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Visszaemlékezés 

 
Talán soha ilyen nehezen nem írtam 
a Köveskáli Hírmondóba cikket, mint 
most, melyben Szüz Károly Tisztele-
tes Úrról szeretnék megemlékezni. 
Számomra és a falu lakosai nagy ré-
szének szinte hihetetlen volt a hír, 
hogy 2010. február 8-án Szüz Károly 
református lelkész Úr tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. A hír, mely engem 
9-én, kedden reggel a lakásomon ért, 
szinte felfoghatatlan volt. A Polgár-
mesteri Hivatalban senkinek nem 
mondtam, bíztam a kósza hírben, 
habár az emberek ilyen események-
kel nem szoktak viccelődni. Aztán ké-
sőbb kiderült, a hír igaz. 
A Tiszteletes Úr nagyon közel állt 
hozzám, ezért is volt fájó az elvesz-
tése. Református, hívő ember vagyok 
én is, de segítem és ápolom az öko-
menikusság gondolatát is, melyet a 
település vallást tisztelő lakói tanúsí-
tanak. 
Tiszteletes Úr is ezt az utat követte, 
szervezte az egyházak közötti párbe-
szédet, templomok látogatását, a kö-
zös imákat, istentiszteleteket. 
Nem csak személyemet érte nagy 
veszteség, a falu lakosságát, a civil 
szervezeteket, az önkormányzatot is. 
Rendkívül segítőkész ember volt, aki 
az egyházi és a társadalmi életben is 
példamutatóan megállta a helyét. Én, 
apámként tiszteltem és becsültem. A 
búcsúztatásán ezért sem mertem be-
vállalni a rövid elköszönést sem, bí-
zok abban, hogy az olvasók elnézik 
nekem e gyengeségem. 
Az eltelt 5 és fél év, mely idő alatt 
közösen munkálkodtunk, számomra 
felejthetetlen marad és sajnos már 
csak a kedves emlékek, epizódok 
maradnak meg, rövid, de annál gaz-
dagabb közös munkásságunkról. 
Imádta a nemzeti ünnepek szervezé-

sét, az azokon való megemlékezést, 
szereplést, emelve ezzel is a rendez-
vény színvonalát, segítve ezzel az 
önkormányzat munkáját is. 

Igazi magyarnak tartotta magát, 
ezért is aggódott olyan sokat nem-
zetünkért. A régóta tervezett erdélyi 

kirándulás a köveskáli gyerekekkel 
csak álom marad, igaz sokat tervez-
tük, számolgattuk a költségeket. 
Csak ezt az egy tervet emelném ki a 

sok közös gondolatainkból, munká-
inkból. 
Bízok abban, hogy ez a kirándulás a 
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közeljövőben létrejön és Tiszteletes 
Urunkról a szülőföldjén is megemlé-
kezhetünk. 
Búcsúztatása, temetése 2010. feb-
ruár 13-án, szombaton volt. A zord, 
téli időjárás ellenére nagyon sok 
tisztelője jelent meg a szertartáson. 
Koporsója a református templomban 
lett felravatalozva, mely megtelt a 
búcsúzó hívekkel, barátokkal, isme-
rősökkel. A vágya többek között az 
volt, hogy a köveskáli templom – 
mely a Balaton-felvidéken a legna-
gyobb és erre nagyon büszke is volt- 
teljen meg hívőkkel. Ez most meg-
történt, a szomorú az volt, hogy is-
tentisztelet helyett gyászszertartás 
volt tartva. 
Szüz Károly, Tiszteletes Urunkra még 
nagyon sokáig emlékezni fogunk, fel-
elevenítve a közös élményeket, mun-
kákat. Elvesztésével a falu és az 
egyház életében nagy űr támadt, 
melynek kitöltése nagyon nehéz lesz. 
Barátsága, szolgálatkészsége min-
denkinek hiányozni fog, hisz ő az 
emberiség minden jó tulajdonságával 
meg volt áldva. 
Emlékét örökké őrizzük, az Isten 
megáldja. Nyugodjon békében. 
 
