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Az Önkormányzat lapja
X. évfolyam 1.szám, 2022. február
Tisztelt Köveskáli olvasók!
Legutóbbi lapszámunk óta folytatódott a korábban elnyert pályázatok megvalósítása. A
megújult játszóteret áprilisban adtuk át a gyerekek nagy örömére, valamint újabb járdaszakasz készülhetett el a nyár folyamán szintén pályázati forrásból, a biztonságosabb
közlekedés érdekében.

A védőnői épület külső felújítása szintén kormányzati támogatásból történt meg és befejeződött a közterületi növénytelepítés a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával mindhárom helyszínen: a Hősök terén, a Pocsétánál és a Városkút mögötti sétányon, ahol a
padok és templomromokat bemutató táblák
kihelyezése is megtörtént.

A nyári szezonra még éppen elkészültek az
iskolaépületben a szálláshely korszerűsítési
támogatás keretében kialakított, korszerűen
felszerelt apartmanok is, melyek így nyaralókat is fogadhattak a nyár folyamán. A tűzoltó
szertár átépítésének első üteme az év végére
tolódott, a befejező munkálatokat szintén pályázati forrásból tavasszal kezdjük meg.

Előttünk állnak még a tavalyi pályázatok során elnyert Óvoda és Kultúrház szigetelési
munkák, melynek során az akadálymentesítési terveknek megfelelően a megemlékezések is helyszínéül szolgáló teraszrész is megújul. A fészkelő fecskepárok számára a műfecske fészkeket megvettük, a munkálatokat
még a májusi költési időszak elött megkezdjük. Jelenleg folyik az Agrárminisztérium által támogatott zártkerti útfelújítás a falutól
északra a Henyei út és a Vaskapu árok között,
illetve jövő hónapban kapjuk a pályázati úton
elnyert új 45 LE traktort mulcsozóval és pótkocsival. Másik beruházásunk a Miniszterelnöki Hivatal által támogatott helytörténeti kiállítótér kialakítása a hivatali épületünkben,
melynek tartalommal való feltöltése is nagy
kihívás elé állít minket.
Összességében, az eddig elbírált 31 pályázatunkból 23 nyert és az eltelt 3 évben 190
millió Ft fejlesztési forrás érkezett a faluba, melyhez hasonló mértékű fejlődésre az
elmúlt évtizedekben nem volt példa. Itt sem
szeretnénk megállni, az elmúlt hetekben 8 új
pályázatot adtunk be további 93 millió Ft ér-

tékben, további járdaszakasz építésre, belterületi vízelvezetésre, közösségszervező alkalmazására, temetőkataszter elkészítésére,
gépi eszközök beszerzésére, gépjármű tároló
felújításra és új tűzoltó autó beszerzésére.
Szintén pályázunk a korábbi sikeres orvosi
eszköz pályázat után az orvosi rendelő épületének felújítására és a hozzá tartozó parkoló
kialakítására is.
Az idei évben szeretnénk jóval több rendezvényt tartani kül- és beltéren egyaránt. Húsvét után remélhetőleg szervezhetünk majd
egy kirándulást a Fekete-hegyre és április
utolsó napján a májusfa állításra is sor kerülhet az iskola udvarán. Rendezvényeink szervezésében várjuk a falu lakóinak segítségét
és szeretném is kérni is mindenkitől, hogy aktívan vegyen részt ezeken az alkalmakon, hiszen a járványhelyzet lehetővé teszi korábban megszokott rendezvényeink megtartását.
Györffy Szabolcs, polgármester
A COVID 2021-ben is velünk maradt…
Bár még a tavalyi év is a vírus árnyékában
telt, már látszott a fény az alagút végén: már
néhányan átestek a betegségen, egy-re többen olttatták be magukat, és ahogy az „ellenség” arca is egyre jobban kirajzolódott, már
kevésbé kellett félni. Dr. Rothstädter Ágnes
és Páliné Nemes Mária áldozatos munkáját a
képviselő testület levélben (és egy csokor virággal) külön megköszönte.
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Keresztyén Testvéreim!

