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Kél a magasból tiszta fény 

Kél a magasból tiszta fény  
Földre az új év kezdetén.  
A kicsi Jézus köztünk él,  
S ontja ma vérét vétkünkért.  
Hát vigadozzunk mindnyájan.  
Áldjuk a Jézust Anyjával,  
És esedezzük térden őt,  
Áldja meg ezt az esztendőt! 
 
Ó kicsi Jézus, édeském,  
Mennyei csorgó mézecském.  
Jaj be korán hull véred már,  
Szívem, ó Jézus, érted fáj.  
Hát vigadozzunk mindnyájan.  
Áldjuk a Jézust Anyjával,  
És esedezzük térden őt,  
Áldja meg ezt az esztendőt! 
 
Szép piros véred csordulván,  
Rajtad a név már Jézuskám:  
Jézus, ó boldog édes név!  
Benne az üdv és békesség.  
Hát vigadozzunk mindnyájan.  
Áldjuk a Jézust Anyjával,  
És esedezzük térden őt,  
Áldja meg ezt az esztendőt! 
 
Három-egy Isten áldva légy,  
Győzelem, áldás mind tiéd.  
Áldjuk a Jézus szent nevét,  
Amely a Sátánt zúzza szét.  
Hát vigadozzunk mindnyájan.  
Áldjuk a Jézust Anyjával,  
És esedezzük térden őt,  
Áldja meg ezt az esztendőt! 
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November 9-én került sor a kívül-belül felújított templomunk templomszentelő 
ünnepségére, melynek során Balás Béla megyéspüspök úr ünnepi szentmise keretében 
kérte Isten áldását az épületre. 2012 nyarán egy sikeres pályázattal kezdődött a 
templomunk megújulása. Akkor elvégezték a falak szigetelését, a külső festést, a 
tetőcserét és a körülötte vezető járda is megújult. Az idén sikerült folytatni a 
munkálatokat és a belső festéssel együtt a nyílászárók cseréje is megtörtént. Elkészült a 
fűtés szerelése is, így elmondható, hogy teljesen megújult a sávolyi Isten Háza. 
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Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete. Két gyertya még 
nem világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. 
Három gyertya még nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással 
megszentelt Remény születőben van. A négy adventi gyertya lángja: még nem a várva 
várt pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó 
születését.  

Már csak  néhány nap, és ismét beköszönt Karácsony szent ünnepe. Az elmúlt hetek 
sokunknak lázas készülődésben teltek el. 

A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, 
nyugalmat remélnek tőle. Még ha nem is világos mindenki számára egyértelműen 
karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés, végső soron valami manapság 
már egészen ritka dolog, a szeretet árad belőle. A mindennapos megélhetési gondok - 
amelyek napjainkban különösen előtérbe kerültek -  elhalványulnak, ha kigyúlnak az 
ünnepi fények. 

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyben Jézus születésére 
emlékezünk. Kétezer éve Betlehemben, egy pajtában született Jézus és kereszthaláláig 
tanított, gyógyított, csodákat tett, segített az embereken. Az ő eljövetelét ünnepeljük 
ezen a napon.  Az Advent négy hete arra szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk 
lélekben erre. Az Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent a 
karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony pedig egymáshoz vezet bennünket. A 
karácsony nem csak egy ünnep, hanem egy érzés.  Az ünnepen az ember hajlandó 
félretenni az ellentéteket, és ha csak rövid időre is, de békét köt embertársaival. Az 
ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan 
ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.  Az 
összetartó család kell, hogy ápolja az ünnepelni tudás művészetét és adja át azt a 
következő nemzedéknek. 

 

E gondolatok jegyében kívánok minden sávolyi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyt és 
Boldog Új Esztendőt! 

 

Boldogabb Új Esztendőt Sávolynak! 

 

Bobek József István polgármester          
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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. A mostani számunkban Göndics János 
plébános úr válaszol a kérdésekre. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban 
megismerjük őt is.  

1. Mi volt élte legfelejthetetlenebb, legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit szívesen újra átélne? 
Az egyik legemlékezetesebb élményem a négy évvel ezelőtt történt pappá szentelésem volt. Akkor a komoly 
felkészülés után igazi élmény volt a paptestvérek, családtagok, sok rokon, barát, volt munkatársak és ismerősök 
körében kimondani a „NAGY IGEN”-t erre a szolgálatra, amelyre a jó Isten meghívott. Meghatározó élmény volt, 
de még egyszer nem vágyom rá, hogy átéljem, mert az ilyen alkalomból csak egy van az életben, úgy ahogy ideális 
esetben a családot alapítóknál a házasságkötés, Isten színe előtt. 
 
