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VII. évfolyam 1.szám, 2019. december 

 

 
Tisztelt Köveskáliak! 

 

Ezúton szeretném, megköszönni a magam és 

választott testület nevében a támogatást, 

amellyel a közösség megválasztásunkat le-

hetővé tette. Az elkövetkezőkben feladatunk 

lesz elnyerni a teljes település bizalmát, be-

vonva a közéletben aktív lakosokat a telepü-

lés üzemeltetési bizottság munkájába.  

November Közepén volt a 12,46 millió Ft tá-

mogatásból megújult óvoda átadási ünnep-

sége. Az épület tetőszerkezete megújításra 

került, új vizesblokk kialakítása, a gázfűtés 

teljes korszerűsítése, cseréje, az öltöző és 

csoportszobák újra vakolása, festése, vala-

mint a mennyezet szigetelése, és az elektro-

mos hálózat teljes felújítása történt meg. Bí-

zunk benne, hogy az óvoda udvar is meg-

újulhat, hiszen 3,94 millió Ft értében beadott 

pályázatunk is nyert. 

A rendezvény szervező munkabérére és a 

jövő évi kulturális programok finanszírozá-

sára 7,79 millió Ft-ot nyertünk. Emellett be-

adtuk a közművelődési pályázatot is 1,2 mil-

lió Ft értékben, mely szintén nyert, ebből 

műszaki beszerzéseket vásárolhattunk meg. 

A zártkerti utak javítására beadott 9,7 mil-

liós, és járda építésre 4,57 millió Ft értékben 

beadott pályázataink is nyertek. Ezek meg-

valósítását tavasszal tervezzük. A falubusz 

cseréjét a 14,7 milliós támogatásból tudjuk 

megoldani. Hiszen ez a pályázatunk is pozi-

tív elbírálásra került. 

Nagy eredmény ez Köveskálnak! Ez év nya-

rán kilenc pályázatot adtuk be 62,3 millió Ft 

értékben, ebből 52,24 millió Ft a hét meg-

nyert pályázat értéke. 

Szeretnénk támogatni a tűzoltó egyesületet 

az őszikéket és a fiatalokat is. Közösségi 

programjainkat a következő cikkben Szép 

Andrea rendezvény szervező részletezi. A 

Köveskáli Hírmondóban időről időre beszá-

molunk majd a faluban történt események-

ről. 

Kérünk, mindenkit legyenek tanácsadóink, 

segítőink a felvállalt munkánkban! 

Mindenkinek békés, boldog Karácsonyt kí-

vánok! 

 Györffy Szabolcs  

 polgármester 

 

 

Új közösségszervező a falu  

szolgálatában… 

 

Pályázati úton, 

egy évre szóló tá-

mogatást nyert el 

Köveskál  

közösségszervező  

alkalmazására, 

2019. 10. 01-től 

2020. 09. 30-ig 

tartó időszakra. A 

munkakört Szép 

Andrea látja el. 

„Célom a helyi 

identitás és kohézió erősítése, a falu össze-

kovácsolása, az itt élőknek lehetőséget adni, 

hogy kulturálódjanak, kikapcsolódjanak és 

jól érezzék magukat. 

A közösségfejlesztés folyamatában a helyi 

lakosokat szeretném megszólítani, kikérni a 

véleményüket, milyen jellegű programokon 

vennének részt szívesen. Feladatom össze-

tett: a bátorítás és ösztönzés mellett a közös-

ségszervező interjúkat készít, találkozókat, 

beszélgetéseket szervez és vezet…” 

Elsőként az alábbiak kerültek listára, ami ter-

mészetesen változhat, bővülhet. 

-Köveskáli Hírmondó megjelentetése ne-

gyedévente 

-Régi hagyományok feltárása, újraélesztése 

-Fiatalság felkarolása 

-”Őszikék” újra megalakulása (idősebb kor-

osztály) 

-”Banya-Tanya” újra alakulása (közép kor-

osztály) 

-Női-férfi torna-gyógytorna. (2019. novem-

ber 11.-től) 

-Színházlátogatás (igény szerint) 

-Régi idősek mese-délután (est) 

-Szórakoztató délutánok (estek), kártya-

parti, aktiviti, társasjátékok közös játszása 

-Családi kirándulások, túrák 

-Kézműves foglalkozások gyerekeknek-fel-

nőtteknek. 

