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VIII. évfolyam 1.szám, 2020. augusztus 

 
Tisztelt Köveskáli olvasók! 

 

Az idei évben március elejéig a szokott 

kerékvágásban ment a falu élete, utána 

azonban a személyes találkozásokat mel-

lőznünk kellett, csak az internetes közös-

ségi portálakon tudtuk tartani egymással 

a kapcsolatot. Az önkormányzati mun-

kák azonban a szokott módon folytak to-

vább, kiegészülve azzal, hogy a tavaly el-

nyert pályázatok megvalósításra vártak. 

Elsőként bonyolult vizsgáztatási folya-

mat után az új Volkswagen falubuszt 

hoztuk meg Veszprémből. 

A zártkerti út pályázat keretében megújul-

hatott a Fekete-hegy alján vezető út, majd 

a Bárány-árok körüli tulajdonosok ösz-

tönzésére további út javítására került sor, 

melyre az önkormányzat a költségek 1/3-

át állta a többit az ingatlan tulajdonosok 

fizették. 

Az óvoda udvar megújítására elnyert pá-

lyázat megvalósulása előtt komoly terep-

rendezésre volt szükség, melybe az ön-

kormányzat és óvoda dolgozóin kívül 

szülői és támogatói segítséget is bevon-

tunk. A legkitartóbb munkát azonban 

Kötéljártó József és felesége Kati óvó 

néni végezte, akik a geodéziai felméré-

sen, tereprendezésen és a füvesítés elvég-

zésén keresztül nagyban segítették a fej-

lesztés megvalósulását. Mindenkinek kö-

szönjük a munkát, aki segítséget nyújtott 

a megvalósításban. 

Hosszú engedélyeztetési folyamat után 

csak július elején kezdődhetett meg a 

járda pályázat megvalósítása, mely au-

gusztus hónap elején be is fejeződött, így 

a legfontosabb, leginkább használt sza-

kaszon biztonságosan közlekedhetünk 

majd az út mentén. A parkolást tiltó táb-

lákat már megrendeltük, a kivitelezés 

alatt, eltökélt célunk az, hogy a gyalogos 

közlekedést a parkoló autók ne akadá-

lyozhassák. 

Az idei évben beadott járda, belterületi út 

és kultúrház akadálymentesítés pályáza-

tunk sajnos nem nyert támogatást, orvosi 

eszköz beszerzésre és a szálláshely kor-

szerűsítésre viszont elnyertünk 2,5 és 7 

millió Ft összeget. Folyamatban van még 

a közterület karbantartáshoz szükséges 

traktorra, játszótér felújításra, védőnői 

szolgálati épület színezésére, elektroni-

kai eszközbeszerzésre és tűzoltó szertár 

átépítésre beadott pályázatok elbírálása. 

Ezen felül szeretnénk pályázni közterüle-

tek növényállományának megújítására 

is, az árajánlatok beszerzése folyamatban 

van. 

 

A nőnappal megszakadt rendezvényeink 

sora augusztus 20-a megünneplésével 

folytatódott a sóstókáli templomromnál, 

majd a Káli-medencét felölelő Kőfeszt 

rendezvény sorozat köveskáli programjai 

27-én é s 28-án következnek. Szeptem-

ber 12-én tervezzük megtartani a szüreti 

felvonulást is, melyre az előkészületeket 

megtettük. Hosszú ideje tart a település 

rendezési terv felülvizsgálata, mely most 

utolsó szakaszába lépett, így augusztus 

31-én lesz lakossági fórum az egyeztetett 

tervdokumentációról. 

Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy a 

fent említett rendezvényre jöjjön el sze-

mélyes jelenlétével támogassa azok sike-

rét! 

Györffy Szabolcs, polgármester 
 

 

„Ha szépen fénylik és megcsordul Vince, 

borral telik meg a pince…” 
 

Idén is megrendezésre került a Vince 

napi borkostoló, immáron harmadik al-

kalommal, amely egyben a helyi önkén-

tes tűzoltóság támogatói estje is. 