 Sebestyén Zoltán 
 polgármester 

 
 

Tiszteletes Úr emlékére… 
 

Szüz Károly tiszteletes Úr halálával 
felfoghatatlan veszteség érte a 
Köveskáli egyházközösséget, de nyu-
godtan mondhatjuk, hogy az egész 
falu közösségét. 10 éves fáradhatat-
lan munkálkodásának hiányát most 
érezzük igazán. 
Több alkalommal utaztunk vele egy-
házi ünnepségekre, és sokszor 
Köveskál adott otthont az ő szerve-
zésében rendezvénynek. Ilyen alkal-
makkor büszkeséggel töltöttek el 
minket felettesei és lelkész társai ré-
széről az olyan megnyilatkozások, 
melyek elismerően szóltak prédikáci-
óiról, lelkészi elhivatottságáról. 
Nekünk, akiknek lehetőségünk volt 
vasárnapról vasárnapra őt hallgatni, 
csak ilyen alkalmakkor tudatosodott, 
mennyire komolyan gondolja, az 
egyházkörzet múltjához méltó szintű 
szolgálatot, annak továbbvitelét és 
képviseletét. Visszatérő gondolata 

volt az egyház fennmaradását féltő 
aggodalom és nemzetünk sorsáért 
való aggódás: 
Az őszikék klubnak általa tartott, ja-
nuári Vass Albert előadás során, a 
tiszteletes úr sokat mesélt többek 
között Erdélyről, és az ő, ott töltött 
gyermekkoráról. Szó került az 1940-
es erdélyi bevonulásról, amikor ő is 
mint kis gyermek a szüleivel kiment a 
falu főutcájára a bevonuló magyar 
katonák üdvözlésére.  
Mint mesélte, üdvözlésül ezt a mon-
datot tanították neki szülei: „Éljenek 
a bevonuló…” és itt elakadt Karcsi 
bácsi hangja, hosszú szünet után 
akadozva ejtette ki a szavakat: „Élje-
nek… a magyar… katonák!”  

Érezhető volt, hogy olyan mélyről 
feltörő érzelmeket kelt benne ez az 
egy mondat, amely egész életén át 
végig kísérte. Mi itt élő magyarok 
nem tudjuk sohasem átérezni a ha-
tárokon túl élőknek ezt az óriási ra-
gaszkodását „valamikori hazájuk-
hoz”… 
Karcsi bácsi minden ünnepen, min-
den jeles alkalomkor megtette, hogy 
említést tett 1920 junius 4-ről és 
2004. december 5-ről. Arra kért min-
ket, és hiszem, hogy ma is arra 
kérne, ne felejtsük el, hogy „a hatá-
ron túliak nekünk testvéreink”.  
És mi se felejtsük el Karcsi bácsit, aki 
Köveskált, választott hazáját, annyira 
magáénak tekintette, állandó tenni 
akarással segítette, és kívánsága 

szerint utolsó nyughelyül választotta. 
Méltó helyet talált nagy lelkészeink 
társaságában… 
 Györffy Szabolcs 
 presbiter 
 
 

Szüz Károly tiszteletesre 
emlékezve 

 

