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I. évfolyam 1. szám 

 

 2009. szeptember 
 

 
Szennyvízcsatornázás hírei! 

 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok,  

Tisztelt Érdekeltek! 
 
Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla. 

Monoszló, Balatonhenye községekben 
mintegy 10 évvel ezelőtt döntés 
született arról, hogy a települési 
szennyvízcsatorna hálózat megvaló-
sítására meg kell tenni a szükséges 
lépéseket, mivel a csatornázás 
hiánya veszélyezteti a települések 
alatt lévő karsztvíz készlet, az ivóvíz 
vízminőségét, és bekövetkezhet 
egyes vízmű kutakból a vízkivétel 
betiltása az egészségügyi 
szempontból alkalmatlanság miatt. 
Ennek a fejlesztési korlátnak a felol-
dására a települések számára lehe-
tővé vált Európai Uniós támogatás 
elnyerése pályázat útján a szenny-
vízelvezetés megvalósítására. A víz-
ügyi szakmai vezetés és a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács a Káli-medence településeinek 
(tervdokumentációval, létesítési en-
gedéllyel, környezeti tanulmánnyal 
alátámasztott) pályázatát megalapo-
zottnak minősítette és a beruházási 
költség 81%-át támogatás formájá-
ban biztosítja EU-s forrásból. 
 

 
Forrás: http://www.drv.hu/drv/drv.head.page?nodeid=167 
A kép ilusztráció 

 
Ezzel együtt elvárás, hogy a tele-

pülések lakosai, ingatlantulajdonosai 

e hiányzó 19%-ot érdekeltségenként 
biztosítsák. 

A szükséges önerő összegyűjtésére 
a „Káli-medence Víziközmű Társulat” 
érdekeltjei 2009. május 29-én meg-
tartott alakuló ülésen kimondták a 
társulat megalakulását. A víziközmű 
társulatot a Veszprém Megyei Bíró-
ság mint Cégbíróság 19-16-500121 
szám alatt a cégjegyzékbe felvette. 
Cégnyilvántartási adatok: 

Cég elnevezése:  
Káli-medence Viziközmű Tár-

sulat 
Cég székhelye: 

8274 Köveskál, Fő u. 10. 
Létesítő okirat kelte: 2009. május 29. 
Cég tevékenysége: Mérnöki tevé-

kenység, műszaki tanácsadás 
Képviseletre jogosultak: 

Simon György elnök önállóan 
Szalai István együttes 
Keszler Gyula együttes 
 

Ellenőrző Bizottság adatai: 
Erdélyi János elnök 
Ifj. Molnár Károly tag 
Kulcsárné Bertalan Emília tag 
Horváth Ottó tag 
Antal Attila tag 
 

A társulat feladatát a tisztítótelep, 
a nyomott vezetékek, szennyvízáte-
melők, a házi kisátemelők, a gravitá-
ciós csatornák – a telken belül kb. 
1,0 m-re túlnyújtva – megépítte-
téséhez történő önerő hozzájárulás 
képezi. A telken belüli csatlakozás 
megépítése az érdekeltek feladata és 
költsége, melyet az egyes csatorna-
szakaszok üzembe helyezését köve-
tően végezhetnek el.  

A beruházás megvalósítására az 
érintett települések önkormány-
zatainak képviselő-testületei jogi 
személyiséggel rendelkező önkor-
mányzati területfejlesztési társulá-

sokat hoztak létre. 
A „Köveskál, Balatonhenye, 

Monoszló szennyvízelvezetése és 
szennyvíztisztítási projekt „ KDOP-
2008-4.1.1/A-0008 azonosító jelű 
pályázat megvalósításával létrejövő 
szennyvízcsatorna-hálózat építtetője 
a „Köveskál és Térsége Szennyvíz 
Önkormányzati Társulás”, mely szer-
vezetet a Magyar Államkincstár nyil-
vántartásba vett. 

A „Szentbékkálla, Mindszentkálla 
szennyvízelvezetése és szennyvíz-
tisztítási projekt „KDOP-2008-
4.1.1/A-0017 azonosító jelű pályázat 
megvalósításával létrejövő szenny-
vízcsatorna-hálózat építtetője a 
„Szentbékkálla és Mindszentkálla 
Szennyvíz Önkormányzati Társulás” 
mely szervezetet a Magyar Állam-
kincstár nyilvántartásba vett. 

