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Tájékoztató a képviselõ-testület üléseirõl
2007. június 18-án a képviselõ-testület
megtárgyalta az iskolai feladatok, illetve
az óvodai feladatok ellátására kiírt iskolaigazgatói és az óvodavezetõi pályázatra
beérkezett pályázatokat. A kálozi Szent
István Általános Iskola igazgatójának
Szeless Andrást, a kálozi Aranyalma
Óvoda vezetõjének Gráczer Miklósnét
bízta meg a testület öt évre.
Egyetértett a testület a 2001-ben létrejött
Sárvíz Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás megszüntetésével, melynek feladat- és hatáskörét a 2004. júniusában
megalakult Többcélú Társulás vette át.
Módosította a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát, és egyetértett azzal, hogy a
társuláshoz csatlakozzon Aba Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, illetve Szomód
Község Önkormányzata.
Továbbá elfogadásra került a Kunoss
Endre Községi-Iskolai Könyvtár és a Faluház továbbképzési terve. A képviselõ-testület felkért a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévõ Káloz, Csõsz, Soponya és Tác részére átadott Mercedes-Benz típusú gépkocsira
vonatkozó gépjármû-üzemeltetési szabályzat elkészítésére, mely magába foglalja a gépjármû adatait, a gépjármû vezetésére jogosultak nevét és az utazási
feltételeket.
Ismertetésre került a Kémény Zrt. helyzetértékelésérõl szóló tájékoztató is. A
képviselõ-testület döntött arról, hogy a

nyári iskolai tábor megszervezésére támogatást nyújt a Szent István Általános
Iskola részére.
2007. július 12-én rendkívüli testületi
ülés keretében a testület meghatározta
az új kábeltévé-hálózat üzembe helyezését követõen a kistérségi kábeltévé elõfizetési díját Kálozra vonatkozóan az alábbiak szerint:
Szociális csomag esetén:
bruttó: 500,- Ft/hó
Bõvített csomag esetén:
bruttó: 2.500,- Ft/hó
Extra csomag esetén:
bruttó: 4.500,- Ft/hó
Továbbá meghatározta az internet-szolgáltatás tervezett havi díját az alábbiak
szerint:
Le-/feltöltési sebesség (kbps): Díj:
512/128
3.500,- Ft/hó
1024/256
5.500,- Ft/hó
2048/512
7.500,- Ft/hó

2007. augusztus 14-én megtartott ülésen
a képviselõ-testület megtárgyalta a polgárõrséggel kötendõ együttmûködési
megállapodás-tervezetet, majd megbíztak annak aláírására és az egyesülettel
történõ kapcsolattartásra.
Sántha Magdolna vezetõ családgondozó
és Simon Gyuláné tájékoztatást adott a
„Jobb Otthon Alapítvány” Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat tevékenységérõl.
Megtárgyalta a testület az önkormányzat
2007. évi elsõ féléves gazdálkodását és
módosításra került a 2007. évi költségvetésrõl szóló rendelet.
Ezek után a képviselõ-testület elfogadta
az önkormányzat 2006—2010 idõszakra
szóló gazdasági programját és felülvizsgálta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
2008-as tanévre újból lehetõség nyílt a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére. A pályázat benyújtási határideje:
2007. október 31.
Ismételten módosította a testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát és egyetértett azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Magyarkeszi Község Önkormányzata.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.
Weisengruber Imre polgármester

Idõsek köszöntése a gondozási központban szeptember 28-án
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Utazás Lengyelországba

D

ziemiamy önkormányzata uniós pályázatot nyert németmagyar-lengyel nemzetközi találkozóra. A találkozó
résztvevõi vállalkozók, köztisztviselõk és közalkalmazottak voltak. Ennek keretében községünkbõl 41 személy utazott Lengyelországba. Elõször Gdanskba vittek minket. A városnézés
után az 1936-ban az angolok által épített Blyskawica nevû hadihajó múzeumot tekintettük meg. Különlegessége számunkra,
hogy a torpedóvetõje magyar találmány. A második nap a három nemzet zászlóját vonták fel a dziemiany-i polgármesteri hivatal épülete elõtt miközben az „Örömóda” szólt. A német és
magyar tanárok a lengyel iskolarendszerrel ismerkedhettek
meg, az önkormányzati tisztviselõknek a helyi mûködést mutatták be, az ifjúságvédelmisek is tájékozódhattak a lengyel módszerekrõl, voltak, akik a fatelep munkáját figyelhették meg, és
olyanok is, akik a mezõgazdaság helyi sajátosságaival találkoztak. Délután a környékbeli településeket látogattuk meg, majd
a Kaszub-ház megnyitóján, kiállításán vettünk részt, ahol a három nemzetre jellemzõ sajátos kultúrával ismerkedhettünk
meg.
Ezúton köszönjük: Szelessné Csizmadia Márta, László Jánosné, Harangozó Gyuláné, id. Ferenczi Gyuláné, id. Vincellér Józsefné, Kolonics Jánosné, Stivi Zoltánné, az óvoda és iskola
dolgozóinak, hogy tetszetõs, gyönyörû alkotásaikkal, készítményeikkel hozzájárultak a kiállítás színvonalas bemutatásához.
A falu lakói közül többen betársultak az
ételek és italok választékos kínálatához
(bor, pálinka, sütemény, termények, gyümölcsök), és aki mindezt koordinálta:
Gráczer Miklósné. Köszönet érte.
Vasárnap a szymbarki skanzenbe kirándultunk, ahol láthattuk a szibériai házat, a
bunkerben hallhattuk a háborús zajhatásokat. Itt látható az a gõzmozdony, vonat,
amellyel a deportáltakat szállították. Különös érdekesség volt a fejre állított ház.
Szédületes élményben volt részünk, ami
érzékünket megcsalta. A fából készült kápolnába beépítették a korabeli gerendákat. A Guiness-rekordot, a 36,83 m-es

