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Jó Kálozt, Európa!
avagy, Álmodj egy Kálozt magadnak…
A tervben az a szép, hogy álomból születik és az ember által alkotás lesz. Megálmodunk valamit, s azt hisszük messze van. Aztán úgy gondoljuk, nem is lehet olyan messze, mert belõlünk
formálódott, majd észrevesszük, hogy itt van a kertek alatt, és csak be kell hordani, mint érett
szénát a pajtába. Az álom a kálozi emberé, s az álmokat mi tervvé gyúrtuk, hogy mikor beérik, élvezzük annak gyümölcsét. Az ember alakítja a gondolatot, s a gondolat az embert.
Nincs ennél szebb kölcsönhatás!
Mi, sokan, káloziak és nem káloziak, akik sok út vezet és nem is elég csak az egyiken
merünk még álmodni, és tenni akarunk végigmenni, hogy azt elérjük. Egyik ilyen
Kálozért, összeültünk, s leírtuk milyen- út lehet a civil szervezetek létrehozása.
nek kell lennie a településnek 2010-ig, Jelenleg községünkben — tudomásom
hogy olyanná váljék, miként beérkezünk szerint — polgárõr, borbarát, lovas, sport
a faluba, úgy érezzük: otthon vagyunk. és ifjúsági egyesületek mûködnek. Újabb
Idáig tartott az álom. Aztán arról is be- civil szervezetek létrehozása erõsítené a
széltünk, hogyan lehetne mindezt megva- közösségi szellemet. Személy szerint eblósítani. Csoportonként kidolgoztunk bõl a formából hiányolom a nõi aktivitást,
egy-egy témát, majd összevetettük, fõként, mert õk azok, akik egyik pillanatösszedolgoztuk, hogy az egységes legyen, ról a másikra képesek a közösség érdekés máris egy komplex fejlesztési tervvé vált ben aktívvá válni. A másik út lehet egy
a kezünkben. Ez a terv azonban senki he- szociális térkép elkészítése, ahol az azolyett nem old meg semmit, csak segít. nos gondokkal küzdõ embereknek lehetMindenkinek olyan lesz az élete, ami- ne programokat szervezni, hogy problélyenné a gondolatai teszik. Ha szemét- máik megszûnjenek. Következõ lehet az
dombon akar élni, szemetelni fog. Aki azonos érdeklõdésû embereknek történõ
csak magában rágódik, az önmagát falja programok szervezése is. (Volt rá példa,
föl. Ha többen vagyunk azok, akik nyitot- hogy magánkezdeményezésre megnéztak vagyunk a világra, és együtt rezdülünk tük a Terror Házát, aztán a faluban fela változásokkal, ha a változásokat meg- csendültek politikai, lejárató vélemépróbáljuk a magunk javára fordítani, ak- nyek. Az embereknek tudomásul kellene
kor meg lesz az eredménye a munkánk- venni végre azt, hogy minden ember más,
és minden ember a maga harcát küzdi az
nak.
életén keresztül — legyen az bárki —, és
A terv a következõ pontokra épül fel:
mindenkinek ezt tiszteletben kell tarta1) a faluközösség fejlesztése;
nia!) A közösségi élet fejlesztéséhez tar2) a tiszta, rendezett Kálozért;
toznak még: elõadói estek, intézményi
3) a munkanélküliek és a csökkent mun- nyílt napok, kirándulások, vetélkedõk
kaképességûek részére munkalehetõség szervezése stb.
biztosítása;
2) A tiszta, rendezett, virágos Kálozért
4) az infrastrukturális helyzet áttekintése nevû pontban elsõ helyen az emberek egy
és fejlesztése;
részének a szemléletváltása a cél, a sze5) az ökoszociális mezõgazdaság megte- meteléstõl a gazos kertekig sorolhatnánk
remtése;
az ebben rejlõ okokat. Tudatosítani azt a
6) a természeti értékeink feltárása és tényt, hogy a környezet mindig az emberi
hasznosítása;
élet része, hogy a környezet mindig minõ7) a turizmus-beindítás lehetõségeinek síti az ott élõ embert. A virágos, rendezett
feltárása;
községben az emberek felszabadultabbak, jobban képesek az örömök befoga8) a szélpark megvalósítása;
9) Káloz jövõképének meghatározása, dására. Szükség van a zöldterületek növelésére, parkosításra, köztéri padok és
összegzése.
Nem kis feladatok, ha végignézünk a lis- asztalok felállítására. Utcák és lakóházak
tán, kemény tuskónak tûnik mindegyik, versenyét megszervezni, melyik utcában
de ha fogást találunk rajtuk, talán formál- és udvarban nyílik a legtöbb virág. Idetartozik még a rágcsálóirtás is, amelyet
hatóak lesznek.
1) A faluközösség fejlesztése talán a leg- rendszeressé és egységessé kell tenni.
csomósabb, legnehezebb feladat, mert az 3) A harmadik pontban foglaltakon szinembereket eszmefuttatásuk kerékvágó- tén nehéz fogást találni, mert az, hogy vajából nehéz kidöccenteni. Nehezíti a tel- laki idetelepít egy üzemet, amíg nem kéjesítést, hogy általában nagyon sok ember szül el az M8-as autópálya, tényleg álmokétszer annyit dolgozik, mint kellene, s a dozásnak tûnhet, de meg kell próbálni,
közösségi életre már nem jut ideje. A kö- mert semmi sem lehetetlen. Ha ez megzösségi élet, az együtt gondolkodás fel- valósulna, akkor is inkább — s ez saját vélendítése mégis szükséges, hiszen a tele- leményem — azok helyezkednének el ott
pülés lényege az itt élõ ember, a közössé- többségében, akik Fehérvárott dolgozgi ember, aki alakítja közvetlen környe- nak. Viszont megvalósulhat akkor, ha ez
zetét, motorja a fejlõdésnek. A célhoz a program teljesül, különösen az

