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Tisztelt Olvasó!
A mostani írásomban több, a település életében meghatározó intézkedésről, és a jelenleg folyó beruházásokról szeretnék Önöknek beszámolni.
Kezdeném a sort a gyógyszertárral,
mely sok huzavona, és a volt bérlő
részéről történő makacsság és a törvények be nem tartása után e hónapban már akadálytalanul működik,
hetente csak csütörtökön az orvosi
rendelő működésének kezdetéig. Ezt
követően már a régi megszokott rend
szerint, vagy ahhoz hasonlóan lesz a
nyitva tartás. A gyógyszertárat a tapolcai „Pelikán” Gyógyszertár üzemelteti.
Azt szerettem volna, hogy a gyógyszertár üzemeltetőjének cseréjét a
lakosság szinte észre se vegye
(esetleg új arcok lettek volna a kiszolgálók), de sajnos az említett körülmények ezt nem tették lehetővé.
Jelenleg is vizsgálat alatt van a volt

bérlő átadási eljárása.
A következőkben az orvosi rendelő
beruházásának állásáról szeretnék
írni.
Jelen pillanatban a kivitelező a megkezdett műszaki átadáson észlelt hiányosságokat, és hibákat javítja. Már

megérkeztek az új bútorok, berendezések is. A telefon és az Internet bekötése, beüzemelése van hátra. A
közmunkások elkezdték bontani a
régi kerítést, és a feljárót, melynek
helyének helyreállítása, parkosítása
az önkormányzat feladata. Az épület
átadása a műszaki átadás és a szak
hatósági engedélyek beszerzése után
lehetséges.
E hónap 12-én, hétfőn elkezdődött a
település északi részén a szennyvízcsatornázás is. A 16-án tartott tájékoztatón mutatkozott be a beruházó,
ahol kérdéseket lehetett feltenni az
érdeklődők részéről. A pályázatot elnyert Horváth Ép Kft. 1985. óta foglalkozik csatornaépítési beruházások
kivitelezésével, igazán jó referenciákkal rendelkeznek. Az egyes utcák bekötései meghatározott terv szerint
következnek majd. A bekötések előtt
a mérnökök minden ingatlantulajdonossal egyeztetni szeretnének a
helyszínen, hogy az utcafront mely
szakaszán legyen a bekötés pontos
helye.
A lakossági fórumon a részvétel saj-
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nos a bekötések számának arányában kevés volt, épp ezért a folyamatos tájékoztatás a település honlapján is lehívható, a beruházás állásának részletei megtekinthetők.
Természetesen a hivatalban is lehet
érdeklődni, várjuk kérdéseiket. Mindenkit a legmegnyugtatóbban kívánunk tájékoztatni, kiszolgálni. A beruházással történő kellemetlenség
megértésére, elviselésére kérek mindenkit.
Tisztelettel:
Sebestyén Zoltán
polgármester

Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztható képviselőinek számát 4
(azaz Négy) főben állapítom meg.
Döntésemet a helyben szokásos módon - Köveskál Község Önkormányzata
Hirdetőtábláján
–
8274
Köveskál, Fő u. 10. szám alatt – 5
(azaz Öt) napra közzétettem.

zedik éve teszi ezt önkéntesen, önzetlenül, társadalmi munkában.
A lakosságot az egyre nehezedő terhek, és az ezzel járó egyre romló
közbiztonság is veszélyezteti, épp
ezért az egyesület tagsága továbbra
is szükségesnek tartja a jó közbiztonság megtartását.
Egyesületünk kéri mindazokat, akiknek fontos saját, illetve hozzátartozóik biztonsága és tenni akar érte, az
vegye figyelembe az alábbiakat:

FELHÍVÁS
Községünkben a lakás betörések és
besurranások megelőzésére az alábbi
felhívást tesszük közzé:

A leggyakoribb megjelenési formák:
• Házaló árusítás alkalmával a bűnözők felmérik a helyszínt, szemrevételezik a terepet.
Fontos tudni, hogy Köveskál Község
Önkormányzata nem ad ki engedélyt
a házaló árusoknak. Az ilyen módon
árult árucikkek kétes eredetűek,
gyenge minőségűek, és esetleg
bűncselekményből
származhatnak.
(Aki bűncselekményből származó
árut vásárol orgazdának minősül, és
bűntethető.)