-Előadások: pl. állatokról, életmódról, 

egészségről stb. (amire igény van.) 

-Szemétgyűjtés 

-Pingpongozási lehetőség 

-Falufenyőfa közös díszítése, Betlehem ajta-

jának kinyitása forralt borozással egybe-

kötve (2019. december 01.) 

-Idősek napja. (2019. november 20.) 

-Mikulásnap gyermekek részére (2019. dec-

ember 06.) 

-Falukarácsony (2019. december 14.) 

-Szilveszter a régi iskola udvarán (2019. dec-

ember 31.) 

-Hóemberépítő verseny a Pocséta-körül (hó 

esetén) 

-Tojásfa állítás, helyileg készített díszekkel 

-Májusfa állítás 

-Falunap (2020. június 27.) 

-Szüreti felvonulás és azt megelőzően a falu 

dekorálása (vicces szalmabábok készítése 

közösen) (2020. szeptember 12.) 

Bízva a közös együttműködésben, várom a 

lehetséges ötleteket, javaslatokat!” 

 

Szép Andrea

Az Önkormányzat lapja 
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Köveskáli önkormányzati választási eredmények 1990-2019 
 

1990  1994  1998  2002  2004  

Név 

Szav.  

Szám 
% 

Név 

Szav.  

Szám 
% 

Név 

Szav.  

Szám 
% 

Név 

Szav.  

Szám 
% 

Név 

Szav.  

Szám 
% 

Csonka Sándor 185 79,06% Csonka Sándor 236 87,08% Csonka Sándor 104 41,11% Csonka Sándor 142 57,03% Sebestyén Zoltán 127 51,21% 

Kalmár György 27 11,54% Csekő Istvánné 25 9,23% Horváth Lajos 78 30,83% Tímár Géza 107 42,97% Csonka Sándor 101 40,73% 

Pálffy László 22 9,40% Bánó Gábor 10 3,69% Szabó Sándor 71 28,06%      Tímár Géza 20 8,06% 

  234     271     253     249     248   

Bőczi Károly 166   Dr.Sasvári Ferenc 218   Pálffy Csaba 193   Pálffy Csaba 196   Györffy Szabolcs 176   

Bárány Gyula 147   Horváth Lajos 212   Horváth Lajos 166   Cséri István 173   Pálffy Gyula 144   

Sebestyén Zoltán 112   Bőczi Károly 166   Marton András 156   Illés Pál 170   Szabó Sándor 135   

Gmózer Istvánné 102   Csekő Istvánné 125   Cséri István 154   Katona Péter 120   Szép Andrea 116   

Csekő Istvánné 93   Pálffy László 125   Tímár Géza 81   Bardon István 117   Illés Pál 110   

Bánó Gábor 82   Tímár Géza 118   Csekő László 76   Szép Andrea 112   Katona Péter 90   

Dr.Varró Gábor 73   Kunics Vilmos 75   Szép Andrea 75   Tímár Géza 104   Szabó Dezső 65   

Mohos Tibor 64   Bánó Gábor 65   Katona Péter 72   Kunics Vilmos 52   Göndöcs János 35   

Csengei István 56   Gmózer Istvánné 64   Szücs Zoltán 66         Bardon István 22   

Kalmár György 48   Szép Andrea 33   Kunics Vilmos 59               

Suhai Lajos 46         Gmózer István 40               

Kunics Vilmos 28                          

 

2006  2010  2014  2019  

Név Szav.  

Szám 
  

Név 

Szav.  

Szám 
  

Név 

Szav.  

Szám 
  

Név 

Szav.  

