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Tisztelt Olvasó! 
 
Ez év március hónap 5. napjára 

közmeghallgatást hívtam össze, mely 
minden évben 1 alkalommal kötelező 
az Önkormányzati törvény előírása 
szerint. 
Köveskálon a februári hónap volt a 

megszokott és hagyományos ideje a 
közmeghallgatásnak, melyen a kép-
viselő testület és a polgármester be-
számolt az elmúlt év eredményiről és 
a jelen év lehetőségeit, költségvete-
tést is megosztotta az érdeklődő la-
kossággal.  
A közmeghallgatás az ismert köz-

igazgatási átszervezés miatt nem 
február, hanem március hónapban 
került megrendezésre. Meg kell je-
gyeznem, hogy a közmeghallgatás 
egyben testületi ülés is, melyen a 
képviselőtestületi tagoknak határo-
zatképes számban jelen kell lenni. 
Sajnos az idei évben a testületi ta-

gokból egy fő jelent meg, így a tes-
tület határozatképtelen volt és a 
közmeghallgatás hivatalos formáját 
ezért nem lehetett megtartani. 
A jegyző asszony javaslatára falu 

fórummá nyilvánítottam a közmeg-
hallgatást, melyen a lakosság részé-
ről az érdeklődés a korábbi évekhez 
hasonlóan megszokott volt. 
Megragadva a Köveskáli Hírmondó 

lehetőségét, a Tisztelt Olvasókkal 
meg kívánom osztani a közmeghall-
gatásra készített beszámolómat. 
Hölgyeim és Uraim, Tisztelt 

Köveskáliak. 
Nagy tisztelettel köszöntök min-

denkit e hagyományos közmeghall-
gatáson. 
Szokásomnak megfelelően be kívá-

nok számolni az elmúlt 2012-es év-
ről, mely a település életében moz-
galmas időszak volt. Természetesen 

az ez évi lehetőségeket is megosz-
tom Önökkel. 
Időrendi sorrendbe véve az elmúlt 

év elején, pontosabban február vé-
gén a Kocsma épületének bérleti 
jogviszonya megszűnt. Kiadni az év 
végén sikerült, az új bérlő bérleti 
díjat csak felújítás után az épület 
újabb üzemeltetését követően fizet. 
A konyha épületével is hasonlóan 

jártunk, azzal a különbséggel, hogy a 
jelenlegi bérlő az elmúlt év végétől 
üzemelteti az egységet. Külön köszö-
net azért, hogy a törzs dolgozóin kí-
vül köveskáli személyeket is alkal-
maz.  
Mindkét bérlővel bízunk a hosszú 

távú együttműködésben. 
 A gyógyszertár is sajnos az elmúlt 

évben bezárt, a további gyógyszer-
tári bérbeadására nem nagy esélyt 
látok.  
Szintén az elmúlt évben fejeződött 

be a település életében a legnagyobb 
beruházás, mely a szennyvíz-
csatornázás, és tisztítás volt. Tudom, 
hogy a lakosságnak nagy anyagi 
megterhelést okoz a hozzájárulás fi-
zetése, de úgy gondolom, hogy a tá-
volabbi környezetszennyezés meg-
akadályozásáért történő beruházás a 
későbbiek folyamán megtérül. Gon-
dolok itt az ivóvíz, a termőtalaj, és a 
közvetlen környezetünk védelmére. 
Az állam minden bekötéshez a tu-

lajdonosokon kívül közel egy millió 
forinttal járult hozzá. Szinte biztosra 
veszem, hogy a közeljövőben sem 
Köveskálon sem a káli medence tele-
pülései nem számíthatnak ekkora ál-
lami segítségre. Azzal is tisztában 
vagyok, hogy sokan nem ezen a vé-
leményen vannak, de higgyék el so-
kat dolgoztam a polgármester kollé-
gáimmal, a jegyző asszonyokkal 
egyetemben azért, hogy ez a szá-

