VII. évf.,
4. szám

Megszületett — a kis Jézus
Ráborult az ég a földre,
Csillagokkal szórta tele.
Ég és Föld! Hát összefogtatok?
Hogy kisded szülessen, örömöt hozzon!

Kedves Káloziak!
Áldott, békés
karácsonyt kívánunk
Káloz Község
Önkormányzata nevében!
Weisengruber Imre,
dr. Lónay Gyula
„Az új esztendõt töltse be
a termékeny béke,
a lélek nyugalma,
a szeretet melegsége!”

Jászola elõttünk, elébe járulunk,
Csodáljuk, imádjuk, érte vagyunk együtt.
Máriát köszöntünk, Jézuskát ünneplünk.
Ó, Egek! A Föld most a Tiéd lett.
Kisded született, hogy örömöt hozzon,
Együtt vagyunk, érte vagyunk együtt.
Balogh Márta
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Tájékoztató a képviselõ-testület üléseirõl
2007. szeptember 17-én együttes testületi
ülés keretében Aba, Káloz, Sárkeresztúr
és Soponya községek képviselõi jóváhagyták a szennyvízberuházás megvalósítását biztosító hitelszerzõdéseket, és
meghozták a hitelfolyósításhoz szükséges döntéseket.
2007. október 1-jén a képviselõ-testület
határozatba foglalta, hogy csatlakozik a
SÁRVÍZ Helyi Közösséghez. A helyi közösség elõzetes elismerés esetén a pályázat lebonyolítása érdekében alapítója
lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti formának, a Sárvíz
térség felzárkóztatás, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
A helyi közösségben az önkormányzat
képviseletére Farkasné Nagy Csilla képviselõ jogosult.
A 2007. október 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésen a képviselõ-testület
módosította az önkormányzat vagyonrendeletét annak érdekében, hogy az
üzemanyagtöltõ-állomás területe forgalomképes vagyonként szerepeljen az önkormányzat vagyona között.
Továbbá a testület megtárgyalta a Transelko Kft. kábeltévé-hálózat üzemeltetésére adott ajánlatát.
2007. október 25-én megtartott testületi
ülésén a képviselõ-testület megtárgyalta
Schneider Gyuláné ingatlancserére vonatkozó ajánlatát, melyben a tulajdonát
képezõ „kiserdõ” elnevezésû ingatlanát
felajánlotta az önkormányzat részére
csere jogcímén, az önkormányzat tulajdonát képezõ szántóért. A „Sárvíz”
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ja-

vaslatot tett a Sárvíz Többcélú Kistérségi
Társulás megállapodásának módosítására, melyet a képviselõ-testület megtárgyalt, és a módosítással egyetértett. A testület felhatalmazta a Fejérvíz Zrt.-t, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelent ivóvízminõségjavítás megvalósítására irányuló pályázati felhívásra a pályázatot elkészítse és az
önkormányzat nevében benyújtsa.
Ezek után a testület megtárgyalta a Medicopter Alapítvány anyagi támogatásra
irányuló kérelmét, és 30.000 Ft támogatás átutalását engedélyezte.
A képviselõ-testület elutasította a Fejér
Megyei Közgyûlés elnökének a szociális,
gyermekvédelmi ellátások, oktatási feladatok közös szinten történõ ellátására
tett javaslatát, mivel az önkormányzat
ezen feladatok ellátására már érvényes
szerzõdéssel rendelkezik a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal.

Szeretettel meghívunk minden
érdeklõdõt a hagyományosan
megrendezésre kerülõ

MINDENKI
KARÁCSONYÁRA!
Idõpont:
2007. december 21.,
péntek, 15 óra.

Továbbá megtárgyalta és elutasította a
ConsAlba Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
ajánlatát, melyben az önkormányzat
Kálozi Kft.-ben lévõ üzletrészének megvásárlására tett ajánlatot. A testület módosította a helyi környezet védelmérõl, a
közterületek és ingatlanok rendjérõl, a
település tisztaságáról szóló helyi rendeletét, és elfogadta a Kálozi Aranyalma
Óvoda, illetve a Sárszentágotai Meseerdõ Tagóvoda, valamint a Sárkeresztúri
Napraforgó Tagóvoda szervezeti és mûködési szabályzatát, nevelési programját
és minõségirányítási programját.
Ezek után a testület meghatározta a közmeghallgatás idõpontját, helyét és a tárgyalásra kerülõ napirendi pontokat.
A 2007. november 8-án megtartott rendkívüli ülés keretében a képviselõ-testület
megtárgyalta Orsós György faddi lakos
nyárfasorkivágásra tett ajánlatát. Megtárgyalta és támogatja Enczi József rendõr õrnagy kinevezését a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság kapitányvezetõi beosztásába. Továbbá megtárgyalta és elfogadta az Epigramma Kft. iskola- és
óvodafelújításra irányuló KDOP-2007-5.
1. 1/2F. számú pályázat megírására tett
ajánlatát.
2007. november 27-én a Bursa Hungarica
pályázatok ügyében döntés született,
melynek értelmében az összes pályázó az
önkormányzat részérõl a támogatást
megkapja.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.
Weisengruber Imre polgármester

Eredményes
mezõgazdaság
2007-ben
A kedvezõtlen idõjárás ellenére jól alakult
az ágazat helyzete Magyarországon és szûkebb hazánkban, Kálozon is. Az országosan
1600 milliárdos árbevételbõl 140 milliárd
hasznot könyvelhettek el a gazdálkodók,
ami 8,75 %-os haszonkulcsot takar. A haszon fele-fele arányban oszlik meg a magángazdálkodók és társas vállalkozók között. A nyereség megoszlása a növénytermelésnél ennek háromnegyed része, és csak
25 % az állattenyésztésé. Az eredményt
64,5 %-os uniós támogatási szinttel érte el a
magyar agrárium. A tõke megtérülés szintje
8,5 % körül alakul. Az átalakuló támogatási
rendszernek köszönhetõen 2011-2012-re a
magyar gazdák is olyan támogatási szintet
érnek el, mint nyugat-európai társaik.

Helyszín: mozi.
Bognár Miklós szaktanácsadó
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A nagycsoportosaink Budapesten jártak

3

elésztek, és láthattuk a szánt gyönyörûen feldíszítve. A Mikulás
bácsi szívesen fogadott bennünket. Átadtuk az otthon, az óvodában készített ajándékokat, verset mondtunk és énekeltünk.
Mindenki kapott csomagot, „ajándékelõleget”. A gyermekek
nagy örömére a Mikulás bácsi megígérte, hogy december 6-án
meglátogat bennünket az óvodában. A hazafelé vezetõ úton izgatottan idézték fel élményeiket.
Tóthné Pál Judit óvodapedagógus

Télapó itt van!