 

 
 

Köveskál és Térsége Szennyvíz 
Társulás megállapodást kötött 
Szentbékkálla és Mindszentkálla 
Szennyvíz Társulással a szennyvíz-
tisztító telep és a két projekt közös 
megvalósításában. „A tagok kijelen-
tették, hogy a „Köveskál, 
Balatonhenye, Monoszló szennyvízel-
vezetése és szennyvíztisztítási pro-
jekt „ KDOP-2008-4.1.1/A-0008 azo-
nosító jelű fejlesztést, és a 
„Szentbékkálla, Mindszentkálla 
szennyvízelvezetése és szennyvíz-
tisztítási projekt „KDOP-2008-
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4.1.1/A-0017 azonosító jelű fejlesz-
tést közös együttműködésben való-
sítják meg.”, tekintettel arra, hogy a 
településeken keletkező szennyvizet 
a Köveskálon épülő 1 közös szenny-
víz-tisztítótelep kezeli majd. 

A beruházás költségei a pályázat 
alapján kerültek kialakításra.  

 
Távlati tervek: 

 
Köveskál-Monoszló-Balatonhenye 

Tervezett kiadások 
Ezer 

forintban 
Beruházás összesen (ÁFA-
val) 

571.274

Társulat működésével 
kapcsolatos költségek: 
-működési költség  
 8.800 
-tervezett hitelkamat 
 12.607 
-bevétel kiesési tartalék 
 3.323 

24.730

Tervezett társulati 
kiadások mindösszesen 596.004

 
Köveskál-Monoszló-Balatonhenye 

Tervezett bevételek 
Ezer 

forintban 
Érdekeltségi 
hozzájárulás 133.900

Támogatás 462.104
Tervezett társulati 
bevételek mindösszesen 596.004

 
Szentbékkálla-Mindszentkálla 

Tervezett kiadások 
Ezer 

forintban 
Beruházás összesen 
(ÁFA-val) 414.097

Társulat működésével 
kapcsolatos költségek: 
-működési költség 4.200 
-tervezett hitelkamat 
 9.008 
-bevétel kiesési tartalék 
 2.216 

15.424

Tervezett társulati 
kiadások mindösszesen 

429.521

 
Szentbékkálla-Mindszentkálla 

Tervezett bevételek 
Ezer 

forintban 
Érdekeltségi 
hozzájárulás 

89.630

Támogatás 339.891
Tervezett társulati 
bevételek mindösszesen 

429.521

Az alakuló közgyűlés az érdekelt-
ségi hozzájárulás mértékét és megfi-
zetésének lehetőségeit az alábbi 
módozatokat fogadta el. 
1. 2009. november 30-ig egy 
összegben fizetendő összeg 
220.000.- Ft. 
2. 2009. október 1-jétől kezdődően 
5 éven át havi egyenlő részletekben 
fizetendő összeg 4.250.-Ft/hó. 
3. 2009. október 1-jétől kezdődően 
5 éven át évi egyenlő részletekben 
fizetendő összeg 51.000.-Ft/év. A 
2009. évi hozzájárulást 2009. no-
vember 30-ig, 2010. évtől kezdődően 
évente minden év február 15-ig kell 
megfizetni. 
4. 2009. október 1-jétől kezdődően 
lakás-előtakarékossági szerződéssel 
rendelkező érdekeltként a megtaka-
rítás kiutalásáig havi 1.250.-Ft össze-
get kell fizetni a hitelkamatok és a 
Társulat működési költségeinek fede-
zeteként. 

 
A Társulat írásban keresett meg 

minden érdekeltet azzal, hogy írás-
beli nyilatkozatban fizetési módozatot 
válasszon. A nyilatkozatok jelentős 
része már visszaérkezett, de termé-
szetesen vannak hiányosságok. A 
társulat pénzügyi ütemtervének ösz-
szeállításához szükséges ismerni, 
hogy mely időpontban milyen befi-
zetések fognak a társulat rendelkezé-
sére állni, ezért fontos, hogy vala-
mennyi érdekelt juttassa vissza nyi-
latkozatát! 

 
Ezúton is kérem, hogy amennyiben 

Ön még nem nyilatkozott, úgy tegye 
meg mihamarabb. 

 
 Simon György 
 elnök 
 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
A települési önkormányzat jegyző-

jének új feladat- és hatáskör került 
megállapításra a Gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény módo-
sításából eredően. 

