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Hűvös az éj, hideg a szél, 
halványabb a napsugár, 

  
Ki tudja már a sok gólya, 

a sok fecske merre jár. 
  

Elhervadtak a virágok, 
sárgulnak a levelek, 

  
A szőlősben szüretelnek 
a szorgalmas emberek. 

  
Körtét, almát, szilvát, diót 

szedeget a sok gyerek, 
  

Előbújnak a szekrényből 
sálak és pulóverek. 

  
Kora reggel már dér fedi 

odakinn a földeket, 
 

Elbúcsúzik a fényes nyár, 
siratja erdő s berek. 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egész nyáron folyt a munka a községben. Az Önkormányzat által alkalmazott munkások folyamatosan szépítették a községet. 
A száraz időjárás miatt kevesebbszer kellet füvet nyírni, így jutott idő a Vasútállomás előtti útszakasz letisztítására, ami ennek 
nyomán kétszeresére szélesedett, ezért biztonságosabbá vált ott a közlekedés. A Szabadság utca végén lévő ligetes részt szintén 
kipucolták, elegyengették ott a talajt. Tovább folytatódott az árkolás, megkezdték a munkások a Rákóczi utcában is az ásást.  
 
 

 

A NYUDUVÍZIG által foglalkoztatott emberek folytatják a Berekben a munkát. A Fekete szigeten, nagyon szép 
környezetben, védett természeti értékeink között dolgoznak a munkások. Érdemes ide kerékpárral kilátogatni, egy- egy csendes 
órát eltöltve kipihenhetjük a mindennapok fáradalmait. Ha szerencsénk van, akkor védett és féltve óvott madarakat és más 
állatokat is megfigyelhetünk.   
 

 
 
 
Gyarmati Dániel az általános iskola nyolc évfolyama alatt mindvégig kitűnő 
és jeles bizonyítványt produkált. Ezt az eredményes nyolc évet jutalmazta 
Sávoly község képviselő-testülete, amikor a júniusi tanévzáró ünnepi 
fogadáson Bobek József István polgármester átadta Daninak a 150 ezer 
forintos számítástechnikai utalványt. A nyár folyamán Dani megvette a sok 
extrával felszerelt laptopot, amely nem csak a tanulmányait segíti, hanem a 
szabadidejét is szívesen tölti előtte. Szeptemberben Fonyódon, a Mátyás 
király Gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait. Sikeres és 
eredményes tanulást kívánunk a gimnáziumban is! 
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AZ ÚJ PLÉBÁNOS 
 

2012. augusztus 1-től Orvos Levente saját kérésére, Balás Béla püspök úr beleegyezésével Balatonszárszón folytatja 
Istennek ajánlott szolgálatát. A mi egyházi körzetünkbe a püspök úr Göndics János plébános urat nevezte ki, ő 
végzi az Úr szolgálatát nálunk, Sávolyon is. A lelkipásztori szolgálat olyan, hogy mindenkivel kapcsolatot kell 
tartani, mindenkit ismerni kell, hisz bármi történhet: keresztelő, esküvő, Isten ne adja, temetés…, ezért jó, ha 
tudjuk, ki is a plébános. Megkértem a plébános urat, hogy a Sávolyi Hírmondó lapjain keresztül is mutatkozzon be 
Sávoly község lakosainak.  
 

"Mindent Isten nagyobb dicsőségére!” 
Istenhívő szüleim három gyermeke közül elsőként születtem meg Nagykanizsán, 
immár harmincnyolc éve, 1974. május 10-én. Húsznapos koromban részesültem a 
keresztség szentségében, itt az Alsóvárosi templomban, majd növekedve, 
rendszeresen részt vettem a „régi rendszer vallásszabadságának vívmányaként” a 
szombatonkénti sekrestyebéli hittanórákon. 

 
Középiskolába a Győri Bencés Gimnáziumba jártam, aminek sok mindent 
köszönhetek, mind tudásbeli, mind lelki gyarapodásban és persze a jó barátokat és 
atyákat, akikkel az óta is, kevésbé intenzíven, de tartom a kapcsolatot. Harmadik év 
felénél, két osztálytársammal együtt elolvastuk Don Bosco életét. Nagyon 
megtetszett, hogy egy vidám Szalézi Társaságot alapított és hogy a fiatalokkal 

foglakozott, így jelentkeztünk szalézinak. Egy év szombathelyi noviciátus után Óbudára mentünk a Tanulmányi 
Házba, ahonnan a Piarista Kalazantínumba jártunk teológiára. Nagyon jó volt, hogy több szerzetesrendből 
valók együtt tanulhattunk. Piaristák, jezsuiták, domonkosok, kármeliták, premontreiek és szaléziak.  

Kissé elbizonytalanodtam és Gyökössy Bandi bácsi javaslatára, megnéztem az „érem másik oldalát” is. Két 
évig dolgoztam Nagykanizsán, a Pszichiátrián ápolóként és foglalkoztatóként besegítve az orvosoknak terápiás 
csoportokba. Szembesültem élettel, halállal, alkoholbetegséggel, skizofréniával, depresszióval…  

Polgári szolgálat, majd tanulás és öt év könyvtári munka következett. Mindezek a tapasztalatok meghatározóak 
az életemben, az emberek megismerésében, kapcsolatok kialakításában pedig sokat segít.  

Mindezekkel párhuzamosan, ez idő alatt is szinte folyamatosan foglalkoztatott, hogy hosszú távon merre 
tovább? Még papságra való jelentkezésem előtt, intenzívebben besegítettem plébániánkon a liturgiába, 
áldoztatásba, ministránsokkal való foglalkozásba, hogy még szebb legyen a szentmise.  

Harmincadik évemet betöltve, megszületett bennem, hogy a papi szolgálat az én utam és talán ehhez kaptam is 
némi talentumot. 

Első szolgálati helyem káplánként Siófokon volt 2 éven keresztül, majd 1 év következett Kaposváron a 
Székesegyházban. Idén, június 30-án kaptam meg a következő, most már önálló feladatra szóló helyezésemet 
Somogysámsonba. Szeptembertől 9 település tartozik egyházközségünkhöz. 

Előszörre ennyit gondoltam bemutatkozásként, és megköszönöm, ha megtisztelnek az itt lakók a bizalmukkal. 
Göndics János 
 
 

Köszönöm szépen a bemutatkozást. Kívánom, hogy érezze jól magát „nálunk”, s cselekedeteit, munkáját Isten 
áldása kísérje, és a Szűzanya védelmezze minden napjaiban.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KULTURÁLIS ROVAT 

 
ÉRDEMES MEGHALLGATNI.., ÉRDEMES MEGNÉZNI.., ÉRDEMES ELOLVASNI.., ÉRDEMES ELMENNI...  
 
KULTURÁLIS HÍREKKEL EDDIG IS SZOLGÁLTUNK ÖNÖKNEK, DE ETTŐL A SZÁMTÓL KEZDVE 
RENDSZERESÍTJÜK A TÁJÉKOZTATÁST. KEVESEN TUDJÁK, HOGY A KÖZSÉGÜNKBEN ÉLŐ MÉRI ISTVÁNNÉ 
BEKK IBOLYA ÉVEK ÓTA ÍROGAT: VERSEKET, NOVELLÁT, ÜNNEPI KÖSZÖNTŐKET. ŐT KÉRTEM MEG, 
HOGY VÁLASZOLJON KÉRDÉSEIMRE ÉS MUTASSA BE FÉLTVE ŐRZÖTT „KINCSEIT”. 
 
