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Tisztelt Köveskáli olvasók! 

Legutóbbi augusztusi lapszámunkban még a 

rövid nyári időszak rendezvényeiről számol-

hattunk be, addig a mögöttünk hagyott idő-

ben közösségi rendezvényeink elmaradtak a 

kisebb történésekről a közösségi csoportok-

ban adtunk hírt egymásnak. 

Ebben a lapban szeretnénk egy-egy cikk ere-

jéig szólni az óvoda, az orvosi ellátás, a vé-

dőnői szolgálat a közös hivatal és az önkor-

mányzat területén jelenleg aktuális kérdések-

ről. 

A Közös Hivatal munkatársai 2020 folyamán 

is nagyban segítették a testület munkáját 

minden területen, a napi teendőktől a pályá-

zatírásig. 2019-ben és 2020-ban összesen 21 

db pályázatot adtunk be, melyek közül 15 

nyertes is lett. Az önkormányzatiság eddigi 

időszakában sosem látott mértékű fejlesztési 

lehetőségeket sikerült kihasználnunk és így 

csaknem 80 millió Ft értékű beruházási tá-

mogatás került a településre az elmúlt két év-

ben amint az alábbi táblázatban látható. 

Idei évben az illegális hulladéklerakók meg-

szüntetésére elnyert pályázatunkkal kapcso-

latos feladatokat végeztük el és jelenleg foly-

nak a volt iskolaépület szálláshely korszerű-

sítési munkái. Ezúton szeretném megkö-

szönni Marton Norbert falugondnok vala-

mint Nagy Nóra és Szabó Tibor közmunkás 

dolgozók munkáját, akik a felújítások kivite-

lezésében tanúsított odaadó hozzáállást tanú-

sítottak és mindazoknak a segítségét, akik 

társadalmi munkában segítették őket a fel-

adatok elvégzésében. 

Idén előttünk áll még játszótér megújítása, 

közterületi növénytelepítés, a védőnői épület 

külső felújítása és a tűzoltó szertár átépítése, 

melynek engedélyezési folyamata csak nagy 

költséggel, a helyi építési szabályzat részle-

ges módosításával valósítható meg, mivel a 

több évtizede végrehajtott hozzáépítés sem-

milyen engedéllyel nem rendelkezett. Remél-

jük, ennek ellenére az építkezés tavasszal itt 

is megindulhat és a falu és a helyi tűzoltó 

egyesület egy újabb szép épülettel gazdagod-

hat. 

Ezévben pályázati úton szeretnénk bővíteni a 

már megépült járdaszakaszt és újabb részek   

engedélyeztetését is megkezdjük. Az erre vo-

natkozó árajánlatok beszerzése folyik és a le-

hetőségekhez mérten újabb pályázatokat is 

szeretnénk beadni. 

A szükséghelyzet lezárta után szeretnénk új-

raindítani éves rendezvényeinket. Húsvét 

után remélhetőleg szervezhetünk majd egy 

kirándulást Fekete-hegyre és április utolsó 

napján a májusfa állításra is sor kerülhet az 

iskola udvarán. Rendezvényeinkre hívjuk és 

várjuk a falu lakóit és szeretném kérni is min-

denkitől, hogy lehetőség szerint aktívan ve-

gyünk részt ezeken az alkalmakon visszaál-

lítva ezzel a korábban megszokott találkozási 

lehetőségeinket. 

Györffy Szabolcs, polgármester 
 

 

Megújult az autóbusz-váróterem 

Köveskál - A váróterem, ahol bárki kedvére 

zongorázhat, az elmúlt hónapokban megszé-

pült.  

Az Önkormányzat lapja 
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A környékbeliek által csak „zenélő buszmeg-

álló” - ként emlegetett, a nyári hónapokban a 

felújított zongorának köszönhetően koncer-

teknek is helyet adó váróterem újabb változá-

sokon ment keresztül. A Káli Art Kft. kezde-

ményezésének és támogatásának, valamint 

helyi vállalkozók, ingatlantulajdonosok, és 

az önkormányzat közös összefogásának kö-

szönhetően, felújításra került az épület és 

környéke.  

A munkálatokkal megbízott helybéli, és kör-

nyékbeli mesteremberek tetőt szigeteltek, 

tartószerkezetet erősítettek és kicserélték a 

sérült üvegeket. Pótolták a belső burkolatot, 

világítást szereltek, ajtót javítottak, valamint 

külső-belső vakolást végeztek. Ezenkívül 

gondoskodtak a váróterem előtti sérült járda-

szakasz rendbetételéről is.  