Október 17-én, reggeli után a nagycsoportosaink buszra szálltak. Úti cél: Budapest. Az úton a gyerekek nagyon jól érezték
magukat, énekeltek, nevetgéltek. Már Székesfehérvár határában éhesek voltak. Mindenkit „izgatott” a hátizsákban lévõ ital
és nassolnivaló. Élvezettel figyelték a közlekedõ jármûveket,
észrevettek állatcsordákat, s felhívtuk a figyelmüket a szép õszi
tájra is.
Elsõ úti célunk a repülõtér volt, kb. 10 órakor értünk oda. Természetesen elsõ utunk a mosdóba vezetett. Mindenki meglepõdött azon, hogy nem kellett megnyitni a csapot, hanem automatikusan folyt a víz, ha odatartottuk a kezünket. Szinte mindenki
elkapta a kezét, amikor megindult a vízfolyás. Ezen azután jót
nevettünk. A repülõtéri teraszon csodálatos világ tárult a gyermekek elé. Szinte folyamatosan szálltak le a gépek, s az orrunk
elé gurultak be, szálltak ki belõle az utasok, szedték ki a bõröndöket stb. A gyermekek ámulattal figyelték, azt sem tudták,
hogy mit nézzenek. 3 gépet felszállni láttunk, s figyelemmel
kísértük az elõkészületeket. Nekünk, felnõtteknek is igazi
élmény volt.
A következõ állomás az állatkert volt. A belépõ megvétele után
elhelyezkedtünk a padokon és megebédeltünk. Nagyon jólesett
mindenkinek a finom hazai szendvics. Ezután indultunk megnézni az itt található állatokat. Elsõként a fókákat találtuk meg,
a gyermekek csodálattal figyelték, milyen kecsesen tudnak úszni. Sajnos az oroszlánok, tigrisek az ebéd utáni lustálkodásukat
élvezték, s nem jöttek oda a kerítéshez. Megnéztük még a farkasokat, jegesmedvéket, tevéket, majmokat, vízi madarakat is.
Csak messzirõl láttuk az elefántokat és a zsiráfokat, mert
felújítás volt a lakhelyüknél.
A cirkuszi elõadás 3 órakor kezdõdött. A gyerekeket valósággal lenyûgözte a kínai fiúk-lányok ügyessége, bátorsága. Öröm
volt nézni, hogy milyen tágra nyílt szemekkel, tátott szájjal
figyeltek a mi hatéveseink.
Mindenki igazán fegyelmezetten viselkedett, s kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel tértünk haza.
Pénzes Ferencné óvodapedagógus

Látogatás a Mikulás-házban
November 21-én a gyermekek nagy örömére ellátogattunk
Nagykarácsonyba. Az egész falut már karácsonyi hangulat
lengte be. Elsõ utunk a katolikus templomba vezetett, ahol
megnézhettük az életnagyságú betlehemet. A gyermekek érdeklõdve csodálták a jászolban fekvõ kis Jézust, és bennünket
megelõzve mesélték születésének történetét.
Rövid séta után az ide látogató gyermekek számára kialakított
játszóházhoz értünk. A gyermekek itt csúszdázhattak, autózhattak, babázhattak, „fõzhettek”, építõkockázhattak, és kézmûvesfoglalkozáson vehettek részt.
Ebéd után elindultunk a Mikulás-házba. A kapuban már várt
minket egy kedves krampusz. Az udvarban rénszarvasok leg-

Végre elérkezett a várva-várt nap. Óvodásaink mindennap számolták, hányat kell még aludni, amíg jön a Mikulás. Nagy volt a
készülõdés: verset, éneket tanultunk, kiscsizmát festettünk,
ajándékot készítettünk. December 6-án reggel ünneplõruhás
gyermekekkel népesült be az óvoda. Izgatottan lesték, várták
mikor hallják meg a Mikulás csengõjének a hangját. Egyszer
csak megpillantottuk, ahogy elballag az ablakunk alatt, majd
kopogtak. A gyermekek egyszerre kiáltották: „Szabad!”, s kinyílt az ajtó. Az ovisok öröme leírhatatlan, olyan ámulattal, csodálattal tekintettek a Mikulásra és kísérõire. Bár a krampuszra
kicsit félénken sandítottak, de amikor szaloncukrot szórt nekik,
már tõle sem tartottak. Nagyon ügyesen, bátran mondták a verseket, szépen énekeltek és megígértek mindent, amit csak kért a
Mikulás. Nem is maradt el a jutalom: mindenki kapott csomagot. A kicsik csak a Mikulás csengõjét merték megfogni, de a
nagycsoportosok már kíváncsiskodtak is. Megkérdezték a Mikulás bácsitól, milyen szánkója van, hogyan fér a zsákjába olyan
sok ajándék, és miért jöttek vele az angyalok és a krampusz?
Persze, hiányolják az igazi téli idõt is, kérték, hogy rázza meg a
szakállát, hadd hulljon a hó, mert nélküle nem csúszik a szánkó.
A válaszoktól megnyugodva nézegették a csomagot, vajon milyen finomságokat rejt.
Vidáman integetve kérték, jöjjön el jövõre is.

Szelektív hulladékgyûjtés
Óvodánkban már hagyománya van a papír és PET-palack gyûjtésének. Most bekapcsolódtunk a SZÉKOM által meghirdetett
szelektív hulladékgyûjtõ versenybe. Várjuk a használt elemeket, fémhulladékot (pl. sörös- és üdítõsdobozok), papírt, mûanyag üvegeket, s a kiselejtezett elektromos hulladékot (pl. tévé, hûtõ, magnó, mikro, hajszárító). Nagyobb mennyiség esetén
elszállítjuk.
Köszönetet mondunk azoknak a szülõknek és lakosoknak, akik
eddig is támogatták munkánkat.
Várjuk és kérjük továbbra is a segítségüket!
Tegyünk együtt az élhetõbb, tisztább falunkért!

Kézimunka szakkör
Hétfõnként, 6 órától várjuk óvodánkba a kézimunkázni szeretõ
vagy megtanulni akaró asszonyokat, lányokat. Vidám beszélgetés mellett mintákat, sablonokat, ötleteket cserélhetnek, és egymástól is tanulhatnak az érdeklõdõk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tájékoztatás
A kálozi Aranyalma Óvodában 2007. december 21-én (pénteken, ebéd után) lesz a karácsonyi ünnepély.
Az ünnepek után 2008. január 2-án (szerdán) fogadjuk újra az
óvodásokat.
Fazekas Istvánné óvodavezetõ-helyettes

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog újesztendõt kívánunk
mindenkinek!
Az Aranyalma Óvoda dolgozói
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Falumikulás

Idén is sok helyre hívták házhoz a nagyszakállút, és a meghívásoknak örömmel eleget is tett a Mikulás.

Megemlékezés —
október 23.

A hagyományokhoz híven, az ünnephez méltó módon gazdag
és tartalmas mûsorral emlékeztünk az október 23-ai eseményekre a moziban.

ÖNO-Mikulás
Köszönjük a segítséget a résztvevõknek! Külön köszönet Pálinkás Istvánnak a Mikulás-csapat szállításáért, Weisengruber Istvánnak az aggregátorért.