deszkát is láthattuk. A magyar küldöttség elõadását az EU-tagállamokról, a német a Római szerzõdés 50. évfordulójáról tartott prezentációt, amit fordítógép segítségével minden nemzet
nyomon követhetett. A szünetekben folklór együttesek elõadását élvezhettük. Dziemianyban vasárnaponként hét szentmise
van, ezek egyikén a magyar küldöttség is részt vett. Este hosszas
búcsúzkodás után útra keltünk. A hazaút 19 óráig tartott.
Épségben, szerencsésen hazaérkeztünk. A küldöttség minden
tagja köszönetet mond a lehetõségért.
Kávainé Köõ Anna
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Borverseny
(Az elõzõ számból kimaradt)
2007. április 30-án, immár XII. alkalommal került megrendezésre a kálozi és kistérségi borok vetélkedõje.
Szervezõmunkánkat az idõjárás is méltatta. Gyönyörû napra ébredtünk. A vetélkedõn 65 gazda 76 bormintával vett
részt. A borátvételnél és a bírálatnál igen
szakszerûen mûködtek közre Pénzes János borgenerális irányításával Erdélyi Viki, Timár Szilvi, Sveiger Jóska és a két pohárnokunk, Bõhm Imre és Kovács József
barátaink.
A borminták bírálata 10 órakor vette kezdetét, amely közel 3 órába tellett.
A zsûri tagjai, melynek elnöke: Bényei
Ferenc tanár úr, a Szent István Egyetem
szõlészeti tanszékének tanszékvezetõje
és nem kisebb szaktekintély, mint Gádor
Dénes nemzetközi bíró fémjelezték a
zsûri munkáját.
Míg a zsûri dolgozott, egy kis csapat megkoszorúzta a hegy bejáratánál lévõ Szent
Orbán szobrot, ahol az egyesület elnöke
méltatta Szent Orbánt, majd elhelyeztük
a koszorút és jóféle borral meglocsoltuk,
amiért a 2006-os évben is vigyázott ültetvényeinkre, s kérve, hogy ezévben sem
legyen másként. Hogy jó évjárat volt a
2006, azt mi sem bizonyítja jobban, mint
az eredményhirdetés, ahol 10 arany oklevélbõl hármat: Tóth László „Ezerjó”,
Zentai Ferenc „Merlot” és Weisengruber Imre „Zenit” borát nagy arany oklevéllel jutalmazott. Ezüst oklevelet 16,
bronz oklevelet 22 bor érdemelte ki. 28
bor pedig elismerõ oklevelet kapott.
A szakmai munka végzése közben az
ebéd is elkészült. Kezdetét vette Kovács
Lajos és Stivi Zoli által készített vadpörköltek „zsûrizése”. Bizonyára eredményes munkát végeztek, mert a közel
200 adag egy szálig elfogyott.
Ebéd után 16 óra tájban jó hangulatban
vette kezdetét az eredményhirdetés, az
oklevelek és az értékes tárgyjutalmak átadása.
A díjak átadása elõtt Bényei professzor
úr értékelte a zsûri munkáját, hangsúlyozva a bírálat szigorú szabályok között
folyt. Az értékelés nemcsak a versenyrõl
szólt, hanem hasznos tanácsokkal is szolgált a hallgatóság számára, szólt a jó borkészítés alapvetõ szabályairól, tárolásáról, kitért az újra felfedezett, régi magyar
fajták térhódítására. Majd sor került a díjak átadására. A díjak átadása után Nagy
Gyula egyesületi elnök megköszönte a
résztvevõk megjelenését, a zsûri tagjainak önzetlen munkáját, a támogatók önzetlen hozzájárulását az ünnepség színvonalának emeléséhez.
Egyesületünk nevében külön köszönjük
Káloz Község Önkormányzatának, a
VADEX Vadfeldolgozó Rt. igazgatójának és dolgozóinak, a Napraforgó áruház

tulajdonosainak, a Csákvári Bt.-nek, Köõ
Imre, Alap polgármesterének, a Bálinger
virágboltnak, Kadlecsik és Társa Bt. gazdaboltnak anyagi és technikai segítségét,
Karácsony Andrásnak és párjának aktív
munkáját, mellyel a Káloz TV-n keresztül a nézõknek megmutatták tevékenységünket és annak eredményét. Köszönjük
a balatonszemesi barátainknak, hogy
meghívásunkat elfogadták, és munkájukkal hozzájárultak a zsûri eredményes tevékenységéhez.
Nem lenne tisztességes, ha nem említenénk meg azoknak az asszonyoknak a nevét, akik már napokkal elõbb készültek
azért, hogy a vendégeink egésznap jól
érezzék magukat. Olyat tettek, mellyel
bizonyságát adják, Kálozon van még vendégszeretet, ami után a vendégeink jó
szájízzel távoztak és jövõre is visszavágynak. E borbarát feleségek megérdemlik,
hogy munkájukat megköszönve nevüket
külön is megemlítsem: Bõhmné Veronka, Nagyné Erzsike, Vinisné Julika,
Nagyné Miklós Éva, Stiviné Kati. Külön
öröm számunkra, hogy meglévõ mag
mellé új arcok is sorakoztak: Papné Ilonka, Köõné Ottília, Barna Betti és Balázsné Kati személyében, akik példát mutattak, hogy lehet Kálozon színvonalas
rendezvényt tartani, ha összefogunk, és
ez nem csak anyagi kérdés. Ezt bizonygatta a borversenyen résztvevõ vendégek
véleménye is.
Ezúton, a sajtó hasábjain is megköszönöm önzetlen segítségüket. Bízva abban,
hogy tevékenységük példaértékû lesz és
követõkre talál.
A történet teljessége nélkül elmondhatom, hogy 2007. április 30-án ünnep volt a
kálozi szõlõhegyen: a bor, a barátság ünnepe. Ezt bizonyította a jó hangulat, a fogadalom, hogy jövõre is találkozunk õrizve e szép hagyományt.
Ehhez kívánok én gazdatársaimnak jó és
bátor borászatot, hogy jövõre mégtöbb
munkát adjunk a bíráknak.
Nagy Gyula, Kálozi Borbarátok Egyesülete

A kálozi borversenyen még optimista
volt, bízott abban, hogy tisztes korban
megy nyugdíjba Bényei Ferenc, Erdõbénye szülötte, nagytudású professzor,
mindig egyszerû ember. Aki ismerte csak
tanár úrnak vagy Feri bácsiként titulálta. A soponyai borversenyen bár fáradtnak tûnt, mégis úgy váltunk el, hogy jövõre találkozunk.
Sajnos, a sors beleszólt, utolsó találkozásunk után alig két hónapra kaptuk a hírt:
egy nagytudású, csupaszív ember, 61 éves
korában csendesen megpihent. 2007. július 8-án temettük.
Nagy Gyula