Később a váróterem méretét és adottságait 

kihasználva, egy könyvespolc kihelyezésével 

csatlakozott a falu a nyitott könyvespolc ak-

cióhoz, melynek mottója: „Hozz egy köny-

vet, vigyél egyet!” 

Így, nemcsak zenei, hanem olvasási élményt 

is nyújt a „többfunkciós” váróterem, amely 

esténként kivilágítva, és néhány kényelmes 

fotellel berendezve várja a buszra várakozó-

kat. 
 

 

Házhoz ment a Mikulás! 

 

Talán egy jó dolog is írható volt a Covid-19 

nevezetű vírus rovására, hogy az évek óta 

megszokott Mikulásváró műsor a művelő-

dési házban nem volt kivitelezhető.  

Így, aztán a Télapónak kellett nyakába ven-

nie a falut és bekopogtatnia az összes gyerek-

hez. Nagy volt az öröm, őszinte és igazi meg-

illetődés, csillogó szemek, boldog mosolyok, 

nagy megtiszteltetés volt látni ezeknek a gye-

rekeknek az arcát. 

 

A nagy sikerre való tekintettel, remélhetőleg 

az ide évben a Télapó ismét meglátogatja az 

apró népet és a nagyon jó kis csapatának ez-

úton is köszönet meg azért is, hogy tartani 

tudták a tempót a kedves Mikulással, aki a ki-

járási tilalom betartása miatt felvette a nyúl-

cipőt. ☺ 

 

Köszönet: Hajdú Jánosné Eszternek és a két 

póninak  

(akik rénszarvasnak voltak álcázva)  

Sziklai Gizella 

Bolláné Lampérth Tímea 

Szép Andrea 

Szűcs Zoltán (Télapó) 

Bús László (Fotós) 

Szép Andrea 
 

 

Kedves Köveskáliak! 

 

Örömmel értesítek minden kedves kisgyer-

mekes családot és leendő kismamát, hogy 

2020.decemberétől a Védőnői Szolgálat fel-

adatait, ismét én Madarászné Horváth Tímea 

védőnő látom el. A területi védőnői munkát 

már 2014. óta végzem a településen, azonban 

néhány éve megtapasztalhattam az anyaság 

örömeit.  Így most megújult erővel és sok 

személyes tapasztalattal kibővülve, nagy 

örömmel tértem vissza a munka világába.  

A körzetemhez továbbra is hét település tar-

tozik, ezek között Balatonhenye, Szentbék-

kálla, Mindszentkálla, Köveskál, Kővágóörs, 

Kékkút és Monoszló. Az állandóan itt élő 

családok száma csekély, emiatt a szülőkkel 

való közvetlen kapcsolat könnyen fenntart-

ható.  

A tanácsadások rendje nem változott, így 

ezek után is minden kedden 12:00-14:00-ig 

fogadom oltásra, csecsemő- és terhes tanács-

adásra gondozottjaimat a köveskáli tanács-

adóban.  

A háziorvosokkal való együttműködés jó 

munkakapcsolaton alapszik. Míg Köveská-

lon dr. Rothstädter Ágnessel, Kővágóörsön 

dr. Király Tündével dolgozhatok együtt. A 

tanácsadásokon szeretünk közösen együtt 

gondozni, s ezáltal a későbbiekben a kisgyer-

mekek fejlődésének állomásait végig kísérni.  

A védőnői tanácsadókban (Köveskálon és 

Kővágóörsön is), hamarosan lehetőség nyílik 

a méhnyak-szűrés program keretein belül vé-

gezhető kenet mintavételi vizsgálatra. Erre 

azonban jelenleg- a járványügyi helyzetre 

való tekintettel- egy kis ideig még várnunk 

kell. 

 

Madarászné Horváth Tímea, védőnő 
 

 

Megkaptam a koronavírus elleni oltást! 

Dr Rothstädter Ágnes háziorvos  

beszámolója 

 

 
 

Covid-19 

Már másról sem szól az életünk. Ezt halljuk 

a rádióban, erről harsog a TV, ez folyik a 

Facebookon… Azt gondolom, hogy minden-

kinek elege van. Jó, jó, de mikor lesz vége és 

hogyan?  

Ennek a világjárványnak a megfékezésére az 

egyik legreálisabb lehetőség a védőoltás. 

Több gyógyszergyártó cég kísérletezett ki 

különböző módon működő vakcinát (oltást) a 

koronavírus ellen. A Pfizer- BioNTech vak-

cinája egy “hírvivő részecskét”, úgynevezett 

mRNS-t tartalmaz. Ez a részecske a korona-

vírus tüskefehérjéjének előállítására készteti 

a szervezetet, ami ellen aztán ellenanyagot, 

úgynevezett antitestet termel. Ez a beoltott 

anyag a sejtmagba nem jut be, a human (em-

beri) örökítő anyagba nem épül be, és nem 

okoz génmódosítást a szervezetben. Az első 

oltás után még alacsony, a második oltás után 
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kb 95%-os a védettség az oltottak számára a 

vírussal szemben.  