Az óvodások szép mûsorral kedveskedtek az idõseknek a Gondozási Központban Mikulás ünnepén.

Folytatás a következõ oldalon®
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November elején idén is megemlékeztünk a bányászok himnuszának írójáról. Sírjánál koszorút helyeztek el az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Székesfehérvári
Területi Szervezete, a helyi önkormányzat, valamint az Õszikék nyugdíjasklub képviselõi.

Egy vers a költõ kötetébõl:

Kunoss Endre: Évfordulatkor
Az év hanyatló élete
Egy két percz, egy két pillanat,
S a mellyet birni gondolál,
Idõd, élted, im elhalad.
És állasz végsõ vonalán
Rövid pályád határinak,
S fölszámítod miket tevél
A föld s a hon polgárinak:
És fölriadsz, és elpirulsz
Korod munkátlanságaért:
Sem a jelen, sem a jövõ
Számodra nem terem babért:
És kín lesz élted alkonya,
A sír jégláza borzogat;
A halhatatlanság könyvibe
Sem ég sem föld be nem fogad.
S futócsillag lesz szellemed,
Melly minden éjen földre hull,
S viszont magasba költözik
Bûnbánatos zarándokul;
De isten újra számûzi
Mint kárhozatnak gyermekét,
Intésül, hogy a föld fia
Munkában töltse életét.
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Ovis bál 2007.
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az ovis bált,
melyet többhetes készülõdés elõzött meg. A jeles nap 2007. november 17-e, helyszíne pedig a faluház volt.
A bál az év egyik kiemelkedõ eseménye az óvoda életében, hiszen ez a rendezvény nemcsak az óvónõknek és a szülõknek
szól, hanem bárki eljöhet, aki szeretne egy jót szórakozni, táncolni, és nem utolsó sorban jelenlétével támogatni az ovisok
neves ünnepeinek kiadásait.
Hiszen nagyon fontos tudni a bállal kapcsolatban, hogy a teljes
bevétel fedezi a Mikulás- csomagok, a karácsony, a gyermeknap, a majális és a ballagás költségeit.
A nagy nap délelõttjén már nagy volt a sürgés-forgás a faluházban. Dolgos szülõk és óvó nénik díszítették a termeket; volt, aki
szendvicset készített, lufit fújt, vagy a létra tetején állva lampionokat függesztett a helyükre.
A pompába öltöztetett helyszínre 20 órától vártuk a vendégeket, és szép lassan közel százan gyûltünk össze, hogy finom
szendvicseket együnk, jóféle italokat igyunk, megvegyük a lehetõ legtöbb tombolát és nagyokat nevessünk együtt.
A zenét idén a pusztaegresi Karaván Trió szolgáltatta, és szemmel láthatóan mindenki megtalálta a számára kedves dallamokat.
Szokásainkhoz híven már éjfél elõtt elkezdtük a tombolasorsolást. Nagyon sok szülõi felajánlás érkezett, így a kiállított tombolatárgyak láttán szinte az összes tombolaszelvény elfogyott.
Minden e nappal kapcsolatos felajánlást ezúton is szeretnénk
megköszönni, különös tekintettel a nagyobb értékû ajándéktárgyak felajánlóinak: Ludányi Jánosnak és feleségének, Bálinger
István ajándéküzletének, a CBA áruház vezetõségének, Král
Andrásnak és feleségének. Két fõdíjunk is volt, amiket az
Androméda Travel ajánlott fel 2x2 fõ görögországi utazásának
szállásköltségét. Külön érdekesség, hogy az egyik utat az est
fõvédnöke, Gráczer Miklósné Erzsi óvó néni és férje nyerték.
A bál jó hangulata és az ott folyó beszélgetések nyomán elhatároztuk, hogy tavasszal, nõnap alkalmából újból bálba hívjuk a
káloziakat. Reméljük, hogy a mostani bál jó hangulatának híre
mindenkihez eljut, és még többen összejövünk majd. Ugyanígy,
mint most, a nõnapi bál teljes bevételét az Aranyalma Óvodának ajánljuk fel.
Reméljük, jövõre is számíthatunk a káloziakra, és segítségünkre lesznek azzal, hogy a báljainkon részt vesznek, tombolatárgyaikkal, szponzorálásaikkal támogatnak bennünket.

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Az SZMK nevében Rábainé Marton Edit és Simonné Kálmán Dóra

Jó lenne...
Jó lenne megpihenni,
Egy kicsit másként élni,
Egy kis jót ünnepelni,
Karácsonyra otthon lenni,
A hagyományt tovább vinni.
Balogh Márta
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Évforduló

Mélius Juhász Péter
(Horhi, 1532 – Debrecen, 1572. december 15.)
Mélius Juhász Péter kálvinista teológus, teológiai író, egyháztudós, hitvitázó, református püspök, herbáriumíró, herbalista volt.
M. J. P. a török hódoltság idején elpusztult Somogy megyei Horhiban született.
Írásaiban magát helyenként Horhi Somogyi Péternek, sõt somogyi fiúnak is nevezi. A Melius szó a görög melios = juhász latinos elnevezése. Egyes szerzõk
születésének idejét 1515-re teszik, és születésének helyeként a Tolna megyei Felsõnyék területén levõ Horhi pusztáin
elszórt romhelyiség is szóba került.
Szülei feltehetõen nemesi rendûek voltak. Viselkedésérõl, gondolkodásmódjáról, munkáiból nemesi eredetre következtethetünk.
Elemi iskolai tanulmányait a Sylvestertestvérek iskolájában, Sárváron végezte.
Elsõ biztos adatunk róla a wittenbergi
egyetem immatriculatiója (egyetemi
hallgatók lajstromába való bejegyzés)
1556 õszén.
1558-ban Török János, Enying és Debrecen földesura hívta meg Debrecenbe udvari papjául. Késõbb megválasztották a
város lelkészének, és 1561 végén már
püspökként szerepel. Neki köszönhetõ
az elsõ debreceni nyomda felállítása.
Jól beszélte a latin, görög, héber nyelven
kívül a németet és törököt is.

A természet iránti nagy szeretetét bizonyítja, hogy nagymérvû hivatalos elfoglaltsága és vallási küzdelmei mellett vállalkozott az elsõ magyar botanikai mû
megírására.