-Ibolya! Mióta írogatsz? Mi volt az első „műved”? 
-Középiskolás koromban kezdődött. Nagy hatással volt rám a zene és a versek, igaziból hatottak az érzelmeimre. Engem is 
utolért a végzetes szerelem. Általában „plátói” szerelmeim voltak. Olyanok, akik engem nem is ismertek, de nekem gyorsabban 
dobogott a szívem, ha az utca másik oldalán megpillantottam a „nagy Ő-t”. Egy ilyen szituáció hozta ki belőlem az első 
versikét. Az volt az érdekessége, hogy minden versszak négy-négy sorának az első szava ugyanaz volt. Sajnos eltűnt, de a kb. 
13 versszakból az első kettőre jól emlékszem. Íme: 
 
Tudom, hogy az élet gyorsan tovaszáll, 
Tudom, hogy a boldogság hozzám ritkán jár,  
Tudom, hogy a bánat gyakran rám talál, 
Tudom, hogy a szívem csak teérted fáj. 
 
 

Téged megszeretni nem volt nehéz tán, 
Téged elfeledni nem is tudlak már, 
Téged gyakran látni nagy-nagy boldogság, 
Téged sosem látni nagy szomorúság. 
 

 
-Van-e recepted, kialakult módszered az írásra? Mi inspirál téged? 

-Van egy olyan tulajdonságom, hogy valakinek egy-egy szavára, mondatára rímekben 
válaszolok. Valamiről rögtön beugrik egy másik valami. A hangulatom, az érzéseim 
inspirálnak. Éppen ezért, amikor felkérésre írok verset egy előre megadott témára, ahhoz 
több idő kell. Általában este jön az ihlet. Gyakran az ágyból kelek fel, mert akkor jut eszembe 
néhány sor és azt azonnal leírom. A kezdet a legnehezebb, a folytatás könnyebben megy. Ha 
kész a „mű”, akkor elolvasom, belejavítok, egész sorokat is átírok. Amikor végleges formában 
papírra vetem, legtöbbször még akkor is találok egy- egy jobb, szebb, találóbb kifejezést. 
Lehet, hogy sokan gagyinak tartják az írásaimat, de én Petőfihez tudnám leginkább 
hasonlítani a stílusomat. (Bocsánat Petőfi Sándor, hogy én egy kis „porszem”, hozzád merem 
hasonlítani magam!) Szeretem az egyszerűt mindenben, így a versekben is. Legyen első 
olvasásra bárki számára érthető. Nem nagyképűségből mondom, de tudnék rímtelen, hosszú 
sorokból álló szabad verseket is alkotni, de azok unalmasabbak lennének, s már-már a 

prózához állnának közelebb. 
 
-Milyen körben, kiknek mutattad meg az alkotásaidat? 
-Írásaimat először mindig annak mutatom meg, aki éppen a közelemben van. Édesanyámnak, férjemnek, nagylányomnak és 
természetesen a kollégáimnak. Ha meglepetés verset írok, akkor is kikérem valamelyik kolléganőm őszinte véleményét. A 
tanítványaimnak is felolvasok néhányat. Sőt, a 7. osztályos irodalom órán adtam azt a feladatot a gyerekeknek, hogy mindenki 
írjon 4 soros verset a szülőhelyéről. Hasonlót, melyet Arany János írt Szülőhelyem című versében:  
 
Szülőhelyem Szalonta, 
Nem szült engem szalonba. 
Azért vágyom naponta 
kunyhóba és vadonba. 
 
 
Amíg a gyerekek próbálkoztak, addig jómagam mind a négy faluról írtam. Aztán mindnyájan felolvastuk szerzeményeinket. 
Született néhány ügyes rímfaragás. Néhány évvel ezelőtt írtam egy novellát a Nemesvidi Hoy Tibor Általános Iskola által kiírt 
felnőtt „Tollforgató” pályázatra, melyen díjat kaptam. Tavaly szintén beküldtem egy novellát és egy verset, szintén díjazták a 
munkáimat. Ez picit nehezebb feladat volt, mert kötött témában, 10 előre megadott szó kötelező felhasználásával kellett 
megírni a pályamunkát. Egyébként, amikor a felsős tanulók fogalmazás dolgozatot írnak, én is választok egyet a 3 cím közül és 
megírom a fogalmazást. Fel is olvasom nekik, hogy jobban megértsék, mitől lesz egy fogalmazás érdekes, élvezhető, kerek, 
egész. Ünnepségekre (farsang, gyermeknap, karácsony) is írogatok, így szülők is hallhatják, bár nem kell feltétlenül tudniuk, 
hogy én írtam.  Az idei ballagáson elhangzott versek egyikét is én írtam, és most kérésedre, közzéteszem: 
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SZÜLEINKNEK 
 
Drága jó szüleink, akik nekünk életet adtatok, 
Láthatjátok, mennyit nőttek lányaitok, fiaitok. 
Kiskorunkban boldogan öletekbe vettetek, 
Esténként szép mesékkel álomba dédelgettetek. 
 
Ahogy aztán növögettünk, kevésbé bújtunk hozzátok, 
Mások előtt ezt már gyerekesnek találtuk.  
Észrevettük arcotokon, hogy egy kicsit fáj néktek, 
Ám szó nélkül, szeretettel ezt is elviseltétek. 
 
Nagyon sokat dolgoztatok, fáradtatok érettünk, 
Próbáltatok mindig jó példát mutatni nékünk! 
Nyomon követtétek minden lépésünket,  
Okos szóval, türelemmel neveltetek minket. 
 
Minden reggel kérleltetek a szépre és a jóra,  
Sajnos, gyakran nem hallgattunk az intő szóra. 
Azt gondoltuk, mi már elég nagyok vagyunk, 

Segítségetek nélkül, egyedül is boldogulunk. 
 
Most, ahogy itt állunk, s minket ünnepeltek, 
Hiába titkolnánk, szemünkből könnycseppek peregnek. 
Rádöbbenünk lassan, az élet nem játék, 
Néhány évig kell még a biztos szülői háttér. 
 
Kedves édesanyák, édesapák, azt kérjük tőletek, 
Bocsássátok meg elhibázott rossz tetteinket. 
Ígérjük, a jövőben komolyabbak leszünk, 
Új iskoláinkban is jól megálljuk a helyünk. 
 
Szeretnénk, ha szemetekben örömkönny ragyogna, 
Ha büszkék lehetnétek lányaitokra, fiaitokra. 
Adjon nektek a jó Isten hosszú, boldog életet, 
Hogy még sokáig lehessünk szerető, gondoskodó 
gyermekeitek. 

 
 
Tanév végén kedves kollégáimnak versben köszöntem meg a ballagás megszervezéséhez nyújtott segítségüket. Amikor 
Molnárné Csécs Ágnes kolléganőtől elköszöntünk, szintén írtam egy szomorú-vidám verset. Szomorút, mert nem találkozunk 
naponta, de a végét vidámmá fogalmaztam, hogy azért „Sajnos látjuk még hetente kétszer, s irigykedünk, amiért ő már 
pihenhet, későn kelhet.  
Kedvenc versem a Mozaikok a hazaszeretetről. Igaz, nem teljesen az enyém, mert ismert versek sorait „ollóztam” össze a saját 
gondolataimat beleszőve. Így szól a vers:  
 
MOZAIKOK A HAZASZERETETRŐL 
Itt születtem én, ezen a tájon, a lángoktól ölelt szép 
Magyarországon. 
Merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, s ahonnan egyre 
többen el-, s kivándorolnak. 
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
Nem láthatja a sok gyönyörű természeti csodát. 
Idelent tenger virág nyílik tarkán körülötte, 
Ha nem volna mesés, a vándormadár vissza se jönne. 
Én is el-elmegyek más országot látni, 
De mint a föl-földobott kő, lelkem hazavágyik. 
Egész úton hazafelé szívem azt dobogja: 
Szülőföldem szép határa, mikor látlak újra? 
Magyarnak lenni tudod, mit jelent? 