Marton András a tűzoltóság parancsnoka 

számolt be a 2019-es évről és a sikeresen 

elnyert felszerelési pályázatról. 

 

Jómagam, Székely Tibor beszámoltam 

arról, hogy egy internetes segítségkérő 

posztommal sikerült adományokat gyűj-

teni a tűzoltóság javára. Így már az ÖTE 

Az Önkormányzat lapja 
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minden tagjának teljes bevetési ruházata 

lett, ezzel több évtizede fennálló prob-

léma oldódott meg.  

Önkormányzati támogatással megújult a 

szertárunk és a tűzoltóautó karbantartása 

is elkezdődött. 

A rendezvényre meghívtuk az adomá-

nyozókat is, nagy örömünkre több tűz-

oltó egyesület és magánszemély is elfo-

gadta a meghívást. Az este jó hangulat-

ban telt, finom vadpörkölt és a helyi gaz-

dák borai kerültek terítékre. Zárásképpen 

tombolasorsolás volt mely nagy sikert 

aratott, a sok felajánlott ajándékból be-

folyt összegből egy gyors beavatkozó és 

tűzálló fejmaszkot vásároltunk. 

Székely Tibor 
 

 

Nőnap 
 

2020. március 8-án nőnapi műsorra kap-

tak meghívást a faluban élő hölgyek, il-

letve az érdeklődők. Nagy örömünkre 

községünk néhány lelkes férfitagja ismét 

műsorral készült, és a korábbi évek ta-

pasztalati alapján tudni lehetett, hogy a 

műsor sokrétű, szórakoztató és nagyon 

színvonalas lesz. A fiúk ezúttal sem 

okoztak csalódást… 

 

A polgármesteri köszöntőt követően ze-

nés-táncos és prózai műsorszámok is 

színpadra kerültek. Tímár Géza a tőle 

megszokott melegséggel adta elő az erre 

az alkalomra kiválasztott verset, egy ifjú 

tehetség bemutatta kicsit furcsa, néha 

meghökkentő bűvészmutatványait.  

Egy színi előadás keretében részt vehe-

tünk egy idős hölgy különös születésnapi 

vacsoráján, de nem kímélte a rekesziz-

munkat féltékeny szomszédok bosszúja 

sem. 

Természetesen a zenés produkciók sem 

maradtak el. A köveskáli tűzoltók né-

hány „beugró” taggal kiegészülve teljes 

menetfelszerelésben ropták, még a hosz-

szú tömlőjüket sem hagyták otthon. 

 

Külföldi néptáncokból is kaptunk ízelí-

tőt. Az illemhelység keresésbe torkolló ír 

sztepp tánc sokakat felvidított, igazi ku-

riózum volt. 

 

Nem kevésbé volt szórakoztató a Boney 

M együttes Rasputin című számára előa-

dott orosz néptánc. Az igen nehéz, sok 

ügyességet és gyakorlást igénylő eleme-

ket is tartalmazó koreográfiát profi tán-

cosokat idéző játszi könnyedséggel adták 

elő a fiúk. 

 

Előadáson kívül a szervezők arról is gon-

doskodtak, hogy senki ne maradjon éhen 

vagy szomjan, kedvesen kínáltak min-

denkit. 

Nagyon köszönjük a stáb minden tagjá-

nak ezt az emlékezetes estét! 

Győrffyné Gizike 

Tisztelt Köveskáliak! 

 

Az elmúlt pár hónap, március óta nem a 

rendezvényekről szólt a településen, de 

reméljük, hogy az augusztus 20-i meg-

emlékezés és a szüreti felvonulás már 

megrendezésre kerülhet. Ennek ellenére 

ezek a hónapok sem teltek tétlenül. Fel-

készítettük a turistaszállást a vendégek 

fogadására, amely, ha nem is a megszo-

kott kihasználtsággal, de működik. 