A természettudomány iránti vonzódását
valószínûleg Wittenbergbõl hozta magával. Növényismerõ is volt, olykor botanizált, gyûjtött, megfigyelt és igyekezett a
magyar flóráról is képet adni.
Az 1578-ban Kolozsvárott kiadott kötete
az egyetlen fennmaradt világi munkája.
Teljes címe – a mai helyesíráshoz némileg
igazítva – Herbárium. Az fáknak, füveknek
nevekrõl, természetekrõl és hasznakról,
Galenusból, Pliniusból és Adamus Lonicerusból szedetettek ki. Kezdetik azért elõször a fákról, nevek pedig deákul, magyarul
és németül; némely helyeken pedig görögül
is megvannak a nevek deák bötükkel.
Címlapját fametszet díszíti, mely a mû
tartalmáról tájékoztat. Az S. H. R. (vagy
S. J. R?) jegyû fametszõ igyekezett eleget
tenni a megbízásnak. A 100x90 mm nagyságú képecskében 4 jelenetben ábrázolta
a növények termesztését, árusítását (vagy
szárítását?), párolását és gyógyszerül alkalmazását.
A mû szerkezetileg egységes és következetes, a különbözõ részek megírása viszont eltérõ szerzõi szándékra és tapasztalatra utal. A szerkezeti egység szándéka
már a címben is szerepel: név, természet,
haszon. Minden szakaszt növénytani jellegû leírással, a nevek elemzésével kezd,
utána a növények természetének leírása
következik.
A legbõvebbek mindenütt a gyógyszerészeti, orvosi jellegû bekezdések a növények külsõ és belsõ hasznairól.
A Herbarium legnagyobb jelentõsége
magyar nyelvûségében rejlik, mely munkában az alkotó nem támaszkodhatott
elõzményekre.

A mûben megõrzött gazdag névanyagnak
a magyar növénytani szakszókincs kialakításában volt kezdeményezõ szerepe. A
tanulmányok különbözõ számú magyar
növénynevet említenek. 1236, vagy 2000.
Az õsi finnugor eredetû növénynevek,
valamint a jövevényszavak ma is tovább
élnek mint hivatalos növénynevek.
Ez a mû a 16. századi botanikatörténetnek, a „magyar herbalizmus” történetének alapmûve, és egyben az elsõ mai értelemben is jól szerkesztett magyar nyelven
nyomtatott „modern” természettudományos kézikönyvünk.
Külön értéke és érdekessége a Melius halála után (postumus) megjelent kötetnek,
hogy kiadását egy asszony — özvegy Heltai Gáspárné — döntése tette lehetõvé.
Ennek köszönhetõen — az európai tudományban is különlegesen — a magyar
természettudományos könyvnyomtatás
kezdeténél egy okos és mûvelt „üzletasszony” bábáskodott.
Nem tudjuk, hány példány jelent meg
Kolozsváron a Herbáriumból, ma 14 kötetet õriznek közkönyvtárakban. Ez magas példányszámra vall. Több száz, sõt
ezer példány megjelenésére gyanakodhatunk.
A természettudományok szétválása hajnalán született munkák több szakterület
közös õse, magukénak vallhatják a botanikusok mellett az orvosok, gyógyszerészek, kertészek, nyelvészek, néprajzosok,
sõt még a mûvelõdés- és vallástörténészek is.
A 16. század, a természettudomány más
ágaihoz hasonlóan, az orvostudomány
terén is hatalmas „újjászületést” eredményezett. A kor azonban nemcsak az új
eredmények létrejöttének, hanem az addig felhalmozódott ismeretek széleskörû
elterjedésének idõszaka is. Fontos szerepe volt ebben a könyvnyomtatásnak és a
magyar nyelv használatának.
(Simon Miklósné)
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Iskolások lettünk!
Szeptemberben örömmel üdvözöltük az elsõsöket iskolánkban.
Ismerõsként köszöntöttük egymást, hiszen az Iskolavárón már
megismerkedtünk, az óvodai és iskolai látogatásokon megbarátkoztunk.
Az elsõ tanítási nap reggelén a nyolcadikos diákok kezét szorongatva a „véget ért valami” szomorúságával búcsúztak el az
óvó néniktõl a gyerekek, majd új reményekkel, kíváncsisággal
és izgalommal telve követtek minket az iskola kapuin belülre.
Bátran vették birtokba a tantermüket, padjaikat. A szülõk támogató jelenléte fontos volt mindnyájuknak. A biztonság érzése fokozódott bennük, amikor megtapasztalták, hogy hozzánk
fordulhatnak mindennel, ami érdekli vagy bántja õket. Szavukat meghalljuk, odafigyelünk rájuk.
Tudásvágyuk óriási! Csodálatos érzés kibontogatni személyiségük jellemzõ jegyeit és gyarapítani azokat!
A tanév elsõ 6 hetében sok-sok játékkal, tánccal, dallal, mesével, beszélgetéssel alakítottuk kapcsolatunkat meghitté, s egyre
jobban megszerettük egymást. Észrevétlenül felkészültünk az
igazi tanulásra.
Elérkezett a várva-várt nap: a betûtanulás napja! Hatalmas lelkesedéssel vágtunk bele az olvasás—írás—számolás rejtelmeibe. S ez a lendület még most is tart!
Mostanra már a kisbetûk felét megtanultuk olvasni, írni. 10-ig
számolunk több-kevesebb sikerrel. Gyakorlat teszi a mestert —
tartja a szólás is. Hát, mi gyakorlunk!
A legszebb az, amikor odabújik hozzám egyikük és azt mondja:
„Úgy szeretlek!” … „Milyen jó az iskola!”
S ezt nem csak a szavak sugallják… Az ilyen pillanatok feledtetnek minden problémát és nehézséget. Emiatt tudunk mosolygósan, vidáman tanítani.
Vekerdy Tamás mondta, hogy „Öröm nélkül nincs tanulás.”
Örüljünk együtt minden apró sikernek, elõrelépésnek!
Az eltelt 4 hónap alatt közös élményekkel gazdagodtunk:
Szeptemberben játékdélutánon az udvaron fogócskáztunk, bújócskáztunk, kidobóztunk, „Adj király katonát!” játszottunk.
Októberben osztálykirándulásra mentünk a soponyai ökopark-

Elõzõ cikkemet, melyben az iskolaváróról számoltam be, a következõkkel zártam:
Hívogat az iskola,
Kapuit kitárja...
Hát, megérkeztek a legkisebbek! Az óvoda udvarán kicsit megszeppenve gyülekeztek azon az elsõ napon, hisz mind tudták,
hogy utoljára vannak ott mint óvodások. Az úton volt egy kis pityergés, vissza-visszanézés, de az iskola kapuját már mindannyian bátran lépték át. Örültek egymásnak, akik egy osztályba kerültek, a rájuk váró ismerõs, nagyobb gyerekeknek, és talán nekünk, tanító néniknek is.
Nekem minden elsõ osztály újrakezdést jelent. Nem visszalépés
ez, hanem olyan érzés, mint amikor a családban új gyermek születik. Lehet a sokadik, akkor is ugyanolyan öröm, izgalom és várakozás. Ahogy nem születik két egyforma gyermek, úgy nincs
két egyforma elsõ osztály sem. Mindegyik egyedi, megismételhetetlen.
Az elsõ nap óta több mint három hónap telt el. Minden nap hoz
valami újat, melyet a kicsik nagy lelkesedéssel élnek meg. Több
mint húsz betût ismernek, mind a tizenheten olvasnak rövidebb, hosszabb szavakat, mondatokat, történeteket. Tízes
számkörben számolnak, ismerik a mûveleteket. Eligazodnak a
vonalközben, tudják írni a tanult betûket... És ez mind semmi
ahhoz képest, hogy megtanulták a rendszerességet. A játék
mellett az iskolai feladatok váltak számukra a legfontosabbá.

