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Lupsa Józsefné: EMLÉKEZZ
„Rablánc hullt a földre, kard villant az égre,
szabadságvágy költözött a magyar szívekbe.
Kik névvel és névtelenül
áldozták életük önzetlenül,
kivívták, hogy rájuk emlékezz rendületlenül!

A bukás elkerülhetetlen, a földet vér áztatta,
a megtorlás a reménykedõt is elhallgattatta.
Kik névvel és névtelenül
áldozták életük önzetlenül,
kivívták, hogy rájuk emlékezz rendületlenül!

Puskapor, csatazaj, honvéd és nemzetõr,
a lelkesült sereg mindig elõre tör.
Kik névvel és névtelenül,
áldozták életük önzetlenül
kivívták, hogy rájuk emlékezz rendületlenül!

1848 Te üstökös csillag, utat mutattál:
harctól, haláltól el nem tántorodtál.
Idõdben kik névvel és névtelenül
áldozták életük önzetlenül,
kérlek, rájuk emlékezz, rendületlenül!”
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2006. december 11-én a képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és módosította
a 2006. évi költségvetési rendeletet, továbbá megtárgyalta a 2007. évi költségvetési koncepciót.
A kábeltévé elõfizetési díját 2007. január
1-jétõl az alábbiak szerint határozta meg:
— alapcsomag esetén: bruttó 1.400
Ft/hó;
— bõvített csomag esetén: bruttó 2.100
Ft/hó.
Ismertetésre került a Fejérvíz Zrt. által a
2007. évre kidolgozott tervezet a vízdíj
emelésére, továbbá a Vertikál Zrt. ajánlata a hulladékszállítási díj emelésével
kapcsolatosan. A képviselõ-testület a
szolgáltatók által ajánlott áremelés mértékét nem fogadta el.
Ezek után megtárgyalta a Kálozbusz
Kft.-vel kötött bérleti szerzõdéseket, valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási
Megállapodás módosítását.
A képviselõ-testület kifejezte csatlakozási szándékát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. Döntött a 33
közmûvesített önkormányzati tulajdonú
építési telek eladásának meghirdetésérõl.
2006. december 28-án rendkívüli testületi
ülés keretében a képviselõ-testület a Fejérvíz Zrt. igazgatóhelyettesével folyta-
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tott tárgyalás után 2007. évre elfogadta a
205 Ft/m3+áfa vízdíjat.
2007. január 15-én a további tárgyalások
után sem fogadta el a Vertikál Zrt. hulladékszállítási díjemelésre tett 20%-os javaslatát.
Megtárgyalta és elfogadta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerzõdés módosítására tett javaslatot.
Ezek után az Országos Mentõszolgálat
anyagi támogatás kérelmét tárgyalt meg.
Megállapította a 2007. évi kábeltévé
fenntartási átalánydíját. Továbbá a Fejér
Megyei Közigazgatási Hivatal írásbeli
törvényességi észrevételérõl volt szó.
2007. január 24-én ismételten rendkívüli
testületi ülés keretében a képviselõ-testület a Vertikál Zrt-vel folytatott hosszas
tárgyalás után 2007. február 1-jétõl 15%os hulladékszállítási díjemelést fogadott
el az alábbiak szerint:
— 120 literes edényzetben: bruttó: 9.910
Ft/év;
— 30%-os kedvezményben részesülõk
számára: bruttó 6.937 Ft/év.
Továbbá az évi egyszeri helyett 3 alkalommal szerveznek lomtalanítást, mely
magába foglalja õsszel a zöldhulladék elszállítását.
Ezek után a testület meghatározta a köztisztviselõk 2007. évi teljesítménykövetelményét.
2007. február 5-én a képviselõ-testület
meghozta a szükséges határozatokat a

„Római katolikus templom kerítésének
felújítása”, valamint a „Parkoló kialakítása a temetõkert mellett” címû pályázatok benyújtásához.
2007. február 12-én a képviselõ-testület
megtárgyalta és elfogadta a 2006. évi
költségvetési rendelet módosítását, valamint az önkormányzat 2007. évi költségvetését.
Továbbá elfogadta a testület az óvodai
térítési díjak emelését az alábbiak szerint:
— óvoda térítési díj: 307 Ft;
— napközi térítési díj: 354 Ft;
— menza térítési díj: 281 Ft;
— szociális étkezõk: 430 Ft;
— vendég étkezõk: 430 Ft.
Ezek után döntött a testület a Székesfehérvár és vonzáskörzete Önkormányzatai és Területfejlesztési Társulás megszüntetésérõl, továbbá a Volán Társaságok önkormányzati tulajdonba kerülésérõl.
Megerõsítette tagsági jogosultságát a
rendkívüli károk következményeinek
enyhítését célzó pénzügyi „Katasztrófa
Alap”-nál.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.
Weisengruber Imre polgármester

GABONATERMELÉS BIOENERGIA CÉLJÁBÓL
KÁLOZON IS
2006 õszén számunkra nagyon barátságtalan intézkedést hozott az EU: amikor a kukorica intervenciós átvétele feltételéül
az eddig szabványos nedvességtartalom mértékét 14,5%-ról
13,5 %-ra, a törtszemek arányát 8%-ról 5%-ra, a hõsérült szemek arányát 3%-ról 0,5%-ra csökkentette. Az elõírt hektolitersúlynak pedig minimum 71 kg értékûnek kellett lennie
2006. november 1-jétõl.
Úgy látszott, hogy teljesen elérhetetlen lesz az intervenciós
felvásárlásra — ennek a feltételnek megfelelve — felajánlani
a termést. Váratlanul a világpiaci folyamatoknak köszönhetõen nem kényszerültek a gazdálkodók felajánlani a termésüket, jobban megérte a szabadpiacon értékesíteni a kukoricát.
Ennek oka az volt, hogy megnõtt az energetikai célú gabonafelhasználás iránti kereslet.
A világ legnagyobb gabonatermelõje az USA: kukoricatermelésének mintegy 30%-át már BIOETANOL elõállítására fordítja, és ez az arány a jövõben növekedik is. Ezzel az USA a világpiacon kínálatcsökkenést idézett elõ, ami felhajtotta az
árakat.

