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Tájékoztató a képviselõ-testület üléseirõl
2007. március 26-án a képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a község
háziorvosának beszámolóját, melyben
a háziorvos tájékoztatta a testületet a
község lakosságának egészségügyi állapotáról.
Továbbá megtárgyalásra került a kálozi fogorvos beszámolója, melyben a
község lakosságának fogorvosi ellátásáról volt szó.
Elfogadásra került a Szent István Általános Iskola Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának és Pedagógiai Programjának módosítása.
A képviselõ-testület elfogadta a Fejér
Megyei Területfejlesztési Tanács által
2007. évre megállapított mûködési
hozzájárulás mértékét. Ajánlattételi
felhívás tett közzé a testület a Káloz
Község helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatások ellátására.
Továbbá hozzájárult, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a helyi
közforgalmú közlekedés normatív támogatására.
A képviselõ-testület megtárgyalta és
25.000 Ft/hó támogatást nyújt a kálozi
Angels Dance Tánc Csoport támogatási kérelmére, melyben az oktató díjazásának kiegészítésére kértek támogatást. 2007. július 31-én lejár a kálozi
Szent István Általános Iskola igazgatójának, illetve a kálozi Aranyalma Óvoda óvodavezetõjének megbízatása, ennek megfelelõen a testület pályázatot

írt ki az iskolai feladatok, illetve az óvodai feladatok ellátására. Ezen pályázati
kiírás az Oktatási Közlönyben közzétételre került.
Ismertetésre került a Fejér Megyei Önkormányzat gazdasági programja, továbbá a testület megtárgyalta a Sárvíz
Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
A képviselõ-testület úgy határozott,
hogy a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett
CÉDE támogatásra pályázatokat nyújt
be. A pályázatok célja a Kálozi Orvosi
Rendelõ tetõszerkezetének, vizesblokkjának és várótermének felújítása,
illetve a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása. A testület egyetértett a
Káloz belterületi Bajcsy-Zsilinszky utca, Szent István tér – Szent Vendel utca
és a Dózsa György utca burkolat felújításával, és annak megvalósítását támo-

gatta, és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívására pályázatot nyújtott be.
2007. április 16-án megtartott ülésen a
képviselõ-testület döntése alapján a
Kálozbusz Kft. fogja a továbbiakban is
ellátni a helyi buszközlekedés üzemeltetését a községben.
A testület megtárgyalta, és elfogadta a
Sárkeresztúri Rendõrõrs beszámolóját
Káloz község 2006. évi bûnügyi, közbiztonsági helyzetérõl és egyben felkérte a
rendõrkapitány urat, hogy a községbe
körzeti megbízottat minél elõbb biztosítson.
Ezek után megtárgyalta és elfogadta a
képviselõ-testület Káloz Község Önkormányzatának 2006. évi zárszámadását, továbbá egyet értet azzal, hogy az
önkormányzat a Magyar Államkincstáron keresztül a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtson be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására.
2007. április 25-én rendkívüli ülés keretében a képviselõ-testület megtárgyalta
és támogatta a Kunoss Endre KözségiIskolai Könyvtár által beadható pályázatot, melyet az Oktatási és Kulturális
Minisztérium jelentetett meg könyvtári
bútorok és berendezések beszerzésére.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.
Weisengruber Imre polgármester

Tájékoztató a szennyvízberuházásról
A sikeres közbeszerzési eljárást követõen a szennyvíz-csatorna hálózat építés kivitelezési munkáit Káloz településen
az INNOTERV Ipari Fõvállalkozó Zrt. (Budapest, Jászberényi u. 24-36.) végzi.

A beruházás megvalósítása folyamán igyekeztünk, illetve
igyekszünk minél kevesebb lakosságot érintõ kellemetlenséget okozni, de sajnos egy ilyen nagyságrendû beruházás esetén ezt teljesen megvalósítani nem tudjuk.

A munkálatokat 2006. május 23-án kezdtük, majd ezt követõen a kedvezõ idõjárás miatt a munkálatok folyamatosan
haladnak. A gerincvezeték építésével egyidõben készülnek a
ház bekötések, ahol a 160-as csõvezetékkel az ingatlanok telekhatárán belül körülbelül 1 m-re állunk be. A beálló vezeték végdugóval van ellátva.

Az esetleg felmerült problémák közlekedési gondok, nyomvonalsüllyedések javítását a kivitelezõ a lehetõ legrövidebb
idõn belül elvégezte, illetve elvégzi.

Az ingatlanokra beálló házi bekötõvezeték helyének meghatározását a kivitelezõ az ingatlan tulajdonosával egyeztetve
végzi, aminek elfogadását tulajdonosok aláírással ellenjegyzik.
A település belterületén a gerincvezeték kiépítés készültségi
foka kb. 80 %, ami a közös beruházást érintõ társtelepülések
(Aba, Soponya, Sárkeresztúr) közül a legmagasabb.
A módosított tervezett befejezési határidõ 2007. december
ami remélhetõleg a teljes rendszer üzembehelyezését is jelenti.

Ezen tájékoztatón keresztül, mint mûszaki ellenõr szeretném megköszöni a lakosság kedvezõ hozzáállását a kivitelezés folyamán tanúsított türelme és megértõ magatartása miatt.
Az utcákban elkészült nyomvonalak, és házi bekötések helyén a teljes helyreállítás várhatóan a beruházás befejezéséig
elkészül.
A beruházás további megvalósulása folyamán, amennyiben
a közlekedést akadályozó nyomvonalsüllyedést észlelnek
úgy azt a polgármesteri hivatalban személyesen, vagy a
25/506-448-as telefonszámon jelezzék.
Tóth László mûszaki ellenõr

KÁLOZI HÍRMONDÓ - 2007. 2. szám

3

Egy gyermek – egy virág
A Föld napján, április 22-én tavaszi udvarszépítésre invitáltuk a
szülõket, gyerekeket. Meghirdettük az egy gyermek – egy virág
akciót, melynek hatására reggel minden kis óvodás virághagymával, évelõ és egynyári virágpalántával érkezett óvodánkba.
Reggeli után már nagyon várták a gyerekek szüleiket, hogy
együtt elültethessék a virágokat. Örömmel láttuk, hogy milyen
sokan eljöttek segíteni. A sok dolgos kéz nyomán megszépült a
teraszunk, az óvoda bejárata, az udvar. Az ovisok is lelkesen
dolgoztak, gereblyéztek, öntöztek. Büszkén mutatták egymásnak, hogy melyik virágot hozták. A virágdíszbe öltözött óvodában év közben is nyomon követhetik a növények fejlõdését,
részt vehetnek gondozásukban, a kerti munkában. A gyakorlatban megtapasztalhatják az emberi tevékenység hatását a környezetre, természetre.
Köszönjük a szülõknek, hogy együtt dolgoztak velünk, s reméljük máskor is számíthatunk rájuk.