Ezen új feladat- és hatáskör a 
gyermek után járó családi pótlék egy 
részének – legfeljebb 50%-ának – 
természetbeni formában történő 
nyújtásáról szóló döntés. 

Ahhoz, hogy a családi pótlék egy 
részének természetbeni formában 
történő nyújtását a jegyző elrendelje, 
az alább feltételeknek kell fennállnia: 
- a gyermek veszélyeztetett és 
veszélyeztetettsége elsősorban elha-
nyagolása miatt áll fenn és, 
- a szülő vagy más törvényes 
képviselő a gyermek veszélyezte-
tettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem 
tudja vagy nem akarja, de 
- alaposan feltételezhető, hogy a 
családi pótlék célzott felhasználásával 
a gyermek fejlődése a családi 
környezetben biztosítható. 

Ezen feltételek esetén a jegyző a 
védelembe vétellel egyidejűleg vagy 
a védelembe vétel fennállása során 
határozhat úgy, hogy a gyermek 
után járó családi pótlékot legfeljebb 
50%-a erejéig természetbeni 
formában kapja a szülő vagy a 
gyermek más törvényes képviselője. 

A családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtása legfeljebb 
1 évi időtartamra – a feltételek 
fennállása esetén ismételten 
elrendelhető – a döntést követő 
második hónap első napjával 
kezdődően rendelhető el, de legalább 
fél évente felül kell vizsgálni. 

 

A határozatban természetesen a 
védelembe vételről vagy ha az már 
fennáll akkor a felülvizsgálat során 
annak fenntartásáról  is dönteni kell 
és emellett határoz a jegyző a családi 
pótlék természetbeni formában 
történő nyújtásának mértékéről, 
időtartamáról és módjáról, az 
önkormányzat részére a kincstárban 
megnyitott családtámogatási folyó-
számlára utalásról és ezzel 
egyidejűleg eseti gondnok kirende-
léséről. 

A kirendelt eseti gondnoknak kell 
gondoskodnia a családi pótléknak a 
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gyermek szükségletére történő fel-
használásáról, így különösen ruházat, 
tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógy-
szer, gyógyászati segédeszköz, ta-
nulóbérlet és a gyermek korának 
megfelelő készségfejlesztő eszközök 
természetbeni biztosításáról. 

Az eseti gondnok személyére 
vonatkozóan a törvény nem tar-
talmaz előírást, csak azt, hogy egy 
eseti gondnok egyidejűleg legfeljebb 
10 gyermek vonatkozásában gondos-
kodhat a családi pótlék természet-
beni formában történő biztosításáról, 
és a családi pótlék felhasználásáról 
gyermekenként a következő hónap 5. 
napjáig el kell számoljon a jegyző 
felé. 

 
A családok szociális krízishelyzeté-

nek kezelését célzó 136/2009. 
(VI.24.) Korm. rendelet értelmében a 
regionális nyugdíjbiztosítási igazgató-
ságok a települési önkormányzat 
jegyzőjének javaslata alapján a gaz-
dasági válsággal összefüggő kedve-
zőtlen hatások enyhítésére, az állami 
szociális ellátórendszer keretében 
nyújtott szociális segélyként egyszeri, 
egyösszegű – vissza nem térítendő – 
támogatást állapíthatnak meg.  

 

Támogatásban részesülhet 
 
a Magyar Köztársaság területén 

beje-entett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező nagykorú személy, 
ha 

 
- családjában a kérelem benyújtá-
sát megelőző hónapban az egy főre 
jutó havi jövedelem a minimálbér 
nettó összegét ( 2009. évben 57.815 
ft ) nem haladta meg, és 
- részére a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
Törvény 6. §.-a szerinti nyugellátást 
nem folyósítanak és 
- a gazdasági válsághoz kapcso-
lódó, előre nem látható esemény 

következtében a családja mindennapi 
életvitelének fenntartását súlyosan 
veszélyeztető krízis-helyzetbe került. 
 

Ki nem jogosult támogatásra? 
 

