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Boldog, békés,
sikeres
újévet kívánunk!

Nagy László: Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,

lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön

adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet 
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
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Polgármesteri köszöntő

Mit is ígértünk?
 Az iskola, óvoda megtartása, fejlesztése, stabilitásának kialakítása. A fiatalság igényskálájának szélesítése: sport,
kultúra területén.
 Az idős lakosság, a szépkorúak igényeire való nagyobb odafigyelés:
gyógyszerek kiváltása, járda-udvar évszaki rendben tartásának segítése.
 A lakosság rendszeres informálása:
újság, elektronikus újság megjelenítése,
több fórum, találkozási lehetőség szervezése, ahol a lakosság javaslatot tehet
és bírálhat.
 Munkalehetőségek megteremtésének
segítése, továbbképzési lehetőségek
biztosítása.
 A közbiztonság kérdésének megoldása.
 A falu esztétikai képének javítása:
közterületek, középületek rendbetétele,
felújítása, szépítése.
 Falunap szervezése, hagyománnyá
tétele.
 Az Ady utca szilárd burkolatúvá tétele, a járdaprogram elindítása.

Ismét újesztendőbe lépünk… Mindig
ugyanúgy, lezárva, számot vetve a mögöttünk álló évvel, végiggondolva mit tettünk
jól-rosszul, mit tehettünk volna másképpen
és mi az, amit semmiképpen nem tehettünk
volna meg. Ez némi hiányérzetet és némi
kudarc nyomát hagyva bennünk, mégis sarkall a „csak azért is újra megpróbálom”,
„majd jövőre sikerül” egészséges dacával.
Reménykedünk abban, hogy újra kezdhetjük. Hiszen valaminek a lezárása egy nyitány kezdetét hordozza magában. Az ember
örök mozgatója a jövőbe tekintés, a továbblépés, a szándék a jobbra, a többre, a másra
való törekvésre… Ha őszinték vagyunk magunkhoz – és néhanapján, különösen jeles
napokon azért ezt meg kell tennünk az önmagunkkal szembeni felelősségünk érzetével, – ebben mindig hiszünk. Muszáj hinni
abban, hogy „majd jövőre sikerül, majd elérjük, majd megszerezzük, majd megszeretjük, majd megszeret…”

Igen, ezeket ígértük, s mióta hivatalban vagyunk, azon dolgozunk, hogy ígéreteinket végrehajtsuk, megvalósítsuk.
Ne féljünk hinni ebben és a jövőben,
magunkban és a másikban, legyen közös
Boldog Új Esztendőnk, érjük el vágyainkat,
és ne feledjük az álmainkat…
Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, szeretteinkre, falunkra, Sávolyra!
Szép és Boldog Új Esztendőt kívánok
minden Kedves Olvasónak, Boldog Új Évet
Sávoly!
Bobek József István
polgármester

Az elmúlt esztendő változást hozott
Sávolynak, egy új Önkormányzati Testületet, egy új Polgármester vezetésével, velem.
Azért indultunk képviselőtársaimmal
együtt, hogy tegyünk településünkért, Sávolyért. Önök pedig azért választottak meg
bennünket, mert bíznak abban, hogy ezt
meg is valósítjuk.
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Az új testület bemutatkozása
Horváth Lászlóné: Úgy gondolom, különösebben nem kell bemutatkoznom, hiszen
itt születtem, ismernek a faluban. Két felnőtt

Élet Mgtsz-ben kezdtem el dolgozni, kezdetben géplakatosként, majd gépkocsivezetőként. 1992-től a Kapos Volán Rt. autóbuszvezetője vagyok. 1995-ben házasságot kötöttem Málovics Erzsébettel, 1996ban megszületett Roland fiam. Születésem
óta Sávolyon élek. Nem szándékozom elköltözni a faluból. Egyházközségi tagként
segítek a közösség munkájában. Képviselőként is szívesen szolgálom a falu érdekeit,
elsősorban az idősek és szépkorúak problémáival kapcsolatos feladatokkal foglalkozom.
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona: 1952. szeptember 19-én Garadnán születtem. Egerben a
Tanárképző Főiskolán magyar-történelem
szakos tanári diplomát szereztem. 1993-ban
kerültem Somogy megyébe. Először Tap-

gyermekemet is itt neveltem fel. Képviselő
vagyok 12 éve. A Községi Közös Tanácsnál, majd az Önkormányzatnál 1993. május
31-ig adminisztratív munkakörben dolgoztam. 1993. júliusában üzletet nyitottam itt
helyben, Sávolyon. Munkám során nagyon
jó kapcsolat alakult ki a község lakói és
köztem. Megszerettem a vásárlóimat és
igyekeztem, mint képviselő, és mint magánember is segíteni gondjaikon, bajaikon. Jelenleg a testületen belül a lakosság szociális
problémáinak a megoldása lett a feladatom,
amit nagy lelkesedéssel és odaadással végzek.

sonyban, jelenleg pedig Sávolyon tanítok
magyar nyelvet, irodalmat és történelmet.
2001-ben meghalt a férjem. Egy felnőtt
gyermekem van. Képviselőtestületi munkám során fontosnak tartom a falunkban élő
kulturális élet kialakítását. Lehetőséget biztosítani az itt élők számára a művelődésre, a
szabadidő hasznos eltöltésére, közösségek
kialakítására és tartalmas szórakozásra.
Szőke Csaba: 1974-ben születtem, azóta
Sávolyon élek. Az asztalos szakmát tanultam ki. Lehetőségem adódott külföldön dolgozni a szakmámon belül. Egyfajta széles
látókört és anyagi megbecsülést adott az itthontól távoli munka. 2005-ben hazajöttem,

Osváth Lajos: 1962. június 24-én Nagykanizsán születtem. A Marcali Szakmunkásképző Szakiskolában 1979-ben géplakatosként végeztem. Ezután a sávolyi Új
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jelenleg itt helyben bútorasztalosként
dolgozom.
Még ebben az évben megnősültem, jelenleg
az első babánkat várjuk.

