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Csoportkép az Elsőáldozásról. 

 

 

Sávolyi gyerekek: 

Egyed Balázs 

Gáspár Elizabet 

Péter Márk Béla 

Vida Nikoletta 

 

 

 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás a könyvtárban 
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Egyed József István 
(1949-2011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. június 24-én este váratlan hirtelenséggel elhunyt Egyed József István, aki 
községünk rendszerváltási utáni első polgármestere volt. 
 4 cikluson keresztül szolgálta hűen falunkat, Sávolyt.  

Rövid életrajza:  
1949. május 18-án született Sávolyon. Az általános iskolát Sávolyon végezte. 
1963-67. között a Cserháti Sándor Mezőgazdasági technikumban tanult. 1967-69. 
között katona volt. Nagyatádon és Csehszlovákiában teljesített szolgálatot, a felderítő 
szolgálat első harckocsijának parancsnoka volt. 1970-73-ig a Sávolyi Új Élet 
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetben magtáros. 1974-1995-ig a Marcali 
Tejüzemben tejellenőr. 1990-2006-ig Sávoly község tiszteletdíjas polgármestere. 
2006 októberétől nyugdíjas. 
1973 augusztusában házasságot kötött Horváth Máriával, ő leány éveit Libickozmán 
töltötte. 1974-ben megszületett Zsolt nevű fiuk, aki 2001 májusában házasságot 
kötött Szabó Gabriellával. Két unokával ajándékozták meg: 2002 októberében 
megszületett Balázs, 2007 májusában Hanna. 

 
Egyed József István halálát Sávoly község Képviselő-testülete mély megrendüléssel 

vette tudomásul. 
A rendszerváltás után 16 évig (1990-2006.) volt Sávoly község polgármestere.  

A falunkért végzett munkáját elismerve és tiszteletünket kifejezve fejet hajtunk,  
s úgy búcsúzunk Tőle.  
Nyugodjon békében.  

Családjának mielőbbi megnyugvást kívánunk. 
 
„Viszontlátásra a földnek porában, Viszontlátásra az égi sugárban.  
Viszontlátásra a hold udvarán, Vagy a Tejút valamely csillagán.” 

(Reményik Sándor) 
 

Egyed József Istvánt Sávoly Község Önkormányzata saját halottjának tekinti. 
Sávoly Község Önkormányzata 
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Ez évben a 2011 év második száma jelenik meg a Sávolyi Hírmondónak.  
 
Folyamatosan kapom a kérdéseket, mi van a fejlesztéssel, mikor indul meg a Gp. Pálya építésének 
folytatása.  
Én kénytelen vagyok azt mondani, hogy nincs hír, sem pozitív, sem negatív.  
Ma státuszában ugyanúgy Államilag Kiemelt Beruházásként van nyilvántartva a sávolyi fejlesztés, 
mint ez idáig. Bizakodunk, hogy mielőbb elindul az építkezés folytatása.  
Önkormányzatunk minden eszközzel azért harcol, hogy segítse a fejlesztést! 
 
Ami fontos és már biztos, hogy több mint egy éve elkészült a szennyvíz beruházás, és aki 
rákötött, az több mint egy éve díjmentesen használja a szolgáltatást.  
 
Ezzel kapcsolatosan is kérdések merülnek fel: mikortól kell fizetni?; visszamenőleg kell-e 
fizetni?  
Biztos, hogy május végéig nem kell fizetni!  
Amennyiben adott hónap közepéig nem kapja meg valaki a szolgáltatótól, az Auqazala Kft.-től a 
szolgáltatási számlát az előző hónapról szóló szolgáltatásért, akkor nem kell fizetnie azért a 
hónapért!  Amennyiben konkrét időpontot tudunk, megpróbáljuk lakosságunkat megfelelően 
tájékoztatni. 
 
Nem sok sikerélménye van ma egy Önkormányzat vezetőjének, de azért van. 
 
Fontos sikerélményt hozott június 18-a, a Sávolyi Általános Iskola és Óvoda tanévzárója. Társult 
településeink Vezetőivel közösen már ötödik éve tartjuk meg a Polgármesteri Fogadást kitűnő és 
jeles tanulóink részére.  
Az idei esztendő meghozta azt, amit már régóta vártam. Egy nyolcadikos tanulónk, név szerint 
Osváth Roland jeles eredménnyel fejezte be általános iskolai tanulmányait!  
Sőt, szorgalmával és kitartó munkájával minden esztendőben elérte, hogy találkozhattunk Vele 
és Szüleivel a Fogadáson!  
Engedjék meg, hogy itt is gratuláljak Neki, és megköszönjem Szüleinek és felkészítő 
Pedagógusainak a kitartó és eredményes munkájukat.  
Számunkra gyermekeink a legfontosabbak, s szeretnénk, ha minden évben ilyen öröm érné 
Önkormányzatunkat. 
 
Itt vagyok kénytelen írásban is megerősíteni azt, amit tanévzárói beszédemben már említettem!  
Az Iskola!  
 
Sávoly Község Önkormányzata eddig is, és ez után is mindent megtesz azért, hogy Oktatási 
Intézményét fenntartsa! Már eddig is bizonyítottuk, hogy mi mindent felvállal 
Önkormányzatunk az Iskola fenntartásáért! 
 

Bobek József István  

Polgármester 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 5 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

A SÁVOLYI TORONY TÖRTÉNETE ... 

1994-ben a Matáv Rt fejlesztéseket hajtott végre térségünkben. Ennek következtében 
építési engedélyt kapott az Rt egy 30 méter magas antennatorony és rádiótechnikai 
konténer építésére a Körjegyzőség területén. Ez a torony a Marcali Mikrohullámú Előfizetői 
rendszer része volt, ugyanis ebben az időszakban összesen 5 ilyen tornyot állítottak fel itt 
a környéken. Ennek az adótoronynak köszönhetően 1994. év végére a falu 
bekapcsolódhatott a cross-bar telefonrendszerbe, mely nagy lépés volt a helyi 
infrastruktúra fejlődésében. Sok család előfizetett a telefonvonalra, napjainkban is 
használva azt. 2010-ben a tervezett fejlesztések hozadékaként kiépült az optikai kábel 
Sávolyon. Egyrészt emiatt is feleslegessé vált a torony. Másrészt a Magyar Telekom Nyrt. 
felülvizsgáltatta a tornyot és a statikai szakvélemény megállapította, hogy annyira 
elrozsdásodott a fémszerkezet, hogy balesetveszélyessé válhat az építmény. Mindezek 
hatására döntöttek a szakemberek a bontás mellett. Egy 40 tonnás daruval elfektették a 
földre a tornyot és részekre bontva szállították el a helyszínről. A konténer marad, hiszen 
ebben van az optikai kábel központja. Észrevétlenül (hisz a lakosság észre sem vette a 
technikai változást a telefonok működésében), de megint lezárult egy szakasz Sávoly község 
életében. A "Torony" már történelem.       Pálfi Lászlóné 
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KÜLFÖLDIEK SÁVOLYON 

A KILENCVENES ÉVEKBEN SÁVOLYON IS, MINT A KÖRNYEZŐ FALVAK TÖBBSÉGÉBEN NAGYON 
SOK KÜLFÖLDI VÁSÁROLT HÁZAT, INGATLANT. SOKAN KÖZÜLÜK CSAK KÉT-HÁROM HETET 
TÖLTENEK ITT ÉVENTE, DE VANNAK OLYAN HÁZASPÁROK, AKIK BEJELENTKEZTEK ÁLLANDÓ 
LAKOSNAK ÉS HUZAMOSABB IDEIG ITT TARTÓZKODNAK. RÉSZT VESZNEK A FALU 
KÖZÖSSÉGI ÉLETÉBEN, A FALU LAKOSSÁGA ISMERI ÉS ELFOGADJA ŐKET. EZEKET A 
CSALÁDOKAT, KÜLFÖLDI LAKOSOKAT SZERETNÉNK BEMUTATNI ÚJ SOROZATUNKBAN.  