Olyan hirtelen, váratlanul hagyott itt 
minket Szüz Károly tiszteletes (Karcsi 
Bácsi), hogy elbúcsúzni sem volt idő. 
Élt 74 évet. Ááááá, dehogyis! Élt 144 
évet… Mert olyan aktív, érdeklődő, 
volt. Lelkészi, egyházi teendőin túl 
szinte minden káli medencei, tapolcai 
rendezvényen részt vett: történelmi 
megemlékezéseken, önkormányzati, 
testületi gyűléseken, kulturális, 
egészségügyi rendezvényeken, 
nyugdíjas összejöveteleken, és még 
sorolhatnám.  
Mindenkit szeretett, szavaival lelke-
sített, vigasztalt, biztatást, hitet 
adott. Csak a jót nézte a világban, az 
emberekben, és általa mi is elhittük: 
jók vagyunk. 
Néha eljött hozzám a rendelőbe 
meglátogatni (soha nem panasszal), 
ilyenkor elbeszélgettünk, és kézcsók-
kal búcsúzott el. Szerettem hallgatni 
ízes „magyar-erdélyi” beszédét. Pár-
szor én látogattam meg, mindig na-
gyon örült nekem. Két kaktuszt 
kaptam Tőle ajándékba. Azért sze-
rette a kaktuszokat, mert ha elfelej-
tené megöntözni, akkor is szépen 
fejlődnek. A köveskáli református 
találkozón református énekeskönyv-
vel ajándékozott meg. Mindenkinek 
csak adott, szeretettel, örömmel. Ő 
nemcsak a Káli-medence, nemcsak 
Köveskál, hanem a mi részünkké is vált. 
Közös terveink már nem valósulhat-
tak meg. Az adventi ökumenikus is-
tentisztelet után Húsvétkor terveztük 
a következőt, a református templom-
ban… 
Legszebben veje, Szabó György 
tiszteletes fogalmazta meg 2010. 
február 21-én tartott gyászmiséjé-
ben, hogy milyen volt az „én Karcsi 
bácsim”. „Elveszítettünk valakit, aki-
nek volt ideje megállni ebben a ro-
hanó világban az utcán. Azt a krisz-
tusi fényt vitte az emberek lelkébe, 
amitől mindenki erősebb lett!” 
 

 Dr Rothstädter Ágnes 
 háziorvos 
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Búcsúzunk 
 

Az Őszikék Közösségi Klub nevében 
szomorú szívvel búcsúzunk Klubunk 
alapító tagjától, Szüz Károly lelkész 
úrtól, mindannyiunk Karcsi bácsijától.  
Klubunknak Ő volt az egyik össze-
tartó, fő pillére, mindig nagyon jól 
érezte magát közöttünk. 
A januári összejövetelünkön ünne-
peltük megalakulásunk 6. évforduló-
ját, a Károly névnapok, és ezen a 
napon Ő volt az előadónk is. 
Wass Albert munkásságáról és mű-
veiről tartott egy nagyon tartalmas, 
élvezetes előadást.  
Nagy érdeklődéssel figyeltük a saját 
élményeivel tarkított elbeszélését 
szülőföldjéről és újra elkezdtük tervezni 
a nagy Erdélyi közös kirándulást, ami 
már nélküle végképp elmarad. 
Összejövetelünkön mindenkit felkö-
szöntünk a névnapján. Közös ének-
léssel köszöntjük egymást, és azt hi-
szem mindannyiunk emlékében az a 
vidám Karcsi bácsi marad, akinek ja-
nuárban az Ő kezdeményezésével el-
énekeltük kedvenc nótáját a „Sárga a 
csikó, sárga a nyereg rajta” című 
dalt.  
Búcsúzunk az örök fiatal, mindig csak 
másokon segítő Karcsi bácsitól, em-
lékét szívünkben és naplónkban 
örökké megőrizzük. 

 

Csekő Gézáné 
 
 

Tíz éves a Köveskáli Polgárőr 
Egyesület 

 

A Köveskál Polgárőr Egyesület az 
éves Közgyűlését 2010. év február 
6.-án tartotta, melyen az egyesület 
10 éves fennállását is megünnepel-
hettük. Lehetetlen ekkora helyen tíz 
év munkáját összesűríteni, így csak 
egy rövidebb összefoglalóban szeret-
ném tudatni önökkel az elmúlt évek 
legfontosabb történéseit. 
Az Egyesület 2000. év februárjában 
tartotta alakuló gyűlését. A polgárőr-
ség megalakuláskor 17 tagot szám-
lált, év végére már harminchét fős 
létszámmal dolgoztunk. Az elmúlt tíz 
évben a tagság létszáma időnként 
csökkent, de szerencsére új tagok is 
csatlakoztak hozzánk. A tizenhét ala-
kuló tag közül idén kilencen vehettük 
át a tízéves tagságért járó oklevelet 
és jutalmat. 
A 2009-es évre vonatkozó éves ösz-