 

Április hónap sajnos már jócskán a járvány 

jegyében telt. Lakossági felajánlásból 

(Pomsár Ferenc) és Önkormányzati for-

rásból maszkokat készítettek a helyi, 

varrni tudó asszonyok (Kürtösi Ottóné 

Anikó, Marton Sándorné Olga, Bolláné 

Lampérth Tímea, Bárány Gyuláné Ági). 

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen 

formában hozzájárult ahhoz, hogy min-

den lakos számára legalább 2 db maszkot 

biztosítsunk. 

 

Még ebben a hónapban felállításra került 

a faluközpontban, hagyományteremtő 

szándékkal a húsvéti „tojásfa”, amelyre 
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szép számmal kerültek, húsvéti tojások a 

falu lakosságának köszönhetően. Elké-

szült a „nyúlcsalád” is Székely Tibor és 

Szép Andrea jóvoltából. 

Április végén Marton Norbert falugond-

nok, valamint Szabó Tibor és Nagy Nóra 

közmunkások keze által megtisztult a 

Városkút, majd május közepén meg-

kezdték a napelemes lámpák kihelyezé-

sét, ami a közeljövőben folytatódik, a te-

lepülés azon részein, ahol nincs közvilá-

gítás.  

 

Május közepén kezdődött az óvoda 

udvarának pályázati forrásból történő 

felújítása, ahol falugondnokunknak és 

közmunkásainknak szintén komoly 

szerepük volt a megvalósításban, az 

óvónőkkel, dajkákkal, a gyerekek 

szüleivel és Kötéljártó Józseffel együtt. 

Áprilisban a központi buszmegálló is át-

esett egy kis "ráncfelvarráson", (festés, 

nádszövet felrakása) ami reményeinek 

szerint idén ősszel folytatódik. 

Szép Andreának köszönhetően a falu 

központjában elhelyezésre került egy 

"virágfolyam", majd nekiláttunk a festés-

nek. Lefestettük a kemence tetőszerkeze-

tének gerendáit, léceit, az orvosi rendelő 

elött lévő oszlop is megújult, a hirdető-

táblákat lecsiszoltuk, újra festettük, to-

vábbá engedélyt kaptunk a Nemzeti 

Parktól, a falu központjában elhelyez-

kedő térképház lefestésére is. 

 

Júliusban a falugondnok a közmunkások 

és a diákmunkások előkészítették a volt 

Takarékszövetkezet épületének szenny-

vízbekötését, majd Marton Norbert ho-

mokfúvóval lecsiszolta a Csodaszarvas 

szobrot, amit Székely Tibor és Pálffy 

András festett le, egy helyi nyaralótulaj-

donos Böröczky Gábor által felajánlott 

festékkel. Köszönet érte. 

 

Az elmúlt hónapokban komoly összefo-

gás mutatkozott meg a településen, ami 

reményeinek szerint a jövőben is jel-

lemző lesz, mert együtt gondolkodva és 

dolgozva előbbre jutunk. 

 

Csonka Alexandra, alpolgármester 
 

 

Köveskál élete a koronavírus  

árnyékában… 

 

Mint az ismeretes 2020. márciusában a 

COVID-19-nek vagy SARS-CO-2-nek 

nevezett új típusú koronavírus Magyar-

országon is megjelent. Bár Köveskálon 

nem regisztráltak megbetegedést, a terje-

dés megelőzésére tett központi intézke-

déseket természetesen mi is betartottuk. 

2020. márciusától kezdődően, sok ren-

dezvény elmaradt, sajnos még mindig ki-

számíthatatlan, hogy mennyi és milyen 

programokról kell a továbbiakban le-

mondanunk, mitől kellett búcsút ven-

nünk. Első rendezvényünket az augusz-

tus 20.-ai nemzeti ünnep hagyományos 

megtartását a sóstókáli templomromnál 

sikerült megtartanunk. Ezt követően re-

ményeink szerint a KŐFESZT keretében 

lesz egy három napos rendezvény a falu-

ban, majd szeptember 12-én a szintén ha-

gyományos szüreti-felvonulás, amire 

idén szeretnénk közösen készített szal-

mabábukkal feldíszíteni a települést. 