ökoszociális mezõgazdaság meghonosodása esetén.
4) Az infrastruktúra összetettebb, mint
azt a legtöbben gondolnák. Idetartozik
minden, ami a gazdaság fejlõdésének, az
emberek jó közérzetének alapja lehet.
A) Lakáspolitika: fontos, mert a lakások
hosszú életûek, és nagy tér- és környezetformáló hatásuk van, az életszínvonal
meghatározója és a fogyasztások generálója. Négy pontba foglaltuk a szükséges
intézkedéseket: a) önkormányzati telkek
kialakítása a rendezési terv szerint; b) a
fiatal házasok letelepedésének elõsegítése ingyenes közmûvesített telekkel és jelentõsebb anyagi támogatással a felhasznált saját erõ arányában, ez ugyanis nem
kiadás lenne, hanem befektetés. Nõne a
lakosságszám és a gyerekszám is, ami az
önkormányzatnak lényegesen nagyobb
bevételt jelent milliós támogatások esetén is. c) A település Zsodoma nevû részén meg kell kezdeni a rehabilitációt. A
Szederfa utcában az üres telkeket rendbe
kell tenni, a rossz és veszélyes épületeket
lebontani, s ezeken a telkeken lehetne
felépíteni az ún. szoc.pol.-os lakásokat. A
Táncsics utcát az ott lakók és uniós pénzek bevonásával építészetileg helyre kell
hozni. Egyfajta skanzen lehetne az a rész,
mivel ez az utca hordozza magában a régi
XX. század eleji Káloz jegyeit a leginkább (nem ékelõdött be új ház). Jelenleg
is rendelkezésre állnak uniós források. d)
Indokolt lenne kis alapterületû önkormányzati bérlakások (fecskelakás) építése, amelyben meghatározott ideig lakhatnának az újonnan házasságot kötött fiatalok. A szolgálati lakások felújítását
folytatni kell.
B) Az energia-, víz és csatornaellátással
kapcsolatosan fontosnak tartjuk az elektromos légvezetékeket földkábelekre cserélni, elsõként a település központjában
kandeláberek felállítása a közvilágítási
lámpaoszlopok kiváltása miatt. Az ivóvíz
vastartalma magasabb a megengedett értéknél, ezt vastalanító beépítésével meg
kell oldani. A szennyvízcsatorna kiépítésének szükségességével mindenki tisztában van.
C) Helyi közlekedéssel kapcsolatosan a helyi utak és járdák megépítése elengedhetetlen, ami szerepel a csatornaépítési pályázatokban, tehát a csövek lefektetése
után aszfaltos utakat épít a kivitelezõ. Az
utak aszfaltozásának költsége: kb. 130
millió forint, a járdák betonozása 75 millió forint lenne.
D) A távközlés területén szükségesnek
tartjuk a mobiltelefonok vételi lehetõségének javítását, valamint a helyi hálózaton mûködõ internet megvalósítását.
E) Az egészségügyi, kulturális, szociális ellátás területén a következõ fejlesztések
szükségesek: orvosi rendelõben: kis labor
kialakítása, terápiás lehetõségek megvalósítása, és a szakellátás bõvítése (nõgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet,
eseti szûrõvizsgálatok). A fogorvosi rendelõben a mûszerezettség 8 éves, cseréje
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vagy felújítása a közeljövõben esedékessé válik; a rendelõhöz tartozó szolgálati
lakást renoválni kell. A könyvtárat szükséges volna egy külön olvasóteremmel és
raktárral bõvíteni. Ki kell alakítani vagy
építeni egy mûvelõdési házat, ahol több
száz személy is elfér, pl. lakodalom, szüreti bál, illetõleg más rendezvény lebonyolítása esetén. Egyik javaslat a régi református iskola épülete. A filmszínház, a
mozi, szakkörök, ünnepségek lebonyolításának a helyszíne, amelyet vizesblokkal
kell bõvíteni.
E) Nevelés, oktatás infrastruktúrájának
fejlesztésénél az óvoda környezetének
parkosítása került elõtérbe, az iskolánál a
nyelvi és informatikai eszközök, valamint
fûtési rendszer fejlesztése. Az iskola mellett a dégi út megépítése után szükséges
kerítés, zebra és olyan átjáró építése,
amely megakadályozza, hogy a gyerek
közvetlenül az útra léphessen.
F) A szociális ellátás javítását a képzett
személyek felvételével kell elvégezni, valamint a gondozási központ technikai felszereltségének fejlesztésével.
G) Az egyéb szolgáltatások infrastruktúrájánál meg kell említeni egy megújult településközpont kialakítását üzlethelyiségekkel, pl. fagyizóval, elektronikai javítómûhellyel, fodrászattal, kozmetikai szalonnal stb. A régi ktsz helyén egy piactér
kialakítására lenne szükség, fedett betonasztalokkal és vizesblokkal. Szükség van
egy gépjármûparkolóra, ahol eddig a
közterületen tárolt jármûveknek lehet
helyet biztosítani; egy melegkonyhás étteremre, és panzióra. Elengedhetetlen a
postahivatal kulturáltabb elhelyezése is,
valamint egy bankautomata telepítése a
postán vagy a takarékszövetkezetnél.
Meg kell oldani a most befejezésre kerülõ rekreációs park bõvítését tenisz- és fedett tekepályákkal, szaunával. A község
területén több játszótér felállítása szükséges.
5) Az ökoszociális mezõgazdaság visszatérést jelent az extenzív gazdálkodásra, a
szürke marha, a mangalica és más õshonos állattenyésztési módszerekre, a kertészeti növények és a gyümölcsök termesztésére, azok helyi (vagy egy kistérségi) üzem általi feldolgozására. E fajta mezõgazdasági tevékenység több kézi erõt
igényel, amely ténylegesen felszívja a helyi munkaerõ-felesleget, a kiépülõ piac
lehetõséget biztosít az árusításra. A helyi
településrendezési tervben valószínûleg
a képviselõ-testület kijelöli azon területeket, amelyeken csak ilyen tevékenységek folytathatók. Várhatóan az Ország út
és Fehérvári utaktól keletre esõ részen.
6) A természeti értékeink feltárása és
hasznosítása: a Sárrét tele van védett állat- és növényfajokkal, folyókkal, tavakkal, amelynek megismerése, megismertetése sokaknak érdekes elfoglaltságot jelent. Sokan járnak, sétálnak le, mert a természet vonzza az embert. Ahhoz, hogy az
ember ott tartózkodhasson, hosszabb
idõt eltöltsön, szükségesek padok, aszta-

lok, játszótér, tûzhely, vizesblokk, a növény- és állatvilágot bemutató tablók, az
asztalok fölé nádtetõ, árnyéknak és esõbeállónak. A célközönség a kálozi ember
és esetleges turisták.
7) A turizmus-beindítás lehetõségének
feltárásakor elgondolkodtató, hogy
Káloz nem a világörökség része — legalábbis egyelõre —, és mégis, ilyen elõnyök nélkül tervezhetõ-e egyáltalán. Hiába vagyunk büszkék a templomokra,
szobrokra (a kastélyra nem lehetünk és a
belmajori halastavakra sem, s valljuk
meg, a Sárrétnél is vannak kiesebb tájak),
ha a földön járunk, el kell ismernünk,
hogy a legtöbb településen vannak ilyen
látnivalók, s ha sehol nem volnának, a
megtekintésük akkor sem kerülne több
idõbe, mint fél nap. Egyértelmûen látszik, hogy a kálozi ember ebben az esetben is csak a fantáziájára számíthat és a
szorgalmára, de mindehhez kiépített infrastruktúra szükséges. A terv szerint a turizmus beindításának lehetõségei: erdei
iskolák szervezése gyerekeknek, ahol természet-közelben tanulhatnak térképolvasást, turistajeleket, tájolóhasználatot,
vadlesre járhatnak képzett személyekkel,
megismerhetik a vizek élõvilágát, halakat, gombákat stb. Nyári táborok szervezése, ahol a gyerekek agyagozást, fafaragást, fonást, szövést tanulhatnának.
Részt vehetnek lovas programokon,
sportnapokon, horgászaton stb. Ehhez
szállás kell a megfelelõ személyzettel.
Felnõtteknek is lehet programot szervezni. Egyszerre kell egy egész busznyi embert idehozni kidolgozott programokra.
Gondoljunk a vadászatra, horgászatra, a
környék kastélyainak megtekintésének
lehetõségére, lovas programokra, szüreti
felvonulásra, borversenyre, falunapra,
disznóölések izgalmára, kerékpártúrákra, s ne feledjük azt sem, hogy a kálozi
„hegyen” finom bor is terem. A szállás
magánházaknál is megoldható, hiszen a
falusi turizmus lényege ebben rejlik. Beláthatjuk, hogy ötnapos változatos programok könnyen szervezhetõk, csak egy jó
szervezõre van szükség.
8) A szélpark megvalósításáról már korábban írtam részletesen. Ma ez a Sárvíz
kistérség programjában szerepel.
9) Káloz jövõképének meghatározása,
összegzése: itt említem meg, hogy a Malom-csatorna töltésén épülõ és a falvakat
összekötõ kerékpárutak szerves részei a
fejlesztésnek, amelyek tovább alapozhatják a turisztika beindulását, s amelyek hamarosan megépülnek.
Ha mindegyik elem megvalósítását nézzük külön-külön, akkor azt mondhatjuk,
hogy sokat még társadalmi munkában is
el tudnánk készíteni, s egyáltalán nem
tûnnek álmodozásnak; ha az egészre
kompletten tekintünk, akkor azt mondhatjuk, igen, ez kell! Nagyobb beruházás
a szennyvíz, s ebben az utak aszfaltozása,
de ennek megvalósításához is politikai
ígérettel (?) bírnak a pályázó önkormányzatok. Ez a felsorolás nem teljes —
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helyhiány miatt is —,de arra mindenféleképpen elég, hogy megindítsa mások fantáziáját, és ötletekkel gyarapítsa tervünket, amit természetesen folyamatosan
újra kell gondolni. Nem szabad leállni
2010-ben és kényelmesen hátradõlni még
akkor sem, ha minden feladat elvégeztetett, hanem folyamatosan gyarapítani,
igazítani kell ahhoz, hogy egy jó, élhetõ
Kálozon éljünk, európai körülmények
között.
Három és fél éve lakom Kálozon, de úgy
látom háromféle Káloz van. Az egyik a
zsodomai rész, a másik a falu többi része.
A harmadik pedig a szõlõhegy. Míg a faluban mogorva emberekkel találkozok
többnyire, a szõlõhegyen csak vidám emberekkel. Amíg a faluban alig köszönnek
egymásnak az emberek, a szõlõhegyen
pohárral köszöntik az arra járót, amíg a
faluban állandóan a közmunkásokkal
kell a szemetet összeszedetni, addig a
szõlõhegyen nem látok szemetet. Amíg a
faluban büntetni kell, hogy egyesek megmûveljék a kertjüket, a szõlõhegyen
öröm végignézni. Van tehát minta a falun
belül is, nincs tõlünk nagyon messze a jó
közösségi mentalitás, a tiszta, rendezett
terület, s hogy esetleg ezt a kálozi bor teszi? Akkor meg kell kóstolni! Talán csak
ennyin múlik, hogy derültebben tekintsünk a világra…
(Lónay Gyula)