Magyarországon az õsszel már kialakult a 30.000 Ft/tonna, tavaszra sem ritka a 35.000 Ft/tonna tõzsdei jegyzési ár. Ha hazánkban is beindul a bioenergia program, az alapanyagárak
még magasabbak is lehetnek (ennek viszont az állattartók már
kevésbé örülnek).
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv egyik
prioritása a bioenergetikai célú gabona feldolgozásának támogatása, ezt az EU is ösztönzi. Elõírásai szerint 2007. július
1-jétõl a benzinnek legalább 4,4% bioetanolt kell majd tartalmaznia. A gázolaj esetében 2008 januárjától kell elérni a
4,4%-os biodiesel arányt. Az uniós irányelvek szerint ezek
aránya 2010-re eléri majd az 5,75%-ot. A jövõben tehát a tervek szerint nem kell gabonafeleslegtõl tartani, ha a kívánt
mértékben beindul a bioenergiatermelés. Lehetõségeink kihasználásával hazánk valódi nagyhatalom lehet a bioüzemanyagok elõállítása terén.
Bognár Miklós, NVT–MAGOSZ szaktanácsadó
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Leggyakoribb olyan megjelenési indokok,
mikor az elkövetõk arra kíváncsiak, hogy
az idõs korúak hol tartják megtakarított
pénzüket:
— Nyugdíjfolyósítótól adategyeztetést
végeznek, kérik, hogy mutassa meg a legutolsó havi nyugdíjas szelvényt. Ezt az
idõsek általában a megtakarított pénzzel
együtt tartják.
— Az elkövetõk víz- gáz, vagy villanyszámla túlfizetésre hivatkoznak, mely
szerint azt vitték vissza, de nagyobb címletbõl kell visszaadni.
— Postától ellenõrzik az utoljára kézbesített nyugdíjat, mert a postás hamis
pénzt adott át.
— Elõzõleg telefonon felhívják, hogy nagyobb értékû tárgynyereményt fognak
kézbesíteni, csak a kézbesítési költséget
kell fizetni, majd rövid idõn belül megjelenek az értékesnek tûnõ, de értéktelen
„nyereménnyel”.
— Viszonylag kis értékû tárgyakkal (háztartási gép, edény-, késkészlet, ágynemû
garnitúra) házalnak, a tényleges ár többszöröséért adják.
— Gépjármû meghibásodást színlelve,
közvetlen hozzátartozó barátjának adják
ki magukat, javításra kérnek pénzt.
— Üzemanyag vásárlásra kérnek pénzt,
mivel útközben anyagilag megszorultak,
otthagynak aranynak mondott ékszereket, amelyekrõl késõbb derül ki, hogy
értéktelen réz tárgy.
— Tollfelvásárlást színlelve a magukkal
vitt molyos tollat mutogatják, így a sértettõl ingyen megkapják az egyébként jó minõségû tollát.
— Magukat rendõrnek kiadva arra hivatkoznak, hogy hamis pénz ügyében nyo-

Meghívó
Tisztelettel
és szeretettel
meghívom Önt és
kedves családját
LÁTOMÁS címû
fotókiállításomra,
amely megtekinthetõ
2007. március
5—31-ig
a Faluházban.
Karl Péter

moznak, elkérik az otthon tartott pénzt
megvizsgálásra, majd azzal hirtelen
elmenekülnek.
— Különbözõ ürügyekkel a lakásba bemenve ott alaposan körülnéznek, majd
rövid idõn belül visszatérve vagy betörnek, vagy az idõs személyt álmában meglepve kirabolják.
A trükkök száma szinte végtelen, de az
elkövetõk célja minden esetben az, hogy a
lakásba bejutva ott információkat szerezzenek a megtakarított pénz tárolási
helyére vonatkozóan, majd az idõs személy figyelmét elterelve, vagy késõbb a
lakásba erõszakos módon behatolva az
értékeket megszerezzék.
Javaslatok arra vonatkozóan, hogy ne
váljanak az ilyen jellegû bûncselekmények
károsultjává, illetve áldozatává:
1. Idegent ne engedjenek be a lakásba,
családi ház esetén még az udvarra sem.
2. Mindig tartsák zárva az utcai kaput, ha
a kertben dolgoznak a lakásajtó(ka)t is.
3. Lakáson kívüli mérõóra leolvashatóság
esetén semmilyen indokkal ne engedjék
be a leolvasásra hivatkozó személyt, ha
bizonytalanok, nem a megszokott leolvasó megy, hívják át a szomszédot.
4. Az önkormányzat házalóknak nem ad
ki árusítási engedélyt, ilyen személyektõl
ne vásároljanak, mert vagy a minõséggel,
vagy az árral biztosan becsapják, õket az
udvarra, de fõleg a lakásba semmilyen
ürüggyel ne engedjék be.
5. A rendõrnek magukat kiadó személyek
igazolványát nézzék meg alaposan, kérjék bemutatni az 5 számjegyet tartalmazó
azonosító jelvényt, amit egyenruhás esetén a ruházaton, polgári ruhás esetén az
igazolvány tokkal együtt van, ha ezután is
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bizonytalanok abban, hogy valóban rendõrrel állnak-e szemben, a segélyhívó számok bármelyikén kérhetik a bemutatott
igazolványon szereplõ név alapján a megerõsítést.
6. Amennyiben hozzátartozóra hivatkoznak pénz kölcsön kérésekor, õt hívják fel
telefonon, ha nem sikerül megerõsíteni,
pénzt semmiképpen ne adjanak át.
7. Idegenek megjelenése esetén figyeljék
meg jól ruházatukat, személyleírásukat,
esetleges jellegzetességeket (tetoválás,
mûtéti heg stb.), általuk használt gépkocsi típusát, színét, rendszámát.
8. Még legjobb ismerõsöknek se mondják
el, ha készpénzt tartanak otthon, de célszerûbb azt pénzintézetben elhelyezni.
Amennyiben rendelkezik mobil- vagy
vezetékes telefonnal, éjszakára azt tartsa
kézközelben, ismerje a rendõrség 112-es
és 107-es ingyenes segélyhívó számát,
hogy szükség esetén bármikor tudjon segítséget kérni.
Amennyiben gyanús személy megjelenését észlelik lakókörnyezetükben, a fenti
telefonszámok valamelyikén tegyenek
bejelentést.
Figyeljünk jobban az egyedül élõ, idõsebb korú személyekre, ha idegen, házaló, vagy egyéb okból gyanús személyeket
látunk a környezetükben, tegyünk bejelentést a rendõrség bármelyik segélyhívó
telefonszámán.
Ne felejtsük el, hogy bármelyikünk hozzátartozója bármikor sértetté, áldozattá
válhat a gátlástalan, lelkiismeretlen személyek tevékenysége miatt!
Lasancz Zoltán rendõr alezredes,
rendõrkapitány
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A gyermekkor
Erzsébet 1207-ben Sárospatakon látta meg a napvilágot II.
András és Meráni Gertrúd harmadik gyermekeként.
Erzsébet 4 éves volt, amikor a türingiai õrgróf 1211-ben megkérte a kezét legidõsebb fia, Hermann számára. Egykorú feljegyzések szerint a királyi szülõk annyi ajándékot (arany és
ezüst edényeket, ékszereket, ruhákat stb.) küldtek lányukkal
Eisenachba, amennyit addig ott még nem láttak! Még egy színezüst fürdõkád is volt a kelengye között! 1 Ami már csak azért is
érdekes, mert azokban az idõkben a mosakodás nem tartozott
az európai ember fõ erényei közé…
A magyar királylány modern szellemben nevelkedett Wartburg
várában 11 (!) éves võlegényével, s annak testvéreivel, Lajossal
(Ludwig), Henrikkel, Konráddal és Ágnessel együtt. Az õrgrófnak köszönhetõen az udvarban pezsgõ irodalmi és zenei élet
folyt, még a híres dalnok, Walter von der Vogelweide is
hosszabb ideig vendégeskedett náluk. A gyerekek nemcsak a
kor irodalmával, történelmével és a különbözõ mûvészeti ágakkal ismerkedtek meg, hanem anyjuk, Wittelsbach Zsófiának a
hatására a vallással is.
Erzsébet türingiai, felhõtlennek tûnõ életét két szomorú hír is
beárnyékolta: anyjának, Gertrúdnak – akinek tragédiája a Katona József által írt nemzeti drámánk „Bánk bán” és Erkel Ferenc által azonos címen komponált nemzeti operánk alapja - és
jegyesének, a beteg Hermannak korai halála. Különösen édesanyja elvesztése sújtotta le, befelé fordulóbb lett, még többet
imádkozott, mint korábban, egyszerû ruhákban kezdett járni és
kereste a szegények társaságát.
Hermann elhunyta után a magyar királylány további sorsát illetõen komoly dilemmába került az õrgrófi család, melyet az
öccse, Lajos oldott meg, aki zsenge ifjú korától kezdve erõs vonzalmat tanúsított Erzsébet iránt, mely nem maradt viszonzatlan. Szívesen játszottak együtt: lovagoltak, táncoltak.