Rendezvények Covidon innen és túl…

Néhány mondatban szeretnénk bemutatkozni
a feleségemmel a falu közösségének. Kádár
Rolandnak hívnak, feleségem Kádár Hargitai
Kíra. 1992-ben születtem Ukrajnában, Kárpátalján a nagyszőlősi járásban egy kicsiny
csendes faluban, Feketepatakon.

A 2021-es év rendezvényeire is rányomta bélyegét a járványhelyzet.
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A nyári hónapok az államalapítás ünnepével,
a Sóstókáli templomromnál megtartott ökomenikus Szentmisével és az azt követő baráti
találkozóval zárultak.
Az első program a június 13-i, Balatonhenyével közösen megrendezett gyereknap volt a
Pocséta partján, „kincskereséssel”, ügyességi
vetélkedőkkel, a gyerekek nagy örömére.
2021. szeptember 1-én kaptam meg a kirendelésemet, hogy ezen a szemet gyönyörködtető vidéken töltsem be szolgálati (gyakorlati) helyemet. Tanulmányaimat jelenleg a
Pápai Református Teológiai Akadémia keretein belül folytatom Református Teológia
szakon, lelkipásztori szakiránnyal. Jó reménység szerint 2022 májusában az államvizsga után Isten kegyelméből megszerzem
diplomámat. Jelenleg öt településen szolgálok a tőlem telhető legjobb igyekezettel: Köveskálon, Monoszlón, Szentantalfán, Mencshelyen és Balatonhenyén. Annak idején, amikor először találkoztunk a gyülekezetek
gondnokaival és beszélgettünk a gyülekezetek állapotáról, akkor a feleségemmel együttesen elmondtuk, hogy eredményt ígérni nem
tudunk, hiszen az áldás Istentől függ, viszont
azt megtudtuk ígérni, hogy ami emberileg
rajtunk áll, azt megtesszük, igyekezni fogunk
megtenni a tőlünk telhető legtöbbet a közösségekért Isten áldását hittel kérve és abban
bízva.
Feleségem Kádár Hargitai Kíra 1999-ben
született Somogy megyében és ott is nőtt fel.
2021-ben Hittanoktató diplomát szerzett a
Pápai Református Teológiai Akadémián. A
tanulmányai megkezdése előtt is végzett
szolgálatokat gyermekek között Vasárnapi
iskolában és nyári hittantáborokban. Jelenleg
a környező településeken látja el a hittanoktatói szolgálatokat az óvodás korosztálytól
egészen az általános iskola utolsó évfolyamáig.
A mi Urunk Jézus Krisztus szavaival szeretnénk befejezni ezt a rövid bemutatkozást:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28.
Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit
Isten jelenlétébe, a gyülekezet közösségébe.
Tisztelettel és testvéri köszöntéssel:
Kádár Roland és Kádár Hargitai Kíra

Az ősz első rendezvénye, a szeptember 11-i,
ismét Balatonhenye településsel közösen
rendezett szüreti felvonulás volt, amelyen a
fellépőknek és a helyi boroknak köszönhetően, garantált volt a jó hangulat.

Ezt követte a Péter-Pál Napi Falunap június
26-án, a hagyományos főzőversennyel, gyermekprogramokkal, vidám beszélgetésekkel,
és egy fergeteges esti koncerttel.

Szeptemberben szintén a Kőfeszt szervezésében, művelődési házunk otthon adott egy
színvonalas Folk klubnak, és egy két héten
keresztül látogatható kiállításnak.

Augusztus első hetében településünk ismét
csatlakozott a Kőfeszt rendezvényhez számos színvonalas programnak helyet adva.

Október 23-án, lovas felvonulással, versekkel, ünnepi beszéddel és koszorúzással emlékeztünk az 1956-os forradalomra.

Köveskáli Hírmondó
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Október 30-ra meghirdettük az első tökfaragó versenyt, amelyen mindet várakozást felülmúlóan sok „alkotás” szállt versenybe az
értékes díjakért.

Sajnos a karácsonyi vacsorát a járványhelyzet miatt idén is elhalasztottuk, de nagyon reméljük, jövőre már felhőtlenül, együtt ünnepelhetünk újra.
Mindezek mellett 2021-ben három alkalommal várta a gyerekeket kézműves foglalkozás
a művelődési házban, továbbá a felnőttek
részt vehettek egy nagyon tanulságos balesetmegelőzési előadáson is.
Ezután is számítunk minél több résztvevőre
rendezvényeinken, amelyek elsősorban az
együtt töltött időről szólnak, az emberi kapcsolatok fenntartását szolgálják.