szefoglalómban kitértem az összesí-
tett bejelentett szolgálati órák szá-
mára, — ez 14.000 óra felett volt, 
természetesen a nem bejelentett 
órák - melyek nem a szolgálattal 
kapcsolatosak - is számottevőek. 
Munkatervünkben minden évben ter-
vezünk társadalmi munkát is, ezek 
közül kiemelném, 2009-ben a közsé-
günk művelődési házánál végzett 
külső tatarozását, ami közel fél millió 
forintba került volna az önkormány-
zatnak. 

Ezen kívül természetesen mindig 
örömmel segítünk az önkormányzat 
és a történelmi egyházak valamint a 
civil szervezetek nagyobb rendezvé-
nyeinek lebonyolításában. 
Községünk a Káli-medence „szíve” — 
központi jellege és a Balaton közel-
sége miatt frekventált helynek szá-
mít. Adottsága végett sajnos nem 
mondhatjuk, hogy egyesületi mun-
kánk unalmas lenne. Eredményeink 
közül ki szeretném emelni, hogy mű-
ködésünknek köszönhetően meg 
tudtunk akadályozni egy postarab-
lást, akkor még községünkben is mű-
ködő postahivatalnál. Ezen kívül több 
esetben sikerült megakadályozni be-
surranást, betörést, házaló árusítást, 
és egy esetben sikerült nyaraló fel-
törése közben egy külföldi személyt 
tetten érni. 
Mivel kiváló helyismerettel rendelke-
zünk, a nyári idegenforgalmi szezon-
ban kirándulás során eltévedt sze-
mélyek felkutatása is a mi feladatunk 
volt. Néha előfordult, hogy közsé-
günk idősebb lakosai közül néhányan 
a biztonságot adó otthonukból kísé-
ret nélkül távoztak, megtalálásuk a 
polgárőr gyors reagálásának és az 
összehangolt keresésnek köszönhe-
tően sikeres volt. Téli időszakban 
magatehetetlen személyeket men-
tettünk meg a fagyhaláltól. 
A nyári idegenforgalom ideje alatt 

egyre több azon rendezvények 
száma, ami Köveskált is érinti (Káli 
futóverseny, triatlon, gyorsasági ke-
rékpár verseny, öreg autók versenye 
stb.). Községünkben gyermek tábo-
rok, turistaházak, üdülésre alkalmas 
helyek is szép számmal vannak. Saj-
nos a nyári idegenforgalommal 
megjelennek a kétes elemek is. Nagy 
segítség számunkra az egyesületen 
belüli SZEM (szomszédok egymásért 
mozgalom). Szolgálatainkat a rend-
őrséggel is összehangoljuk, így bizto-

sítjuk a nagyobb közbiztonságot. 
Igényt tartanak segítségünkre a csa-
ládsegítők gyermekjóléti szolgálat a 
házi orvos és a védő női szolgálat is. 
Az Országos és a Megyei vezetőség 
figyelemmel kísérte eddigi munkán-
kat, és elismerésekkel jutalmazta azt. 
2006. évben vehettük át az ”Év Pol-
gárőr Egyesülete” címet, Megyei 
szinten több alkalommal jutalmat és 
oklevelet vehettünk át. 2005.-ben a 
Köveskáli Polgárőrség vezetőjeként 
részesülhettem abban a megtisztel-
tetésben, hogy átvehettem a „Pol-
gárőr Érdem Kereszt” arany fokozatát. 
Köveskál Község Önkormányzata le-
hetőségéhez képest minden évben 
anyagi és erkölcsi segítséget nyújtott 
egyesületünknek, melyet ezúton 
szeretnénk megköszönni. Tisztelettel 
köszönjük, hogy a Megyei Szövetség 
az elmúlt tíz évben kék mellényekkel, 
sapkákkal, pólókkal, számítógéppel 
és a 2009-es évben egy Suzuki 
Wagoner személygépkocsival is tá-
mogatta munkánkat. 
Az elmúlt tíz év sok eredményt és 
néhány kudarcot is hozott, szeren-
csére sikerből több termett. Köveskál 
község Polgárőr Egyesülete a kudar-
cok ellenére is tovább folytatja köz-
ségünk szempontjából oly fontos 
közérdekű munkáját. 
 