Szalonnasütés

Állatkertben jártunk
A nagycsoportosok május 2-án, egy szép napfényes napon útra
keltek. Cél a Magyar Természettudományi Múzeum és az Állatkert. Már az utazás is nagy élmény volt a gyerekeknek, a szép
autóbusz, a sok-sok látnivaló, az autók, a Duna. A Természettudományi Múzeumban dinoszauruszok csontvázai ejtették ámulatba a gyerekeket. A hatalmas dinó tojások, a sok-sok interaktív játék, a kötött állatok. Itt mûködik egy természetbúvár –terem, hol más törvények uralkodnak, mint általában a kiállításokon. Itt szinte minden kézbe vehetõ, megérinthetõ, megszagolható. Egy múzeumi pedagógus segítségével, irányításával óvodásaink kielégíthették kíváncsiságukat. Felfedezéseket tehettek, nagyítót, mikroszkópot használhattak. Jól tájékozottak
óvodásaink, sok ismeretrõl tettek tanúbizonyságot. Fegyelmezetten viselkedtek, büszkék vagyunk rájuk.
Ebéd után irány az Állatkert. Megelevenedtek a képeskönyvekbõl ismert állatok. A gyerekek kíváncsian álltak körbe egy-egy
állatot, sokat kérdeztek, érdeklõdõek voltak. A majmok, flamingók, óriáskígyók, nagyragadozók mindig lenyûgözik õket.
Az állatkölykök a kedvenceik.
Ez a nap más, mint a többi, nagyon élvezik a gyermekek. Napokig errõl mesélnek, megjelenik rajzaikon, a játékukban.

Aranyalma Napok
Már évek óta a gyermeknap s a környezetvédelmi világnap köré
szervezzük az Aranyalma Napokat, melynek fõszereplõi a
gyermekek.
Kedden a sportpályára mentünk. A gyermekek otthonról hozhattak játékot, s az óvoda apraja- nagyja együtt töltötte a futballpályán a délelõttöt. A fiók fociztak, tollaslabdáztak, a leányok a játszótéren csúszdáztak, hintáztak. A friss levegõn a sok
mozgástól megéheztek a gyerekek, s közösen elfogyasztották a
hátizsákokban rejtõzködõ csemegéket. Hazafelé a nagyok
aranyosan kézen fogták a kicsiket, s így tértünk vissza óvodánkba.
Szerdán a gyermeknapon sok meglepetés várt a gyermekekre.
Az udvaron új célba dobó játékon, kúszó- bújó játékon, homokgombócgyúró versenyen próbálhatták ki ügyességüket.
Elhozhatták kerékpárjukat, kismotorjukat, mellyel bolyákat
kerülgettek, padok között egyensúlyoztak. Nagyon élvezték a
gyerekek, szinte fáradhatatlanok voltak. Nem maradt el a hagyományos fagyi evés sem. A piciknek még az orruk hegyei s
fagyis volt. Az óvó nénik egy mese elõadással kedveskedtek a
gyermekeknek.
Délután boldogan mesélték élményeiket szüleiknek, vitték haza a lufit.
Csütörtökön közös éneklésre, játékra vártuk Cece, Sárszentágota és Sárkeresztúr hagyományápoló óvodásait. Több, mint

100 gyermek érkezett. Reggelizés után a moziban népi játékokból, dalokból játékfûzést mutattak be a csoportok. A nézõk, a
többi kis óvodás érdeklõdve figyelték a nagyokat, s az ismert dalokat együtt énekelték az elõadókkal, kiket tapssal jutalmaztak.
Nagyon ügyesek voltak a gyermekek, szépen énekeltek, igazán
színvonalas volt a mûsor. Vendégeink örömmel vették birtokba
udvarunkat, játékainkat. A kálozi óvodások jól nevelt vendéglátóként átengedték a hintát, talicskát, labdát. Máskor is szeretetettel várjuk tagintézményeink és térségünk óvodásait, hogy
együtt játsszunk, tanuljunk egymástól, ápoljuk kapcsolatainkat.
Pénteken 15 órakor kezdõdött a családi délután. Szalonnasütés
elõtt közös játékra vártuk a szülõket. Az óvó nénik 6 állomáson
játékos feladatokkal várták a csapatokat. Volt gondolkodtató,
de ügyességi, gyorsasági feladat is. A szülõk együtt izgultak az
ovisokkal, vajon melyik csapat lesz az elsõ? A nagy- középsõsök
gyõztek, gratulálunk nekik. A gyermekek nyársakkal, szalonnával, sonkával, virslivel felszerelkezve állták körbe a tüzet. Jóízûen falatoztak, öröm volt õket nézni. Most még az is megette a
sültszalonnát, aki ott meg sem kóstolja.
Kellemesen töltöttük el a délutánt. Jót játszottunk, beszélgettünk, s persze ettünk. Rendezvényeinkre máskor is szeretettel
várjuk a szülõket, testvéreket.
A kálozi Aranyalma Óvoda 2007. június 29-én, pénteken 16
órakor tartja évzáró ünnepélyét.
Az óvoda 2007. július 30-tól augusztus 24-ig meszelés, nyári
nagytakarítás miatt zárva lesz. A gyermekeket 2007. augusztus
27-tõl fogadjuk újra.
Óvodánk dolgozója Heidinger Jánosné, Kati néni tanév végén
elbúcsúzott, nyugdíjba vonult. Sok-sok éven keresztül gondozta, nevelte a kálozi gyermeket. Szeretetettel gondolunk rá. Boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk neki.
„Kati nénit köszöntjük, sok esztendõt érjen,
Mint nagyapó, nagyanyó, olyan soká éljen’”
Fazekas Istvánné óvodavezetõ helyettes
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KONFIRMÁCIÓ 2007
A 2007-es esztendõ emlékezetes marad a Kálozi Szent István
általános iskola 8 osztályos tanulói számára, hiszen a május és a
június számos programot és feladatot várt rájuk.
A református gyermekek az elmúlt évszázadok gyakorlata szerint Pünkösd vasárnapján tettek ünnepélyes fogadalmat a gyülekezet elõtt. Ezt megelõzte a konfirmációi vizsga melyre a múlt
években már áldozócsütörtök helyett a Pünkösdöt megelõzõ
vasárnapok egyikén került sor. A Kárásztelki és Lengyelországból érkezõ vendégek fogadására készülve már május 13-án a vasárnap délelõtti istentisztelet folytatásaként. A Jelenések könyvében található levelek közül éppen a szmirnában élõkhöz írt
következett: Légy hû egész életedben és neked adja Jézus az
élet koronáját.
Kilenc fiatal készült fel a nyilvános bizonyságtételre, ahol 120
kérdésre kellett választ adni, felelevenítve a hittanórán tanultakat. A „vizsga” után örömmel hallhatták a gyermekek Pál János
gondnokunk – akit az elmúlt idõszakban Egyházunk Megyegyûlése egyhangúan tanácsosának választatott (elismerve a
Kálozi Református Egyházközség elnökségének az elmúlt
években végzett példamutató, áldozatkész egyházi közéleti
szolgálatát) – értékelését: csillagos ötös.
Pünkösd vasárnapjára virágdíszbe öltöztették a Református
templomot a konfirmációra készülõ fiatalok és szüleik, külsõ
képen is készülve az ünnepre. Az istentisztelet kezdetén a presbiterek kisérték be a gyermekeket a templomba. A Pünkösd
eseményeit felidézve rácsodálkozhattunk, hogy az Isten bennünket is meg akar ajándékozni az õ Szentlelkével, hogy a kap-