Lajos 21 éves korában, 1221-ben vette feleségül az eisenachi
templomban a nálánál 7 évvel fiatalabb Erzsébetet. Harmonikus, boldog szerelmi házasság volt az övék, mely akkoriban ritkaságszámba ment. Ennek egyik jele, hogy a házaspár egy asztalnál, egymás mellett étkezett. Akkortájt ez nem volt oly magától értetõdõ, hiszen a nõk helye az asztal végén volt. Lajos szeretetét bizonyítja az is, hogy elfogadta feleségét élénk természetével, böjtjeivel, vallásossága buzgalmából fakadó túlzott vezekléseivel, önostorozásaival. Elnézte, sõt támogatta feleségét karitatív tevékenységében, aki szegényeket élelmezett; kórházat,
árva gyerekeknek menedékhelyet alapított; leprásokat ápolt.
Három gyermekük született: 1222-ben Hermann, 1224-ben
Zsófia és 1227-ben Gertrúd. Mindhárman a nagyszülõk nevét
kapták a keresztségben.
1222 õszén II. András meghívására az ifjú pár Magyarországra
lovagolt. A források bizonytalansága miatt csak feltételezni lehet, hogy útjuk során felkeresték Fehérvárt, Budát és a pozsonyi udvart, ahol apjával és annak második feleségével,
Courtenay Jolántával találkoztak. Erzsébet számára ez volt az
utolsó látogatás, soha többé nem látta viszont szülõhazáját.
Házasságuk rövid ideig tartott, mert Lajos 1227-ben a szentföldi keresztes hadjáratba igyekezvén, még hajóra szállás elõtt Itáliában megbetegedett és meghalt.

Imádott férje halála után Erzsébet a gyerekeivel elhagyta
Wartburg várát, elõször Eisenachba
költözött,
majd
Marburgba. Attól kezdve életét teljesen a hit, szegények,
elesettek szolgálatába állította. Puritán, -lelki vezetõje, a
ferences Marburgi Konrád
humánusnak egyáltalán nem
nevezhetõ tanácsai hatásáraaszkéta életmódot folytatott.
1231. novemberében megbetegedett, maradék vagyonát is
szétosztotta a nincstelenek
között és november 17-én
meghalt. Marburgban temették el. Sírja fölé emelték a néSzent Erzsébet gyermekeivel
met gótika egyik remekmûelhagyja Wartburg várát
vét, melynek mintájára épült
Budapesten a Rózsák terén a Steind Imre tervezte Árpád-házi
Szt. Erzsébet templom (1893-1900).
A „szeretet szentjeként” tisztelt Árpád-házi Szent Erzsébetet
1235. Pünkösdjén avatták szentté, melyet apja, II. András még
megélt. Magyarországi emléknapja november 19.
Gyakran ábrázolják õt rózsával vagy kenyérrel. Legendájának
magyar verziója szerint a királyi család óbudai udvarában történt a népszerû rózsa csoda. E szerint az apa, II. András nem
nézte jó szemmel, hogy lánya a rászorulók között kenyeret oszt
szét, ezért kérdõre vonta õt, hogy mit ad a szegényeknek. Õ erre
azt felelte, hogy rózsát. András hitetlenül nézett rá, hiszen
mindez télvíz idején történt. Erre az Erzsébet kötényében lévõ
kenyér átváltozott rózsává. A legenda német változata Türingiát jelöli meg ezen esemény helyszíneként, s kételkedik a magyarországi valóságában, hiszen a csoda megtörténtekor Erzsébet még nem töltötte be 4. életévét!

Kultuszának terjesztésében fontos szerepet játszottak a ferencesek, ami nem véletlen, hiszen a ferences harmadrendnek is õ
patrónája.
Már a középkorban több magyar város választotta õt védõszentül, így Kassa, Körmöcbánya, Besztercebánya, Késmárk (ezen
településeken sok Türingiából bevándorolt német telepedett
meg, akik magukkal hozták a szent tiszteletét), valamint Pécs és
Szeged is.
A késõbbi századokban is számtalan templomot, oltárt emeltek
a tiszteletére, sõt a népszerû Sissi, Erzsébet királyné nevét viselõ egykori Pesterzsébet éppen Szt. Erzsébet emlékére vette föl a
szent halálának 700. évfordulóján, 1931-ben a Pestszenterzsébet nevet.
Ispotályokat, kórházakat, jótékonysági intézményeket neveztek el róla. Példamutató élete szerzetesközösségeket hívott
életre, így pl. a Szt. Erzsébet betegápoló rendet.
Személyisége mûvészeket is megihletett: Murillo, Holbein stb.
festette meg, Liszt oratóriumban õrizte meg emlékét.
Balázs Erzsébet
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IMAHÉT
Ebben az esztendõben február 27-tõl
gyûltünk össze estérõl-estére római katolikusok, evangélikusok, reformátusok, a
Kálozi Református Egyházközség gyülekezeti termében, hogy egy-egy fiatal lelkész vezetésével közösen figyeljünk Isten
igéjére, együtt imádkozzunk szeretteinkért, közösségeinkért, népünkért.