De, ami most a legfontosabb az összetar-

tás és a kitartás! 

Sok mindenről le kellett mondanunk… 

2019. novemberében elindult a nőitorna 

heti két alkalommal, hétfői napokon volt 

a gyógytorna, amit Csoma Mónika a falu 

védőnője tartott, csütörtökön pedig az 

alakformáló-torna, amit egy kivetítő se-

gítségével oldottunk meg. Kezdetben 

nagy volt az érdeklődés és a részvétel, 

aztán egy idő után kissé lemorzsolódott a 

társaság, de azért így is folytattuk és ki-

tartottunk márciusig. Utolsó pillanatban, 

amikor már sejthető volt, hogy a rendez-

vényeket be fogják tiltani tartottunk egy 

„búcsúestet”, ahol megköszöntük Móni-

nak az önkéntes munkáját és az idejét, 

amit ránk áldozott. 

 

A téli időszakban többen éltek a lehető-

séggel, akik pingpongozni akartak a kul-

túrházban. Márciustól sajnos erről is le 

kellett mondani. 

2020. január 23.-án hosszas hallgatás 

után újra megalakult az „Őszike- Klub” a 

falubeli szépkorúak kis társasága. 

Györffy Szabolcs polgármester ígéretet 

tett, hogy az Önkormányzat segítséget 

nyújt, amiben csak tud. Havi egy alka-

lommal terveztük az összejöveteleket a 

kultúrházban, és igyekeztünk kicsit vidá-

mabbá, színesebbé varázsolni a délután-

jukat azoknak az Őszike-tagoknak, akik 

el tudnak jönni a pár órás programra. 

Még nem alakult ki a pontos létszám, 

első alkalommal 26 fő volt, aki részt tu-

dott venni a találkozón. 

A második alkalom február 26.-án volt. 

Egy kis játékkal indítottuk a délutánt 

utána kötetlen beszélgetés következett. 

Ezután a faluban összegyűjtött régi fo-

tókból összeállított kollázst néztük vé-

gig, amire most nagyon jó célt szolgált a 
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pályázaton nyert 180 cm átmérőjű televí-

zió, ami a színpad elé lett felszerelve. A 

régi fotók „begyűjtése” még folyamat-

ban, ha valakinek van kérem jelezze fe-

lém. 

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Dr. 

Rothstädter Ágnes háziorvos közremű-

ködésével, Dr. Jámbor Szilvia dietetikus 

elfogadta a meghívásunkat, és előadást 

tartott a tagoknak és az érdeklődőknek a 

helyes táplálkozásról. 

A vírushelyzet miatt határozatlan ideig 

szünetel az Őszike-klub működése. 

A helyi borászok és vendéglátósok ösz-

szefogásából született Furmint nap feb-

ruár 29.-én került megrendezésre Köves-

kálon, ez alkalomból a „mi postás Tibin-

ket” (Bacsa Tibort) a Káli Art Inn fel-

kérte, hogy a buszmegállóban zongoráz-

zon az ott sétáló vendégek részére a „rej-

télyes” módon odakerült zongorán. Ez 

alkalomból befolyt adományokat az 

Őszike-klub javára ajánlotta fel. 

A járványhelyzeti intézkedések „lazí-

tása” után ismét megindult a falu vérke-

ringése… 

 

„Postás” Tibi igazán szívén viseli a zon-

gora sorsát, így amint erre lehetőség kí-

nálkozott, Jancsó Zsóka nénivel (Bala-

tonhenye) karöltve csináltak egy kis kon-

certet május 20.-án a zongora megmenté-

séért, mivel a hangszer felújításra, han-

golásra szorult. A sikeres koncertet köve-

tően május 31.-ei hétvégén megtörtént a 

„faluzongora” megújulása, újra hango-

lása. Ezúton köszönjük meg mindenki-

nek, aki eljött az előadásra vagy bármi 

módon segítette a szükséges költségek 

összegyűjtését! Természetesen külön kö-

szönet illeti Jancsó Zsókát és Bacsa Ti-

bort a gondolatért, amivel elindították a 

mentőakciót ezért a csodálatos hangszer-

ért. 