Környezet- és
természetvédelem
Örömömre szolgál, hogy tudathatom a
Kálozon élõkkel, településünkön is megalakult a helyi Környezet és Természetvédelmi Egyesület. Tevékenységünkkel
segíteni szeretnénk a helyi önkormányzat
rendkívül szerteágazó és nagy fontossággal bíró munkáját, melyet e szakterületen
kell elvégeznie.
A termelés és szolgáltatás fejlõdésének, a
növekvõ fogyasztásnak, a fokozódó urbanizációnak a káros hatása egyre nagyobb
méreteket ölt. A világ szinte valamennyi
országa számára központi kérdés a levegõ, a víz és a talaj szennyezettsége, a termõföldterület csökkenése, a folyékony és
szilárd, ezen belül a veszélyes-hulladékok
keletkezése, felhalmozódása, a zajártalom növekedése, a természeti erõforrások csökkenése, valamint a növény-, állatvilág pusztulása.
A környezet egésze nemzeti kincs, alakítása, fejlesztése, megõrzése, fenntartása
és megfelelõ használata KÖZÉRDEK!
Mindenkinek van feladata benne! Önkormányzatoknak, társadalmi, szakmai
szervezeteknek és ÁLLAMPOLGÁROKNAK egyaránt!
Az önkormányzati törvény, az önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak
körében felsorolt feladatainak jelentõs
része környezetvédelmi vonatkozással
bír: településfejlesztés, településrendezés, az épített és a természeti környezet
védelme (1997/LXXVIII. törvény, illetve
a Magyar Köztársaság Alkotmányának
70/D §-ának 2. bekezdése, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénye); a
vízrendezés, a csapadékvíz-elvezetés, a
csatornázás, a településtisztaság biztosítása.
Ezek a feladatok kiegészülnek még azzal,
hogy segíteni kell az országos környezetvédelmi feladatok teljesítését is. Gondoskodni kell a település sajátos jellegének
megõrzésérõl, a jelentõséggel bíró helyi
természeti értékek védelmérõl, a helyi
környezet megóvásáról, minõsége romlásának megakadályozásáról.
Ezt az egyesületet azért hoztuk létre,
hogy ebben a munkában együtt tudjunk
mûködni. Mindenkit szeretettel várunk
és látunk egyesületünkben!
Bízunk benne, hogy sokan lesznek majd,
akik a fenti gondolatokkal azonosulni
tudnak, és TENNI szeretnének valamit
azért, hogy Káloz a miénk maradjon!
Tisztelettel: Horváth Györgyi elnök

KÁLOZI HÍRMONDÓ - 2007. 3. szám

5

Idõkép-találkozó
Az Idõkép-találkozón jártam, ami elõször került megrendezésre Heréden, július 14-15-én. A kétnapos rendezvény megszervezése annak az utóbbi idõben egyre növekvõ igénynek tett eleget, miszerint az internetes oldal látogatói szerettek volna személyesen is találkozni, illetve megismerkedni egymással, miután oly rég óta csak egy felhasználó név és egy lakóhely mögött
rejtõzködtek.
Az Idõkép internetes oldal (www.idokep.hu) egyébként nem
egész két évvel ezelõtt alakult, és azóta folyamatos, igen jelentõs fejlõdésen, bõvülésen ment keresztül. Lényege, hogy gyakorlatilag bárki, az ország bármely pontjáról a nap 24 órájában
küldhet be az idõjárással kapcsolatos észleléseket (hõmérséklet, szélerõsség, csapadékmennyiség, felhõzöttség stb.), így egy
naprakész és rendkívül részletes képet kaphatunk az ország aktuális idõjárási helyzetérõl, illetve az elkövetkezõ órák idõjárására is könnyedén következtethetünk. Mióta rátaláltam az oldalra, én is mindig rápillantok, és tájékozódom a környék idõjárásáról, mielõtt bárhová is elindulnék. Mindez elképzelhetetlen
lenne a mindössze néhány tucat hivatalos állomás adatai alapján, ráadásul még izgalmasabbá teszi az egészet, hogy mi magunk is küldhetünk be észlelést, ezzel mintegy magunkénak
érezhetjük, és mi is az egyénileg hozzájárulhatunk egy nagy, átfogó rendszer mûködéséhez. Akit bõvebben érdekel az keresse
fel az interneten az oldalt, ami még a téma iránt nem különösebben érdeklõdõ embereket is könnyedén magával ragadhatja. (Vigyázz, függõséget okozhat! J)
Valamivel 9 óra után érkeztem meg a találkozó helyszínére, a
Herédi Mûvelõdési Házba, ahol akkor már javában folyt a készülõdés, többen már meg is érkeztek, a bográcsban pedig készült már az ebédre szánt pörkölt. Mivel személyesen senkit
nem ismertem, kissé bátortalanul közeledtem a helyszínhez,
azonban hamar kiderült, hogy semmi okom nem volt erre. A
szervezõk nagyon barátságosan fogadtak. Rögtön odajöttek
hozzám, körbevezettek, és bemutattak a már ott lévõknek. Közben pedig folyamatosan érkeztek meg a többiek, még végül el
nem érte a 40-et az ott lévõk száma. Az ismerkedést megkönnyítve a szervezõk gondoskodtak a résztvevõk számára egy
kis céduláról, amire az Idõképen használt felhasználó nevüket
nyomtatták, így mindenki be tudta azonosítani a korábbról már
jól ismert neveket, ezennel pedig arcot is tudott kapcsolni hozzájuk. Nagyon jó kis társaság jött össze, és bár az összetétele
igen heterogén volt, kor szerint legalább három generációt ívelt
át, mégsem okozott senkinek sem problémát beszédbe elegyedni a többiekkel, mivel a közös érdeklõdés könnyedén összehozta az embereket.