Mgtsz-ben, azóta itt
kötöttem házasságot
Házasságunkból két
mindketten nősek és

élek. 1975-ben
Pozsonyi Margittal.
fiúgyermek született,
1-1 unokával ajándé-

A testületben én vagyok a legfiatalabb, így a
fiatalok gondjainak és problémáinak megoldását kaptam feladatul. Ahhoz, hogy ez
kerüljön, fontosnak tartom a nyílt párbeszédet.
Tóth Kálmán: 1951. február 13-án Nyírádon születtem. 1972-ben Nagykanizsán a
Mezőgazdasági Főiskolán üzemmérnöki
diplomát szereztem. Még ebben az évben
vállaltam munkát Sávolyon az Új Élet

koztak meg bennünket. 1994-től a sávolyi
Darim Kft-ben dolgozom. 2006-ban megszereztem a borász végzettséget, s így hobbimnak, a borászatnak hódolhatok. 1990 óta
vagyok önkormányzati képviselő. Feladatom volt eddig is és most is a község sportéletének szervezése. Szívesen végzem ezt a
munkát, mert magam is hosszú ideig sportoltam.

Amit a Körjegyzőségről tudni érdemes
Sávoly, Főnyed, Szegerdő és Szőkedencs
Községek Önkormányzatainak Körjegyzősége 1991. január 1-vel jött létre.

szonyban lévő települések kényszerközössége, hanem mellérendelt viszonyrendszerben, a közös érdekeket szem előtt tartó, de
az egyéni érdekeket és jogos igényeket is figyelembe vevő együttműködés.
A községek már nem társ, hanem társult
községek.
Nagy különbség!
Ebből következik, hogy a négy település
között a körjegyzőségnek és a körjegyzőnek
egyforma mércével kell mérnie, de mindig
úgy, hogy jó érzékkel, alkalmanként és időlegesen előtérbe kell helyeznie az egyik
község nagyobb horderejű, határidős feladatmegoldását úgy, hogy mellette a többi
település napi ügyeit is megfelelő szinten
vinnie kell.

A rendszerváltás utáni első képviselőtestületek felülemelkedtek a tanácsrendszer
vélt és valós sérelmein, felismerték közös
érdekeiket, s felelős döntést hoztak a közös
hivatal létrehozásáról.
Tették ezt akkor, amikor sok más önkormányzat acsarkodva, sokszor a bírósági utat
választva vitázott szétváláson, vagyonmegosztáson.
Az akkori képviselő-testületek érdeme,
hogy felelős döntéssel biztosították a települések fejlődésnek indulását, s szolgálatukra
a nyugodt hivatali munkavégzés feltételeit.
Fontos tudni, hogy a Körjegyzőség egy más
típusú társulás, nem alá - fölérendeltségi vi4
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A központi költségvetés az önkormányzat eme ésszerű „önkorlátozását”
anyagilag erőteljesen támogatja. A négy
községes felállás esetén ez közel 10 millió
forintos tétel.
Ez a pénz a négy települést együtt illeti
meg, hiszen a Körjegyzőséget közösen alapították és tartják fenn a települések lakosságszámának arányában.
De mi is az a Körjegyzőség?
Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei látják el. Utóbbiak egyike
a képviselő-testület hivatala. A képviselőtestület a hivatalát, polgármesteri hivatal elnevezéssel hozta létre.
A körjegyzőséghez tartozó községekben a
polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzőség látja el.
Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belül
egymással határos községek az igazgatási
feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn.
A körjegyzőség az érdekelt képviselőtestületek közös hivatala. A körjegyzőség az
önkormányzattól elkülönült, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló költségvetéssel, önálló vezetéssel, természetesen a
létrehozó önkormányzatok szolgálatában.

előkészítő vagy végrehajtó szerv, nagyon sok hatáskör pedig magára a jegyzőre
van telepítve. Gondolni kell itt az adó és
vízdíj megállapítástól a segélyeken át, az
ebnyilvántartásig, az iskolafenntartástól a
földbérletek kifüggesztéséig, a választások
lebonyolításáig, stb.
A körjegyzőségen végzett munka nagyban
meghatározza az önkormányzat munkáját,
hiszen a döntéshozó a képviselő-testület, de
a döntés megalapozott előkészítése, a hozott
döntés végrehajtása a körjegyzőségre, illetve dolgozóira hárul.
Éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a dolgozók bizonyos mértékig szakosodjanak, létrejöjjön egy meghatározott rend szerint működő munkamegosztás, amelyet végső soron
a körjegyző fog össze.
Minden dolgozót a maga feladatkörében lehet felkeresni, sőt őt kell felkeresni, mert
bár a hatáskör címzettje, azaz a döntéshozó
a körjegyző - vagy ő közvetít a képviselőtestület felé, - de minden ügyet ő maga már
csak fizikailag sem tud előkészíteni, hiszen
ha tudná, nem kellenének a dolgozók.
De nagyon is kellenek!
Az ő munkájukat is minősíti, ha a körjegyző
elé jól előkészített, törvényes döntést megalapozó anyag kerül, vagy a körjegyző megfelelő döntéselőkészítő folyamat végén tud
egy ügyet a képviselő-testület elé terjeszteni.
Igyekszünk mindenkit a lehető legteljesebben segíteni a magunk területén, vagy más
szervek előtti eljárásban.
Nem okoz örömöt egy elutasító döntés, de a
jogszabályok, a lehetőségek mindig határt
szabnak.
A Körjegyzőség dolgozói helytállásról tesznek tanúbizonyságot évről évre, hiszen nagyon szűkre szabott létszámmal igyekeznek
eleget tenni feladatuknak. Komoly erőpróba
ez folyamatosan, négyszeresen, a négy önkormányzatnak eleget téve, hiszen másutt
csaknem ugyanennyi dolgozó csak egy,
esetleg két önkormányzatot szolgál ki.