FELHÍVÁS!
2004. május 1-jén,
elsõ alkalommal kerül
megrendezésre a

„Káloz Szépe
2004”
szépségkirálynõ-választás.
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik elég bátorságot és elhivatottságot éreznek magukban.
A verseny gyõztese egy évig viseli a
kitüntetõ „Káloz Szépe” címet és
képviseli falunkat az Aba Napok alkalmából megrendezésre kerülõ
„Sárvíz Szépe” szépségkirálynõ-választáson.
A versenyen valamennyi induló emléklapot és tárgyjutalmat kap.
Az indulókkal szemben támasztott
követelmények:
– állandó lakóhely Kálozon,
– 14-26 év közötti életkor,
– hajadon családi állapot.
Nevezni 2004. április 1-jéig lehet
személyesen a Faluházban
(Szent István tér 3., 25/496-060)!
Támogatóink: Káloz Község Önkormányzata, László János, László Jánosné, Ács József, Bálinger István, Kovács Eszter.
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TISZTELT KÁLOZI LAKOSOK!
Káloz Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2004. február 16-án elfogadta önkormányzatunk 2004. évi költségvetését.
Költségvetésünk 2004. évi 329.917.000 Ft
kiadási és ezzel egyezõ bevételi fõösszeggel számol. Ezen költségvetés tárgyalását
megelõzõen elkészített költségvetési
koncepció közel 50 millió forint mûködési, költségvetési hiányt mutatott ki. Ennek oka az önkormányzat és intézményei
kiadásainak fedezetlen és folyamatos növekedése. E hiány mértéke a bruttó bázisköltségvetés (2003. évi költségvetés)
17%-a olyan magas, hogy önkormányzatunk adósságspirálba kerül, ha az ellenlépéseket idõben nem képes megtenni. A
hiány csökkentésének irányai nem szerteágazóak. Nagyrészt a bér/létszám és járulékai elõirányzatokban jelentkeznek.
A mára már tovább nem finanszírozható
kiadási tételeket csak kisebb részben lehet a dologi kiadásainkra hárítani.
Amennyiben késleltetjük a szükséges intézkedések megtételét, úgy önkormányzatunk alapfeladatainak ellátása és munkahelyek megtartása is veszélybe kerülhet. Mindenki elõtt ismert, hogy az államháztartási kapcsolatokból származó
önkormányzati bevételek (állami normatíva és SZJA) messze elmaradnak a jelenlegi feladatstruktúránk által megkívánt
mértéktõl. Mûködésünk óta elõször jelenik meg költségvetésünkben hitel-elõi-

rányzat. A hitel további növekedését meg
kell akadályozni, az eladósodást megelõzõ döntéseket meg kell hozni. Az ellenlépéseket úgy célszerû megtenni, hogy az
önkormányzat kötelezõ és vállalt feladatai, valamint az intézmények mûködése
ne sérüljön. A munkahelyek nagy része
továbbra is biztosított legyen. A 2005.
évre számítható (áthúzódó) mûködési
költségvetési hiány legalább 3% alá csökkenjen. Ugyanakkor mindezek mellett
fontos, hogy a tervezett községi és intézményi fejlesztések (községrendezési terv
elkészítése, a könyvtár és a ravatalozó
épületének felújítása, útépítés, csatornázás, iskola-fûtéskorszerûsítés stb.) megvalósuljanak. Mindezeket csak a pályázati lehetõségek maximális kihasználása
mellett valósíthatjuk meg. Információink
szerint ebben az évben lehetõség lesz pályázati önrészek megpályázására is. Ezen
intézkedések egyik meghatározó szegmense, hogy képviselõ-testületünk döntése értelmében az önkormányzati mûködés egészét tekintve a kötelezõ elõresorolásokon és a minimálbér emelkedésen túl 2004. évben nem számol bérfejlesztéssel. Elsõsorban azért nem, mert
ennek forrását csak a fejlesztésnek megfelelõ mértékû létszám/bér csökkentéssel
lehetne megteremteni. Véleményünk
szerint ez csak „fûnyíró-elven” lenne lehetséges. Másodsorban azért nem, mert
az emelés elmaradásán túl is komoly bá-

Töredékek a képviselõtestület döntéseirõl
2003. november 27-i képviselõ-testületi
ülésen megállapításra kerültek a 2004.
évi szemétszállítási díjak. 2004. január
1-jétõl a lakossági kukás hulladékgyûjtés
szolgáltatási díja — minden lakott ingatlan után — 110 literes edény esetén, bruttó 6.708,- Ft/év. A Vertikál Rt. továbbra
is fenntartja az egy- illetve kétfõs családok részére a 40%-os díjkedvezményt.
Az érintettek esetében az éves szolgáltatási díj bruttó 4.025,- Ft/év.
Ezt követõen döntöttek a helyi Ország u.
2/b. szám alatti szolgálati lakás orvosi
rendelõvé minõsítésérõl, majd az általános iskolához történõ két fõ biztonsági õr
felvételérõl, akiknek foglalkoztatása a fegyelem fenntartása érdekében szükséges.
2003. december 18-án elfogadásra került
a közüzemû vízi közmûrõl szolgáltatott
ivóvíz díja, mely 2004. január 1-jétõl 161,Ft/m3 + áfa.
2004. január 27-én napirendre került az
óvodai konyha üzemeltetésének vállalkozásba adása. A képviselõ-testület a
veszteséggel mûködõ konyha mûködtetését — a költségvetési hiány lefaragása
érdekében — nyílt pályázati eljárás kere-

tében meghirdette. A következõ napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy a
költségvetési hiány fedezetére támogatási igényt nyújtunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (mûködési
forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. A rendkívüli károk következményeinek enyhítését célzó pénzügyi
„Katasztrófa-alap”-nál megerõsítették a
tagsági jogosultságot, mûködéséhez 20,Ft/fõ/év támogatást biztosítottak. Végül
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai kerültek szabályozásra.
A 2004. február 16-i ülésen az önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetése 329.917.000,- Ft bevételi és kiadási fõösszeggel elfogadásra került,
melybõl a mûködési hiány 22.588.000,Ft. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjait — 2004. április 1-jétõl —
20%-kal megemelték, majd a vízközmû
díjból származó önkormányzati kintlévõség behajtására az Intrum Justitia Kft.-t
bízta meg a képviselõ-testület.
Az ülésekrõl készített jegyzõkönyvek a
községi könyvtárban megtalálhatóak.

zisba beépült hiány van rendszerünkben.
Nem beszélve a 2004. évben jelentkezõ
áfa és energia áremelések hatásainak
megjelenésérõl, forrásaink reálértékének folyamatos csökkenésérõl, az infláció központi alultervezése miatt. (Ami
5,8%-ban van jelenleg meghatározva, de
várhatóan 6,5–7,5%-ban fog teljesülni.)
A költségvetés egyensúlyának biztosítása
érdekében halaszthatatlanná vált, hogy
szervezetünkre jellemzõ átlagbérek és
juttatások figyelembevételével legalább 7
fõ alkalmazotti létszámcsökkentés realizálódjon rendszerünkben. Ezt a jelenlegi
feladatokhoz szükséges munkaidõmérlegek és a tényleges feladatátvitel okmányai oly módon támasztják alá, hogy a
csökkentés és a feladatátcsoportosítás
esetén az alapfeladatok megmaradnak,
munkahelyek és státusok számottevõen
nem sérülnek. Részletes elõterjesztéssel
a 2004. júliusra tervezett testületi ülésen
foglalkozunk. Az elõterjesztést az intézményvezetõk javaslatainak figyelembevételével fogjuk elkészíteni. ÖNHIKItámogatás igénybevételére pályázunk,
ettõl mintegy 10 millió forint eredményt
várunk. A tervezett intézkedésekkel
megteremthetjük a kötelezõ feladatok és
a többséget érintõ biztonságos gazdálkodás feltételeit. Felismerve a helyzet súlyosságát a meghozott intézkedések következtében a várható költségvetési hiány ebben az évben 22,5 millió forint.
Már 2004. év második felétõl érezhetõen
javul költségvetésünk helyzete, de 2005.
évtõl várhatóan hiány, illetve hitel nélkül
kell mûködnünk.
Képviselõ-testületünk szilárd meggyõzõdése, hogy a most meghozott intézkedések következetes megvalósításával, úgy a
fejlesztések iránti igények, mint a szakmai igények kapcsán meglevõ elvárásoknak eleget tudunk tenni. Egész évben következetesen racionális, szakmai és gazdálkodási magatartást szükséges minden
vezetõnek és dolgozónak tanúsítani közös jövõnk, szilárd megalapozása érdekében.
Weisengruber Imre polgármester

ÜNNEPI MÛSOR

2004.
március 15-én,
18.00 órától ünnepi
mûsor a moziban.
Utána fáklyás felvonulás
az emlékmûhöz,
ahol koszorúzás és
közös éneklés lesz.
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Aranyalma hírek — „Iskola a láthatáron”
apróban
Tímár Gergõ rajza (6 éves)

Generali – Providencia SZIMBA intézményvezetõi pályázatán
óvodánk 100.000 Ft támogatásban részesült. Az elnyert összegbõl képességfejlesztõ játékokat, udvari mozgásfejlesztõ játékokat vásárolunk. A biztosítótársaság az országban 10 intézményt
részesített díjazásban, ezért is különösen nagy öröm a nyertesek
között lenni.
A 2004-es év pályázati híre még: a Zöld Napokra beadott pályázatunk 180.000 Ft-os támogatást kapott. Ez a pénz intézményünk és környékének szépítésére lesz felhasználva.
Az elmúlt hetekben megbeszélésekre vártuk a szülõket. A középsõ-, nagycsoportban pedig nyílt napra várták a gyermekek
szüleit. A csoportok ezeken a napokon ízelítõt adtak az óvodai
élet mindennapjaiból az érdeklõdõ édesanyáknak, édesapáknak.
A nagycsoportosok farsangi hívogatóval járták végig a csoportokat, s a tornaszobába tréfás maskarával derítették jókedvre a
kisebb társaikat.
Az óvodai élet hagyományos programjai közül február 26-án
került megrendezésre az óvodai „FARSANG”. Ez a nap a jókedv, a mulatozás, evés-ivás napja volt. A gyermekek ötletes jelmezekbe öltöztek.
Az óvodai beíratás 2004. március 8-9-10-én lesz.

eMagyaroszág Pontok
Kálozon
Nyertes pályázatok
Támogatásban részesült a Faluház-Teleház és a
Községi-Iskolai Könyvtár a közösségi internethelyek bõvítése illetve létrehozására (eMagyarország Pont) benyújtott pályázata.
A támogatás mértéke:
Faluház: 1.050.000 Ft, melyet új gépek beszerzésére fordítanak.
Könyvtár: 1.225.000 Ft értékben 2 db számítógép,
chipkártyaolvasó és szoftverek, 1 db nyomtató.
Mindkét telepítési hely természetbeni támogatás formájában 18 hónapon keresztül 128 kbit/sec sávszélességû internet-hozzáférést és 18 havi internethasználatot kapott.
A pályázatnak önköltsége nincs.
Az eMagyarország Pont szolgáltatásról bõvebb tájékoztatást a „Hírmondó” következõ számában közlünk.

