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Tisztelt olvasók!
Az elmúlt egy évben Köveskál 3-4
havi rendszerességgel megjelenő
lapjának nem jelent meg új száma.
Ennek az oka abban keresendő, hogy
úgy éreztük a falu életében a dolgok
nem pozitív irányba mozdultak el a
közösségi élet szervezése szempontjából. Az újság összeállításához
segítséget nem kaptunk, ezért szüneteltettük a társadalmi munkában
ellátott szerkesztői feladatokat. Ez,
egy év után tűnt fel a falu vezetésének.
A rossz irányba történő elmozdulást röviden, néhány példát megemlítve az alábbiakban foglalom össze.

A rendezvények szervezésében aktív személyek, az idei évben már
nem vállalták fel a nőnapi műsor
megszervezését,
így
a
nőnap
megünneplése teljesen el is maradt.
Nemcsak a nőnap, férfinap, sport és
gyermek programok szervezése ment
és megy egyre nehézkesebben,
hanem olyan kezdeményezések, mint
a kultúrház ereszcsatorna cseréjének
ügye is csak hosszú beázásos időszak
után, lakossági adományozásból,

önszerveződés útján volt kivitelezhető.
Úgy éreztük az újságban a faluközösség pozitív dolgairól beszámolni
nem tudunk, pedig e nélkül értelmetlen minden önkormányzati erőfeszítés.
A faluközösséget összetartó rendezvények megvalósításához, véleményem szerint a minimális a ráfordítást meg kell adni és akkor nem
fordulhat elő olyan eset, mint az idén
télen megtörtént, hogy a kultúrház
és más önkormányzati intézmények
fűtési rendszere elfagy, több tízezer
forintos kárt okozva a költségvetésben, amely pont a közösségszervező
programok finanszírozásából hiányzik
az idén is, mivel ebben a sorban
gyakorlatilag csak a
kultúrház
fenntartási költsége szerepel.
Pedig az önszerveződés ösztönzésével, segítésével, a nőnapi és férfinapi sikeres műsorszámok bemutatásával az olyan nagy költséggel járó
rendezvények, mint a falunap és a
szüreti felvonulás, minimális költséggel lennének megvalósíthatók, mint
erre részben volt is már példa mindkét esetben.
Óriási hiba volt hagyni a kulturális
bizottság megszűnését és szervező
feladatainak pótlását más módon
nem megoldani, hiszen a felülről,
nem önszerveződéssel megvalósuló
rendezvények nem tarthatnak számot a minimális érdeklődére sem.
Remélem, hogy a faluvezetés és a
lakosság is belátja annak szükségességét, hogy a kulturális bizottság
egy sokkal szélesebb létszámban és
körben újjáalakuljon. Ez esetben én
is reményt látok arra, hogy a jövőben
is lesz még miről beszámolni a
Köveskáli Hírmondóban.
Györffy Szabolcs

Sebestyén Zoltán polgármester
Úr beszámolója a 2011. évről
Tisztelt köveskáliak!
Ha vissza kell tekintenem a 2011es esztendőre, akkor én kettősséggel
fogalmaznék; soha ilyen harcos és
bizonytalan évet senkinek nem kívánnék, viszont a beruházások öszszegének nagyságát tekintve soha
rosszabbat.
Gyakorlatilag a szennyvízrendszer
és a szennyvíztisztító 2011-ben
elkészült, a rendszer beüzemelése
még egy nagyon rövid ideig várat
magára. Aki nem tudná Ábrahámhegy Önkormányzata civilszervezetekkel együtt megtámadta a vízjogi
létesítési engedélyünk módosítást,
mely a másodfokú hatósághoz került.
Az engedély e hónap közepén érkezett meg, mely zöld utat adott a
beruházás átadásához, várhatóan a
lakosság részéről a rendszerre való
rákötés március 23-ától megkezdődhet.
A próbaüzem lefolytatásához kérek
mindenkit, hogy a bekötéseket minél
előbb készítsék el, hisz a megfelelő
mennyiségű szennyvíz szükséges a
szennyvíztisztító működéséhez.
A próbaüzem előre láthatólag három hónap, mely időszak alatt
szennyvízdíjat nem kell fizetni.
A rákötésekről időben pontos,
részletes információt fogunk adni az
ingatlantulajdonosok részére.
Nagyon köszönöm a lakosság hozzáállását, türelmét, megértését a
munkálatok idején, hisz nyugodtan
elmondhatjuk, nem hazudtoljuk meg
önmagunkat, mi Köveskálon lakunk.
Köszönöm a kivitelező, Horváth-Ép
Kft hozzáállását a nehéz munkakörülmények miatt, mely a sziklás
talajból adódott. Nem mindennapi
hozzáállást, kitartást és munkaeszkö-
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zöket követelt tőlük. A lényeg az,
hogy ha nehézségek árán is, de
elkészült a beruházás, és bízunk
abban, hogy hosszú évtizedeken
keresztül szolgálja a lakosság igényeit, és biztosítja a környezetvédelem szigorú előírásait.

