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 2010. december 
 

 
Idősek napja Köveskálon 

 

Szent este előtt egy héttel, decem-
ber 17-én 14 órára szólt a meghívó 

az idősek napi ünnepségre, mely 
tartalmas műsorral kecsegtetett. 
Sajnos a mostoha időjárás miatt 
csak kevesen tudtak részt venni a 
rendezvényen, de aki végül eljött, 
biztos nem bánta meg! 
Illés Pál üdvözlő szavai után az óvo-
dás gyermekeink vidám, karácsonyi 
hangulatú műsort mutattak be. 
Ezután Bárány Gyula és Marton 
Norbert bohózatot adtak elő, majd 
Bolla Milán és Martin verssel kö-
szöntötték az időseket.  
Majd „A marha férj” címmel újabb 
színdarab következett, Bárány Balázs, 
Marton Norbert, Pálffy András és 
Szabó Bettina előadásában. 
A színdarab után Györffyné Gizike és 
Bárány Gyula 3 operettslágert adott 
elő. Az előadás nagy sikert aratott. 
Ezután disznótoros vacsorával láttuk 
vendégül a megjelenteket. A vacsorát, 
amely nagyon ízletesre sikerült, Csekő 
Gézáné és Cséri Györgyné készítette. 
Vacsora után, mintegy az emésztést 
megkönnyítendő, filmet láthattak a 

helyi gazdákról, majd a szüreti fel-
vonulásról már ismerős „amatőr ci-
gányok” fergeteges cigánytáncot 

mutattak be. 
Rövid szünet után Bali Tamás és 
baráti körének népi zenés, táncos 
produkciója zárta a műsort. 
Az idősek búcsúzáskor szerény 
ajándékcsomagot kaptak. Reméljük 
sokáig emlékezetes marad számukra 
ez a nap! 
 

 Györffyné Dr. Jahnke Gizella 

 
Szilveszteri meghívó 

 

Az idén is megrendezésre kerül a 
kultúrházban a tavalyihoz hasonlóan 
a köveskáli családok és barátaik ré-
szére szervezett zártkörű Szilveszteri 
mulatság. 
A belépő tombolatárgy felajánlása 
lesz. Süteményt, italt, mindenki hoz-
zon magával. 
A kivetítővel hangulatossá tett tánc-
parketten karaoke éneklésre is le-
hetőség lesz, éjfél után tombolasor-
solás és koccintás. A gyermekeket 
sem kell otthon hagyni, az ő szóra-
koztatásukhoz a kisterem lesz be-
rendezve. 
A rendezvény önszerveződő, de-
cember 30-án a díszítéshez kérjük a 
résztvevők segítségét. 
Jelentkezés: személyesen a falu-
gondnoknál, telefonon Bolla Róbert-
nél (20/557-4751) lehet, legkésőbb 
december 31-én délig. 
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Gárdonyi gyermektábor 2010. 
 

Nagy izgalommal vártuk augusztus 
2-át, amikor is 18 köveskáli gyermek 

4 felnőtt kíséretével lehetőséget ka-
pott, hogy egy hetet tölthessen el a 
Velencei-tó partján. Nagy lelkese-
déssel és várakozással vágtunk neki 
az egy hét nyaralásnak. Hétfő reggel 
8 órakor indultunk az önkormány-
zatok (Balatonhenye és Köveskál) 
falubuszával, valamint Szűcsné Siffer 
Judit és polgármesterünk autójával, 
akik felajánlották segítségüket az el-
utazásban. Gárdonyba a délelőtti 
órákban érkeztünk. A tábor „bevé-
tele”, a szobák elosztása – némi 
osztozkodás – után megtörtént. 
Mindenki elfoglalhatta birodalmát a 
2-4-5 ágyas szobákban. Ebédünket a 
közelben lévő Kék-tó vendéglőben 
rendeltük meg az egy hetes itt tar-
tózkodásunkra. Ebéd után a jó időt 
kihasználva, némi rendezkedés után, 
elindultunk fürödni. Mivel az időjárás 
jelentés nem ígért igazi napsütést 
arra a hétre, úgy gondoltuk, biztos 
ami biztos, kihasználjuk a jó időt. 