A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes
ülése nevezi ki, aki évente minden képviselő-testületnek beszámol a körjegyzőség
munkájáról. A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok – saját költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselőtestületi ülések előtt – együttes testületi ülésen döntenek. Mindezek törvényes garanciát
jelentenek arra, hogy a Körjegyzőség valamennyi létrehozó önkormányzat érdekében végezze tevékenységét, megfelelő öszszehangoltság biztosításával, ugyanakkor
minden képviselő-testület a maga részéről
biztosítsa
a
működés
feltételeit.
A különböző központi jogszabályok, törvények, rendeletetek, több ezer feladatot és hatáskört állapítanak meg a képviselőtestületnek
és
a
jegyzőnek.
A körjegyzőségnek szinte minden önkormányzati feladatban részt kell vennie, mint

Köszönet illeti az eddigi valamennyi képviselő-testületet, hogy bár az anyagiak miatt
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nem tudtak mindig ideális létszámot
biztosítani, de az elvitathatatlan érdemük,
hogy az állományban lévő köztisztviselőknek a helyi szinten elvárható lehető legjobb
munkakörülményeket és munkafeltételeket
biztosították.

ségen, költségvetési – pénzügyi
ügyintézői feladatokat lát el, az önkormányzatok, a Körjegyzőség valamint a
Sávolyi Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában.
Fenusz Józsefné köztisztviselő:

Dolgozóink, jelenlegi feladatkörük:
Réthey-Prikkelné Nagy Rózsa köztisztviselő:

1993. június 1-től dolgozik a Körjegyzőségen. Jelenlegi feladatai:
Teljes ügyiratkezelés, titkársági ügyek,
ipar, kereskedelmi ügyek, bérleti, haszonbérleti szerződések, mezőgazdasági
ügyek, ebnyilvántartás.

1969. július 1. óta dolgozik a Körjegyzőségen, illetve jogelődjénél.
Jelenlegi feladatai:
segélyezések,
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátási igazolványok, szociális étkeztetés, szociális információs szolgáltatás, lakáscélú helyi
támogatás, anyakönyvezés, személyi
adat- és lakcímváltozások, hagyatéki
ügyek, mozgáskorlátozottak kedvezményei, rehabilitációs ügyek, nyugdíj
ügyek, honvédelmi ügyek és szabálysértési ügyek.

Fehér Valéria köztisztviselő:
1995. július 1. napjától dolgozik a Körjegyzőségen.

Kardos Csaba köztisztviselő:
1991. január 1. óta dolgozik a KörjegyzőJelenlegi feladatai:
Pénztárkezelés, temetkezési ügyek, kölcsöntörlesztési ügyek, igazolások kiadása, haszonbérleti díjfizetési ügyek, étkezési térítési díjfizetés, lakbér ügyek és
közműfejlesztési ügyek ellátása.
Péter László köztisztviselő:
2000. március 6-tól dolgozik a Körjegyzőségen. Gépjárműadó ügyintézés, magán6
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személyek kommunális adója ügyintézés,
iparűzési adó ügyintézés, építményadó ügyintézés, térkép és ingatlan-nyilvántartás,
adó- és értékbizonyítvány kiállítása és bírósági költségmentességi igazolás kiállítása

adatellátáshoz az ő munkájuk is nél-

tartozik a feladatai közé.
Gyarmatiné Mihályfi Mária köztisztviselő:

külözhetetlen.
Sávoly
község

2005. augusztus 8. óta dolgozik a
jegyzőségen, pénzügyi ügyintézőivelői feladatokat lát el.

gálatában,
mesteri irányítás alatt dolgozik két közmunkás: Rinkóczi Imre és Bogdán László.
Mindezen munkák összehangolása, irányítása és ellenőrzése, valamint az önkormányzatokkal
kapcsolatos
összes
feladat
nálása a körjegyző, Dr. Steiner Györgyi feladata.

A köztisztviselők még további feladatok
sorát látják el, amelyek olyan jellegűek,
hogy az ügyfelek azzal nem találkoznak,
ezért nem kerültek megemlítésre.
Vida Tiborné és Gáspár Ferenc a Körzőség fizikai dolgozói. Nem tartoznak a
köztisztviselői létszámba, de a teljes