SZÜRET
az óvodában
Hagyományainkhoz híven szeptemberben megtartottuk óvodánkban a szüretet.
A gyerekek sok gyümölcsöt, almát, körtét, szilvát és fõként szõlõt hoztak reggel
érkezéskor. Néhány szülõ pogácsával
kedveskedett nekünk.
Reggel feldíszítettük az udvarunkon álló
pavilont szõlõfürtökkel, vesszõvel. Ide
hívtuk a kisebbeket játszani.
A délelõtt elsõ programja a dióverés volt.
Hosszú póznákat hoztunk, melyek felértek a fa tetejéig, és már potyogott is a rengeteg dió. Három kosár megtelt vele. Miután összeszedtük, játszottunk is a ter-

Elsõként az oldal fõfejlesztõje, Szente-Varga Bálint szólt néhány szót az Idõkép múltjáról és jelenérõl, amibõl megtudhattuk, hogy igen nagy, és töretlenül növekvõ népszerûségnek örvend az oldal. Már 4600 regisztrált tagja van, és egyre többen
használják tájékozódás céljából is. Ezáltal azonban a felelõsség
is nagyobb lett, melynek következtében a hibás adatok kiszûrése is egyre fontosabb szerephez jutott. Megtudtuk, hogy sajnálatos módon vannak, akik ahelyett, hogy segítenék, inkább hátráltatják az oldal mûködését, azáltal, hogy szándékosan kirívóan téves adatokat küldenek be, melyek kiszûrése nem kis feladat elé állítja a moderátorokat. Egy másik elõadáson a helyes
észlelésrõl tudtunk meg érdekes és hasznos információkat, és
világossá vált, hogy mindez nem is olyan egyszerû. Nem elég
csak megvenni egy mûszert, nagy gondot kell fordítani annak
megfelelõ elhelyezésére, illetve árnyékolására is, mert csak így
tudhatunk megbízható és reális adatokat mérni.
Az elõadások kivétel nélkül oldott légkörben, kötetlenül zajlottak, bárki hozzászólhatott az aktuális témához, így a hallgatók is
egyenrangú félnek érezhették magukat az elõadókkal, akik
többsége egyébként szintén csak hobbiszinten foglalkozik a meteorológiával, nem ez a szakmája. És bár az utolsó elõadás az
úgynevezett numerikus modellekrõl már a hétköznapi ember
számára kicsit magasröptûnek tûnhetett, összességében nagyon emberközeli volt az egész és mindenki segített, ahol csak
tudott, vagy bármilyen kérdésre szívesen válaszolt, így az
egyszerû érdeklõdõ is okosabban és gazdagabban térhetett
haza a találkozóról.
Én is kizárólag pozitív élményekkel távoztam, és meggyõzõdésem, hogy ezzel hozzám hasonlóan mindenki más is így volt. Ezúton szeretném megköszönni a szervezõknek a fáradtságos
munkát, valamint nyugodtan kijelenthetem, hogy érdemes volt
belevágni, és bánhatja, aki nem jött el. Azonban biztos vagyok
benne, hogy lesz folytatás, és jövõre ismét megszervezik a találkozót az ország valamely pontján, így aki most nem is tudott
eljönni, legkésõbb egy év múlva pótolhatja.

méssel. Megfigyeltük a hangját, ahogy
összeütögettük és dörzsöltük a tenyerünk
között. Õszi mondókákat is mondtunk
hozzá. Gyorsasági diószedõ versennyel
folytattuk. A „diózás” után megkezdõdött a szõlõlopás.
Közhírré tétetik!
A szõlõlopás megkezdõdtetik, aki elfogatik,
megbüntettetik — kiáltották a nagycsoportosok.
Lopi-lopi szõlõ, elaludt a pásztor… —
énekeltük mindannyian, körbejárva a
szõlõs kosarat. Nagyon jól érezte magát
minden gyerek. Mikor jól kijátszottuk
magunkat, a nagycsoportos fiúk segítségével ledaráltuk a szõlõt, majd a présbe
téve, csöpögött a finom must. Mindannyian megkóstoltuk és megállapítottuk, hogy finom édes.

Szeless Péter

A lányok pogácsával kínálták társaikat.
Elõvettük a kalapácsokat is, hogy a diót is
megehessük.
A ragyogó idõben, nagyon kellemesen és
hasznosan telt a délelõtt
Szabóné Csuti Zsuzsanna

Páholitz István: Dió
Kihasadt a dió
Zöld zakója,
Nem csoda,
Cipeli tavasz óta.
Õszanyó megvarrná
Ökörnyállal,
De az a pár öltés,
Mit használna.
Lábadozik a szél
Közel s távol,
Kirázza a diót
Zakójából.
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V I G A S S Á G O K
Két napon át vigadozott Káloz népe a falunapi és búcsúi programokon az elmúlt hétvégén. Ennek elsõ napján járt kint a
Bogárd és Vidéke valamint a Bogárdi TV stábja.
A Vincze-tavi horgászversennyel vette kezdetét a rendezvénysorozat szombat hajnalban.

és ötletességgel formálták emberré, gyermekké, báránnyá, különféle életképekké, használati és dísztárgyakká a csuhét, szalmát, vesszõt, gyöngyöt, fonalat, miegymást. Az egyik kiállítót a
szõlõtõkék ihlették meg, azokból faragott szobrokat.

Az eredményhirdetést és ízletes ebédet követõen a székesfehérvári Vreba László és a kálozi Kávai Dénes modellhajóit vehették szemügyre az érdeklõdõk szárazon és vízen.

A 77 éves Laci bácsi és a 23 éves Dénes a megyeszékhely modellezõ egyesületében ismerkedtek össze. A hajdanában hajósnak
készült, nyugalmazott katona — aki Lengyelországba, Oroszországba és a Hadtörténeti Múzeum részére alkotott modelleket,
sõt, országos, Európa- és nemzetközi bajnokságon is járt már —
tapasztalataival segíti az ifjú villamosmérnököt. El is kél a jó tanács, hiszen ezeken a lenyûgözõ hajókon minden apró darab saját kezûleg készül mûanyagból, fából, és minden elképzelhetõ
használati tárgyból (tollbetétbõl, pingponglabdából stb.).
Ha nem is modelleket, de aprólékos odafigyelést igénylõ tárgyakat készítettek eközben a gyerekek a sportcentrumban felállított kézmûvessátorban.
Csodálatos kézmûvességükrõl adtak tanúbizonyságot a soponyai csuhészakkör tagjai is, akiknek kiállítását a faluházban tekinthette meg a közönség. Az alkotók lenyûgözõ precizitással