ELSŐKÉNT A SCHINDLER MARION ELKE, ÉS SCHINDLER WOLFGANG ROLAND HÁZASPÁRRÓL 
ÍRUNK. ŐKET SOKAN ISMERIK ÉS SZERETIK A KÖZSÉGBEN. SZÍVESEN VÁLLALTÁK A 
BESZÉLGETÉST. 

-Kérem, hogy mutatkozzanak be! Honnan jöttek? Mutassák be a családjukat. Ha dolgoznak, mi a 
munkájuk, ha nyugdíjasok, mivel foglalkoztak a nyugdíjba vonulásuk előtt?  

-Thüringiából jöttünk, az ipari és egyetemi város, 
Jéna közeléből. Én kétszer nősültem, a feleségem 
Marion 20 évvel fiatalabb, mint én. Neki többféle 
foglalkozása, munkája volt. Dolgozott az 
egészségügyben, egy acélműben, és a 
vendéglátásban is. Mi 20 éve élünk együtt. Én 2002 
óta nyugdíjas vagyok. 40 évig voltam tanár, közben 
voltam iskolaigazgató, dolgoztam járási ifjúsági 
hivatalban, voltam természettudományi egyetemen 
oktató (kémia, biológia és asztrológia szakokon), és 
egészségtanárként is tevékenykedtem.  

-Mióta élnek itt Sávolyon? Mi volt az oka, hogy Sávolyon vettek házat, 
mi alapján döntötték el, hogy ide költöznek? Mi vonzotta Önöket ide? 

-2003-ban kaptuk meg az állami hivatal beleegyezését, és 
megvettük Tulmann Józsefné Marika birtokát. Felújítottuk és 
2004 óta itt lakunk. Azért élünk Sávolyon, mert az ország és az 
emberek tetszenek nekünk. Az életvitelük, a nyelvük, a 
kultúrájuk, a történelmük. Fiatal jénai egyetemistaként idestova 
51 évvel ezelőtt voltam először Magyarországon. Azóta 
kapcsolatban vagyok ezzel az országgal: gyakran voltam itt 

szabadságon kempingezni Keszthelyen. Ez az idő kevés volt az ország, és az emberek, a 
roma lakosság megismeréséhez. Mivel most van időm, próbálom bepótolni a tudást, 
különösen a magyar nyelvet tanulom; a hagyományokat és a kultúrát is szeretném jobban 
megismerni. Az én koromban tanulni már nehéz.  
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-Hogyan telnek a napjaik?  

-Az itteni időnk a házi- és házkörüli munkával telik. Szép kirándulásokat teszünk busszal, 
vonattal, kerékpározunk a 
környéken, és látogatjuk a 
Marcali Gyógyfürdőt. Sokat 
olvasunk. Gyakran vagyunk 
együtt a magyar, német és 
osztrák barátainkkal is. Elsőként 
említem Kovács Józsefet és 
családját, ők jó barátaink. Jó 
ismerőseink még a községben 
Osváth Lajos és családja, Tóth 
Kálmán és családja, Szabó Jenő 

és családja, Péter László és családja, Egyed József és családja. Meg kell említeni még a 
földműveseket, Horváth Elemért, Schmid Cristophot, Herczegh Lászlót. Jó 
szomszédaink Ilonka és Imre (Bogdán Imre és felesége), és Marika (Tulmann Józsefné). 
Sok embert ismerünk Sávolyon, ismerős emberek még Béres György és felesége, Vida 
Tibor és édesanyja, Eta (Vida Tivadarné), Ilus néni (Szente Ernőné), Őri László 
„vízmester”, Kovács Nándor, Gyarmati József és felesége Tünde, Bobek József 
polgármester, és még sokan mások.  

-Milyen lehetőségeket látnak itt a faluban? 

-A közösséget össze kell tartani. 
Mindenképpen együtt dolgozni a faluban, 
mert nehéz időket élünk, nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész világon. 
Az élet rövid, fontos a bizalom egymás 
munkája iránt, a választott képviselők és 
polgármester munkája iránt. Fontosak a 
jó kapcsolatok, hogy együtt tudjanak 
dolgozni a közösségért. Minden esetben 
maradni kell az iskolának és óvodának, 
még akkor is, ha kevés a pénz! Kívánok az 
egész falunak bizalmat, egyetértést, nyugalmat, hogy tudjanak együtt dolgozni! 

Köszönöm szépen a beszélgetést! További jó egészséget, és tartalmas, élményekben gazdag 
sávolyi életet kívánok Önöknek!        Pálfi Lászlóné 
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KEDVES SÁVOLYIAK! 
ANNO, AMIKOR A SÁVOLYI HÍRMONDÓT KEZDTÜK 
SZERKESZTENI, MÁR AKKOR KÖZHÍRRÉ TETTÜK, HOGY 
MINDENFÉLE HIRDETÉST IS SZÍVESEN KÖZZÉ 
TESZÜNK, AMI A SÁVOLYI EMBEREKET SZOLGÁLJA. 
EZT A LEHETŐSÉGET TÖBB ALAKLOMMAL PRÓBÁLTUK 
ÚJRA SZOLGÁLTATÁSKÉNT FELAJÁNLANI, DE 

SAJNOS NEM VOLT RÁ IGÉNY. MOST ÚJRA 
FELHÍVOM A KEDVES SÁVOLYI LAKOSOK 
FIGYELMÉT ERRE A LEHETŐSÉGRE. KÉREM, 

ANNYI APRÓ DOLOG VAN, AMIRE NEKÜNK MÁR 
NINCS SZÜKSÉGÜNK, DE MÁS BIZTOSAN 

SZÍVESEN VENNÉ. GONDOLOK ITT A 
KINŐTT, KIHÍZOTT RUHÁKRA, AZ ALIG 
HORDOTT CIPŐKRE. A LEVÁGOTT, MEGTISZTÍTOTT CSIRKÉKRE, TYÚKOKRA, 