Bízunk benne, hogy eddig is, ezután is a lakosság szolgálatában végezhetjük tevékenységünket, hiszen erre kötelez a hivatali eskünk is.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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2006. XI.23.
Együttes képviselő-testületi ülés (Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs)
dő társulások működéséről szóló beszámoA képviselő-testületek elfogadták az egész- lót.
ségügy, a közigazgatási terület közrendközbiztonsági helyzetéről, valamint a neve- A köztemetőre alkalmazandó díjak felüllési-oktatási intézmény tevékenységéről vizsgálatra kerültek, azokon a képviselőszóló beszámolót.
testület nem változtatott.
Döntöttek az önkormányzatok a közösen
fenntartott intézmények költségvetésének Megállapította a képviselő-testület az ivóvíz
módosításáról, a közösen ellátott feladatok szolgáltatás díját 2007. január 1-től
Lakossági vízdíj 300 Ft/m3 + ÁFA
pénzügyi finanszírozásáról.
Közületi vízdíj
343 Ft/m3 + ÁFA
Döntés született arról, hogy a település részt Módosításra került az Önkormányzat 2006.
vesz a Kéthely székhelyű Szociális évi költségvetése és a képviselő-testület előMikrokörzeti Társulásban, amely 2007. ja- zetesen megtárgyalta az Önkormányzat
nuár 1-től biztosítja a közösségi ellátást (kö- 2007. évi költségvetését.
zösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybeFontos, anyagi áldozatvállalást követelő
tegek közösségi ellátása)
döntést hozott az Önkormányzat a Sávolyi
2006. XI. 16.
Általános Iskola és Óvoda önálló intézAz új képviselő-testület áttekintette az ön- ményként történő továbbműködtetésének
kormányzat gazdálkodását, anyagi helyzetét engedélyeztetéséről.
és módosította a 2006. évi költségvetést.
A szolgáltató évi 1.140.000 Ft + ÁFÁ-ról
A képviselő-testület módosította a Marcali 1.722.000 Ft ÁFA összegre emelte a szeKistérségi Többcélú Társulási megállapo- métszállítás díját.
dást.
Ez az összeg lakosonként 3.000 Ft/év +
ÁFA szemétszállítási díjat tartalmaz.
A képviselő-testület döntött az Öregek Napja megrendezéséről, az időskorú lakosság Az Önkormányzat elfogadta a díjmeghatámegajándékozásáról (5.000 Ft/fő).
rozást, s a terheket részben átvállalva a lakosságtól, továbbra is az önkormányzat fiA képviselő-testület döntött a helyi római zeti meg a szolgáltatónak a szemétszállítási
katolikus templom díszvilágításának elké- díjat.
szíttetéséről (mintegy 400.000 Ft költséggel), valamint hagyományteremtő szándék- Ennek egyik sajnálatos velejárója, hogy az
kal a Karácsonyi hangverseny megrendezé- Önkormányzat kénytelen volt a magánszeséről.
mélyek kommunális adóját évi 3.000 Ft-ról
évi 5.000 Ft-ra emelni. (március 15-ig 2.500
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Ft, szept. 15-ig 2.500 Ft)
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pá- Az 5.000 Ft-ot egy ingatlan után kell megfilyázat keretében 4 fő felsőoktatási intéz- zetni, míg a szemétszállítási díj (ha az Önményben tanuló sávolyi lakos havi 6.000 Ft kormányzat nem vállalta volna át) egy
összegű támogatásáról döntött.
négytagú családnál 12.000 Ft/év + ÁFA
lenne.
2006. XII. 14.
Az ideiglenes iparűzési adó napi tételét
A képviselő-testület elfogadta az Önkor- 5.000 Ft-ra emelte az önkormányzat 2007.
mányzat ¾-ed éves gazdálkodásáról, vala- január 1-től.
mint az önkormányzat részvételével műkö8
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A 0-14 éves korosztályú gyerekek
5.000 Ft összegű támogatásáról döntött a
képviselő-testület.

kalmazottként Bogdán László személyében 2007. január 1-től.
Az Önkormányzat felülvizsgáltatja a hatályos
hulladék
gazdálkodási
tervét.

Kommunális feladatainak megoldására új
dolgozót alkalmaz az Önkormányzat,

Választások utáni események
Sávoly Község Önkormányzata ez évben is
a hagyományokhoz híven megrendezte az
öregek napi ünnepséget, melyre november
24-én került sor. Minden 55 éven felüli lakosnak személyre szóló meghívót nyújtottam át, és szeretettel meghívtam.
Örömünkre szép számmal megjelentek az
idősebb korúak. Az ünnepség Bobek József
István polgármester úr szívélyes köszöntésével kezdődött. A falu legidősebb asszonyát, Kanász Jánosnét külön köszöntötte virágcsokorral és édességgel. A legidősebb
férfi, Szarka József is meleg szavakkal köszöntve vette át az egy üveg italt és édességet.

Ezt követték az iskolások szavalatai és énekei. A műsorra felkészítő pedagógusokat

külön köszönet illeti meg, hiszen
las műsort adtak elő a gyerekek. A képviselőtestület felkérte a Baglas Táncegyüttesben
szereplő két sávolyi fiatalt, Lánczet Józsefet
és Sinkovics Zoltánt arra, hogy táncukkal
szórakoztassák a megjelenteket. Előadásuk
nagyon szép volt, a falu büszke lehet rájuk!
Ezt követően a polgármester úr felkérte az
idősebb korúakat arra, hogy szíveskedjenek
lefáradni az iskola tornatermébe vacsorára.
Az étel nagyon finom volt. Mindenki elégedett volt a kiszolgálással. Külön köszönet
jár az élelmezésvezetőnek és a konyhai dolgozóknak a fáradságos munkáért. A vacsora
után jó hangulat kerekedett, nótaszó hagyta
el a termet. Az idősek távozásukkor a polgármester úrnak megköszönték a vendéglátást, és megelégedésüket fejezték ki az esttel
kapcsolatban.
Szeretnénk, ha az ősszel megrendezésre kerülő ünnepségre még többen jönnének el.
Figyelembe kell venni az idősebb korúak
kérését, hogy az ünnepség a délutáni órákban kezdődjön, így az ünnepeltek még a sötétség beállta előtt hazamehetnének.

Utána az óvodások kedveskedtek műsorukkal a nagymamáknak és a nagypapáknak.