Irány a Velencei-tó! A gyerekek na-
gyon élvezték a 23 0C fokos vizet. 
A vacsorát a szülők készítették a 

gyerekeknek minden nap, amit 
mondhatom nagy megelégedettség-

gel fogyasztottak. Próbáltuk a gye-
rekek kívánságának megfelelően 

összeállítani a reggeliket, vacsorá-
kat. Másnap ismét úgy döntöttünk a 
szülőkkel, hogy  még mindig kihasz-
nálva a napsütést, reggeli után irány 
a víz! Ebéd után pihenés és szabad-
program volt a tábor területén. A to-
vábbiakban csak nagy vonalakban 
szeretnék pár dologról beszámolni. 
Egy alkalommal volt a gyereknek 
szalonnasütés, amihez maguk gyűj-
tötték a nyársat, séta a városban 
egy kis vásárlással egybekötve. 
Reggeli futás Bárányné Ágival. Az 1 
km-es távnak a gyerekek nem kis 
számban vágtak neki. Mivel voltak 
esős időszakok is, ilyenkor kvíz-ve-
télkedővel tettük izgalmasabbá a 
napot. A nyerteseket természetesen 
jutalmaztuk is. A bátor szülők, Mar-
git és Erika pedig bevállaltak a gye-
rekeknek egy palacsintás uzsonnát. 
A vendégségbe érkező szülők kétna-
ponta váltották egymást, és mond-

hatom ők is jól érezték magukat. 
Volt délutánonként foci, fiúk a lá-
nyok ellen és vízibomba csata. Kap-
tak a gyerekek fagyit, dinnyét és 
barackot, amit ezúton is köszönünk 
polgármesterünknek, ugyanis utób-
bit ő küldte a gyerekeknek az érkező 
szülőkkel. Megtartottuk Milán 
szülinapját is, ami a tábor idejére 
esett. Ági sütött tortát, kaptak a 
gyerekek gyerekpezsgőt, amivel 
koccinthattak is. 
Az időjárás nem volt elég kegyes 
hozzánk, keveset tudtunk a Velen-
cei-tóban fürödni, ezért úgy dön-
töttünk az ott lévő szülőkkel, hogy 
szombaton elvisszük a gyerekeket az 
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Agárdi termálfürdőbe. Ebéd után 
autóba ültünk és irány a fürdő. A 
gyerekek nagyon élvezték a meleg-
vizes medencéket. Hazatérve a fér-
fiak tüzet raktak, hogy egy bográ-
csos sertéspörkölttel búcsúztassuk 
ezt az egy hetet. A pörköltfőzést 
Szabó Dezső vállalta magára, és 
mondhatom jól sikerült, mindenki jól 
lakott belőle. 

Eljött a vasárnap, eltelt a hét, indu-
lás haza. Megreggeliztünk, össze-
csomagoltunk, kitakarítottunk, hogy 
ugyanolyan rendben hagyjuk el a 
tábort, mint amilyen rendben át-
vettük. Az első csapat Csekő László-
val indult haza a falubusszal, a töb-
biek személyautókkal. Remélem a 
gyerekek nagy élményekkel és 
örömmel gondolnak vissza erre az 
egy hétre!  
Megragadva az alkalmat ezúton 
szeretnék köszönetet mondani a 
gyerekek és a magam nevében a 
Köveskálért Alapítványnak, amely 
anyagilag támogatta a gyerekek tá-
borozását, valamint Serbestyén 
Zoltán polgármesternek, a szülők-
nek: Fülöpné Margitnak, Martonné 
Tündinek, Szabóné Erikának, akik 
velem együtt kitartóan gardírozták a 
gyerekeket egy héten keresztül nap 
mint nap! 
 
Remélem lesz még lehetőségünk 
együtt nyaralni! 
 
 Bolláné Lampért Tímea 

Hírek az óvodából 
 

A napkollektoros meleg víz ellátó 
rendszerünk átadási ünnepsége óta 
nagyon sok minden történt a 
köveskáli óvodában. Megkezdődött 
az új nevelési év 17 fő kis óvodással 
(ma már 18-an vannak). 12 gyer-
mek helybeli, 3-3 pedig 
szentbékkállai illetve balatonhenyei. 