2. Mi volt a legfájóbb esemény élete során? 
Nyilván valakinek a végleges elvesztése lehet mindenki számára a legfájdalmasabb. A legmegdöbbentőbb haláleset 
számomra még friss, hiszen egykori szeminarista társamat temették most decemberben. Igazi, hiteles, lelkes pap 
volt, nagyon sokaknak hiányzik, akik akár lelki vezetőként, akár csak egyszerűen lelkipásztorként ismerték őt. 
 
3. Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 
Természetesen a Könyvek Könyve, vagyis a Biblia, hivatalból a legolvasottabb könyv a számomra, hiszen ez Isten 
levele az embernek. Gyökössy Endre református lelkipásztor és pszichológus könyveit nagyon szeretem, mert 
sokat adtak hozzá lelki fejlődésemhez. Versek tekintetében nagyra tartom a felemelően fogalmazó, ép lelkű 
költőket, akik a LÉNYEGRŐL beszélnek. 
 
4. Miben hisz, bízik? 
Istenen és a keresztény hitemen kívül leginkább az összefogásban, a megbocsátásban, a nagylelkűségben, a 
hűségben, a szeretetben, az emberi jóságban és a harmóniában, ami visszahat ránk. 
 
5. Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 
Szeretem a természetet, tehát rendszeresen megteszem, hogy kimozdulok egy kis gyalogos regenerálódásra. 
Szeretem a zenét, ami szépíti a lelket. 
 
6. Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a BARÁTSÁG és mit a SZERETET? 
Igazi barátból véleményem szerint csak egy kettő lehet, mert ez az egyik leghosszabb ideig tartó lelki kapcsolat. Az 
átélt nehéz vagy örömteli események megosztásának színtere, ahol szabadon, álarc és megfelelni akarás nélkül 
egyszerűen „csak lenni” tudunk. 
A szeretet, döntés kérdése, fontos nekem a másik ember, bárki is legyen. Sokszor az előítélet, vagy a megtapasztalt 
negatív esetek nehézzé teszik a másik iránti szeretetet, de szerintem a távolságtartásra indító érzések ellenére is 
lehet valakit szeretni, hiszen erről szól Jézus parancsa is. 
 
7. Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud tolerálni, elviselni, elfogadni?  
Talán olyan nincs, amit egyáltalán ne tudnék elfogadni, de pl. az emberi butaság határozottan zavar. Nem arra 
gondolok, amikor valakinek kevesebb szellemi képesség jutott, hanem arra, amikor elhamarkodottan mond valaki 
véleményt és ezt határozottan állítva tovább is adja sokaknak, és evvel kárt okoz a másiknak. 
 
8. Melyik az az emberi hiba, amit legkönnyebben tud tolerálni? 
A szeleburdiság kifejezetten szórakoztat. 
 
9. Mit jelent az Ön számára a KARÁCSONY? 
Jézus Krisztus születésének megünneplése úgy, hogy közös örömre törekszünk akár családunkban, akár 
egyházunkban. Az ajándék fontos, de a legnagyobb mi magunk vagyunk. 
 
10. Ha a MESEBELI TÜNDÉR megjelenne Ön előtt és 3 kívánságát teljesítené a való világban, mi lenne 
az? 
1. Mindenki szeretettel fogadjon el mindenkit. 2. Szűnjön meg a lelki és a fizikai szegénység. 3. Nyerje el mindenki 

az ÖRÖK ÉLETET. Ráadás: ne kapjak a 9 falu mellé még többet.  



5 
 

 
 

A Szentcsalád járás 
 

Örömmel teszek eleget a kérésnek, hogy a Szent 
Család járásunkról írjak. Most is már novemberben 
elkezdtük, hogy a sok elfoglaltság mellett mindenkihez 
eljussunk, aki szívesen várja a Szent Családot. Az idén 
kilenc háznál jártunk, 9 család élte át azt a csodát, amit 
a Szent Család járása és befogadása jelent – okoz. Ezt 
az érzést leírni, körülírni nem is igazán lehet, ezt meg 
kell tapasztalni. Van pár sor, amit a házigazda olvas fel, 
ez talán jobban átadja ezt az érzést: 
 „Örömmel látom házamban a Szent családot, Ünnepe 
családomnak és szerény otthonomnak. A JÓ Isten különös 

kegyelmének tartom, hogy ma ezt a néhány percet lelkemnek és a Szentcsalád tiszteletének szentelhetem.” 
 