Nem jogosult támogatásra az a 
személy, 

 
- akinek a 2009. év folyamán 
15.000 forintot meghaladó összeg-
ben átmeneti segélyt állapítottak 
meg, 
- akinek a kérelem benyújtásakor 
átmeneti segély megállapítása iránti 
eljárás van folyamatban, 
- aki a krízissegély iránti kérelem 
benyújtását megelőző 90 napon belül 
átmeneti segély iránti kérelmet még 
nem nyújtott be, kivéve ha a helyi 
önkormányzat rendeletében előírt 
feltételek az átmeneti segélyre való 
jogosultságát kizárja. 
 

Krízishelyzetnek minősül, 
 
ha a kérelmező 

 
- a munkahelyét 2008. szeptember 
30-át követően elvesztette 
- jövedelme a 2008. szeptember 
havi jövedelméhez képest legalább 
20 %-ot elérő mértékben csökkent 
- lakáscélú kölcsönszerződéséből 
eredő fizetési kötelezettsége tör-
lesztő részlete 2008. szeptember havi 
összegéhez képest legalább 20 %-ot 
elérő mértékben emelkedett 
- egészségi állapota indokolja. 

 

A támogatás összege legalább 
húszezer forint, legfeljebb ötvenezer 
– különös méltánylásra okot adó 
körülmény fennállása esetén legfel-
jebb százezer – forint. A támogatás 
formanyomtatványon igényelhető a 
lakó- vagy tartózkodási hely szerint 
illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 
2009. november 30-a között. Támo-
gatás csak egy alkalommal, a család 
egy tagja számára állapítható meg.  
 
 Nagy Anikó 
 körjegyző 

Tisztelt Köveskáliak! 
 

Köszönöm türelmüket a könyvtár 
nyári nyitvatartását illetően. 

Szeptemberben a következő válto-
zás várható: kedd, szerda, csütörtök, 
péntek 8-10-ig és 15-17-ig, szom-
baton 8-12-ig lesz nyitva a könyvtár- 
és Internet szoba.  

Fenti változás kísérleti jellegű, 
amennyiben Önöknek nem felel meg, 
szívesen módosítunk rajta. Szeret-
nénk, ha a váltott műszakban dolgo-
zók számára is nyitott lehetőség kí-
nálkozna. Jönnek a borús, esős gyor-
san sötétedő őszi, téli napok, amikor 
százszor is meggondolják, hogy a 
reggeli bevásárlás után kitegyék-e 
lábukat az utcára. 

Hátha így könnyebben elérhetővé 
tehető a kultúrház alapszolgáltatása. 
Megmaradna az asztalitenisz, a 
gyermek-felügyelet, és új néven: 
„Fogyi-klub” az egykori asszonytorna. 

 
Szeptemberi programok: 

 

Szeptember 19-től szombatonként 
10-12-ig, valamint kedden és 
csütörtökön 16-17-ig Hastánc 
(Minden érdeklődőt várnak Köveskál 
ifjú tehetségei) 

Szeptember 19. 8-12-ig: 
„Bolhapiac” Megunt tárgyak 
kiárusítása. 

Szeptember 23-án 9-12-ig előadás 
kezdő internetezőknek 

Szeptember 30.: Vásár 
 

Az asszonytorna a szüreti 
időszak vége után indul újra! 

 
Kiállítások: 
 

Műv. Ház: Az iskolatörténeti kiállí-
tás szeptember végéig tart nyitva. 

Kiállítások háza (volt Tűzoltószer-
tár): szeptember 12. Gyermekrajz 
kiállítás 

 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
 
Ennyit az elkövetkező időszakról.  

És egy kicsit a közös múltunkból: 
2009. január 15-vel vállaltam a 

művelődésszervezői munkát Köveskálon. 
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Ebben az újságban jelent meg a cikk, 
és a kérdések: „Ki vagyon én? 
Honnan jöttem?” A válaszaink 
tőmondatokban. 

 
A „Kál horka gyermekei” ill. a 

„Múltidézés” felhívásra csodálatos 
anyag gyűlt össze. Csodaszép alkotá-
sok kaptak helyet kiállító-termeink-
ben az itt élő gyermekek munkáiból, 
fotósorozatok a falu múltjából 
(Monoszló, iskolatörténeti kiállítás, 
stb.) Két újságcikk jelent meg 
Köveskál kulturális életéről a Napló-
ban, és legjobb tudomásom szerint 
útban van a harmadik (nőnap, tűz-
oltószertár megnyitója, falunap). 
Rendezvényeiken rekord jelenléti ívet 
írhattunk volna — nem tettük.  