Azt, hogy tested-lelked egy hazát szeret. 
Délibábos ég alatt kolompol Kiskunságnak száz kövér 
gulyája, 
S te semmi pénzért nem cserélnéd Párizs Eiffel-tornyára. 
Ez a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt, 
Küzdöttek, hogy élhetőbbé és szebbé tegyék e hont. 
Ma megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán, 
Hogy milyen lesz országunk, rajtunk bukik vagy áll. 
Lehet, hogy gazdagságot, hírnevet más országokban lelsz, 
Vélt boldogságod megzavarja, hogy idegenben kelsz. 
A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. 

 
Köszönöm, hogy általad, az újságon keresztül egy másik oldalamat is megismerhetik az emberek. Látszólag, „zord”, kissé 
szigorú ember vagyok. Igen, a gyerekekkel szeretettel, de ha kell, szigorúan kell bánni, csak így lehet őket a jó felé terelgetni. 
Egyébként szeretem az embereket, szeretek jót tenni, szándékosan soha nem bántanék meg senkit. Haragtartó sem vagyok. 
Igaz, a véleményemet szemtől szembe szeretem elmondani, de sajnos ezt időnként személyes sértésnek fogják fel, holott 
eszemben sincs senkit sértegetni. Nálam a keményebb külső érzékeny, segítőkész lelket rejteget. 
 
ÖSSZETARTOZÁS 
Az ember nem szerethet egyformán mindenkit. 
Nem baj, ha a sok vélemény különbözik.  
Legfontosabb, hogy embertársainkat tiszteljük,  
Egymásért, s ne egymás ellen cselekedjünk. 
 
 
Köszönöm szépen a bemutatkozást. Egészségben gazdag, alkotásban termékeny éveket kívánok neked! 
 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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SÁVOLYI ARCOK-SÁVOLYI SORSOK 
 
EBBEN A SOROZATBAN SÁVOLYI EMBEREKET MUTATUNK BE, AKIKKEL TALÁLKOZHATNAK AZ UTCÁN, A BOLTBAN, A 
TEMPLOMBAN, VAGY BÁRHOL, ESETLEG A SZOMSZÉDJUK IS LEHET. MINDEN KIVÁLASZTOTT UGYAN EZT A 10 
KÉRDÉST KAPJA, TEHÁT A KÉRDÉSEK EGYFORMÁK, CSAK AZ ARCOK ÉS A SORSOK VÁLTOZNAK. ELŐSZÖR SÁVOLY 
KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK, BOBEK JÓZSEF ISTVÁNNAK TETTEM FEL A KÉRDÉSEKET.  
 
1.Mi volt élete legfelejthetetlenebb, legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit szívesen újra átélne? 
 
Természetesen Gyermekeim születése. Nagyobbik Leányom, Janka születésénél személyesen asszisztálhattam, 
bent voltam a szülőszobán, ma úgy mondanák papás szülés volt, de ez 90-ben nem igazán volt természetes.  
 
2.Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 
 
Szeretteim elvesztése. Édesapám, s imádott Nagyapám elvesztése, hisz ami vagyok, az belőlük fakad, s hiányzik az 
Ő iránymutatásuk mind a mai napig. 
 
3.Melyik a kedvenc könyve? Miért éppen ez? 
 
Wass Alberttől a Kard és Kasza, mindenkinek ajánlom. Hogy miért pont ez, talán a mindenkori aktualitásáért. Mert 
több mindenről szól, s sok minden levehető belőle, a magyarságunk, egy család kialakulása, de talán a legfontosabb 
üzenete, hogy meg van a harcnak és az építésnek az ideje. S csak harcolni nem lehet, építeni is kell. 
 
4.Hogyan látja Sávoly jövőjét? Mit tenne, javasolna a szebb évekért? 
 
Hiszem, hogy Sávolynak van jövője, s nem is akármilyen. S azt teszem, azt segítem elő, hogy ez a jövő 
megvalósuljon.  
 
5.Miben hisz, bízik? 
 
Sávoly jövőjében, a jóban, s az emberekben. 
 
6.Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 
 
Sok mindent, de talán a legjobban víz mellett lenni, s valamilyen vizes sportot csinálni, vagy semmi mást, mint 
bámulni a vizet. 
 
7.Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a BARÁTSÁG és mit a SZERETET? 
 
A barátság egy hosszabb, s mélyebb stádium, mint a szeretet. Lehet valaki barát miközben nem biztos, hogy 
szeretem a pillanatnyi cselekedetét. Ritka a Barátság. Szeretet egy relatíve pillanatnyi érzelmi állapot, a Barátság 
teljesen más. Szép a magyar nyelv. 
 
8.Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud tolerálni, elviselni, elfogadni? 
 
Minden emberi tulajdonságot el lehet és el kell fogadni, hisz az, az emberi természetből adódik.  De talán a 
legkevésbé tudom elfogadni az emberi butaságot, s az ebből adódó cselekedeteket. De ezért szép az emberiség, 
mert nem vagyunk egyformák. 
 
9.Mi az az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 
 
A munkából eredő hibázást, mivel azt a jobbító szándék vezérli. 
 
10.Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne Ön előtt, és 3 kívánságát teljesítené a való életben, mi lenne az?  
 
Családomnak a boldogság, s a munkámban a siker, mert ha meg van a siker, az Sávoly boldogulásához vezet. 
 
Köszönöm szépen a válaszokat!                                                                                               Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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NYÁRI SZEREPLÉSEK 
A SÁVOLYI DALKÖR 2012 NYARÁN NAGYON SOK HELYEN VOLT SZEREPELNI, SOK-SOK EMBER ELŐTT VOLT 
LEHETŐSÉGÜK ÉNEKELNI. MINDEN FELLÉPÉSÜK NAGY SIKER VOLT. MOLNÁRNÉ CSÉCS ÁGNEST, A 
DALKÖR VEZETŐJÉT KÉRDEZTEM AZ ELMÚLT IDŐSZAKRÓL, A NYÁRI SZEREPLÉSEKRŐL.  

Mi újság a Dalkör háza táján? 
Alig múlt két éves a Sávolyi Dalkör, máris nagyon szép „múlttal” rendelkezik. Sok, 
jó hangulatú próba, beszélgetés, közösség formáló összejövetel, élményekkel teli 
kirándulás és főként a sok-sok szereplés, ami emlékezetessé teszi az elmúlt nyarat. 
Közben észre sem vettük és mi is alakultunk, formálódtunk. Bátran mondhatom, 
hogy jókedvű, egymásért és a Dalkörért fegyelmezetten, felelősséggel, szívesen 
dolgozó jó csapattá váltunk. Mindig hangsúlyozom, hogy az együtt dalolás élménye 
és a közösség, ahová tartozhatsz a lényeg. Ha még szerepelni is meghívnak, az 
plusz ajándéka, hozadéka ennek a tevékenységnek.  
A Dalkör komoly fejlődésen ment keresztül. Bővült a műsorunk is. Sávolyi 
dalcsokor, A bor dicsérete című összeállítás, Galga-menti verbunk és csárdás 
dallamok és a kedvenc Nosztalgia katonadalok – saját gyűjtésű katonadalokkal 