December 6-án a gyerekek ismét otthonukban várhatták a „rénlovakkal” érkező Mikulást.

Megújult a tűzoltószertár

Az óévbúcsúztató viszont nem maradhatott el
(tekintve, hogy ez minden évben szabadtéri
rendezvény), ahol a megszokott, forralt bor
és sült kolbász mellett, helyi felajánlásnak
köszönhetően, kemencében sült malac is
várta a vendégeket.

A következő hétvégén, december 11-én pótoltuk a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt
Adventi rendezvényt.

Forralt borral, pogácsával, süteményekkel,
zsíros kenyérrel láttunk vendégül a Betlehemnél minden résztvevőt.

A 2022. évet január 8.-án hagyományteremtő
szándékkal falusi disznóvágással kezdtük,
ahol a résztvevők végigkísérhették a vágás és
feldolgozás folyamatát. Reggelire sült vér
készült, a kemencében már délelőtt sült a hús,
mindeközben az üstben főtt a húsleves, és
délután már a frissen töltött kolbászt és hurkát kóstolhatták.
Mindenki nagy örömére január 22-én végre
leesett az első komolyabb mennyiségű hó,
amelynek egy spontán traktoros szánkózással
és hócsatával örültünk.

A 2020-2021-ben elnyert Magyar Falu Program pályázat lehetővé tette, hogy Köveskál
ÖTE egy hatalmasat lépjen előre. A szertár
felújítási munkálatai október elején kezdődhettek el. Az egyesület tagjai elvégezték a
szükséges bontásokat. A felújítást két vállalkozó végezte, és az időjárási viszonyoknak
köszönhetően januárra szerkezetkész lett az
épület. Vissza is tudtunk költözni és újra a
megszokott felállásban állhattunk a Káli-medence szolgálatára. A munkálatok szép lassan folytatódnak. Nyárra szeretnénk elkészülni a teljes beruházással.

És hogy miért volt szükség ekkora átalakításra? Reméljük, hamarosan büszkén elmesélhetjük!
Székely Tibor
elnök

Köveskáli Hírmondó
Köveskáli tökfaragó verseny
Október 30-án „tök” jó program volt a köveskáli kultúrházban: tökfaragó versenyen mérhették össze faragó (vagy éppen fúró) tudásukat a falu lakói. Délután 4-től érkeztek a
szebbnél szebben, kreatívabbnál kreatívabban faragott tökök. Ahogy ment le a nap, a
tökökbe rakott gyertyák tették hangulatossá a
délutánt, hiszen így adtak „lelket” a műveknek.
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A győztes címet Bárány Fanni tökevő tökcsalád kompozíciója érdemelte ki.

Többen hoztak házi süteményeket, pogácsát.
Jó hangulatban, beszélgetve találkoztak a
régi ismerősök közös emlékeket felidézve.
Természetesen nem feledkeztek meg a vírusról sem, több pontra lett kihelyezve gumikesztyű, maszk és kézfertőtlenítő, az asztalokra pedig pálinka.
Délután 14.00 óráig tartott az óévbúcsúztató
„party”.
Szép Andrea
Köveskáli malackodás

Gratulálunk!
Dajka Mikolt

Január második szombatján kis falunk megtartotta az első, falusi disznóvágást, a régi iskola udvarán.

„Különös Szilveszter”!

A zsűrizés előtti izgatott pillanatokban sütit,
zsíros kenyeret eszegetve és forralt bort kortyolgatva, vagy éppen egy utolsó igazítással
telt el a feszült várakozás, miközben a zsűri
járt körbe és értékelte a TÖKéletes műveket.
Megszületett a döntés:

harmadik helyen Szép Dávid állati (pontosítva macskás) töklámpása, második helyen
Szép Andrea mexikói halottak napi koponyát
megidéző töklámpása lett.