TOJÁSRA, A FELESLEGBE TERMELT PAPRIKÁRA, PIROSPAPRIKÁRA, PARADICSOMRA, 
UBORKÁRA, BURGONYÁRA. A FELHIZLALT SERTÉSEKRE, A SZOPTATÁSON TÚL LÉVŐ 
KISMALACOKRA, DISZNÓVÁGÁS SORÁN KIMÉRENDŐ HÚSRA, HURKÁRA, KOLBÁSZRA, 
STB. BIZTOS LENNE VEVŐ, ÉS ÖNÖK, TERMELŐK IS JÓL JÁRNÁNAK. ÉN PÉLDÁUL 

SOMOGYSÁMSONBAN VÁSÁROLOM A FRISSEN VÁGOTT CSIRKÉKET, PEDIG SZÍVESEN 
VÁSÁROLNÁM SÁVOLYI TERMELŐTŐL IS, HA LENNE ISMERETEM RÓLA. GONDOLOM, 
HOGY VAGYUNK ÍGY TÖBBEN IS. A JELENLEGI TÖRVÉNYEK LEHETŐSÉGET ADNAK A 

MEGTERMELT, FELNEVELT FELESLEG ÉRTÉKESÍTÉSÉRE. LEGYÜNK BÁTRABBAK ÉS 
ÉRTÉKESÍTSÜK A MEGTERMELT FÖLÖSLEGEINKET ÚJSÁGON, INTERNETEN 

KERESZTÜL. MI SEGÍTÜNK EBBEN. A KÖNYVTÁRUNKBA BÁRMIKOR BE LEHET ADNI 
AZ AKTUÁLIS HIRDETÉST. 

 ÉN MÁR MEG IS KEZDEM ÉS ÉLEK EZZEL A LEHETŐSÉGGEL JÚLIUS HÓNAPBAN A 
KARITÁSZ SZERVEZET RUHAGYŰJTÉST TART SÁVOLYON A POSTA ÉPÜLETÉBEN. A 
NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS SORÁN KISELEJTEZETT, ESETLEG MEGUNT RUHÁKAT, 

ÁGYNEMŰT, PLÉDEKET, SZŐNYEGEKET ÉS MINDEN OLYAN DOLGOT, AMIT MÉG MÁS 
TUD HASZNÁLNI, KÉREM, HOGY GYŰJTSÉK ÖSSZE, ÉS TISZTÁRA MOSVA HOZZÁK 
EL, HOGY MI AZT TOVÁBB TUDJUK ADNI AZOKNAK, AKIK ERRE RÁSZORULNAK. 

ADNI NAGYOBB ÖRÖM, MINT KAPNI! EZT NE TESSENEK ELFELEJTENI. 
EZEKET A GONDOLATOKAT AZÉRT VETETTEM PAPÍRRA, HOGY ÉLJÜNK A 

LEHETŐSÉGEKKEL, ÉS A FÖLÖSLEGEKET IS MEGFELELŐEN TUDJUK ÉRTÉKESÍTENI, 
VALAMINT SEGÍTSÉGET IS NYÚJTSUNK. KISTELEPÜLÉSEKEN IS TERET ÉS 

LEHETŐSÉGET KELL ADNI EGYMÁS MEGSEGÍTÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA. VÁRJUK A 
CIKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEKET ÉS TERMÉSZETESEN A HIRDETÉSEKET! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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SEGÍTENI ÖNZETLENÜL KELL! 
A 2011-ES ÉV AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVE EURÓPÁBAN. EZÉRT IS SZERETNÉK ÍRNI A 
KISTÉRSÉGÜNKBEN FOLYÓ KARITÁSZ TEVÉKENYSÉGRŐL, AMINEK HÁZIGAZDÁJA 
AZ EGYHÁZ, VEZETŐJE PEDIG NÉMETHNÉ NAGY JUDIT. ŐT KÉRDEZEM ERRŐL A 
SOKOLDALÚ TEVÉKENYSÉGRŐL.  
 
-Juditka, légy szíves mutasd be nekünk a KARITÁSZ-t. Mit is kell, illetve illik tudni 
erről a szervezetről? 

-80 éves egyházi szervezetről van szó, amely segíti a rászorulókat korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül különböző segélyprogramok  és akciók útján. Önkéntes és hivatásos munkatársakkal dolgoznak, akik 
önzetlen szeretettel fordulnak nehéz sorsú embertársaik felé és próbálnak enyhíteni gondjaikon. 
 
-Mikortól folytatjátok Csákányban ezt a segítségnyújtást? 
-Tulajdonképpen amióta Csákányba költöztünk, próbáljuk életre váltani a Biblia, ill. Jézus szavait: szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat, és amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem tettétek. Így aztán természetes 
lett, hogy az évek során az emberek hozzánk forduljanak, ha nehézségeik támadnak. De a Karitászhoz, mint 
szervezethez, 2009-ben csatlakoztunk. 
 
-Milyen megfontolásból alakítottátok meg a Somogysámsoni egyház területéhez tartozó szervezetet? 
-Egyrészről, mert a szeretetszolgálatot közösségben gyakorolni eredményesebben lehet, másrészről pedig azért, mert 
a központi szervezeten keresztül rendszeresebb és nagyobb mennyiségű segélyekhez juthatunk., de akár tanulhatunk 
is egymás munkájából. 

 
-Hogyan működtök jelenleg? 
-Jelenleg 5 fővel dolgozunk. Ők önkéntes Karitász tagok. Sávolyban 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Somogysámsonban Májer Mária, 
Szőkedencsen Korcz Lászlóné, Csákányban jómagam, a többi 
Somogysámsonhoz tartozó fíliában pedig a férjem, Németh Endre 
tartja a kapcsolatot az emberekkel. De mellettünk -úgy tűnik-, mindig 
akad néhány jó szándékú ember, akik a nagyobb szabású osztásoknál 
besegítenek. Szervezzük az EU-s élelmiszersegély szétosztását, 
használt ruhákat juttatunk a rászorulóknak. Ha esetleg pénzt kapunk, 
próbáljuk a krízis helyzetben lévőket megtalálni. Béres cseppet is 
sikerült már 2-szer juttatni néhány betegnek. 
 
-Milyen terveitek vannak a jövőt illetően? 

-Jó lenne Karitász imacsoportot létrehozni, hogy a munkához szükséges lelki hátteret biztosítani tudjuk, és ne váljon 
esetleg lelketlen munkavégzéssé tevékenységünk. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy „nem épül a vár, ha az Úr nem 
építi”. Elkezdtük szervezni,, hogy átvesszük a feleslegessé vált ruhákat és másik falukban továbbadjuk azt. 
Csákányban már működik a gyűjtés, a továbbadás mikéntjén dolgozunk. Talán sikerül heti 1 napon rendszeres nyitva 
tartással rendelkezésre állni. Keressük azokat az embertársainkat, akik a Jóisten kegyelméből olyan anyagi 
körülmények között élnek, hogy módjuk van a segítségadásra és azt név nélkül, esetleg a Karitászon keresztül tennék. 
Mi csupán a híd szeretnénk lenni rászoruló és adományozó között. Ehhez persze tudnunk kell azt is, ki az, aki bajban 
van. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy keresse bátran a fent említett Karitász tagok bármelyikét. Természetesen 
csodát tenni nem tudunk és nem is feladatunk, de igyekszünk a híd szerepét egyre jobban betölteni. Köszönöm, hogy 
megkerestetek bennünket és innét is mindenkit buzdíthatok, hogy ne legyünk restek a jóra. 
 