Szám 
  

Sebestyén Zoltán 173 66,28% Sebestyén Zoltán 129 55,60% Dr.Varró Gábor 113 58,85% Györffy Szabolcs 139 63,76% 

Csonka Sándor 88 33,72% Pálffy Csaba 54 23,28% Sebestyén Zoltán 79 41,15% Csekő Paula 63 28,90% 

     Erdélyi János 25 10,78%      Bús László 8 3,67% 

     Csonka Alexandra 13 5,60%      Tímár Géza 8 3,67% 

     Tímár Géza 11 4,74%           

  261     232     192     218   

Pálffy Csaba 206   Dr.Barátossy György 191   Szűcs Zoltán 125   Marton Norbert 156   

Györffy Szabolcs 199   Pálffy Csaba 132   Pálffy Csaba 117   Csonka Alexandra 142   

Erdélyi János 179   Illés Pál 120   Marton Norbert 116   Szűcs Zoltán 133   

Pálffy Gyula 164   Györffy Szabolcs 110   Györffy Szabolcs 102   ifj. Kranabeth Jenő 111   

Illés Pál 137   Bolla Róbert 80   Csonka Alexandra 93   Katona Péterné 95   

Ifj.Kranebeth Jenő 124   Katona Péter 49   Bolla Róbert 88   Illés Pál 68   

Katona Péter 106   Tímár Géza 39   Katona Péter 67   Fenyő Attila 62   

      Ifj.Kranabeth Jenő 38         Timár Géza 54   

      Gombos László 20               

Köszönjük szépen Horváth Lajos köveskáli lakosnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzati rendszer kezdete óta vezetett vá-

lasztási statisztikáját. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden eddigi polgármesternek, képviselőnek, akik munkájukkal mindnyájan 

hozzájárultak Köveskál fejlődéséhez. 

 

Ünnepélyes eskütétel 

 

Október 25-én megalakult Köveskál Köz-

ség új Képviselő Testülete.  

 

A testület tagjai: 

Györffy Szabolcs, polgármester, 

Csonka Alexandra, 

Kranabeth Jenő, 

Marton Norbert és 

Szűcs Zoltán. 
 

A polgármester és a képviselők ezúton 

is köszönik a megtisztelő bizalmat! 
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Őszi munkálatok a faluban 

 

Marton Norbert falugondnok irányításával 

feljáró, lépcső készült a köveskáli felső-te-

metőben. 

 

 
 

 
 

Az óvoda kapuja is megújult. A vidám mese-

figurák Szép Andrea munkáját dicsérik. 

 

 

 
 

Az alsó temetőben kertészmérnök szakmai 

irányításával „sövénykerítést” ültettek. 

 

 
 

 
 

 

Szüreti felvonulás 
 

2019. szeptember 14-én, szombaton 15 órai 

kezdettel került sor a hagyományos szüreti 

felvonulásra Köveskálon. A menet a Tűzoltó 

szertár elől indult, majd a Malom utca-Fő 

utca-Városkút utca-Henyei utca-Ifjúság utca-

Iskola utca útvonalon haladt lovasokkal, 

traktorokkal. A megállóknál a helyi boros 

gazdák, borászatok, éttermek pogácsával, sü-

teményekkel és természetesen idén is kiváló 

minőségű borokkal kínálták a résztvevőket. 

A házigazdák idén is gondoltak a gyerme-

kekre is, igen finom házi készítésű szörpök-

kel illetve frissen préselt musttal kínálták a 

legkisebbeket. 

 

 
 

 
 

De az állomásoknál nemcsak fogyasztani le-

hetett. A jó hangulatról és a felhőtlen szóra-

kozásról a Tördemic Néptánc Együttes, a hé-

regi Gerecse mazsorett csoport, valamint az 

Echo Kapelle sramli zenekar és a Magyar-

hang zenekar gondoskodott. 

 

 
 

A felvonulás végén a régi iskola udvarán íz-

letes vacsorával várták a szervezők a résztve-

vőket. 

A szüreti felvonulást támogatták:  

Köveskál Község Önkormányzata és lakos-

sága, Káli Art Inn, Káli Kövek borászat, 

Miakő Vendéglő, Pálffy Pincészet. 
 

