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Tisztelt Köveskáliak!
Ezúton
meghívjuk
a
tisztelt
lakosságot, a 2014. március 15-én 10
órakor a Kultúrház előtt tartandó
ünnepi
megemlékezésünkre.
Az
ünnepség a Református Templomban
Köveskál negyvennyolcas hőseire
történő megemlékezéssel folytatódik.
Részvételükre feltétlenül számítunk!

tás létrehozásában, mely a városkútnál található „régi tűzoltószertár”
épületében kerülne kialakításra. Ennek szervezésével Csonka Alexandrát
bíztam meg, nála lehet az ötletekkel
és a kiállítási tárgyakkal jelentkezni.
A játszótér felújítását anyagilag a
„Köveskálért” Alapítvány támogatja,
melyhez kéri a civil szervezetek támogatását is.

A közművelődésre, ide tartozik a
Művelődési Ház működtetése és a
rendezvények költségei, 1,5 millió
forintot terveztünk.
Az önkormányzati épületek szennyvízcsatorna hozzájárulása 2 millió forint, melyből a Vízi közmű részére
egy kisebb összeg már átadásra került, a hátralék szintén része a költségvetésnek.

2014-ben az Önkormányzat közel 69
millió forintból gazdálkodhat. Az
előbbiekben felsorolt felújításokra a
Képviselő-testület 3,8 millió forintot
tervezett be. Az óvoda működését 3
millió forinttal, a védőnői szolgálatot
373 ezer forinttal, a háziorvosi ügyelet működését 726 ezer forinttal, támogatjuk, lakosság arányosan. Ezen
felül támogatjuk a civil szervezeteket
is, így a színjátszók és a polgárőrség
is 100-100 ezer forintot kap.
A szennyvíz beruházás pénzügyi elszámolása még nem zárult le, ezért
az önkormányzat biztonsági okokból
4 millió forintot helyezett tartalékba.

A közös hivatalnak Kővágóörsre közel
42 millió forintot adunk át.
Nagyon hosszan sorolhatnám még a
költségvetés számait, melyek kisebb
összegek, és ezekből adódik össze a
költségvetési főösszeg, mely a fentebb említett 69 millió forint.
2014. évben is kérem a lakosság, az
egyházak, és a civil szervezetek korábbi hozzáállását és megértését.

Tisztelt Olvasó!
A kötelezően megtartandó közmeghallgatás az eddigi gyakorlattól eltérően Köveskálon 2013. november
28.-án lett megtartva, melyen a lakosság részéről a korábban megszokott létszámú érdeklődő jelent meg.
A közmeghallgatás határozatképes
volt, a képviselő-testület hiánytalanul
megjelent.
A gazdasági beszámolót érintően a
település 2013-ban megközelítőleg
63 millió forintból gazdálkodott,
melyből beruházások nem, csak kisebb karbantartási munkák lettek elvégezve.
A 2014-es évben több felújítási munkát is szeretnénk elvégezni. Ezek között van az elmúlt évről elmaradt orvosi lakás külső hőszigetelése és színezése, melyet ez év tavaszán pótolunk, melyre a kivitelezővel már aláírt
szerződésünk van.
Tervezzük a tűzoltószertár felújítását,
és új ajtó készítését, a valamikori tsz.
gépjavító műhely tetőszerkezetének
javítását, bejárati ajtajának cseréjét
is. Továbbá parkosítjuk a települést,
melyhez kérem a lakosság közreműködését is, a lakóépületük és az
előttük található közterületeket érintően.
Ezúton kérném még a lakosság közreműködését egy helytörténeti kiállí-

Tisztelettel:
Sebestyén Zoltán
polgármester

2. oldal

VI. évfolyam 1. szám
Köszönet

Köszönetet szeretnék mondani
azoknak a férfiaknak, akik évek óta
akár nagy melegben, munka után is
felvették a fűkaszákat, hogy temetőink rendben legyenek. Egy évben
többször is megtették ugyanezt.
Szerintem megérdemlik, hogy végre
valaki megköszönje nekik, a lelkes,
odaadó munkájukat. sőt azoknak is
köszönet, akik adományokkal támogatták munkájukat - gondolok itt
pénzre, amiből üzemanyagot, damilt
tudtak vásárolni munkájukhoz. Szerencsére mindig akadtak ilyen adakozó emberek! Igazából évek óta
nem volt "hivatalosan gazdája" temetőinknek. Mindig vita tárgya volt,
hogy kire tartozik a temetőink rendben tartása. Azért is kezdte el pár
ember önszerveződően kaszálni temetőinket. Remélem lelkesedésük
továbbra is kitart, és lesznek olyanok, akik csatlakoznak hozzájuk! Köszönjük továbbá, hogy tavaly kora
tavasszal öt köbméter, késő ősszel
pedig tíz köbméter tüzifát szedtek
össze a Fekete-hegyben, kiegészítve
az óvoda és kultúrház fűtéséhez
szükséges tüzelőanyagot. Zárásul
szeretném megköszönni a magam és
a falu lakóinak nevében lelkes, odaadó, kitartó, szabad idejükben végzett munkájukat.
Köszönettel:

Bolláné Lampérth Tímea

Szálláskiadás tapasztalatai
Sajnos, mint már a 2012.-es év
kapcsán is említettem, a régi iskola
épületében működő ifjúsági szállás
kihasználtsága évről-évre romlik, és
ez a tendencia 2013-ban is folytatódott. Be kell látni, hogy nem lehet
egy épületet a végletekig kiszipolyozni, és csak a legminimálisabb
ráfordítással működtetni, mert ez az
eredmény. Eljutottunk oda, hogy aki
itt egyszer megfordul, nem akar többet visszajönni. Amíg nem történik
érdemi változás a vizesblokk, konyha
és étkező állapotában, addig ebből a
forrásból nem számíthat az Önkormányzat további bevételre, pedig
köztudott, hogy amikor elkezdődött
az iskolában a táboroztatás, egymásnak adták a kilincset az iskolai csoportok.
Mindenki tisztában van a jelenlegi
gazdasági helyzettel, hogy minden

kiadást alaposan meg kell fontolnia
az Önkormányzatnak, de bízom
benne, hogy megtalálják a módot,
ennek a problémának a megoldására, mert kár lenne veszni hagyni,
egy ilyen, véleményem szerint jelentős bevételi forrást.
Csonka Alexandra

Köveskáli Hírmondó
falu legerősebb emberének.
Délutáni programok a kultúrházban folytatódtak. A színjátszók meglepetésre helyi gyerekek fellépésével
kedveskedtek. Köszönjük a türelmes
munkát Marton Norbinak. Nagy sikert
arattak a gyerekek. Ezután a felnőtt
csoport adott elő nagy sikerű darabokat a szépszámú közönségnek. Az
est folytatásában visszatértünk az iskola udvarba ahol tábortüzet gyújtottunk és szalonnasütéssel vártunk
mindenkit. Az estét bulival zártuk a
jó hangulatról Dj Bárány Gyula gondoskodott.
Bolláné Lampérth Tímea
Október 23-i rendezvény

Péter-Pál napi falunap 2013
Hagyományainkhoz híven PéterPál napjához kötődően rendeztük
meg idén is falunapunkat.
Reggel a szokásos főzőversennyel
indult a nap.
Ezúttal vaddisznóból kellet finom
pörköltet készíteni a csapatoknak.
A közös bográcsban is vaddisznópörkölt készült melyet Fenyő Attila
készített, nagyon finomra sikeredett,
mert percek alatt elfogyott.
A délelőtt folyamán focitornán
vettek részt a Káli-medence falvai. A
helyi csapat az idén a második helyen végzett. Gratulálunk nekik.
Az óvónőnknek köszönhetően a
kicsik is találtak szórakozást, játszóházat szerveztek nekik, melyben
rajzversenyre is lehetett jelentkezni
díjazták is az alkotásokat.
Délben elfogyasztottuk a közös
ebédet majd a főzőverseny eredmény hirdetése következett.
Idén a Köveskáli férficsapat bizonyult a legjobbnak.
Délután rendőrkutya bemutató
következett, nagy érdeklődés kísérte.
Kis iskolások dzsúdó bemutatóját
az óvodások műsora követte. Nagy
sikert aratott a Köveskáli lányok
asszonyok táncos fellépése és
Györffyné
Jahnke
Gizike
retró
slágerei.
Idén is volt erősember verseny
melyben Bárány Balázs bizonyult a

Mint minden évben idén is megrendezte az Önkormányzat, immár
hagyományos október 23-i megemlékezését. A rendezvény Sebestyén
Zoltán polgármester ünnepi beszédével kezdődött a művelődési házban,
majd a köveskáli iskolások adtak
színvonalas műsort. (Itt szeretném
megköszönni a részvételt és szereplést a következő diákoknak: Csekő
Boglárka, Fülöp Kamilla, Bárány
Fanni, Haiden Patrik, Szűcs Olivér,
Bolla Martin és Bolla Milán.) Ezt követte a koszorúzás, majd a szép
számmal megjelent résztvevő fáklyás
menettel vonult a Városkúthoz. Itt
egy rövid vers után az egyházak
képviselői, Baladincz József (katolikus) és Molnár Csaba (református)
osztotta meg az összegyűltekkel
gondolatait, miközben az ünnepi tábortűz fénye világította be az estét.
Csonka Alexandra