Osváth Lajos
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Segítő kezek
Az Önkormányzat használt bútorokat, ágyneműket, heverőket, íróasztalokat, dohányzóasztalokat, foteleket, függönyöket, tányérokat kapott a balatonberényi OKISZ Üdülőtől. A Posta épületében raktároztuk az
adományokat. A testület úgy döntött, hogy
rászorultsági alapon kiosztja a lakosság között. Dr. Szerbné Kramcsák Ilonát és engem, Horváth Lászlónét bíztak meg ennek a
feladatnak a lebonyolításával.
Igen ám! De ki a rászorult? – kérdeztük
egymástól. Úgy gondoltuk, hogy mindenki
maga döntse ezt el, ne mi. Arra kértük a lakosságot, hogy írtakozzon fel igény szerint.
A feliratkozás alapján az igény több volt,
mint a kiosztásra váró dolgok. Végül amellett a döntés mellett voksoltunk, hogy rábízzuk a szerencsére, és sorsolás útján jutnak a
jelentkezők a bútorokhoz. Szerintünk ez
volt a legigazságosabb megoldás, és a viszszajelzésekből is ez tükröződött. 38 családnak tudtunk segíteni és örömet szerezni. A
legtöbben elégedettek voltak az ajándékkal
és nagyon örültek neki. Minket is jó érzés
fogott el, hogy segíthettünk.
Horváth Lászlóné

November 1- halottak napja. Ilyenkor
mindenki a halott szeretteit, ismerőseit, barátait keresi fel nyughelyén, a temetőben.
Megbolydul az ország. Mindenki utazik, útra kel. Krizantim csokrok, koszorúk, díszítik
a sírokat és az emlékezők gyertyát gyújtanak, imát mondanak. Ez nagyon szép szo-

kás, tisztelet és hálaadás. Mi, a Képviselőtestület tagjai úgy éreztük, hogy miután a
családi-baráti sírokat fölkerestük, községünk, Sávoly hőseinek síremlékénél fejet
kell hajtanunk, virágcsokorral és mécsessel
tisztelegni az 1914-es és 1945-ös hősök emlékei előtt. Valamennyien ott voltunk. A
múltban rejlik a jövő, ezt nem szabad elfelejtenünk. A mécses fénylő, sejtelmesen lobogó lángja mellett valamennyien e két történelmi esemény nehézségeire, a háború
embertelen voltára, igazságtalanságára, az
elesettek pótolhatatlan hiányára és az itthon
egyedül maradók fájdalmára gondoltunk.
Csak Gárdonyi Géza sorai adnak megnyugvást:
„Egy ajtó bezárul itt lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen.”
Örök nyugodalmat kívánunk nekik, s lelki
békét, megnyugvást a hozzátartozóknak.
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona

Mikulás a faluban…
Már novembertől csábítóan hatnak a gyerekekre a multi kereskedelmi cégek áruházaiban a csoki Mikulás figurák, Mikulás csomagok. Az iskolákban, óvodákban szól az
ének: Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves
Télapó. S eljött december 6-a, és ugyan nem
hullt a pelyhes fehér hó, de eljött a Télapó.
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Az iskolába a nagyszünet után érkezett. Minden osztályba bekopogott, a gyerekek megilletődtek, még a nagyok is. Szaloncukrot kaptak, s cserébe énekeltek és ígéretet tettek, hogy ezután jók lesznek, s találgatták ki lehet a piros ruhás kedves bácsi.
Az óvodások dallal és versekkel fogadták a
Mikulást, és egyáltalán nem féltek tőle, mert
ő egy aranyos bácsi- mondták.
A Mikulás szokásához híven, akivel találkozott az utcán, mindenkit megajándékozott
egy-egy szem cukorral. Még a Körjegyzőségre is elment, s virgácsot ott sem osztott,
csak szaloncukrot. Este öt órára hívta meg a
sávolyi gyerekeket a Kultúrházba. Szinte
teljes létszámmal megjelentek a gyerekek
szüleikkel együtt, tele volt a nagyterem. Az
óvodások és iskolások kedves műsorral köszöntötték a hosszú útról érkezett fáradt
öreget. Majd következett az ajándékok kiosztása. Négy krampusz segített ebben a
nagyszakállú bácsinak. A gyerekek örömmel fogadták a mikulás csomagot, szépen
megköszönték. Voltak bátrak is, akik a Mi-

zendült a vidám dal:…van zsákodban
minden jó, piros alma, mogyoró. Jöjj el
hozzánk…
Alig lehetett hallani a boldog gyermekzsivajtól a Mikulás hangját, amint az ajtóból
még visszaszólt: Viszontlátásra, viszontlátásra…
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona
Adventi koncert a templomban
A 2005-ös adventi időszakban Sávolyon
koncertet adott a balatonkeresztúri Bárdos
Lajos Nőikar, amelynek négy sávolyi nevelő is a tagja: Molnárné Csécs Ágnes, Sonkoly Julianna, Péter Mónika, Péterné Kocsis
Melinda. Olyan sikere volt a kórusnak, hogy
a 2006-ban megválasztott képviselőtestület
elhatározta: ezt az adventi koncertet hagyománnyá teszi községünkben. Felkerestük a
kórus vezetőjét, Tengerdi Győző karnagy
urat, s megbeszéltük vele a szándékunkat. Ő
is és a kórus is szívesen vállalta. Így történt,
hogy a templomunkba 2006-ban újra adventi koncertre hívtuk Sávoly község lakosságát. A koncert mellé valami meglepetést
gondoltunk még a sávolyiaknak karácsonyi
ajándékként. Mivel tudnánk kedveskedni a
falu lakóinak? Mi lehetne a mi karácsonyi
meglepetésünk, amit mindenki tud élvezni,
mindenki számára érték? Ekkor döntöttünk
a templomunk kivilágítása és a hősi emlékmű megvilágítása mellett. Nagyon igyekeztünk a tervezéssel, szervezéssel, a munkálatok elvégeztetésével, hogy a koncert napjá-