 

1956-os forradalom 63. évfordulója 
 

Október 23.-án megemlékeztünk a forrada-

lom és szabadságharc hőseiről. A Himnuszt 

követően Györffy Szabolcs polgármester be-

szédében az esemény helyi vonatkozásait is 

kiemelte. 
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A beszédet követően a köveskáli gyerekek 

(Csonka Ajsa, Dajka Emma, Pálffy Bianka, 

Pálffy Maja és Szűcs Petra) adtak színvona-

las műsort. Az ifjúság közreműködését ez-

úton is nagyon köszönjük! 

Az ünnepség végén Györffy Szabolcs polgár-

mester és Kranabeth Janő képviselő megko-

szorúzták a forradalmi hősök emléktábláját. 

Az ünnepség végén a résztvevők meghallgat-

ták a Szózatot. 

 

 

„Itt van az ősz, itt van újra…” 

 

A november 8-án kézműves foglalkozást tar-

tottak a kultúrházban. A téma az ősz volt. 

 

 
 

A résztvevők különféle technikákkal örökí-

tették meg az őszi évszakhoz fűződő élmé-

nyeiket, emlékeiket, érzelmeiket. 

Az elkészült alkotások gyönyörűek lettek, a 

résztvevők jól érezték magukat. 

Az újdonsült „művészek” nagy örömmel vit-

ték haza az elkészült alkotásokat. 

 

 

 

„Nem csak a húszéveseké a világ” 
 

 
 

November 22-én a nyugdíjasokat köszöntöt-

tük a kultúrházban. Györffy Szabolcs polgár-

mester beszédét követően harapnivalóval, in-

nivalóval kínálták a szervezők az időseket. 

Győrffyné Gizike és Bárány Gyula élő mű-

sorral kedveskedtek, régi operett és táncdal 

slágereket adtak elő. 
 

 
 

 

Megújult az óvoda 
 

 

November 15-én került sor a megújult óvoda 

átadására, ahová szintén minden falubeli 

meghívást kapott. Meghitt, családias ünnep-

ség keretében, az óvodások kedves műsorral 

és süteményekkel látták vendégül a megje-

lenteket. Az óvoda felújításáról és az ünnep-

ségről Kötéljártóné Kálmán Katalin (Kati 

óvó néni) cikkét a következőkben olvashat-

ják. 

 

 

Péntek délután minden  

A MI ÓVÓDÁNKRÓL szólt! 

 

Nagy várakozással töltött el mindenkit a 

várva-várt pénteki napunk. A Köveskáli Kö-

zös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodának 

örülhetett mindenki: legyen az köveskáli, ba-

latonhenyei, szentbékkállai, mindszentkállai, 

korábbi vagy új polgármester, korábbi vagy 

új képviselő a testületekben, korábbi vagy 

mostani szülő, korábbi vagy jelenlegi dol-

gozó, idős, vagy fiatal falubeli ember, ko-

rábbi vagy jelenlegi óvodásunk – közösen 

voltunk tanúi e nagy fejlődésnek, amely mos-

tanában történt óvodánk falain belül és kívül.  

 

 
 

Néma felállással emlékeztünk meg, Dr Varró 

Gábor Köveskál volt polgármesteréről, aki 

nem élhette meg, hogy együtt örülhessen ve-

lünk, aki elindítója volt e folyamatoknak. 

Szinte se szeri, se száma, hogy mennyi min-

den pozitív változás zajlott le a közelmúltban 

nálunk, az óvodában. 

Kezdeném a tálalókonyhánk új csempebur-

kolatával, amely László Katalin mindszent-

kállai vállalkozó felajánlásával valósult meg 

még, az ezt megelőző nyáron. Aztán jött szé-

pen sorban: a padlóburkolat, a régi vízveze-

ték felújítása, Marton Norbert falugondnok 

kezdeményezésére és segítségével, több kö-

veskáli lakos részvételével. A gyermeköl-

töző padlóburkolatának cseréje is megtörtént 

a közelmúltban.  Új árambekötésünk lett, a 

villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok, 

új belső világítás biztosít számunkra kényel-

met a helyiségeinkben. A gyermekmosdó 

új ajtót, teljesen felújított vízvezetékrend-

szert, csatornarendszert, új padló és falburko-

latot, új szanitereket, vízcsapokat, új kis WC-

ket, azokat elválasztó paravánokat, új gépé-

szeti berendezéseket – kondenzációs kazánt 

kapott, új, korszerűbb melegvíztartárolója 

lett a napkollektorainknak. Az épület belső 

terei is részben megújultak: a nagy belma-

gasságot állmennyezettel csökkentették, az 

elkorhadt lambériát lebontották és a rossz ál-

lapotban levő falazatokat újra vakolták a tor-

naszobában. Teljesen lekotorták, újrajaví-

tották, festették a falakat, az állmennyezetet 
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a csoportszobákban is. A főbejárati folyosó 