 Illés Pál 
 elnök 
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Februári közmeghallgatás 
 
A 2010. február 25-én tartott köz-
meghallgatáson tájékoztató hangzott 
el környezetük általános állapotáról, 
melynek kapcsán meghívott vendé-
günk volt Balogh László a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park igazgatója is. 
Ennek kapcsán szóba került a tobáni 
fakivágás ügye, valamint az Igazga-
tóság és a település további együtt-
működésének kérdése. 
Ezt követően részletes beszámoló 
hangzott el a falugondnok előző évi 
munkájáról, valamint az előttünk álló 
szennyvízcsatornázással kapcsolatos 
történésekről. 
A polgármester úr részletesen is-
mertette a település 2010. évi költ-
ségvetését. Kitért a 2009-es év 
eredményes működésére, valamint 
az egyre nagyobb mértékben csök-
kenő állami finanszírozás következté-
ben 2010-ben várható, pénzügyi ne-
hézségeire is. 
 
 Györffy Szabolcs 

 
 

Szilveszter 2009 
 
Az előző évhez hasonlóan a 2009-es 
év zárásaként került megrendezésre 
a most már hagyománnyá váló csa-
ládosok szilvesztere, óévbúcsúztató 
rendezvény. 
Szép számmal gyűltünk össze, közel 
70 felnőtt, és 20 gyermek. A gyere-

kek számára ismét külön helységet 
biztosítottunk, így a szülők is önfe-
ledten szórakozhattak. Az ifjoncok 
saját szervezésben zenével, díszítés-
sel készültek erre a napra, nagy iz-
galommal. 

Az est meglepetéssel kezdődött — 
hála a polgármester úr felajánlásá-
nak, finom vadpörköltet fogyaszt-
hattak az egybegyűltek. 
A jó hangulat az éjfél előtti tombola-
sorsolással fokozódott, éjfélkor meg-
hallgattuk a himnuszt, majd a pol-
gármester úr és a Tiszteletes Úr újévi 
köszöntőjét. Ezután tűzijáték szóra-
koztatta a jelenlévőket. A hajnalig 
tartó rendezvény biztosan sokáig 

emlékezetes marad mindenki szá-
mára. 
Továbbiakban bízunk abban, hogy a 
„családosok szilvesztere” igazi ha-
gyománnyá válik Köveskálon, de nem 
szeretnénk kizárni senkit se ebből a 

körből, így nemcsak a családosokat, 
de az egyedülállókat illetve párokat is 
sok szeretettel várjuk. 
 
 Bolla Róbert 
 

 
Vince napi boráldás 

 
Január havában immár hagyományos 
rendezvénynek számít Köveskálon a 
Vince napi ünnepség, melyet idén is 
nagy sikerrel zárult a köveskáli kul-
túrházban. 36 féle bort kóstohattak a 
résztvevők, akiknek harmada volt 
helybeli borosgazda, a többiek az or-
szág különböző vidékeiről, immár 
évek óta visszatérő vendégek voltak. 
A kitűnő vacsorát Reitner Ferenc és 
Sebestyén Zoltán készítette el, kö-
szönet érte. 
Két vendégünk, akiknek a Fekete-
hegyen van nyaralójuk, a tavalyihoz 
hasonlóan idén is meglepetést hozott 
a jeles alkalomra. A helyi pincéket 
végigjárva készült megannyi kitűnő 
fotójukból válogatva, a filmszerűen 
pergő képeket aláfestő zenével kom-
binálva, a még fellelhető múlt és a 
jelen értékeit valamint a szőlőterme-
lőket bemutató nagyszerű alkotást 
vetítettek le a jelenlévők számára. 
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Az este színvonalát tovább emelte 
Boros Gábor harmónika játéka, aki-
nek köszönhetően jó hangulatban 
zajlott az éjszakába nyúló rendez-
vény. 
 