Köveskáli Hírmondó
A 2013. évi köveskáli rendezvények
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képekben:

Délelőtti készülődés a falunapon

Rendőrségi bemutató

A fiatalok kipróbálhatták kézügyességüket is

A Szent István napi pusztatemplomi rendezvényt az
idén a kedvezőtlen időjárás miatt a Kultúrházban
tartottuk meg

Tűzifa gyűjtés a Fekete-hegyen

Karácsony a köveskáli óvodában
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Köveskáli Hírmondó

A sümegprágai néptánc találkozón is részt vettek
óvodásaink.

A szüreti felvonuláson profi néptáncosok mellett
gyermekeink is bemutatták tudásukat.

A szüreti felvonulás idén is a kultúrház elöl indult.

A megállóknál színvonalas műsorszámokat láthattak a
résztvevők

Nyugdíjas nap a köveskáli kultúrházban

Az idén is nagy érdeklődésre tartott számot a szilveszteri
forraltbor főző verseny

Köveskáli Hírmondó
Hírek a köveskáli óvodáról
Az új nevelési évben – 2013
szeptemberében – 22 kisgyermek
kezdte meg az óvodát. Ebből 7 kiscsoportos, 3 középsős, 12 pedig
nagycsoportos korú (az új Köznevelési
törvény rendelkezései szerint az a
gyermek, aki az adott év augusztus
31-ig tölti be a 6. életévét már tankötelessé válik. Korábban május 31.
volt a tankötelessé válás időpontja). A
nyár folyamán – a rengeteg új törvénynek és rendeletnek megfelelően
– módosítottuk óvodai dokumentumainkat, melyeket a fenntartó önkormányzatok augusztus végén jóváhagytak. Év elején óvodásaink nagy
örömmel vették birtokba tiszta, barátságos „második otthonukat”. Várta
őket az esztétikus csoportszoba, a
szép játszókonyha, a gondosan rendezett, tágas udvar, kiskertünkben az
érett paradicsom, paprika, majd a lenyűgöző látványt nyújtó gyönyörű
halak az akváriumban. A halakat
Szász Attila édesapa, és Szász Martin
volt óvodásunktól kaptuk.
Októberben – az Állatok Világnapján – a gyerekek által otthonról hozott
sok- sok kép és könyv remek alkalmat
kínált, hogy beszélgessünk az állatokról. Aki a legtöbb képet hozta és
sokat tudott beszélni az állatok tulajdonságairól, állatos matricát ragaszthatott egy könyvbe.
Aztán elérkezett a nagy „fellépés”
napja, a szüreti felvonulás. Mindenki
nagy örömmel táncolt énekelt, mulatott – ahogy azt már megszokhattuk.
Ősszel ismét lehetővé vált számunkra,
egy másik óvoda „Alma és gesztenye”
ünnepén részt vennünk Sümegprágán, amely ovis néptánc találkozó is
volt egyben. 4 óvoda találkozott itt és
mutatta meg tánctudását. Kis óvodásaink Anikó óvó néni és az óvoda dolgozóinak fáradhatatlan munkája által
ismét a legjobbak voltak. Óvodás
néptánc mentorunk, Vajda Csilla elismerését fejezte ki. A szüreti felvonuláson előadott műsorunkat mutattuk
be. Bábművész előadása kacagtatta a
gyerekeket, kézműves tevékenységekkel foglalatoskodhattak, a hatalmas, égő máglya körül pedig - Csilla
néni vezetésével - szülők, gyerekek
együtt ropták a táncot kedvenc zenéinkre. Az utazást a balatonhenyei és a
köveskáli falugondnoki buszokkal,
valamint - a szülők összefogásával saját autókkal bonyolítottuk le.
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Október közepén szüretelni voltunk, a leszedett szőlőt fel is dolgoztuk, a mustból kóstolót is hoztunk
haza. Meglátogattuk az őszi Balatont
és a játszóteret Révfülöpön. Sokat
sétáltunk, kirándultunk, gyűjtögettük
az ősz kincseit. Jártunk a tapolcai
nagy piacon, nézegettünk, beszélgettünk, vásároltunk, kóstolgattunk
sokféle fajta mézet. Még a hónap végén rendeztünk óvodánkban egy „Tök
jó napot”. Ezen a napon készítettünk
egy nagy töklámpást, sült tököt
ehettek a gyerekek, ezzel kapcsolatos
versekkel, mesével, különféle díszek
készítésével ismerkedhettek meg.
Megfordultak nálunk a tapolcai gyermekkönyvtár pedagógusai
– a
köveskáli kultúrház szervezése által –
„Kavics mese” című érdekes foglalkoztató tevékenységet kínálva a gyerekeknek.