hagyományos szilveszteri kispályás
futball és forralt bor főzés mellett lett
felavatva. A rendezvényre sokan
eljöttek, ahol megkóstolhatták a
frissen sütött kenyérlángost. Köszönet a segítőknek.
A nemzeti és egyéb ünnepeinket

Rövid gondolat erejéig visszatérnék
az előző évben, tehát 2010-ben
bővített és felújított orvosi rendelő
építésére. A beruházásra felvett
kölcsönt a múlt év tavaszán visszafizettük a hitelező banknak. Az elszámolás rendben megtörtént, májusban pedig hivatalosan egy szerény
rendezvény keretében az épület
átadásra került. Sajnálom, hogy a
lakosság részéről kevesen jöttek el a
mindannyiunk egészségét szolgáló
intézmény átadására.
Mint minden év, a tavalyi év is a
rendelkezésre álló pénzeszköz szigorú és átgondolt, beosztó költekezéseivel telt el. Az önkormányzat
komolyabb
anyagi
megterhelést
követelő beruházást nem végzett.
Minden figyelmünkkel a szennyvízcsatornázás
beruházás
pénzügyi
kimenetelére
összpontosítottunk,
hiszen az önkormányzat készfizető
kezességet kellett, hogy vállaljon. A
jelenlegi helyzetünk jó, és lehet,
hogy a lakosságnak még meglepetéssel is tudunk szolgálni.
Lakossági adományokból készült el
a Kultúrotthon északi felén az esőcsatorna cseréje. Köszönet az adományozóknak, köszönet azoknak a
lakosoknak, akik munkájukkal, eszközeikkel segítettek.
A Káli-medencéért Alapítvány a
falukemence építéséhez 90 eFt-tal
járult hozzá. A kemence építése
közmunkások kivitelezésével valósult
meg, így az önkormányzatnak az
adomány felett 1400 Ft-jába került
az építés. Köszönöm az ötleteket, a
lakosság részéről a segítséget, és az
építőanyag
adományozását.
Ha
kevéssel is, de ezzel a kemencével is
gyarapodott a településünk, mely a

megtartottuk a szokásainknak megfelelően. A kulturális rendezvényeink
sem maradtak el. Egyetlen intézményünk az óvoda, melynek működése
stabil, a gyermeklétszám az egy
csoportnak középtávon biztosított. Az
elmúlt évben szűnt meg a Konyha.
Az ott dolgozók nyugdíjba vonultak,
és mivel az önkormányzatok a további működtetését nem vállalták,
így a bérbeadás mellett döntöttünk.
A bérleti hirdetésre sajnos csak egy
jelentkező volt, így választási lehetőségünk nem lévén neki adtuk ki
üzemeltetésre. A vállalkozó most
nyújtott be koncepciót a további
működtetésre.
Az önkormányzat vagyona csökkent, annak ellenére, hogy semmit
nem értékesítettünk. A képviselőtestület az általunk Hősök terének
nevezett ingatlanból 150 m2-es
területet a szomszédnak ingyen
átadott.
A tavalyi évben kezdődött a szelektív hulladék gyűjtése is, melynek
tapasztalatai alapján, ha lehetséges
bővítésre szorul a nyári hónapokban.
Talán dióhéjban ennyi volt a 2011es esztendő említésre érdemes történései.
Köszönöm az egyházak, a civilszervezetek,
vállalkozók,
a
segítő
köveskáliak szorgalmát, támogatását
az elért eredményekhez. Higgyék el
már a talpon maradás is a mai világunkban előrelépésnek számít.
Most rátérnék a várható 2012. év
költségvetésére és lehetőségeire.
A költségvetésünk az elmúlt évekhez viszonyítottan minimálisan csökkent, mely adódik a település csökkenő létszámából, és az állami támogatások minimális visszaszorításából.