Nőnap 2010 
 

A tavalyi évben elkezdett, meglepe-
tésekkel tűzdelt nőnapi rendezvény-
hez hasonlóan az idei évben is nagy 
készülődés előzte meg a rendez-
vényt. 
Tizenöt lelkes férfit sikerült összever-
buválni, akikkel sikerült ezt a megle-
petés műsort összeállítani, melyre 
több héten át készültünk kitartóan. 
Az ötletet a Csillag születik műsor 
mintájára állítottuk össze, melyhez 
hét műsorszámot adtuk elő. 
A műsorszámokat a közönség közül 
jelentkező négy tagú zsűri bírálta. 
Biztosan nehéz dolguk lehetett, mert 
mind a hét műsorszámot maximális 
pontszámmal jutalmazták. Ennél már 
csak a végső döntés volt nehezebb: 
„Ki legyen a Csillag születik győz-
tese?”. A zsűri hosszas tanakodás 
után a Kantyúk-kara című produkciót 
választotta. 
A sok tapsból, kacagásból ítélve a 
hölgyek hangulata a tetőfokára há-
gott, melyet még a jó köveskáli bo-
rok és sütemények fokoztak. 
Ezúton szeretném megköszönni fér-
fitársaim nevében a hölgyeknek, 
hogy ilyen szép számban tisztelték 
meg műsorunkat. A nőnap zárása-
ként este bált rendeztünk, mely nagy 
sikerrel zárult. 
 
 Bolla Róbert 
 

 
Kedves Köveskáliak! 

 
2010. január 1-től nagy örömömre 
szolgál, hogy részt vehetek a falu 
kulturális életének szervezésében. 
Magamról néhány szóban: Bardon 
Katalinnak hívnak, 27 éves, köveskáli 
lakos vagyok. 
Szeretek itt élni, nem szeretnék el-
szakadni a Káli- medence szépsége-
itől. 
Igyekszem megfelelni a faluban élő 
emberek kulturális érdeklődésének, 
elvárásainak. 

Könyvtár és Internet szoba nyitva 
tartása: 
 Hétfő:  ZÁRVA 
 Kedd:  13:00-17:00 
 Szerda:  13:00-17:00 
 Csütörtök:  13:00-17:00 
 Péntek:  14:00-18:00 
 Szombat:  14:00-18:00 
 Vasárnap:  ZÁRVA 
Szeretném a könyvtárat a lakosság 
igényeinek megfelelően működtetni. 

- beszerzem a hiányzó könyveket a 
tapolcai Wass Albert Könyvtárból 
- internetezés  továbbra is biztosított 
- szívesen segítek időseknek, fiata-
loknak a számítógép használatában 
- lehetőséget biztosítunk hétvégen-
ként a pin-pongozásra 
- A Pince Klubban igénybe vehető a 
kondigép 
Időpont egyeztetés végett kérem a 
tornázni vágyó lányokat, asszonyokat 
jelentkezzenek nálam! 
Az Orvosi Rendelő átalakítása miatt 
várhatóan június közepéig gyógy-
szerfelírás minden héten csütörtökön 
9-11 óráig a Könyvtárban van. 
Ha valakinek bármilyen igénye, 
ötlete van a falu kulturális életének 
fejlődésében, szívesen segítek a 
megvalósításában. 
Az elmúlt időszakról néhány mondat-
ban: 
- Szívesen emlékezünk vissza a 
Vince-napi jó hangulatban eltöltött 
vacsorára , borozgatásra. 
Köszönjük Szántó Tibornak, és Vendli 
Péternek, akik bemutatták a helyi 
boros gazdákról szóló képes, zenés 
szórakoztató összeállításukat. 
- Szomorú esemény rázta meg a fa-
lut, amikor váratlanul elhunyt Szűz 
Károly református lelkész. 
A falu minden polgárának hiányozni 