Mialatt a pályán zajlottak a kispályás futballmérkõzések (mert
hát tudnivaló, hogy Káloz férfiúi nagy focikedvelõk), mellette
pedig a díjugrató, a színpadon délután megkezdõdtek a koncertek. Úgy látszik, nem csak Sárbogárdon éledeznek és szaporodnak a zenélõ csapatok. A kálozi Art-6 együttes igen jó hangzásvilággal örvendeztette meg közönségét. Õket a más stílust képviselõ sárbogárdi Titánok követték.
Kiemelkedõ jelentõségû része volt a programoknak a Déget és
Kálozt összekötõ út avatóünnepsége. (Habár reggel, egy dégi
baleset miatt, már használatba is vették azt az autósok.) Az eseményen a két település polgármestere és Verebics Géza volt
dégi polgármester mellett ott állt Gõgös Zoltán, az FVM államtitkára, Szabados Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke, valamint több meghívott, és a környékbeli polgármesterek. Weisengruber Imre, Káloz polgármestere és Gõgös Zoltán mondtak ünnepi beszédet, majd Dég
jelenlegi és volt polgármesterével együtt átvágták az új út fölött
kifeszített nemzeti szalagot. Miután az egyházak képviselõi
megszentelték az új utat, jöhetett a hordógurítás. Akinek pedig
kedve szottyant, máris kipróbálhatta az utat Csernánszky László fogatán.
Hargitai Kiss Virág
Folytatás képekben a következõ oldalon®
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ANGELS
HÍREK
Ritmus Csapatok
Magyar Bajnoksága
I. félév/döntõ (2007. június)
Elsõ félévének döntõjéhez érkezett a Ritmus Csapatok Magyar
Bajnoksága júniusban.
Az Angels csapatai nagy izgalommal készültek a versenyre, hiszen az elõdöntõk során remek pontszámokat és helyezéseket
gyûjtöttek. A versenyre a Millenáris Parkban került sor. A tikkasztó hõség próbára tett minden versenyzõt és csapatot, de a
kálozi gyerekek ismét megállták a helyüket.

Eredményeink:

LITTLE ANGELS: I. helyezés (MAGYAR BAJNOK!)
A csapat tagjai: Pál Viktória, Farkas Petra, Simon Dorka,
Jonkli Dominika, Kovács Attila, Luta Tamás, Kovács Edina,
Pál Tímea, Szabó Eszter, Tóth Judit, Lóth Tamara, Nagy
Viktória.

MINI ANGELS: III. helyezés

A csapat tagjai: Köõ Angelika, Tóth Valcsi, Pál Timi, Kovács
Niki, Tóth Niki, Tóth Peti, Szabó Fanni, Kovács Réka, Bátori
Fruzsi.
ANGELS: IV. helyezés

A csapat tagjai: Pál Viktória, Farkas Dóra, Tímár Kitti, Kovács
Melinda, Tóth Adél, Pál Adrienn.

BAD GIRLS DUÓ: III. helyezés
Tagjai: Lóth Tamara—Nagy Viktória.
ANGELS SISTERS: IV. helyezés
Tagjai: Kovács Melinda, Kovács Edina, Tímár Kitti.
Pál Viktória — EGYÉNI: II. helyezés

Következõ versenyünk: 2007. november.
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(2007. augusztus — Siófok Hotel, Ezüstpart)

SZÜRETI
FELVONULÁS
Elsõ alkalommal került megrendezésre az Angels edzõtábor.
A budapesti Éva Funky Hip-Hop Fittnes SE meghívására vettünk részt a háromnapos tréningen. Noha a Balaton partján
voltunk, nem sok idõnk jutott a pihenésre. Napi két edzés várt a
gyerekekre, akik a légkondicionált terem ellenére is megizzadtak a próbákon. Neves budapesti edzõk vették „kezelésbe” a
csapatokat, akik a 3. napra fantasztikus koreográfiát tanultak
be. Büszkén állapíthattuk meg, hogy a kálozi gyerekek nagyszerûen helyt álltak a legjobbak között is. A sikeren és a nagyszerû
hangulaton felbuzdulva, jövõre saját edzõtábort szervezünk! J

FELHÍVÁS
Az Angels Dance felvételt hirdet
7-15 éves gyermekek számára.
Ha szereted a zenét, szeretsz táncolni, köztünk a helyed!
Nem lesz könnyû, sok munka vár még rád,
de te is állhatsz a dobogó legfelsõ fokán!

Jelentkezni lehet: november 15-ig lehet.
Részvételi díj: 2.000-2.500 Ft/hó
Korcsoportok: mini: 6-9 év,
gyermek: 10-13 év, junior: 14Jelentkezés és információ:
Németh Nóra
E-mail: nemeth.nora@invitel.hu
Telefon: 06 (25) 496 462

Idén is sikeresen lezajlott a szüreti felvonulás. Sok lelkes fiatal
utazta végig kocsin és hintón a falu utcáit. Számos helyen vártak
minket jó borokkal, üdítõkkel és süteménnyel is, amit ezúton is
nagyon köszönünk.
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A nyár közepén (július 17-20.) átvonatoztunk szinte az egész országon, egy kis
kálozi és soponyai fiatalokból álló csapattal, hogy részesei lehessünk annak a
csodálatos eseménynek, amely kétezer fiatalt egy pontba gyûjtött.
A Csillagpont Országos Református Találkozó két évente kerül megrendezésre
— idén Sárospatakon —, célja, hogy a határon belüli és kívüli fiatalokat pár napra
közelebb hozza és hitükben megerõsítse.
Az odaút kalandosra sikerült: ugyanis a
Keleti pályaudvaron leszakadt felsõ vezeték miatt órákat kellett várakozni. Az
egész héten tartó kánikula és persze fõleg
a kemping medencéje és a jó hangulat feledtetett minden negatív élményt.
A héten számos elõadás volt vallási kérdésekrõl, Isten keresésérõl, és persze sok
zene és koncert gazdagította a programokat. Minden nap istentisztelettel és áhítattal indult. Központi szerepet töltött be
a KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület)
Kávéháza, amely igazi oázisként mûködött a rendezvény alatt. Lelkes kálozi fiatalok is részt vettek a kiszolgálásban. A
változatos rendezvények mellett, estén-

ként alkalom nyílt hosszú beszélgetésekre, elmélyülésre, új barátságok megkötésére és a régiek megerõsítésére.
Végül, de nem utolsósorban szeretném
megköszönni mindenki nevében Nemes
házaspárnak, hogy összefogták, koordi-

nálták a csapatot és gondoskodtak rólunk
ebben a pár napban.
Kávai Margó

További cikkek és fotók :
www.csillag.reformatus.hu

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Nava-pont a könyvtárban!
Mi a NAVA?
A NAVA — teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum — a magyar nemzeti
mûsorszolgáltatói kötelespéldány archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális
tartalmakat gyûjt. Gyûjtõkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésû
televíziók és rádiók magyar gyártású vagy
magyar vonatkozású mûsorai. A NAVA
ezenkívül befogad helyi mûsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális
tartalmú archívumokat feldolgozási vagy
tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség
részeinek megõrzését.
A NAVA olyan az elektronikus mûsorok
számára, mint az Országos Széchényi
Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a
Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar
filmek számára. Az archívum 2006. január 1-jén kezdte meg munkáját.