Közzététel kezdő napja: 2010. július 5.
Közzététel végső napja: 2010. július 12.
Nagy Anikó
körjegyző
Helyi Választási Iroda Vezető

Köveskáli Polgárőr Egyesület
közleménye
Egyesületünk tisztelettel köszönt
minden állandó lakost, köveskáli
nyaralótulajdonost,
községünkben
működő vállalkozót, és minden olyan
személyt, aki a községünk közbiztonságának megtartásáért tenni akar.
Köveskál Polgárőr Egyesülete az
egyesületi formát azzal a céllal hozta
létre, hogy működése ideje alatt elősegítse és megtartsa a község közbiztonságát, hogy biztonságban tudja
gyermekeit,
szeretteit,
a
falu
lakosságát valamint azok értékeit.
Egyesületünk 2010. évben már a ti-

• Gyakran
vizet
kérnek,
autó
meghibásodására
hivatkoznak,
vagy WC-t régi bútort, tollat keresnek.
• Hivatalos személynek adják ki magukat (vöröskereszt, vagy önkormányzati megbízottnak)
• Házkörüli munkák elvégzését ajánlják

Köveskáli Hírmondó
lakása ajtaját!
Ha egyedül van, soha ne nyisson ajtót ismeretlenek!
Soha ne rejtse kulcsait lábtörlő alá,
vagy a villanyórához!
A megjelenő idegen autók rendszámát, színét, típusát jegyezze fel és a
107-es ingyenes számon, a rendőrségi ügyeletet, a körzeti rendőrt,
vagy a helyi polgárőrséget (+36
30/651-4852) értesítse.
A falu lakossága elöregedett, sok az
idős egyedülálló személy. Fokozottan
figyeljünk rájuk és egymásra! A legnagyobb bűnmegelőző maga a lakosság!
Óvjuk és segítsük egymást!
Illés Pál
elnök

Jellemző „nyári” betegségek
Mit csinálunk nyáron? Van aki nyaral,
van aki dolgozik. Akár ezt tesszük,
akár azt, a nap ugyanúgy süt mindenkire ezekben a meleg hónapokban. Tanácsos ilyenkor a megszokottnál jóval több folyadékot fogyasztani. Ha tehetjük délelőtt 11-től
délután 15 óráig ne menjünk tűző
napra. A szabadban való tartózkodáskor javasolt szellős ruházat valamint fejfedő viselése (kalap, sapka,
kendő). Ha netán mégis túl sokat
tartózkodtunk a tűző napon, akkor a
napszúrás tünetei jelentkezhetnek,
úgy, mint erős fejfájás, szédülés, hányinger, hőemelkedés, esetleg láz.
Ilyen esetben sok folyadék, fekvés,
lázcsillapítás javasolt.

Általában egy személy leköti a figyelmet, a többi meg kirámolja a házat, értékek után kutatva.

Mit tegyünk ilyen esetben?
Ne vásároljunk házalóktól, és ne engedjünk be az udvarunkba, lakásunkba idegen személyeket.
Lehetőség szerint tartsa mindig zárva

Másik jellemző „betegség” a szúnyog,
illetve kullancscsípés. Semmi esetre

Köveskáli Hírmondó
se kezeljük ecetes borogatással a rovarcsípéseket. A kullancsot minél
előbb távolítsuk el a bőrből. A csípés
helyén kis piros, tömött göb keletkezhet. Ha ez nem növekszik, nincs
vele tennivaló. Ha napok, hetek alatt
egyre nagyobb lesz, jellegzetes karéjos széllel, akkor javasolt orvoshoz
fordulni.

