és 2004-tõl normatív állami támogatásban részesülõ
szolgáltatás. A szociális törvény 63. §-a szabályozza a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. A program szakmai felügyeletét a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat mint kijelölt országos módszertani központ látja el. A mi feladatunk csak az lett volna,
hogy összefogva a szomszéd településekkel, a Sárvíz kistérség
községeivel pályázatot nyújtsunk be az Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztériumhoz, hogy egy ilyen központot szeretnénk mûködtetni. 2004-ben önerõ hozzáadása nélkül is lehetett pályázni, hisz a pályázati kiírás nem írt mást elõ, mint, hogy
mûködjön egy közelben lévõ diszpécserközpont és legalább 40
készülék üzemeljen. A továbbiakban még felmerülõ költségeket a normatív támogatás fedezi. Ezért lett volna igazán jó dolog, ha a térség szociális szakemberei összeülnek s megvitatják
ennek szükségességét s közösen benyújtani e pályázatot.
Hisz tudjuk, Kálozon biztosan szükség lenne több ilyen készülékre is, melyet az idõs ember használhat, ha baj van, egy gombnyomással jelezhet a gondozónõ felé. Ezért nem kell ügyeleti
szolgálatot tartani a Gondozási Központban. Elég, ha a gondozónõ szintén magánál tart egy készüléket, melyre gondozottjaitól a hívás érkezik.
Sajnos most ezt a lehetõséget nem használtuk ki. Én bízom abban, hogy az együttmûködés térségen belül hamarosan létre-

Ötvenéves
osztálytalálkozó
Május 29-én ötvenéves osztálytalálkozó megrendezésére került sor a kálozi
Szent István Általános Iskolában. A
rendezvényt Balázs Pista bácsi és lánya
szervezte, melyen szép számmal gyûltek össze. Harmincnégy diákból huszonhatan jelentek meg. A fél évszázaddal ezelõtt ballagók kellemes délutánt töltöttek el együtt a régen látott
barátaikkal.
Kávai Margó

jön, s minden adandó alkalmat kihasználva pályázatot tudunk
benyújtani a szociális ágazat fejlesztésére.
Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam, miért neveztem én
egy jól mûködõ álomnak a jelzõrendszeres házi gondozást.
Több éve is figyelemmel kísértem s irigykedtem is azokra a településekre, ahol megvalósították. Mert ott az tapasztalható,
hogy egy olyan idõsgondozási rendszert sikerült létrehozniuk,
amely jelenleg mind szakmai, mind pedig finanszírozási oldalról a legoptimálisabb megoldást kínálja a gondozás területén.
A rendszer fejlett technikája és a szakmai munkacsoport révén
lehetõvé teszi az idõs emberek otthonukban történõ gondozását, ápolását, mindemellett egy állandó, egyszerûen és biztonsággal mûködtethetõ kapcsolatba lépési lehetõséget kínál a
gondozottnak a gondozójával, arra az esetre, ha krízishelyzetbe
kerül.
A rendszer elõnyei vitathatatlanok mind a szociális, mind pedig
az egészségügyi ellátás szempontjából is. A mai idõsgondozási,
ápolási elméletek szerint mind mentális, mind pedig finanszírozási okokból kerülendõ, csak végszükség esetén alkalmazandó
a bentlakásos intézményi ellátás.
A házi gondozásnak ez a formája még a fejlett technikai és
összetett szakmai követelményei ellenére sem igényli a bentlakásos, valamint a krónikus belgyógyászati férõhelyek beruházási és mûködtetési költségeinek töredékét sem. A jelzõrendszer
és a szakképzett alkalmazottak segítségével otthonukban tarthatók olyan idõs emberek is, akik e szolgáltatás nélkül már kórházi, ápolóotthoni, szociális otthoni ellátást igényelnének. Sajnos én már megtapasztaltam, milyen egy idõs embert szociális
otthonba eljuttatni, s ott mennyivel másabb körülmények várnak rá. Ezért tartom én rendkívül jó dolognak ezt a jelzõrendszeres megoldást, amióta megismertem és használóival elbeszélgettem még inkább megérett a vágy bennem, hogy ezt nekünk is meg kell valósítani, s minden kálozi ember megérdemli,
hogy idõs korában is emberhez méltó, tisztességes ellátáshoz
jusson. Nagyon bízom benne, hogy amit most elmulasztottunk,
azt rövid idõn belül még pótolhatjuk, s ezzel egy színvonalasabb, biztonságosabb ellátást nyújtsunk az idõs, esetleg beteg
embereknek.
Szajkó Lászlóné Gondozási Központ vezetõ
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Mi sosem unatkozunk!
Munkánk van bõven, felkészülésekkel,
új dalok, népballadák tanulásával hétrõl hétre foglalkozni kell, hiszen fellépésre való felkérés mindig érkezik a
nyugdíjasklubhoz.
Így volt ez nemrégiben is, amikor az Ifjúsági Egyesület kért meg bennünket a
május 1-jei egész napos programon
való részvételre.
Délután a sportpályán a fiatalok között
azért mi is megálltuk a helyünket, hisz
mikrofon nélkül is és a csepergõ esõ dacára is elõadtuk népballadáinkat, népdalainkat, és az édesanyáknak szóló
köszöntõ versrõl sem feledkeztünk el.
Még mindig a sportpályán maradva részesei voltunk a polgármester úrral
együtt az uniós fa elültetésének, ahol a
Schiller-vers elmondásával és az uniós
himnusz eléneklésével járultunk hozzá
a programhoz.
Május 1-je idén szombatra esett, így az
ezt követõ nap, május elsõ vasárnapja
az Édesanyák napja. Klubunkban e napon minden alkalommal köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat. Mivel a
délutáni szereplést követte kis idõ elteltével az esti fellépés, ezért a két idõpont között tartottuk meg az anyák
napi ünnepséget. Igen bensõséges hangulatban nem magunkról, a mi problémáinkról esett szó, hanem mindenki
felidézte gyerekkorát s természetesen
édesanyját, róla emlékezve, felidézve a
sok fáradtságos idõket, amikor éjt nappallá téve dolgoztak, hogy gyermekeik
tányérjában mindig legyen ennivaló, s
reggel, amikor felkelnek, legyen tiszta
ruha. Hisz akkoriban még nem volt