 

 
 
Köveskál lakói a nemek incselke-

dése közepette (nőnap, Ivó napi 
fiúnap) önmagukat meghazudtolva, 
színvonalas — nem tartom túlzásnak, 
művészi produkciókat „hoztak össze”. 

 

 
 
A Hungária és Abba zenekar, a 

„Gyulák” kabaréba illő mesterduója: 
Bárány/Pálffy, Kerekfalvy asszony-
kórus, élükön „Kanicsák” Sándorral, 
Madonna fellépése, Angela néni és 
Lenke néni kettőse, fiatal hastánco-
saik bemutatója, „Az óvszer” c. darab 
úgymond az „utcáról összeverbuvált” 
szereplőgárdája, óvodásaink néptánc 
műsora, verselő éneklő kisiskolásaink, 
a KASZT felejthetetlen színpadi pro-
dukciói mind-mind megannyi színvo-

nalas, közösséget összekovácsoló 
produkció.  

 

 
 
Kérjük jelenlétükkel a jövőben is 

tiszteljék meg a közösségi rendezvé-
nyeket, ezzel is értékelve a szervezők 
befektetett munkáját!! 

 

 
Civil kezdeményezések eredménye 

például az Egészség nap is, ami 
szintén egy színvonalas nagy töme-
geket felvonultató rendezvény volt. 
Köszönet a támogatásért, amit a 
„Köveskálért” Alapítványtól kaptunk, 
így tudtunk Húsvétra, Anyák napjára 
és Gyermeknapra játszóházat szer-
vezni. 

Köszönöm a bizalmat. Nagy és fe-
lelősségteljes feladat ebben a tér-
ségben a kultúra közvetítőjeként 
tevékenykedni. Hova tartozunk? Hol 
születtünk? Kik voltak az őseink? 
Kikre vagyunk büszkék? Hova jártunk 
iskolába? Kik neveltek bennünket? 
Ezek azok a kérdések tehát amiket 
körbejártunk. 

Soha nagyobb szükség nem volt 
arra, hogy együtt tudjunk gondol-
kodni, hiszen a világ, amiben élünk 
nem erősíti a közösségi érzéseket. 
Ha látjuk a hibákat, tegyünk a ma-
gunk eszközeivel ellene, hiszen a 
saját gyermekeink jövője a tét. 
Őszinte, építő javaslataikat továbbra 
is várom. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani: Bali Tamásnak, a 
Gerencsér családnak, Marton 

Andrásnénak, az Őszikék lelkes asz-
szonykórusának, a KASZT tagjainak, 
Bús Péternek, a monoszlói Mű-
vészházaspárnak: Gaál Ferencnek és 
Kapás Krisztinának, Lampérth 
Lórántnak és Bolla Róbertnek, Szabó 
Zsuzsanna tanárnőnek, akitől a cso-
daszép képeket kaptuk Révfülöpről, 
Linter Jánosnak és édesapjának, akik 
a településünkön élő művészek, és 
kiállításuk újabb színt hozott a falu 
életébe. Köszönet az óvoda nevelői-
nek, akikre mindig számítani lehetett, 
a tűzoltók lelkes csapatának, és a 
képviselő uraknak. És végül köszönet 
a közmunkán dolgozóknak, a falu-
gondnoknak, és a polgármesteri hi-
vatal valamennyi segítő kezének, 
hiszen nélkülük ezek a programok 
jóval nehezebben jöhettek volna 
létre. 

 

 Nagy Gabriella 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

Az újságunk a hivatalos engedé-
lyeztetés miatt, újrainduló lapszámo-
zással, hosszabb kihagyás után jele-
nik meg, ezért bővebben szeretnék 
írni az elmúlt időszakról.  