 

Július 12.-én ismét felcsendültek a zon-

gora hangjai.  „Muzsikálló-Buszmeg-

álló” címmel egy nagyon jól sikerült ze-

nés délutánt tölthettünk együtt Zsóka né-

nivel, Bacsa Tiborral és még jónéhány 

rejtőzködő tehetség is felbukkant.  

Nagyon finom pogácsát és süteményt sü-

töttek a helyi asszonyok a résztvevőknek, 

köszönet érte. 

július végén szappankészítő, bútorfestő 

kreatív kézműves foglalkozást tartottunk 

a kultúrházban.  

 

Most derült csak ki, hogy mennyi szuny-

nyadó ötlet leledzik a helyiek szívében, 

csak teret kell neki adni… 

 

Sok mindent terveztünk erre az évre, saj-

nos a sors közbeszólt, de legyünk bizako-

dóak, hogy mihamarabb ismét együtt le-

hetünk, addig is vigyázzunk magunkra, 

egymásra és ne engedjük meg a vírusnak 

hogy betegye a lábát a faluba! 

Mivel az én szereposztásom szeptember 

végéig szól, így ezúttal el is búcsúzom, 

köszönöm, hogy tehettem ezért a faluért 

nagyon szívesen tettem. 

 

Szép Andrea, közösségszervező 
 

 

A MI ÓVODÁNK 

 

A Köveskáli Hírmondó előző számának 

megjelenése óta sok minden történt az 

óvodánkban 

 

2019. december 17.-én a gyönyörű kará-

csonyfánk alatt, sok kis ajándék várta a 

gyerekeket. A szépen terített asztalra 

együtt készítettünk az anyukákkal finom, 

szebbnél –szebb mézeskalácsokat. Több-

ször megtekintettük a csodálatos Betle-

hemet, ajándékot vittünk a templomba a 

kis Jézuskának. Meghívtuk a karácsony-

fánkhoz nyugdíjas kollégáinkat, hogy - 

egy pici ajándékkal - együtt örülhessünk 

az ünnepnek.  Akik betegségük miatt 

nem tudtak eljönni, hozzájuk személye-

sen látogattunk el. 
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Januárban megnéztük a téli Balatont 

Révfülöpön. Eljöttek hozzánk a kővágó-

őrsi óvodások, így együtt buliztunk 

Ágoston Anita énekes - Télűző vidámsá-

gok című előadásán. 

Februárban kíváncsian vártuk, mit csinál 

a medve, meddig tart még a tél. Járt ná-

lunk – Győrffy Szabolcs polgármester 

jóvoltából - Nagyot mondó Tóbiás zenés 

mesejátéka, melyre meghívtuk leendő 

pici óvodásainkat és szüleit.  

Szász Klaudia (volt óvodásunk) kötelező 

gyakorlatát végezte régi óvodájában, 

mint óvodapedagógus-jelölt.  

A gyerekek és mi is nagy szeretettel fo-

gadtuk őt. Bábszínházban voltunk Tapol-

cán, Andersen: Pöttöm Panna című mesé-

jét láthatták a gyerekek. Farsangi bálunk 

fergetegesre sikeredett, a gyermekek leg-

nagyobb örömére. Épp aznap volt a bál 

egyik Hercegnőjének születésnapja, me-

lyet ott megünnepelhettünk vele. Köszö-

net illeti a szülők és az óvoda minden dol-

gozójának áldozatos szervezőmunkáját: a 

gyönyörű jelmezek, tombolák, zsákba-

macskák, sütemények, díszítés stb. kap-

csán. Nem utolsósorban pedig köszönjük 

az önkormányzatnak a helyszínt. 

 

Február 11.-én fogadta el az Óvoda Tár-

sulási Tanács a 2020. évi költségvetésün-

ket, szerencsére az anyagiakon nem mú-

lik, hogy a betervezett feladatainkat meg-

valósítsuk ebben az évben. Óvodánk ud-

varának játszótere, is elkészül az idén, 

már mindenki nagyon várja. A beírt lét-

számunk március 4.- én, 24 főre emelke-

dett. 