Az iskolába lépés a gyermek számára teli van várakozással.
Minden gyermek mélyen éli át az elsõ nap élményét, az iskolába
lépés pillanatát.
De vajon ki iskolaérett?
Az iskolára való alkalmasságot sokan és többféleképpen fogalmazták már meg. Tudnunk kell, hogy minden e célból lefolytatott vizsgálat egy prognózist fogalmaz meg: a jelen alapján feltételezzük, hogy a jövõben megfelel a gyermek.
Mégis bátran állíthatom, hogy az óvodapedagógusok 90%-ban
helyesen mondják ki a kezük alatt több évet töltõ gyermekrõl,
hogy iskolaérett, elkezdheti az elsõ osztályt, képes lesz elviselni
a váltást és teljesíteni a feladatokat. A döntés mindennek ellenére mindig a szülõ kezében van.
Mikor is jut el a gyermek az iskolaérettség fokára? A gyermek,
amikor betölti a 6. életévét tanköteles korúvá válik, de nem tankötelessé. Tehát joga van az óvodában maradni.
Iskolaéretté válik a gyermek, ha testi, biológiai, egészségi állapota kielégítõ, hogy ez által is alkalmazkodni tudjon az iskolás
életmódhoz, és kialakultak azon képességei, melyek a tanulás
folyamatához elengedhetetlenek. Beszéde formailag, tartalmilag megfelelõ, jól, világosan, érthetõen fejezi ki magát. Kialakult feladattudata, megérti a feladatot, pontos, jó megoldásra
törekszik. Sokoldalú érdeklõdése. Tud kapcsolatot teremteni
másokkal, beilleszkedni a közösségbe, alkalmazkodni. Mindig
együttmûködõ, önálló, kötelességtudó, fegyelmezett tud maradni. Figyelme tartós, megfigyelõképessége pontos. Komplex
matematikai jártassággal rendelkezik, és még sorolhatnám
hosszasan.
Talán elfogultság nélkül állíthatom, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy a gyermekeinket felkészítsük az iskolára. Felsorolnék néhány dolgot feladataink, törekvéseink közül:
Törekszünk a rendszerességre, megfogalmazzuk elégedetlenségünket a gyermekekkel szemben. Megtanítjuk a gyermeket a
felnõttel való együttmûködésre és partnernek tekintjük õket.
Engedjük, hogy kipróbálja magát, ügyességét. Biztosítjuk a
mozgás lehetõségét. Idõt adunk a beszélgetéseknek. Megvárjuk, míg rátalál egyéni gondolataira.
Mindig teljesíthetõ feladatot adunk. Megadjuk a tévedés lehetõségét is. Biztosítjuk a nyugodt, békés egymásra figyelést.
Mindezek mellet ügyelünk arra, hogy ne teremtsünk megszégyenítõ szituációt. Nem mondjuk ki helyette a helyes megoldást, nem csináljuk meg helyette az õ feladatát, de segítünk
neki. Nem kényszerítjük rá a papír-ceruza munkára, ha még
erre nem érett. Nem gyakoroltatunk kockás-vonalas füzetbe
betûket, számokat. ÉS NEM IJESZTGETJÜK ÕKET AZ ISKOLÁVAL — majd meglátod…, majd az iskolában…
Farkasné Nagy Csilla óvónõ

Káloz a világhálón
Községünk honlapja elérhetõ a

www.kaloz.hu címen.
A tartalomból:
Szavazó — szavazzon az ön által legszimpatikusabbnak
tartott képviselõre
Fórum — szóljon hozzá a témákhoz (Káloz—Dég
összekötõ út, Faluvízió, Helyi ügyek, Sport) stb.
Kultúra, Káloz története, Civil szervezetek,
Intézmények, Pályázatok!
Minden egy helyen!
Látogassa, olvassa, írja Ön a község honlapját!
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Lõrincz Lajos:

Március fényei
Fakó, gond-felleges ég homálylott,
majd paskoló zápor zuhant, vágott
vásárosok közé ama napon,
s csordult a víz esernyõn, kalapon
Ám fény-özönnel fölfénylett mégis
a homály, a Föld s a magas Ég is!
Nem égi fény, Fárosz gyúlt, világolt,
s ragyogta be a magyar világot.
Petõfié s az ifjaké e láng,
s ma is még tisztán hajnallik reánk!
Vágy, hit ép lélek, akarni szabad,
merész fény s talpra-hívó tûz-szavak!
S országnyi tûz lett, avar-égetõ,
ország-szabadságban reménykedõ!
Majd égre szállt, csillaggá változott,
s Európának példával áldozott!

Takács László rajza (7.b o.)

Mi történt március 15-én?
Kora reggel a Pilvaxban gyülekeztek az
ifjak. Ott volt Petõfi, Jókai, Vasvári, Irinyi. Innen elindultak az egyetemek
felé, hogy összetoborozzák a fiatalságot. Elõször a leendõ orvosokhoz, majd
a jogászokhoz mentek, Jókai fölolvasta
a Kiáltványt, Petõfi pedig a Nemzeti
dalt és a 12 pontot. Már több százan
voltak a szakadó esõben, s egyre többen csatlakoztak hozzájuk. S már ezren
is lehettek, amikor a menet megérkezett Landerer nyomdájához. A nép nevében lefoglalták a sajtót, s azonnal
nyomtatni kezdték a 12 pontot és Petõfi költeményét. A nyomtatványokat ezrével osztották szét a pesti nép között, s
az emberek elgondolkodtak a Nemzeti
dalban föltett kérdésen: „Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez a kérdés, válasszatok!”
Délután 3 órára gyûlést hirdettek a
Nemzeti Múzeum elõtti térre. Az esõ
ellenére tízezer ember gyûlt össze. Ide
már nemcsak az egyetemi ifjak jöttek
el, jelen volt a polgárok és munkások,
parasztok és nemes urak, férfiak és
nõk. Jókai itt is felolvasta a 12 pontot,
amelyben összefoglalták, mit kíván a
magyar nemzet. Petõfi elszavalta a
Nemzeti dalt. A tömeg üdvrivalgással
fogadta. A Múzeum elõl a városházára
indultak, hogy aláírassák és elfogadtassák a 12 pontot a polgármesterrel. Ekkor az a hír terjedt el, hogy a helytartó-

Lónay Gyula rajza (5. o.)

tanács katonákat vetett be a forradalmi
tömeg ellen. A emberek nem ijedtek
meg, átvonultak a hídon — 20 ezren
voltak már — Budára a helytartótanácshoz, élükön Petõfi, Vasvári, Irinyi,
Jókai, Nyáry Pál, Klauzál s Egressy Gábor, a híres színész. Benyomultak a fényes palotába, s követelték a katonaság
visszahívását, Táncsics Mihály börtönajtajának kinyitását s a cenzúra eltörlését. A helytartótanács reszketett a tö-

megtõl, s mindenbe beleegyezett. A
nép diadalmasan kiszabadította börtönébõl Táncsics Mihályt.
Este a Nemzeti Színházban Egressy
Gábor elszavalta a Nemzeti dalt,
amelynek refrénjét kórusban mondta
utána a boldog közönség:
„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.”
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Mesedélutánosok a Parlament
gyermekkarácsonyán
A könyvtár mesedélutános csoportja mint a „Szervusz Európa”
pályázat gyõztese jutalmul a Parlamentben karácsonyozhatott.
Pályázatukban számítógépes prezentáción mutatták be községünket. Felsorakoztatták Káloz történelmi múltját, szépségeit,
értékeit, intézményeit; mindazt, amit õk fontosnak tartanak, és
Európának megmutatnák, Európába vinnének.