Nos, mint egészségügyi dolgozó, én már túl 

vagyok az első oltáson, amely a fentebb rész-

letezett anyaggal történt.  

 

Interneten regisztráltam a megadott e-mail 

címen, és nagy szerencsémre még aznap dél-

után telefonon hívtak, hogy január 12-én fél 

12-re mehetek a Veszprém Megyei Kórház-

ban lévő oltópontra.  

(Azóta már Pápán, Ajkán, Balatonfüreden és 

a veszprémi Rendelőintézetben is van oltó-

központ.) A bejelentkezés nagyon gyorsan 

ment. A szokásos “katonai” hőmérőzés után 

a recepciós pultnál jelentkeztem. Itt ellen-

őrizték a személyes adatokat, majd két nyom-

tatványt kellett kitölteni. Az egyik: egy adat-

védelmi nyilatkozat, a másik: allergiáról 

gyógyszerszedésről, krónikus betegségekről 

szóló kérdőív. Ezután az oltóhelyiség előtt 

kellett várakozni, kb 1-2 percet, és máris rám 

került a sor. Beültem az “oltószékbe”, még 

egyszer rákérdeztek az allergiára, és a szúrás 

pillanatok alatt megvolt. Az oltást mindenki-

nek a bal karjába adják, izomba, vékony tű-

vel, szinte fájdalmatlanul. Ezt követően rög-

tön, ott a helyszínen megkaptuk a beoltottsá-

got igazoló papírt, melyen a következő, 2. ol-

tás dátuma is szerepel. Még fél órát a váróban 

kellett tartózkodnunk megfigyelés céljából, 

aztán indultam, hogy a délutáni rendelésre 

visszaérjek. Nálam egy kis helyi izomfájdal-

mon kívül - amely két napig tartott - egyelőre 

semmilyen mellékhatás nem jelentkezett. Ezt 

az érzést egyébként bármely oltás után ta-

pasztalhatjuk.  

Mivel egy teljesen új vírusról, és az ellene ki-

fejlesztett új oltóanyagokról van szó, még 

számos kérdés nyitva van, illetve megvála-

szolására vár. Számomra mégsem volt kér-

dés, hogy oltassam-e magam, mert meggyő-

ződésem, hogy csak így védhetjük meg ma-

gunkat és másokat is a fertőzéstől, adott eset-

ben a lélegeztetőgéptől, a haláltól. Mint or-

vos, javaslom, hogy a védőoltást minél töb-

ben kérjék, és regisztráljanak az internetes fe-

lületen! 

Dr Rothstädter Ágnes háziorvos 

Szerkesztői megjegyzés: A cikk óta Dr. 

Rothstädter Ágnes már megkapta a második 

oltást is (február elején) és elmondása szerint 

továbbra sem tapasztalt a leírtakon kívül 

mellékhatást. A doktornő körzetében eddig 

26 embert oltott be, továbbra is hangsúlyozza 

az oltás felvételének fontosságát! 

Érdekes lehet: 

A Magyar Tudományos Akadémia honlapján 

elérhető egy közérthető írás az oltások kifej-

lesztéséről: 

 

 

 

https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-

a-vakcinaert-110691 

 

A fenti kép is erről az oldalról származik! 

  

https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-a-vakcinaert-110691
https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-a-vakcinaert-110691
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A mi óvodánk 

Júliusban, bensőséges ünnepség keretében kö-

szöntük meg Kovácsné Süle Anikó óvónőnek 

a polgármesterek, volt kollégák, szülők, gye-

rekek, 40 évig tartó odaadó munkáját. Az ese-

ményt titokban, nagy izgalommal szerveztük. 

A gyerekek versekkel, dalokkal búcsúztak, 

minden polgármester, régi volt óvodásai, mos-

tani szülők is megköszönték a négy évtizedes 

nevelést, amelyet a köveskáli óvodában, a 

Káli – medencében felnővő gyermekek érdek-

ében tett, becsülettel, szeretettel. 

 

A 2020-2021. nevelési évünket 23 gyermek 

kezdte meg ősszel. 2020 decemberétől – to-

vább nőtt a létszámuk - 25 kis óvodást neve-

lünk intézményünkben. 3 gyermek Balaton-

henyéből, 4 Mindszentkálláról, 4 Szentbék-

kálláról, 14 pedig Köveskálról jár hozzánk. 