Az istentisztelet elején közös énekléssel
készültünk az alkalmakra, énekkarunk
tagjainak vezetésével zengett az ének.
Kedden este Bognár Károly abai helyette
plébános szolgált közöttünk. Szerdán es-

A sárbogárdi evangélikus gyülekezet
szolgálói, férfiak

A sárbogárdi evangélikus gyülekezet
szolgálói, nõk

Böjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkás igét hirdet

te Böjtös Attila a sárbogárdi gyülekezet
vezetõje és munkatársai szolgáltak énekkel, imádsággal, igehirdetéssel és verssel.
Csütörtökön Kovács Zsuzsanna fülei református lelkésznõ hirdette az igét. Pénteken Menyhártné Nagy Judit egyházmegyei tanácsos vezetésével áttekintettük a
2006-os évet, a hitoktatást, konfirmációi
felkészülést.
Az imahét zárásaként megterítettük az
Úr asztalát, hogy az úrvacsorai közösség
által erõsítsük hitünket.
Nemes Gyula református lelkipásztor

AZ ÉLET ÜNNEPE
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged,
az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus.”
János evangéliuma 17:3

„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk…” énekeljük egy régi Húsvéti énekben. A feltámadás
ünnepén örvendezhetünk Isten csodálatos szeretetének láttán.
Bár nehéz emberi értelemmel felfogni, hogy több az élet, mint
ami most a mi földi szemeinkkel látható belõle.
Nap mint nap nagyon sok minden történik körülöttünk, ami
nem látható emberi szemmel, csak elhihetjük, hogy amit állítanak róla igaz. Gondoljunk csak meg, amikor kezünkbe veszünk
egy mobiltelefont és felhívunk egy ismerõsünket, csak annyit
érzékelünk belõle, hogy halljuk egymás hangját, esetleg már
látjuk is. Közben több millió alkatrésznek kell hibátlanul mûködni, megtalálni a helyes utat, hogy a kapcsolat létre jöjjön. S
ha valaki megpróbálja megérteni a mûködését, akkor rá kell
döbbennie, hogy sok olyan apró részlet van, amit egyszerûen el
kell fogadni, mert kevés a mi lehetõségünk, hogy mélyrehatóan
foglalkozzunk vele.
S ha egy kis készülék megismerése ennyire bonyolult, akkor
nem csodálkozhatunk, ha ennek a világmindenségnek, ma még
csak apró részleteit ismerhetjük. Van egy határ, amikor azt kell
mondani, elérkeztünk a mi ismerünk határához.
Jézus Krisztus feltámadása egy ilyen csodálatos megnyilvánulása az életnek. Aminek következményeit látták az akkor élõ emberek. Hatása nyilvánvalóvá lett az életükben. De az azóta eltelt idõ alatt sem történt áttörõ felfedezés ebben a témában. De
nincs is rá szükség, mert amit tudunk az elég ahhoz, hogy élni
tudjunk azzal a lehetõséggel, amit Isten elkészített a számunkra.
Megismerhetjük Jézus Krisztust az evangéliumokból. Láthatjuk az apostolok leveleiben, hogy hasonló kérdések foglalkoz-

tatták az embereket már abban a korban is, amivel mi szembe
találjuk magunkat.
Korunkban a hatalmas információ mennyiséggel találkozva
hajlamosak vagyunk, hogy csak felszínesen gyûjtsünk ismeretet.
Másod, harmad és sokad kézbõl kapjuk a tényeket, amelyeknek
sokszor már csak a szenzációt adják tovább. Megdöbbentõ,
hogy ma nagyon sokan inkább hisznek egy 2000 év távlatában
készült könyvnek, mint a szemtanuk beszámolójának, amely
nem olyan „következetesen” alátámasztott. Hiszen az evangélisták nem arra készültek, hogy bestsellers-t (siker könyvet)
készítsenek, hanem egyszerûen leírták, amit átéltek.
Az élet ünnepe húsvét. Segít nekünk, hogy megismerjük az igaz
Isten és az õ fiát: Jézus Krisztust, aki világossá tette számunkra,
hogy az élet örök. Ezért vállalta a kínhalált, hogy semmi kétség
ne férjen ahhoz, hogy meghalt a golgotai kereszten. Három nap
után megmutatta, hogy a halál után van feltámadás és következik az örök élet. Ahol a mi tér és idõ fogalmaink nem alkalmazhatóak.
A Biblia nem sok információt ad a mennyek országáról, de annál többet tanít a boldog földi életrõl. Egy olyan értékrendet,
mindennapi gondolkodásmódot, életmódot tanít, amely minden ember számára biztosítja a boldog életet. Ha egy közösség,
egy nép komolyan veszi a bibliai értékrendet, ott minden ember
boldogulhat, boldog lehet az élet.
A nagyheti és húsvéti történet az alapja boldog keresztyén életnek. Az emberi élet szabályszerûségeit és a boldogsághoz vezetõ utat ismerhetjük meg a Szentírásból. Sõt magát az igaz Istent
és Jézus Krisztust is. Húsvét ünnepén a feltámadott Jézus Krisztusra tekintünk, aki szeretne megajándékozni bennünket is az
örök életbe vetett hittel és a felette való örvendezéssel.
Áldott feltámadás ünnepet kívánok!
Nemes Gyula református lelkipásztor
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2007. február 16-án, pénteken fergeteges hangulatú farsangi diszkó
volt a Faluházban a felsõ tagozatosak részére.

GYEREKRAJZOK
AZ 1848-49-ES
FORRADALOMRÓL ÉS
SZABADSÁGHARCRÓL

ISKOLAVÁRÓ
A 2007. esztendõ sok kisgyermek életében gyökeres változást
hoz, tankötelessé válnak. Mutatják ezt külsõ jegyeik, testi fejlettségük, de motiváltságuk is, hisz többségük megérett az
iskolai életre.
Immár hagyomány, hogy februárban meghívjuk leendõ tanulóinkat a Szent István Általános Iskolába. Idén február 17-én került erre sor. Szinte minden meghívott kisgyermek eljött szüleivel a foglalkozásra. Ezen a szombaton megtelt az aula vidám
zsibongással. Sok gyermek elõször járt az iskolában. Kíváncsian
kukkantottak be az osztálytermekbe, megilletõdve ültek az iskolapadokba.
Szeless András igazgató köszöntötte a szülõket, majd az elsõ
osztályokban bemutató órákat láthattak Sajtosné Tombor Katalin és Nagyné Tóth Katalin vezetésével. Ezalatt a kicsik a tanító nénikkel ismerkedtek, játékos foglalkozásokon vettek részt.
Színes papírokból hajtogattak, megmutatva kézügyességüket.
Egy másik teremben éneket, mondókát tanultak. Végül az aulában közös tánccal és a 4. osztályosok által készített ajándékokkal búcsúztunk tõlük.
Március végén az iskolai beiratkozáson találkozunk újra. A tanév végén az óvó nénikkel látogatják meg az elsõ osztályosokat.
Szeptemberben pedig már igazi iskolásként lépik át az iskola
kapuját. Szeretettel várjuk õket.
Dr. Somogyi Józsefné igazgatóhelyettes