25 éve konfirmáltak családjukkal

40 éve konfirmáltak

50 éve konfirmáltak

csolataink rendezõdjenek, az emberekkel és Istennel. Nem kell
hozzá több csak kimondani: itt vagyok Istenem, szükségem van
rád. Látom, hogy vannak hiányosságok az életemben, de most
szeretnék megoldást találni. Ezt a megoldás kínálja fel Jézus
Krisztus az Úrvacsorában: lerendezni a múltat, letenni, ami
nyomaszt és újat kezdeni Krisztus kegyelmében.
Az igehirdetés után a konfirmandusok, szüleik és keresztszüleik álltak az úrasztala köré, hogy a gyermekek ünnepélyes fogadalmat tegyenek: az Úr Jézushoz és Református Anyaszentegyházunkhoz tartozásukat a kimondott szóval is megpecsételjék.
A lelkipásztor Isten áldásával – egy-egy Bibliai igével – erõsítet-

te meg a konfirmáltakat. A gyülekezet ajándékaként egy –egy
mai nyelvezetû Bibliát adott át Pál János gondnok úr, hogy olvassák belõle Isten üzenetét.
Az énekkar köszöntése után következett a konfirmált ifjak elsõ
úrvacsora vétele, majd az egész gyülekezet úrvacsorai közösségben lehetett együtt.
Pünkösd hétfõn a 25, 40, 50 és 60 éve konfirmáltakat köszöntöttük gyülekezetünkben és emlékeztünk azokra, akik elhunytak.
Az ezüst konfirmációt (25 év) ünneplõk Török Zoltán lelkipásztor szolgálata idején állták körül tízen évesen az úrasztalát
és vállalták szüleik és lelkipásztoruk bátorítására, hogy ragaszkodjanak hitükhöz. Meghitt pillanat volt, amikor szüleikkel
együtt néhány gyermek is oda állt, hogy részese legyen édesapja
fogadalma megerõsítésének.
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Pünkösdkor konfirmáltak
60 éve konfirmáltak

A 40, 50 és 60 éve konfirmáltak Szabó
Dezsõ lelkipásztor szolgálata idején jártak iskolába, hittanra és tettek konfirmációi fogadalmat. Az 1967-ben konfirmáltak most vehették át az akkor készült
fényképet, amely pár éve került elõ. Az
arany konfirmandusok (50 év) mellett
két asszony testvérünk gyémánt konfirmációi (60 éves) emléklapot vehetett át,
akik még a református iskolában végeztek.
Az úrvacsorai közösség után a gyülekezeti teremben megterített asztal mellett
elevenítettük fel az életutakat és adtunk
hálát az élõ Isten megõrzõ kegyelméért,
és azért az áldásért, amelyet kaphattak
egy egész életre.
Nemes Gyula

25 éve konfirmáltak névsora: Borbás Sándor, Ferenczi Irén, Gazdag Jenõ, Hülber
Gyöngyi, Pál János, Szabó Géza, Szabó
Teréz, Szekeres József, Tósoki István,
Tüdõ Lajos, Vörösmarty József.
40 éve konfirmáltak névsora: Ács László,
Balázs Erzsébet, Cseh Julianna, Csõgör
Zsuzsanna, Fazekas József, Fazekas
Margit, Ferenczi Imre, Ferenczi Sándor,
Ferenczi Tamás, Ferenczi Zoltán, Gémesi Erzsébet, Horváth Gyula, Kesserû
Etel, Kiss László, Kovács Júlia, Molnár
Eszter, Pál József, Sajtos Katalin, Szabó
Zsófia, Tóth János.
50 éve konfirmáltak névsora: Balázs Mária, Herczeg Mária, Horváth László,
Hushegyi István, Kovács Ilona, Kovács
Margit, Kovács József, Kövér Erzsébet,
Kövér János, Molnár Ilona, Nagy Ágnes,
Nagy Katalin, Palati Erzsébet, Pál Zsuzsanna, Sajtos Katalin, Selmeczi Mihály,
Török János.
60 éve konfirmáltak névsora: Csákvári Teréz, Fazekas Borbála, Fazekas Julianna,
Kovács Eszter, Német Julianna, Pál Ilona, Bartos Mihály, Bodri Gyula, Domján
János, Halasi István, Horváth János,
Szolga Mihály, Tóth Imre.
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100 éve halt meg Mechwart András
Mechwart 1834. december 6-án a bajorországi Schweinfurtban született. A szegény
sorban felcseperedett kisfiú tehetsége
igen korán megmutatkozott. Szülõvárosa
ösztöndíjjal Augsburgba küldte a politechnikumba tanulni.
Miután 1855-ben befejezte mérnöki tanulmányait, Nürnbergben a Cramer és
Klett-féle gépgyárban helyezkedett el,
ami akkoriban híd-, vagon- és malomberendezéseket gyártott.
1859-ben éppen útban volt a Monarchia
távoli erõdvárosába, Przemyslbe, hogy új
állását elfoglalja a vasúttársaságnál,
amikor útközben megállt Budán diáktársánál, Eichleiter Antalnál, aki bemutatta
õt fõnökének, Ganz Ábrahámnak.
Ganz a gyárában marasztalta Mechwartot, elõször felügyelõként dolgozott, majd
1867-tõl — Ganz haláltól — mûszaki
igazgatóként, majd 1874-1899-ig, nyugdíjba vonulásáig pedig vezérigazgatóként.

gépgyár, papíripari gépeket, zsilipeket,
turbinákat stb. gyártottak.

Mechwart, a mérnök
Mechwart a gyárbirodalom vezetõjeként
is szívesen foglalkozott mûszaki problémák megoldásával, mely több találmány,
szabadalom megszületéséhez vezetett.
Ezek közül is az egyik legismertebb, mely
a 70-es évek gazdasági válsága idején is folyamatos megrendeléseket hozott a gyárnak és hozzájárult a magyar malomipar és
magyar õrlési módszer világhírûvé tételéhez, a Mechwart-féle hengerszék, mely
óriási karriert futott be: ismert volt Európától Amerikán át Indiáig mindenhol.
Számos éremmel jutalmazták nem csupán
magát a találmányt, hanem a vele elõállított, húszféle osztályba sorolt magyar fehér lisztet is. Mechwart találmányainak
sorát gyarapította az önjáró forgóeke,
amelynek volt gõzgépes és petróleummo-