munkra gigantikus méreteket öltő 
beruházás, mint idejében, mint a 
költségek nagyságát illetően ered-
ményesen záruljon le. Meg kívánom 
említeni, hogy ugyan a magyar közút 
kezelője teljes szélességű útburko-
latokat helyreállítást írt elő, de a pá-
lyázati anyagban csak a sávos út 
helyre állítását támogatták. A támo-
gatási összeg elköltésével jól sáfár-
kodtunk, ezért a megmaradt közel 60 
millió forint átcsoportosításából és a 
közreműködő szervezet engedélyével 
valósulhatott meg a közutak teljes 
szélességű útburkolattal történő 
helyreállítása. Éppen ezért gondoljuk 
úgy, hogy ez a beruházás példaér-
tékű lehet, hisz a híradásokban hal-
lunk a rengeteg balul sikerült kivite-
lezésről, elszámolásról.  
Február közepén volt az irányító 

hatóság ellenőrzése, mely hibát nem 
talált, sőt dicsérettel végződött, bizo-
nyítva a szerződött partnereink hoz-
záállását, tudását, munkáját. 
Köszönöm e több éves beruházás 

idején a lakosság türelmét, megéré-
sét. 
A múlt év nyarán saját erőből az 

orvosi lakás tetőhéjalását cseréltet-
tük le. Sajnos annak ellenére, hogy 
repedt, törött pala nem volt rajta, 
mégis több helyen beázott. Erre a 
beruházásra az önkormányzat 1.5 
millió forintot költött. 
Az önkormányzatnak az év végén 6 

millió forint megtakarítása volt, a 
kintlévősége 4.348.000 forint. 
Szólnom kell a közigazgatás átala-

kítását illetően is, mely Köveskált ne-
gatívan érintette, hisz elveszítette 
közigazgatási központi szerepét. 
Kővágóörsön lett az új közigazgatási 
közös hivatal, melyhez jelen pilla-
natban 9 település tartozik, és a kö-
zeljövőben várható Révfülöp becsat-
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lakozása is 10. településként.  
A hivatali fogadó órák hétfői, és 

csütörtöki napokon vannak helyben, 
a polgármesteri hivatalban. 
Kővágóörsön a közös hivatal munka-
napokon ügyintézésre felkereshető, 
rendelkezésre áll. 
A nemzeti és egyéb ünnepeinket, 

megemlékezéseinket megtartottuk. 
Köszönöm az egyházak, civil szer-
vezetek és lakosság támogatását, és 
azokon történő megjelenését.  
Röviden és tömören ennyit kíván-

tam Önöknek elmondani dióhéjban 
az elmúlt évről, most pedig rátérnék 
az idei 2013-as év költségvetési le-
hetőségre. 
Az önkormányzat az idei évben kö-

zel 63 millió forintból gazdálkodhat. A 
költségvetést új előírások alapján 
kellett elkészíteni. Többek között a 
gépjármű adó 40 %-a marad az ön-
kormányzatnál, működési hitel felvé-
telét pedig nem engedélyezik. 
Ezek ellenére Köveskál költségve-

tését nem volt nehéz elkészíteni, hisz 
a hivatal működését is támogatja az 
állam, melyre eddig még nem volt 
példa. 
Az óvoda állami támogatása is 

emelkedett, az általános iskola állami 
kézbe történő vételével megszűnt az 
önkormányzat gyermekek utáni fize-
tési kötelezettsége.  
Az óvoda működését közel 1 millió Ft. 
Falugondnoki szolg. közel 600 000 Ft. 
Szociális szolg. közel 750 000 Ft. 
Védőnői szolg. közel 200 000 Ft. 
Kistérség működését közel 750 000 
Ft.-al támogatjuk. 
A beruházások tekintetében az idei 

évben a hivatal külső színezését, va-
kolását, a csapadékvíz elvezető csa-
tornáját szeretnénk elkészíteni, még 
a tavasz folyamán. Erre elnyert pá-
lyázatunk van, közel 3,2 millió forint 
nagyságban, az önrész rendelkezé-
sünkre áll. 
Saját önrész beruházásaként az or-

vosi lakás hőszigetelését és színezé-
sét, a konyha melletti önkormányzati 
útra pedig a csapadékvíz hordaléká-
nak a felfogására alkalmas műtárgy 
elkészítését terveztük. Az utóbbi el-
készítésére a közútkezelő kötelez 
bennünket. A költségvetésben a ki-
vitelezésekre megfelelő nagyság-
rendű összeg betervezve rendelke-
zésre áll. 
Természetesen év közben, ha 

anyagi lehetőségeink engedik a falu 
élhetőségét, megjelenését elősegítő 

javításokat, beruházásokat továbbra 
is folytatjuk. 
Szintén dióhéjban ennyit kívántam 

az ez évi lehetőségeinket illetően 
önökkel közölni, megosztani. 
 