Novemberben, Márton-napi lakomát, mulatságot rendeztünk a gyerekeknek, akik az általunk készített csodálatos libafejdíszt viselhették e napon. Szerepeltünk Szentbékkállán az
Idősek Napján, ahol néhány verssel,
énekkel, tánccal örvendeztettük meg
az ünnepelteket.
Decemberben igazi meglepetés
csomagot hozott mindenkinek a Mikulás, hozzá néhány mondatban a
gyerekekről alkotott véleményével.
Köszönjük, mindazoknak még egyszer, akik a Mikulás bálunkon támogatták óvodánkat!
Az advent időszakában két délután
is készülődtünk a szülőkkel, hogy a
gyerekeknek igazi örömet, boldogságot nyújthassunk karácsonykor. Ezt
láthattuk is minden kisgyermek arcán,
amikor a gyönyörű fenyőfa előtt áll-
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tak, a díszek, ajándékok láttán. Ebből
a boldogságérzésből nyújtottunk át a
köveskáli időseknek is kis műsorunkkal a kultúrházban.
Megbecsülésünket és tiszteletünket kifejezvén, nyugdíjba vonult kollégáinkat köszöntöttük az óvoda karácsonyfája előtt.
Végül, de nem utolsó sorban amire
- az óvodánkba járó gyermekeken kívül – nevelőtestületünk és a bennünket segítő kis közösségünkkel együtt nagyon büszkék lehetünk. Egy komoly
szakmai előrelépés és elismerése
munkánknak, hogy 2013. december
15-én óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda
címet, melyet az Emberi Erőforrás Minisztérium köznevelésért felelős államtitkára Dr. Hoffmann Rózsa és a
Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára Poprády Géza
adományozott a 2013. szeptember
30.- án benyújtott pályázatunkért,
amelyben az elmúlt 3 nevelési év
szakmai tevékenységét kellett bemutatnunk, hogy megfelelünk -e „Zöld
Óvoda” minősítési rendszer követelményeinek.
Hosszú évek óta tudatosan készültünk arra – már az 1999-ben önállóan megalkotott, saját Helyi óvodai
nevelési programunkban is kiemelt
nevelési elvként jelenítettük meg hogy gyermekeinkbe elültessük a
természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. Hisszük, hogy a természetszerető, környezetvédő gondolkodás alakítását már óvodás korban kell megkezdenünk. Egy ilyen gyönyörű és
ritka természeti adottságokkal rendelkező lakóhelyen ezt kötelességünknek
is érezzük. Az ezzel járó többletfeladatokat minden óvodai dolgozó tudatosan vállalja, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy a lakókörnyezetünkben található természeti kincsek
megbecsülése, óvása természetes része kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő
felnőttei, akiknek hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megőrizhessük értékeinket.
A „Zöld Óvoda” cím elnyerése erkölcsi elismerést takar, anyagi forrásbővüléssel nem jár, mégis meghatározó jelentőségű kicsi óvodánk életében a kisgyermekkori környezeti nevelés terén.
Kötéljártóné Kálmán Katalin
vezető óvónő
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Szüreti felvonulás 2013
Október első hétvégéjén szokásosan megrendezésre került a szüreti
felvonulás,
melyet
idén
ismét
Balatonhenyével közösen szerveztünk.
Gyülekezés a tűzoltószertár előtti téren volt, ahol a Polgármester köszöntötte a felvonulókat ,majd a kisbíró megkezdte a fellépők felkonferálását.
Kis óvodásaink ismét kitettek magukért az idén is, mint minden évben
nagy sikerrel. Köszönet illeti Kati és
Anikó óvónéniket valamint Marika és
Judit dadusokat a felkészítésért.
A műsort színesítette a Szárazág
néptánc együttes, ahol a táncosok között felismerhettük Marton Ildikót aki
oszlopos tagja-e népes kiscsapatnak.
Néptáncból amúgy sem volt hiány,
hisz Bali Tamás csapata is ismét
megmutatta tánc tudását. Meglepetésként felléptek egy beugró táncossal
kibővülve a lelkes Köveskáli lányokból,asszonyokból álló "táncosok"
akik már többször megcsillogtatták
tánctudásukat. Most egy cigánytánc
produkciót mutattak be nagy sikerrel.