Folyamatban lévő beruházásaink 
közül a szennyvízcsatornázást nem 
említem, hisz’ erről a címlapon külön 
cikkben számolunk be. Az orvosi 
rendelő felújításra, és akadály men-
tesítésre elnyert pályázat 19 millió 
forintot biztosít a beruházásra 2 
millió forintos  önkormányzati önrész 
mellett. Jelenleg a közbeszerzési 
hirdetmény közzétételénél tartunk, 
ezt követően a kivitelező kiválasztása 
után még az idén el kívánjuk végezni 
a külső munkálatokat. 
A „Péter – Pál napi” falunapot az idén 
is a hagyományainkhoz hasonlóan 
megtartottuk. A napközbeni progra-
mokhoz az időjárás is kegyes volt. A 
hagyományos labdarúgó tornán 
Szentbékkálla és Köveskál junior 
csapata között dőlt el a bajnoki cím 
sorsa, 2:2-es döntetlen után bünte-
tőrúgásokkal az előbbi javára. A 3. 
helyezést Zánka csapata szerezte 
meg, 4. helyen Köveskál senior csa-
pata végzett. Mindeközben a gyer-
mekek Kressz- és ügyességi vetélke-
dőn vehettek részt. A rendezvény 
megható, és meghatározó eseménye 
az iskola, diák és oktatói találkozó 
volt, melynek megszervezése  
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id. Marton Andrásné kezdeményezése, 
és munkája nyomán jött létre. Kö-
szönet a fáradtságos munkájáért.  

 

Az ebédet követő tombolasorsolás 
után a köveskáli asszonykórus, fiatal 
hastáncosaink, és óvodásaink bemu-
tatója következett, majd a jól ismert 
Bokafogó táncegyüttes lépett fel. 

 

Színvonalas műsort adott az 
Aszófőről érkezett „Brillante Éneklő 
Együttes”, ők könnyűzenei számokat 
és operett betétdalokat énekeltek. 

 

A vélemények, visszajelzések alap-
ján az utóbbi évek legjobb, legszín-
vonalasabb falunapja volt az idei, 
melyen több újdonság is bevezetésre 
került. Ilyen volt például az íjászat és 
több éves kihagyás után ismét meg-
rendezésre került a traktorverseny, 
melyen három kategóriában hirdet-
tek eredményt.  

Este a színjátszó csoport ismét jó 
hangulatot varázsolt a Kultúrotthon-
ban, immár sokadik alkalommal. 

A tervezett utcabál a mostoha idő-
járás miatt a Kultúrotthonban került 

megtartásra, közkívánatra a Jakson 
együttessel. 

Az Augusztus 20-a ünnepét a szo-
kásos helyen, a Kopjafáknál tartottuk 
meg a történelmi egyházak közremű-
ködésével.  

Ezt követően a régi tűzoltószertár-
ban kiállítás nyílt egy fiatal nyaraló-
tulajdonos munkáiból, elismerve a 
fiatal művész tehetségét. Tizenegy 
órakor ünnepi szentmisével végző-
dött az aznapi program. 

Előre tekintve az elkövetkező ese-
ményre, mindenkit szeretettel várunk 
október 10-én, szombaton, tartandó 
szüreti felvonulásra. 

 

Sebestyén Zoltán, polgármester 
 

A falunap délelőtti 
gyermekprogramjai 

 

A kerékpáros ügyességi és  kresz 
vetélkedő a gyermekek részére 9 
órakor kezdődött. Az indulóknak a 
kresztáblák által kijelölt útvonalat 
időre kellett teljesíteniük. A nehéz 
terepverseny igen csak igénybe vette 
mind a versenyzőket, mind a kerék-
párokat. Pihenésképpen Kresz totóval 
tesztelték tudásukat a versenyzők. Az 
alsó tagozatosok 8 pontos, a felső 
tagozatosok 14 pontos elméleti 
tesztet töltöttek ki. 

Az alsó tagozatosok közül a leg-
több pontot: Szücs Olivér, Györffy 
Bálint, Bolla Milán érték el, a felső 
tagozatosoknál pedig: Szalai József, 
Bolla Martin és Marton András. 

 

A versenyzők közül senki sem maradt 
jutalom nélkül, a biztonságos 
kerékpározáshoz nélkülözhetetlen 
kiegészítőket, felszereléseket nyer-
tek. 

Programokhoz tartozott még a 
rendőrkutyával és gazdájával való 
ismerkedés. Sajnos a bemutató a  
rendkívüli körülmények miatt elma-
radt. 

A Tapolcai Rendőrkapitányság a 

kábítószer káros hatásait bemutató 
előadása és a felszerelések bemuta-
tása is nagy érdeklődést váltott ki az 
ifjúság körében. 

A vetélkedők után a legifjabbak 
vehették birtokukba az akkumuláto-
ros kismotorokat, és próbálhatták ki 
az azokkal való közlekedés fortélyait. 