2. oldal
Ennek ellenére az idei évre a beruházások tekintetében bátrak voltunk,
bízunk abban, hogy eredményesen
be tudjuk őket fejezni.
Az önkormányzati tulajdonú épületek csatorna bekötéseire 1,4 mFt,
az orvosi lakás tető felújítására
1,5 mFt, a körjegyzőség épületének
felújítására, mely elnyert pályázati
támogatásból lesz megvalósítva,
1 mFt önrész lett betervezve. A volt
iskola épületét, mely nyáron diáküdültetésre van, ezzel is növeljük az
önkormányzat bevételét. Sajnos itt a
vizesblokk nagyon elavult, mely
átépítésre szorul, melynek átépítésére 800 eFt-ot terveztünk.
A tervezett beruházásokat tekintve
ez összesen 4,3 mFt. Bízok abban,
hogy ezt az összeget az önkormányzat ki tudja gazdálkodni.
Az önkormányzat az adók emelését
az idei évre sem tervezte, ugyan
lehetőség lett volna rá, mert az állam
új adónemeket vezetett be, és az
adók felső határát is megemelte.
Nem éltünk a lehetőséggel, mert
tisztában vagyunk a lakosság teherbíró képességével.
Aki a médiákat rendszeresen olvassa, hallgatja, tisztában van azzal,
hogy az ország és azon keresztül az
önkormányzatok is nehéz anyagi
helyzetben vannak. Az idei évben az
önkormányzatoknak nagyon szigorú
határok között kellett a költségvetéseiket elkészíteni. Szigorúan csak a
kötelezően ellátandó feladatokra
lehetett pénzösszeget tervezni. Mi
egy kicsit kockáztatunk, mert ahogy
a beszámolóm elején elhangzott
beruházásokra, és felújításokra is
költünk. Remélem ennek ellenére a
felsőbb ellenőrző szervek is jóváhagyják a 2012. évi pénzügyi tervünket. Beszámolóm végéhez közeledve
ismertetném az önkormányzat jelenlegi helyzetét.
Jelenlegi rendelkezésre álló
készpénz:
Készenléti hitelállomány:
Lekötött pénzeszköz:
Kintlévőségünk:
Lakbértartozások:
Adótartozások:

Ft
5,0 mFt
3,2 mFt
560 eFt
4,75 mFt.

Az önkormányzat a vagyonából
történő értékesítést nem tervez.
Még egyszer köszönöm a lakosság
támogatását, megértését.
Sebestyén Zoltán
polgármester

Köveskáli Hírmondó
A 2011. évi köveskáli rendezvények
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képekben:

2011.06.11-én a Pünkösdi bortúra megnyitójaként egy kisebb borászati kiállítás bemutatására a
került sor Szántó Tibor és Vendli Péter kiállítóhelyként működő régi tűzoltószertárban. A
szervezésében az általuk készített fotósorozatok és
régi tárgyak Marton Andrásné hagyatékából valók.

A falunapon a helyi fellépők között ott voltak az
óvodások is

Nagy sikert arattak a férfinap műsorszámaiból
válogatott fellépések is.

2011. augusztus 20-i önkormányzati ünnepség és
koszorúzás a Hősök terén.

Ugyanaz nap nagy érdeklődés mellett zajlott, az
első, hagyományteremtő rendezvény a Sóstókáli
templomromnál.
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A Káli-medence településeiről összesereglett hívek 2011. október 23-i ünnepség a révfülöpi iskolások
ökumenikus istentisztelet és szentmise keretében színpadi fellépése után a történelmi egyházak
ünnepelhettek együtt.
megemlékezésével és tűzgyújtással folytatódott.

Szilveszter délelőttjén a hagyományos futballtorna
zárásaként került sor a falukemence felavatására.

A 2011-es szilveszteri mulatság képei.

Az
érdeklődők
megkóstolhatták
Sebestyén
Zoltánpolgármester és Szabó Tibor által elkészített,
szalonnával, hagymával és sajttal gazdagon rakott
kenyérlángosokat.