Keresni lehet a NAVA archívumában:
m1, m2, Duna Tv, RTL Klub és TV2 mûsoraiban 2006. január 1-jétõl.
Keresni lehet az MNFA archívumában:
100 magyar film 1941-1981-bõl, filmhíradók 1943 elõttrõl.
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem vizsgafilmek:
Szabadon megtekinthetõ a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem 1955-1976 között készült vizsgafilmjei.
Mediawave filmek:
Megtekinthetõk a Mediawave versenyfilmjeinek archívumában!
A NAVA katalógusa az interneten bárki
számára szabadon hozzáférhetõ, azonban az archivált mûsorok egy részének
megtekintésére csak az úgynevezett
NAVA-pontokban van lehetõség. Ezt a
szolgáltatást a NAVA-pont hozzáférést

biztosító intézmények látogatói ingyenesen használhatják.
A NAVA szolgáltatásai igénybe vehetõk
a könyvtári nyitva tartás alatt. Külön szolgáltatási díjat nem kell fizetni, csak az
egyébként is szükséges számítógép használati díjat.
Kihasználva a NAVA lehetõségeit, az
Olvasókör keretében közös filmnézésre
invitálunk minden érdeklõdõt a könyvtárba.
A megtekintendõ film: Szabó Magda
azonos címû regényébõl készült RÉGIMÓDI TÖRTÉNET címû hat részes
film, melyet három részletben nézünk
meg.
Idõpontok: o
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Falunap után:
református gyermekhét
A hittanos gyermekek többször megkérdezték, mikor lesz a gyermekhét, elhívhatják-e barátaikat? Falunap utáni
hétre terveztük az immár tizedik nyári
gyermekheti délutáni foglalkozásokat,
amelyre mindenki vártunk elkötelezettség nélkül.
Kellemes idõ várt ránk ezen a héten,
kissé már csökkent a nyári kánikula, de
mégis jó volt bemenni a hûvös templomba, és ott készülni énekléssel a délutánra.

Hétfõn egy szalonnasütésre hívtuk a
szülõket és gyermekeket.
Keddtõl csütörtökig az éneklés után
„Három hegyen át” ismerkedtünk a
bibliai történetekkel. Ebben színes képek (flanelok), térképek, mai fotók és
természetesen a Biblia volt segítségünkre. Majd egy-egy kézimunka segítségével, beszélgetéssel is igyekeztünk
közelebb kerülni az Ige üzenetéhez.
Képzeletbeli utazásunk során eljutottunk a Sínai-hegyre, ahol Mózes elõ-

ször találkozott Istennel. Majd a
Kármel-hegyén kíváncsian figyelhettük ki a hatalmasabb: Illés próféta Istene vagy a Baál papok istenei. Az Olajfák hegyére érve elgondolkoztunk, hogyan induljunk tovább a nyár végéhez
közeledve, és lélekben már az iskolára
készülve.
A foglalkozások után agyagozás, keresztszemes hímzés, gyöngyfûzés, játékok, foci következett. Minden nap kaptunk gyümölcsöt, süteményt a szülõktõl, nagyszülõktõl, amit ez úton is szeretnék megköszönni.
Pénteken Vajtára mentünk egy egész
napos kirándulásra, ahova elkísértek
bennünket szülõk és pici néptáncosok
is. Egy kellemes, együtt töltött napon jó
volt látni, hogy a gyermekek számára
mennyire fontos, hogy kicsik és nagyok
együtt legyenek, s mint egy nagy család,
mindenki megtalálja helyét és megtapasztalja az elfogadó szeretetet.
Köszönjük az önkormányzatnak az autóbuszt, amellyel elmehettünk Vajtára.
Köszönöm a zenészeknek, a csoport- és
a kézmûves foglalkozás vezetõinek, a
gyermekek felügyeletében, és az elõkészítésben részt vállalók a segítségét,
hogy áldott és emlékezetes lehetett a
10. kálozi református nyári gyermekhét.
Nemes Gyula

12

2007. 3. szám - KÁLOZI HÍRMONDÓ

Nyári tábor Káptalanfüreden
Júliusban egy meleg, verõfényes hetet
töltöttünk el közel 50 tanulóval az iskolai
nyári táborban Káptalanfüreden. Idõnk
nagy részét a strandon töltöttük, hiszen a
forróságot csak a hûsítõ vízben lehetett
elviselni. Szerencsénkre a faházak egy
fenyves erdõ fái alatt álltak, így a hõség
elviselhetõ volt bennük.
Volt alkalmunk túrázni, így megismerkedhettünk a környék nevezetességeivel.
Megmásztuk az alsóõrsi hegyet, és a kilátóból gyönyörködtünk a tájban. Majd a
néprajzi kiállítást nézhette meg mindenki. Egy másik alkalommal balatoni
bobpályán már mindenki vidáman ereszkedett le a kanyargós pályán. Mivel egy
kamera rögzítette a lecsúszókat és a se-

dobolással, volt fogolyejtés is, közelharc –
szóval gyerek és felnõtt sokat nevetett és
jól szórakozott azon a délutánon.
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte
magát az ott eltöltött napok alatt! Szeretném megköszönni a polgármester úrnak
és a képviselõ-testületnek, hogy ebben az
évben is támogatta önkormányzatunk a
nyári táborozást. Cseke Ferencnek pedig
az utánfutót köszönjük, azzal szállítottuk
a csomagokat a helyszínre, ezzel is megkönnyítve a gyerekek utazását.
Vörösné Virág Erzsébet