ba, ahol szarvast simogattunk, állatokat figyeltünk meg. Vadászati kiállítást néztünk, ahol kiderült: már sokat tudunk a növényekrõl, állatokról. Az õszi erdõben séta közben kinyílt
számunkra a természet. Emlékezetes marad ez a nap.
Novemberben meglátogattuk a volt óvó néniket, óvodástársakat. Büszkén meséltük el, mi mindent tanultunk már. Nagy szeretettel fogadtak bennünket az óvodában, ahol a közös múlt köszönt vissza még a falakról is.
November végén, az egészségügyi vetélkedõn együtt kóstolgattuk a zöldségeket, gyümölcsöket, és találgattuk, mi ropog a fogunk alatt. Egészséges és egészségtelen ételeket válogattunk
szét. Zenére tornáztunk, ugróköteleztünk és labdáztunk. 3
gyermek bemutatta a többieknek a fogmosás helyes technikáját. Versengtünk, játszottunk, jól éreztük magunkat.
December 6-án délután nálunk járt az igazi Mikulás! Két angyalka és egy krampusz kísérte, és mindent tudott rólunk: ki milyen jó gyerek, hogyan olvas, ír, énekel, rajzol, furulyázik, táncol
vagy sportol az osztályból. A hatalmas távcsövén keresztül jól
megfigyelt minket. Szerencsére a krampusznak semmi dolga
nem akadt nálunk, hiszen az elsõsök jó gyerekek.
Sok feladat áll elõttünk, amíg „felnövünk”, de Mikulásnak tett
ígéretünk arra kötelez, hogy jók legyünk!
Gõbölösné Pénzes Mária tanító

Játékosan tanulnak mindent. Szívesen járnak a délutáni szakkörökre: táncolnak, énekelnek, sportolnak, kézimunkáznak.
Mindenre nyitottak, minden érdekli õket. Elsõ iskolai kirándulásunk alkalmával ellátogattunk a soponyai ökoparkba. Az ott
látottakat minden nap felhasználjuk a tanulásban. Novemberben vetélkedtünk az egészséges életmódról és szokásokról,
melyekrõl már sokat tudnak, de most értik meg igazán azok
miértjét.
Külön öröm, hogy szeretik egymást. A nehezebben haladókat
bátorítják, segítik. Igazi kis közösség kezd kialakulni, mely legalább olyan fontos, mint a tanulás, hisz ha jól érzik magukat
együtt, a munka is könnyebben megy. Az elõttük álló iskolai
években sokféle élmény éri majd õket, jó és rossz egyaránt, de
hiszem, hogy az elsõ év meghatározó lesz számukra. Szeretném,
ha megmaradnának ilyen tiszta szívûnek, vidámnak, õszintének.
dr. Somogyi Józsefné
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Fekete-fehér
vetélkedõ
az általános
iskolában
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„Az Ige testté lett…”
Ezekben a napokban szemünk elé tûnik egy gyermek, akinek a szülei olyan
szegények voltak, hogy istállóban kellett megszületnie. Ágy helyett az állatok etetõjászlában szalmára fektették,
paplan helyett csak vászondarabkák
fedték testét. S mindez több mint kétezer évvel ezelõtt történt, de ma is még
százmilliók ünneplik ezt a születésnapot, és százmilliók ajkán, csaknem a világ minden nyelvén a legédesebb énekek csendülnek fel. Neki harangoznak
Európában, Amerikában, Ázsiában,
Ausztráliában és Afrikában.
Csodálatos, hogy mindenki kivétel nélkül hozzá, ehhez a születésnaphoz
kénytelen igazodni — még azok is, akik
közömbösek vagy ellenségesek. Nem
tudja senki a mai nap dátumát leírni,
hogy abban ki ne fejezze: 2007 éve
megszületett az a gyermek.
Keresem és kutatom a történelmet:
van-e ennek párja, s nem találom mását. Nemcsak a kétezer év elõtti nagyságok születésnapját nem tartja senki
számon, hanem az újabb történelmi
alakokét sem. S ha mégis megemlékezünk 200-100 éves jubileumokról,
össze sem lehet az embermilliók szívét,
lelkét megmozgató karácsonnyal hasonlítani.
Ki ez a páratlan gyermek? Személye,
szereplése, varázsa a világ legnagyobb
rejtélye. Jézus sohasem írt, de róla
könyvek százmillióit írták. Azt sem tudjuk, milyen volt az arca, alakja, mégis
róla festették a legtöbb képet, róla formázták a legtöbb szobrot. Õ az, aki
csendben elrejtõzik, de aki elé mégis a
legtöbb fölvonulást rendezték. Szegényen született, élt, de 2000 év óta a világ
minden táján a legragyogóbb palotákat
(templomokat) építik neki. Évezredek
óta hallgat, de róla mégis oly sokat beszélnek.
Ki ez a titokzatos gyermek, aki — bár
eltávozott a Földrõl —mégis szinte
megszállva tartja azt; mellette és ellene
szüntelen vita és harc dúl; akiért emberek milliói adták életüket; akihez milliók beszélnek, fohászkodnak; akitõl
milliók kérnek; akit milliók keresnek?
Ez a gyermek a világtörténelem páratlan problémája. Ezt a rejtélyt megvilágítja nekünk a karácsonyi ünnep evangéliuma.
Szent János a titok legmélyét mutatja
meg: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Kezdet-

Balázs Dániel rajza

ben teremtette az Isten az eget és földet, s mikor a világ kezdete történt, akkor már volt az Ige, öröktõl fogva volt.
Õ tehát nem teremtmény, hanem Isten,
aki az Atyaistennel a legszorosabb, legharmonikusabb, végtelenül áradó isteni életet élte. „Minden az Ige által lett, és
nélküle semmi sem lett, ami lett!” Nemcsak az atyaisten teremtette a világot,
hanem az Ige és a Szentlélek egyaránt
részt vett a „Legyen” parancsának kimondásában. „Élet volt benne.” És az az
élet világosság volt. A szentség, a bölcsesség, a hatalom, a szeretet, a jóság
teljessége ragyogott benne. Nem úgy,
mint az elromlott emberi élet, melyet a
bûn nyomora húz lefelé, a korlátoltság
és gyengeség homályosít el, s a gyûlölködés tesz rabbá.
Éppen ez az emberi sötétség, szegénység és nyomorúság vonzotta az Ige szeretetét, hogy az elesett embert visszavezesse önmagához. S amikor elérkezett
az idõk teljessége, a világosság eljött a
sötétségbe. A test nélküli végtelen lélek
a miénkhez mindenben hasonló emberi testet vett fel — megtörtént az érthetetlen. A második isteni személy, az Ige
testté lett! A mindentudó, hatalmas,
gazdag, boldog, senkire sem szoruló
vállalta az emberi sorsot, a szegénységet, nélkülözést, szenvedést. Most tehetetlen csecsemõként vár éhesen és
fázón egy betlehemi barlangistállóban.
Ez a nagy misztérium késztet minket
arra, hogy amikor a Hiszekegyben,

evangéliumban, Úrangyalában ehhez a
mondathoz érünk: „Az Ige testté lett”,
térdre borulunk, vagy méltatlanságunk
tudatában mellünket verjük.
Ha csak emberi szemmel nézem a betlehemi gyermeket: érthetetlen rejtély
2000 év óta. Ha hívõ szemmel nézem:
imádandó titka Isten szeretetének.
Ennek a titoknak csak egy kulcsa van: a
SZERETET.
Mert sajnált minket, mert részvéttel
volt nyomorúságunk iránt, mert reményt akart nyújtani és vigasztalást —
ezért osztotta meg az Isten Fia, az Ige a
mi emberi sorsunkat.