Az Advent időszakában tele vagyunk várakozással, várjuk a csodát, hogy a Kisded Jézus 
megszülessen és örömet, meleget hozzon minden ember szívébe. Sajnos az idős koruk miatt 
hárman már nem tudták velünk járni a Szent Család útját. De biztos vagyok benne, hogy otthon 
úgy imádkoztak és énekeltek, mintha köztünk lettek volna. Ez úton is szeretném nekik 
megköszönni, hogy sok éven át járták a Szent Család útját, megtanították nekünk és nem hagyták 
ezt a szép hagyományt elveszni. Köszönjük Béres Gyulánénak, Szíjártó Dénesnének és Kovács 
Ernőnének. Nagy öröm számomra, hogy az idén is új tagokkal bővült a kis csapatunk. Így már 
14-en vagyunk: Sinkovics Istvánné, Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Péter Józsefné, Kovács 
Lajosné, Fazekasné Mátés Erika, Fazekas Kitti, Mulasics Imréné, Béres Mihályné, Kovács 
Zoltánné, Kovács Annamária, Koltai Tóth Andrea, Koltai-Tóth Árpád, Szőke Ferencné, Egyed 
Lászlóné.  Aki szeretne hozzánk csatlakozni, azt szeretettel várjuk! 
9 este körülbelül másfél órán át imádkoztunk és énekeltünk. Imádkoztunk a halottainkért, a 
betegekért, a családtagjainkért, a faluért, azokért, akik minden este autóval szállítottak Bennünket, 

azokért is, akik egyedül töltik a karácsonyt. Azokért 
is imádkoztunk, akik az év folyamán megbántottak 
Bennünket.  
Adja a Kisded Jézus, hogy a bánatok és a fájdalmak 
megszűnjenek és tudjunk örülni a Szent Családnak, 
tudjunk a családunkkal együtt ünnepelni. Mindenki 
lelkében szeretet és béke legyen. Az én családomban 
a Karácsony nehéz és fájdalmas ünnep, mert 
Édesanyám Karácsonykor távozott el tőlünk. Őt 
semmi sem pótolja, de a fájdalmat enyhíti, hogy a 
következő évben megszületett Kittike. Ő lett a mi 

karácsonyi ajándékunk, amit az Anyukánk az égből küldött nekünk.  
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik járták, és akik befogadták a Szent Családot. 
Köszönetet mondani a két kislánynak, hogy ilyen kitartóan jöttek és imádkoztak, énekeltek 
velünk együtt. Legyenek büszkék rá, hogy ők többet és mást éreznek a születendő kisded iránt. 
Adjon a Jó Isten nekik hosszú, boldog, gondtalan életet, áldott jövőt és vigyék tovább ezt a 
csodálatos hagyományt. A mi kis csapatunk azt bizonyítja, hogy összefogással többre és előbbre 
lehet jutni. Adjon a Jó Isten áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendőt mindenkinek! 
 

Egyedné Mátés Judit 
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KULTURÁLIS ROVAT 
Siófokon voltam, amikor olvastam az egyik közösségi oldalon, hogy a Sávolyi Könyvtárban 
november 4–én író-olvasó találkozó lesz, a vendég Fejős Éva. Ezt a programot ki nem hagytam 
volna! Hazautaztam. Jól tettem, mert egy kellemes, vidám, érdekes beszélgetésnek lehettem 
részese. Az írónő vendéget hozott magával, R. Kövér Balázs asztrológust, aki folyamatosan 
kérdezett tőle, és ebből a beszélgetésből kirajzolódott Fejős Éva portréja, élete, munkássága. 
Utána mi is kérdezhettünk tőle. Kellemes érzésekkel feltöltődve, jó kedvvel indultunk haza. 
Eldöntöttem, hogy Pálfi Lászlóné Ibolyával, könyvtárosunkkal egy riport erejéig kibeszéljük ezt 
az emlékezetes délutánt.  
- Ibolya, magyarázd el nekünk, olvasóknak, hogy hogyan is kerülhetett sor a találkozóra Fejős 
Évával?  
- 2013. január 1-től könyvtárunk csatlakozott a Somogy Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez. Ez 

azért nagyon jó, mert az ellátó rendszeren keresztül az állam több pénzt 
biztosít a könyvtári rendezvényekre, mint amit önerőből felhasználhatunk. Így 
részt tudunk vállalni az országos könyvtári rendezvényekben, Sávolyra 
szervezhetünk programot, amelyek mind-mind színesítik a programválasztékot 
a községben. Azon túl, hogy letéti állományként a rendszer biztosítja 
könyvtárunk olvasói számára az új könyvek kölcsönzését, folyóirat előfizetésre 
is van lehetőség. Közvetlen munkakapcsolatban a Marcali Berzsenyi Dániel 
Városi Könyvtár munkatársával, Dombóvári Kingával vagyok, akivel jól 
tudunk együtt dolgozni. Így sikerült két gyerekprogramot is megszervezni az 