kulás
ölébe
ültek,
voltak,
akik
ták a Mikulás szakállát, sőt olyan ügyes, figyelmes gyerekek is akadtak, akik saját készítésű ajándékot adtak az ajándék fejébe. A
csomagokat szorongatva vagy bontogatva, a
csomag tartalmát kóstolgatva minden gyerek boldog volt, ez sugárzott a csillogó szemekből. A zsákból, dobozokból lassan elfogytak az ajándékok, s a Mikulás bácsi tovább indult, hisz várták őt a szomszédos
falvakban, városokban a gyerekek. Újra fel-

ra, december 20-ra fénypompával tudjuk
fogadni a fellépő vendégeinket, a kedves
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sávolyiakat és minden érdeklődőt.
December 12-re elkészült az AJÁNDÉK!
Csodálatos fényáradatban állt templomunk a
maga szerénységével, az idő vasfoga által
kissé kopottan. Szemet-szívet gyönyörködtető volt!
Olyan hívogató, már messziről mutatja,
hogy itt van Sávoly. Nagykanizsáról, Keszthelyről, Marcaliból kocsival hazatartva
megdobban az ember szíve, ha meglátja a
hívogató sávolyi fényeket.
December 20-án csak a képeslapokról jól
ismert idilli kép hiányzott: a csillogó, puha
hótakaró, a nagy pelyhekben hulló hó és a
talpunk alatt ropogó hó zenéje.
A koncert most is gyönyörű, lélekmelengető
volt! A jelenlévők lelke igazán feltöltődhetett az adventi várakozási idő hangulatával,
a szeretet sugallatával. A Bárdos Lajos Nőikar mellett a Férfikar is pódiumot kapott és
a Sávolyi Általános Iskola és Óvoda énekkarának karácsonyi énekcsokra is szívhez
szóló volt. Az igazi meglepetést az óvodások pásztorjátéka adta. Köszönet a felkészítő nevelőknek, a kórus vezetőjének és valamennyi szereplőnek.

Beindítjuk a Sávolyi Gyerekek
Klubját
A Sávolyi Községi Könyvtár 1973. óta működik. Jómagam 1986. augusztusától dolgo-

zom itt könyvtárosként. A hagyományos
könyvtári feladatok ellátása mellett mindig
is nagy hangsúlyt fektettem a gyermekekkel
való foglalkozásra. Rendeztem játszóházat,
kézműves foglalkozásokat, egyéb szabadidős tevékenységeket. A 2007. évtől az új
képviselőtestület a programja alapján a sávolyi fiatalok részére rendszeres klubfoglalkozásokat tervez és támogat. Minden hónapban egy szombat délután 13-16 óráig a
könyvtárban tartjuk ezeket a foglalkozásokat, ezzel beindítjuk a Sávolyi Gyerekek
Klubja elnevezésű programsorozatot, melyen szeretnénk mindig hasznos és értelmes
elfoglaltságot kínálni a gyerekeknek. A
képviselő testület anyagilag is támogatja a
klub működését. Természetesen nagy-nagy
szeretettel és tisztelettel várom a szülőket is,
hiszen a közös programok mindig felejthetetlen élményt jelentenek a gyerekeknek és a
szülőknek is. Másrészt szívesen fogadok
bármilyen ötletet, segítséget a szülőktől, hiszen mindez emeli a foglalkozások színvonalát.
2006. decembere a kísérlet hónapja volt.
December 15-én délután a karácsonyra készülődtünk. Lehetőség volt asztali gyertyatartó készítésére dísztökből, gyöngyből kis
fácskát készítettünk papírnehezéknek. Papírból mécsestartók és betlehemi istállók
készültek. Jó volt látni a gyerekek arcán a
büszkeséget és az örömöt, amikor elkészült
egy-egy alkotás. A szülői visszajelzésekből

A koncert után szerény vacsorával
geltük meg a fellépő kórustagokat és a meghívott vendégeket. Az óvodások egy-egy
nagy tábla csokoládét, az iskolások szendvicset és üdítőt kaptak.
Reméljük, hogy a sávolyi adventi koncert
szép hagyománnyá válik, és a karácsonyt
váró időszak méltó programja lesz kistérségünkben.
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona
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tudom, hogy nekik is öröm volt a gyerekekkel együtt dolgozni, és örültek a gyerekek által készített ajándékoknak.
December 29-én szilveszteri bulit tartottunk.
Újévi szerencsemalacok készültek dióból és
kartonból, zenét hallgatunk és játszottunk a
gyerekekkel együtt. Mindezt megkoronáztuk egy kis gyerekpezsgővel, gyümölcssalátával és ropogtatnivalóval. A gyerekek ezen
a délutánon is nagyon jól érezték magukat.
Nekem tanulság volt a két rendezvénnyel
kapcsolatosan, hogy nem elég az írásbeli értesítő. Szóban is többször el kell mondani a
gyerekeknek, hogy mikor várjuk őket. Köszönöm Dr. Szerbné Kramcsák Ilona tanárnőnek, hogy mindkét alkalommal segítette
munkámat. A gyerekek nevében pedig köszönöm Péter Imrének a gyönyörű dísztököket.
Mint már azt említettem, ebben az évben
minden hónapban tartunk egy foglalkozást.
A januárban esedékes foglalkozás a színházlátogatás miatt csúszik, így azt február 3-án
tartjuk meg. Ezen a délutánon farsangi álarcokat és díszeket készítünk.
Február 24-én dekorgumiból tavaszi ablakdíszek és állatfigurák készülnek.
Március 31-én a húsvéti ünnepekre készülődünk. Gipszfigurák festése, ajándékok készítése lesz a program.
Április 21-én vasalós gyöngyből tervezünk
és készítünk képeket.
Május 19-én (reméljük, hogy kegyes lesz az
időjárás hozzánk) bicikli kirándulást teszünk Kápolna- pusztára. Megismerkedünk
a bivalyrezervátummal.
Június 23-án kötetlen játékdélutánt tervezünk, zenehallgatással, beszélgetéssel.
Szeretettel várok minden kikapcsolódni vágyó, játszani és alkotni szerető gyermeket és
felnőttet a könyvtárba!
Pálfi Lászlóné, Ibolya könyvtáros