A dadusok kísérik a vidéki gyereke-
ket reggelente az óvodába. 
Az ősz folyamán nagyon sokat ki-
rándultunk például az Állatok Világ-
napján Salföldre, a Természetvé-
delmi majorba, majd Tapolcán hüllő 
kiállításon jártunk. Moziban is vol-
tunk, ahol – abban az időpontban 
amikor fogadtak bennünket – csak 

nekünk vetítették le Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca című 13 epizódból 
álló meséit, amely nagyszerű él-
ményt nyújtott a gyerekeknek. Hogy 
a megbeszélt időpontban ott tudjunk 
lenni, a falubuszok voltak segítsé-
günkre. Sétáltunk a szép időben a 
tapolcai Tó-parton, birtokba vettük a 
játszóteret. 
A köveskáli szüreti felvonuláson a 
legkisebb óvodásaink is ügyesen 
szerepeltek –verseket, dalokat, kör-
játékokat, a fiúk botos táncot adtak 
elő. Szüreteltünk Révfülöpön Anikó 
óvó néninél, meglátogattuk az őszi 
Balatont. Más alkalommal baba kiál-
lításon voltunk, majd ropogós fok-
hagymás lángost ettünk – melyet 
Göndöcsné Marika készített el az 
egyik büfében -, utána itt is a ját-
szótéren töltöttük hazaindulásig az 
időt. 
Október elejére elkészült – óvodá-
saink nagy örömére – a gyerekek 
szerepjátékához, egy igen szép és 
igényes kivitelezésű játszó konyha-
szekrény, amelynek megvalósulását 
a Barátossy és Pállfy családnak kö-
szönhetjük. 
A református presbiterek – Csekő 
László javaslatára – Internet hozzá-
férést szavaztak meg óvodánknak. 
Természetesen ez is nagy örömöt 
jelentett számunkra, hiszen ma már 
egyetlen intézmény sem nélkülözheti 
az Internetet. 
Szintén Tapolcán voltunk a LOS 
ANDINOS együttes mesejátékán és 
a PEGAZUS SZÍNHÁZ bábelőadásán, 
(utóbbira 3 alkalomra szóló bérletet 
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váltottak gyermekeiknek a szülők). 
Márton napkor ludas játékokat ját-
szottunk a gyerekekkel, elbáboztuk 
a Libaanyó mestersége című mesét 
(biztosan sokan emlékeznek még 
Rémusz bácsi meséire – ez a mese 
is közülük való). A lakománkon pe-
dig libazsíros kenyeret lilahagymá-
val, héjában sült krumplit, mustot 
fogyasztottak az ovisok. 
November 26. – án délelőtt a régi 

BOJTORJÁN együttes vezetője láto-
gatta meg óvodánkat, hangulatos, 
örömteli koncerttel lepte meg a 
nagyérdeműt – hihetetlenül kevés fi-
zetségért. Sőt, még 3 db CD lemezét 
is odaajándékozta a gyerekeknek. 
Megdícsérte Őket, hogy milyen sok 
gyermekdalt tudtak szépen, bátran 
énekelni vele. 
Óvodánk madárbarát óvoda, folya-
matosan gondoskodunk a téli eteté-
sükről, meglessük viselkedésüket, 
meghatározzuk fajtájukat. Novem-
berben tagja lettünk a Magyar Ma-
dártani Egyesületnek. 
A december 4. – én megrendezett 
Mikulás bálunkon a közel 100 fős 
résztvevő, a sok-sok adomány azt 
erősítette meg számunkra, hogy az 
óvodát nagyon sokan támogatják. A 
szülők, az önkormányzatok, körjegy-
zőség dolgozói, vállalkozók, magán-
személyek, még felsorolni is nehéz 
mindenkit. A kitűnő zene és jó han-
gulat révén még hajnali 4 órakor 
sem kívánkoztak sokan hazamenni. 
A bál bevételét kis óvodásaink ja-
vára fordítjuk. A Káli Art Kft. által 
adományozott víztisztító berendezést 
pedig már be is üzemeltük, így a 
gyerekek asztalára tisztított ivóvizet 
tehetünk, az egészséges életmódra 
nevelés minél jobb megvalósulásá-
nak érdekében. 