Mechwart, mint menedzser a Ganz élén
Mechwart személyében zseniálisan ötvözõdött a jó üzletember,
a mérnök és a menedzser. Ennek is köszönhetõ, hogy a Ganz
gyár a gazdaságilag válságos idõszakban, 1874-76, nemhogy
nem ment csõdbe, mint sokan mások, hanem hasznot tudott felmutatni, sõt, még osztalékot is fizetett a részvényeseknek.
Mindez csakúgy volt lehetséges, hogy egyrészt a gyár már meglévõ termékeinek minél nagyobb piacot kellett találni; másrészt
olyan termékeket kellett gyártani, melyek képesek voltak már
meglévõ, ám mások által még föl nem ismert szükségletek kielégítésére, lehetõleg minél nagyobb mennyiségben és minél
jobb minõségben. Mechwart nemcsak felismerte ezeket a gazdasági feladatokat, hanem remekül meg is oldotta õket, miközben a Ganz- gyár világszerte ismert „birodalommá” fejlõdött, a
„Ganz” jól csengõ márkanév lett, mely mögött magas minõség
húzódott meg, s külföldön is jó hírét keltette a magyar iparnak.
Hogyan valósult meg mindez?
A pozitív gazdasági eredményeknek köszönhetõen a Ganz gyár
egyre több egységgel bõvült: 1869-ben Ratiborban, a Monarchia területén, az akkori Sziléziában (ma Lengyelország) nyílt
fiókgyár, a Ganz által kifejlesztett kéregöntésû vasúti kerekeket, sínkeresztezõdéseket, majd vasúti tengelyeket, csapágyakat, lövegeket gyártották.
1878-ban Budán, a Kacsa utcában a Ganz villamos részleget
alakított ki, ami egyúttal az elsõ ilyen profilú vállalkozás volt a
Monarchia területén. Sõt, késõbb a kontinens elsõ villamossági
gyárává nõtte ki magát! Mechwart olyan embereket nyert meg
az ügynek, mint Zipernowsky Károly, késõbb pedig Déri Miksa,
Bláthy Ottó. Zipernowsky vezetésével állították elõ az elsõ váltakozó áramú dinamót, 1884-ben kezdték el gyártani DériZipernowsky szabadalma alapján az öngerjesztésû váltakozó
áramú dinamót, mely már állandó áramerõsséget tudott elõállítani és még abban az évben Zipernowsky, Déri és Bláthy szabadalmaztatták találmányukat, a transzformátort. A siker feltartóztathatatlan volt. Alig gyõzték teljesíteni a megrendeléseket!
1885 és 1899 között kb. 10 000 transzformátort gyártottak és a
világ legkülönbözõbb pontjain, Európától kezdve Ausztráliáig
és Dél-Amerikáig mintegy 300 villamos erõmûvet építettek föl.
1880-ban az „Elsõ Magyar Vasúti Kocsigyár Rt.” telepének
megvásárlásával elindult a vasúti vagonok gyártása, mely egyúttal ezen iparág magyarországi létrehozását is jelentette.
1887-ben került a Ganz tulajdonába a leobersdorfi (Ausztria)

toros változata is. Ez utóbbi kialakításában Bánki Donát is részt
vett. Mechwart érdeme a villamos motoros fadöntõ gép és az
oldható tengelykapcsoló megszerkesztése is.

Mechwart, az ember és példakép
Fiatal korától kezdve szorgalmasan, keményen, kitartóan tanult, dolgozott. Nem hullott az ölébe a siker, mögötte erõs akarattal elért, valós teljesítmények húzódtak meg. Nem szerette a
hazugságot, képmutatást. Igazságos és becsületes volt.
Szerette, megbecsülte munkatársait, legyen az munkás vagy vezetõ beosztású kolléga. Amíg õ volt a Ganz vezetõje soha nem
Folytatás a következõ oldalon®
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szerveztek sztrájkot a munkások! Szociális érzékenységét bizonyítja, hogy létrehozott a munkásainak egy segélyalapot,
amelybõl kölcsönt vehettek föl; a munkásoknak 445 lakást építtetett; a gyárakban
külön étkezõket, fürdõket alakíttatott ki.
Megoldotta a betegellátást is: a gyáregységekben ingyen (!) kezelték az orvosok a
betegeket és családjaiknak a betegsegélyzõ pénztár anyagi segítséget nyújtott.
Nyugdíjalapot hoztak létre a dolgozóknak. A fiatal szakmunkások, tanoncok
képzésére saját iskolát alapítottak.
Bárki fordulhatott hozzá, megközelíthetõ, segítõkész, emberséges volt. Bánki
Donát 1908. január 18-án a Magyar Mérnök és Építészegylet ülésén a következõket mondta az elõzõ évben, 1907. június
14-én meghalt Mechwart Andrásról:
„Mesterileg értette udvariassággal, elõzékenységgel és a legmesszebb menõ méltányosággal meghódítani mindenkit, akivel
érintkezésbe jött, olyannyira, hogy akinek
vele csak egyszer is dolga akadt, sohasem
felejtette el azt a kellemes, szimpatikus benyomást, amit Mechwartnak kedves, szeretetreméltó modora benne keltett. És mindenkinek, ki a budapesti Ganz-gyárakban
megfordult, személyesen érintkezett; elfoglaltság sohasem volt, se ok, se ürügy arra,
hogy valakit meg ne hallgasson.”
Mechwartnak nagy volt a társadalmi tekintélye. Felsorolni is nehéz lenne magyar és külföldi elismeréseit: iparfejlesztõ tevékenységéért a Magyar Tudományos Akadémia Wahrmann-féle nagy
aranyéremmel jutalmazta; birtokosa volt
a Ferenc József-rend középkeresztjének,
a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
a porosz Sas-rendnek, belga rendjeleknek stb. 1899-ben pedig nemességet kapott és Ferenc József a Belecskai elõnevet adományozta neki. Vaskos kötetet
töltenének meg azok a hozzá írt beszédek, köszönõ levelek, cikkek, melyekkel
kortársai tisztelték meg.
Példaként szolgálhat az õ munkássága,
embersége, személyisége nemcsak a mai
kor menedzserének, hanem a ma emberének is, akinek életét igen gyakran negatív és hamis értékek szövik át és irányítják.
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Majális Kálozon

Ezernyi programmal várták Káloz népét
a sportcentrumba a szervezõk hétfõn.
Délelõtt még kevesebben voltak, de az
ebéd utáni sziesztát követõen többen kint
töltötték a délutánt.
A délelõtt folyamán kézmûves, illetve
sminksátor várta a nyugalmasabb idõtöltés iránt érdeklõdõket. A gyerekek természetesen az ugrálóvárat nyúzták, lehetett pónit lovagolni, és az ifjúság kedvéért
a rendõrök és tûzoltók is képviseltették
magukat. Habár a pingpong, csocsó és
darts jóval kevesebb embert vonzott, a
kispályás foci ez alkalommal is népszerûségnek örvendett, így a füvön folyamatosan zajlottak a mérkõzések. Üde színfolt

volt (szó szerint) a „festéklabda-bajnokság” (paintball), ahol a nevezõ csapatok a
focipálya melletti kiserdõbe vették be
magukat védõfelszerelésben, hogy festéklabdákkal töltött fegyverekkel vegyék
célba ellenfeleiket. Erre a versenyre többen érkeztek Fehérvárról és más helyekrõl is.
A kulturális mûsorok a nap második felében zajlottak. Az Angels tánccsoportnak,
a soponyai citerásoknak és mazsoretteknek, valamint a helyi néptánccsoportnak tapsolhatott a közönség, de volt karate-, hagyományõrzõ bemutató illetve
zsonglõr is.
Hargitai Kiss Virág

Balázs Erzsébet

BABA-MAMA
Kedves Szülõk!
2007. május 29. óta játszószoba várja a piciket a Faluház kistermében. A játszószoba napok a hétfõi napok lesznek. A program célja, hogy az apróságok már az óvoda
elõtt megtanuljanak barátkozni, játszani nagyobb közösségben. S persze az anyukáknak is jót tesz egy kis beszélgetés.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt hétfõnként, 10-12 óráig a Faluházban.
Tóth Eszter kismama
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I. KUNOSS ENDRE NAPOK
„A dalnok az, s varázsa énekének;
Egekbe visz hatalma szellemének,
S teremt körûlem égi szép tavaszt;”

Rajzverseny helyezettjei

(Kunoss Endre: A dalnok)

Könyvtárunk névadójának egyéves évfordulójának alkalmából,
a költészet napjának tiszteletére és reményeink szerint a hagyományteremtõ I. Kunoss Endre Napok keretében szavalóversenyt rendeztünk, a meghirdetett rajzpályázatra beérkezett
munkákból kiállítást állítottunk össze.