bességet is, verseny alakult ki a fiúk között, hogy ki lehet a leggyorsabb.
Az idei táborban örömünkre szolgált,
hogy a faházak lakói komolyan vették a
tisztasági versenyt is. Nagyon szoros küzdelemben a mostani hatodikos és másodikos fiúk! szobája bizonyult a legtisztábbnak, akik mindenféle maguk alkotta
„szobrokkal” is igyekeztek a pontozókat
lenyûgözni. Jutalmuk az elsõ helyezésért
az édességek mellett egy délutáni
vízibiciklizés volt. A többiek is részesültek díjakban, hiszen ebben az évben a táborvezetõség megdicsérte a kálozi csoportot, mert õk viselkedtek a legrendesebben a turnus idején.
A legvidámabb program az volt, amikor
vízibicikliket béreltünk, és felelevenítettük a görög-perzsa háborút, lejátszva a
szalamiszi ütközetet. Mindkét fél komolyan vette a dolgát, és erejét megfeszítve
igyekezett eltûnni a nádas sikátoraiban.
Még az ütközési sebességet is imitáltuk
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Nagyon jó dolog az olvasótábor, mert ott nem csak szórakozol, hanem tanulsz is.
Mindenki összegyûlt, és máris kezdõdhetett a versengés. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
könyvét olvastuk, ezzel kapcsolatban kellett a csapatoknak nevet választani. Összesen
három csapat versenyzett egymással. Volt „Kék Vitézek”, „Fekete Hollók” csapata és
a „Fekete Sereg”, melynek a kapitánya voltam.

Sok-sok feladatot kaptunk: agyagoztunk,
gyöngyöt fûztünk, címert terveztünk, kódexlapot készítettünk, várat is maketteztünk. A legjobban tetszett a térképpel való tájékozódás a faluban. A térképen bejelölt házakat kellett megtalálnunk, ahol
ügyességi és mûveltségi feladatok vártak
ránk. Autóbusszal kirándultunk Nádasdladányba, ahol megnéztük a szép kastélyt.
Tésen szélmalmot és kovácsmûhelyt láttunk. Tovább utaztunk a Poósi vízimalomhoz. Itt kocsikázhattunk és állatokat is
simogathattunk. Utolsó nap, eredményhirdetés után Ibolya néni meglepett minket egy tortával, majd következett a hagyományos szalonnasütés, amit nagyon
élveztünk.
Mindent köszönünk Ibolya néninek!
Simon Dorottya 5. o.
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Táncoltunk, énekeltünk, alkottunk
Iskolánkban második alkalommal szerveztünk kollégámmal —
Gula Miklóssal — a legkisebbeknek nyári néptáncos tábort,
amit az idén kézmûveskedéssel egészítettünk ki.
A nagy létszám miatt a megszokott énekterembõl kiszorultunk,
így az aulában táncoltunk, énekeltünk, az udvaron pedig kézmûveskedtünk.
A sok-sok ének, népi játék, tánc tanulása mellett minden nap
„alkottunk” is valamit. Hangszert készítettünk, agyagoztunk,
korongoztunk, gyertyát mártogattunk.
A bodzából készült mirlitonokkal kiváló zenekart rögtönöztünk; még hazafele is szóltak a „dudák”.
Virágok, állatkák, edénykék stb. születtek agyagból a gyerekek
keze nyomán. A korongozást is kipróbálta mindenki; volt, aki
többször is ügyeskedett. A szorgalmasan meggyúrt agyagból

gyertyatartók, hamutálak, kis vázák, tálkák születtek. A „játszós” ruhák mellett sokuknak még az orruk is agyagos lett.J
A gyertyamártogatáshoz sok kitartás, türelem kellett, amiben
nem is volt hiány — fegyelmezetten várták ki sorukat, türelemmel mártogatták a forró viaszba a kanócot, hogy minél kövérebbre hízzon. A szépen megformált gyertyáikat büszkén és
boldogan vitték haza szüleiknek.
A hetet — a református hittantáborosokkal közösen — vajtai
strandolással zártuk le.
Tartalmas, eredményes hetünk volt. A gyerekek is és mi is remekül éreztük magunkat.
Azt hiszem, nem véletlen, hogy 32 kisdiák jelentkezett néptáncra a legkisebbek közül!
Lesz utánpótlás!
Szabó Éva tanárnõ

Kálozi SE hírei
2007. július 23. és július 29. között a Sárvíz
Kistérség kézilabda sporttábort szervezett 5-6. osztályosok részére. A Szent István Általános Iskolából 6 lány vett részt:
Csonták Boglárka, Dravicz Rita, Jonkli
Dominika, Nagy Viktória, Szecsõdi Mariann, Szimandel Mária.
Hétfõtõl vasárnapig mindennap a Sárvíz
Kistérség autója szállította oda-vissza
gyerekeinket, Szabó József gépkocsivezetõnek köszönjük munkáját.
A program változatos volt. Minden nap
kézilabdaedzés délelõtt, délután. Informatikai foglalkozás szakember irányításával minden nap az informatika teremben zajlott. Humán program során az
egészséges életmódról, szabadidõs életstratégiáról, a versenyszerû sportolás lehetõségeirõl, veszélyeirõl, a mentális betegségekrõl beszélgettek gyerekeink Klári nénivel (Kassó Lászlóné).
Az edzéseket Ortner Endréné (Erzsi néni) vezette, az informatikát Horváth Balázs oktatta.
A mérkõzések játékvezetõje Erzsi néni és
Klári néni volt.
Háromszori étkezést biztosítottak mindennap, a finom ebédeket a Fórum étteremben fogyasztottuk el. A tábor ideje
alatt a német testvértelepülés focistái is
Abán tartózkodtak, gyerekeink megismerkedtek velük.
Simon Gyuláné