 Sebestyén Zoltán 
 polgármester 
 

 
 

A mi kis óvodánk 2012 – ben 
 
Mindennapi óvodai munkánk, a 

gyerekek különböző nevelési terüle-
teken való fejlesztése során rengeteg 
alkalom kínálkozott a tavalyi évben is 
arra, hogy még színesebbé, gazda-
gabbá, élményszerűvé tegyük kis-
gyermekeink óvodában eltöltött 
napjait. Bár köztudott, hogy a kis-
gyermekek elsődleges és legfonto-
sabb nevelési színtere a család, - az 
óvoda az ő nevelésükben kiegészítő 
szerepet tölt be - igyekszünk olyan 
tevékenységeket szervezni számukra, 
ami az óvodai közösségben más ér-
tékes élményekhez, nevelési lehető-
ségekhez juttatja őket. 
Kiállításokon voltunk többször is 

Révfülöpön: Babakiállításon, majd az 
iskolában a „kis képzőművészek” 
gyönyörű, különböző technikával ké-
szített munkáit tekintettük meg. Mi 
saját magunk is szerveztünk egy 
nagy sikert aratott Maci kiállítást 
óvodánkban, melyet a gyerekek, 
szülők, dolgozók, ismerősök mackói-
ból és macikkal kapcsolatos tárgyai-
ból állítottunk össze. Óvodai nyílt na-
punk is a „medvékről” szólt farsang 
tájékán. 
Tavasszal két alkalommal voltunk 

Tapolcán Bábszínházban a gyerekek-
kel. 
Úszástanfolyamra is jártak a na-

gyobbak – mint minden évben most 
már - ennek a tanfolyami költségét a 
Köveskálért Alapítvány fizette, az 
utazást pedig Balatonhenye, 
Köveskál és Szentbékkálla Önkor-
mányzatai vállalták a falugondnoki 
autókkal.  
A 2011/2012-es nevelési évünk ki-

emelt feladata az anyanyelv fejlesz-
tése volt. Szép és emlékezetes na-
punk volt a vers – és mesemondó 
nap, amelyre meghívtuk Sebestyén 
Zoltánt, településünk polgármesterét, 
Pálffyné Cséri Mónikát, a Köveskálért 

Alapítvány elnök asszonyát (volt 
óvodásunkat), akik elismerésüket 
fejezték ki a gyerekek teljesítményé-
ért. Ez a nap családi nap is volt egy-
ben, ahol sok szülő jól érezhette ma-
gát velünk, bográcsban főztünk az 
udvaron Katona Péter apuka irányítá-
sával, gyúrt tésztából Barátossy 
anyuka segítségével készítettünk 
különféle mákos, lekváros tésztákat. 
 

 
 
Beneveztünk egy építőjáték ver-

senyre, ahol előkelő helyen végez-
tünk „A vízimalom és a hozzátartozó 
gazdaság” című alkotással, amely a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóságának ajándékát, - ingyenes 
belépőt a Balatonfüredi Lóczy – bar-
langba - jelentette óvodásaink szá-
mára. 
Sokat kirándultunk a gyerekekkel. 

Jártunk a Csere kútnál, majd a szü-
lőkkel együtt a Sümegi Várba és 
Nemeshanyba a vízimalomba is ellá-
togattunk, amelyről egyik kedvenc 
mai gyermek író-költőnk Bartos Erika 
verset is írt. Augusztus legvégén 
Balatonfüreden voltunk. 
Iskolába két nagycsoportosunk 

ment, Barátossy Botond és Fenyő 
Levente, mindketten Zánkán lettek 1. 
osztályosok. 
 