Dr. Rothstädter Ágnes doktornő 
minden óvodásunk egészségi álla-
potát figyelemmel kíséri, ennek ér-
dekében a közelmúltban minden 
gyermeket megvizsgált. Kiemelte, a 
gyerekek bátor viselkedését az or-
vosi rendelőben és hogy a mi óvo-
dánkban már a kicsik is moshatnak 
fogat. Kerepesi Gáborné védőnő 
többször meglátogatta óvodásainkat 
tisztasági vizsgálat céljából, valamint 

felajánlotta segítségét az ovisok 
lábtornájához, amellyel hamarosan 
élni is fogunk. 
December 6.- án délelőtt eljött hoz-
zánk is a Mikulás bácsi (Bolla Róbert 
képviselő személyében), aki kedves 
dicséretekkel és jó tanácsokkal látta 

el az éneklő, verselő gyerekeket. 
Mindenkinek átadta az ajándékát, 
melyet a szülői közösség állított ösz-
sze édességekből, a szép tasakot 
pedig az óvoda dolgozói készítették. 
Sokan valóban megfogadták a Mi-
kulás tanácsait, még máig is emle-
getik Őt. 
Jelenleg a karácsonyt várjuk a gye-

rekekkel, szülőkkel. Közösen sütünk 
egy munkadélutánon finom mézes-
kalácsot a gyerekeknek. Az idősek-
nek pedig műsorral kedveskedünk kis 
óvodásainkkal, mert szeretetet adni 
legalább olyan nagy öröm, mint kapni.  
 

 Kötéljártóné Kálmán Katalin 
 vezető óvónő 
 

 

2010. október 23. 
 

Hagyományainkhoz híven ünnepel-
tük október 23-át, az 56-os forrada-
lom évfordulóját. A megemlékezés a 
kultúrházban kezdődött, Illés Pál al-
polgármester ünnepi beszédével, 
melyben visszaemlékezett az egykori 
eseményekre. 
Ezt követően a zánkai iskolások tet-
ték műsorukkal szebbé ünnepünket, 
majd a megemlékezés koszorúi 
kerültek elhelyezésre az emléktáblánál. 
Ezután szokásunkhoz híven, fáklyás 
felvonulással érkeztünk meg a vá-
roskúthoz, ahol folytatódott az ün-
nepi műsor. A megemlékezést jelké-
pező tűz meggyújtása után, a 
köveskáli egyházak képviseletében a 
plébános és a tiszteletes úr 
megáldották és megszentelték a 
forradalom lángját, majd 
megosztották gondolataikat az 
ünneplőkkel. A tűz pattogása mel-

lett, zenével és versekkel folytató-
dott a műsor. Gyermekeink; Györffy 
Anikó és Bolla Martin, valamint a 
felnőttek; Györffyné Jahnke Gizella 
és Bárány Gyula emlékezett verssel 
1956-ra. 
Az ünnepség a székely himnusz 
meghallgatásával zárult.  
 

 Bolla Róbert 
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Tisztelt Köveskáliak! 

 
Az év végéhez közeledve szeretném 
összefoglalni a „Köveskálért” Alapít-
vány 2010. évi munkáját, tevékeny-
ségét. Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is támogatta Alapítványunk a 
köveskáli óvodások úszás oktatását, 
a gyermekek számára húsvéti ját-
szóház megszervezését, valamint a 
doktornő, dr. Rothstädter Ágnes 
szervezésében megrendezésre ke-
rülő egészségnapot. Továbbá hoz-
zájárultunk a köveskáli gyermekek 
nyári táborozásához Gárdonyban, 
ahol reméljük feledhetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtak. A gyönyörűen 
felújított és akadálymentesített or-
vosi rendelőnk megvalósításához el-
nyert pályázathoz szükséges önerő-
höz 600.000 forinttal járultunk 
hozzá. 
Idén 70.846 forint került átutalásra 
az Alapítvány számlájára az SZJA 
1% felajánlásokból. Köszönjük min-
den kedves támogatónknak! 2010-
ben a „Köveskálért” Alapítvány nem 
nyújtott be pályázatot. 
Reméljük a települést támogatók 
segítségével továbbra is fennmarad-
hat és működhet Alapítványunk. 
Minden kedves Olvasónak áldott, 
békés ünnepeket és sikerekben gaz-
dag, boldog új évet kívánok! 
 