Mivel a Balaton-felvidék hemzseg a
kullancsoktól, és köztük sok a fertőzött, ezért ajánlom a kullancs által
terjesztett agyvelőgyulladás elleni
oltást azoknak, akik sokat tartózkodnak a szabadban. A szúnyogcsípés is
okozhat kellemetlen panaszokat, erős
viszketés, illetve a csípés környezetében szintén nagyobb, egyszínű
bőrpír jelenhet meg. Ilyenkor érdemes a Fenistil gélt használni, ami a
viszketést csillapítja. A rovarcsípések
utáni hevesebb bőrreakciók talán az
egyre újabb permetszerekkel állhatnak összefüggésben.
A nyári melegben az élelmiszerek is
romlandóbbak. Ügyeljünk ezért a
megfelelő hűtésükre. A nem megfelelően tárolt élelmiszerek heveny
gyomor illetve bélhurutot okozhatnak. Gyakrabban mossunk kezet, hiszen ezzel is megelőzhetjük az ilyenkor jellemző hasmenéses járványokat.
Vigyázzunk az alkoholfogyasztással,
melegben ugyanaz a mennyiség hamarabb „megárt”!
A kánikulai napokon figyelmetlenebbek, ingerültebbek, esetleg álmosabbak vagyunk, ezért fokozottan figyeljünk oda a kerti szerszámok, gépek használatakor, óvatosak legyünk
az autóvezetéskor.
Most pedig én is iszom egy pohár hideg ásványvizet...
Dr. Rothstädter Ágnes

II. évfolyam 1. szám

Közösségi Hírek, Események
Férfinap 2010.
A tavalyi évben nem kis örömet
szerző hölgyek, idén már kibővülve,
ismét nagy örömet szereztek férfitársaimnak.
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mennyire kell figyelni, hogy mit
mondunk a gyerek előtt. A szünet
után egy házasság mindennapjaiba
tekinthettünk bele, ezt egy újabb
tánc követte, a forró Afrikából. Az ez
után következő jelenetben arról kaphattunk információkat, hogy miről

Lelkesen több héten át készültek,
nagy titokban. Valószínű szándékuk
volt űberelni a férfi csapat nőnapi
fellépését. Megvallom őszintén, szerintem ez sikerült is nekik. Tizenhárom lelkes hölgy nyolc kiváló produkciót mutatott be.
Elsőként egy verset hallgathattunk
meg egy „szerelmes tehén” tollából,
ezután a szextelefon, majd egy fergeteges tánc a „Moulin Rouge” következett. Ezután egy igazi sztár

kell leányunkat felvilágosítani, ha a
nagyvárosba készül. Az ez után következő hattyúk tavával induló kacsatánc
nem
kis
meglepetést
okozott.
A táncos fellépéseket ujjongva
fogadta a nagyszámú férfi közönség.
Kitűnő humoros jeleneteken nagyon
jól szórakoztunk. Kati és Anikó ovónő
nagy segítség volt a műsorszámok
felkonferálásában, melyeknek előadói
voltak: Bardon Kati, Bolláné Timi,

Zalatnai művésznő lépett színpadra,
majd a „Kis Bözsike” című humorostanulságos történet következett, ami
felhívta a figyelmünket arra, hogy

Csekőné Margit, Györffyné Gizike,
Sárközi Adri, Sárközi Andi, Sárközi
Rami, Sárköziné Erika, Sebestyén
Kati, Szabó Betti, Szép Andi, Takács
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Reni, Takács Szilvi.
Reméljük a jövőben is megmarad ez
a kis lelkes csapat. Nagyon jól
szórakoztunk: Köszönjük Csajok!
A jó hangulatú este hajnalig tartó
bulival végződött.
Bolla Róbert

Péter-Pál napi falunap
Hagyományaikhoz híven Péter-Pál
napjához kötődően rendeztük meg
idén is a falunapunkat. Az időjárás

nem volt kegyes hozzánk, esővel
áztatott bennünket, de azért sikerült
a szabadban megtartani a műsorszámokat és vetélkedőket. Reggel a
szokásos főzéssel indult a nap. A felajánlásoknak köszönhetően kapott
vadhúsból főzhettek a csapatok. Tizennégy csapat több mint száz fővel
nevezett be a főzőversenyre. Főzés
közben különböző ügyességi versenyeket tartottunk a csapatoknak,
melyeknek eredményei beszámítottak a főzőverseny végeredményébe.
A délelőtt folyamán, focitornán vettek részt a csapatok, az óvónőknek
köszönhetően a kicsik sem unatkoztak, játszószobában ügyeskedhettek.
Az elkészült alkotásokat jutalmazták.
Délben közös ebéd, majd a főzőverseny összesített eredményhirdetése
következett, melyben a Banya-tanya
csapata bizonyult a legjobbnak.