Kedves káloziak!
Erõs hittel, égõ szeretettel boruljunk le
a jászol elõtt, s úgy énekeljük a karácsony titkától megérintett lélekkel:
„Az Ige megtestesült Názáretben
Kit Mária szûzen szült Betlehemben.”
Minden kálozi lakosnak
Istentõl áldott,
békés karácsonyt
és szeretetteljes,
boldog újesztendõt
kívánok!

Horváth László apát, plébános
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Az elmúlt hetekben megélénkült gyülekezetünk élete…

Ebben az esztendõben gyülekezetünket kérték fel a Mezõföldi
Református Egyházmegye bibliai történetmondó és bibliaismereti versenyének lebonyolítására. Gyülekezeti termünk kicsinek tûnt a nagyszabású verseny megrendezéséhez, ezért a
Szent István Általános Iskola termeit kértük el november
17-ére. Szükség is volt rá, hiszen az iskola aulája is zsúfolásig
megtelt a versenyzõkkel és kísérõikkel. Néhány fiúval reggel 8
órakor elkezdtük a termek berendezését, az asszonyok az ebéd
elkészítését. Hamarosan megkezdõdött a vendégek fogadása,
akik Csákberénytõl Sáregresig, Csórtól Enyingig 15 településrõl érkeztek.

Péntek László esperes úr áhítata után négy csoportban került
sor a verseny lebonyolítására.
Három óvodás és 17 elsõ, második osztályos, 23 harmadik, negyedik osztályos készült a megmérettetésre. Gyermekeink közül az elsõ osztályosok között Nagy Dominika arany-, Sajtos
Patrik ezüstminõsítést ért el. Míg a negyedikeseknél Nagy Vivien ezüstminõsítést kapott.
A felsõsök 51-en mérték össze tudásukat 16 csapatban. Itt már
nem volt korosztályok szerinti beosztás, amely meglátszott az
eredményeken is. Aranyminõsítést értek el a 6. és 8. osztályos
csapataink, míg ezüstminõsítést kaptak az 5. osztályosok, akik
elõször vehettek rész ezen a versenyen.

Másnap, november 18-án (vasárnap) délután Sáregresen körzeti presbiteri konferencián találkoztunk a környezõ települések református gyülekezeteinek vezetõivel. Nemcsak megbeszéltük közös gondjainkat és örömeinket, hanem elõadásokat is
hallhattunk arról, hogy korunk kihívásai között miként tudjuk
feladatunkat örömmel végezni egyházközségünk és egész falunk javára.

A vendégeket dr. Somogyi Józsefné Sárika köszöntötte mint az
iskola igazgatóhelyettese és gyülekezetünk presbitere. A kálozi
fiatalok énekek tanításával készültek Szabó Éva tanárnõ—kántor és Mészáros Szilvia vezetésével.

A következõ szombaton a lányok, asszonyok Polgárdiban kreatív ádventi készülõdésen vettek részt. Ádvent elsõ hetében gyülekezeti énekkarunk szolgált egy ádventi estén Polgárdiban.

December 1-jén Székesfehérváron került sor a megyei presbiteri konferenciára. A Jézus Krisztus által felkínált gyógyulásról
hallhattunk. A Református Iszákosmentõ Misszió vezetõi számoltak be az általuk végzett munkáról. Egyházunk Kálvin tanításának nyomdokain járva mindig is fontos feladatának tekintette a hátrányos helyzetbe kerültek segítését. Ha gyülekezeti
szinten nincs is igény minden munkaágra, de a gyülekezeteken
keresztül lehetõség van a siket, a vak, a kallódó fiatalok (kábítószerfüggésbõl szabadulni vágyók), házassággondozó, iszákosmentõ (alkohol-, játékszenvedély-, gyógyszerfüggõk) misszióba
való bekapcsolására.

Ádvent elsõ vasárnapján tartott istentiszteletünkön az erdélyi
testvéreinkért imádkoztunk közösen a katolikus testvérekkel.
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A vetítõvásznon elénk tárultak Erdély csodálatos tájai, az ott
élõk népviseletei, népszokásai, ahogyan az ott élõk látják. Egy
idõben csendültek fel ugyanazok az énekek a Kárpát-medence
sok-sok templomában, s ugyanazokat a bibliai igéket hallgattuk. Az istentisztelet végén együtt mondtuk az Úr Jézustól
tanult imádságot, énekeltük a székely és magyar himnuszt.

Ádvent második hetében csodálatos lelki élményben lehetett
része mindazoknak, akik itt voltak alkalmainkon.
Elsõ este a vak Bartimeus meggyógyításán keresztül érthettük
meg a sáregresi lelkipásztor örömhírét, milyen csodálatos lehetõséget készít az Úr Jézus Krisztus a mi számunkra is, a mai ember számára. Egy fiataltól õszinte, megható bizonyságtételt
hallhattunk, hogy miként munkálkodik Isten itt, a Mezõföldön
egy fiatal életében.
A következõ este Péntek László esperes úr erõsített bennünket
az Úr igéje által. Szembesülni kellett azzal, hogy Isten igéje bármilyen szelíd és szeretetteljes, döntés elé állítja a szíveket. Lehet elfogadni és lehet ellene mondani az Úr hívó szavának.
Szombaton este Bölcsföldi László nyugdíjas lelkipásztor az õ
végtelen szeretetével és szellemes humorával figyelmeztetett
bennünket, hogy nincs idõ tovább halogatni az Istennek való
engedelmességet. A „majd” a tiszteletteljes elutasítást jelenti,
függetlenül attól, hogy Istennek, vagy felebarátunknak mondjuk. De a nagy kérdés, amelyet még a jelenlévõ elsõ osztályos is
megértett, hogy elhagytuk-e az Isten lelkét, vagy igyekszünk
megvárni, hogy itt legyen az életünkben.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a lelkipásztoroknak
szolgálatukért, és zenészeinknek az éneklés vezetéséért.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz munkánkban, támogatta gyülekezetünket. Köszönöm Pál János
gondnokunknak, a presbitereknek, asszonyoknak, az énekkar
tagjainak, a hittanos gyermekeknek, családomnak az önként
végzett munkát. Az egyházunk által végzett szolgálatok közül
bármelyik felkeltette érdeklõdését, kérjük, jelezze, mert a legtöbb misszió díjtalanul áll mindenki rendelkezésre, sõt, jó néhány a közelben is mûködik, aktív kapcsolatban vagyunk velük.
A nehéz gazdasági helyzet mindenütt érezteti hatását. Mi úgy
látjuk, szerte az országban egyre nagyobb szükség van mind a
gyermekek, mind a felnõttek, idõsek között végzett munkánkra. (A nyári gyermektáboraink iránti érdeklõdés folyamatos,
míg egyre kevesebb a hittanos gyermek.)
Az elmúlt években drasztikusan csökken a támogatóink száma,
míg a támogatás összege csekély mértékben emelkedett, bár
néhányan nagyon sokat vállalnak, hogy szolgálatunkat be tudjuk tölteni. Ha szeretné, hogy munkánkat a jövõben is végezni
tudjuk, kérjük, juttassa el támogatását presbiter testvéreinkhez,
vagy a Kálozi Református Egyházközség 11736051-20003641
számlaszámára!
Nemes Gyula ref. lelkész