 Pálffyné Cséri Mónika 
 „Köveskálért” Alapítvány elnöke 

 

Tisztelt Köveskáliak, 
tisztelt Támogatók! 

 

A „Köveskálért” Alapítvány bank-
számlájára 70.846 forint SZJA 1% 
került kiutalásra. Tisztelettel megkö-
szönöm minden kedves támoga-
tónknak a szíves felajánlásokat! Aki 
teheti, kérem, ezután is támogassa 
az Alapítvány munkáját, hogy to-
vábbra is szolgálhassuk Köveskál 
község fejlődését. 
Alapítvány adószáma: 18938869-1-19 
bankszámlaszáma: 73200172-11272010 
Köszönettel: 
 Pálffyné Cséri Mónika, elnök 
  

 

Márton Nap 
 

A Köveskáli szőlősgazdák idén Nov-
ember 11-én szombat este tartották 

a már hagyománynak tekinthető IX. 
Márton napi újborkóstolót és libava-
csorát. A vendégek között külön kö-
szöntöttem Illés Józsefné Hegybírót, 
Németh Istvánné Helyettes Hegybí-
rót, Nagy Anikó Körjegyzőt, Dr. 
Rothstädter Ágnes Háziorvost, Szabó 
Emőke Tiszteletes Asszonyt és 
Sebestyén Zoltán Polgármestert. A 
köszöntő után a Márton-napi hie-
delmekről, hagyományokról hallot-
tunk előadást Pálffy Attilától. Majd 
pedig Szabó Emőke Tiszteletes Asz-
szony megáldotta a 2010-es évjá-
ratú újbort. Közben kezdetét vette a 
borkóstoló. Az idén 23 gazda több 

mint 50 bort hozott el kóstolni a 
borbemutatóra. Többségben volt az 
Olaszrizling, de mellette még volt 
Szürkebarát, Rizlingszilváni, Zengő, 
Zeusz, Chardonnay, Juhfark, 
Zöldveltelíni stb. A feleségek pedig, 
a borok mellé különféle borkorcso-
lyát készítettek (pogácsa, sajtostallér, 
stb.). Hét órakor megérkezett a va-
csora, melyet Csekő Gézáné vezeté-
sével a konyhások készítettek el. 
Vacsorára a helyi fiatalasszonyok 
előételként libaaprólék levest, fő-
ételként pedig sült libacombot, lu-
daskását, törtburgonyát és párolt li-
lakáposztát szolgáltak fel. A vacsora 
után Baladincz József Atya Vacsora 
utáni Áldását hallgattuk. Nagy sikere 
volt a tombolasorsolásnak, melyen 
értékes nyeremények találtak gaz-
dára, a fődíj nem más, mint egy élő 
liba volt! A tombolából 50 000.-Ft 
volt nyereség, amelyet a Kármentő 
Alap számlájára - a vörös iszap áldo-
zatainak megsegítésre - fizettük be. 



6. oldal II. évfolyam 4. szám Köveskáli Hírmondó 

 
Ez úton szeretnék köszönetet mon-
dani a támogatásért, és külön sze-
retném megköszönni mindazoknak 
aki a szervezésben és lebonyolítás-
ban nyújtottak segítséget és hozzá-
járultak a rendezvényünk sikeréhez. 
 