Már több éves hagyománnyá nőtte ki magát,
hogy az év utolsó napjának délelőttjét egy
közös összejövetellel teszik emlékezetessé a
szervezők (Köveskál Önkormányzata).
Kranabeth Jenő, Szász Attila és Dajka Róbert
gondoskodtak arról, hogy mindenki bögréjébe kerüljön illatos, fűszeres forralt bor.
A munkálatokhoz rengeteg segítséget kaptunk a Szabó családtól, amit ezúton is köszönünk. Felajánlották a feldolgozó helyiségüket, a felszerelésüket, a munkájukat és végig
segítették javaslataikkal ezt a hagyományteremtő rendezvényt, amely kora reggel a kemence befűtésével, az állat pörzsölésével,
mosásával indult, majd a hidegre való tekintettel fogópálinka bevitelével folytatódott.

Mitől is volt „különös” ez a szilveszter?
A tradicionális sült kolbász mellé egy
felajánlás érkezett: Bolla Róbert helyi
lakatosmester részéről (egy szilveszteri
malac), amit ő maga fűszerezett, pácolt, így
aztán stílusosan, kemencében sült, finom
omlós malacsülttel lettek megvendégelve az
ottlévők Marton Norbert, Vincze Anett,
Dékány Margit, Csonka Alexandra, Győrffy
Szabolcs és Szűcs Zoltán közreműködésével.

A disznó csakhamar feldolgozásra került a
délelőtt folyamán, és a kemencében finomabbnál finomabb falatok sültek.

Köveskáli Hírmondó
Reggelire sült vér, ebédre orjaleves és sült
húsok, délután frissen sült hurka, kolbász
várta az érdeklődőket. A menü Szabó Tibor
keze alatt és irányításával készült. Pálinka,
forralt bor, tea melegítette a lelkes résztvevőket.
Késő délutánra mindenki kellőképpen elfáradt és megfáradt, de azt hiszem, ez nem veszi el a kedvünket jövőre a folytatástól.
Szász Virág
Tour de Hongrie
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A mi óvodánk
A 2021-2022. nevelési évünket 20 gyermek
kezdte meg szeptemberben, majd október közepén 21 főre növekedett óvodásaink létszáma.
Egy gyermek Balatonhenyéből, öt Mindszentkálláról, négy Szentbékkálláról, tizenegy pedig Köveskálról jár a köveskáli óvodába. Anikó óvó néni – mint nyugdíjas – tovább segíti napi munkánkat délután, heti egy
alkalommal pedig délelőtt. Általa Pedagógiai
programunkban továbbra is tartani tudjuk a
gyermektáncot, valamint a vidéki gyerekek
délutáni hazautaztatása így biztonságosan
történik.

2021. május 12-én indult és május 16-án Budapesten ért véget Magyarország legnagyobb
kerékpáros eseménye, a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny. Az útvonal
május 13-án érintette Köveskál települést is.

Tavaly megújult óvodaudvarunk kellemes és
sok mozgáslehetőséget kínál óvodásainknak.
Sikeres önkormányzati pályázaton újabb
kombinát mászókát tudunk 2022 tavaszán telepíteni játszóudvarunkra. Szintén tavasszal,
hőszigeteléssel látják el épületünk homlokzatát.

Köveskáli induló a Nemzeti Vágtán!

Október 2-án állt a startvonalhoz Sziklay Gizella Ragyogó nyergében, Köveskált képviselve a Nemzeti Vágtán. Gizi a legfiatalabb
versenyzője volt a tavalyi vágtának, a legkisebb pónival, de hatalmas szívvel és lelkesedéssel szálltr versenybe az ellenfeleivel. A
kishuszár vágta 2. előfutamában 51.16 mp-es
eredménnyel harmadik lett. Gratulálunk!

Kilenc tanköteles korú gyermekünk van, a
középső csoportos gyermekek száma hat,
kiscsoportosaink létszáma szintén hat fő.
A járvány miatt, továbbra is bizonyos óvintézkedések mellett kell működnünk. A szülők az épületbe kézfertőtlenítés után, szájmaszkban léphetnek be. Az új gyerekek beszoktatása is nagy körültekintéssel, zökkenőmentesen zajlott.
Az őszi szülői értekezletünkön szép számmal
jelentek meg anyukák, apukák. Megválasztottuk szülői közösségünk új tisztségviselőit.
Megbeszéltük az óvoda működését, hallottak
a Pedagógiai programunk fő tevékenységeiről, az előttünk álló tervekről. Az óvoda
Facebook csoportjában igyekszünk mindenféle aktualitásról tájékoztatni a szülőket.
Szeptember 11.-én szép számmal vettek részt
a gyerekek - szülőkkel együtt – Köveskál és
Balatonhenye által közösen megrendezett
szüreti felvonulásán. A meleg, s a várakozási
idő sem tántorította el kis óvodás csapatunkat, hogy ügyesen, kitartóan előadják azt a
kis műsort, amelyre rövid idő alatt, nagy
igyekezettel készültünk.