 
Köszönöm a tájékoztatást, és további eredményes, jó munkát kívánok a Karitász tevékenységéhez. Az Önkéntesség 
gazdagít- azt is, aki teszi, és azt is, aki elfogadja! Ezt ne felejtse el se az, aki ilyen tevékenységet vállal, se az, aki él 
ezzel a lehetőséggel.  
 
 
 
Kívánok további eredményes, jó munkát!      Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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SÜSSÜNK-FŐZZÜNK 
A FÖLDIEPER, A CSERESZNYE, A MEGGY IDŐSZAKA VAN. A KERTEKBEN BŐ 
TERMÉS VOLT, A PIACON IS VÁLOGATNI LEHET A GYÜMÖLCSÖK MINŐSÉGE 
SZERINT. AZ ÁRUK IS ÍGY VÁLTOZIK. AZT MEG KELL ÁLLAPÍTANI, HOGY 
NEM OLCSÓ. SZERENCSE, HOGY MI FALUN ÉLÜNK, ÉS HA NINCS IS A MI 
KERTÜNKBEN MEGGY, CSERESZNYE, VAGY BÁRMILYEN MÁS GYÜMÖLCS, VAN 
A SZOMSZÉDNAK, VAN A HEGYEN, VAN A KERESZTANYUKÁNAK, VAGY A 
NAGYINÁL, S MI FALUSI EMBEREK KISEGÍTJÜK EGYMÁST. ÍGY, AKI 
GONDOS HÁZIASSZONY, KÉSZÍTHET BEFŐTTET, AMIT TÉLEN 
GYÜMÖLCSPÓTLÁSRA, KOMPÓTKÉNT FOGYASZTHATUNK. SOKFÉLE BEFŐZÉSI 
MÓD JÁR KÉZRŐL-KÉZRE, HÁZRÓL-HÁZRA. KEDVES KOLLÉGANŐMTŐL, 
TÓTHNÉ LAKATOS GYÖNGYITŐL KÉRTEM SEGÍTSÉGET KOMPÓTKÉSZÍTÉS 
ÜGYBEN. GYÖNGYI ÜGYES, IGÉNYES HÁZIASSZONY, ÉS MINDEN LEHETŐSÉGET KIHASZNÁL, MEGTESZ 
AZÉRT, HOGY CSALÁDJÁNAK FINOM, EGÉSZSÉGES ÉS VÁLTOZATOS ÉTELT TUDJON FÖLSZOLGÁLNI. Ő 
SEGÍT MOST NEKÜNK A KIPRÓBÁLT, JÓL BEVÁLT BEFŐZÉSI RECEPTEK KÖZREADÁSÁVAL.  
Rumos meggy: a meggyet kimagozzuk, és 1 dl rumot, 1 csapott kávéskanál szalicilt, és 40-50 dkg cukrot 
teszünk minden kilóhoz. Összekeverjük, 2 napig állni hagyjuk, közben többször átkeverjük és végül 
csavaros üvegekbe töltjük. 
Cseresznye- vagy meggybefőtt: A megmosott gyümölcsöket csavaros üvegekbe rakjuk. Egy üveget 
feltöltünk vízzel, ezt megmérjük, így kiderül, meggyi szirupot kell főznünk. Egy liter vízhez 50 dkg cukrot 
számítva szirupot főzünk, forrón a gyümölcsre öntjük. A tetejére késhegynyi szalicilt szórunk, és az 
üvegeket lezárjuk. Száraz dunsztba tesszük.  
Pincés meggy: a meggyet kimagozzuk, kilónként a meggy édességétől függően 50-70 dkg cukrot teszünk 
hozzá. Kilónként egy-egy lapos mokkáskanálnyi szalicilt szórunk bele és két napig kevergetjük, majd 
csavaros üvegekbe rakjuk. A megmaradó levet szörpként használjuk. 
Szódás cseresznye vagy meggy: A gyümölcsöt kimagozzuk, így több fér egy üvegbe. Üvegekbe töltjük, 
két evőkanál cukrot, késhegynyi szalicilt szórunk rá, majd feltöltjük szódavízzel. Lezárjuk. 
Cseresznyekompót: 1 kg kimagozott cseresznyéhez 20 dkg cukrot teszünk, és összekeverjük, kevés 
szalicilt is teszünk hozzá. 1-2 napig kevergetjük, és levével együtt töltjük az üvegekbe. A megmaradt levet 
szörpként eltehetjük.  
Cseresznyelekvár: Ebben az évben kipróbáltam a cseresznyelekvár készítését is dzsemfix segítségével. A 
tasakon lévő utasítás szerint jártam el, nagyon finom lett, ajánlom ezt is. 
Földi eperből dzsemet szoktam készíteni. A Dr. Oetker dzsemfix 2in1.ben segítségével. 1 kg 25 dkg 
eperhez 50 dkg cukrot teszek, és pár perc alatt elkészül. Az epret egészben, vagy darabolva is 
beletehetjük.  
 
BÁTRAN PRÓBÁLKOZZANAK AZ ÚJ RECEPTEK KIPRÓBÁLÁSÁVAL, MERT LEHET, HOGY A VÁLASZTOTT 
MÓDSZER LESZ CSALÁDJUK SZÁMÁRA A LEGFINOMABB, A HÁZIASSZONY SZÁMÁRA PEDIG A 
LEGKÖNNYEBB MEGOLDÁS.  
 
RÁADÁSUL EGY MEGGYES SÜTEMÉNY RECEPTJÉT TESZÜNK KÖZZÉ, FIATAL KOLLÉGANŐM, EGYEDNÉ 
SZABÓ GABRIELLA GYŰJTEMÉNYÉBŐL.  
Meggyes kocka: 25 dkg liszt, 5 dkg zsír, 2 evőkanál. kakaó, 20 dkg cukor, 2 tojássárgája, ½ sütőpor, 

ezeket a hozzávalókat tejjel összegyúrjuk, és két lapot sütünk. 6 tojásból 
piskótát sütünk, és ha kihűlt, kockacukor nagyságúra felvágjuk 
Krém: 30 dkg margarint és 30 dkg porcukrot kikeverünk, és félretesszük. 
½ liter tejet 4 evőkanál liszttel felfőzünk, ha kihűlt, hozzákeverjük a 
margarinkrémhez. Belekeverjük a felkockázott piskótát, és a kimagozott 
meggyet. Ízlés szerinti mennyiségben. Ezzel a krémmel töltjük a két lapot. 
A tetejére olvaszthatunk csokoládét, de porcukorral is megszórhatjuk.  
 