kiegészítve- alkotják a műsorainkat. Most, ahogy összeszámoltam, én is meglepődtem, hogy majdnem másfél órányi műsorunk 
van.  
Merre jártatok a nyáron? 
Falunapokra, fesztiválokra és örömünkre, nagyon rangos, országos hírű 
rendezvényekre is meghívtak bennünket. Minden felkérésre lelkesen készültünk, és 
minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a közönséget megtiszteljük.  
A sort a Somogysámsoni Csülökfőző versennyel kezdtük május 27-én.  Június 30-ra 
két fellépés is jutott: délután Horvátkúton a Falunapon, este Balatonkeresztúron a 
Népdalkörök Találkozóján szerepeltünk nagy sikerrel.  
A Sávolyi Fesztivál július 7-én került megrendezésre. Az Önkormányzat jóvoltából 
velünk baráti kapcsolatban álló együttesek is eljöttek. Mivel senki sem próféta a 
saját hazájában, nagy izgalommal álltunk itthoni közönségünk elé. Úgy érzem, nem 
vallottunk szégyent.  
Július 21-én Vése, az Országos Kovácstalálkozó, majd július 29-én a Mesztegnyői 
Rétesfesztivál és Falunap következett. Augusztus 4-re is két fellépés jutott. Kora délután Marcali-Gomba falunapján, este 
Sávolyon, a Kávézó rendezvényén énekelhettünk.  
Augusztus 11-én Marcali-Boronka színpada jött a sorban.  
Augusztus 20-án pedig méltó lezárása volt ennek a sikeres szereplés sorozatnak Balatonbogláron, a Balatonboglári Napok 
Szüreti Fesztiválján. Soha rosszabb nyarat! 
Milyen tapasztalatokkal, tanulságokkal lettetek gazdagabbak? 
Köszönöm mindenkinek, idegennek és barátnak, aki segítő hozzáállásával, bíztató, elismerő szavaival megerősített bennünket 
abban, hogy jó úton járunk és a dalolás nem csak nekünk, hanem a bennünket hallgató közönségnek is örömet jelent. A sok 
szép siker, a tapsok, a visszatapsolások, a velünk éneklő közönség -akik sokszor még táncra is perdültek-, feledtette velünk a 
nehézségeket, a néha kemény munkát. A mosolygó, jókedvű arcok számunkra azt jelentik, hogy érdemes az embereknek ebben 
a feszültségekkel teli világban egy kis felszabadult szórakozást nyújtani. Én csak megköszönni tudom minden kedves dalos 
társamnak és családtagjaiknak, hogy egyéni érdekeiket félretéve, mindent megtettek ebben a nem könnyű „menetelésben” 
azért, hogy a Dalkör sikeresen szerepeljen. Egy kicsit Sávoly község hírét is elvittük olyan helyekre, ahol talán nem annyira 
ismerték. Nem hoztunk szégyent a falunkra!  
Mindenkinek azt kívánom, hogy a szürke hétköznapokra is raktározzon el ezekből az élményekből és a továbbiakban is jó 
egészségben, töretlen jókedvvel vegyen részt a Sávolyi Dalkör munkájában.  

Köszönöm a beszélgetést. További örömteli és kitartó munkát és természetesen sikeres fellépéseket kívánok a Dalkörnek!   
Pálfi Lászlóné 
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SZÜLŐK-GYERMEKEK-NEVELŐK 

ELRÖPÜLT A NYÁR, VELE EGYÜTT A MYÁRI SZÜNET. VÉGET ÉRTEK A GONDTALAN, KELLEMES, „AMIT 
AKAROK, AZT CSINÁLOK” NAPOK. BEKÖSZÖNTÖTT A SZEPTEMBER, ÉS MEGKEZDŐDÖTT A 2012/13-AS 
TANÉV. ÜSTNÉ SZÉP GYÖNGYI ÓVÓNŐT ARRÓL KÉRDEZEM, HOGY Ő HOGYAN HANGOLJA RÁ A 
GYERMEKEIT AZ ISKOLAI SZÜNET UTOLSÓ HETEIBEN ÉS A TANÉV ELEJÉN AZ ISKOLÁRA, A TANULÁSRA, A 
GYEREKEK FONTOS FELADATAIRA.  

 

Vége van a nyárnak. 
Megkezdődött az iskola, 
ezáltal a gyerekeknek a 
tanulás, a munka. Az 
iskolára való „ráhangolódás” 
nálunk igazából augusztus 
közepén kezdődik. Addig, 
vagyis a nyári szünetben 
inkább csak beszélgetünk az 
iskoláról, az osztálytársakról, 
a tanárokról, az átélt 
élményekről, valamint a 

leendő tantárgyakról is. Amit én mindennap kértem és 
elvártam a gyerekektől, az az olvasás volt. Bármit lehetett 
választani, amit találtak itthon: mesekönyvet, 
verseskönyvet, szótárt, képregényt, újságot. Persze, amíg 
nyaraltak valahol, addig ez nem volt kötelező. 

Augusztus közepétől minden délután egy kis időt 
tanulással töltöttünk; előtte már többször megemlítettem 
nekik, hogy így lesz majd, tehát felkészülhettek rá 
gondolatban. Mégis, mikor elővettük az elmúlt tanév 
tankönyveit, nem voltak túl lelkesek, de aztán belejöttek. 
Átismételtük, illetve átolvasták a múlt év lényegesebb 
tananyagait. Nálunk napirenden volt a matek, a nyelvtan, 
az írás, az olvasás, + a német, a történelem, a 
természetismeret, mivel a gyerekeink a 3. és 6. osztályba 
járnak. Minden nap írtak, másoltak, matekoztak. A 
feladatok megoldását, a helyesírást mindig ellenőriztük, 
aztán kijavították. Igaz, ezt már nem akkora lendülettel és 
lelkesedéssel. Mivel lehetőségünk van rá, az Interneten is 
kerestem feladatokat a gyerekeknek, így érdekesebb volt a 
tanulás, mintha csak papíron dolgoztak volna.  

Augusztus vége felé megbeszéltük, hogy milyen eszközök 
hiányoznak, amelyek szükségesek az iskolakezdéshez. 

Együtt elmentünk bevásárolni, mindenki választhatott 
magának ceruzát, tollat, radírt, ceruzahegyezőt, füzetet, 
füzetborítót, címkét, órarendet. Megvettük a 
könyvkötőfóliát és a lányoknak az új tolltartókat is. A 
tornacipő, a tornafelszerelés beszerzése is közös élmény 
volt.  

Mindegyik gyerekkel kiválogattam az íróasztalán és a 
fiókjában lévő dolgok közül azt, ami még használható, 
illetve amire már nincsen szükség. Rendet raktak, helyet 
hagytak az új könyveknek, füzeteknek, amit meg is kaptak 
az első nap az iskolában. A füzetek és a könyvek bekötése 
főként az én reszortom volt, a gyerekek a füzetek bekötőit 
válogatták és a címkéket ragasztgatták nagy lendülettel.  

Szeptember első napjaiban az iskolából hazaérve 
ellenőrzöm, hogy kész-e az írásbeli házi feladat, a szóbeli 
leckét felmondják, a táskájukat elpakolják, a tolltartót 
elrendezik. Ha a tanulással és táskapakolással végeztek, 
estig lehet szabadon játszani.  

Remélem, hogy már ebben a korban megtanulják, hogy mi 
a dolguk, kötelességük, így a későbbiekben önállóbbak 
lesznek és sikeresek is az életben! 