fala is szép fehér csempével lett borítva, op-

tikailag tágítva ezzel a szűk teret. Új lett a 

gyermeköltözőben a fali polcunk, amelyen 

rengeteg mindent tudunk tárolni, hogy min-

dig kéznél legyen minden, amire szükségünk 

van a napi munkálatainkhoz. Van új polc a 

fogmosó poharaknak, de lesz még új ágytar-

tónk és törölközőtartónk is.  Az egész épület 

tetőszerkezete új cserépfedést kapott, az 

egészségre ártalmas, jégesők által megviselt 

palafedés helyett. Az udvaron a pincelejárót 

is felújították, biztonságossá tették a bejára-

tát. Mindez nagyon sok munkát, munkába 

fektetett időt és pénzt kívánt. A fenntartói ön-

erőn kívül 12 millió forint pályázati pénz és 

sok ember önzetlen segítsége is hozzájárult 

ahhoz, hogy egy egészségesebb, korszerűbb, 

szép óvodában nevelődhessenek kis óvodá-

saink. Ők most 23 an köszönik meg mindezt, 

szüleikkel, nevelőikkel.  
 

 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Nagy 

Nórának és Szabó Tibornak Köveskál köz-

hasznú dolgozóinak - akik mondhatom -, 

hogy erőn felüli szorgalommal dolgoztak itt 

mindvégig, az építőmunkáktól a pakolásig, a 

takarításig mindenből oroszlánrészt vállal-

tak. Aki pedig e munkák irányítását, szerve-

zését sok – sok féle iparos munka elvégzését 

hozzáértésével, rátermettségével elvégezte, 

Marton Norbert Köveskál falugondnoka, aki-

nek munkáját szintén elismeréssel köszö-

nünk. Köszönjük fenntartóink mindig pozitív 

hozzáállását ahhoz, hogy ez az óvoda létezni, 

és virágozni tud! Győrffy Szabolcs Köveskál 

polgármestere is megköszönte a munkáját 

azoknak, akik részt vállaltak bármilyen mó-

don ebben a szép feladatban.  

Még hogy „az i-re is feltegyük a pontot” az 

az öröm ért nemrég bennünket, hogy a Falu-

pályázaton, az óvoda udvarának játékkorsze-

rűsítésére beadott pályázat 3 900 000 Ft-ot is 

elnyert, melyet a jövő évben valósítunk meg, 

csudajó játszóeszközök beszerzésével! 

 
 

Kis óvodásaink verses, dalos, táncos műsor-

ral kedveskedtek - amit csak Ők tudnak aján-

dékozni -  Nekünk, akik fáradoztak az óvo-

dánkért, akik eljöttek együtt örülni velünk, 

ezért a sok szép mindenért cserébe.  

Ezután Oklevelet, zöld óvoda emblémával 

ellátott szívecskét kaptak egyenként azok a 

személyek, akik nagyon sokat tettek A MI 

ÓVODÁNKÉRT.  
 

 
 

KÖSZÖNJÜK: Szászné Gőgös Virág, Mol-

nárné Szalai Valéria, Marton Norbert, Nagy 

Nóra, Szabó Tibor, Csonka Sándor, Szabó 

József, Cséri Attila, Szép Szilárd, Szilvássy 

Sándor, Pálffy András, László Katalin, Hor-

váth Károly, Csonka Alexandra, Szép And-

rea! Természetesen az óvoda szülői közössé-

gének és minden dolgozójának is köszönjük 

a tisztaságot, függönyöket, dekorációkat, no 

és a finomabbnál finomabb süteményeket, 

üdítőket! Köveskál Község Önkormányzatá-

nak a gyerekeknek szánt meglepetést, a lu-

fibohócot és arcfestőt!  