Úgy terveztük, hogy áprilisban a nagyo-

kat úszásoktatásra visszük Balatonfü-

redre, a beiratkozás is áprilisban lett 

volna, de az élet közbeszólt. 

Sajnos, a veszélyhelyzet kihirdetése - 

március 17. - után meg kellett változtat-

nunk, illetve másképpen tovább gondol-

nunk, augusztus 31 - ig tartó nevelési 

évünket. Azonban ezt az időszakot nem 

töltöttük – nem is tölthettük – tennivalók 

nélkül. 

A gyerekekkel a szülőkön keresztül tar-

tottuk a kapcsolatot, óvodánk zárt Face-

book csoport oldalán. Igyekeztünk mind-

végig – minden nevelési területet fel-

ölelve – megfelelő tartalmakat megosz-

tani, ötleteket adni, azok megvalósítását 

pedig – a szülők visszajelzései alapján 

(fényképek, alkotások, gyerekek meg-

nyilvánulásai) a csoportnaplóban doku-

mentálni.  

Minden ünnepünkről (Húsvét, Föld 

napja, Anyák napja, Madarak és fák 

napja, Gyermeknap) megemlékeztünk, 

illetve ajándékokat készítettünk a gyere-

keknek, dajkáink, vidékre pedig a falu-

gondnokok segítségével eljuttatva azo-

kat. Anyák napján minden óvodásunk - 

általam készített - szívhez szóló videóval 

köszöntötte édesanyját.  

 

Az óvodai beiratkozást - online módon - 

sikeresen bonyolítottuk le a 2020-2021-

es nevelési évre. Májustól óvodai ügye-

letre egy napra, egy gyermek jelentke-

zett, majd május 25.-től – a dajkák által 

többször is kifertőtlenített óvodában – is-

mét fogadtuk a gyerekeket, 13-17 fős lét-

számmal.  

Július 3.-án elköszöntünk (kisebb óvodá-

sok kivetítőről előadott műsorral) az is-

kolába menő öt gyermekünktől. 

 

Július 31.-én pénteken, Kovácsné Süle 

Anikó óvoda pedagógus kollégánktól kö-

szöntünk el, nyugdíjba vonulása alkal-

mából – ünnepélyes keretek közt. 40 évig 

tartó, ódaadó munkáját a fenntartó ön-

kormányzatok polgármesterei, kis óvo-

dásaink, óvodánk szülői közösségének 

vezetői, első csoportjából néhány volt 

óvodása - és természetesen - volt és je-

lenlegi kollégái köszönték meg.  

Az EMMI miniszterének nevében - a Dr. 

Kásler Miklós által adományozott Peda-

gógus szolgálati emlékérmet - Győrffy 

Szabolcs Köveskál és Térsége Óvoda 

Társulási Tanács Elnöke adta át. 

Kívánjuk kedves kollégánknak, hogy 40 

éves óvodapedagógusi hivatásának gyö-

nyörű emlékei és családja körében eltöl-

tött pillanatai szépítsék, tegyék teljessé 

nyugdíjas éveit! 

 

Mindeközben március óta az óvoda ud-

vart készítettük elő - a pályázaton nyert 

játszóeszközök fogadására – társadalmi 

munkával. Régóta gondot okozott az ud-

var egyenetlensége, a víz elvezetésének 

megoldatlansága.  

 

Eme problémák megoldásának koncep-

cióját, a megfelelő szintek felállítását, 

Kötéljártó József (férjem) gondolta ki, és 

tevékenyen felügyelte megvalósítását, 

mind a mai napig - természetesen 

Győrffy Szabolcs polgármesterrel végig 

egyeztetve. Többen segítettek ebben ön-

zetlenül: Cséri Zoltán volt óvodásunk, 

aki két napon át - még a születésnapján is 

– kis, lánctalpas gépével az óvoda udva-

rán dolgozott, miután Marton András 

nagygépével előkészítette azt. 