Az egész napos ünnepség parlamenti sétával kezdõdött. Ezt követte az ünnepi mûsor, melynek a csoport is része volt, mint azt
láthattuk a TV közvetítésében is. A színpadon bemutatkoztak a
gyerekek, utána pedig mindenki megtekinthette pályázatukat.
A Vadászteremben izgalmas perceket töltöttek a Csodák palotája játékaival, élvezték az érdekesebbnél érdekesebb játékokat. Délután kezdõdött a „Barangolás Európában”; melynek
során a Parlament folyosóit körbejárva megismerkedhettek a
gyerekek az Európai Unió minden országával, azok egy-egy nevezetességével, sajátosságával. Megcsodálták a spanyol táncosokat, majd õk maguk is tanultak egy olasz táncot, vetélkedõn
vehettek részt. Mire megtelt az útlevelük az országok pecsétjével, addigra nagyon elfáradt a kis csapat.
Szárnyaszegetten, de élményekkel, ajándékokkal teli, boldogan, egy életre szóló emlékkel indult haza a csoport.
Köszönjük Németh Nórának a munkáját, segítségét, felkészítését a pályázathoz.
A pályázatban részt vettek: Csonták Boglárka, Kadlecsik Tamás Márk, Karlovics Dávid, Pál Tibor, Somogyi Ivett, Somogyi
Tekla, Szimandel Mária, Tóth Krisztián, Tóth Zsolt, Vincellér
Bence, Weisengruber Csanád.
/Simon Miklósné/

Rejtvény
Írd be a hiányzó szavakat a megadott
versidézetekbe. Mi a vers címe, ki az írója?
A megfejtéseket (3 vers címe és költõjének neve, valamint a
teljes versszakok szövege) április 1-jéig add le a könyvtárban.

A Kálozi Ifjúsági
Egyesület vezetõségének
újraválasztása

Cseke Ferenc rajza (5. o.)

1. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te népek ...............................................
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy ................................
2. .................................. nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj babám, nem megyek ................;
Nemzetemnek vagyok katonája.
3. Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha ......................... voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak .................... lenni,
Százszor ......................... és viharvertek.

2003. december 30-án új vezetõséget választott a Kálozi Ifjúsági Egyesület.
Az új elnök: Reznyák Norbert, alelnök: Horváth Péter, titkár: Simon Rita és elnökségi tagok Mészáros Szilvia és Pálné
Csonták Krisztina lettek.
Várjuk mindazok jelentkezését, aki szívesen vennének részt
az egyesület munkájában.
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Forgácsok a Szent István iskola életébõl
KARÁCSONYVÁRÓ
Advent és egyben az óév utolsó hetében került sor az iskolában
a karácsonyváró délutánra. Ilyenkor az ünnepi készülõdés utolsó pillanatai lázba hozzák a gyermekeket is. Két délutánon, külön a kicsik és a nagyok ajándékokat, meglepetéseket készíthettek nevelõik segítségével szeretteiknek, családtagjaiknak. Az
aulában, több helyszínen, karácsonyi zenét hallgatva ügyeskedtek a gyerekek. Mindenki talált magának való és tetszõ elfoglaltságot. Legnagyobb sikere az üvegfestésnek, matricafestésnek volt, de a papírhajtogatás- és nyírás, karácsonyfadíszek készítése is vonzotta a kicsiket. A nagyobbak ünnepi asztaldíszeket, ajtókopogtatókat, üzenõkártyákat varázsoltak. Ezek a magunk által készített meglepetések — reménység szerint — nagyobb örömet szereztek, mint a drágán vásárolt ajándékok.

KARÁCSONYI MÛSOR

A nyolcadikosok utolsó évüket töltik elsõ iskolájukban. Mivel
csaknem 100%-os a továbbtanulási igény, mindannyian új intézménybe kerülhetnek a jövõ tanévben. Természetesen nem
mindegy, hova. Ez az elsõ pályaválasztás meghatározó a gyerekek életében. A 23 nyolcadikosból 12 szeretne érettségit adó
középiskolában, a többiek szakmunkásképzõben továbbtanulni. Ez az 50-50%-os arány bíztató, ha valóban végeznek ezekben az intézményekben.
Ebben a tanévben kissé megváltozott a felvételi rendszer. A
központi magyar és matematika írásbeli megírása után az egyéni eredmények ismeretében lehetett megjelölni a kívánt intézményeket, azokat sorszámozva.
Sajnos a felvételik idõpontját évrõl évre elõbbre hozzák, így a
nyolcadikosok a második félévben már érdektelenné válnak a
tanulásban. Szinte semmi nem kényszeríti õket a napi felkészülésre. Pedig amit a második félévben elmulasztanak, nem tanulnak meg, az hiányozni fog a középiskolában, és nehéz lesz pótolni az új iskola eleve magasabb követelményrendszerében.
Persze ezt a mostani nyolcadikosok nem hiszik el nekünk, pedagógusoknak. Javaslom, hogy kérdezzék meg volt iskolatársaikat, akik már tapasztalatot szereztek a középiskolákban.

FARSANG

December 19-én, az utolsó tanítási napon karácsonyi mûsorral
emlékeztünk meg Jézus születésérõl. Mint minden évben, idén
is a 2. és 5. osztályosok készítették a mûsorokat. A kicsik betlehemest mutattak be az ünnepi díszbe öltözött aulában. Megjelenítették karácsony éjszakáját a hópelyhek, a pásztorok a pusztán és a jászol mellett a három királyok. A jelenetet dr. Somogyi
Józsefné és Gõbölösné Pénzes Mária tanították be, a jelmezeket Szelessné Csizmadia Márta készítette. A felsõsök Andersen
megható meséjét, a Gyufaárus lánykát mutatták be a moziban.
A szívet melengetõ történet közel hozta a mai gyerekekhez a
régi karácsonyokat. Délután a Mindenki karácsonyán is ezt a
mûsort láthatták az érdeklõdõk. Betanították Klics Ferencné és
Vörösné Virág Erzsébet.

SZÜLÕI ÉRTEKEZLETEK
Az új évet szülõi értekezletekkel kezdtük. Január 13-án a felsõs
osztályfõnökök tájékoztatták az érdeklõdõ szülõket az lemúlt
félév programjairól és eseményeirõl, valamint a várható félévi
eredményekrõl. Ezt követõen a szaktanárok fogadóórákon adtak felvilágosítást a gyerekek magatartási és tanulmányi helyzetérõl. A következõ héten az alsós osztályfõnökök várták a szülõket értekezletre. Ezeken a szülõk szokás szerint nagy számban
és aktívan vettek részt, érdeklõdve az iskola helyzetérõl és további sorsáról, a várható gyermeklétszám alakulásáról.

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
Január 23-át, ezt a pénteki napot talán minden gyerek másként
várta. Az elsõ osztályosok akkor kapták elsõ eredményeiket,
melyek még nem osztályzatok, de a „megfelelt”, „jól megfelelt”
minõsítéseket már értik a legkisebbek is. Félévkor nem bizonyítványt, hanem értesítõt kapnak a tanulók szüleik tájékoztatására, melyen a második félévben lehet javítani.

A bizonyítványosztás megrázkódtatásait kiheverve vártuk a farsangi mulatságokat. Az alsósok jelmezbálja február 14-én volt.
Ezen a szombat délutánon sokan öltöztek jelmezbe, a hagyományos királykisasszonyoktól a popénekesekig. Örvendetes,
hogy egyre több csoport mutatkozott be rejtõzõ tehetségüket
feltárva. Így tapsolhattunk a 3. és 4. osztályos fellépõknek. Mivel a Valentin-nap is ezen a hétvégén volt, elõzõ héten az aulában kihelyezett dobozban lehetett üzeneteket küldeni. Ezeket
az írásbeli és zenei küldeményeket nyilvánosan kapták meg a
címzettek.
Köszönjük a szülõknek a finom süteményeket és a sok értékes
tombolatárgyat, melyekkel támogatták rendezvényünket. A be-
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folyt pénzzel a diákönkormányzat rendelkezik, osztálykirándulásokra, a tanulók jutalmazására fordítja.
A felsõsök évfolyam- illetve osztálykeretben farsangoltak.