Anikó óvó néni – most már, mint nyugdíjas – 

tovább segíti napi munkánkat délután, heti 

egy alkalommal pedig délelőtt. Általa Peda-

gógiai programunkban tartani tudjuk a gyer-

mektáncot, valamint a vidéki gyerekek dél-

utáni hazautaztatása is biztonságosan törté-

nik. 11 tanköteles gyermekből, 7 kezdi meg 

majd az iskolát ősszel. A középső csoporto-

sok gyermekek száma 7 és ugyanennyikis-

csoportosaink létszáma is jelenleg. 

A járvány miatt, továbbra is szigorú óvintéz-

kedések mellett kell működnünk. A szülők az 

épületbe továbbra sem léphetnek be, reggel 

az ajtóban adják át, illetve délután ott kapják 

vissza tőlünk gyermekeiket. Az új gyerekek 

beszoktatása is nagy körültekintéssel történt. 

Egy szülő, szájmaszkban, papucsban, a többi 

gyermektől kellő távolságban figyelhette, 

„terelgethette” gyermekét az óvodai közös-

ségben. Eddig szerencsére senki nem fertő-

ződött meg, köszönhető ez a nagy odafigye-

lésnek, mint a szülők és a mi részünkről is 

egyaránt. 

Az óvodai munkával kapcsolatosan óvodánk 

zárt Facebook csoportjában valamint egyéni 

beszélgetésekkel, levelezéssel tájékoztatjuk a 

szülőket. 

Nagyon-nagy örömmel vették birtokba ősz-

szel a gyerekek a pompás játszóudvart. A 

csoportszobában sok asztalt helyeztünk el, 

így 3 gyermek egymástól távolabb tud ét-

kezni. Sokat tartózkodunk a szabadlevegőn, 

kirándulunk stb. 

 

A járvány és az időjárás sem kedvezett az 

őszi szüretelésünknek, azonban mégis sike-

rült ezt megszerveznünk. Itt Köveskálon 

Tóth Feri bácsi és Erzsi néni vártak volna 

szüretelni bennünket, de annyira sáros idő 

volt, hogy ők szedtek helyettünk szőlőt, mi 

pedig feldolgoztuk az oviban. A kis prést 

mindenki megtekerhette, amely most is on-

totta nekünk a finom mustot. 

 

Az Állatok Világnapján Hajdú Bence anyu-

kája kedveskedett egy kis ismeretszerzéssel 

és lovaglással a gyerekeknek. 

 

Kovács Gáborné Kati (mindszentkálli műve-

lődésszervező), Rosta Géza előadóművészt 

hozta el a gyerekeknek, aki a kinti tartózko-

dónkban örömzenét adott elő óvodásainknak, 

még októberben. 

 

„Tök jó” napot, a libás napon Márton napi 

„lakomát” tartottunk a szokásos módon. Sült 

tök, héjában sült krumpli, libazsíros ropogós 

kenyér lilahagymával, libatöpörtyű és az el-

maradhatatlan must kerül ilyenkor az aszta-

lunkra délelőtt. Persze sok - sok ezekkel kap-

csolatos játékot is játszunk. 

Az őszi termésekből, levelekből – amit gyűj-

tögettünk sétáink során – sokféle kompozí-

ciót készítettünk a gyerekekkel. Állatok láb-

nyomait kerestük a pocsolyák mentén az er-

dőben, itt-ott. 

 

Decemberben a Mikulás is távol maradt, de 

azért a piros könyvét, amelyben a gyerekek-

ről tett megállapításait olvashattuk fel, el-

küldte az ajándékokkal együtt a köveskáli 

óvodásoknak. A gyerekek pedig ugyanúgy 

énekeltek, verset mondtak, mintha ott lett 

volna nálunk. Az adventi készülődés során 

rengeteg mindent készítettünk a gyerekekkel, 

fokozva ezzel az ünnepre várakozás örömét, 

hangulatát. Nagyon sokszor megnéztük a 

mindannyiunk számára nagyon kedves Bet-

lehemet a régi Tűzoltószertárban. A szülők 

csodálatos, finomabbnál – finomabb mézes-

kalácsot és süteményt küldtek, készítettek a 
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karácsonyi ünnepünkre. A gyönyörű kará-

csonyfánk alatt most is sok szép ajándékot ta-

lálhattak a gyerekek. 