Polgármester, Marton Norbert és a köz-

hasznú dolgozók munkaidőben segítet-

tek, amikor tudtak (régi föld elszállítása, 

térkövezés, új homokozó - Káli Art aján-

déka – feltöltése, gumilap helyének elő-

készítése, lerakása). 
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Összesen – mostanáig – mi hétvégeken, 

munkaidőn túl (nem egyszer estébe nyú-

lóan is), szabadságunk idején, folyama-

tosan szinteket mértünk, hat kocsi földet 

dolgoztunk el, füvesítést végeztünk, lo-

csoltunk, néhány szülővel és kollégáim-

mal. Az időjárás és a technika ördöge 

néha közbeszólt, de most már mindenki 

láthatja az eredményt. Ennek a munká-

nak az értéke hozzávetőlegesen kb. 2,5-3 

millió forintra tehető (nem része a pályá-

zatnak). Mindezt jószándékból, a gyere-

kek iránt érzett szeretetünktől, tisztele-

tünktől vezérelve tettük. 

 

Kis óvodásaink (26 fő) biztonságosan, 

szép környezetben játszhatnak majd 

szeptemberben - a pályázaton elnyert já-

tékokon, amelyeknek a telepítése pedig 

május 25.-én, bevizsgálásuk augusztus 

7.-én történt meg.  

 Kötéljártóné Kálmán Katalin 

 óvodavezető 
 

 

Születésnap 
 

Csengei Istvánné 1925. augusztus 15-én 

született, azóta is Köveskálon él. 95. szü-

letésnapja alkalmából Györffy Szabolcs 

polgármester, Csonka Alexandra alpol-

gármester és Szép Andrea közösségszer-

vező otthonában köszöntötték. 

 

17-én hétfőn óvodásaink is ellátogattak 

Mariska nénihez tisztelettel és szeretettel 

köszöntötték énekes játékkal, kis virág-

gal - nagyok, középsősök és kiscsoporto-

sok - ünnepelték őt. A jó Isten éltesse 

erőben, egészségben még nagyon so-

káig! 
Győrffyné Gizike 

 
 

 

Szent István-napi megemlékezés 

 

Az idén augusztus 20-án ismét megren-

dezésre került a hagyományos ökomeni-

kus istentisztelet és baráti találkozó a 

sóstókáli templomromnál. A helyszín 

nem csak azért kiváló választás, mert 

gyönyörű természeti környezetben lehe-

tünk, hanem – Kővágóörs és Köveskál 

között fekszik - nem tartozik egyik tele-

pülés belterületéhez sem, ezért úgymond 

„semleges” terület. 

 

A hagyományokhoz híven idén is beszé-

det mondott Borbáthné Török Éva refor-

mátus lelkipásztor és Baladincz József 

atya, római katolikus plébános. Lelki-

pásztor asszony először Mózes első 

könyvéből olvasta Isten igéjét, azt a részt 

idézve, amelyben az Úr ígéretet tesz, 

hogy többé nem pusztít el minden élő-

lényt. Ez után Máté evangéliumából a 

magvető példázatát olvasta fel és magya-

rázta. Reméljük szavai „jó földbe” kerül-

tek és bőséges termést hoznak majd. 

Plébános úr segítségül hívott néhány 

testvérünket, akik bölcsességeket olvas-

tak fel a Szentírásból.  

 

Az atya ezután szintén Máté evangéliu-

mából idézett, felhívta figyelmünket 

arra, hogy hallgassuk meg Jézus tanítá-

sait, nehogy hasonlatossá váljuk a balga 

emberhez, aki a házát homokra építette, 

inkább hasonlítsunk Szent István kirá-

lyunkhoz, aki a Krisztus követésével 

sziklára építette országunkat. 

A mise végeztével baráti beszélgetésre 

került sor, ami során megkóstolhattuk az 

ez alkalomra sütött új kenyeret is, helyi 

borok és finom pogácsa mellett telt a dél-

után további része. 
Győrffyné Gizike 
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