Továbbra is várom az ötleteket, az új, különleges recepteket! 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2011-BEN IS! KEDVES SÁVOLYI 
ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK, ROKONOK, BARÁTOK! 
KÉREM, HOGY 2011-BEN IS FŐZZÜNK, ÍZESÍTSÜNK ÚJRA, VAGY 
TOVÁBBRA IS A DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTŐVEL! GYŰJTSÜK AZ ÜRES 

TASAKOKAT, HOGY RÉSZT VEHESSÜNK A „FŐZZÜNK 8 JÁTSZÓTERET” AKCIÓBAN! 
REMÉLEM, A 2011-ES ÉV SZERENCSÉT HOZ ÉS SÁVOLY KÖZSÉG IS FELSORAKOZHAT A 
JÁTSZÓTERET NYERT TELEPÜLÉSEK SORÁBA. A DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTŐS TASAKOKAT 
A KÖNYVTÁRBA, AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LEHET LEADNI, ELKÜLDENI, VAGY A 
TESTÜLETI TAGOKNAK ÁTADNI. A GYŰJTÉS FOLYAMATOS. 

 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 

Kaspar-Sussmann Szandra (május 16.) 

Házasságkötések: 

--- 

Halálozások:  

Farkas Imre (élt 75 évet) 

Szabó János (élt 70 évet) 

Molvarecz István (élt 78 évet) 

Molnár Tibor (élt 80 évet) 

Kovács József (élt 50 évet) 

Németh Jánosné Kelemen Margit (élt 86 évet) 

Egyed József István (élt 62 évet) 
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ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEBBEN! 

Az egészség mindennél fontosabb. Ha egészség van, minden van – szoktuk mondogatni. S ez így 
igaz! Az egészség a legdrágább kincsünk, ezért kell nagyon vigyázni rá. Ebből a célból indítottuk 

ezt a rovatot. Ebben a számban is az egészséggel kapcsolatos nagyon fontos információkat, 
felhívásokat, eligazításokat olvashatnak doktornőnk, Duró Ildikó és asszisztensei, Meretei Zsoltné 

és Fazekasné Mátés Erika tollából. Kérem, hogy szívleljék meg ezeket!  
 

MIT KELL TUDNI AZ ALLERGIÁKRÓL, CSÍPÉSEKRŐL, SEBEKRŐL 
Az allergia a szervezet túlérzékenységi reakciója valamivel szemben. A kiváltó ok szerint pollen-, étel-, és 

bőrallergia a leggyakoribb. 
POLLENALLERGIA, vagy közismertebb néven a szénanátha a levegőben keringő 
virágporok hatására kialakuló orrviszketés, nátha, tüsszögés, szemviszketés, 

szemszárazság, száraz köhögés. 
Tavasszal az első agresszív pollenek a mogyoró, éger, szilfélék; később a nyár, a nyír, 
a fűz és tölgy virágporai. Kora nyáron a fűfélék, gabonák pollenjei okozhatják, késő 

nyáron a lándzsás útifű, fekete üröm, parlagfű allergia a gyakori. 
ÉTELALLERGIA: az elfogyasztott táplálék hatására kialakuló kóros reakció. Tünetei: 
hasmenés, has puffadás, nagyon hasonlítanak a vírusos megbetegedéshez, de sokkal 

elhúzódóbbak.  
BŐRALLERGIA, vagy ekcéma az az allergiás bőrgyulladás, amely a bőrfelülettel érintkező kozmetikai 

szerek, takarításnál használt vegyszerek hatására kialakult viszketés, szárazság, berepedés. 
Az allergia megfelelő kezelhetőségéhez ismerni kell a kiváltó okot, ezt különböző tesztekkel tudjuk 

kimutatni. Keresni kell, mik azok a lelki, kémiai, fizikai okok, illetve kórokozók, melyeknek következtében a 
beteg a természetes környezetére túlérzékenységi reakcióval válaszol. Az allergia kezelése rendkívül 

nehéz és sokszor hosszú folyamat. Amikor a beteg a viszketéstől, köhögéstől szenved, akkor elsődleges 
feladat a panaszok csökkentése. Jó néhány szer kapható a patikákban recept nélkül is. Pl. orrspray 

(AFRIN), szemcsepp (ALLERGODIL), tabletták (ZYRTEC, ALLEGRA, CLARITINE, CETIRIZINE, XYZAL), 
hűsítő kenőcs (FENISTIL gél), CALCIUM pezsgőtabletta. 

A nyári melegben elszaporodnak a rovarok és vérszívó paraziták. Ilyenkor 
szúnyogok, méhek, böglyök, hangyák, bolhák, pókok, csípései okoznak kellemetlen 
viszketést. A csípés helyén kialakul bőrünkön egy vörös folt, melynek a közepén 
felismerhető a szúrásnyom. A csípések erősen viszketnek, kénytelenek vagyunk 
vakarni, ezért előfordul, hogy felülfertőződnek, elgennyesednek, pörkösödnek. 

Egyszerűbb esetben a fertőződött csípések is gyógyulnak gyógyszerek, 
kenőcsök nélkül, de sajnos nyomot hagyva maguk után. Előfordul, hogy egyes 
rovarok csípése allergiás reakciót vált ki. Olyankor a csípés körül nagy vörös folt látható, mely duzzadt, 

viszket, fáj, felszínén apró, átlátszó tartalmú hólyagocskák lehetnek. Megelőzés képpen ablakainkra 
tegyünk szúnyoghálót, kerti munkákhoz viseljünk lenge, de hosszú nadrágot. A viszketés enyhítésére 

hűsítő borogatás javasolt. Házi patikánkban legyen Fenistil gél.  
Fertőzött sebekre recept nélkül kapható IALUGEN PLUS krém.  

ALLERGIÁS TÜNETEK ÉSZLELÉSEKOR FORDULJON ORVOSHOZ! 
SEB akkor keletkezik, ha a bőr folytonossága megszakad. A seb lehet felületes hámhorzsolás, mélyebb 
vágás, egész mélyre hatoló szúrás. Mindenkor első feladat a fertőtlenítőszeres tisztítás. Ez történhet 
BETADINE-nal, alkohollal. A sebek gyógyulása egyénenként változó. A mély sebek sokáig fájdalmasak, 

duzzadtak, átlátszó váladékozás is előfordulhat. Nyáron a nagy meleg miatt gyorsabban befertőződhetnek. 
A sebgyógyulást nehezíti a rossz keringés, lábdagadás. Ha a seb környéke égő, piros, lüktet, éjjel 
fájdalomra ébredünk, a váladék sárga, vagy sárgásbarna, netalán bűzös, haladéktalanul forduljunk 

orvoshoz. A gyulladás jele az is, ha a környékén piros csíkot látunk, a gyulladt nyirokerek rajzolódnak ki 
ilyenkor.  