Nagy örömmel vették birtokba ősszel a gyerekek a pompás játszóteret Köveskálon, a pocséta partján. Sokat tartózkodunk a gyerekekkel a friss levegőn, hogy minél egészségesebben fejlődhessenek, minél több élménnyel gazdagodhassanak.

Köveskáli Hírmondó
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Októberben feldolgoztuk a leszüretelt szőlőt
az oviban, amit Bárány Balázs ajánlott fel nekünk. A kis prést mindenki megtekerhette,
amely most is ontotta nekünk a finom mustot.

Márti néni ősztől ismét jöhet meseterápiában
részesíteni nagy- és középső csoportos gyermekeinket.

Szeptemberben - egy zenés műsor erejéig –
meglátogatott bennünket Ágoston Anita énekes előadó, aki visszatérő kedvence a gyerekeknek. Kedves, ismert gyerekdalokat énekelhettünk vele, táncolhattunk, jól éreztük
magunkat ismét.
„Tök jó” napot, a libás napon pedig Márton
napi „lakomát” tartottunk a szokásos módon.
Sült tök, héjában sült krumpli, libazsíros ropogós kenyér lilahagymával, libatöpörtyű és
az elmaradhatatlan must kerül ilyenkor az
asztalunkra délelőtt.

Decemberben végre meglátogathatta a Mikulás is a gyerekeket, azonban - betegség miatt
- sajnos, csak kevesen voltak jelen. A gyerekek énekeltek, verset mondtak neki, mint a
régi szép időkben.

Egy szép kiállítást is meglátogattunk a kultúrházban. Megbeszéltük, hogyan kell ott viselkedni a képek megtekintése közben.

Persze sok-sok ezekkel kapcsolatos játékot is
játszunk. Megnéztük a libákat Deli Zsuzsanna udvarában.
Az őszi termésekből, levelekből – amit gyűjtögettünk sétáink során – sokféle kompozíciót készítettünk a gyerekekkel. Novemberben a Pegazus Bábszínház első bérletes előadásán voltunk Tapolcán, az Egér rágta mesék című darabot láthatták óvodásaink.

Köveskáli Hírmondó
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Az adventi készülődés során rengeteg mindent készítettünk a gyerekekkel, fokozva ezzel az ünnepre várakozás örömét, hangulatát.
Nagyon sokszor megnéztük a mindannyiunk
számára nagyon kedves, új Betlehemet.
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három kisebb hóembert is sikerült készítenünk.

Ajándékot vittünk a katolikus templomba a
kis Jézuskának. A szünet után láthattuk a szépen feldíszített karácsonyi templomot, s
megtaláltuk ott, a mi ajándékunkat is, amit
még karácsony előtt a templom az ajtókilincsére akasztottunk.

Kis madarainkról sem feledkezünk meg,
mindig találnak nálunk ennivalót, ha hidegebbre fordul az idő.

A szülők finomabbnál–finomabb mézeskalácsot és süteményt küldtek, készítettek a karácsonyi ünnepünkre.

Januárban a református templomban is jártunk, ahol Kíra és Roland segédlelkész orgonált nekünk. Ennek megszervezésében Csekő
László presbiter segített nekünk.

December 16-án a gyönyörű karácsonyfánk
alatt most is sok szép ajándékot találhattak a
gyerekek. Szabó Botond anyukája kedves
ajándékötlete volt, hogy minden jelenlevő
óvodásunkat külön-külön lefényképezett a
karácsonyfánk előtt. Az így készült ünnepi
képek a családoknak szép karácsonyi emléke
lett Andrea támogatása által.
Kíra és Roland református segédlelkész jóvoltából tangóharmonika kísérettel is elénekelhettük szép, karácsonyi dalainkat az óvodában.
Közben mi is elküldtük kis ajándékainkat szeretettel azoknak, akik mindig gondolnak ránk.
Meglátogattuk nyugdíjas kollégáinkat is.