Az egyesületünk vezetõsége a nyár folyamán átbeszélte az együttes hosszú távú
terveit, az edzõkkel egyeztetve a felnõtt
csapat keretében 6 saját nevelésû fiatal
került a fel. Név szerint: Szabó Szilárd,
Szabó József, Szántó Zsolt, Varga Máté,
Csík Sándor, Ferenczi József (tartalék
kapusként) szerepelt a felkészülés alatt.
A fiatalok teljesítményét az elvártaknak
megfelelõen jónak lehet minõsíteni, tehát nem vallanak szégyent, több mérkõzésen gólt, gólokat szereztek. Sajnos Varga Máté és Ferenczi Józsefre az idén már
sérülés miatt nem számíthatunk. A jövõben szeretnénk több lehetõséget adni a
helyi, saját nevelésû játékosoknak. A keretben történt még három változás: távozott Boros Zoltán (Sárszentágota), Porvázsnyik Sándor (Szabadegyháza) érkezett. Papp Ferenc (Dég SE).
A vezetõség célkitûzése a bajnokság végén az 1-6. helyezett között szeretnénk
végezni.
Az ifjúsági csapat új edzõvel vágott neki a
bajnokságnak: a tavasszal súlyos sérülést
szenvedett Árva Tamás irányítja a továbbiakban a szakmai munkát. A csapatunkba a serdülõbõl 6 fõ jött fel, akik zöme
már a tavalyi szezonban az ifiben is szerepelt. A megfiatalodott ifi csapatunk célkitûzése: 1-8. helyen kell végezni, lerakva
egy újabb sikeres csapat alapját.
U-16-os csapatunknál Kálmán Gyula a
bajnokság végén lemondott, csapatunkban most zömmel az U-11, U-13-as csapat tagjai szerepelnek felemás sikerrel.
Itt a szakmai munkát Pap Ferenc végzi.
Ez a korosztály idén még kevés sikert tud
elérni, de hosszú távon sok tehetséges
gyerek bontogatja szárnyait. A keretben
sok 11-12 éves gyermek van, a mérkõzé-

seken elsõsorban fizikumban nem tudjuk
felvenni a versenyt a többi csapattal.
U-9-es korosztályunk szeptember 1-jén
kezdte a felkészülést a bajnokságra.
Roszkopf László irányításával közel
15-20 gyermek edz rendszeresen.
U-7-es korosztálynál Szabó Zsuzsanna az
idén már nem vállalta a munkát, itt szeretném, megköszönni egyesületünk vezetõsége, játékosai nevében Zsuzsa óvó néninek az áldozatos munkáját, amelyet
egyesületünk utánpótlásáért végzett, s
reméljük, a késõbbiekben számíthatunk
a munkájára. Az edzéseket egyelõre Simon Gyula tartja, amíg nem találunk
megfelelõ személyt.
Egyesületünk kidolgozott egy hirdetési
tarifa rendszert, melyben leírjuk a vállalkozóknak a hirdetési lehetõségeket, árakat, de nemcsak vállalkozóknak, hanem
mint magánszemélyeknek is lehetõségük
van támogatni az egyesületet a pártolójeggyel, melyet lehet akár havi részletben
fizetni, de van utánpótlás-támogatójegy,
a befolyt összeget kizárólag az utánpótlás-támogatásra fordítjuk.
Bõvebb információt Simon Gyulánál,
Szecsõdi Istvánnál kaphatnak, illetve az
egyesület vezetõségénél.
Simon Gyula

KÁLOZI HÍRMONDÓ - 2007. 3. szám

15

NYÁRI EDZÕTÁBOR
2007. július 2-án kezdõdött a szokásos
nyári edzõtábor, melyen nagy számban
vettek részt.
A kálozi karatésokon kívül székesfehérvári és nádasdladányi sportolók is eljöttek.
Az elsõ két napon Nánai Ferenc 7 danos
mester vezette az edzéseket, aki a karateválogatott egyik edzõje. Megmutatta
azokat az új értékelési szempontokat,
melyeket a versenyeken fognak alkalmazni. Mint versenybírónak, nekem is jelentett új ismereteket, amit a bírói továbbképzésen majd szintén oktatni fognak. Könnyebb felkészíteni a versenyzõinket, ha pontosan tudjuk melyek azok az
újdonságok, amelyek döntõ fontosságúak az eredményesség szempontjából.
A további napokon Török Ferenc 3 danos mester tartotta az edzéseket.
A tábor fõ célja most nem az erõnlét fejlesztése volt, hanem inkább a technikáé,
ezért nem volt fizikailag annyira megerõltetõ, mint az elõzõ években. Fejlõdés
szempontjából viszont nagyon hasznosnak bizonyult mindenki számára. Még az
egészen kezdõk is sokat tanultak ebben a
pár napban. A tábor különlegessége,
hogy a megszokott tananyagon kívül önvédelmet, anatómiát, karate történelmet
is tanulhattak. A barnaövesek versenybírói ismereteket is szereztek, melyet remélem hasznosítani tudunk az õsz folyamán Kálozon megrendezésre kerülõ területi versenyen, ahol mindig gondot
okoz a bírók beszerzése.
A tábort szokás szerint vizsga zárta, ahol
minden vizsgázó bizonyíthatta, hogy
megérdemli-e a következõ fokozatot. A

szigorú követelmények ellenére minden
vizsgázó sikeresen teljesített.
A tábor után másfél hónapos szünet következett, és csak szeptemberben indult
újra a munka.
A nyár folyamán szponzorunktól, az
AUTONEXT Kft.-tõl MAKRON típusú
sporttáskát — ami piros-kék színû, mint a
melegítõnk —, melyet tavaly adtak, és a
küzdéshez szükséges védõfelszerelést
kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az értékes ajándékokat, nagy örömet szereztek vele versenyzõinknek.
Ferenczi Rózsika az év elején megszerezte az 1 dan fokozatot, így új feketeövessel

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS:
* sóder, homok:

2800 Ft/m3

* zúzott kõ:

2000 Ft/m3-tõl

* fekete föld eladás.
ILLETVE VÁLLALUNK GÉPI FÖLDMUNKÁKAT,
ÉS EGYÉB ÖMLESZTETT ÁRU SZÁLLÍTÁSÁT
8 ÉS 30 M3-ES BILLENCS AUTÓKKAL.

Telefon: 06 (20) 478 2069

bõvült a csoport, jó példát mutatva a következõ generációnak.
Mint minden évben, most is szeretettel
várunk új jelentkezõket, 5-6 év felett bárkit szívesen látunk. A kezdõ edzést Rózsikával felváltva tartjuk. Nem csak a karate
technikákat sajátíthatják el, de javul az
állóképességük és az egyensúlyuk, valamint megtanulnak koncentrálni a feladatukra.
Az edzés idõpontjai: csütörtökön 17 óra,
szombaton 10 óra.
Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámokon: 06 (30) 9769 002, 06 (70) 3665
855.
Nagy László

Kedves Szülõk!
2007. május 29-e óta
játszószoba várja
— új idõpontban —
PÉNTEKenként a piciket
a Faluház kistermében.
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
péntekenként, 10-12 óráig a Faluházban.
Üdvözlettel: Tóth Eszter kismama
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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