Mindkét rendezvény témája: „legkedvesebb versem”.
Számos magyar költõ versét hallhattuk a fiatalok tolmácsolásában, közel hetven diák vett részt a szavalóversenyen az óvodásoktól a felsõ tagozatot bezáróan.
Sokan voltak, akik az általuk mondott vers illusztrációját adták
be a rajzpályázatra.
Mindkét alkalommal a helyezettek a helyi önkormányzat értékes díjait, érdekes könyveket vehettek át.

Óvoda: I. Ferenczi Dániel (Csiga Zsiga), II. Szecsõdi Beatrix
(Orbán Ottó: Érckakas).
Különdíj: Suplicz Dóra (Vidor Miklós: Bolond-bál).
Alsó: I. Somogyi Inez (Udud István: Tavasz), II. Varga Balázs
(Kányási Sándor: Nyergestetõ), III. Hraska Gergely (Tóth Árpád: Láng), IV. Pál Petra (Szabó Lõrinc: Csiga biga). Különdíj:
Soós Gábor (Kányádi S.: Kecske), Csepregi Gabriella (Petõfi
S.: A zöld mezõ a világos rét).
Felsõ: I. Somogyi Ivett (Õszi susogó), II. Heidinger Beáta
(Arany J.: Rásüt az esthajnal, Weöres S.: Paripám csodaszép,
pejkó).

Pál Petra 3. o.

Simon Miklósné

Szavalóverseny eredményei
Óvoda: I. Somogyi Laura, II. Diósi Anikó, III. Simon Liliána,
IV. Nagy Eszter.
Alsó: I. Simon Dorottya 4.o., II. Gõbölös Norbert 4.o, III. Szatmári Kitti 3.o, IV. Szajkó Dóra 3.o — Szabó Fanni 1.o., Somogyi
Inez.
Felsõ: I. Pál Adrienn 8.o, II. Kádi Fanni 7.o, III. Szecsõdi Marianna 5.o. — Bagi József 7.o, IV. Lónay Kata 5.o, Nemes Ferenc
— Buruian Mihály.

Heidinger Beáta 8.a

KÁLOZI HÍRMONDÓ - 2007. 2. szám

9

Kedves versmondók, vershallgatók, versírók,
versolvasók és mindenki, akinek bármilyen
köze van vagy lesz a vershez!
Én, aki vers közelben élem az életem, nagyon nagy örömmel
készültem a Kunoss Endre Versmondóersenyre. A verseny
mindig egyfajta megmérettetés. Van gyõztese és vesztese. Egy
versmondóversenynek azonban kizárólag jutalmazottjai vannak. Örül a költõ szelleme, hogy kiválasztották. Örül a versmondó, mert az általa kiválasztott költõn keresztül gondolatiságot közölhet. Akár önmagáról, akár a világról, amely körülveszi.
Igen, a vers is egy sajátos kifejezési mód: mûvészet. A versíró,
a maga rendkívüli érzékenységével szûri meg a valóságot. Így
lekerül róla minden felesleges nehezék és súly. Légiesen
könnyûvé válik. S mégis a vers az egyetlen a kifejezés, amely
képes az anyagtalanságot érzékelhetõvé tenni. Ilyen csodákra
képesek a szavak! A vers tulajdonképpen a szavak mágiája. A
szavak szimbolikus jelentésükben, tartalmukban, ritmusukban ott rejlik egy titokzatos kód. Ezt bárki megfejtheti, aki nyitottá tudja tenni értelmét, amit általában a hétköznapok
gondjai torlaszolnak el. Vannak alkalmak, amikor félre lehet
õket söpörni. Ilyen egy könyv vagy egy vers olvasása. Ilyen egy
szavalat maghallgatása. S a szavak éreztetni fogják csodálatos
hatásukat. A lélek fényt és erõt kap! Bemelegszik, kitakaródzik és megborzong! Élni kezd!
Van, akinél csak néhány percig tart az egész. A színházi emberek ezt katarzisnak hívják. Amikor az ember emberré válik egy
pillanatra. Nagyon fontos, hogy gyakorta részesei legyünk
ilyen pillanatoknak. Mert jobbá tesz bennünket attól, mint
amilyenek egyébként lenni tudunk. Így érezzük. Ezért az érzésért érdemes megtanulni olvasni. Elõször csak a betûket, aztán a szavakat, majd a mondatokat. Egyiket a másik után. Mi-

nél többet és minél gyakrabban. Aki képes lesz a szavak jelentésének értelmezésére, azt nem lehet becsapni! Mert a hízelgõ, cifra megfogalmazások mögött is megsejti az álságosságot,
a hamisságot. Sajnos a szavak erre is képesek. A butításra, a
kábításra. Alaposan meg kell nézni, ki mondja ki õket!
Egy versmondó mindig õszinte. Nem tehet mást. Hûségesnek
kell lennie az eredeti alkotóhoz és eredeti önmagához. Hiszen
ettõl kapja a bátorságot ahhoz, hogy kiálljon az emberek elé.
Ha nem tud hiteles lenni, azt a hallgató rögtön észreveszi.
Ezért szeretem annyira a verseket! Pontosságot és hitelességet tanulok belõlük. Vagy akár érzékenységet, sõt keménységet! Attól függ, melyikre van éppen szükségem, de ez inkább
létszükséglet! Az õszinte szavak kapaszkodók, hogy mindig
meg kell próbálni jobbítani, kijavítani. Nem érdemes máshogyan, csak így szabad! Jó volt látni, hogy vagyunk még így néhányan. Akik gyûlölik a csalást, az önös érdekek elõtérbe helyezését. Talán e miatt is lettek nagy költõink és nagy igazságaink, melyekrõl kezdünk elfelejtkezni. Ahogy az olvasásról is.
A mi anyanyelvünkben rengeteg szép és jó szó van. Minél többet megismerünk belõlük, annál szebben jobban fogunk tudni
beszélni.
Fõleg egymással!
A verseny mindig egyfajta megmérettetés. Van gyõztese és
vesztese. Aki ott volt ezen a szavalóversenyen akár versenyzõként, akár hallgatóként, csak nyertesként távozhatott!
Még akkor is, ha nincs róla oklevele.
Horváth Györgyi

Modellkiállítás Kálozon
Hajó- és repülõgépmodellekbõl nyílt kiállítás Kálozon, a Faluházban a hétvégén. A több helyrõl érkezett alkotások
közt a helyi Kávai Dénes néhány munkája is megtekinthetõ. A modernebb technikát bemutató modelleken kívül fából
és papírból készült darabok is fölsorakoznak a gyûjteményben, egy gõzgép miniatûr másával együtt. A kiállítás április
20-áig várja az érdeklõdõket.
Hargitai Kiss Virág
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MAJÁLIS KÉPEKBEN