VERSENYEK
A Fenyõ-kupát a 6. osztályos korcsoportnak Soponyán rendezték karácsony elõtt.
Fiaink hét csapatból a 4. helyezést érték
el.
Januárban Tácon a Gorsium-kupán a 8.
osztályos fiúk mérték össze erejüket,
szintén fociban. A résztvevõ hét csapatból ötödikek lettek.
Az elmúlt héten a mi tornatermünkben
találkoztak Csõsz, Soponya és Káloz leány kézilabdacsapatai, a 7. és 8. osztályosok. Mindkét korcsoportban a mieink
gyõztek.
A helyesírási versenyt 2. osztálytól, minden évfolyam számára megrendezzük.
Idén január 26-án a felsõsök, február
6-án az alsó tagozatosok mérték össze tudásukat. Az osztálykeretben történt selejtezõk után 3-3 tanuló vehetett részt a
versenyen. A feladatsor két részbõl állt
minden korcsoport számára: tollbamondás valamint nyelvtani feladatsor.
Elsõ helyezettek: 2. évfolyamon: Tósoki
Dávid és Bartos Dóra 2.a; 3. évfolyamon:
Szajkó Anikó; 4. évfolyamon: Kiss Kata
4.b; 5. évfolyamon: Farkas Dóra 5.b; 6.
évfolyamon: 1. helyezett nincs, 2. Nagy
Bettina 6.b és Tóth Milán; 7. évfolyamon:
2. lett Károsi Kinga 7.a és Takács László
7.b; 8. évfolyamon: Horváth Mariann.
Az abai körzeti helyesírásverseny legeredményesebbjei: Szajkó Lilla 2. helyezett és
Ferenczi László 3. helyezett.
A megyei angolverseny résztvevõi: Szimandel Tamás 12. helyezett; Ferenczi
László, Horváth Mariann; Horváth Attila.
Dr. Somogyi Józsefné

Hogy a lélek is
épüljön…
Immár többéves hagyománya van falunkban a nagyböjti
ökumenikus lelki napoknak. Idén március 1-3. között tartotta a református és a
római katolikus közösség a közös imaórákat. Vezérgondolat: „Az én békességemet adom nektek” (Jn
14,27). Az elmélkedések, vagyis az egyéni
léleképítés mellett Káloz lelki épülése
volt a legfõbb imaszándék, mert hisz minden külsõ fejlõdés csak úgy hordoz valódi
értékeket, ha mögötte a lélek is fejlõdik.
Ez a gondolat vezérelte a szervezõket,
hogy a fohászokban Isten elé vigyék a falu
egész közösségét és annak jövõjét.
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Valóban feltámadt?
Az utóbbi idõben számtalan olyan könyv,
kiadvány látott napvilágot, amely azt bizonygatja, hogy Jézus igazában nem is
halt meg, sõt azt is tudni vélik, kivel kötött
házasságot, hol élnek utódai… Valóban
csábítóan hathat a gondolat eljátszani a
kérdéssel, mi van, ha… Mi van, ha Jézus
csak egy ember volt? Ha az egész történetet a tanítványok találták ki, színezték ki?
Ha részesei vagyunk a világtörténelem
legnagyobb csalásának? Számtalan érvet
lehetne felsorakoztatni megválaszolásukra, de igazából nincs értelme ezen törni a fejünket.
Keresztény hitünk — vagy talán pontosabb úgy mondani Isten — lényege, hogy
épp a legfontosabb kérdések maradnak
titokban, válasz nélkül. Meg kell hajolnunk a tény elõtt, hogy bármennyire is
szeretnénk észérvekkel bizonyítani, magyarázni, nem vagyunk rá képesek, mert a
megfoghatatlannal, felfoghatatlannal állunk szemben. Be kell látnunk, hogy véges megismerésünk és Isten messze fölötte van minden tapasztalatnak. Néhányan
a történelemben megpróbálták többé-kevésbé rendezni, rendszerbe foglalni
a Vele kapcsolatos élményeket, de hogy
ki is Õ igazában, soha nem tudjuk pontosan leírni.
Izajás próféta fogalmazta meg: „Bizony,
rejtõzõ Isten vagy…” (Iz 45,15). Rejtõzõ
Isten, a mi Istenünk, de rejtõzése nem hatásvadász bújócska, hanem a személy szabadságát tiszteletben tartó szeretet. Isten

nem akarja ránk erõltetni magát, hanem
felkínálja a találkozás lehetõségét. Ami
felfogható belõle választott embereken
és egy nép történelmén keresztül elmondta magáról, hogy aztán Jézusban a
mi emberi nyelvünkön, a mi emberi gondolkodásunk szerint beszéljen hozzánk.
Jézus óta próbáljuk megérteni Isten bemutatkozásának évszázadokra nyúló folyamatát, vagyis a kinyilatkoztatás teljességét.
A feltámadás titkát sokféleképpen próbálták már magyarázni. Hogy mi történt
húsvét hajnalán a sírban, nem tudjuk, de
nem is az a fontos, hogy a tudományos
elemzés számára érthetõen, levezethetõen elõttünk álljon az esemény, hanem
hogy megtörtént. Mert valaminek történnie kellett, ami aztán olyan elemi erõvel
hatott az addig félve és rettegve rejtõzõ
apostolokra, hogy képesek voltak életüket adni meggyõzõdésükért. A feltámadás utáni találkozások leírásaiban Jézus
nem filozofikus magyarázatot ad, egyszerûen hagyja — vagy talán pontosabb,
hogy úgy irányítja a történéseket —, hogy
maga a találkozás tapasztalata hasson.
Szeretnénk tudni. Vizsgálódni. Meggyõzõ bizonyítékokat felkutatni. Nincs semmink. Elfogadhatjuk, hogy Jézus valóban
feltámadt és élõ kapcsolatba léphetünk
Vele vagy de el is utasíthatjuk. Ez a hit titka. Ez a szabadság titka. Ez Isten szeretetének titka.
Tornyai Gábor

Ki a Te Istened?
A keresztyén egyházi rend szerint a nagyböjti idõszakba érkeztünk. A reformátoraink a böjt külsõségein túl látva rámutattak annak lényegére, központi kérdésére: Ki a Te Istened? Kit tisztelsz, kit
ismersz el Uradnak. Aki, vagy ami fontos számodra, arra kész vagy áldozni idõt, pénzt, szeretet.
Pál apostol 2000 évvel ezelõtt Európa egyik fejlõdõ városának polgárait jellemzi az alábbi mondattal: „a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek,
ami a gyalázatuk” (Filippi lev. 3:19). A kis- és
nagyáruházak kirakatait látva egyre nagyobb kísértés a mi számunkra is, hogy a hasunk legyen az istenünk.
A böjti idõszak segíthet bennünket, hogy megvizsgáljuk életünket. Amikor egy-egy
napon az étkezések (fõzés), szórakozás, mulatozás helyett imádkozunk, igét olvasunk, meglátogatjuk a betegeket, kiderül, mi fontos számodra. S miért vállalod az áldozatot, vagy kiért? Az egészségedért? Szépségért? Sikerekért? Gyermekedért?
Vagy az élõ Istenért?
Ki és mi tölti be az életünket? Ami az asztalra kerül? A hétvége, amikor kedvünkre
szórakozhatunk? A munka? A siker? Vagy több az élet, mint mulandó örömök?
Eleinknek a hitükért kellett menekülniük otthonaikból, hogy itt a lápos vidéken, a török hódoltság határvidékén gyakorolhassák vallásukat. Tudták, minden mást elvehetnek tõlem, de Jézus Krisztust nem. Választhattak a jólét és a hitük között. S õk a hitükhöz való ragaszkodást választották, ha az nagyon sok lemondással, böjtöléssel is járt.
Ki a Te Istened? Ebben te döntesz. De adatott 40 nap, hogy elgondolkozz. Közben ne
feledkezz meg az Isten szeretetérõl, amely Jézus Krisztus által közel jött hozzánk.
Nemes Gyula
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PÁLYÁZAT

FOTÓPÁLYÁZAT

A zánkai Gyermekalkotások
Galériája 14. alkalommal hirdeti
meg pályázatát a világ összes
gyermeke számára.

A Brilliance Agency Vegyipari Kft.
fotópályázatot hirdet
általános és középiskolás diákok részére.

Pályázati feltételek:
életkor: 4-18 év.
Téma:
1. A gyermeki fantázia által megelevenedett
gondolatvilág, az átélt élményekbõl táplálkozó
különös események, a mindennapi élet szépségei.
2. A bennünket körülvevõ természetes és tárgyi
környezetrõl szóló tanulmányrajzok.
Technika: szabadon választott (lehet grafika,
festés, plasztika, bármilyen iparmûvészeti technika, fotó vagy komputer-grafika stb.).
Méret: rajz esetén maximum 50 x 70 cm. Iparmûvészeti alkotás esetén tetszõleges.

Egyéb megkötések:
Egyénenként maximum 3 mû (kivéve sorozat
esetén). Csoportos beküldés esetén maximum
30 db alkotómûhelyenként, csak eredeti példányban, 2003-ban vagy 2004-ben készült, más
pályázaton még nem szerepelt alkotás küldhetõ
be.
Kérjük a hátoldalon olvashatóan feltüntetni: 1.
az alkotó nevét, 2. életkorát, 3. címét, 4. az alkotás címét, 5. iskolája (óvodája, szakköre stb.) nevét és címét, 6. a felkészítõ pedagógus nevét és
aláírását. (Az Adatlap mintája szerint.)

Beküldési határidõ:
2004. március 31.
Beküldési cím:
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági
Centrum Gyermekalkotások
Galériája
„Szivárvány 2004” 8250 Zánka.
A pályázat elbírálása:
A pályamunkákat mûvészekbõl és mûvésztanárokból álló zsûri bírálja el. A legjobb alkotásokat
különdíjjal, fõdíjjal, korosztálydíjjal, valamint
arany-, ezüst- és bronzdiplomával jutalmazzák.
A díjazott mûvek a Gyermekalkotások Galériája gyûjteményébe kerülnek, a továbbiakban belés külföldi kiállításokon, illusztrációként stb. kerülnek bemutatásra. A nem díjazottak továbbkerülhetnek külföldi pályázatokra, reprezentációs célra.
A legeredményesebb alkotóknak továbbfejlõdési lehetõséget kínálunk nyári tehetséggondozó táborunkban kedvezményesen.
A galéria a pályázattal kapcsolatos minden jogot
fenntart. A beküldött alkotások a Zánkai GYIC
Kht. Gyermekalkotások Galériája tulajdonába
kerülnek, azzal szabadon rendelkezhet!