Igyekszünk minél többet a friss levegőn tartózkodni. Amikor esett egy kevés hó, már
mindjárt elő is húztuk a szánkókat, séta közben gyönyörködtünk a havas tájban, s még

Február vége körül tervezzük a farsangunkat.
Reméljük, a járvány nem szól közbe majd.
A következő - 2022/2023. nevelési évre - az
óvodai beiratkozást 2022. április 28-ra (csütörtök) és április 29-re (péntek) tervezzük.
Köszönjük, hogy a MI ÓVODÁNK fenntartásában résztvevő önkormányzatok, jó
együttműködéssel, odafigyeléssel biztosítják
a működési feltételeket.
Kötéljártóné Kálmán Katalin

Köveskáli Hírmondó
Helytörténeti kiállítótér kialakítása
Köveskálon
A Miniszterelnöki Hivataltól elnyert támogatásnak köszönhetően, jól halad a helytörténeti kiállítótér kialakítása a hivatal épületében. A két nagyteremből a volt körjegyzőség
iratai a konyhaudvar egyik épületében kialakított új irattári helyiségbe kerülnek, és az így
felszabaduló termekben interaktív kiállítást
rendezünk be. A hátsó feljáró és a mellékhelyiségek is felújításra kerülnek. Az anyaggyűjtés során rengeteg Köveskálra vonatkozó hivatkozásra derült fény. Többek között
a keszthelyi múzeumban található Cserjési
hagyaték áttanulmányozása során bukkant
fel az alábbi írás falunk egykori krónikásától,
aki tanárként érkezett a faluba, mellette kiemelkedő helytörténeti és családtörténeti kutatómunkát végzett:
Cserjési Károly (1874-1941) Köveskál és a tatárjárás
Múltunk írásos emlékei után való kutatásaim
közben szorgalmasan gyűjtögettem kis falum, Köveskál történetére vonatkozó adatokat, hogy majd egyszer valaki megírhassa ennek a Szent István idejében már fennállott kis
falu történetét.
A történetírás felhasználja a szájhagyományokat is, különösen, ha valószínűsége kellően alá van támasztva. Köveskál történetének egy nagy eseményéről hallottam, melynek írásos bizonyítékai – sajnos – elkallódtak. Hogy teljesen el ne vesszen, följegyzem,
most még él az öregek ajkán.
A tatárjárás idejében a Duna széles vize jó
ideig megóvta a Dunántúlt a rabló hordák
pusztításától, mert a széles vizet, s a jobb partot őrző magyarok miatt nem tudtak átkelni.
De 1231-42. év tele korán beállott. A Dunát
borító jégpáncél lehetővé tette a tatároknak,
hogy a partokat őrzők minden ébersége dacára most már betörjenek a Dunántúlra is.
Pusztításuknak áldozatául este a szép Kaálvölgy falvai, köztük Köveskál is. Kis falunkat szintén feldúlták, felégették; lakosai, kik
életben maradtak, menekültek Tolnába. Tolnatamásiban húzódtak meg az elmenekült
köveskáliak.
Az elmenekült őseinkben ott az idegenben
felébredt a honvágy, kezdtek lassanként viszszaszivárogni. A visszatérő egyes családok
egyelőre Henyében húzódtak meg, melyet
sűrű, nagy erdeje megvédett a tatárpusztítástól.
A Henyére megtérő családok száma lassanként huszonhatra emelkedett. Ezek azután
visszajöttek ősi földjükre, eltakarították a romokat, s újraépítették Köveskált.
Ezt az új falualapítás eseményét Fehér Sándor, Köveskál világháború előtti jegyzője derítette ki régi írásokból.
Sikerült a falut újra alapító családok egyikét