 
 
28 éve óvodánkban dolgozó dadus 

néninktől is búcsúztunk, Ili néni 40 
év szolgálati idő után nyugdíjba vo-
nult. Sírva köszöntünk el Tőle, gye-
rekek, szülők, kollégák. Mindig sze-
retettel gondolunk rá. 
Ili nénitől a „stafétát”– pályázat 

útján – régi – új dolgozónk Pupos 
Judit dadus vette át.  (folytatás az 5. oldalon) 
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A 2012. évi köveskáli rendezvények képekben:

 
 
2012 áprilisában került sor a hagyományos fekete-hegyi 

kirándulásra. 
 

 
 

A Rotary rendezvény boros standja 
 
 

 
 
A kiállító művészek alkotásait a megújult kultúrházban 

tekinthették meg az érdeklődők. 

 
 

Pihenő a Cserekútnál 
 
 

 
 

A zenei koncertnek a Református Templom adott 
otthont. 

 

 
 

2012. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség és 
koszorúzás a Hősök terén. 
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Ugyanaz nap nagy érdeklődés mellett zajlott, a második, 
hagyományteremtő rendezvény a sóstókáli 
templomromnál. 
 

 
 
A óvónénik sok játékkal, érdekes feladattal igyekeznek 
színesebbé, gazdagabbá, élményszerűvé tenni kis-

gyermekeink óvodában eltöltött napjait. 
 

 
 

A szilveszteri forralt bor főző versenyen a hideg, 
borongós idő ellenére sokan vettek részt. 

 
 
A Káli-medence településeiről összesereglett hívek 
ökumenikus istentisztelet és szentmise után sós 
süteménnyel és borral vendégelték meg egymást. 
 

 
 

A forró nyári napokban jól esett egy kis jégkrém a 
gyerekeknek. 

 
 

 
 

A fergeteges nőnapi műsort nagy érdeklődés kísérte. 
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(folytatás a 2.oldalról) 

Július végén láttunk neki társadalmi 
munkával felépíteni óvodánk udvarán 
egy kinti tartózkodót, hogy a gyerekek 
örömére - egészségük védelmében - 
még többet tudjunk a szabadlevegőn 
tevékenykedni. Vállalkozók támogatá-
sával, szülők, nagyszülők, régi óvodás 
szülők, képviselők és mi dolgozók időt, 
energiát nem sajnálva anyagköltség-
ből, (amelyet az óvoda fenntartói sza-
vaztak meg számunkra a 2012-es költ-
ségvetésünkben) szülői közösségünk 
anyagi hozzájárulásával hoztuk létre, 
fáradságos, több hónapon át tartó 
munkával egyedi építményünket, az 
óvoda tuja fájának beépítésével.  
Októberben a köveskáli szüreti fel-

vonuláson gyermekeink előadása volt 
az ünnep egyik fénypontja. Jóked-
vűen, kellő kitartással vettek részt e 
hagyományos falu ünnepen. Kará-
csony közeledtével pedig Szentbék-
kállán, Balatonhenyében és Köves-
kálon is kedves műsorral tiszteltük 
meg az időseket, tettük szebbé szá-
mukra a közelgő ünnepeket. Mikulás-
váró délelőttön voltunk a tapolcai 
moziban, ahol egy nagyon szép és 
izgalmas filmet vetítettek számunkra. 
December elején sikeresen rendeztük 
meg hagyományos Mikulás Bálunkat, 
melynek célja az óvoda támogatása 
volt. Köszönjük fenntartó önkor-
mányzatainknak, a falu lakosságá-
nak, vállalkozóknak, szülőknek, ba-
rátoknak, ismerősöknek a támogatá-
sát! Kisgyermekeinkkel bensősége-
sen, meghitten ünnepeltük a kará-
csonyt, a templomba még ”ajándé-
kot” is vittük a Jézuskának.   
2012 őszétől - új nevelési évünk 

kezdetétől - 22 kis óvodás jár a mi 
kis óvodánkba Köveskálra. 
 