Köveskáli Hírmondó
Ép testben ép lélek Ép lélekben ép test
Munkám során egyre több olyan
pácienssel találkozom, akiknek a
panaszai mögött nem szervi megbetegedések, hanem lelki okok állnak.
Ezeket a betegségeket összefoglalóan psycho-somatikus =(lelki-testi)
betegségeknek nevezzük. Természetesen ugyanolyan tünetek jellemzik, mint az „igazi”, testi eredetű
betegségeket. A felgyorsult világ, a
számtalan intéznivaló hivatalos ügy,
a személyes kapcsolatok hiánya, az
anyagi
gondok,
hozzátartozóink
betegsége, rokonok messzebbre
költözése (külföldi munka) mindmind stresszt okozhatnak. Ki nem
érzett már gombócot a torkában,
mielőtt szerepelnie kellett színpadon,
vagy netán egy vizsga előtti hasmenésre, egy randevú előtti szapora
szívverésre is gondolhatunk. Ezek
azonban múló, rövid ideig tartó
élethelyzetek. A tartós stressz, szorongás, depresszió, az elfojtott indulatok, érzelmek, a konfliktusok tartós
fennállása komoly betegségek kiváltó
oka lehet. Szakértők szerint például a
magasvérnyomás
betegség
egy
része, a gyomor- vagy nyombélfekély, egyes gyulladásos bélbetegségek, az asztma, néhány nőgyógyászati betegség kialakulásában egyértelmű a lelki tényezők szerepe.
Természetesen először minden panasz és tünet hátterében szervi
(testi) elváltozást keresünk. Nézzünk
egy példát. Szívszúrás panaszával érkező betegnél az EKG, a szív ultrahang, a kardiológiai szakvizsgálat,
tüdőgyógyászati, reumatológiai vizsgálat történik, a panasz okát keres-
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sük. Ezek negativitása esetén tudjuk
csak nagy valószínűséggel azt mondani, hogy psychosomatikus betegségről van szó. A vizsgálatok után
pedig kiderül, hogy közeli, fiatalabb
hozzátartozója nemrég halt meg
szívinfarktusban. (Ő is szorong, fél,
hogy hasonló betegsége lesz)

A páciens persze ugyanazt az erős
fájdalmat megélheti, a fájdalom
okától függetlenül. Érdemes ezért
néha a panaszok, tünetek mögé
nézni, mert nagyon sokszor egy
hosszabb beszélgetés alkalmával kiderül egy lelki nyomasztódás, félelem
esetleges betegsétől (ráktól), idősek
esetében pedig gyakran az elmagányosodás, az egyedüllét válthat ki
betegségeket.
Törekedjünk tehát a lelki egészségre, mert aki egyensúlyban, békében van önmagával, a világgal, az
embertársaival, Istennel, azt biztosan
„elkerüli” számos betegség, illetve
betegségeiből is hamarabb felépül.
Dr. Rothstädter Ágnes
háziorvos

5. oldal
Tisztelt Köveskáliak, tisztelt
Olvasók!
A „Köveskálért” Alapítvány 2011. évben is folytatta tevékenységét, hogy
lehetőségeihez mérten támogassa a
települést.
Az előző évekhez hasonlóan tavaly is
megszervezésre került az óvodások
úszásoktatása, mely kezdeményezést
Alapítványunk támogatott. Ezt a „hagyományt” szeretnénk továbbra is
folytatni.
A nőnapi rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához egy támogató által nyújtott anyagi támogatást
továbbítottuk a szervezők felé.
Továbbá a volt Tűzoltószertár épületében kialakításra kerülő, helyi
borosgazdákat bemutató kiállítás
létrehozásához csekély összeggel
Alapítványunk is hozzájárult.
Tavalyi év folyamán működésre pályázatot nyújtottunk be, amelynek
eredményeként 56.000 forinttal lett
gazdagabb az Alapítvány. A kapott
összeget multifunkciós nyomtató
megvásárlására fordítottuk. Az eszköz a könyvtárban került elhelyezésre a régi, rossz állapotban lévő
másoló helyett. A készülék bárki rendelkezésére áll a Könyvtár nyitvatartási idejében. Igaz nem ingyen, de a
várható
minimális
bevételt
a
multifunkciós nyomtató karbantartására (festékkazetta, fénymásolópapír) kívánjuk fordítani.
Az SZJA 1 %-ból 78.733 forint bevétele származott a „ Köveskálért”
Alapítványnak 2011. évben. Ezúton is
köszönjük szépen a támogatásokat,
ez az összeg sokat jelent Alapítványunknak a szűkös bevételi lehetőségek tekintetében. Kérjük, aki
teheti, idei évben is támogassa
Alapítványunkat adója 1%-ával.
Alapítvány adószáma:
18938869-1-19
Alapítvány bankszámlaszáma:
73200172-11272010
A „Köveskálért” Alapítvány továbbra
is fenn kívánja tartani működését,
annak ellenére, hogy egyre kevesebb
bevételi forrás áll rendelkezésére és
továbbra is támogatni szeretnénk az
Alapítvány alapító okiratában foglalt
céloknak, tevékenységeknek megfelelő kezdeményezéseket.
Köszönjük támogatásukat, segítő
hozzáállásukat.
Pálffyné Cséri Mónika
„Köveskálért” Alapítvány
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Viccek