„A dalnok az, s varázsa énekének;
Egekbe visz hatalma szellemének,
S teremt körûlem égi szép tavaszt;”
Kunoss Endre: A dalnok

A Kunoss Endre Községi-Iskolai Könyvtár
névadójának egyéves évfordulójára

SZAVALÓVERSENYT hirdet.
A szavalóversenyen indulhatnak óvodások (ötéves kortól),
és az általános iskola tanulói.
Pályázni lehet — ugyancsak erre az alkalomra kiírt rajzpályázathoz kapcsolódóan — „legkedvesebb verssel”. A zsûri
egyetlen kikötése, hogy a mûvet magyar költõ írja.
Elbírálás három kategóriában: óvodások, alsós- és felsõs
tanulók.
Jelentkezni március 30-ig lehet a könyvtárban folyamatosan.
A szavalóverseny idõpontja: 2007. április 12., 16 óra.
Helye: Kunoss Endre Könyvtár
A versenyzõk, hozzák magukkal versük szövegét, amit a zsûrinek kell leadni.
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„Itt a farsang, áll a bál”
Vidáman énekeltük mostanában énekórákon e sorokat. Az idei
tél ugyan nem szolgált rá, hogy sietve elbúcsúztassuk, de mi, alsó tagozatos diákok, azért tettünk erre egy kísérletet február
17-én, szombaton délután.
Lázas készülõdés elõzte meg a nagy alkalmat. A legkisebbek ujjaikon számolták, még hányat kell aludniuk, hogy elérkezzen az
a szombat.
A jelmezes felvonuláson szinte minden alsós diák részt vett.
Magukra öltötték többek között: az erdõtündér, a rózsa hercegnõ, a mennyasszony, az elsõ bálozó királylány, a kígyóbûvölõ, a
hegyi ember maskaráját.
Szépek és ötletesek voltak a kölcsönzött és a saját készítésû jelmezek is. Sok szülõ is jelen volt, így kattoghattak a fényképezõgépek is, megörökítve az álarc mögé bújt csemetét.
Évrõl évre több a táncos produkció is, jelezve, hogy sok tehetséges diákunk van ezen a területen is.

„A dalnok az, s varázsa énekének;
Egekbe visz hatalma szellemének,
S teremt körûlem égi szép tavaszt;”
Kunoss Endre: A dalnok

Kiíró: Kunoss Endre Községi-Iskolai Könyvtár.
Pályázat címe: „Legkedvesebb versem”
Pályázhatnak: A Szent István Általános Iskola tanulói, az
Aranyalma Óvoda csoportjai.
Beadási határidõ:
folyamatosan, 2007. március 30-ig a könyvtárba.
Pályázati feltételek:
1. Pályázni lehet A/4-es és A/3-as méretû, bármilyen technikával készült alkotással.
2. A rajzok csak magyar költõ alkotásáról készüljenek.
3. A pályamûveket kis keretet formáló kartonlapra ragasszátok fel, olvashatóan írjátok rá a keret aljára a pályázó nevét,
osztályát, az alkotást ihletõ mû /szerzõjét/, címét.
Kiállítással egybekötött eredményhirdetés a könyvtárban
április 13-án.
Díjak: az elõzõ évekhez hasonlóan kategóriánként értékes
ajándékok a helyezetteknek.
Jó munkát és sok sikert kívánok!

Idén, minden eddiginél több tombolatárgyat kaptunk kisorsolásra, – amit ezúton is köszönünk, így rekordmennyiségû tombolajegy fogyott el. Nyertes is akadt bõven. Akiknek nem kedvezett a szerencse a diszkóban vigasztalódhatott. Tósoki Dávid
állandó lemezlovasunk felejthetetlen hangulatot teremtett ismét. Volt lézer-show, füst és hab minden mennyiségben. Köszönjük, Dávid!
A sütemény, az üdítõ, a tombola árusításából 75.000 forint gyûlt
össze, amit az alsó tagozatos osztályok felosztva kapnak meg.
Nagyné Tóth Katalin alsós diákönkormányzati vezetõ
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Batthyány Lajos gróf
születésének 200. évfordulója
(Pozsony, 1807. febr.10. — Pest, 1849. okt. 6.)
Magyarország elsõ felelõs miniszterelnöke nagy múltú, vagyonos mágnáscsaládban született.
A család nemességét még a
honfoglalás korára vezette
vissza, grófi címüket 1630-ban
szerezték, hatalmuk csúcsára a
18. században jutottak. A család
egyik ága 1764-ben hercegi rangot szerzett. Batthyány Lajos a
grófi ágból származott. Atyja,
József, hatalmas birtokain gazdálkodott. Anyja, a köznemesi
származású Skerlecz Borbála
röviddel második gyermekük,
az 1807. február 10-én született
Lajos világra jötte után különvált férjétõl, s a kicsinyekkel
Bécsbe költözött. 1812-ben, apja halála után, Lajos, az ötéves
gyermek, hatalmas vagyont
örökölt. Az özvegy azonban
megkaparintotta az örökséget,
fiát pedig egy bécsi nevelõintézetbe adta. Az intézeti évek
után Batthyány jogot tanult.
1826-ban a katonatiszti pályát
választotta. Anyjával hosszas
jogi küzdelmet folytatott vagyona visszaszerzéséért, amelyet
nagykorúságával, 1831-re sikerült végre elérnie. Leszerelt a hadseregbõl, és hazaköltözött Ikervárra. Ekkor
kezdett ismerkedni Magyarországgal és a
magyar nyelvvel.
1835-ben megnõsült. A kortársak szerint
felesége, Zichy Antónia grófnõ ösztönözte arra, hogy kapcsolódjék be a politikai
életbe.
Batthyány Lajos az 1839-40-es országgyûlésen már vezetõ szerephez jutott a
politikai életben. Az 1843-44-es országgyûlésen már nem csupán a felsõ táblai,
hanem az egész országgyûlési ellenzék
nagy tekintélyû vezetõje. Az országgyûlés
bezárása után Pestre költözött. Aktív szerepet vállalt az újabb gazdasági egyesületek irányításában, részt vett a Védegylet
szervezésében.
1846-tól pedig energiáit az ellenzéki erõk
egységesítése, egy párt szervezésére,
programjának kidolgozására fordította:
1847. március 15-én létrejött az Ellenzéki
Párt, melynek elnöke Batthyány Lajos
lett. Az 1847 végén megnyíló utolsó rendi
országgyûlésen õ vezette a fõrendi tábla