A Kálozi Református Egyházközség
istentiszteleti alkalmai
December 24-én, szenteste du. 4 órakor istentisztelet a gyermekek szolgálatával.
December 25-én, karácsony I. napján de. 10 órakor ünnepi istentisztelet.
December 26-án, karácsony II. napján de. 10 órakor ünnepi
istentisztelet.
December 30-án, vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.
December 31-én, óév este 6 órakor óévi hálaadás.
Január 1-jén de. 10 órakor újévi istentisztelet.

Áldott karácsonyt,
Krisztusban bízó újévet kívánok!
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Karácsony csodája
Diurnus naplójában
Csikar hozzászólása:
„...Az életjátékhoz elõbb meg kell születni!...”
A Bibliából:
„Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11)
Egy gyermek születése
nagy öröm. Különösen, ha
reménységgel várják jövetelét. Mert minden kicsiny
gyermekben ott van a jövõ,
a reménység, az élet.
Krisztus megszületett, hirdették az angyalok a pásztoroknak több mint 2000
éve a betlehemi mezõn.
Egy új élet, új reménység
érkezett a földre. A jászolbölcsõt körülállók csak sejthették, hogy mennyire más, „új élet” érkezett meg. Az angyalok
híradása, a csodálatosan fénylõ csillag jelezte: itt valami rendkívüli történik. Bár minden élet kezdete csodálatos, de jó lenne,
ha ez napjainkban nem rendkívüli esemény lenne. Természetes
lenne, hogy a fiatalok társat választanak és örök hûséget fogadnak egymásnak. Mint édesapák és édesanyák betöltenék az Istentõl rendelt küldetésüket. Ma már egyre kevesebbszer találkoznak a fiatalok a gyermekvállalással mint örömmel és a nagy
családdal mint példamutató életcéllal.
Az Úr Jézus születésérõl szóló híradásokban olvashatjuk, hogy
Isten felkéri Máriát és felszólítja Józsefet: vállald a gyermeket.
A karácsony üzenete egy kérés az édesanyához, mert csak önként vállalva lehet „édesanyának” lenni. Felszólítás a férfiaknak: teremtsétek meg a gyermeknevelés körülményeit.
Megdöbbentõ, hogy 17 évvel a rendszerváltás után, egyetlen téren szinte folyamatosan hátrafelé lépünk: az édesanyai hivatás
értékelésében. Emlékszem, pár éve még kitüntették az édesanyát, ha öt fia teljesített sorkatonai szolgálatot. Ma az európai
nõ építse a karrierjét, tanuljon, dolgozzon, élvezze az életet.
De mi egy nõ legcsodálatosabb hivatása? Ha felnevelheti gyermekeit, láthatja, hogy megkapták a legfontosabb alapot, a szeretetet.
Mi egy férfi karrierje? Ha gondoskodni tud a családjáról, láthatja, hogy szorgalmas, becsületes, tisztességes emberek lettek
a gyermekeibõl.
Ha kortársaim megtanulták a bibliai igazságot, rádöbbennek,
hogy a földi kincsek mulandóak. Átéltük, hogy elvehetik a földet és másnak adják vissza. A legjobbnak tûnõ vállalkozás is
csõdbe mehet. Két diplomával is eljuthat az ember a hajléktalansorsig. De aki az Úrban bízik, az soha nem csalatkozik.
Hallanak errõl a mai fiatalok? Vagy majd a saját kárukon kell
megtanulni, és 50, 60, 70 éves korukban kell rádöbbenni: jön a
karácsony, és valami hiányzik, mert kimaradt az életembõl.
Kedves Olvasó! Az üdvözítõ érted is megszületett, hogy életed
legyen, és megelégedetten élj. Nem kell mást tenni, mint elfogadni a Jézus által felajánlott új életet. Igent mondani az Õ hívó
szavára. S akkor minden nap átélhetjük, hogy a Krisztus közelében öröm, reménység költözik az életünkbe.

Így legyen áldott, békés karácsonyunk és reményteljes újévünk, amelyben Isten betölti minden szükségünket!
Nemes Gyula ref. lp.
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Potyondi Adrienn:

Karácsony
Karácsonykor a koldusnak is csuda jó,
A csövesnek meleg szállás, takaró,
Amerikának kéménybe szorult télapó,
A zsidónak Hanuka, hétágú gyertyatartó,
A magyarnak töltött káposzta, halászlé,
József Attila: Betlehemi királyok,
Rozsdás szánkó és jégvirágok.
Karácsonykor a hazugság
Sem jön olyan mélyrõl.
Valakinek magányos randevú karácsonyfával,
Vagy meghitt veszekedés a családdal.
Egy gyereknek csomagolóba erõszakolt törölközõ,
Kandallóra akasztott, éppen el nem égõ zokni,
Vagy a fenyõ körül száguldó vonat.
Karácsonykor mindenki jobb akar lenni.
Karácsonykor nincs az ajándék után semmi.
De kinek mi ez a végsõ beteljesülés?
Pogánynak egy kis-nagycsomag a fa alatt,
Kereszténynek újabb remény maradt.
Karácsonykor minden felnõtt gyerek,
Szülõvel, vagy anélkül, de mindent lehet.
Csillagszórót gyújtani, mézeskalácsot sütni
A nagymama jól bevált receptje alapján,
De lehet csak egyszerûen szeretni a másikat.
A naptárban ünnep a neve. A szívekben?
Honnan tudjam? Nekem minden nap karácsony.