A gyermekek nagy örömére, délután
megörvendeztette őket a lufibohóc,
sőt arcfestésre is lehetőség nyílt. A
délutáni program az óvodások fellépésével kezdődött, majd a Batsányi
táncegyüttes, a Bokafogó együttes
táncprodukciója volt látható. Két
hastáncos leányzónk Erika és Ivett,
mutatta be legújabb produkcióját. A
műsor folytatásaként, a nagy sikert
aratott, nőnapi, férfinapi műsorokból
láthattunk produkciókat. A délutáni
szabadtéri program a traktor showval végződött Este színjátszóink adtak elő egy újabb nagy sikerű dara-

bot. Őket követve meglepetésként,
színészi babérokra törve, a férfina-

Köveskáli Hírmondó
pon sikert aratott jelenetek előadói
léptek színpadra.
A napot ismét egy jó hangulatú,
hajnalig tartó utcabál zárta.
Bolla Róbert

Felhívás
Kedves Köveskáli, Köveskált
szerető ingatlan tulajdonos !
Engedje meg, hogy a Római Katolikus Egyházközségünk nevében megszólítsuk, kérjük ne vegye e pár sort
zaklatásnak !

Szeretett községünk tősgyökeres lakóiként felelőséget érzünk tradicionális értékeink megóvásáért, az itt
állandóan és ideiglenesen lakók hitéletének, hagyományainak megőrzésért, községünk értékeinek megóvásáért.

Köveskáli Hírmondó
Több évtizedes kellemes tapasztalatunk azonban, hogy a községben
időszakosan élő – ide értékeket teremtő - tulajdonosok is kötődnek a
községhez és annak életéhez. Ennek
számos jelét bizonyították. A község
állandó lakosai nevében ezt ezúton is
tisztelettel megköszönjük.
Katolikus templomunk tetőszerkezetét sajnos az idő nem kímélte, ötven évvel ezelőtt – könnyítés miatt –
pala burkolást kapott, amely már
nem véd az esőzéstől.
Halaszthatatlanná vált a feladat,
hogy tenni kell valamit az ősi templom megmentése érdekében, ezért
elhatároztuk, hogy megvalósítjuk a
cserét. A bekerülési költség nagy része nagy örömünkre rendelkezésre
áll, azonban egy rész még hiányzik.
Minden lehetőséget megragadunk,
koncertet szervezünk, pályázunk,
gyűjtést szervezünk, és biztosak vagyunk abban, hogy a közös összefogásnak meg lesz az eredménye.
Kérjük, lehetőségéhez mérten támogassa
a célt, hogy községünk központjában ne
egy omladozó, hanem a Káli-medence
gyönyörűségéhez méltó épület álhassék !
Számlaszám: 11748052-20035293
A templomban kihelyeztünk néhány
csekket, illetve a parókián is lehet
kérni! Segítségüket előre is nagyon
köszönjük!
Bárány Gyula

Meghívó
Augusztus 7-én 15 órakor jubileumi
szentmisét tart a köveskáli római
katolikus
egyházközség
Brieber
László esperes-plébános tiszteletére.
Brieber Lászlót 50 éve szentelték
pappá, 12 éven át szolgálta a
köveskáli egyházközösséget.
A szentmise után márványtábla avatás lesz Köveskálon a Fő utcai alatti
volt iskolaépületnél, Rácz tanító úr
táblája mellett. A táblát Bódi Mária
Magdolna magyar tiszteletre méltó
emlékének szenteljük, azt a Bódi
család és Sasvári doktor úr leplezi
majd le.
A szentmisére és a táblaavatásra
mindenkit nagyon sok szeretettel vár
a Köveskáli Katolikus Egyházközösség!
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De hát ki is volt valójában Bódi
Mária Magdolna?
Egyszerű munkáslány, de tanúságtevő keresztény, aki 1945-ben egy őt
megerőszakolni akaró orosz katona
elől menekülvén puskagolyó által halt
vértanúhalált.