 
 
Köszönöm szépen az értékes, mindenre odafigyelő, gondos anyai cselekedeteidnek elmondását. Kívánom, hogy 
gyermekeid mosolya, eredményei meghálálják mindezt. 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona  
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Kiskerti munkák hónapról hónapra 

ÚJ ROVATOT INDÍTOTTUNK ÚTJÁRA MÁRCIUSBAN. JÓ TANÁCSOKAT OLVASHATNAK A SZŐLŐ- ÉS 
GYÜMÖLCSTERMESZTÉS TERÜLETÉRŐL, A HÁZTÁJI KISKERTBEN VÉGZENDŐ MUNKÁLATOKRÓL. NAGYON SOK 
HÁZNÁL VAN KISKERT, VETEMÉNYESKERT, EZÉRT IGYEKSZÜNK HASZNOS TANÁCSOKKAL SZOLGÁLNI AZ 
ELKÖVETKEZŐ NEGYED ÉVRE. HÓNAPRÓL-HÓNAPRA MEGPRÓBÁLJUK ELMONDANI, A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL, HOGY MI KELL A SIKERES ÉS EREDMÉNYES TERMÉSHEZ. TESSZÜK EZT SIMON LAJOSNÉ ERZSIKE ÉS 
FÉRJE, LAJOS BÁCSI SEGÍTSÉGÉVEL. TUDVA LEVŐ,  HOGY ÉRTENEK A KERTÉSZKEDÉSHEZ, ÉS ÉRDEMES 
MEGFOGADNI A TANÁCSAIKAT, A HOSSZÚ ÉVEK ALATT ÖSSZEGYŰLT TAPASZTALATAIKAT.  

 
A szőlőben a szüret utáni időszakban kevesebb lesz a munka. A bor kezeléséről most nem írunk. A 
kiveszett tőkéket ilyenkor célszerű pótolni, nagyobb az esély a megeredésre. A föld hozzálapul a 
gyökerekhez, könnyebben megkapaszkodik a fiatal oltvány. Aztán a fagyok előtt jöhet a beszántás. 3-4 
évente célszerű a trágyázás is. Drága a trágya, de a szőlő meghálálja, és ha éves szinten nézzük, akkor 
érdemes beruházni. A szerves trágya a legjobb. Ha ez nincs, akkor ősszel kálium tartalmú sóval szórjuk 
meg a talajt (ennek 6 hónap a lebomlása), tavasszal pedig a nitrogén tartalmat kell pótolni. A szerves 
trágyánál még azt kell megemlíteni, hogy a gazok növekedése is intenzívebb lesz, így többet kell majd 
következő években kapálni. Másik fontos dolog, amit nagyon kevesen végeznek el: a lombhullás után 2 
%-os rézzel lepermetezni a vesszőket, amivel a még fennmaradt gombákat elpusztíthatjuk, így tisztán, 
egészségesen fordulhatunk az új esztendőbe. Tehát metszésig pihen a szőlő. Mi pedig élvezhetjük az 
egész éves munka gyümölcsét, a finom bort.  

Ebben az időszakban a kiskertben is a betakarítás az egyik legfontosabb tevékenység. Amikor már letisztítottuk a földet a 
visszamaradt száraktól, száraz növényektől, akkor jöhet a trágya, amit beszántunk, vagy aláásunk. Az idén nagyon nagy volt a 
szárazság, sok eső kell ahhoz, hogy rendesen meg lehessen forgatni a talajt. Reméljük, hogy lesz még kellő mennyiségű 
csapadék.  
A sárgarépa és petrezselyem gyökeret ásóval kiforgatjuk, letisztítjuk róla a földet és rakhatjuk télire. 
Több lehetőség is van. Homokba, fűrészporba rakni, így nem szárad ki. Papírrétegek közé is 
helyezhetjük egy nagyobb papírdobozba. Ekkor jobban levegőzik, kisebb a rothadás esélye. A 
felszedett répákat frissen megpucolhatjuk és berakhatjuk a fagyasztóba is. Mindenki szokásának, 
tapasztalatának megfelelően járhat el.  
A fűszerpaprikának való pirospaprikát is felfűzzük, száraz, meleg és szellős helyre akasztjuk 
száradni. Télen, ha megszáradt, akkor ledaráljuk. Van, aki nem fűzi fel, hanem a padláson elteríti és 
letakarja papírral. Így is megszárad.  
 
A paradicsom befőzésnek is nagy hagyománya van. A paradicsomot „felmossuk” megfőzzük az edényben és még melegen 
átpasszírozzuk. Az átpasszírozott levet még egyszer megfőzzük, így rakjuk üvegekbe. Másik lehetőség, hogy a paradicsomot 
hidegen kipasszírozzuk, így a héjából nem kerülnek bele a gyomrot bántó anyagok. Egyszer főzzük, forraljuk és azután töltjük 
az üvegekbe. Próbálják meg! 
 
A sült paprikát eltehetjük télire is. Egy jól bevált recept: 1 liter olajon megdinsztelünk 1 kg hagymát, 5 kg paprikát számítunk 
hozzá és egy marék sót. Összesütjük és üvegekbe tesszük. Késhegynyi nátriumbenzoátot rakunk minden üvegbe. Ugyanezt a 
sült paprikát adagonként le is fagyaszthatjuk, akkor elhagyjuk a tartósítószert. A télen bármikor finom lecsó készülhet belőle. 

 Ilyenkor a savanyúságok eltevése, a paprika, a káposzta tartósítása is napirendre kerül. Tehetjük 
egészben, vagy elszelve a zöldségeket. A júniusi számban leírt savanyúság levet készíthetjük a 
paprikához is, csak nem teszünk bele kaprot. Most egy csalamádé receptet ajánlok figyelmükbe: 
5 kg anyaghoz (paprika, káposzta, hagyma) 3 dl 20%-os ecet, 3 evőkanál só, 30 dkg cukor, 1-1 
púpos kávékanál szalicil (nátriumbenzoát) és borkénpor. Ezeket ráöntjük a zöldségekre, jól 
összekeverjük és letakarva pár napot állni hagyjuk. Többször megkeverjük, hogy jól összeérjen. 
Üvegekbe rakjuk. Nagyon finom.  

A káposztát legyaluljuk, rétegekben belenyomkodjuk az edénybe, sózzuk, egész borssal, babérlevéllel fűszerezzük. Tehetünk 
bele birsalma darabokat és tormát, jobb íze lesz tőle.  
 
És ha már a birsalmát emlegettük, a birssajt receptje: a szép érett birseket negyedekbe vágjuk, a magházat kiszedjük és héjával 
együtt vízben puhára főzzük. Szűrőkanállal kiszedjük és ledaráljuk. Megmérjük, és egy széles lábasban addig főzzük, míg 
nagyon sűrű nem lesz, azaz keverés közben látjuk a lábas alját. Akkor kilónként 80 dkg cukrot hozzáadva még a cukorral is 15-
20 percig főzzük. Alufóliával kibélelt formákba öntjük. Aki szereti, tehet bele dió és mogyoró darabokat. Nagyon finom 
csemege!  
Köszönöm szépen a télire való ötleteket, jó tanácsokat!                                                                           Pálfi Lászlóné 
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FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT! 

 

MOSTANI SZÁMUNKBAN ŐRI HENRIETTA RECEPTGYŰJTEMÉNYÉBŐL VÁLOGATTUNK. 
HENI MÁR KISLÁNY KORÁTÓL SZORGOS, ÉRDEKLŐDŐ SEGÍTŐJE VOLT AZ 
ÉDESANYJÁNAK A KONYHÁBAN ÉS A SÁMSONI NAGYMAMÁJÁVAL IS SZÍVESEN 
SÜTÖTT-FŐZÖTT. TANULNI AKART, ÜGYES AKART LENNI A KONYHÁBAN IS, HISZ EGY 
IGAZI NŐ A SÜTÉS-FŐZÉS TERÉN IS LEGYEN KREATÍV, KISZOLGÁLÓ, IGAZI VARÁZSLÓ. A A NŐK-ASSZONYOK-ANYÁK-
NAGYMAMÁK SZÁMÁRA A LEGNAGYOBB ÖRÖM, ELISMERÉS, HA MINDEN ÉTEL ELFOGY A SZÉPEN TERÍTETT ASZTALRÓL. 
HENI KÉT ÉVE ÉL A PÁRJÁVAL BUDAPESTEN, S ÖNÁLLÓ HÁZTARTÁST VEZET. AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT RECEPTJEIT KIPRÓBÁLTA, 
ÁTALAKÍTOTTA, ÚJÍTOTT RAJTA, S MINT JÓL BEVÁLT ÉTELLEÍRÁSOKAT AJÁNLJA ÖNÖKNEK. KÉT MENÜSORT ÁLLÍTOTT 
ÖSSZE. ELŐSZÖR A HÚS NÉLKÜLI, VEGETÁRIÁNUS ÉTELRECEPTEKET OLVASHATJÁK, MAJD A HÚSOS ÉTELSOR LEÍRÁSA 
KÖVETKEZIK. REGGELIRE IS VAN ÖTLETE, KÉT JÓL BEVÁLT, KENHETŐ FINOMSÁGOT OLVASHATNAK TŐLE. PRÓBÁLJÁK KI! 