Rejtvény
Dominkó Panna 1. b osztályos tanuló rajza

Nagy Eszter 1. b osztályos tanuló rajza

A karácsonyi rejtvényt a lóugrás szabályai szerint fejtheted
meg.
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A Kálozi SE hírei

Somogyi Ivett rajza

Karácsonyi totó
1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak
jövendölt Jézus eljövetelérõl, hanem találkozott
is vele. Ez a próféta volt:
1. Zakariás
2. Izajás
x. Keresztelõ János
2. Jézus születését Gábriel fõangyal adta hírül
Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt?
1. Jeruzsálemben
2. Názáretben
x. Betlehemben
3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik
uralkodó rendelte el a népszámlálást?
1. Augusztusz rendelte el, hogy írják össze a földkerekséget
2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében
x. Heródes rendelte el a gyermek mészárlás elõtt
4. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok. Kiknek adta hírül az angyal e szavakkal a Megváltó születését?
1. A napkeleti bölcseknek
2. A pásztoroknak
x. A többi angyalnak
5. A Kisdedet elõször köszöntötték:
1. Az egyszerû pásztorok
2. Agg Simeon
x. A napkeleti bölcsek
6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul.
Mi a tömjén?
1. Nemesfém
2. Különleges keleti csemege
x. Fehéres, sárgás színû gyanta, füstölögtetésével áraszt jó illatot
7. Dicsõség a magasságban Istennek és a Földön
békesség az Istennek tetszõ embereknek. Kik
imádkoztak így?
1. Az angyalok serege
2. A pásztorok
x. A napkeleti bölcsek
8. Hol született Jézus?

1. Betlehemben, József rokonainál
2. Betlehemben egy istállóban
x. Názáretben
9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a
két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk
december 28-án. Hogy nevezzük õket?
1. Aprószenteknek
2. Mindenszenteknek
x. Apró vagy Mindenszenteknek
10. Heródes haragja elõl a Szentcsalád elmenekült. Hova menekültek?
1. Erzsébethez és Zakariáshoz
2. Egyiptomba
x. Názáretbe
11. A KARÁCSONY ünnepe:
1. December 24.
2. December 26.
x. December 25.
12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt a
névadás ünnepe. A Jézus név értelme:
1. Megváltó
2. Felkent
3. Elõhírnök
13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a templomban. Ekkor jelen volt két idõs
ember is:
1. Zakariás és Erzsébet
2. Ábrahám és Sára
x. Agg Simeon és Anna
13+1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a
kiskarácsony és nagykarácsony. A nagykarácsony elnevezés magát a KARÁCSONY ünnepét
jelenti. Melyik ünnep a kiskarácsony?
1. Újév
2. December 25.
2. December 6.
A megfejtést január 15-éig adjátok le a
könyvtárban!
A helyesen válaszolók között érdekes könyveket sorsolunk ki.

A 2007-2008-as szezonban a vezetõség célkitûzése 1-7 helyezés elérése, mely biztosítja a stabil
megyei II. osztályú szereplést. Az õszi tabellán
felnõttcsapatunk a 7. helyen áll, nem sok pontkülönbséggel a 6. helyezettõl. Sajnos, volt egy hullámvölgy a csapat életében; 5 mérkõzést vesztettünk zsinórban, de hazai pályán Mezõszilas ellen
szép gyõzelemmel zártuk ezt az idõszakot. A tavaszi alapozást csapatunk január végén kezdi el. A
keretben nagy változást nem tervezünk, esetleg
1-1 poszt megerõsítése jöhet szóba, illetve az ifjúsági csapatból 1-2 játékos kezdi a felkészülést a
felnõttkerettel.
Ifjúsági csapatunk is változatos õszt produkált,
több szép gyõzelem mellett akadtak nem várt vereségek. A problémát jelentõ morális problémákat sikerült az õsz végére megszüntetni, illetve a
megmaradt problémákat a téli alapozás alatt orvosolni. U-16-os csapatunk nyár folyamán nagy
változásokon ment keresztül: nagyon sok
U-11-bõl felkerülõ játékossal vágtak neki az
idénynek. Az eredmények alapján látszik, hogy
nagyon ügyesek. Sajnos, fizikai lemaradásuk van
a többi csapattal szemben.
Az edzõ személye is változott: Kálmán Gyula helyett Pap Ferenc irányítja a szakmai munkát.
U-7, U-9, U-11-es csapatunk az õsz folyamán az
MLSZ-NUPI-tornán szerepelt. Eredményeink vegyesek, de ebben a korban a képzésen van a
hangsúly.
Az egyesület játékosai, edzõi, vezetõi nevében kívánok minden kedves támogatónknak és a kálozi
lakosoknak, szurkolóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Tabellák
Felnõtt
1. Pálhalma
2. Seregélyes
3. Adony
4. LMSK
5. Baracs
6. Enying
7. Káloz
8. Mezõszilas
9. Tác-Csõsz
10. Cece
11. Mezõfalva

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
9
9
8
7
7
5
5
4
9

1
1
3
1
3
3
1
3
2
4
3

1
3
3
5
4
5
7
7
8
7
3

55
59
39
26
27
35
31
35
28
24
24

12. Zichyújfalu
13. Kisapostag
14. Lajoskomárom
15. Sárbogárd
16. Füle

15
15
15
15
15

4
4
4
3
0

3
3
1
3
1

8
8
10
9
14

11 40
25 34
15 30
19 28
14 27
31 24
24 22
32 18
35 17
30 16
19 15
(-15 pont)
28 35 15
19 28 15
13 45 13
19 44 12
9 64
1

1. Mezõszilas
2. Adony
3. Mezõfalva
4. Seregélyes
5. Pálhalma
6. Kisapostag
7. Káloz
8. Baracs
9. Enying
10. Cece
11. Lajoskomárom
12. LMSK
13. Tác-Csõsz
14. Sárbogárd
15. Zichyújfalu
16. Füle

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14

0
1
3
3
4
6
6
7
7
8
9
11
9
9
11
14

64
71
73
47
97
52
47
56
35
32
30
16
30
37
18
10

Ifjúsági
14
12
10
10
9
9
8
8
6
6
4
4
3
3
2
0

1
2
2
2
2
0
1
0
2
1
2
0
3
2
2
0

13
25
20
20
28
21
36
31
33
32
84
74
56
63
73
106

43
38
32
32
29
27
25
24
20
19
14
12
12
11
8
0

Simon Gyula
A Kálozi Sportegyesület a 2007-es évben
208.265 Ft-ot kapott az adó 1 %-ának felajánlásaiból, melyet felszerelésre, utazásra, utánpótlás-nevelésre fordított.
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„Gyújts egy gyertyát, s ahogy
a fénye árad szerteszét,
Megértheted akkor Jézus
Feléd áradó szeretetét.

Ne várj! Nyisd ki hát most
A Szíved ajtaját!
S meglátod, megérzed ekkor
A karácsony igazi varázsát.”

A Kunoss Endre Községi—Iskolai Könyvtár
és a Kálozi Faluház szervezésében

„Szeretetkoncert”
elnevezésû zenés rendezvény lesz

2007. december 22-én, 17 órától
a kálozi római katolikus templomban.

Fellépõk: Horváth Elemér (hegedû),
Horváth Péter (cselló, zongora)

Szajkó Lilla (fuvola)
Szajkó Anikó (fuvola)
Gõbölös Anett (fuvola)

Mûsorvezetõ: Gõbölös Anett

Mindenkit szeretettel várunk!
— 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