don használhatják az épületet. Elvárjuk tőlük, hogy legalább 2-3 nappal előbb
jelezzék igényüket, hogy be lehessen osztani az épület használatát. Tapasztalatom,
hogy az első időszakban kifogástalanul
használták a fiatalok. Különösen kiemelném
Orsós György társaságát és Dobor Mónika
társaságát, akik eddig a legnagyobb rendben
és tisztaságban adták át az épületet. A szórakozásuk is fegyelmezett és az elvárásnak
megfelelő volt. Előfordulnak azonban problémák is: nem mindenki érzi fontosságát
annak, hogy betartsa a kultúrált szórakozás
szabályait. Főleg, ha nem az ő vállán van a
felelősség, ha nem ő vállalta az épületért a
felelősséget.
Elvárjuk azoktól a fiataloktól és a falubeliektől, akik kárt és rendetlenséget okoznak,
hogy azt megtérítsék és kijavítsák minél
előbb, mert addig a többiek számára nem
lehet kiadni a Postát.
Volt olyan társaság, akit egy időre eltiltottunk a Posta épületének használatától, mert
kárt tettek a berendezésben és fegyelmezetlen magatartást tanúsítottak.
Akad olyan társaság is, akiknek ki kell festeniük a nagytermet, vagy kiszámlázzuk a
festés árát.
Minden szórakozni vágyót arra kérünk,
hogy vigyázzon Sávoly egyetlen kulturális
programok szervezésére alkalmas épületére,
mert csak ez van nekünk, és aki használni
szeretné, csak úgy tudja, ha valamennyien
vigyázunk rá és megbecsüljük!
Szeretnénk szervezett programokkal hasznos szabadidő eltöltésre és ismeretszerzésre
sarkallni a lakosságot. Egészségügyi és felvilágosító előadásokra, beszélgetésekre
gondoltunk. Kérjük, legyenek szívesek javaslatokat tenni más programokra is!
Szőke Csaba

A Posta épület használata

Településünk címere

A Posta épülete az egyetlen hely, amely
csakis a sávolyiaké, és kulturális programok
szervezésére alkalmas. A fiatalok nagyon
örültek annak a lehetőségnek, hogy szaba-

Ívelt oldalú ékeléssel három részre osztott,
álló háromszögű pajzs, ezüst-feketével sakkozott pajzstalppal. A címerpajzs első zöld
mezejében lebegtetett arany búzakalász,
13

Sávolyi Hírmondó

második zöld mezejében élével jobbra, hegyével felfelé fordított ekevas, harmadik vörös mezejében a pajzstalpon jobbra
fordult, aranylábú és aranycsőrű ezüst daru
áll, amely felemelt jobbjában fekete követ tart.
Magyarázat: A
zöld mezőben
lévő búzakalász és ekevas
a település mezőgazdasági
jellegére, a lakosság fő foglalkozási ágára,
és a korábbi községi pecsétekre is utal. Az
ezüst-feketével sakkozott pajzstalp a Sávoly
határában található nagykiterjedésű tőzegtelepet szimbolizálja. Az ezüst daru kettős jelentésű, részben a Kis-Balaton gazdag madárvilágát jeleníti meg a címerben, ugyanakkor a község hajdani földesuraira, a Festetics családra is utal, akik a XVIII. század
elejétől kezdve a XX. század közepéig voltak itt birtokosok.

gyon fontos volt a jó cselekedet az év
első napján, és sokféle tiltással is találkozhatunk.
Január 3. Genovéva napja
Párizs védőszentje (442-502), népének vigasztalója.
Január 6. Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi
időszak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg
a napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a
nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést
vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a
házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül
hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle
betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is. A víz és
tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé használnak.
Vízkereszt utáni második vasárnap
E napon emlékeztek meg Jézus első csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel,
evéssel, ivással társult. A pap - a római misekönyv szerint - ezen a napon olvasta fel a
kánai menyegzőről szóló evangéliumot. A
kánai menyegzőn (a János evangéliumában
leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai menyegzőt több háznál is
eljátszották, majd ezt követően hozzáláttak
az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak
magukkal.
Január 17. Remete Szent Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes
volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének
nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló
mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez
kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában

Népszokások
JANUÁR - Boldogasszony hava
Január 1. Újév
A polgári év kezdőnapja. A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek
jókívánságokat mondtak, ajándékokat adtak
egymásnak. A január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a télközépi ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet napjainkban már csak kevesen
ismernek, használnak. Egyik népszerű szokás volt az újévi jókívánságok elmondása
házról-házra járva, amiért a háziak almával,
dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az
egész év sikerét igyekeztek biztosítani, na14
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elhalványultak, de később újra éledtek.
Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha
Piroska napján fagy, negyven napig el nem
hagy".
Január 20. Sebestyén napja
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok kialakulnak a nép hozzá imádkozik.
Január 22. Vince napja
A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt
vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A
kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen a
napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a
termés. Az időjárás is meghatározó volt,
például szép, napos idő esetén jó bortermést
reméltek, rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.
Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a
bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és
innentől Pál apostol néven emlegetik. Ezen
a napon pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A családtagok számára készített pogácsákba libatollat tűztek, és akié sütés közben
megperzselődött, arra halál várt a következő
évben.