A soponyai Bokréta mazsorettcsoport

Angels

Borverseny

Csõszi Hagyományõrzõ Egyesület

Halász Mihály-emléktorna
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Karatebemutató

Majális 2007

Majális 2007

Néptáncosaink

Majális 2007

Majális 2007
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NEMZETKÖ
Hosszú évek óta van testvérkapcsolata
községünknek az erdélyi Kárásztelekkel
és három éve a lengyelországi Dziemiany-val. Az elmúlt évben ez a kapcsolat az iskolák szintjére is kiterjedt, így tanulóink és tanáraink küldöttsége elutazhatott Dziemianyba. Ezt a látogatást viszonozták ez évben lengyel testvéreink és
legnagyobb örömünkre vendégül láthattuk a kárászteleki iskola tanulóit is.
Május 20-án érkeztek vendégeink és egy
hetet töltöttek nálunk.
Elsõ munkanapjukon — hétfõn — községünkkel ismerkedtek. Iskolánkban mûsorral köszöntöttük a lengyel és erdélyi
barátainkat majd a katolikus templomot
mutatta be László atya. Ezután az óvodába vezetett útjuk, ahol a legkisebbek életével ismerkedtek.
Ebéd után busszal a Velencei-tóra utaztak, majd Kenuba szálltak és átszelték a
tavat. A hajósokkal szakember ismertette meg a tó életét.
Este a nyolcadikosok nagyon hangulatos
ismerkedési esttel kedveskedtek vendégeinknek.
Kedden egész napos buszkirándulást
szerveztünk Budapestre. Itt megtekintették barátaink a Királyi palotát, átgyalogoltak Budáról Pestre a Lánchídon, a Bazilikában a Szent Jobbot láthatták. Délután látogatást tettek a Parlamentben,
ahol köszöntötte õket Harrach Péter az
országgyûlés alelnöke.
Szerdán a Balatonra buszoztunk. A kánikulát délelõtt a füredi strandon vészeltük
át. Nagyon élvezték a lengyel és az erdélyi
gyerekek a fürdést. Délután sétahajóztunk, majd Tihanyba látogattunk. A BaFolytatás a következõ oldalon®
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laton igazán szép arcát mutatta a vendégeknek. Szép épületek, tisztaság és
rend, gyönyörû idõ és kellemes, fürdõzésre kiváló víz fogadott bennünket.
Este lengyel esten ismerkedtünk Lengyelország történelmével, szépségeivel, kultúrájával. A lengyel emberek
hazaszeretete példaértékû. A lengyel
gyerekek tisztelettudása és fegyelmezettsége pályám kezdetét, a 70-es éveket idézte számomra. Remélem õk tanulnak a mi hibánkból és elkerülik a liberális oktatáspolitika kezelhetetlen
vadhajtásait. Csütörtök délelõtt Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtek, majd Nemes Gyula lelkész úr
mutatta be nekik a református templomot.
Délután a lengyel és erdélyi delegáció
focicsapatot állított ki és beneveztek a
Szent István Futball-kupára.
Mindkét csapat eredményesen szerepelt, a lengyelek le is gyõzték a kupa-

Több mint tíz éve, minden májusban kerül megrendezésre iskolánkban a SZIN.
Idén egész héten várták programok a
gyerekeket. Ezen a héten láttuk vendégül
a lengyel és erdélyi gyerekeket, ami tovább színesítette az eseményeket.
Május 21-én, hétfõn délután a jó angolosok mérhették össze tudásukat a 4., 5. és
6. évfolyamokon. A szervezõk: Klics
Ferencné és Vörös György tanárok. A játékos, látványos vetélkedõn vegyes csapatok mérkõztek, adtak számot nyelvi
tudásukról.
Az elsõ helyezett csapat tagjai: Tóth Zoltán 6.o., Tóth András 5.b., Magda Máté
4.a.
A második helyezett csapat tagjai:
Csonták Boglárka 6.o., Lakatos Dániel
5.b., Varga Balázs 4.b.
A harmadik helyezett csapat tagjai: Simon Alexandra 6. o, Dravicz Rita 5.b.,
Pál Viktória 4.b.
Kedden délelõtt bábelõadást láthattak az
alsósok a Palánta Alapítvány bábcsoportja tolmácsolásában. A tanulságos történet elõadása után a szereplõk kérdéseket
tettek fel a gyerekeknek, megbizonyosodva a látottak megértésérõl. Meglepetésként minden tanuló és pedagógus kis
ajándékot kapott az Alapítványtól.
Délután természetismereti vetélkedõ várta
az osztályokat a kiserdõben. Ügyességi és
természetben szerzett jártassági feladatokat kaptak a résztvevõk. Szervezõk:
Matos Gábor tanár és a 8. osztályosok.
Díjazottak: 1. helyezettek: 1.a és 5.b osztályok; 2. helyezettek: 2. és 4.b; 3. helyezettek: 1.b és 5.a.
Szerdán nehezebb mûfaj, a matematika
várta az érdeklõdõ alsó tagozatos gyerekeket. Nem a mechanikus számolást, ha-
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gyõztest. Este búcsúesten köszöntek el
egymástól a gyerekek és felnõtt kísérõik.
Pénteken közös volt a vendégek és iskolánk tanulóinak programja. A fõzõversenyre beneveztek a lengyel vendégek is, de inkább vendéglátóik fõztjét
ették, mi pedig az õ káposztájukat a
bigoszt. Délután az erdélyiek és a lengyelek is a kezdeti húzódzkodás után
beneveztek a szépségversenyre.
A fiúknál a lengyelek, a lányoknál az
erdélyiek voltak eredményesebbek.
Este fájó búcsút vettünk egymástól és
elindult a lengyel busz ezer kilométeres
útjára. Úgy éreztük, hogy a hatalmas
földrajzi távolság számunkra évrõl-évre kisebb lesz és egyre mélyebb kapocs
köt lengyel és erdélyi barátainkhoz.
Szeless András igazgató

nem a logikus gondolkodást díjazták a
verseny szervezõi: Bartháné Gyenei Ildikó és Dominkó Krisztina tanítók.
A nyertesek:
1. helyezettek: Tóth Péter 1.b, Csepregi
Gabriella 2.o., Szajkó Dóra és Tóth Regina 3.o., Magda Máté 4.a.
2. helyezettek: Csákvári Soma 1.b, Král
Friderika 2.o., Varga Balázs és Nemes
Noémi 4.b.
3. helyezettek: Timár Gergõ 2.o., Pál Petra és Horváth Attila 3.o.
Csütörtökön a sportolók mérhették
össze tudásukat a SZIN Futball Kupa elnyeréséért. Két korcsoportban került
megrendezésre a hagyományos kistérségi foci kupa. Idén a testvértelepülések
képviseletében vendégül látott Kárásztelek és Dziemiany csapatai is versenyeztek
gyerekeinkkel.
Eredmények: 5-6. osztályban hat csapat
versenyzett a kupáért.
1. Sárszentágota, 2. Káloz 5.b, 3. Káloz
5.a, 4. Káloz 6.o., 5. Soponya, 6. Kárásztelek.
Külön díjat kapott: Kárásztelek.
Gólkirály: Sinkovics Alex (Sárszentágota) és Tóth Martin (Káloz) holtversenyben.
7-8. osztályban hét csapat indult.
1. Káloz 8.o., 2. Soponya, 3. Tác, 4. Csõsz,
5. Sárszentágota, 6. Káloz 7.o. Különdíjat
kapott Dziemiány csapata.
Gólkirály Kanalovics Péter Káloz.
A péntek egész nap a játék és vidámság
jegyében telt, hisz nem volt tanítás délelõtt, így már reggel megtelt az iskolaudvar jókedvû gyerekekkel és szüleikkel,
akik bográcsokat, kondérokat helyeztek
el az árnyékos fák alá, mert a meteorológia hõséget ígért. A faluba betérõ idegen