kisebbségi ellenzékét. Az országgyûlés
során már végsõkig élezõdött a magyar
ellenzék és a bécsi kormány ellentéte. Az
erõviszonyok azonban kiegyenlítettek
voltak, és azokat csupán az európai forradalmi hullám változtatta meg.
Az európai, forradalmak nyomán a birodalmi kormány engedett a reformköveteléseknek. Batthyány Lajost, mint az Ellenzéki Párt elnökét, 1848. március 17-én
miniszterelnökké nevezték ki. Elsõ feladata az átalakulás törvényinek kidolgozása és az utolsó rendi országgyûlésen
történõ elfogadtatása volt. Kormánya, az
elsõ független, felelõs magyar minisztérium, a vonatkozó törvények hatálybalépése után, április 11-én kezdte meg mûködését.
Batthyányra és kormányára várt a törvények hatálybaléptetése, az új állami és
társadalmi rendszer kiépítése, az 1848-as
rendszerváltás megvalósítása, majd a vívmányok megvédelmezése. A rendkívül
nehéz feltételek között Batthyány helytállt, sõt kortársai fölé magasodott. Az
Európában 1848 márciusában hatalomra

kerültek között az õ kormánya
volt az, amely a leghosszabb
ideig, több mint fél éven át hivatalban maradt.
Batthyány elérte, hogy a Magyarországon állomásozó császári-királyi seregrészeket a
magyar kormány alá rendeljék,
megpróbálta hazahozni a korábban Magyarországon sorozott katonaságot. Létrehozta az
új törvények által elõírt, belbiztonságra ügyelõ nemzetõrséget.
Májusban önálló magyar haderõ, a toborzással kiállítandó
honvédség szervezésébe fogott.
Az ellenforradalom erõi azonban csak a kedvezõ alkalomra
vártak, hogy a márciusi vívmányokat – és az azokat védõ Batthyány-kormányt – elsöpörjék.
Bécsben ekkorra már elhatározták Batthyány eltávolítását.
A miniszterelnök még megpróbált kompromisszumot keresni,
új kormánylistát állított össze –
ajánlatát azonban nem fogadták el, október 2-án végérvényesen lemondatták. Képviselõként továbbra is részt vett az országgyûlés munkájában. Január
8-án letartóztatták, és hadbíróság elé állították. Pedig Batthyány a király által kinevezett miniszterelnökként
vezette az ország ügyeit, s a bécsi ellenforradalom felfogása szerint is Magyarország csak az 1848. október 3-i császári
manifesztumok után számított „lázadó”
országnak. Batthyánynak azonban nem
volt kegyelem. A miniszterelnök elõre
megtervezett, koncepciós per áldozata
lett. Kötél általi halálra ítélté, vagyonát
elkobozták. Felesége az utolsó látogatás
alkalmával börtönébe tõrt csempészett,
hogy a megszégyenítõ halál elõl az öngyilkosságba menekülhessen. Szörnyû nyaksebeket ejtett magán, de még életben maradt. A szadista osztrák ellenforradalmi
bosszúállók nagy bánatára a halálos ítéletet csak golyó által tudták végrehajtani,
1849. október 6-án.
Földi maradványit elõbb a Pest belvárosi
ferencesek templomának kriptájába rejtették, majd 1870-ben ünnepélyesen újratemették a Kerepesi Temetõben. A kivégzés színhelyére, a hajdani Új Épület
udvarán, Pest belvárosában, örökmécses
emlékeztet.
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„Indulj el egy úton, én is egy másikon...”
Bizonyára sokan tudják, hogy Rotterdami Erasmus bejárta Európát és több ország híres egyetemein végezte tanulmányait. Az õszi félévben én is a nyomába
eredhettem, ugyanis sikeresen elnyertem
a róla elnevezett Erasmus ösztöndíjat, és
így öt hónapot tölthettem Lille-ben,
Észak-Franciaországban.
Erre az ösztöndíjra minden fõiskolán és
egyetemen lehet pályázni, ahol rendelkeznek külföldi kapcsolatokkal. A szerencsés kiválasztott pedig fél évet, vagy
egy évet tölthet el az általa kiválasztott
ország egyik városában. Persze elõfeltétel a jó tanulmányi eredmény és a még
jobb nyelvtudás. Általában az angollal is
el lehet boldogulni Európában, de mint
tudjuk a franciák nem beszélnek angolul,
csak a saját nyelvükön szólalnak meg és
ezt elvárják a külföldiektõl is.
Az ösztöndíjra általában a tavaszi félévben kell pályázni, mind a két szemeszterre ekkor kell leadni a jelentkezést. Kedvezõ elbírálás esetén a hallgatónak kell
felvennie a kapcsolatot a fogadó intézménnyel e-mailen, hogy megtudja a fontos információkat és a szálláskeresés sem
utolsó dolog. A küldõ intézmény ad némi
hozzájárulást a kinti élethez, ez havonta
kétszáz-háromszázötven euró lehet (minél jobb a tanulmányi eredmény, annál
többet adnak). Ez az összeg a kinti árakhoz képest elég kevés, ugyanis egy kollégiumi szoba száznyolcvan euro körül van,
az albérlet háromszáz-négyszáz euro
vagy több (Párizsban ezek az árak sokkal
magasabbak, például egy kis tizenhat

Margó mesélt élményeirõl
az olvasókör februári összejövetelén.

négyzetméteres garzon bérleti díja kilencszáz vagy ezer euró körül mozog havonta...). Egy heti bevásárlás, ha spórolunk és az Auchanba járunk, akkor tizenöt-húsz euro, és a tömegközlekedés is nagyon drága. Tehát csupán a kapott ösztöndíjból élni nem lehet, szükség van
egyéb tartalékokra vagy szülõi segítségre.
Nekem abban is szerencsém volt, hogy
kaptam tanulmányi ösztöndíjat is és egy
másikat is megnyertem a közéleti szerepléseimért.
A kint töltött szemeszter nem késlelteti a
tanulmányok befejezését, olyan, mintha
Magyarországon járnánk iskolába. Az elvégzett tantárgyakat elfogadják itthon,