 Kötéljártóné Kálmán Katalin 
 vezető óvónő 
 
 
A Köveskáli Polgárőr Egyesület 

2012. évi beszámolója 
 
Röviden szeretnék beszámolni pol-

gárőrségünk 2012. évi munkájáról.  
Egyesületünk jelenlegi létszáma 18 

fő, ezt a létszámot folyamatosan bő-
víteni szeretnénk. Ebben az évben 
személyes okok miatt 2 fő távozott, 
de helyükre két új tag érkezett. Az év 
vége felé járva a 19 főből sajnos a 
gazdasági felelősünk időhiányra hi-
vatkozva kilépett. Új vezetőséget 
kellett választanunk. Új tagjaink a 

polgárőr törvényben előírtak szerint 
az Egyesület munkájának megisme-
rése után, vizsgát tettek, ezzel váltak 
teljes jogú taggá. 
Szeptember hónapban Marton 

András elnök lemondott tisztségéről, 
így az Egyesület működésében ko-
moly nehézségek léptek fel. Azóta 
egy rendkívüli közgyűlésünk kereté-
ben a tagság Katona Pétert válasz-
totta meg elnöknek, valamint új ve-
zetőket is választottunk. Az Egyesület 
elnökségének hivatalossá tétele még 
most is zajlik — több fontos okmány 
illetve bírósági végzés hiánya miatt 
nehézzé vált működésünk is. Az 
Országos Polgárőr Szövetségtől 
semmiféle támogatást nem kaptunk 
az év folyamán. Költségvetésünk 
szűk kereti ellenére is szolgálatainkat 
minden esetben elvégeztük, minden 
továbbképzésen, (mint például 
Bakonybélben is) eligazításokon részt 
vettünk. Úgy gondolom, hogy emiatt 
nem romlott környezetünk bizton-
sága. Egyesületünk az idegenforga-
lom nagysága, a bűnmegelőzés, a 
vagyonvédelem érdekében és a la-
kosság biztonságérzetének javítása 
miatt rendszeres tevékenységet fejt 
ki. A 2012-es év időszakában, előre 
betervezett szolgálatban 1096 órát 
töltöttünk, de rendkívüli eseménykor, 
baleset, házaló árusok felbukkanása, 
a községben tartott vagy azon átha-
ladó kerékpárverseny, futóverseny, 
temetés, önkormányzati rendezvény 
alkalmával mindig jelen vagyunk.  
Több alkalommal, éjszakai figyelő-

szolgálatot, valamint a rendőrséggel 
járőrözést szerveztünk. Az egész 
éves szolgálat oly mértékben sikerrel 
járt, hogy településünkön, illetve an-
nak környékén a bűncselekmények 
száma jelentősen lecsökkent! Szoros 
a kapcsolatunk a SZEM mozgalom 
tagságával is. Nagy segítség részük-
ről az idegen, gyanús személyek fel-
kutatása. Folyamatos kapcsolattar-
tással nagyon sok bűncselekmény 
megelőzhető. Az előző évekhez ké-
pest változtattunk a szolgálati be-
osztásunkon, és annak átlagos telje-
sített idején is. A szolgálatban töltött 
időt, ez heti 3-4 alkalmat jelent, pá-
rosított, némelykor osztott szolgá-
lattal biztosítottuk. 
Nagy segítségünkre van a gépko-

csi, viszonylag rövid idő alatt, nagy 
területet tudunk lefedni. Szeretném 
kiemelni a badacsonytomaji rendőr-

őrs segítségét is, különösen Varga 
Mátyás körzeti megbízott folyamatos 
segítségét. Minden hónapban eliga-
zításon veszünk részt, ahol informá-
ciót cserélünk a minket érintő ese-
ményekkel kapcsolatban. Január hó-
napban is éppen egy ilyen eligazítá-
son vettünk részt. Havonta megtar-
tott egyesületi megbeszélésünkön 
megtárgyaljuk az elmúlt hónap ese-
ményeit, elkészítjük a következő hó-
nap szolgálati beosztását, melyet el-
küldünk Varga Mátyás körzeti megbí-
zottnak is. Ez abból a célból nagyon 
jó és bevált módszer, hogy a rendőr-
séggel nagyon sokszor együtt tudunk 
adni. A szolgálati beosztást minden 
tag az előző hónapban kézhez kapja, 
így mindenki tudja, hogy mikor kell 
szolgálatba állnia. Ezúton szeretnénk 
megköszönni mindazoknak a támo-
gatását, akik mind anyagi, mind er-
kölcsileg támogatták egyesületünket. 
Köszönjük az önkormányzat hozzá-
állását is! 
 