Köveskáltól Mámapusztáig

Magdi szülei uradalmi cselédek voltak, akik vallásos nevelést nem kaptak. Az édesapa személyi iratainak
hiányában szentségi, sőt polgári házasságot sem köthettek. 1921. augusztus 8-án született meg kislányuk
Szigligeten, akit a badacsonytördemici templomban kereszteltek meg
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén. A leány a családban nem
kapott buzgó vallásos nevelést, de az
édesanya a gyermekeket rászoktatta
a napi imádságra, s elküldte őket
rendszeresen a templomba is. Magdi
főként az iskolai hittanórákon tanulta
az istenismeretet. Mikor 1934-ben
Köveskálról
Mámapusztára
(Balatonfűzfő ősközségébe) költöztek, az ottani plébánosától kapott
lelki fejlődését elősegítő vallásos
könyvek révén egyre komolyabb hitbeli tudásra tett szert.
Már kisiskolásként kitűnt tehetsége a
versmondásban, az éneklésben. A
köveskáli katolikus iskolában gyakran
mélyen átélt szavalataival szolgált a
hazafias ünnepségeken, s vallásos
témájú színdarabokban is szerepelt.
Már kislányként nagy igyekezettel
segített a háztartásban, a mezei
munkában is jobb keze lett édesanyjának, aki korán észrevette hoszszan tartó imádságait, apró önmeg-
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tagadásait. Mindenütt segített, ahol
csak szükséget látott. Ezt a képességét, affinitását a testi-lelki rászorulók
között édesanyjától örökölte, aki az
utolsó falatját is odaadta volna a
szegényeknek. Imaélete legerőteljesebben a mámapusztai időszakban
bontakozott ki. Tizenhét éves volt,
amikor Balatonfűzfőn népmissziót
tartottak. Ekkor kezdett megvilágosodni előtte, hogy egészen Jézusé
akar lenni. Vonzotta a szerzetesi élet
- ebben azonban akadályt jelentett
egyházjogilag törvénytelen származása. Fájó szívvel vette tudomásul,
hogy az akkori rendi szabályok értelmében e vágyát nem követheti.
Hamarosan
a
fűzfőgyártelepi
Nitrokémia Ipartelepek munkásnője
lett. Több műszakos beosztása ellenére megtalálta annak módját, hogy
a helyi templomban naponta találkozzék a szentáldozásban az Úr
Jézussal.
A gyárban gyakori volt a káromkodás, az ocsmány beszéd, sőt az egyházellenes, rágalmazó megnyilvánulás is. Munkatársai tapasztalhatták,
hogy Magdi a saját személyét ért
ugratásokra, melynek céltáblája vallásossága volt, talpraesetten, derűvel
válaszol. Az egyházellenes vádakat
biztos világnézeti tudással, okos érveléssel, de sohasem sértő módon
cáfolta meg. Mivel magatartását a
szelíd szerénység jellemezte, amelyhez kellő humor is járult, munkatársai ellenérzéseit a tisztelet váltotta
fel. Jelenlétében vigyáztak szavaikra,
s vezetői megbecsülték jó munkáját.

Szüzességi fogadalmat tett

Hamarosan csinos nő lett Magdiból,
akinek több kérője is volt. Mégsem a
házasságot választotta. Húszévesen
első zárt lelkigyakorlatán, Pécelen
kellő megfontolás után 1941-ben
szüzességi fogadalmat tett. Itt rebegte el titkos, nagy kérését Isten
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előtt: fiatalon halhasson meg, olyan
halállal, mellyel példát adhat az ifjúságnak. Kongreganistává avatták.
Sokféle szeretetszolgálattal igyekezett segíteni minden rászorulón. Ezek
közé tartozott különböző gyűjtések
megszervezése táborozásra, lelkigyakorlatra, az elsőáldozók reggelijének
az előkészítése, szegény családok,
betegek látogatása, segélyezése.
Magdi ezekre a munkákra mindig önként jelentkezett. Miután elvégezte a
Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségének vezetőképző tanfolyamát,
nagylányokból kis csoportot szervezett. A szövetség szellemében az
iparban dolgozó munkáslányokat
öntudatos katolikus világnézetre nevelte. Ápolónői tanfolyamot is szervezett a lányok számára, melyen
maga is részt vett. Csoportjával öregeket, kisgyermekes anyákat segítettek. Látogatták a füredi katonakórház sebesültjeit. Magdi családjával
1944-ben már Litéren lakott. A nők
sorsáról aggasztó híreket hallva tisztaságuk megvédésére buzdította
lánytársait, és elhatározta, hogy
élete feláldozása árán is megtartja
Jézusnak tett szüzességi fogadalmát.
Ennek az ideje 1945. március 23-án
jött el.
Az asszonyok az óvóhely lejáratában
tartózkodtak, amikor két fegyveres
szovjet katona érkezett. Egyikük
megtámadta Magdit a bunkerban. Ő
ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket
figyelmeztette felindult arccal, de
nyugodt hangon: "Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én
már
meghalok..."
"Édesanyám,
menjenek innen, én most már meghalok." Közben a túlsó kijáratnál
megjelent a katona, dühös arccal. A
szeme alatt vér szivárgott, Magdi védekezésének nyoma. Amikor Magdit
az udvaron meglátta, azonnal lőtt.
Vagy hat lövés fúródott Magdi hátába. A szemtanúk szerint az első lövésnél megállt, a másodiknál két
karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal: "Uram, Királyom!
Végy magadhoz!" Az utolsó golyó
szíven találta.