SÜTŐTÖK KRÉMLEVES-Hozzávalók: kb. 1,5 kg sütőtök, 2 nagy fej vöröshagyma, 3 gerezd apróra vágott fokhagyma, 1 
zöldségleveskocka, 500ml főzőtejszín, só, bors, vaj. Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk és 

felkockázzuk (magokat kivágjuk belőle). Az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát megpároljuk 
egy kis vajon, majd hozzáadjuk a sütőtök darabkákat. Annyi vízzel öntjük fel, amennyi ellepi a 
sütőtököt. Ízesítjük borssal, sóval, leveskockával. Lassú tűzön puhára főzzük (kb. 15-20perc). Ha 
kész, összeturmixoljuk. Turmixolás közben hozzácsurgatjuk a tejszínt, majd a tűzhelyre téve 

összeforraljuk. Pirított napraforgó maggal tálaljuk. (Nagyon finom hozzá a pirított kenyér is, és ha 
nem ragaszkodunk szigorúan a vegetáriánus étrendhez, piríthatunk a tetejére felkockázott szalonnát. Jól összeillenek ezek az 
ízek!) 
 
SÁRGARÉPAFASÍRT-Hozzávalók: 60dkg sárgarépa, 3db tojás, 1 csokor petrezselyem, só, 
zsemlemorzsa. Elkészítése: A sárgarépát nyersen lereszeljük, majd kissé kinyomkodjuk a levét. 
Összekeverjük kézzel a tojással, apróra vágott petrezselyemmel, sóval. Ez után annyi morzsát adunk 
hozzá, hogy formázható legyen. Gombócokat gyúrunk belőle és forró olajban kisütjük. Bármilyen 
köret illik hozzá, mely mellé natúr joghurtot is tálalhatunk. Megjegyzés: nehezen áll össze az egyveleg, 
de próbáljuk meg gombóccá gyúrni és a serpenyőbe rakva lapítsuk le kanállal, hogy lapos fasírtot kapjunk. 

ZÖLD CSIGUSZ – SPENÓTTEKERCS-Hozzávalók: Tekercs: 40 dkg fagyasztott spenót, 3tojás, 1 gerezd fokhagyma, 
12 dkg liszt, 1kk. só. Töltelékhez: 12-15 dkg vaj, 3 db mackósajt (lehet más fajta is), 1 tojás, 1 kisebb 

vöröshagyma, 10 dkg füstölt sajt (elhagyható) Elkészítés: Tekercs: A 3 tojásfehérjét felverjük 
kemény habbá. A spenótot, a 3 tojássárgáját, a lisztet, az áttört fokhagymát összekeverjük, ízesítjük 
egy kis sóval. A habot óvatosan összekeverjük a zöld masszával. Sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük 
a keveréket, majd előmelegített sütőben kb. 10-12 perc alatt megsütjük (kb. 160-170 fokon). Még 

melegen feltekerjük, és a kész tekercset kicsit hagyjuk kihűlni. Töltelék: A vajat és a sajtot kézi 
habverővel összekeverjük, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, a kis darabokra aprított főtt tojást, majd feldobhatjuk 
egy kis füstölt sajttal. Sóval ízesítjük. A kihűlt tekercset megtöltjük a töltelékkel, majd óvatosan feltekerjük. Berakjuk egy kis 
időre a hűtőbe, hogy megdermedjen. Zöldséges rizzsel is tálalhatjuk. Isteni finom!  

 

ALMARÓZSA-Hozzávalók: 1 leveles tészta, 5 alma, 5 ek cukor, 2 teás kanál fahéj. Elkészítése: 
Az almát  vékony cikkekre vágva (magházat eltávolítva) beletesszük annyi cukros vízbe (3 ek 
cukor), amennyi ellepi. Pár percig forraljuk, hogy egy kicsit megpuhuljanak. A leveles tésztát 
elnyújtjuk, majd hosszú vékony szeletekre vágjuk. Ezeket a csíkokat megszórjuk fahéjas cukorral. 
Az almaszeleteket fektessük rá a tésztacsíkokra úgy, hogy a széleik fedjék egymást. Majd óvatosan 
tekerjük fel a tésztát az almával (csigaforma). Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük az így kialakított 
rózsákat. Szórjuk meg még egy kis fahéjas cukorral és süssük 200 fokon kb. 30-35 percig. 

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

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


11 

 

 

 

BABLEVES FÜSTÖLT HÚSSAL-Hozzávalók: 30 dkg szárazbab, 70-80 dkg füstölt hús vagy egy kisebb füstölt csülök, 
1db petrezselyemgyökér, 1 db sárgarépa, 4-5 db babérlevél, 1 ek. só, 1kk. bors, 1kk. 
pirospaprika, 2dkg zsír vagy olaj, 1 kis fej hagyma, 3 dl tejföl, 2 ek. liszt, 2-3 ek. ecet. A babot 
előző este langyos vízbe áztatjuk. Másnap a füstölt csülköt/húst feltesszük főni 10 perce sós 
vízben, közben a zöldségeket megtisztítjuk, karikára vágjuk. A kuktába/fazékba 
belehelyezzük a 10 perc után vízből kivett csülköt, babot, zöldségeket, sót, borsot, babérlevelet. 
Ráöntünk kb. 3dl vizet és lefedjük. Kuktában kb. 35-40 percig, fazékban kb. másfél óráig főzzük. 
Elkészülés után kivesszük a csülköt és leszedjük róla a húst, majd apró kockákra szeljük és visszatesszük a levesbe. Elkészítjük 
a rántást: a zsírt egy serpenyőben felmelegítjük, beletesszük a lisztet, a lereszelt hagymát és megpirítjuk. Levesszük a tűzről, 
belehelyezzük a piros paprikát, tejfölt és felengedjük a kuktában elkészített leves levével (2 merőkanál). Simára dolgozzuk és 
szűrőn át a leveshez keverjük. Folyamatosan kevergetve még 4-5 percig főzzük. Közben ecettel ízesítjük.  

ŐZGERINCES CSIRKEMELL-Hozzávalók: 4 ek. tejföl, 15 dkg sajt (bármilyen), 20 dkg szeletelt bacon, 80 dkg 
csirkemell, 3 ek. liszt, 2 tojás, só, bors, maroknyi petrezselyemzöld. Elkészítése: A húst apróra 

felkockázzuk és sózzuk, borsozzuk. Utána kikeverünk egy masszát: 3 ek. tejföl, tojás, liszt, só, bors, 
petrezselyem, 10 dkg sajt. A húst összekeverjük ezzel a masszával. Az őzgerincformát kivajazzuk, kicsit 
megszórjuk zsemlemorzsával és kibéleljük szalonnával. A húsos masszát belekanalazzuk, kilógó bacont 
ráhajtjuk, majd 1 ek. tejföllel megkenjük. Ezután rászórjuk a maradék sajtot. Előmelegített sütőben 170 

fokon, kb. 40 perc alatt készre sütjük. Ajánlatos egy sütőpapíros tepsiben sütni, ha esetleg kifolyna sülés 
közben a szaft, akkor az felfogja. 40 perc után kivesszük az őzgerincformát, kifordítjuk a formából a húst és visszarakjuk a 
sütőbe, addig, amíg a szalonna kicsit meg nem pirul. Bármilyen körettel és salátával nagyon finom! 