2019. november 15. 

 Kötéljártóné Kálmán Katalin 

 óvodavezető 

Adventi várakozás 

 

„Olyan jó néha angyalt lesni 

s angyalt lesve a csillagok közt 

Isten szekerét megkeresni. 

Ünneplőben elébe menni, 

mesék tavában megferedni 

s mesék tavában mélyen, mélyen 

ezt a világot elfeledni.”  

(Vass Albert) 

 

 
 

December 1-én Köveskál központjába gyűlt 

a falu apraja-nagyja. Régi hagyomány, hogy 

a község karácsonyfáját a lakosok közösen 

állítják fel és díszítik. Így történt ez az idén 

is, de ebben az évben rendhagyó módon a 

rendezvény a karácsonyfa feldíszítésével 

nem ért véget… 

 

 
 

…Évek óta felállítunk a régi tűzoltószertár-

ban a faragott fafigurákkal Advent első va-

sárnapján a Betlehemet. A figurákat a Köves-

káli Református Egyházközség kezdeménye-

zésére és támogatása mellett önkéntes fel-

ajánlásokból sikerült megrendelni, erdélyi fa-

faragó művészek munkája., korábban egy-

színű barnára voltak festve, idén viszont Szép 

Andrea művésznő színessé és ezáltal élette-

libbé „varázsolta” azokat! 

Így tehát a rendezvény idén kiegészült a meg-

újult Betlehem felavatásával és megáldásá-

val.  
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Az avatáson beszédet mondott Györffy Sza-

bolcs polgármester, Borbáthné Török Éva re-

formátus lelkészasszony rövid imádságában 

az adventi várakozás fontosságáról beszélt, 

majd Baladincz József atya megáldotta a Bet-

lehemet. A résztvevők ezután pogácsa, zsíros 

kenyér sütemények, tea, forralt bor mellett, 

egymás társaságában sokáig beszélgettek. 

 

 

Karácsonyi kézműves foglalkozás 

 

 

 

December 3-án ismét a kreativitásé volt a fő 

szerep a kultúrházban. Karácsonyi ajándé-

kok, ajtódíszek, asztaldíszek készültek. Sze-

met gyönyörködtető alkotások születtek. 

 

 

Köveskálon járt a Mikulás 

 

A gyerekek nagy örömére idén is ellátogatott 

Köveskálra a Mikulás. A Zajongó együttes 

vidám műsora után  a gyerekek énekszóval 

hívták, várták a jó öreg Mikulás bácsit, aki 

kisvártatva meg is érkezett.  

Lepihent a hosszú út után, majd egymás után 

adta át az ajándékcsomagokat a gyerekeknek, 

akik közül néhányan verssel is készültek a 

nagy találkozásra. Büszkén jelenthetjük, 

hogy idén se kapott egyetlen köveskáli gye-

rek se virgácsot, úgy látszik kis falunkban 

csak jó gyerekek laknak! 

 

 
 

Falukarácsony 

 

Az idén is megrendezésre került a már ha-

gyományosnak mondható „Falukarácsony”. 

Nagyon jó hangulatban telt a rendezvény, na-

gyon sok elismerést kapott a halászlé, amit 

Fenyő Attilának köszönhetünk!  

 

 
 

Köszönet még azoknak is akik előtte-közben-

és utána bármilyen formában segítettek! 

 

 

Meghívó 
 

Köveskál Község Önkormányzata 2019 

utolsó napján szertettel vár mindenkit egy kis 

közös forralt borozásra, kolbász sütésre a régi 

iskola udvarára! 

 

 

Ezúton kívánunk minden kedves olva-
sónknak boldog békés Karácsonyt és ered-

ményekben gazdag új esztendőt! 
 

 
 

A szám szerkesztésében részt vettek és a 

fényképeket készítették: Csonka Alexandra, 

Győrffy Szabolcs, Győrffyné Dr. Jahnke  

Gizella és Szép Andrea 
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