Zarándoklatok Litérre
Magdi halála után Mindszenty József,
akkori veszprémi püspök rendelkezé-
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sére alapos, húszoldalas jegyzőkönyv
készült a történtekről. Ez alapján
megindult a kanonizációs eljárás, a
szükséges iratokat lefordították latinra, de az okmányok Rómába nem
jutottak el, tisztázatlan körülmények
között elvesztek. Az eljárás újraindítása 1990-ben kezdődött meg dr.
Szendi József akkori főpásztor idején,
a megmaradt jegyzőkönyv alapján.
Magdi lelkipásztorai és más tanúk
ekkor még éltek, így lehetőség nyílt a
tanúvallomások újbóli felvételére.
2005-ben, vértanúságának hatvanadik évfordulóján Litéren kétnapos
megemlékezést tartottak, s ekkor
jelentette be Márfi Gyula veszprémi
érsek, hogy egy nemrég Rómában
végzett diplomás egyházjogász lesz
majd a veszprémi érsekség segítője,
Bódi Magdi ügyének mozgatója a
boldoggá avatás előmozdítása érdekében.
Forrás: http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.06/24.html

És most néhány üdítő vicc…
Egy ember meghal, és lekerül a pokolba. Két bejárat van, az egyikre ki
van írva, hogy szocialista pokol, a
másikra meg, hogy kapitalista pokol.
A szocialista pokol előtt rettenetesen
nagy sor áll, míg a kapitalista pokol
előtt senki. Kovács odamegy a kapitalista pokol kapujába és megkérdezi:
- Itt mit csinálnak az idekerült emberrel?
- Szögeket vernek a testébe, tüzes
vassal sütögetik és forró olajban főzik.
Erre Kovács átmegy a szocialista pokol kapujába és megkérdezi:
- És itt mit csinálnak az idekerült
emberrel?
- Szögeket vernek a testébe, tüzes
vassal sütögetik és forró olajban főzik.
- Akkor miért állnak itt ennyien sorban?
- Mert itt vagy szög nincs, vagy tüzes vas nincs, vagy olaj nincs, vagy
egyik sincs.
Barátnők beszélgetnek:
- Azt mondtad, a férjednek szép
nagy szeme van. Én nem vettem
észre.
- Várj csak néhány percig, mindjárt
itt lesz a küldönc a divatszalonból az
új kalapommal és a számlával!

Köveskáli Hírmondó
Egy ember elmegy az orvoshoz, és
elpanaszolja, hogy egész éjjel nyitott
szájjal alszik. Az orvos megvizsgálja,
majd így szól:
- Kérem, magának az a baja, hogy
szűk az arcbőre. Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.
Az oroszlán békésen sétál az erdőben. Egyszer csak szembe jön vele a
nyuszika. Az oroszlán eléurgik és így
szól:
- Ki a legerősebb az erdőben?
- Hát te! - válaszolja megszeppenve
a nyuszika.
Az oroszlán kihúzza magát és elégedetten megy tovább. Pár perc múlva
szembe jön vele az őzike.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
- Természetesen te! - válaszolja az
őzike halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki fél
tőle. Félóra múlva találkozik az elefánttal.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
Az elefánt szó nélkül megragadja az
oroszlánt, és egy fához csapja. Az
oroszlán nyögve tápászkodik fel, miközben így szól:
- Micsoda világ, már nem is kérdezhet az ember.
Tisztelt olvasó!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmét
arra, hogy Köveskál Község Polgármesteri Hivatalában Köveskáli
Hírmondó felirattal levelesláda került
kihelyezésre. Ide, és természetesen
az újság e-mail címére is várom az
újsággal kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait, esetleg cikkeit.
Györffyné Dr. Jahnke Gizella
Felelős szerkesztő
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