Nagy meglepetést keltett a hang-
jelzést használva megérkező tűzoltó-
autó. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület egy imitációs tűzoltást mutatott 
be. Az ifjúság lehetőséget kapott a 
tűzoltó autó közelebbi megtekinté-
sére is, melyet ezúton köszönnek a 
szervezők. 

Ezen felül köszönjük, a Köveskál 
Polgárőr Egyesület tagjainak a ren-
dezvény ideje alatt nyújtott segítsé-
gét. Köszönjük a Tapolcai Rendőrség 
közreműködését és a technikai fel-
szerelés biztosítását. 

Szeretnénk megköszönni továbbá, 
Szücs Zoltán vállalkozónak, hogy a 
szállítási feladatok felvállalásával 
biztosította a programok színvonala-
sabb megrendezését. 

 

Illés Pál, alpolgármester 
 

„A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít.” 
(Karl Augustus Menninger) 

 

Emlékképek egy Aranydiplomához — 
Gerencsér János tanító önéletrajza 
 
Számomra már nagyon régen – 

1958. július 4-én, a Pápai Állami 
Tanítóképzőben szereztem tanítói 
diplomát. 

Gyakorló évemet, ill. szakmai 
gyakorlatomat a Veszprém megyei 
Szentantalfán és a noszlopi Általános 
Iskolában végeztem. Ez utóbbi helyen 
tanítottam 1960. augusztus 15-ig. 

1960. augusztus 16-tól 1961. június 
30-ig az oroszi Általános Iskola ve-
zetője voltam. 

Innen – házasságkötés miatt – 
1961. július 1-jétől a köveskáli Álta-
lános Iskola monoszlói tagiskolájának 
vezetőjeként dolgoztam 1965. július 
31-ig, azaz 4 évig. Mint a falu kultu-
rális vezetője – feleségemmel együtt 
– népi színjátszó csoportot szervez-
tünk. Vendégszereplésre, a szomszé-
dos Balatonhenyére – lovas kocsival 
„utaztunk”. 

Monoszlóról a központi iskolába 
helyeztek át 1965. nyarán. Itt dol-
goztam egészen nyugdíjazásomig – 
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33 évig. Azóta is itt élek Köveskálon, 
44 éve a falu polgáraként.  

Tanítói munkám mellett 1970-1995. 
között – 25 évig – tiszteletdíjas köz-
ségi könyvtáros és kultúrotthon igaz-
gató voltam az 500 lelkes kis falum-
ban. Amatőr színjátszó csoportot, 
különböző szakköröket (citera, furu-
lya, irodalmi, tánc) működtettünk 
pedagógus feleségemmel. 

1982-ben Szocialista kultúráért 
miniszteri dicséretben részesültem. 
Jutalomként Jaltában – az akkori 
Szovjetunióban – több napot tölt-
hettem el. 

Itt, a köveskáli iskolában, úttörő 
csapatvezetőként 1982 és 1989 kö-
zött országjáró vándortáborokat ve-
zettem (Gerecse, Gajától a Cuháig, 
Vöröskő, Szalajka, Fertőmenti I., 
Nyugat-Mecsek) köveskáli, 
szentbékkállai, mindszentkállai, 
balatonhenyei és révfülöpi gyerekek 
részvételével, és eközben több alka-
lommal a badacsonylábdihegyi üdülő-
tábor vezetője is voltam. 

Emlékeimet fényképes tábori nap-
lóim is őrzik, melyek a köveskáli 
Kultúrházban rendezett iskolatörté-
neti kiállításon is megtekinthetők.  

Két leánygyermekünk van, akik fel-
sőfokú pedagógusi diplomát szerez-
tek. Budapesten és Esztergomban 
élnek, és dolgoznak. Öt unokával 
ajándékoztak meg bennünket.  

Lakóhelyemen – Köveskálon – 44 
éve élek. Több generáció tanítója-
ként a falu lakóival kölcsönös tiszte-
letben és szeretetben töltöm napjai-
mat és feleségemmel – akivel 48 éve 
élek házasságban.1998-ban mentem 
nyugdíjba – Aranydiplomát 2007. 
szeptemberében kaptam. 

 

Ars poeticám: „… Nem vagyok csillag, 
Csak rőzsetűz, de az, amíg ég, 
Meleget tud adni egyszerű embereknek” 

 

Köveskál, 2009. június 1. 
 