pig tart a tél.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök nevéhez fűződik a balázsolás. Ilyenkor a pap a gyermek álla alá
két gyertyát tesz keresztbe és imát mond. A
népi hiedelem szerint ez jó a torokfájás ellen. A legenda szerint ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút akinek halszálka
akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és
gyertyát adott neki. Ezen a papon az iskoláskorú gyermekek úgynevezett "balázsjárás" keretében házról házra járnak, adományokat gyűjtenek. A "balázsjárás" Magyarország mellett leginkább cseh, morva és
szlovák
területen
terjedt
el.
Február 14. Bálint napja
Bálint napján ha hideg, száraz az idő, akkor
jó lesz a termés. Az ország különböző részein más-más hiedelem kötődik ehhez a naphoz.
Február 16. Julianna napja
Julianna ókeresztény vértanú volt. Ezen a
napon általában esik a hó, és ettől az időjárás enyhülését várják.
Február 19. Zsuzsanna napja
Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádoltak. Ehhez kapcsolódik a "Zsuzsanna-játék", mely többszereplős népi játék, és amelyben Zsuzsanna történetét játszszák el. A népi hiedelem szerint, ha ezen a
napon megszólal a pacsirta, akkor közel a
tavasz.
Február 22. Üszögös Szent Péter napja
félreértés alapja az üszögös. Az üszékössége
változott üszögössé. Ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, mert a hiedelem
szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe
belefognak üszkös lesz.
Február 24. Mátyás napja
Mátyás napján nagyon hideg van. Erre utal
a következő népi szólás: "Ha Mátyás jeget
talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál."
Farsang
A farsang január 6.-tól (vízkereszt napjától)
a húsvét előtti negyedik napig, húshagyókeddig tart. A farsangi szokásokról a korai
évszázadokra vonatkozóan nincs elég ismeretünk. A mulatozások fő időszaka a 15-16.

FEBRUÁR - Böjtelő hava
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogaszszony
Ezen a napon (a római katolikus egyház)
Szűz Mária megtisztulására emlékezik. A
templomok körül körmenetet tartottak, és
közben zsoltárokat énekeltek. Nagyon fontos dolog volt a gyertyaszentelés. A szentelt
gyertya Krisztus jelképe. Úgy tartották a
gyertya megvédi a gonosz szellemektől a
csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyákat. Ehhez a naphoz kapcsolódik
az a hiedelem is, miszerint ha ezen a napon
kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven na15
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századra tehető. Különösen nagy mulatságokat rendeztek Mátyás király udvarában. A farsangi időszakban az emberek
maszkokat, álarcokat öltöttek magukra, és
különböző dramatikus játékokat is bemutattak. Legkedveltebb figurák voltak a koldus,
betyár, menyasszony, katona stb. A farsangot bőséges evés-ivás, játékosság, táncolás
jellemezte. Gyakori volt a három napig tartó
bálozás. Fontos szerepet játszott a farsangibál a párválasztásban. A farsang jellegzetes
étele a fánk és a rétes. Úgy tartották, hogy a
fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték.

Ismert mondás, miszerint ha ezen a
napon esik a hó: "Megrázza még szakállát
Gergely."
Március 18. Sándor napja
E naphoz kapcsolódó mondás: "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!"
Március 19. József napja
A gyermek Jézus gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A három jeles nap közül
(Sándor, József, Benedek) szokásokban és
hiedelmekben a leggazdagabb József napja.
E naphoz fűződik az időjárás - és természetjóslás, sőt a haláljóslás is. Ezen a napon érkeznek a fecskék. Ide kapcsolódik ez a kedves mondás: "Fecskét látok, szeplőt hányok!"
Március 21. Benedek napja
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek napján zsírt és fokhagymát
szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogszony napja
Jézus fogantatásának ünnepe. E nap alkalmas a fák oltására, szemzésére.

MÁRCIUS - Böjtmás hava
Március 12. Gergely napja
Gergely-járás: az iskoláskorú gyermekek
országosan ismert, színjátékszerű játéka. A
nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el
830-ban. Elsősorban köszöntő, adománygyűjtő célja volt. A diákok ezekből az adományokból teremtették meg a tanulásukhoz
szükséges anyagi feltételeket. Ezen a napon
vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvonulásokat rendeztek. Gergely napjához
időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott.

  

Egy kis humor

- Jean, mi volt ez a nagy csörömpölés?
- Egy autó bekanyarodott a mellékutcába.
- De, hát miért csörömpölt ekkorát?
- Mert nem volt mellékutca.

  

A bolha ábrándozik:
- De jó lenne nyerni a lottón!
- Miért?
- Vennék egy jó nagy kutyát...

Kedves Olvasó!

Köszönjük, hogy végigolvasta az újságot. Reméljük, hogy sok-sok hasznos információhoz jutott, és emellett kellemesen szórakozott. Ez volt a szándékunk, ezért dolgoztunk.
Felhívjuk figyelmét, hogy a következő számunkban „AZ OLVASÓ ROVATA” –ban Ön is leírhatja véleményét, kérdezhet, bemutatkozhat verseivel, novelláival. Hirdethet, vásárlás céljából érdeklődhet az „ADOK-VESZEK” rovatban.
Köszönettel vesszük építő jellegű kritikáját és ötleteit az újságszerkesztéssel kapcsolatban.
Szerkesztőség
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