csodálkozva nézhette, hogy aznap a
kálozi iskolások nem táskával, hanem hatalmas fakanalakkal és különféle fõzõedényekkel igyekeztek az iskola felé. A
fõzõversenynek idén sem lett helyezettje,
mert minden étel elfogyott. Egy zsûri
nem is tudta volna végigkóstolni a sok
finomságot: pörköltet, gulyást, vadételeket, palacsintát, fánkot.
A fõzés mellett mozogni is lehetett persze a pingpong versenyen. A kézmûves foglalkozásokon rajzoltak, fontak, festettek,
faragtak az ügyes kezûek. Színes krétával
megörökíthették rajzaikat a gyerekek a
járdákon. A tombolasorsolást idén is mindenki várta. Sok kis ajándék szerzett
örömet a nyerteseknek.
Délután a tornapályán SZÍNPARÁDÉ
várta az érdeklõdõket és a szereplõket.
Itt került sor az öt fordulóból álló anyanyelvi vetélkedõ eredményhirdetésére,
melyet idén is Hraskáné Halász Tünde
tanár szervezett.
1. Szecsõdi Mariann 5.a, 2. Somogyi Ivett
7.o., 3. Czézár Nikolett 6.o. Külön díjat
kapott Lónay Kata.
Idén is nagy sikert aratott a karaoke. Különösen az egész osztályt szerepeltetõ fellépések nyerték el a közönség tetszését.
Az alsósok igazán kitettek magukért: fellépett a 3., a 4.a és 4.b osztályosok társulata. A nézõk vastapssal díjazták õket.
Ebben az évben elõször hirdettük meg a
„hétköznapi szépségversenyt”. Nem volt
szükség különleges fellépõ ruhákra,
sminkre. Bárki benevezhetett mindennapi szerelésében. Így minden korcsoport
megmutatta magát a színpadon a kicsiktõl a nagyokig. Mindenki láthatta, menynyi szép gyerek jár a mi iskolánkba!
Dr. Somogyi Józsefné igazgatóhelyettes
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B. Radó Lili:

Tanítónk
„Kézen fogott és megmutatta,
Hogy milyen szép a mi világunk.
Az Õ szemével kezdtünk nézni,
S ma már magunkéval látunk.

Látjuk hazánkat, életünket,
S hogy mit tud tenni egy-egy ember,
De e tengernyi tarka képet
Õ töltötte meg értelemmel.”

Kedves Krisztina!
Gyorsan repültek az évek. Nem is
olyan régen aggódva fogtuk gyermekeink kezét és vezettük be õket
az elsõ osztályba. Féltünk, megállják-e helyüket, hogyan tanulnak,
mennyit okosodnak?
Most pedig már elérkezett a búcsú
ideje!
Köszönjük, hogy gyermekeinket türelemmel, szeretettel tanítgattad.
Megpróbáltad átadni tudásodat
még akkor is, mikor néha „ellenálltak”.
Reméljük, a felsõ osztályokban is
megállják a helyüket és velünk
együtt Te is büszke lehetsz egykori
tanítványaidra.
Mégegyszer köszönjük a sok figyelmet és szeretetet, amellyel minden
egyes gyermek felé fordultál!
Kívánjuk, továbbra is õrizd magadban a gyermekek szeretetét, a nyitottságot és a jókedvet!
Szeretettel búcsúzik Tõled:
4.a osztály és szüleik

8.a

4. o.

8.b
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Fudokan országos
bajnokság
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Ez év áprilisában rendezték meg a Fudokan csapatok országos bajnokságát, mely egy
nyílt verseny, ami azt jelenti, hogy más stílusok versenyzõi is részt vehetnek.
A viadalon 26 csapat vett részt különbözõ nemû és korcsoportú karatékákkal.
Mivel ez egy rangos verseny, így érthetõ, hogy több, mint 250 sportoló indult.
A mi csapatunk 6 fõvel jelentkezett, melybõl hárman végeztek dobogós helyen.

Eredményeink a következõképpen alakultak:
Gõbölös Anett, kata (formagyakorlat),
I. hely; Holl Nándor, kata, III. hely; Pál
Petra, kata, III. hely; küzdés II. hely.
A többiek, akik nem jutottak fel a dobogóra, szintén jól szerepeltek, nem
sokkal maradtak el a jobb helyektõl.
A nyári edzõtábor kitûnõ lehetõséget
biztosít a felkészülésre, hogy legközelebb újra a megszokott formában legyenek gyerekeink, mint a tavai évben,
amikor szinte minden versenyzõnk
éremmel térhetett haza.
Nagy László

A tavasz folyamán a felnõtt csapatunk
szereplését a sérülések nehezítették, fõleg a védelembõl dõltek ki, ezért a bajnokság végére több vereség becsúszott.
Összességében az egész évet nézve a szereplésünk jó, hiszen stabil középcsapattá
fejlõdtünk. Köszönhetõ ez játékosainknak, illetve Bencze Zsolt szakmai munkájának.
A nyár folyamán az elsõdleges cél a keret
egyben tartása és az ifi csapatból felkerülõ játékosok beépítése a felnõtt csapatban.
Az ifjúsági csapatunk az utolsó 2 fordulótól függetlenül már bronzérmes. Sajnos a
tavasz folyamán több nyerhetõ mérkõzést vesztettünk el, így nem lett fényesebb
érem.
A csapat tagjai: Ferenczi József, Takács
László, Varga Máté, Szántó Zsolt, Ellenbruck Zsolt, Tóth Milán, Toth Zsolt, Szabó József, Simon Ádám, Szabó Szilárd,
Csik Sándor, Tóth Lajos, Czövek Béla,
ifj.Kálmán Gyula, Tóth Balázs, László
Dávid, Csere Balázs, ifj. Mondovics Zoltán, Czinka Krisztián, Diósi Máté, Balog
Tamás. Az õsz folyamán még szerepelt:
Erdélyi Dániel (15 mérkõzés), Májer Dávid (3 mérkõzés), Mayer György (1 mérkõzés).
Az U-16-os csapatunk az FMLSZ „D”
csoportjából tovább jutott, az elsõ körben
Seregélyes csapatát két mérkõzésen
8-4-es gólaránnyal búcsúztattuk, a következõ körben a jó erõkbõl Sárosd csapatával kerültünk össze, ahol sajnos már nem
sikerült megismételni a jó játékot, így a
3-4. helyért játszunk valószínûleg Kajászó csapatával.
Utánpótlás csapataink továbbra is az
MLSZ-Nupi programjában szerepelnek,
a fordulókra Sárbogárdon kerül sor Aba,
Sárbogárd, Sárszentmiklós, Cece, Káloz
részvételével.
Köszönjük minden kálozi lakosnak a
szurkolást, támogatást a 2006/2007-es
szezonban.
Simon Gyula
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Tegyünk közösen környezetünk védelme érdekében!
Egy négytagú család évente átlagosan fél kilogrammnyi elemet használ fel, melynek jelentõs része sajnos a háztartási hulladék közé
keveredik.
Egyetlen pár grammos elem bekerülése a
kommunális hulladékba 1 m3-es környezetét
alakítja át veszélyes hulladékká.
A kormány 109/2005. (VI. 23.) rendeletével
bevezette a használt elemek visszavételi kötelezettségét, és a begyûjtés megszervezését
és finanszírozását a gyártók felelõsségi körébe utalta.
A rendelet értelmében az EU-tagországaként
2007-ben 13%-os (kb. 200 tonna) visszagyûjtési, ártalmatlanítási arányt kell elérnünk.
A legjelentõsebb elemgyártók és forgalmazók hivatalos koordináló szervezete – mely a piac 85%-át jelent – megbízásból, a FoReGo Magyarország