Gerencsér János, tanító 
 

 
Viccfolyam… 

 

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. 
Látja ezt a medve és megkérdezi: 
- Te rénszarvas, minek mész oda? 
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa. 
- Nem baj, hoztam magammal. 
 

- Tudod, rettenetesen hasonlítasz az 
anyósomra - mondja Kovács a ba-
rátjának - leszámítva persze a ba-
juszt. 
- De nekem nincs is bajuszom! 
- Neked nincs, de az anyósomnak van! 

 
Egy piros kis Polski húz egy Rolls 
Royce mellé a pirosnál. A vezetője 
kikiált: 
- Van rádió a kocsijában? 
- Ez csak természetes - válaszol a 
Rolls Royce vezetője. 
- És telefax? 
- Hát persze. 
- És franciaágy? 
A luxuskocsi tulajdonosa elszégyelli 
magát, és elhajt az első szervizbe, ahol 
egy franciaágyat szereltet a kocsijába. 
Egy hét múlva megpillantja a kis 
Polskit egy parkolóban. Odamegy 
hozzá, és bekopog az ablakán: 
- Van már franciaágy is a kocsimban! 
- És ezért zavart meg zuhanyozás 
közben? - válaszol a kis Polski tulaj-
donosa. 

 
Sorakozót rendel el a százados. Egy-
szer csak megszólal: 
- Ki mozog? 
- A föld! - válaszol valaki. 
- Ki mondta? 
- Galilei! - szólal meg ismét a hang. 
- Galilei honvéd, lépjen ki! 

 
Gyerekeknek 

 

Színezd ki a képet a számok szerint! 
1- kék, 2-rózsszín, 3-sárga,4- lila, 5-zöld,  
6- barna 

Az okos leány 
(mezőségi népmese) 

 

Volt egyszer egy molnár s annak egy 
ügyes és takaros leánya. Nagy ügyes-
ségének híre eljutott a királyig. A király 
elküldte az embereit a leányhoz s meg-
parancsolta, hogy azonnal jöjjön el hozzá. 
Azt mondta neki: 

- Na, te leány, hadd lássam, igaz-e, amit 
rólad beszélnek? Megfejted-e amit én mon-
dok, mert ha nem, akkor jaj lesz neked, ha 
pedig megfejted, akkor tudd meg, feleségül 
veszlek. Az első kérdésem ez: Van nekem a 
padláson egy százesztendős kenderem. 
Hogy fonod meg azt arany fonalnak? 

Ráfelel erre a leány: 
- Megfonom én szívesen, csak csinál-

tasson nekem a felséges király fából egy 
arany guzsalyat s egy arany orsót, mert ki 
látott még olyat, hogy haszontalan faorsón 
és guzsalyon aranyfonalat fonjanak? 

Megtetszett a királynak a felelet. 
- Jól feleltél - mondta a leánynak.  Hanem 

most már, gyere, felelj a második kérdésre: 
Van nekem a padláson egy százesztendős 
lyukas korsóm. Ezt fódozd meg. 

- Én szívesen megfódozom, csak először 
fordíttassa ki a felséges király, mert ki látott 
olyat, hogy valamit a színéről fódozzanak? 

Ez a felelet is megtetszett a királynak. Azt 
monda akkor a leánynak: 

- No, te leány most menj haza, de holnap 
gyere vissza. Fel is legyél öltözve, meg ne 
is. Hozzál is ajándékot meg ne is. Gyere is, 
meg ne is. 

Hazament akkor a leány s másnap ráké-
szült az útra. Felvett magára egy olyan 
rongyos ruhát, hogy fel is volt vele öltözve, 
meg nem is. Megfogott egy galambot, két 
szita közé tette, felült a szamár hátára s 
úgy ment el a királyhoz. A szamár ment is, 
nem is, mikor előre, mikor hátra. 

Beérkezett a királyi udvarba. A király 
elejibe jött. Akkor a leány levette az egyik 

szitát a másokról, a galamb 
elrepült. Így már vitt is 
ajándékot s nem is. A vékony s 
rongyos ingből kilátszott a bőre: 
fel is volt öltözve, meg nem is. 

A királynak úgy megtetszett az 
ügyes leány, hogy rögtön 
elvette feleségül. Még ma is 
élnek, ha meg nem haltak. 

 
Köveskáli Hírmondó 
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