HÚS- TORTA-Hozzávalók: 20 dkg sonka (felvágott), 20 dkg sajt (bármilyen), 1 csomag szeletelt bacon, 50-70 dkg 
pulykamell vagy csirkemell filé, liszt, 3 tojás. Elkészítése: A bacont egymás mellé rakva beleteszem a 

tepsi/jénai aljára, lehetőleg úgy, hogy kicsit kilógjon a vége. A szeletekre vágott, kiklopfolt, sózott húst 
lisztbe, majd tojásba forgatom. Baconre helyezek egy sor lisztes, tojásos húst, erre sajtot reszelek. 
Ezután következik a sonka. Majd ismét hús, sajt, sonka következik. Legvégén egy kis sajtot reszelek rá, 
majd ráhajtom a kilógó szalonnaszeleteket. Előmelegített sütőben kb. 170 fokon 30-35 perc alatt 

elkészül. Megjegyzés: nem olcsó étel, de ünnepekre, jeles alkalmakra kitűnő, mert nagyon laktató, és 
könnyen elkészíthető. Bármilyen köret és saláta adható mellé. 

FAHÉJAS FINOMSÁG-Hozzávalók: 5 dl tej, 30 dkg liszt, 2 tojás, 3 ek. cukor, csipet só, olaj a sütéshez, 1 kiskanál fahéj. 
Készítése: Tejet felforraljuk, majd hozzáadjuk a cukrot, sót, fahéjat, illetve lassú tűzön kevergetve a lisztet 
is. Mikor sűrű masszát kapunk (ha híg lesz, akkor még rakjunk bele egy kis lisztet), akkor vegyük le a 
tűzről és dolgozzuk bele a 2 tojást. Serpenyőben felforrósított olajba evőkanállal beleszaggatunk kis 
gömb/tojásformákat (kinek hogy sikerül). Ropogósra sütjük. Az elkészült falatkákat fahéjas porcukorral 
még meghintjük (lehet lekvárral is tálalni). Hamar elkészül, egy kiadós leves mellé/után tökéletes 
finomság.  

 

NARANCSOS RÉPALEKVÁR-Hozzávalók: 0,5 kg sárgarépa, 35 dkg cukor, 1 citrom leve, 2 narancs leve.  
Elkészítés: A répákat megpucoljuk, vékony karikára vágjuk. 4dl vízben feltesszük főni forrás után 30 percre (lassú tűzön). A 
megpuhult répákat ezután bot mixerrel összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd még 5 percig forraljuk. 
Üvegekbe töltjük. Pirítóssal kiváló reggeli.  

 

CITROMKRÉM-Hozzávalók: 4 egész tojás , 4 db citrom héja és leve , 20 dkg cukor (porcukor vagy kristálycukor), 15 dkg 
vaj. Elkészítés: Lereszelem a citromok héját és kifacsarom a levüket. Az egészet egy tálba teszem. Ráütöm a négy tojást és 
hozzáadom a cukrot. Vízgőz felett keverve hozzáadom a vajat is. Ezután folyamatosan kevergetve addig hagyom a vízgőz 
felett, amíg a krém pudingállagú nem lesz. Habverővel keverem végig, így nem lesz csomós. Hagyjuk kihűlni, majd töltsük 
üvegbe. 2-3 hétig is eláll a hűtőben.  

Köszönöm szépen a recepteket! Az olvasóknak sikeres próbálkozást Neked pedig további eredményes sütés-főzést 
kívánok!                                                                                                                                   Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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 KEDVES SÁVOLYI ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK ROKONOK, 
BARÁTOK! FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2013-BEN IS! AZ IDEI ÉVBEN 
46 KG ÉS 270 GRAMMNYI DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐS TASAK GYŰLT ÖSSZE. 
ENNYIT HASZNÁLTAK EL A SÁVOLYIAK. A TASAKOK POSTÁZÁSRA 
KERÜLTEK. REMÉNYKEDJÜNK, HOGY SIKERÜL SÁVOLYNAK IS 
JÁTSZÓTERET NYERNI! A SÁVOLYI GYEREKEK NEVÉBEN MINDENKINEK 
KÖSZÖNJÜK, AKI GYŰJTÖTTE ÉS LEADTA A TASAKOKAT, EZZEL LEHETŐVÉ TÉVE, HOGY RÉSZT 
VEGYEN A KÖZSÉG A SORSOLÁSON. KÍVÁNJUNK SOK SZERENCSÉT SÁVOLYNAK! HA NEM 
NYERÜNK, AKKOR SE VESZÍTSÜK EL A KEDVÜNKET ÉS TOVÁBBRA IS FŐZZÜNK, ÍZESÍTSÜNK A 
DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐVEL! GYŰJTSÜK AZ ÜRES TASAKOKAT, HOGY JÖVŐRE IS RÉSZT 
VEHESSÜNK A „FŐZZÜNK 8 JÁTSZÓTERET” AKCIÓBAN! A DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐS TASAKOKAT A 
KÖNYVTÁRBA, AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LEHET LEADNI, ELKÜLDENI, VAGY A TESTÜLETI 
TAGOKNAK ÁTADNI. A GYŰJTÉS FOLYAMATOS. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Születések: 

Orsós Levente (2012. augusztus 9.) 
Házasságkötések: 

- 
Halálozások:  