olyan sok ruha, hogy válogatni lehetett
volna, ki mit vesz fel. Úgy mondták
„vesd le, vedd rád”, s ebbõl állt a készlet. Mosógép sem volt, hogy hamar,
gyorsan a szennyest ki lehessen mosni.
No, meg az akkori mosópor. Legjobb
volt a háziszappan és az esõvíz. Nagyanyáinkra nem zúdult mosóporreklámok áradata. Saját leleményességüknek, ügyességüknek köszönhették, ha
munkájukat valamivel könnyítették.
A könnyes szemek a mai nagymamákon azért arról árulkodtak, hogy mégis
sok szép emlék fûzi õket azokhoz a nehéz idõkhöz, s legjobban a legszebbek
édesanyjukhoz, kiknek okosságából,
szorgalmából még ma is tanulnak, s van
amit még a mai kor – a dédunokák is
megfogadhatnak.
Egy kis ünnepi falatozás és ajándékosztás után aztán máris következett az est
fénypontja, a szépségkirálynõ-választás. A mozihelyiség zsúfolásig megtelve
családtagokkal, ismerõsökkel, barátokkal. Hisz a vállalkozó kedvû kálozi
fiatal lányok versengtek a megtisztelõ
„Káloz Szépe” címért. E mûsort tettük
mi is színesebbé azzal, hogy dalokat adtunk elõ mindaddig, amíg a szûri végezte dolgát. Majd a legvégén gépi zene kíséretével adtuk elõ a Paradicsom meghódítása címû dalt, amely igen átütõ sikert aratott számunkra. Jólesik mindenki számára, ha a sok próbát, munkát, amit a tanulásra fordítunk siker koronázza.
Idõs korban már nem is mindenki hajlandó tanulásra adni fejét, pláne még
fel is lépni közönség elõtt. Ehhez igazi

kitartás, akarat és bátorság kell. Mindezt, hogy elérjük kell a sok-sok próba, a
rendszeres klubba járás a felkészülés
idõszakában.
De ha nem próbálunk, hát mit is csinálunk?
Például kölcsönkérjük — mivel esett az
esõ — az óvoda tornaszobáját, s egy
egészséges tornával, játékos mozgásokkal töltjük a délutánt. Mit is mond a
közmondás: „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK.”
Ezt mi is így gondoljuk! Már a télen is
volt olyan délután, amikor izmainkat,
meszesedõ tagjainkat mozgattuk meg.
Most egyórás tornagyakorlatot hajtottunk végre, amely a váll, a nyak, a csípõ,
a térd ízületeit mozgatta meg. A gyakorlatsort gyógytornász állította össze
számunkra, hogy többször is, akár otthon is használhassunk. Mindezt a sok
mozgást még labdajátékokkal tetõztük,
ami nagy-nagy sikert aratott. Jólesõ fáradtsággal a zuhogó esõben tértünk
vissza az Idõsek Klubjába, ahol meglepetésként egy jó adag pörkölt várt mindenkire. Majd ezt követõen egy kis
ajándék is a részvételért s azért, hogy
legközelebb mind többen és többen
csatlakozzanak hozzánk.
Ennek a délutánnak igen jól alakult a
vége, mert hisz odakint csak esett-esett
az esõ, és nem „akaródzott” hazaindulni senkinek sem. A tarsolyból elõkerültek a régen tanult népdalok, pünkösdi
játékok s a nap így aztán valóban kellemesen zárult.
Szajkó Lászlóné
Gondozási Központ vezetõje
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TAVASZI MENETELÉS