 Katona Péter Solt Kristóf 
 elnök alelnök 
 
 

Új Egylet Köveskálon 
 
2012. december 21-én néhány lel-

kes köveskáli kezdeményezésére 
megalakult a Köveskál Egylet. Az 
alapító okiraton 19 alapító tag neve 
szerepel, de egyletünk nyitott, min-
den új tag csatlakozását örömmel fo-
gadjuk.  
Az Egylet célja: Köveskál község 

lakóinak kulturális, közösségi életé-
nek elősegítése, szervezése, a ha-
gyományok ápolása, a település fej-
lődésében aktív szerepet vállaló sze-
mélyek összefogása. 
Eddigi tevékenységünk elsősorban 

a község 4 temetőjének rendben 
tartására és kulturális programok 
szervezésére irányult. 
Idén februárban három pótkocsi 

tűzifát sikerült beszállítanunk, mely-
hez további mennyiség várható a kö-
zeljövőben, a falu intézményeinek 
ellátása érdekében. Ehhez kapcsoló-
dóan tervezzük a Kultúrház fűtési 
rendszerének átalakítását, mellyel a 
gázfűtés mellett a fatüzelés is lehe-
tővé válna. Ehhez minden támogatót 
és új tagot szívesen fogadunk. 
 

  Bolla Róbert 
  elnök 
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Rotary Köveskálon 

 
A háromnapos művészeti rendez-

vénynek először adott otthont a Káli-
medencében található Köveskál – 
mondta el Csóka Imre, a tárlat fő-
szervezője az MTI-nek. Az idei KOMP 
tizennégy művészéhez csatlakoztak a 
Rotary Klub országos művészei és a 
Káli-medencei alkotók; a neves 
szobrász-, festő-, fotó- és iparművé-
szek közös tárlaton mutatkoztak be. 
A tárlat a Rotary Magyarország ba-
latonfüredi konferenciájának egyik 
kísérő rendezvénye volt. 
Terveik szerint a következő évek-

ben a Balaton-felvidéki falut Rotary 
művészfaluvá alakítanák, ahol nem-
csak bemutatkozásra, hanem alko-
tásra és később oktatásra is lehető-
ségük nyílhat a művészeknek. Kö-
veskál egykori iskolájában ifjúsági 
táborhelyet alakítanának ki, ahol a 
hátrányos helyzetű magyar és hatá-
ron túli gyermekeknek üdülési lehe-
tőséget nyújtanának karitatív szerve-
zet támogatásával – mondta Csóka 
Imre, hozzátéve, hogy erre a célra 
uniós pályázati forrásokat is bevon-
nának. Megjegyezte, hogy a kulturá-
lis esemény segítene fellendíteni a 
turizmust a Balaton közeli kistelepü-
lésen. 
A kortárs művészeknek bemutatko-

zási lehetőséget nyújtó rendezvény-
sorozat három éve indult el. Míg a 
kezdeményezés az eredeti elképzelé-
sek szerint a szigetközi és a csalló-
közi művészeket kötötte össze, addig 
az idei Balatoni KOMP ennél több: a 
kortárs művészeket kapcsolta össze 
határon innen és túl. Több kiállítási 
helyszínt alakítottak ki Köveskálon; a 
fő helyszín a művelődési ház galéri-
ája volt, a fotóművészek a tűzoltó-
szertár-galériában kaptak helyet – 
hangoztatta Csóka Imre. 
A rangos tárlaton a festmények, 

szobrok, fotók és iparművészeti al-
kotások mellett az érdeklődők több 
koncerten is részt vehettek. Szombat 
délután a köveskáli református 
templomban Sík Dóra gordonkamű-
vész, vasárnap délelőtt a Kobzos 
együttes szórakoztatta az egybe-
gyűlteket. 