A felvonulás a szokásos útvonalon lovasokkal, szekerekkel,traktorokkal bejárta kis falunkat a kijelölt megálló
helyeken megállva, ahol a finomabbnál-finomabb pogácsával,sütivel és
borral kínálták a felvonulás résztvevőit. A műsorszámok sorra jöttek
egymás után. Egy-egy megállónál két
produkció volt, de volt olyan megálló
ahol külön kérésre a cigánytáncot is
elkellet táncolni a lányoknak. A menet
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a faluból kiérve Balatonhenyét
célba véve folytatta útját, ahol a
henyeiek már izgatottan várták a
menetet. Henyébe ismét minden
produkció
előadásra
került
a
megállóhelyeken. A kultúrház udvarán
már terjengtek a finom illatok, készült
a vacsora és mindenki kedvére
lakmározhatott belőle, volt bőven. A
zenész is időben megérkezett és már
húzta is a talpalávalót, táncra
perdülhettek kicsik és nagyok.
Remélem mindenki jól érezte magát e szép októberi napon!
Bolla Róbert
Tisztelt lakosság, tisztelt olvasó!
A Köveskál polgárőr egyesület
2013.évének ismertetése röviden:
A Köveskál polgárőr egyesület jelenlegi létszáma 17 fő. A vezetőség 4
főből áll, Katona Péter elnök, Solt Kristóf
elnök helyettes, Pálffy András titkár, és
Borbély Lászlóné gazdasági felelős. A
vezetőség
alárendelt
Felügyelő
bizottságának elnöke Marton András.
Az év elején a zord és szeles tél
ellenére is sokat dolgoztunk, 24 órás
folyamatos szolgálatokat teljesítettünk,
amely eredményes lett hisz súlyos
balesetek
és
bűncselekmények
falunkban nem fordultak elő.
Március vége felé az elnökség részt
vett, egy három napos Bakonybéli
továbbképzésen. A tavasz beköszöntével mi is felkészültünk a nyári
idegen forgalomra, ahogy a rendőrség
is. Minden évben folyamatosan segítjük
a rendőrség munkáját, együtt teljesített
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szolgálatok,...stb.
Nyáron a sport rendezvényeken, és
egyéb, a falu által rendezett napokon
álltunk helyt.
Tevékenységek, szolgálatok: idegenforgalmi, fokozott közúti ellenőrzés,
felderítői, hegyi-szolgálatok, posztos
szolgálatok,
megyei
elrendelt
szolgálatok.
Nyárzáró ünnepségünket, össze
jövetelünket, egy kis vacsora keretében
tartottunk meg. Majd következett az
ősz eleji szüreti felvonulás, ahol szintén
biztosítottuk a forgalmat, ezzel a
biztonságos közlekedést a felvonulók
számára!
Az ősz folyamán pedig ismét felkészültünk az idei télre, folyamatos havi
eligazításon veszünk részt, a Tapolcai
Rendőrkapitányságon. A 2013. novemberében lezajlott közmeghallgatáson, akik nem vettek részt, azokkal
ezúton szeretnénk közölni,a Tapolcai
és a Badacsonytomaji rendőrség szóbeli elismerést valamint köszönetet
mondott a Köveskál polgárőr egyesület részére. Mindezek mellet még az
egyesület havi eligazítása, amin a vezetők egy beszámolót, tájékoztatót
adnak a tagság részére, az elmúlt hónapról. Tájékoztatja őket a következő
hónap beosztásáról, tevékenységeiről!
Idén a nyári szezon kivételével, a
Felügyelő bizottság a belső ellenőrzése
során, nem talált hibát az egyesületben!
Az egyesület összes tagja, ezúton
szeretné megköszönni a helyi lakosok
és nyaraló tulajdonosok segítségét,
támogatását anyagi és erkölcsi segítségüket!
Köveskál polgárőrség vezetősége
nevében:
Katona Péter

Solt Kristóf

Képek: http://parkocka.hu/page/27/; http://www.loler.hu/szuret

Köveskáli Hírmondó
163/349/2/2009.
nyilvántartási számú időszaki lap
ISSN 2061-375X (Nyomtatott)
ISSN 2061-3768 (Online)
Laptulajdonos:
Köveskál Község Önkormányzata
8274 Köveskál, Fő u. 10.
Telefon: 87/478-044
E-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu
Minden jog fenntartva!
A lapból értesüléseket átvenni csak a Köveskáli Hírmondó-ra
való hivatkozással lehet.
A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a
kiadó felelősséget nem vállal.
Kiadja és terjeszti: Köveskál Község Önkormányzata
Megjelenik 200 példányban
Felelős szerkesztő:
Györffyné Dr. Jahnke Gizella