Köszönjük a hasznos tájékoztatást! 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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1 ÉVES A SÁVOLYI DALKÖR 
AMIKOR EGY ÉVVEL EZELŐTT MEGALAKULT A SÁVOLYI DALKÖR, NAGYON SOKAN ÖRÜLTÜNK, 
ÉS SZURKOLTUNK AZ EGYÜTTESNEK, HOGY A KEZDETI LELKESEDÉS ÉS LENDÜLET SOKÁIG 
KITARTSON. SZERENCSÉRE ÍGY LETT, ÉS IMMÁR 1 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE AZ 
EGYÜTTES. AZ EGY ÉVES ÉVFORDULÓ ALKALOM A VISSZATEKINTÉSRE, SZÁMADÁSRA 
UGYANAKKOR ÚJ CÉLOK, KITŰZÉSÉT IS SZÜKSÉGESSÉ TESZI. ELSŐKÉNT MOLNÁRNÉ CSÉCS 
ÁGNESSEL, AZ EGYÜTTES VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK.  
 
-Hogy érzed, a kitűzött célokat, szakmai elképzeléseket mennyire sikerült elérnetek?  
-Egy éve, a megalakuláskor, az volt a cél, hogy a dalolni szerető embereket összegyűjtve hetente összejövő 
kis közösséget hozzunk létre, ahol jól érezzük magunkat, kiszakadunk pár órácskára a hétköznapok 
taposómalmából. Ha a dalaink tetszenek másoknak is, és szívesen meghallgatják, mi boldogan teszünk 
eleget minden felkérésnek. Hiszen a felkészülés alatt fejlődünk, a sikerélmény visz előre. Örülök annak, 
hogy a csapat együtt maradt, ha kell, szorgalmasan dolgozunk, ha lehetőségünk van rá, jókedvvel, vígan 
töltjük el együtt az időt. Sajnos veszteség is ért bennünket. Autóbalesetben elvesztettük nagyon lelkes 
dalos társunkat, Szabó Jánost. 
-Mennyit tanult, fejlődött az együttes?  
-Az együttes fantasztikus fejlődésen ment át az egy év alatt! Igaz, a feladatok az elején oly sűrűn jöttek, 
hogy néha úgy éreztem magam, mint az edző, aki mindent „kisajtol” a sportolóból. Alig egy hónapja 
„éltünk”, amikor már ki tudtunk állni a falunapi rendezvényen! Aztán új műsor az idősek napjára és a 
lemezfelvétel. Zenei kíséret megszervezése, betanulása. Ekkor még fél évesek sem voltunk! Pár próba után 
ismét új műsor a bormustrára, majd a Passió. Néha féltem, hogy túl gyors a tempó, de szerencsére dalos 
társaim soha nem zúgolódtak, sőt szorgalmasan és lelkesen jöttek velem. Ma elmondhatom, hogy 
összeszokott a társaság, a fellépések tapasztalatai, visszhangjai is egyre jobbak.  

-Hol léptetek fel? 
-Tételesen sorolnám: SÁVOLYI FESZTIVÁL, 
SIMON JÓZSEF EMLÉKFŐZŐ VERSENY, 
IDŐSEK NAPJA, LEMEZFELVÉTEL, HŐSÖK 
EMLÉKÉRE KOSZORÚZÁS, BENKŐ KERESZT 
SZENTELÉSE, KARÁCSONYI HANGVERSENY A 
TEMPLOMBAN, A FÉRFIAK KARÁCSONYI 
HANGVERSENY-SOROZATA A 
BALATONKERESZTÚRI BÁRDOS LAJOS 
KÓRUSSAL, TÓTH KÁLMÁN NYUGDÍJBA 
VONULÁSA ALKALMÁBÓL A DARIM KFT-NÉL, 
HANGVERSENY AZ ÓVODÁBAN, VINCE NAPI 
BORKÓSTOLÓ, PASSIÓ A TEMPLOMBAN 

VIRÁGVASÁRNAP ÉS NAGYPÉNTEKEN, MEGYEI VADÁSZNAP SOMOGYZSITFÁN, CSÜLÖKFŐZŐ 
VERSENY SOMOGYSÁMSONBAN. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit! 
-Milyen szakmai elképzeléseid, terveid vannak az elkövetkező időszakra? 
-Minden kezdet nehéz, de talán a folytatás, a csapat együtt tartása még nehezebb. Remélem, hogy az 
elmúlt egy év során sikerült megalapozni a további létezésünket.  
Szakmai szempontból szeretném, ha kicsit lassítanánk, hogy legyen idő az alapos műhelymunkára. Hiszen 
már sok alkalomra, sok féle műsorral tudunk kiállni. Szeretnék egy Balatoni-dalcsokrot összeállítani, mivel 
a Balaton, a Berek hozzátartozik életünkhöz. Somogy megyében élünk, egy somogyi dalcsokor is kell, hogy 
műsorunkon legyen! Ahogy az időm engedi, gyűjtögetni szeretnék a faluban. Dr. Szerbné Kramcsák Ilona és 
a helytörténeti csapat segítségével a helyi betlehemes szokást kezdtem el felgyűjteni.  Szeretnék idős 
embereket is felkeresni, hátha találunk „helyi” kincseket, dalokat. Ebben kérem is mindenki segítségét! 
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-Hol lesz még lehetőségetek megmutatni magatokat, van-e felkérésetek fellépésre? 
-Örömmel mondhatom el, hogy nagyon rangos felkéréseink vannak: július 2-ra a Horvátkúti Falunapra, július 
30-ra a Vései Országos Kovácstalálkozóra hívtak bennünket. Természetesen műsorainkat szeretnénk a 
falunak is megmutatni, még gondolkozom ennek lehetőségén. Végül szeretnék köszönetet mondani Sávoly 
község Önkormányzatának, Kiss Mihály kántor úrnak, minden dalos társamnak, és mindenkinek, aki 
feladatot vállalt és segítette a csapat munkáját.  
 
MÁSODIKKÉNT KOVÁCS ZOLTÁNNÉT, CSILLÁT KERESTEM MEG. TUDOM, HOGY Ő A CSAPAT 
KRÓNIKÁSA.  
-Mit is jelent ez pontosan? 

-A napló vezetését végzem, amely tartalmazza a 
fellépéseink pontos időrendbeli vezetését. A 
fellépéseinket megörökítő képek és különböző 
meghívók találhatók benne. A fellépéseink során 
begyűjtött dedikációkat és köszöneteket is 
beleteszem. A legfelemelőbb nekem az 
óvodásoknak tartott előadás volt, mert többünk 
gyermeke és unokája is ott ült és csillogó 
szemekkel hallgatott bennünket.  
-Hogy érzed magad az együttesben, mi a 
véleményed a közös munkáról? 
-Köszönöm kérdésedet, nagyon jól érzem magam 
és szerintem nagyon jól összekovácsolódott a 
csapat.  