(forrás: MTI) 
 

Köveskáli Iskola hasznosítása 
2012  

 
2012 nyarán kb. 250 fő vette 
igénybe a Köveskáli Iskola régi épü-
letét, táborozás céljából, kb. 30 éj-
szaka időtartamra. Ez a szám, figye-
lembe véve azt az időszakot, amely 
alkalmas lenne az épület kihasználá-
sára (májustól szeptemberig) igen 
kevés. 
Az alacsony számú igénybevétel 
részben magyarázható az egyre 
romló pénzügyi helyzettel, de nagy-
ban betudható a szálláshely és a vi-
zesblokk egyre rosszabb állapotának, 
amelyet a tavalyi évben is sokan 
szóvá tettek.   
Meglátásom szerint, amennyiben 
nem történik érdemi változás ezen a 
téren, az elkövetkező időszakban 
sem számíthat a település jelentő-
sebb bevételre ezen a területen.  
A táboroztatáson kívül az iskola adott 
otthont több rendezvénynek (Falu-
nap, Szüreti felvonulás, kisebb baráti 
összejövetelek, osztálytalálkozó, Szil-
veszter) továbbá egy esküvő meg-
rendezésére is bérbe lett adva az 
épület.  
 

Csonka Alexandra 
 
 

 
 

Fergeteges Nőnapi műsor! 
  
Március 8 péntek délután. Nagy sür-
gés-forgás a Kultúrház környékén. A 
falubeli férfiak készülődnek a 17 óra-
kor kezdődő Nőnapi meglepetés mű-
sorra, amit többhetes előkészület, 
próbák sora előzött meg. Megterített 
asztalok, finom sütemények, üdítők, 
helyi borok várták a szépszámú kö-
zönséget. A műsor kezdetére megtelt 
a kultúrház. Jobbnál jobb műsor-
számok követték egymást. Volt kato-
nai történet, mesés Hófehérke a tör-
péjével. Visszatérő vendégként ismét 
meglátogatott bennünket Anti bácsi. 
A mai zene is megjelent a műsorban 
a Gangnam Style zenéjére furfango-
san összealított tánc a mi férfijaink 
ötlete alapján. Majd a mai kor bank-
kártyás világa az egyszerű "paraszt" 

ember felfogásában megjelenítve. A 
régi idők autójáról a Daciáról szóló 
történet, családi szálon végigvezetve, 
humorosan. Legvégül a legnagyobb 
siker aratott UV-tánc, melyet a höl-
gyek tapsviharral jutalmaztak, sőt 
vissza is tapsolták. A műsor egy höl-
gyekről szóló dallal fejeződött be 
melyen állva tapsoltak a hölgyek, 
megköszönve ezzel a férfiak kitartó, 
lelkes, odaadó munkáját, színvonalas 
műsorát. Köszönet Érte!  
Szeretném megköszönni név szerint 
a szereplőknek: Bárány  Gyula, 
Bárány Balázs, Dr. Barátossy  
György, Bolla  Róbert, Cséri Zsolt, 
Csonka Sándor, Fenyő  Attila, 
Fenyő Levente, Györffy  Szabolcs, 
Lampérth  Lóránt, Marton  András, 
Marton  Norbert, Pálffy András, 
Sárközi Károly, Solt Kristóf, Szűcs  
Zoltán, Tímár  Géza; valamint a hát-
térmunkáért: Bolla Martin, Csekő  
László és Pálffy  Csaba segítségét. 
 

Bolláné Lampérth Tímea 
 
 
Nőnapi videók az interneten! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3cRQcGDtGOo 
http://www.youtube.com/watch?v=iPYRJOtYSgc 
https://www.facebook.com/photo.php?v=441321219280756&
set=vb.100002086443810&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=441253785954166&
set=vb.100002086443810&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=437727016306843&
set=vb.100002086443810&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=437693012976910&
set=vb.100002086443810&type=3&theater 

 
Köszönet Fenyő Attilának a szuper videókért! 
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