8. oldal
feltalálnom, a Németh családot, mely egyúttal az utolsó is közülük, a többi már kihalt.
Itt tudtam meg, hogy épp az ő birtokukban
volt az az írás, melyből Fehér főjegyző fenti
megállapítását tette. Némethéktől a Sakály
famíliához került ezen értékes oklevél, hol
azután igen sok más régi írással együtt elveszett.
A Németh családnál még emlékeztek néhány
más családra is. Így Duló Mátyás, Duló
Vince, Nagy Pál és Sass Pál neveket sikerült
feljegyeznem, s hogy a menekültek Tolnatamásiban telepedtek meg rövid időre. Ez a
Tolnatamási egyébként a reformáció üldözése idejében is nagyon kedvelt volt az üldözött dunántúli reformátusok előtt. A Zala és
Veszprém megyékből elüldözöttek közül
igen sokat húzódtak ide, ebbe a Tolna megyei
faluba. Ezek jórésze azonban ott is maradt.
Soraimmal igyekeztem a feledéstől megmenteni a kilencszázéves falu történetének egy
fontos eseményét.

IV. Béla menekülése a tatárok elől
(forrás: Képes Krónika)
Györffy Szabolcs
Vigyázzunk a törlőkendőkkel!
A különféle baba-, egészségügyi-, és a higiéniai
termékek népszerűsége robbanásszerűen megnőtt a koronavírus járvány hatására, és már a
köveskáli tisztítótelephez tartozó átemelő szivattyúkat is kétszer cserélni kellett emiatt több
százezer forintért. Ezért kérjük a lakosokat, ne
dobjanak ilyen kendőket a lefolyóba!
Ezek a törlőkendők népszerűségüket annak köszönhetik, hogy használatuk egyszerűbb és kényelmesebb, valamint jóval higiénikusabbnak is
érezzük őket a papírnál. A probléma azonban
pontosan ebben rejlik. Míg a papír lebomlik,
ezek a kendők fajtájuktól függően 15-90 %-ban
műanyagból állnak, ami egyáltalán nem, vagy
csak nagyon hosszú idő alatt képesek lebomlani.
A gyártók sok esetben olyan termékeket kezdtek el forgalmazni, melyeken fel van tüntetve,
hogy egy öblítésnél akár 2-3 darabot is gond
nélkül lehúzhatunk. Egy berlini felmérés azonban rámutatott, hogy ezek, bár vizes környezetben jobban szétesnek, mégis komoly gondokat
tudnak okozni az adott település szennyvíztisztító rendszerében. Mit nem szabad még a lefolyóba dobni?
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A wc-n lehúzott használt olaj és más zsiradék
miatt rekord gyorsasággal alakulhatnak ki zsírdugók. Ilyen zsírdugó alakult ki néhány hete a
Városkút utcában, melyet a szolgáltató munkatársai szüntettek meg.
Jó hír, hogy a használt olajtól már Köveskálon
is egyszerűen megszabadulhatunk! Az új tűzoltószertár mellett, erre a célra kihelyezett kukába zárt edényben rakhatjuk le ilyen jellegű
hulladékunkat.
Mit tegyünk, hogy csökkentsük a környezetkárosító hatást?
1. Nézzük meg a címkét! Ha áthúzott toalett
szerepel a csomagoláson, akkor semmiképpen
ne húzzuk le a wc-n! A legjobbat azonban akkor tesszük, ha ezeket egyáltalán nem dobjuk a
lefolyóba, hiszen sok esetben azok a törlőkendők is problémát okozhatnak a csatornarendszerben, amik a címke szerint lehúzhatóak.
2. Vásároljunk lebomló törlőkendőt! Ha mindenképpen a lefolyóba szeretnénk dobni, akkor
használjunk 100% -ban papírból készült nedves
törlőkendőket. Ezek hátránya sajnos, hogy sokkal drágábbak, mint műanyagból készült társaik.
3. Helyettesítsük alternatívákkal Egy ecettel átitatott rongy tökéletes lehet felülettisztító helyett. Akár a babapopsitörlő kendőt is kiválthatjuk. Erre adott jó tippet egy anyuka a tudatosvasarlo.hu oldalon. Pamut anyagdarabokból kb.
10x10 cm-es darabokat szabott ki és szegett be,
egy spriccelő flakon segítségével pedig benedvesítette őket a popsitörléshez.
Györffy Anikó
A szám szerkesztésében részt vettek és
a fényképeket készítették:
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