-Beigazolódtak-e az egy évvel ezelőtti elvárásaid, az elképzeléseidnek megfelelően alakult-e a 
munka, a közösség a Dalkörben?  
-Elmondhatom, hogy az elvárásaimat felülmúlta az a sok felkérés, amit ez alatt az 1 év alatt kaptunk. Nem 
is gondoltam volna, hogy a Dalkör ilyen sikeres lesz, és egy évesek sem voltunk, már megjelent a CD-nk. 
Nagyon örülünk, hogy évközben többen is csatlakoztak hozzánk. Nagyon elszomorít, hogy Jani bácsit 
elveszítettük és sajnálom, hogy már nem hallhatjuk a hangját és a vicceit, amivel nem egyszer feldobta a 
próbák hangulatát. Elmondhatom, szerintem minden Dalkör-tag nevében, hogy sikeres évet zártunk.  
 
AZ EGYÜTTES TÖBB TAGJÁT IS MEGKÉRTEM, HOGY MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT A KÖZÖS 
MUNKÁRÓL, A KIALAKULT KÖZÖSSÉGRŐL. HOGY LÁTJÁK AZ ELMÚLT EGY ÉV EREDMÉNYEIT, 
SIKEREIT?  
 
HERCEGNÉ KISS BOGLÁRKA: Az elmúlt egy év alatt teljesen összeszokott a kis csapatunk. A próbák és 
a fellépések remek hangulatban telnek. Rengeteg rendezvényre jutunk el, most már szereplőként, ahová 
eddig csak nézőként jártunk. Fellépéseink folyamatosak és sikert aratnak. Nagyon örülök, hogy 
lehetőségem van ilyen közösségbe járni.  
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ EDIT: Úgy gondolom, hogy nagyon jó közösség alakult ki. Mindenki jól érzi magát 
a Dalkörben. Minden héten találkozunk, népdalokat, katonadalokat énekelünk. Vidám hangulatban telnek a 
próbák. Az 1 éves múltunkra, ha visszatekintünk, voltak felkéréseink, aminek boldogan tettünk eleget: a 
templomban a karácsony előtti koncerten, az öregek ünnepségén, fesztiválokon. Nagyon jó érzés 
szerepelni, másoknak örömet szerezni. Látjuk, hogy énekelnek velünk, mert többnyire ismert dalokat 
énekelünk. Bízom abban, hogy még sokáig szórakoztathatjuk az érdeklődőket. Ezek az összejövetelek, 
legyen az próba, vagy fellépés, kikapcsolódást jelentenek minden kórustag számára. Az elmúlt egy évet 
mindenképpen sikeresnek ítélem meg. Köszönet illeti vezetőnket, Molnárné Csécs Ágnest. Remélem, még 
tovább fejleszthetjük magunkat a Sávolyi Dalkör fennmaradása érdekében. Köszönöm a lehetőséget és 
mindenkinek erőt, jó egészséget kívánok.  
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KÓCZA TIBORNÉ ILUS: Örülök, hogy én is tagja lehetek a Sávolyi Dalkörnek. Nagyon jól érzem magam, 
mert nekem felér egy gyógy terápiával minden próba, vagy szereplés. A közösség jó, igaz, néha vannak 
súrlódások, de mindig meg tudjuk beszélni. Úgy érzem, hogy az elmúlt egy év sok próbája lassan meghozza 
az eredményt, hisz egyre több helyre hívnak bennünket. Sajnos egy nótafával, nevettetővel kevesebbek 
lettünk, a hiányát még mindig érezzük. Hiányoznak a sok szép, régi nóták, a vicces refrének. Emlékünkben 
velünk van minden próbán és fellépésen. Az én emlékemben az utolsó dala mindig megmarad: „Van egy nóta, 
nem dalolja senki…” Köszönöm, hogy ezt leírhattam. 
KOVÁCS FERENCNÉ ANGYAL ÉS KOVÁCS FERENC: Egy héten egyszer, szerdán jövünk próbálni a 
Dalkörbe. Úgy gondoljuk, hogy mindenki szeret ide járni dalolni. Nagyon büszkék vagyunk, hogy már egy éve 
elmúlt, hogy megalakultunk. Büszkék vagyunk tanárunkra, Molnárné Csécs Ágnesre. Vezetésével 
megtanultuk a Passiót és el is énekeltük a Sávolyi Templomban. Köszönjük Kiss Mihály kántorunk segítségét 
is! Többször voltunk fellépni, és örömmel fogadjuk a felkéréseket. Nagyon szeretnénk, hogy továbbra is 
tudjunk a Dalkörbe járni és még sokat mulatni együtt.  
PÉTER JÓZSEFNÉ PIROSKA: Nekem nagyon sokat jelent a Dalkör, szeretek járni, úgy érzem, hogy 
összekovácsolódtunk. Ági a dalokat jól válogatja össze, és van türelme velünk foglalkozni. Úgy indultunk, 
hogy egymás örömére dalolunk, és a falu népének is szerettünk volna örömet szerezni. Most már a falun 
kívül is eljutottunk szerepelni, és még két felkérésünk van. Szeretjük együtt tölteni az időt, beszélgetünk, 
dalolunk, jókat bulizunk, és hamarosan kirándulunk is. 
VIDA TIVADARNÉ ETA MAMA: A legidősebb tagja vagyok a dalkörnek, imádok énekelni és a Dalkörbe 

járni! Most már több helyre 
hívnak bennünket, ez azt 
jelenti, hogy jó munkát 
végeztünk az elmúlt egy 
évben. Még nagyon sok dalt 
szeretnék elénekelni ezzel a 
csapattal! 
FARKASNÉ FARKAS 
KATALIN: 2010. július végén 
csatlakoztam a Dalkörhöz, 
somogysámsoni vagyok. Nagy 
lelkesedéssel jöttem, és 
szeretettel fogadtak a 
sávolyiak. Ha tehetem, minden 
szerdán részt veszek a 
próbákon. A fellépéseken 
örömmel szerepelek, a közös 

programokon nagyon jól érzem magam.  
SZŐKE CSABA: Köszönöm kérdésed! Gyorsan eltelt az elmúlt egy év, nem csoda, hiszen „önként és 
dalolva” állt össze a Sávolyi Dalkör. Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban. Ezúton is 
megköszönöm Molnárné Csécs Ágnesnek, hogy rendületlenül összetart és tanít bennünket. A gyakorlás 
egyhangúságát észre sem véve a felkészülés izgalmában csak rohant az idő. A közös munka összekovácsolta 
a csapatot. Lassan családiassá alakult a mi kis közösségünk. Nagy veszteség a csoportnak az egyik 
férfitagunk, Szabó János elvesztése. Ő volt a legidősebb és az egyik legjobb hangú férfi. Nehezen is 
bírjuk hangerővel a nők mellett! Az elmúlt évet mindenképpen sikeresnek látom, hiszen környezetünkben 
szinte minden rendezvényen részt vettünk. Ezzel sok embert jó kedvre derítettünk, és azt a napot szebbé 
varázsoltuk. Nem csak másoknak, hanem saját magunknak is. Remélem, hogy a jövőben is így lesz! 
 