A pályázattal kapcsolatos további
információ a 06-87-568-500/2401
telefonon kérhetõ.
A világpályázat támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Bármerre is járunk hazánkban, legyen az csendes turistaösvény vagy
a zajos nagyváros forgalmas utcája, lépten-nyomon megdöbbenünk
azon, hogy milyen szemetes és
mennyire nincsen megbecsülve
környezetünk.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tevékenységünk során
ne károsítsuk környezetünket. Nekünk fontos, hogy a jövõ generációira milyen természeti örökséget
hagyunk! Ennek érdekében adjuk
közre pályázati felhívásunkat,
melynek célja, hogy mindannyiunkkal megláttassa a tennivalókat,
s azt, hogy milyen jelentõsen megváltoztatható környezetünk, ha
nem csak tudomásul vesszük, hogy
el van hanyagolva, de teszünk is
annak érdekében, hogy ezt megszüntessük.
A pályázat témája: Környezetünk
tisztasága és amit teszünk érte.
A pályázók feladata: Mérjék fel,
hogy hol tudnak valamit tenni környezetünkért. Állítsák azt helyre.
Elõtte és utána is készítsenek errõl
fotót, rögzítve az eredeti és a megváltoztatott állapotot. Ezekkel a
képekkel lehet pályázni. A pályázók mûvészi erõvel érzékeltessék
környezetünk védelmének és tisztaságának szükségességét, fontosságát és szépségét! Az elkészült
képeknél fontos a minél nagyobb
kontraszt. A fotópályázat eredményességének érdekében a pedagógusok segítségét kérjük abban,
hogy minden alkalommal ellenõrizzék fotózás elõtt és után a takarításra váró területet, s az errõl
készült képeket szignójukkal lássák el.
Elnyerhetõ díjak: Iskolatípusonként (általános, középfokú) értékeli a szakértõkbõl álló zsûri a beérkezett pályázatokat. Mindkét
kategóriában értékes díjakat kapnak a helyezettek 1.260.000,- Ft
összértékben.

Általános iskolák:
I. helyezett diák: 150.000,- Ft értékû digitális kamerát nyer, iskolája
pedig 150.000,- Ft értékû Brilliance tisztítószer jutalomban részesül.
II. helyezett diák: 100.000,- Ft értékû digitális fényképezõgépet
nyer, iskolája pedig 100.000,- Ft
értékû Brilliance tisztítószer jutalomban részesül.

III. helyezett diák: 20.000,- Ft értékû automata fényképezõgépet
nyer 5 tekercs filmmel, iskolája pedig 50.000,- Ft értékû Brilliance
tisztítószer jutalomban részesül.

Középfokú iskolák:
I. helyezett diák: 150.000,- Ft értékû digitális kamerát nyer, iskolája
pedig 150.000,- Ft értékû Brilliance tisztítószer jutalomban részesül.
II. helyezett diák: 100.000,- Ft értékû digitális fényképezõgépet
nyer, iskolája pedig 100.000,- Ft
értékû Brilliance tisztítószer jutalomban részesül.
III. helyezett diák: 20.000,- Ft értékû automata fényképezõgépet
nyer 5 tekercs filmmel, iskolája pedig 50.000,- Ft értékû Brilliance
tisztítószer jutalomban részesül.
Különdíj: a zsûri által kiválasztott
3 pályázat beküldõje 40-40 ezer forintot kap.
Cél: A zsûri a mûvészi és a megdöbbentõ hatás alapján dönt, tehát
az a fontos, hogy a különbséget minél szemléletesebben érzékeltessék a pályázók fotói. A beérkezett
fotókból az interneten folyamatosan látogatható kiállítást rendezünk a díjkiosztás után.

Beküldési cím:
Brilliance fotópályázat,
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

Fontos! Minden pályázó tüntesse
fel munkáján iskolája nevét, címét,
osztályát. Ez azért fontos, mert a
nyertesek iskoláját is szeretnénk
külön jutalomban részesíteni!
Minden fotón fel kell tüntetni a
hely megnevezését, pontos leírását
— ahol a kép készült —, hogy ezt
bármikor ellenõrizhessük. A pályázó pályázatának beküldésével
hozzájárul ahhoz, hogy fotóit a pályázat meghirdetõje szerzõi jogdíjmentesen bárhol közölje.

Beküldési határidõ:
2004. május 1.
Eredményhirdetés: díjkiosztó ünnepséggel,
sajtótájékoztatóval
egybekötve 2004. szeptember 18án, a „Takarítási világnap”-on.

További információ a
www.zoldprogram.hu
webcímen vagy a
425-2726-os
telefonszámon.
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A TÉLEN SE ÁLLT LE A LABDARÚGÓÉLET
A télen se állt le a labdarúgóélet, csapataink az alábbi tornákon szerepeltek:
U-9-es korosztály február
4-én hazai rendezésû tornán
szerepelt Szabadbattyán, Pázmánd, Sárszentmiklós társaságában. Nem a legjobb 4. helyezést értünk el, a mentségükre szóljon, hogy sok játékosnak ez volt az elsõ tornája.

Február 8-án Káloz a Sárszentágota SE szervezésében
megrendezett tornán szerepeltek. Jó hangulatú és színvonalas csatákban a 3. helyezést sikerült megszerezni itt
egy különdíjasunk: a torna
gólkirálya: Simon Ádám (Káloz SE).
Február 15-én Sárszentmiklóson szerepeltünk. Nagyszerû

mény nem tükrözte jól az erõviszonyokat, egy kis szerencsével jobb helyezést is elérhetünk volna.
Február 5-én Káloz a Sárszentágota SE által szervezet
tornán szerepeltünk, itt 2. helyezést sikerült elérni. A döntõben hatalmas csatában maradtunk alul Lajoskomá- rommal szemben. A torna legjobb

Varga Máté, Szabó József,
Tóth Lajos, Májer György,
Májer Dávid (vendégjátékos),
Kiss Tamás, Ludányi László,
Hallgató Sándor. Edzõ: Simon Gyula.
A felnõtt csapat a Tácon szerepelt. A csapat felemás teljesítménnyel, néha ragyogó játékkal, néha feledhetõ játékkal a 2. helyezést szerezte

Szakmailag indokolt lenne
több tornára való nevezés.
A csapat tagjai: Somogyi Viktor, Szigeti Martin, Tóth Flórián, Tóth Martin, Magda
Máté, Kovács Attila, Horváth
Márk, Baranyai Bence, Godó
István, Göbölös Norbert. Nevelõ edzõ: Halász Mihály.
U-13-as csapatunk január
24-én, Kislángon 2 csapattal
szerepelt, az 1. csapat az értékes 2. helyezést ért el a Videoton csapata mögött. A 2. csapatunk se vallott, szégyent õk
az U-11-es játékosokkal kiegészítve szerepeltek. A résztvevõ csapatok itt Kisláng, Videoton, Szabadbattyán, Káloz
1, Káloz 2.

mérkõzéseken hatalmas csatában sikerült megszerezni a
gyõzelmet,
köszönhetõen
Farkas Norbert, Takács László remek teljesítményének. A
torna legjobb kapusa: Takács
László (aki a döntõben minden 7-est hárított!). A csapat
tagjai: Takács László, Diósi
Máté, Szabó János, Hülber
Máté, Cseke Ferenc, Tóth Milán, Stivi Balázs, Lakk Péter,
Farkas Norbert, Weisengruber Viktor, Schlet Richárd,
Kanalovics Péter, Simon
Ádám. Nevelõ edzõ: Halász
Mihály.
U-11-es korosztály januárban
Lajoskomáromban szerepelt,
ahol az 5. helyezést sikerült elérni a rangos tornán. Az ered-

játékosa Szathmári János
(Káloz SE).
A csapat tagjai: Bagi Bence,
Szathmári János, Weisengruber Csanád, Takács Tamás,
Vörös Gábor, Weisengruber
Dávid, Varga Zoltán, Kadlecsik Tamás. Nevelõ edzõ:
Tóth László.
Ifjúsági csapatunk Fülén szerepelt, itt veretlenül az 1. helyet sikerült megszerezni. A
torna legjobb kapusa Miklós
Zsolt lett. A csapat többi tagja
is példásan küzdött, hiszen két
mérkõzésen is fordítani tudott
a csapat, így megérdemelten
lett tornagyõztes.
A csapat tagjai: Miklós Zsolt,
Szántó Zsolt, Fazekas László,

meg. A tornán sajnos volt egy
súlyos sérülés: Ihász László
térdsérülést szenvedett, így tavaszi szereplése kétségessé
vált. (Jobbulást kíván a szerk.)
A csapat tagjai: Halász Mihály, Ihász László, Gál Krisztián, Németh Attila, Schneider
József, Schneider Zoltán, Simon Csaba, Csendes István,
Kovács Krisztián, Pál Attila,
Simon Gyula, Árva Tamás.
Vezetõ edzõ: Tiber László.
Köszönjük támogatóinknak,
hogy segítségükkel részt vehettünk ezeken a tornákon.
Támogatóink: Káloz Község
Önkormányzata, Lászlóvill
Kft.