Az ismert õszi szereplésünkbõl kifolyólag
a tavaszi szezon legfontosabb feladata a
megyei másodosztályú bajnokságban
való bentmaradás kiharcolása. A pálya
építése miatt az elsõ négy fordulót Abán
játszottuk, ahol Kislángtól, Sárszentmiklóstól, Adonytól is vereséget szenvedtünk. Utolsó esélyt az elõszállási mérkõzés jelentette, amelyet ragyogó játékkal
sikerült megnyerni. Elsõ hazai mérkõzésünket Beloiannisz ellen hatalmas csatában, 1-3-ról fordítva 4-3-ra megnyertük.
Ez megfelelõ erõt adott a további 6 mérkõzésre, melyben 5 gyõzelmet arattunk 1
döntetlent mellett. Majd következett egy
törés, hiszen kiesési rangadót vesztettünk
Lajoskomárom (1-2), Füle (0-2) ellen, így
nehéz helyzetbe kerültünk, veszélyeztetve a bentma- radást. A Dég elleni mérkõzésen dõlt el a kiesés kérdése, amit sikerült 3-1 arányban megnyerni, majd Kulcs
csapatát 2-0-ra, így jövõre is megyei 2.
osztályban szerepelhetünk. Az õszi szezon után csodát hajtott végre a csapat, hiszen a tavaszt 5 ponttal, 1 gyõzelem, 2
döntetlennel kezdtük. Tavasszal 9 gyõzelem, 1 döntetlen, 5 vereség a mérlegünk.

Eredményeink:
Káloz—Kisláng 1-2.
Gól: Kovács Krisztián (1)
Káloz—Sárszentmiklós 0-3
Káloz—Adony 0-1
Káloz—Elõszállás 5-1.
Gól: Csendes István (3), Árva Tamás (1),
Somogyi László (1)
Káloz—Pálhalma 1-0.
Gól: Árva Tamás (1)
Káloz—Seregélyes 3-0.
Gól: Kovács Krisztián (1), Schneider József (1), Csendes István (1)
Káloz—Enying 3-1.
Gól: Fazekas Zoltán (1), Kovács Krisztián (1), Árva Tamás (1)
Káloz—Sárosd 2-2.
Gól: Árva Tamás (2)
Káloz—Sárbogárd 3-2.
Gól: öngól (1), Simon Csaba (1), Árva
Tamás (1)
Káloz—Lepsény 4-0.
Gól: Árva Tamás (3), Lukács Krisztián
(1)
Káloz—Lajoskomárom 1-2.
Gól: Árva Tamás (1)

Káloz—Füle 0-2
Káloz—Dég 3-1.
Gól: Schneider József (2), Csendes István (1)
Káloz—Kulcs 2-0.
Gól: Simon Csaba (1), Csendes István (1)
Ifi csapat: A tavaszi szezon legfontosabb
feladata felzárkózni az élmezõnyhöz, ill.
a õszi mérkõzésen tapasztalt hibák kijavítása, ami nem sikerült tökéletesen, hiszen több mérkõzést vesztettünk el a saját
hibánkból, pl. Seregélyes, Lajoskomárom, Adony ellen. A bajnokságot a 8. helyen zártuk. Azért biztató lehet a jövõre
nézve, hogy sok fiatal 15-16-17 éves játékos szerepel a csapatban az ellenfeleinkkel ellentétbe, ahol 18-19 éves játékosok
szerepelnek.
Eredmények:
Káloz: Kisláng
6:0
Sárszentmiklós
1:1
Adony
2:3
Elõszállás
9:1
Beloiannisz
4:1
Seregélyes
0:2
Pálhalma
1:1
Sárbogárd
4:0
Sárosd
1:4
Enying
6:2
Füle
4:0
Dég
3:5
Köszönjük a biztatást és szurkolást, a sok
társadalmi munkát, valamint azoknak a
segítségét, akiknek a támogatásával lehetõvé vált, hogy csapataink eredményesen
szerepelhettek a bajnokság során.
Támogatóink: Káloz Község Önkormányzata, LÁSZLÓVILL Kft., Berényi
György, László János, Kovácsné Harta
Ágnes, Ferenczi László, Kovács Lajos,
Pap József, Alba Föld Kft., HELENA ‘96
Bt., Fogas Károly, Nyakas Ferenc, Stivi
Zoltán.
Simon Gyula – Simon Miklós