 Pálffy Gyula, alelnök 
 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

Az év végéhez közeledve ismét elér-
kezik az az időszak, amikor a tele-
pülés életét, változásait, eredmé-
nyeit elemezni szoktuk, megosztva a 
lakossággal is. Mivel ez az év a vá-
lasztások éve volt, az eredményekről 
többször beszámoltam. Ismételni 
nem akarom magam, most ettől el-
tekintenék. 
A településen jelenleg a „szennyvíz-
csatornázás és tisztítás” beruházása 
folyik. A csatornázás az elfogadott 
ütemterv szerint zajlik. A beruházás 
folyamán eddig csak kisebb problé-
mák fordultak elő, melyeket a lehető 
legrövidebb idő alatt a kivitelező or-
vosolt. Kérem a lakosság további 
türelmét és megértését az esetleges 
kellemetlenségek miatt. Ha valaki-
nek a kivitelezés folyamán kára ke-
letkezik, amennyiben a kivitelezővel 
nem tud megegyezni, bátran keres-
sen fel. Megpróbálok segíteni a 
megoldásban. A szennyvíztisztító 
telep helyén is elkezdődtek az el-
sődleges felmérések, engedélyek 
beszerzése. 
A tisztítómű építése az eredeti ter-
vekhez viszonyítva kis késésben van, 
mely egy esetleges módosítással és 
a kedvező időjárás reményében 
mindenképpen behozható. A módo-
sítás a befejezési időpont esetleges 
meghosszabbítására vonatkozik. 
 Ez év szeptember közepén vehették 
birtokukba a betegek a felújított, 
akadálymentesített orvosi rendelőt. 
Bízok abban, hogy a ráfordított 
munka és anyagi javak jó helyre 
kerültek, hisz a lakosság és a kör-
nyék településeinek egészségmegőr-
zését szolgálja. Az itt dolgozók is 
egy új, modern, minden igényt ki-
elégítő intézményt kaptak a gyógyító 
munka elvégzéséhez. Ez a beruhá-
zás az önkormányzat történetében a 
legnagyobbak közé sorolható. Kö-
szönöm a „Köveskálért” Alapítvány 
támogatását. 
Összegezve az idei évi teljesítmé-

nyünket, elmondhatom, hogy az is-
mert gazdasági nehézségek ellenére 
is jónak mondható. Bízok abban, 
hogy a további időszakban is így 
lesz, melyhez kérem a lakosság 
odaadó és önzetlen segítségét. 
A közelgő ünnepekben kívánok min-
denkinek jó pihenést és kikapcsoló-
dást. 
Békés, meghitt és boldog karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gaz-
dag, boldog, új évet kívánok.  
 

 Sebestyén Zoltán 
 polgármester 
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Viccek 
 

Egy férfi elmegy a pszichológushoz: 
- Borzasztó ez, doktor úr! Örökké 
csak temetőkről meg börtönökről 
álmodom. 
- Mondja, volt már idegszanatórium-
ban? 
- Nem. Mindig csak börtönökben és 
temetőkben.   
 

 

Az erdőben a nyuszika bemegy a 
húsboltba: 
- Medve, adj egy liter húst! 
- Nyuszika! Ha valahová bemész, illik 
köszönni, és ráadásul az nem liter, 
hanem kiló hús! Menj ki, és próbáld 
meg még egyszer! 
A nyuszika kimegy, majd visszajön. 
- Hé medve, egy liter húst! 
A medve nem bírja cérnával, és így 

szól: 
- Na állj ide a pult mögé, majd én 
megmutatom! 
Kimegy, kopog, bejön. 
- Jó napot! Egy kiló húst kérek! 
Mire a nyuszika elkezd röhögni: 
- Medve, de hülye vagy, nem hoztál 
üveget! 
 

 

Két Trabantos várakozik a piros 
lámpánál. Az egyik letekeri az abla-
kot, és odaszól a másiknak: 
- Elnézést, hogyan jutok el a Nép-
színház utcába? 
A másik a zajtól nem ért semmit, és 
visszakérdez: 
- Mi van? 
- A Népszínház utcába akarok 
menni! - ordítja az előző. 
- Jó, akkor menjen! 
 

 

Felhívás  
 

Lakossági kezdeményezésre 32 500 
Ft gyűlt össze és további 70 000 Ft 
támogatásra van ígéretünk a kultúr-
ház ereszcsatornájának javítására 
szervezett közadakozás eredménye-
ként. Sajnos egyre szorítóbb prob-
léma az állagmegóvás, hiszen nem-
csak az északi fal és a pincehelyiség 
ázik folyamatosan, hanem a födém 
egy része is vizesedik, ezért sürgető 
a még nagyobb baj bekövetkeztének 
megakadályozása. 100-150 000 Ft 
összegyűjtését tervezzük és ezt az 
összeget duplázná meg a 
Köveskálért Alapítvány, melyből a 
javítás, a helyiek önzetlen segítségét 
is igénybe véve, kivitelezhető. Kér-
jük, aki bármilyen kisebb összeggel 
támogatni szeretné a kezdeménye-
zést, keresse Bolla Róbert önkor-
mányzati képviselőt. 
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