Klocke Friedrich Dietmar Artur (élt 76 évet) 
Málovics Lászlóné Domsa Mária (élt 76 évet) 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK AZ ELMÚLT 6 HÓNAPBAN 
GYŰJTÖTT KUPAKOKAT ÉS AZOK ELJUTTATÁSÁT 
HOZZÁNK! 48 ZSÁKKAL GYŰLT ÖSSZE, AMIVEL NAGYBAN 
HOZZÁJÁRULTUNK KISS-JAKAB ZSÓFIKA 
GYÓGYKEZELÉSÉHEZ, GYÓGYULÁSÁHOZ. KOVÁCS 
BERNADETT, A KISLÁNY ÉDESANYJA MINDENKINEK 
KÖSZÖNI A SÁVOLYI HÍRMONDÓ LAPJAIN IS, HOGY 
EZEN A MÓDON SEGÍTI GYERMEKE FEJLŐDÉSÉT. 
TOVÁBBRA IS KÉRÜNK MINDENKIT, AKINEK 
LEHETŐSÉGE VAN, HOGY EZ UTÁN IS GYŰJTSE A 
MŰANYAG KUPAKOKAT ÉS ADJA LE AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN DR. SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONÁNÁL, VAGY 
A KÖNYVTÁRBAN PÁLFI LÁSZLÓNÉNÁL.  
SEGÍTSÜNK, HA SEGÍTHETÜNK!         SZERKESZTŐSÉG.  
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Mint azt már megszokhatták, mindig igyekszünk újságunk lapjain régi képeket, dokumentumokat is közölni, 
bemutatni. Most is folytatjuk ezt a hagyományt. Az alábbi képeket Sinkovics Istvánné Vida Piroska néni bocsájtotta 
közlésre. A baloldali képen az apósa és anyósa (Sinkovics István és felesége, Szenyéri Anna) látható, a Tőzegtelepi 
házuk előtt. A kép 1960-ban készült. A jobb oldali képen a néptáncos lányok vannak. A kép 1954-55 táján készült, 
középen Muczer Boldizsár tanító úr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi dokumentumok Tóth Kálmánné Pozsonyi Margit Alexandra jóvoltából kerülhetnek közlésre. Az 
édesanyja nevére szóló tanácstagi megbízólevél 1958-ból való. A megbízólevelet ceruzatintával írták alá, aminek az 
volt az érdekessége, hogy nem lehetett semmivel sem kitörölni. Annak idején sok hivatalos papíron használták ezt a 
tintát, annak érdekében, hogy maradandók legyenek a dokumentumok.     
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Ezen a képen az édesapja, Pozsonyi Gyula (1958-1981-ig volt állomásfőnök a Sávolyi Vasútállomáson) egyik oklevele 
látható, melyet jó munkájáért kapott.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alsó képen Pozsonyi Gyuláné arcképes vasúti igazolványát látják, amellyel vasutas dolgozó feleségeként 
személyzeti jeggyel utazhatott a vasúton. Jól látható, hogy az igazolvány az 1970-es évre volt érvényes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ezek a képek és dokumentumok bizony hozzátartoznak a család, a falu, a Sávolyi Vasútállomás történelméhez. 
Kérjük Önöket, hogy akinek birtokában van régi kép, vagy valamilyen más dokumentum, amit érdemesnek tart 
közzétenni, ami köthető Sávoly történetéhez, megismerhető belőle az elmúlt időszak, az legyen szíves jelezzen a 
könyvtárban. Ezeket a régi korokat idéző tárgyakat, képeket érdemes bizony megőrizni, digitalizálni, hogy 
unokáink is megismerhessék belőle történelmünket, őseink életét, körülményeit. Kérjük, aki tud, segítsen ebben! 
Köszönettel: Szerkesztő Bizottság.   
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SZEPTEMBER 3-ÁN, REGGEL NYOLC ÓRAKOR A SÁVOLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI TANÉVNYITÓ 
ÜNNEPSÉGRE GYÜLEKEZTEK A KULTÚRHÁZBAN. A GYEREKEK, A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK RÖVID 
ÜNNEPI MŰSORT HALLGATTAK MEG. A FELSŐS TANULÓK KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOKAT ÉS 
AJÁNDÉKKAL TETTÉK EMLÉKEZETESEBBÉ AZ ISKOLAKEZDÉST A SZÁMUKRA. AZ IDEI TANÉVBEN GEBEL 
ALEXANDER ROLAND, GAÁL DÁVID, ORSÓS BENCE, BOMBAI MARCELL, PÁL PATRIK ATTILA, BOGDÁN 
DOMINIK MILÁN, ORSÓS HENRIETTA, BOGDÁN EMÍLIA, BOGDÁN DOMINIK, BOGDÁN DÁNIEL RICHÁRD, 
ÁGOTA OLIVÉR, BOGDÁN KRISZTIÁN, ORSÓS GERGŐ, ORSÓS ERIK ÉS ORSÓS BÁLINT KEZDTE MEG AZ ELSŐ 
OSZTÁLYT. TÖRŐNÉ GELENCSÉR ILDIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ MEGNYITOTTA A TANÉVET ÉS 
MINDENKINEK JÓ TANULÁST, EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNT. 
 

 

2012. SZEPTEMBER 4-ÉN  A SZABADSÁG UTCA VÉGÉN DOLGOZÓ MUNKÁSOK EGY ÚGYNEVEZETT KUKORICA 
VAGY TOJÁS GRÁNÁTOT FORDÍTOTTAK KI A FÖLDBŐL. BOBEK JÓZSEF ISTVÁN POLGÁRMESTER 
JELENTETTE AZ ESETET, EZUTÁN A TŰZSZERÉSZEK KIÉRKEZÉSÉIG A BALARONKERESZTÚRI RENDŐRÖRS 
KÉT MUNKATÁRSA BIZTOSÍTOTTA A TEREPET. A HONVÉD TŰZSZERÉSZ ÉS HADIHAJÓS EZRED JÁRŐREI 
HAMAROSAN MEGÉRKEZTEK BUDAPESTRŐL ÉS MEGVIZSGÁLTÁK A SZERKEZETET. KIDERÜLT, HOGY EGY 
OROSZ F1 TÍPUSÚ VÉDEKEZŐ KÉZIGRÁNÁT KERÜLT ELŐ, SZERENCSÉRE GYÚJTÓSZERKEZET NÉLKÜL. 
MINTEGY 15-20 NÉGYZETMÉTEREN FÉMDETEKTORRAL ÁTVIZSGÁLTÁK A TALAJT, DE NEM TALÁLTAK 
SEMMILYEN MÁS ROBBANÓSZERKEZETET. A GRÁNÁTOT MEGSEMMISÍTÉSRE ELSZÁLLÍTOTTÁK, ÍGY 
ELHÁRULT A VESZÉLY. 

 

 

 

 

 

 

 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOS OSZTÁLYAI KÖNYVTÁRI ÓRÁKON VETTEK RÉSZT A KÖZSÉGI 
KÖNYVTÁRBAN. A HÁZI OLVASMÁNYOKRÓL, A TANTÁRGYAKHOZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETTERJESZTŐ 
IRODALOMRÓL, AZ OLVASÁS FONTOSSÁGÁRÓL, A KÖNYVTÁR SZEREPÉRŐL BESZÉLGETETT A 
GYEREKEKKEL PÁLFI LÁSZLÓNÉ KÖNYVTÁROS.  
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Őszi díszek a lakásban 

Ilyenkor őszidőben a természet pompázatos szín kavalkádja terül elénk egy-egy kirándulás, gyalogtúra alkalmával. 
A különféle formájú, fajtájú termések, a lehulló levelek és az ilyentájt nyíló virágok egytől egyig otthonunk méltó 
díszeivé válhatnak. Arra azért ügyeljünk, hogy védett növényeket ne szakítsunk le! Az őszi színeket kombinálva 
cserepes, vagy vágott virággal, néhány terméssel igazán szép őszi hangulatunk lesz! Egyszerű, ám mégis dekoratív 
dísz a dísztökökkel megrakott kosár. Az őszi színekben pompázó platánfa levelek egyszerű csokorba rendezve 
díszíthetik asztalunkat. A vadszőlő káprázatos színű leveleit vétek lenne egyszerűen csak úgy összegereblyézni. 
Gyűjtsük inkább össze, és használjuk például a konyhai asztal díszeként: a vadszőlő sárgából bordóba hajló 
leveleinek meleg és barátságos tónusa meghitté teheti a hangulatot. Még néhány csipkebogyószár, alma, dió, és 
máris készen van egy szép asztali dekoráció.     

 

 

 

 

 

 

 

 

A gesztenyekoszorú a bejárati ajtón köszöntheti a hozzánk betérő látogatókat. A csipkebogyóból készült 
szívkoszorú szintén kedves, vendégváró ajtódísz lehet. A csuhéjával együtt leszedett kukoricát is felhasználhatjuk 
dekorációnak. Nem csak a kinti teraszra, de a konyhába és a nappaliba is őszi hangulatot varázsolhatunk a 
felkötözött kukorica fejekkel. A csuhéból pedig egy kis kézügyességgel és fantáziával számos virágforma is 
kialakítható, melyek sokáig szépek lesznek a vázában.  

 

 

 

 

 

 

Próbálkozzanak bátran! A számtalan lehetőség közül csak néhányat mutattunk itt meg Önöknek. Engedjék, hogy 
az alkotásban a fantáziájuk vezesse Önöket! Akármilyen őszi termés, virág, vagy egy szép ág felhasználható ahhoz, 
hogy szebbé, kellemesebbé varázsoljuk otthonunkat! Sikeres és örömteli próbálkozást kíván a Szerkesztőség! 

 

Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester 
● Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Pálfi Lászlóné ● Megjelenik negyedévente 
● Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com, www.marotvolgye.hu 
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