A skót házaspár karácsonyra nagy
nyúlvacsorára készül, melyre vendégeket is hívnak. A vacsora napjának
délelőttjén a szakácsné megkérdezi
az asszonytól:
- Nagysága kérem, lenyúzhatom a
nyulat?
- Nem kell lenyúzni - feleli a skótné csak megborotválni. Négy vendéggel
több lesz, mint amennyire számítottunk.
Szulejmán és Brezsnyev találkozik a
túlvilágon. Brezsnyev panaszkodni
kezd:
- Az hogy lehet, hogy ti, törökök 150
évig uralkodtatok Magyarországon,
és mégis szerettek benneteket. Mi
csak 40 évig voltunk ott, de mindenki
utált.
Mire Szulejmán:
- Mi nem követtünk el két nagy hibát.
Először is nem tettük kötelezővé az iskolákban a török nyelvet, másodszor
nem kellett a magyaroknak megünnepelniük a mohácsi csata összes évfordulóját.
Japán turista megy ki a reptérre.
Egyszer csak a taxit megelőzi egy
Honda.
— Á, HONDA nagyon gyors Japánban
készült! — kiált fel a japán.
Mennek tovább amikor egy Mitsubishi suhan el mellettük.
— Á, Mitsubishi nagyon gyors Japánban készült! — kiált fel ismét japán.
A sofőr nem szól semmit, hamarosan
kiérnek a reptérre.
— 80.000 Ft lesz! — mondja a taxis.

— Micsoda az nagyon sok! — hápog
a japán.
— Taxi óra nagyon gyors Magyarországon készült! –válaszolja a taxis.
Tűzoltóautó
Nagy bozóttűz van, amit a tűzoltók
nem tudnak eloltani. Segítségül kihívják hát a szomszéd falu önkéntes
tűzoltóit, akik egy ütött-kopott tűzoltóautóval, meg is érkeznek. A tűzoltóautó nagy hévvel behajt a lángok
közé, megáll a tűz közepén, leugrálnak róla a tűzoltók és elkezdik locsolni a tüzet, amin némi viaskodás
után sikerül is úrrá lenni. A közelben
lakó farmer annyira meghatódik az
önkéntesek bátorságán, hogy a parancsnokuknak
átnyújt
jutalmul
100.000 forintot. A közelben levő riporter azonnal lecsap a szenzációra,
és interjút készít a parancsnokkal:
- Nagyon bátor dolog volt, ahogy
egyenesen behajtottak a tűzbe!
Tudja már, hogy mit fognak kezdeni
ezzel a nagylelkű adománnyal?
- Nos, igen. Először is megjavíttatjuk
ennek a nyavalyás tűzoltóautónak a
fékjét!
Nemzetközi káromkodóversenyt rendeznek, az nyer, aki ismétlés nélkül a
leghosszabb ideig tud káromkodni.
Kezd a francia, 1 perccel, majd jön
az angol, ő 2 percig, az őt követő
német 5 percig bírja. Végül bejön a
magyar is, de megbotlik a cipőfűzőjében és elvágódik, mire éktelen káromkodásba kezd. Fél óra múlva ab-

bahagyja, majd így szól:
— Elnézést, kezdhetem?
Egy család új hűtőszekrényt vett. A
régit kitették a ház elé, és ráírták:
"Akinek kell, ingyen elviheti."
A kiselejtezett hűtő még három nap
múlva is ott állt, senki rá sem nézett.
A férj ekkor gondolt egyet, és kicserélte rajta a feliratot: "Eladó 20.000
forintért."
Még aznap éjjel ellopták.
- Ugyebár a képen is láthatjátok, a
New York-i Szabadságszobor egyik
kezében könyvet tart, a másikban
fáklyát. Ki tudja megmondani, mit
jelképez a fáklya? Tessék, Móricka!
- Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.
Források: http://www.viccek.org/, http://vicced.hu/,
http://www.viccesviccek.hu/,
http://napivicc.com/#ixzz1qPrjjfmZ,
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