A KÖNYVTÁRBAN 2007. JANUÁR 1-JÉTÕL NÉHÁNY
TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSBAN VÁLTOZÁS TÖRTÉNT.
TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK:
Fénymásolás: A/4-es méret 20 Ft/db; A/3-as méret 40 Ft/db.
Nyomtatás: A/4-es méret 40 Ft (szöveg)/db; A/4-es méret 300 Ft (kép)/db.
Fax küldése: 150 Ft.
Elõjegyzés: 50 Ft/könyv.
Internet és gép használat: 100 Ft/óra A megkezdett negyed órát ki kell fizetni.
Floppy: 100 Ft/db.
Eddig a könyvtárközi kölcsönzés során (más könyvtárból kért könyvekért) postai költséget nem
kellett fizetni. Januártól ez is megváltozott; a visszaküldés postai ajánlott díját az olvasónak kell
megtérítenie, amely a dokumentum súlyától függõen változó. Nem kevés anyagi terhet ró ez a változás az olvasókra, de még így is kedvezményesebb, mint beutazni két alkalommal a legközelebbi
könyvtárakba.
KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ KÖNYVJELZÕ
Az elmúlt évhez hasonlóan 2007-ben is váltható könyvtárpártoló könyvjelzõ, melynek a felajánló által meghatározott értékét a Kunoss Endre Községi-Iskolai Könyvtár állománygyarapítására fordítjuk. 2006-ban a felajánlásokból befolyt összegbõl számos új könyvet tudtunk vásárolni.
A könyvjelzõ a könyvtárban váltható.
Szívesen fogadunk minden felajánlást.
Támogassa könyvtárunkat, a könyvtárpártoló könyvjelzõ vásárlásával!
Simon Miklósné

kivéve a szigorlatot, és amit nem tudunk
felvenni, abból le kell vizsgázni.
Nagyon sok elõnye és hátránya is van ennek a máshol eltöltött fél évnek. Lehet
utazgatni, ha szervez az egyetem olcsó
utazásokat az országban, segít függetlenedni, az ember itt rákényszerül arra,
hogy egyedül oldja meg a problémáit,
mert nem nagyon foglalkoznak senkivel.
Meg lehet tapasztalni azt, hogy mindenhol ugyanolyan az élet, csak más mellékízzel. Ilyenkor lehull a cukormáz, a kifelé
mutatott kép egy országról, mert látunk
jót és rosszat is egyszerre. Nálunk is sok
probléma van, de a franciáknál is, csak
más téren. Tanulmányi szempontból is
lehet fejlõdni, hiszen nem könnyû nem az
anyanyelvünkön vizsgázni. Minden erasmusos hallgatóra ugyanaz vonatkozik,
ami a többi francia hallgatóra. Viszont
mielõtt elindultam egy kedves barátom
azt mondta, hogy „nem az órákon, hanem egy pohár sör mellett fogsz megtanulni franciául...” Nos, hát az tény, hogy
egyedül nem megy, kell hozzá egy jó társaság is. Mivel szinte minden országból
jönnek erasmusos diákok így nem nehéz
bandákba verõdni. Lille-ben rengeteg
cseh, német, kínai, amerikai, finn, szlovák, szerb, japán, spanyol, olasz, brazil
fiatal volt. Nem csak franciául, de egymás
nyelvén is megtanultunk jó néhány szót.
Összegezve ez egy egész életre szóló tapasztalat, amelyet ki kell használni, amíg
fiatalok vagyunk, mert rengeteg barátot
lehet szerezni, szövõdhetnek kisebb nagyobb szerelmek, bátrabban mozgunk a
világban, edzõdünk egy kicsit, világot látunk, megismerünk más kultúrákat, népeket. Így hát nincs mást mondanom,
mint hogy: „Merj változni és változtatni!”
Kávai Margó
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Télûzõ farsang
az óvodában
„Figyelem, figyelem, közhírré tétetik:
a farsangi alakoskodás elkezdõdik.
Idegyûljön apraja- nagyja,
Ha a mûsorunkat látni akarja.
Lesz itt móka, kacagás,
Látjuk a tehenet, rönkhúzást!
Lépked a gólya, meg a kecske,
S cammog táncosan a medve.
Aki itt van haza ne menjen,
Aki nincs itt az is megjelenjen!”
Az óvodába érkezéskor a gyermekek máris felvehették a jelmezüket, majd 9 órakor a tornateremben kezdõdött az igazi mulatság, miután elfogyasztottuk az elmaradhatatlan farsangi fánkot.
A nagycsoportosok Medvetáncoltatójukkal, vidám, tréfás verseikkel, dalaikkal indították a jókedvû délelõttöt.
A csoportokban terített asztal fogadta a gyermekeket mindenféle finomsággal, süteménnyel, gyümölccsel, szörppel. Mindenki kedvére válogathatott. A mulatozás tetõfokát a délelõtti közös tánc jelentette, ahol a tündérek, manók, katicák, bohócok,
pillangók, cicák, nindzsák, stb. együtt ropták.
Az ebéd és a rövid pihenõ után újra jelmezbe bújva folytatódott
a vigalom.
Ezen a délutánon nagyon nehezen váltak meg a gyermekek az
óvodától.
Szinte mindenki megkérdezte:
— Holnap is felvehetem a jelmezem?
— Mikor lesz újra farsang?
Köszönjük a szülõknek, hogy hozzájárultak gyümölccsel, szörppel, süteménnyel az óvodás farsangi buli sikeréhez.
Simonné Reichardt Mária és Szabóné Csuti Zsuzsanna óvó nénik

Harmonikás bohóc
Fektesd magad elé a bohóc kezét. Két mintás csík lesz a lába, ragaszd a kezéhez úgy, ahogy az elsõ rajzon látod. Kend be ragasztóval a csíkos nyakkendõ hátoldalát, és nyomd a helyére a
második rajz szerint. Hajtogass harmonikát egy rózsaszín színû
csíkból! Kend be ragasztóval a tenyerét a belsõ oldalon, és add a
bohóc kezébe a harmonikát. (4. ábra) Végül egy piros csíkból
hajts hengerformát, és ragaszd a fej közepén látható, pöttyözött
részhez, orrnak. (5. ábra)

Szepesi Attila: A bohóc
Vidám legény a bohóc,
piros haja csupa kóc,
ide lép, oda lép,
a zubbonya búzakék.
Lengõ inge pepita,
lobog rajta pántlika,
viháncol, nótázik,
karikákkal mókázik.
Csupa fintor, csupa folt,
csupa masli, csupa gomb,
csupa csengõ, csupa szín,
csupa csuda karmazsin.