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a válaszokat! További jó egészséget kívánok a munkátokhoz! Sok 
sikeres fellépést és szereplést az együttesnek! Éljen a Sávolyi Dalkör!   Pálfi Lászlóné 
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ÚRNAPI KÉPEK 
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra esik az Úrnapja. Ezen a napon „Krisztus titokzatos 
testét” ünnepli az egyház. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az 
oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid 
szertartás céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé 
rózsaszirmot szórnak. Sávolyon is így történt az Úrnapjának ünneplése.  
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NAGGYÁ TENNI SÁVOLYT! 
MÁSODIK ÉVE VAN LEHETŐSÉGÜK A SÁVOLYI GYEREKEKNEK AZ INGYENES TÁBOROZÁSRA. EZ 
ÚGY LEHETSÉGES, HOGY SÁVOLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ÉS ALPOLGÁRMESTERE 
TISZTELETDÍJUK EGY RÉSZÉT FELAJÁNLOTTÁK A SÁVOLYI GYEREKEK TÁBOROZTATÁSÁRA. 
TAVALY 24 GYEREK TÁBOROZOTT SZIGETSZENTMÁRTONBAN INGYEN. AZ IDEI NYÁRON 6 
GYEREK VESZI IGÉNYBE EZT A LEHETŐSÉGET ÉS A GOSZTI-TÓKA SZABADIDŐKÖZPONTBAN 
FOGNAK TÁBOROZNI GOSZTOLÁN.  
NAGYON FONTOS DOLOGNAK TARTJA SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A JÓ KÉPESSÉGŰ, 
TEHETSÉGES GYEREKEK TÁMOGATÁSÁT, TEHETSÉGÜK, SZORGALMUK ELISMERÉSÉT. AZT, 
HOGY PÉLDÁT ADJANAK A FIATALOKNAK ARRA, HOGY MENNYIRE FONTOS DOLOG A TUDÁS, 
ÉS EZÉRT MINDENT MEG KELL TENNI, MERT CSAK ÍGY TUDUNK IGAZÁN TÉRSÉGÜNK, 
FALUNK, CSALÁDUNK HASZNÁRA LENNI ÉS NEM UTOLSÓSORBAN BOLDOG, EREDMÉNYES 
FELNŐTT ÉLETET ÉLNI. EZÉRT IS FOGADTA EL A TESTÜLET A POLGÁRMESTER JAVASLATÁT, 
HOGY KÜLÖN JUTALOMBAN RÉSZESÍTSE AZOKAT A SÁVOLYI FIATALOKAT, AKIK 8 ÉVEN 
KERESZTÜL JELES, VAGY KITŰNŐ EREDMÉNYT ÉRTEK EL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TANULMÁNYAIK SORÁN. SAJNOS ILYEN NYOLCADIKOS GYEREKÜNK CSAK EGY VAN, OSVÁTH 
ROLAND. ÍGY MOST AZ ÉV VÉGI FOGADÁSI ÜNNEPSÉGEN, MELYET A SÁVOLYI 
KÖRJEGYZŐSÉGEN TARTOTTUNK, ROLAND ÁTVEHETTE AZ ÖNKORMÁNYZAT KÜLÖN 
AJÁNDÉKÁT IS. PÁR KÉRDÉST TETTEM FEL NEKI EBBŐL AZ ALKALOMBÓL.  
 
-Rolikám, először is szeretnék gratulálni neked ehhez a szép eredményhez és természetesen a 
sávolyi képviselő-testület ajándékához is. Hogy érintett, hogy élted meg a Körjegyzőségen tartott 
fogadáson polgármesterünk bejelentését? 

-Megilletődtem és váratlanul ért a 
polgármester úr bejelentése. Megtisztelve 
érzem magam, hogy nyolc éves jeles, illetve 
kitűnő tanulmányaimat külön értékes 
ajándékban részesítették. 
-Mire fogod felhasználni ezt az összeget? 
-Egy laptopot szeretnék vásárolni az 
ajándékutalványon. 
-Mi a terved a jövőre vonatkozóan? 
-Szeretném elvégezni a közgazdasági 
szakközépiskolát, utána főiskolára, vagy 
egyetemre szeretnék menni.  
-8 éven keresztül kitűnő, vagy jeles 
osztályzatot kaptál, ez dicséretes dolog! Mi 
a titka ennek az eredményes 
teljesítménynek? Mit üzensz társaidnak, 
akik az általános iskola padjait koptatják 
még? 
-Amikor az iskolából hazaértem, a nagymamám 
mindig az íróasztalhoz parancsolt és mindig 
azt mondta: Legelső a tanulás, utána a játék! 
Társaimnak azt üzenem, hogy szorgalmasan 
tanuljanak, mert a tanulásnak meg lesz az 
eredménye. Amit megtanulunk, azt nem veheti 
el senki sem! 
Kívánom, hogy álmaid, vágyaid teljesüljenek 
és szüleiddel együtt mi sávolyiak is büszkék 
lehessünk rád.  
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Roli édesanyját, Osváth Lajosnét, Erzsikét is megkérdeztem.  
-Erzsike, ugye életed egyik legszebb napját élted át a mai nap folyamán? 
-Igen, tényleg életem egyik legszebb napja ez, hiszen egy anya akkor a legboldogabb, ha a gyermeke sikert 
ér el az életben.  
-Tudom, hogy a fiad nevelésében, a napi feladatainak elvégzésében a nagymama, id. Osváth Lajosné, 
Piroska néni oroszlánrészt vállalt, hisz ti dolgoztatok, dolgoztok. Ennek ellenére a szülőké a 
felelősség. Hogyan ment nálatok a számonkérés, a gyerek ellenőrzése, nevelése? 
-A nagymama minden nap lelkesen ösztökélte a fiamat a tanulásra, ki is kérdezte tőle a tananyagot, így 
mire hazaértem, Roli már meg is tanulta a leckét. Nagy ritkán előfordult, hogy a mama nem ért rá, akkor én 
ellenőriztem le a tanulását, ameddig szükség volt rá. 
-Ilyen esetben az édesapák büszkék, a nagymamák boldogságukban sírnak. S az édesanyák? 
-Az édesanyák büszkén sírnak. Igazán akkor lesznek boldogok, ha a későbbiekben is sikert ér el a 
gyermekük.  
-Erzsike! Kívánom, hogy sok-sok- ilyen boldog napot éljetek még át a fiatok sikerei és boldogsága 
miatt.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
 

 
A FOGADÁSON RÉSZVEVŐ SÁVOLYI GYEREKEK, 
AKIK KÖNYVJUTALMAT KAPTAK KITŰNŐ, VAGY 

JELES TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÜKÉRT. 
 

Üst Lili 1. osztály 
Üt Fanni 1. osztály 

Csordás Bence 1. osztály 
 

Kovács Elizabet 2. osztály 
Mészáros Dávid 2. osztály 

 
Egyed Balázs 3. osztály 

Gáspár Elizabet 3. osztály 
Péter Márk Béla 3. osztály 

 
Schmid Stephanie 4. osztály 

Üst Botond 4. osztály 
 

Gyarmati Dániel 7. osztály 
 

Osváth Roland 8. osztály 
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