 

A szülőkön kívül még nagyon sokan, magán-

személyek, vállalkozók, is támogatták óvo-

dánkat, hogy ez a karácsony is olyan, vagy 

legalábbis hasonlóan olyan szép és bensősé-

ges legyen, mint máskor. Közben mi is el-

küldtük kis ajándékainkat szeretettel azok-

nak, akik mindig gondolnak ránk. Megláto-

gattuk (most csak a kapuban) nyugdíjas kol-

légáinkat is. 

 

Januárban is igyekeztünk minél többet a friss 

levegőn tartózkodni, rövidebb kiránduláso-

kat tenni. Ha esett egy kevés hó, már mindjárt 

elő is húztuk a szánkókat. Még egy kisebb 

hóembert is sikerült készítenünk. Kis mada-

rainkról sem feledkeztünk meg, mindig talál-

tak nálunk ennivalót, ha hidegebbre fordult 

az idő.  

2021. január 29.-én pénteken látott napvilá-

got a döntés, mely szerint intézményünk 

szeptemberben benyújtott, - Zöld Óvoda mi-

nősítő cím harmadszori elnyerésére - pályá-

zata is sikeres lett. Az Agrárminisztérium és 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a ha-

zai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – 

fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály 

számára, korcsoportjának megfelelő élmé-

nyekre és tapasztalatra építő, azaz tevékeny-

ségorientált környezeti nevelésben részesül-

jön. Nagyon büszkék vagyunk, hogy kis óvo-

dánk e minősítő címmel rendelkezik, melyet 

először 2013-ban, majd 2017-ben és most, 

2021-ben is elnyert. 

 

A sikert egy távcsöves kirándulással, majd a 

Medve – napunkkal egybekötve is megünne-

peltük a gyerekekkel. 

 

Február 15.-én az óvodában került megren-

dezésre a Farsang. Ezt hosszas előkészület 

előzte meg. Különféle álarcok, bohócok, far-

sangi színezők, díszek kerültek ki a kis ügyes 

kezek alól.  

 

Közben beöltözhettek az óvodában található 

mindenféle jelmezbe, hogy mire elérkezik a 

nagy nap, bátran viseljék saját jelmezüket. A 

szülők gyönyörű és ötletes jelmezeket talál-

tak ki gyermekeiknek. A bált most nem a 

megszokott helyszínen, hanem az óvodában, 

de hasonlóképpen rendeztük meg, mint 

ahogy szokás nálunk. Erről a napról felvétel 

készült, melyet az óvoda Facebook csoport-

jában a szülők is láthatnak. 

 

A jövőt tekintve, nem látszik, hogy a járvány-

helyzet valami lazítást engedne, pedig szeret-

nénk már visszatérni a régi kerékvágásba. 

Más érzés a reggeli búcsúzás egy szülőnek 

gyermekétől, mikor ő vetkőzteti, majd dél-

után, újra találkozáskor ő öltöztetheti az 

örömmel nyakába kapaszkodó kicsinyét, 

bent az óvodájában. Mi is többet beszélhet-

nénk személyesen is egymással stb. 

A következő - 2021/2022. nevelési évre - az 

óvodai beiratkozást 2021. április 15. (csütör-

tök) és 2021. április 16. (péntek) tervezzük. 

Köszönjük, hogy a MI ÓVODÁNK fenntar-

tásában résztvevő önkormányzatok, jó 

együttműködéssel, odafigyeléssel biztosítják 

a működéséhez az anyagi feltételeket is. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin 
 

 

Búcsúzott 2020., beköszöntött 2021. 

2020. decembere ismét az adventi készülő-

déssel kezdődött. A falu központjában idén is 

karácsonyfát állítottunk, mint már oly sok 

éven keresztűl. A díszítésből idén kis óvodá-

saink is kivették a részüket… 
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A karácsonyfa mellett az adventi koszorún is 

sorra gyúlladtak ki a fények, ahogy közele-

dett a várva-várt ünnep. Idén a központban 

angyalkák is leszálltak.  

 

A régi tűzoltószertárban ismét felállításra ke-

rült a Betlehem, az egyik legszebb a környé-

ken, kis óvodásaink is meglátogatták. 

 

KÖZÉRDEKŰ 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - 

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett  

pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez 

már ne történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
 

 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK 

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 

"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiát-

riai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-

mek állapota semmit sem változott vagy 

rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-

gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-

ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 

kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájá-

ban. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

Aztán januárban megérkezett a hó és a hideg 

is. Még éppen idejében, hiszen mikor legyen 

hideg, ha nem télen. 
 

 

 
A szám szerkesztésében részt vettek és  

a fényképeket készítették:  

Csonka Alexandra, Györffy Szabolcs, 

Győrffyné Dr. Jahnke Gizella, Szép Andrea 

és Szász Virág 
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