Indul a 2004. évi tavaszi bajnokság
Az újonnan megválasztott vezetõség
2004. január 2-án megtartott elsõ ülésén
az alábbi témákkal foglalkozott:
— A 2004. évi mûködési költségvetés
megtárgyalása.
— A hazai bajnoki mérkõzések belépõjegyeinek új díjszabása: a gyerekek ingyenesen látogathatják a bajnoki mérkõzéseket, a nõk és a nyugdíjasok részére 200
Ft, a teljes értékû jegy pedig 300 Ft.
— A felnõtt csapat megerõsítése érdekében új játékosok igazolása vált szükségessé. Horváth Tamás Mezõfalváról, Csendes István Sárszentmiklósról, Kovács
Krisztián Sárszentágotáról, valamint Lu-

kács Krisztián Szabadegyházáról került
az egyesületünk játékosai sorába.
Egyesületünk szûkös anyagi helyzetére
való tekintettel megkérem a szurkolóinkat, vállalkozókat, hogy lehetõségeikhez
mérten támogassanak bennünket!
A támogatás lehetséges módjai:
– egyéni felajánlás (ami az adó összegébõl igazolás ellenében leírható);
– az adó 1%-a;
– pályabérlet;
– pályabelépõ megváltása.
Az egyesület támogatói (reklám) szerzõdést kötött a LÁSZLÓVILL KFT. vezetõjével, az idei bajnoki szezonra, amellyel

Simon Gyula

elõsegítette a négy új játékos leigazolását.
2004. január 16-án a labdarugók elkezdték a tavaszi szezonra való felkészülést, a
sikeres bentmaradás reményében. Az eddig eltelt idõszakban megállapítható,
hogy a játékosok hozzáállása megfelelõ.
Az új játékosok beilleszkedtek csapatunkba. Az eddigi felkészülési mérkõzések eredményei: táci teremtorna 2. helyezés és Sárszentágota ellen idegenben 3:2
arányban nyert a felnõtt csapat.
Társadalmi munkában vett részt az ifjúsági és felnõtt csapat és a vezetõség több
tagja, akik a hálófogók betonozási munkáiban segítettek.
Bajnokság kezdési idõpontja: 2004. március 7.
Simon Miklós
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2004. 1. szám - KÁLOZI HÍRMONDÓ

KÁLOZI (SÁR)VÍZIÓK
Aki Káloz községet méltó helyén szeretné látni az Európai Unióban, Magyarországon és a Déli-kistérségben, annak nem kell
egyebet tennie, mint fellapozni Káloz történetét. Megtalálhatja
benne azokat a történelmi utalásokat, melyekbõl egyértelmûen
kiderül, hogy Káloz központi szerepet töltött be mezõvárosként
a Dél-Dunántúl kereskedelmi életében. Földrajzi fekvését illetõen ez nem is meglepõ. Nem érdemes azokat az okokat kutatni, melyek Kálozt az évszázadok alatt kisközséggé fokozták. Inkább azon kell fáradozni, hogy megtaláljuk azokat a lehetõségeket, melyektõl falunk ismét méltó lesz „régi nagy híréhez”!
2010-re — utópisztikus elképzeléseim szerint — jelentõs idegenforgalom teszi színesebbé és gazdagabbá Kálozt. Be kell vallani, hogy a település jelenleg nem rendelkezik olyan látványosságokkal, melyek idevonzanák a turistákat. Úgy gondolom
Kálozt a még jó levegõje, környezetvédelmi területeinek különleges állatvilága teheti vonzóvá a nagyközönség elõtt. A legfontosabb, hogy ezek megközelíthetõségéhez utak épüljenek.
Kálozt a 63-as és a 7-es útról lehet megközelíteni, Székesfehérvárról és a Balaton felõl érkezõ turistát érdemes idecsalogatni
megfelelõ kikapcsolódási és szórakozási lehetõségeket nyújtva.
Az „aktív” turista szereti a mozgást, szívesen barangol hátizsákjával gyalog vagy kerékpáron. A Malom-csatorna mentén megfelelõ útviszonyok és pihenõhelyek kialakításával a 7-es útról
érkezõ gorsiumi látogató, valamint a 63-as útról Abáról (pld.
Aba napok) Soponyán a Csuhé-múzeumot és kastélyt megtekintve érkezhet meg a Malom-csatorna mentén Kálozra. Cél
kell legyen az, hogy a Kálozra érkezõ néhány napot eltöltsön
(pl. hétvége). A belmajori (felújított) Zichy-kastély s annak
környéke — jó idõ esetén — kellemes kikapcsolódást nyújthat.
Ha a tavat — tulajdonosa — fürdõzésre, csónakázásra alkalmassá tenné, bizonyos vagyok abban, hogy befektetett költségei
megtérülnének. A kastély épületében fogadót (pl. Kárász Fogadó) vendégszobákkal, konyhával lehetne üzemeltetni, a nyári
szezon befejezõdésével pedig kulturális rendezvények lebonyolítására lenne alkalmas. Melléképületeiben lovas istállókat és
fogatokat, szánokat lehetne elhelyezni. Az éves versenyre felvonuló fogatok a Szent Vendel utcán végig a rekreációs központhoz — néptáncbemutatóval egybekötve — igazi látványosságnak számítana. A kerékpár- és gyalogturizmus mellett tehát
nagy hangsúlyt fektetnék a fogathajtás kultúrájának megteremtésére. Káloznak ebben egyértelmûen kiemelkedõ szerepe és
jelentõsége van, amely jól illeszthetõ a nemzeti lovas hagyományok újraélesztésére tervezett mindenkori kormányprogramba. A belmajori Zichy-kastély és környezete tökéletes állapotokat teremthet egy ilyen bázis létrehozására.
A helyi mesteremberek keze munkáját dicsérné egy olyan faluház megépítése, melyben szaktudásuk legjavát vonultathatnák
fel az utókor számára. Ehhez pedig egy mûködõ falusi udvar
tartozna, a magyarországi õshonos, háziasított állatokkal, mely
a gyerekek számára „kézzel fogható” élménnyé válhatna.
Kellemes kikapcsolódást nyújthat a sétakocsikázás a passzívabb, „lustább” turisták számára, melyet szintén a Malom-csatorna mentén képzelek el, mindkét irányba. A Nagyhörcsök

Felhívás óvodai beíratásra!
Tisztelt Szülõk!

2004. március 8-án, délelõtt 9–12 óráig,
március 9-én, délután 13–16 óráig,
március 10-én, délelõtt 9–12 óráig
lehet beíratni a gyermekeket az óvodába.
Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik 2005.
május 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Gráczer Miklósné óvodavezetõ

felé vezetõ utat vízparton, majd a településen körbekocsikázva
megtekinteni a helyi kastélyt (mely addigra felújításra kerül), a
szép természeti környezetet, hogy aztán Dég irányába vegyük
utunkat. Néhány órás kellemes kocsikázás után meg is érkezünk. Dég szintén büszkélkedhet gyönyörû kastélyépületével és
szemet gyönyörködtetõ természeti látványosságaival. Az ott
tartózkodó holland turisták is bizonyára jó néven vennék az efféle romantikus „útleigázásokat”. A Káloz—Dég közötti útvonalon a kevésbé romantikusok számára autóbusz biztosíthatná
a közlekedést. A szolgáltatások árát érdemes úgy meghatározni, hogy vonzóbbá tegyék a saját autó használatától, de mégis
tudja nyújtani azt a fajta kényelmet és kultúráltságot.
Fontos lenne egy nagy és korszerûen biztonságos játszótér létrehozása, melyet a rekreációs központban helyeznék el. Az itt
található kis erdõs részben erdei tornapályát lehetne kialakítani. Ugyanitt található Káloz meleg vizû forrása is, mellyel egy
biozöldségeket termelõ üvegházat lehetne fûteni télen, a település egészségének védelmi érdekében.
A felújított moziterem alkalmas lehetne országos ornitológus
találkozók elõadásainak megtartására.
Munkahelyek teremtõdnének, a falu magáénak érezné a település minden gondját, s élvezhetné erõfeszítéseinek hasznosságát.
Kálozon 2010-ben aszfaltozott utak, csatornahálózat várná a
városból kimenekülõket. Virágos, zöld, gondozott utcácskáival
jó érzéssel lakható településsé válhatna.
Olyan víziókat osztottam meg önökkel, melyek — tele hassal is
— itt lebegnek szemeim elõtt. Bele sem merek gondolni, mi lenne, ha még éheznék is!?
Horváth Györgyi