fog az önzetlen szeretete. 
Köszönjük Borszéki Istvánnénak és a 
segítőkész asszonyoknak, hogy mél-
tón búcsúztathattuk el a Tiszteletes 
Urat. Hiányozni fog a falu közéletéből. 
- Jól sikerült az óvódásaik vidám far-
sangi műsora. Lufi bohóc tette még 
vidámabbá a délutánt. 
- A nőnapi műsoron Sebestyén 
Zoltán Polgármester Úr köszöntötte a 
hölgyeket. 
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Tímár Géza Friedrich Schiller: A nő 
méltósága című versét szavalta el. 

A meglepetés műsor fergeteges si-
kert aratott. Minden eddigit felülmúlt! 
Kis falunkban igazi „nagy csillagok” 
születtek a Köveskáli Vegyes Rizling 
Kórus, a Kankánok, a Falusi disznó-
vágás, az Old Bad Boys, a Besenyő 
család, Kantyúk tava, Pákó és a lá-
nyok előadói: Bárány Gyula, Bolla 
Róbert, Csekő László, Fenyő Attila, 
Györffy Szabolcs, Lampérth Lóránt, 
Marton András, Meleg Tibor, Pálffy 
András, Pálffy Csaba, Pálffy Gyula, 
Sárközi Károly, Solt Kristóf, Szücs 
Zoltán személyeiben. 
 

Jók voltatok fiúk! 
 

Az este hajnalig tartó bállal ért véget. 

Nem utolsó sorban külön köszönet a 
nőnapi műsorra készített sminkekért 

Bárány Gyulánénak és Szép 
Andreának, Bolláné Lampérth 

Tímeának a fantasztikus ruhákért, a 
technikai közreműködésért Bárány 
Balázsnak, Marton Andrásnak és 
közmunkán dolgozóknak, továbbra is 
számítok rájuk. 
- Március 15.-ei megemlékezésre a 
faluban élő iskolások zenés, verses 
műsorral készültek. 
Igyekszem a rám bízott feladatokat a 
legjobb tudásom szerint végezni, és 
tisztelettel kérem a falu lakosságát, 
hogy a munkámban segítségemre le-
gyenek. 
 

Bardon Katalin 
 

 
A szennyvízcsatornázásról 

röviden… 
 

Finiséhez érkezett a szennyvízcsator-
názás előkészítő munkája. Jelen idő-
szakban a támogató hatóság értesí-
tésére várunk, melyben közli a 
támogatási szerződés aláírásának 
időpontját. Sajnos, az irányító 
hatóság elég döcögősen dolgozik, 
melyről a Veszprém megyei Napló 
március 12-i számában is 
olvashattunk. Ezzel párhuzamosan 
feltételes közbeszerzés során a 
kivitelezők pályázatait várjuk 
március 30-ig. Ezen a napon lesz a 
pályázatok bontása, az ezt követő 
időszakban pedig az elbírálás, majd 
az eredményhirdetés következik. A 
nyertes pályázóval ezután kötjük 
meg a kivitelezési szerződést. A kö-
vetkező lépésben választjuk ki a pá-
lyázók közül a műszaki ellenőrt.  
Bízom abban, hogy a nyár elején el-
kezdődik a várva-várt beruházás, 

melyre az elmúlt években olyan nagy 
hangsúlyt fektettünk. Természetesen 
még részleteiben nagyon sok munkát 
kell elvégeznünk. A beruházás folya-
matáról a lakosságot rendszeresen 
tájékoztatjuk. 
 
 Sebestyén Zoltán 
 polgármester 
 

 

 „Köveskálért” Alapítvány 
 

Kérjük, ha teheti, támogassa 
adójának 1 %-ával a "Köveskálért" 

Alapítvány munkáját. 
 

Alapítvány adószáma:  
18938869-1-19 

Alapítvány bankszámlaszáma: 
73200172-11272010 

 
Támogatását előre is köszönjük! 

 
Cséri Mónika 

"Köveskálért" Alapítvány elnöke 
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