Kft., speciális edények kihelyezésével országos hálózat kiépítését kezdte
meg 2005-ben.
Ebben az évben már közel 8000 gyûjtõponttal járul hozzá a hordozható használt elemek és akkumulátorok biztonságos elhelyezéséhez.
Az évközi folyamatos gyûjtések mellett kampányszerûen a tavaszi és õszi iskolai elemgyûjtõ akciókban 1400 iskola részvételével 60 tonna begyûjtött
elemmennyiségrõl számolhatunk be.
Társaságunk célja, hogy az egyre szigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak
folyamatosan megfelelve, környezettudatos szemléletmódot alakítsunk ki
fogyasztóink körében.
Tegyünk közösen környezetünk védelme érdekében!
Elemgyûjtõ edények az Önök községében:
— Kunoss Endre Községi-Iskolai Könyvtár;
— Faluház;
— Szent István Általános Iskola;
— Aranyalma Óvoda.
www.forego.hu, www.hasznaltelem.hu, www.relem.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

A kálozi gazdálkodók is
csatlakozhatnak július 15-ig
a Nemzeti Agrárkár-Enyhítési
Rendszerhez

A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás elsõdleges célja az élet- és vagyonvédelem. Ennek érdekében a kéményseprõk, minden évben kéménytípustól függõen egyszer vagy többször ellenõrzik, szükség esetén tisztítják a kéményeket. A tevékenységet szabályozó 1995. évi XLII. törvény
valamint az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.
30.) BM rendelet illetve egyéb rendelkezések vonatkozó paragrafusai
alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.

Ügyfélszolgálatunk elérhetõsége munkanapokon: 6-22 óráig a
22/550-100 telefonszámon.

Az egyre szélsõségesebbre forduló idõjárás megnöveli a mezõgazdasági
termelés kockázatát.
Erre az üzleti alapon mûködõ biztosítási rendszer önmagában nem jelent
megoldást. (Egyes károkra, például aszálykárra, biztosítás nem is köthetõ)
A 2007. évi XL. törvény célja a mezõgazdasági termelõk önkéntes befizetésébõl és az állam ezzel legalább azonos összegû költségvetési támogatásából keletkezõ pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizetõ mezõgazdasági termelõk körében az elemi csapás okozta károk részbeni megtérítésére szolgál.
Elemi csapás: szántó, valamint szõlõ- és gyümölcsültetvény mûvelési
ágú termõföldön aszály, belvíz és fagykár. (Ha a hozamérték az elõzõ év
átlagához képest a gazdaság egészében legalább 30%-kal csökken.) A
rendszerhez a mezõgazdasági termelõk önként csatlakozhatnak.
Az erre vállalkozóknak az MVH-val szerzõdést kell kötniük, (elõzetesen a
22/814520-as telefonon idõpontot kell kérni a szerzõdés megkötésére),
amelyben kötelezettséget vállalnak, elõre meghatározott összegû hozzájárulás évenkénti befizetésére.
A befizetés mértéke a szántóföldi mûvelési ágú területek után 1000
Ft/ha, szõlõ- gyümölcsterületek után 3000 Ft/ha. Ez az összeg csupán töredéke a termelõk által évenként igényelhetõ terület alapú támogatásnak.
A hozzájárulást 2007-ben szeptember 30-ig, a következõ években
május 15-ig kell befizetni. A termelõknek az elemi kárt a falugazdászhoz kell bejelenteni. A kifizetési kérelmet felülvizsgálat és hitelesítés után az MVH-hoz, minden évben november 10-ig kell benyújtani.
A rendszer elemi csapás bekövetkezése után nyújt kárenyhítést, de csak
a rendszerbe belépett termelõk részére.
Végeredményben az új típusú mezõgazdasági kárenyhítési rendszer nem
helyettesíti, de jól kiegészíti a piaci alapon mûködtetett mezõgazdasági
biztosítást.
Az új rendszer mind a termelõk, mind az állami költségvetés oldaláról kiszámítható és tervezhetõ helyzetet eredményez.

Kémény Zrt.

Bognár Miklós NVT-MAGOSZ tanácsadó

A továbbiakban szeretnénk az Önök segítségére lenni, néhány hasznos
tanácsot adni, melyeket megszívlelve fokozhatják életük és vagyonuk
biztonságát, meggyorsíthatják, és kényelmesebbé tehetik kéményseprõjükkel való kapcsolattartást.
A mûszaki felülvizsgálati adatlap tartalmazza az Önöknél használatban lévõ, illetve tartalék kémény(ek) típusát és mennyiségét, valamint a munkavégzés során tapasztaltakat. Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket,
hogy a munkavégzés során feltárt hibák, hiányosságok szabálytalanságok lehetõ legrövidebb idõn belüli megszüntetése az Önök feladata és
kötelessége.
Kérjük, hogy az üzemeltetett tüzelõberendezéseket — a gázüzemû készülékeket különösen – rendszeresen ellenõriztessék erre engedéllyel
rendelkezõ szakemberrel!
Sajnos az elmúlt években több szomorú baleset vagy haláleset is történt
az országban. A balesetek közvetlen okozóa a tüzelõberendezések használatkor keletkezõ füstgát visszaáramlása. A füstgáz veszélyes anyagokat pl. szénmonoxidot tartalmazhat. A szénmonoxid színtelen, szagtalan
gáz, a szervezetbe jutva gátolja a vér oxigénszállító képességét. Fejfájás,
gyengeség, hányinger, gyomorrontásra vagy influenzára emlékeztetõ
panaszok esetén gyanakodni kell a szénmonoxid mérgezésre. Gyanú
esetén legfontosabb teendõ önmagunk és embertársaink mentése, a helyiségek szellõztetése és az illetékes szakemberek értesítése.
Bízunk abban, hogy e rövid tájékoztatóval is segíthettük Önöket. További
tanácsadással, különbözõ szolgáltatásokkal munkatársaink állnak szíves
rendelkezésükre.

— 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