Az óvodába kerülõ gyermek eleinte mindenképpen kicsit elveszettnek érzi magát, mindaddig, amíg az elsõ kapcsolódási pontokat meg nem találja. Azon kívül, hogy az idegen környezetet
lassan kiismeri, megszokja, a legfontosabb minden gyermek
életében az, hogy az õt körülvevõ felnõttekkel sikerüljön összehangolódnia, s bennük biztonságra találjon, megerõsítést kapjon.
Mindezek érdekében nagyon fontos az elsõ találkozás az óvodával, az óvodában dolgozó felnõttekkel, a leendõ óvó nénivel,
dajka nénivel. Többek életében ez a beiratkozáskor megtörténik, de igazán csak az elsõ napokban élik át az anyától való
elszakadás nehézségeit.
Így február vége felé már összegezhetjük a legkisebbek óvodába szoktatásának tapasztalatait, habár még most is érkeznek
hozzánk új gyermekek.
Mint sok éve már, idén is lehetõséget adtunk a szülõknek a folyamatos beszoktatásra, melyet igazán szívesen fogadtak. Többen éltek a lehetõséggel, hogy gyermekükkel együtt, naprólnapra ismerkedjenek az óvodai élettel. Eleinte néhány órát
anya és gyermeke együtt játszott a csoportszobában, majd délelõttönként itt hagyták a kicsiket, s végül a délutáni pihenõt is itt
töltötték. Gyermekenként és szülõként változott e folyamat
hosszúsága. Nagy körültekintést, türelmet, gyengédséget igényelt a családtól óvodába kerülõ gyermekek beszoktatása, s
persze nem csak a kicsiket kell ilyenkor megismernünk, hanem
a szülõket is.
Az a szülõ, aki aktívan részt vett gyermeke óvodába szoktatásában, belülrõl is láthatta az óvodai életet, biztonságban érzi gyermekét, s nagyobb bizalommal fordul hozzánk.
Az eltelt idõszakban a gyerekek megismerték az önkiszolgálás,
tisztálkodás, öltözködés és társas együttélés legalapvetõbb szabályait, melyet több-kevesebb segítséggel nap, mint nap gyakorolnak. Az eddig együtt töltött idõ nagyon jó hangulatban telt, a
gyerekek megismerték egymást, kisebb barátságok vannak alakulóban. Sok-sok mondókával, énekkel, mesével tesszük élvezetessé napjaikat, s megnyugodva és örömmel tapasztaljuk,
hogy reggelente szívesen érkeznek óvodába.
Elmondhatjuk, hogy ismét elindítottuk egy folyamatot, melynek során az „egy zsák bolhából” létrejöhet egy jól mûködõ közösség.
Pénzes Ferencné kiscsoportos óvónõ
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Kálozi SE hírei
2007. január 28-án, egy focival összekötött ebéddel megkezdte
felkészülését felnõtt és ifjúsági csapatunk. A télen nagy játékosmozgás nem volt, csak két játékos távozott: Vinklár Gábor
(Soponya félév kölcsön) Kovács Krisztián (Soponya félév kölcsön). Felnõtt csapatunkba érkezett: Porvázsnyik Sándor (Dég
SE) Miklós Zsolt sérülése miatt a kapuban is erõsítésre szorultunk, Boros Zoltán újra kapuba áll tavasszal, így segítve csapatunkon.
Tavasszal egyértelmûen a hazai mérlegen kell javítani.
Felkészülési mérkõzések:
Sárszentágota (megyei III. o.)—Káloz 2-0
Aba Sárvíz FC (megyei I. o.)—Káloz 4-2
Káloz—Alap SE (megyei III. o.) 1-3
Káloz—Szabadegyháza (megyei I. o.) 5-1
Simontornya (Tolna megyei II. o.)—Káloz 0-3
Káloz—Alap (megyei III.) 2-0
Ifjúsági csapatunkba nem igazoltunk játékost. A serdülõ csapat
keretébõl több játékos kap nagyobb szerepet a tavasz folyamán.
Sárszentágota (megyei III. o.)—Káloz 2-0
Aba Sárvíz FC (megyei I. o.)—Káloz 3-2
Káloz—Alap SE (megyei III. o.) 5-3
Káloz—Szabadegyháza (megyei I. o.) 4-2
Simontornya (Tolna megyei II. o.)—Káloz 1-4
Káloz—Alap (megyei III.o) 2-0
Serdülõ csapatunk februártól heti egy edzéssel készül a tavaszi
mérkõzésekre. Márciustól heti 2 alkalommal edzenek a csoportjukban a 2. helyezett csapat tagjai.
Érkezett: Tóth Balázs (Ikarus-Maroshegy korosztályos csapatától).
2007. február 24-én megrendeztük U-9-es hagyományos Kálozi
SE utánpótlás tornánkat 5 csapat részvételével. Az idén is sok
szülõ és szurkoló kísérte el a csapatokat, akik nem csalódtak, hiszen színvonalas, gólokban gazdag mérkõzéseket láthattak, a
gyerekek pedig újabb, gazdag élményekkel mehettek haza. Az
utánpótlásunk erejét jelzi, hogy 2 csapattal tudtunk elindulni,
ez bizonyítja: vannak labdarúgást szeretõ gyerekek településünkön. Ebben a korosztályban a játékon van a hangsúly és nem
az eredményen, a mutatott játék alapján csapataink szép jövõ
elõtt állnak Roszkopf László edzõ vezetésével.

A torna végeredménye:
Sárbogárd SE
Nádasdladány SE
Aba Sárvíz FC
Káloz I.
Káloz II.
A torna támogatói: Kálozi SE, Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség.
Id. Vincze Gyula február 1-jétõl lemondott sportegyesületi elnöki posztjáról. Az új elnök és egy igazgatósági tag választása a
2007. március 2-ai közgyûlésen történik meg, amelyrõl a következõ számban beszámolunk. (Simon Gyulát megválasztották
egyesületi elnöknek, Szabó Józsefet pedig megválasztották
igazgatósági tagnak. Szerk.)
Az egyesület vezetõsége és játékosai nevében ezúton is szeretném megköszönni id. Vincze Gyulának az egyesületért végzett
munkáját.
Simon Gyula

Építési telkek Kálozon
Káloz Község Önkormányzata ezúton meghirdeti 33 közmûvesített (víz, villany, gáz, kiépítés alatt lévõ szennyvíz és igény
szerint telefonbekötés) önkormányzati tulajdonú építési
telkeit eladásra.
A telkek nagysága 830-1000 m2. Ára telkenként, mérettõl
függetlenül 1.458.000 forint + áfa.
A telkek a település központjában helyezkednek el, közvetlenül az óvoda és a polgármesteri hivatal udvara között, a tömegközlekedés Székesfehérvár felé kitûnõen megoldott.
A megvásárolt telkeken a vásárlástól számított 2 éven belül
meg kell kezdeni a lakóház alapozást és további 3 év alatt kell
a használatba vételi engedélyt megszerezni.
További információval a polgármesteri hivatal szolgál a 06
(25) 506 448-as telefonon.
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— Megjelenik negyedévente — Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Gráczer Miklósné, Karácsony András, Lónay Gyula, Nemes
Gyula, Simon Gyula, Szeless András — Felelõs szerkesztõ: Simon Miklósné — A kiadásért felel: Weisengruber Imre — Szerkesztõség címe: 8124
Káloz, Szt. István tér. Tel.: 25/506-458. E-mail: konyvtar@kaloz.hu Kiadó: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel.: 06
(25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@vnet.hu