elmúlt időszakban: a Kiskondás együttes koncertje és Ollóvágta Pista bácsi karácsonyi kézműves 
foglalkozása nagy sikert aratott a gyerekek körében. Fejős Éva írónő is ennek következtében jöhetett el 
hozzánk.  
- Mutasd be kérlek egy-két szóval az írónőt. 
- Fejős Éva napjaink egyik legsikeresebb írója. Sokaknak talán a 
Nők Lapja hetilapnál eltöltött sokévnyi újságírói munkássága 
miatt ismerősen cseng a neve. Napjainkban játszódó történetei, 
szerethető és esendő szereplői, néha egzotikus, ugyanakkor 
ismerős helyszínei, általános emberi értékeket megmutató és 
megerősítő szituációi mind-mind szórakoztatóvá, érdekessé és 
ezért sikeressé teszik könyveit.  A mi könyvtárunkban is sok 
könyve megtalálható (csak egypár cím: Hello London, Csajok, Eper reggelire). Bátran ajánlom minden 
olvasónak, aki kikapcsolódásra, könnyed, de nem könnyű olvasmányra vágyik. A találkozó után volt 
olyan olvasó, aki elhatározta, hogy az összes könyvét elolvassa. Ezért már megérte ezt a rendezvényt 
megszervezni! 
- Még arról is kell szólnom, hogy az író-olvasó találkozó helyszínét egy remek kiállítás ölelte 
körbe. A te munkád ez a szemet és szívet gyönyörködtető kis helyi múzeum. Hogyan jött létre? 
- Október 23-ra készülődvén eszembe jutott az a régóta dédelgetett ötletem, hogy helytörténeti kiállítást 
szervezzek. Ezt már többször szerettem volna megvalósítani, de mindig volt valami akadály, elsősorban a 

helyhiány. Most elhatároztam, hogy az elgondolást meg is 
valósítom, és nem törődök a nehézségekkel. Hát, sikerült! Nagyon 
nagy örömmel tapasztaltam, hogy a személyes megkeresések 
alkalmával mindenki segítőkész és adakozó volt, sokan bíztattak és 
mellém álltak a lakosság köréből, így sikerült megrendezni a 
kiállítást. Október 22-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepség alkalmából volt a megnyitó 
ünnepség, amelyre sokan eljöttek. A kiállítás karácsonyig 
megtekinthető. Mindig is fontos dolognak tartottam a múltunk 

megismerését, a hagyományaink ápolását és továbbadását a gyerekeinknek és ennek a kis gyűjteménynek 
a bemutatásával nagy lépést tettünk ez irányba. Az ovisok és az általános iskolás gyerekek is nagyon 
élvezték a nézelődést, rengeteget kérdeztek, érdeklődtek és nagyon tetszettek nekik az összegyűjtött régi 
tárgyak.  
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A felnőttek, az idősebbek fátyolos szemmel nézegették a kiállítást, sokuknak visszaidézte a gyerekkorát, a 

szeretett hozzátartozókra emlékeztek. Úgy gondolom, hogy érdemes volt dolgozni érte! A munkában 

nagyon sokan segítettek, ki tárgyat adott, ki berendezni segített, ki a szállításban segített. Mindenkinek 

nagyon szépen köszönöm a segítséget! Az összefogás nélkül nem jöhetett volna létre ez a gyűjtemény!  

Álljon itt a névsora azoknak, akik hozzájárultak a kiállítás megvalósulásához: 

A kirakati babákat felajánlották: 
Kovács Istvánné vállalkozó Marcali 
Sebő Lajosné Bolero divatház vezetője Marcali 
 
A férfiruhákat felajánlotta:  
Üst Gyula a balatonszentgyörgyi Kis-Balaton 
Táncegyüttes vezetője 
 
Akik a kiállított tárgyakat adományozták:  
Árvai János és neje Árvai Jánosné Sávoly, Petőfi utca 
43. 
Béres Ferenc és Béres Lajos Sávoly, Rákóczi utca 13. 
Béres Gyuláné Sávoly, Petőfi utca 22. 
Béres Imréné Sávoly, Kossuth utca 19. 
Béres Mihályné Sávoly, Kossuth utca 24. 
Egyedné Szabó Gabriella Sávoly, Rákóczi utca 83/B. 
Fazekasné Mátés Erika Sávoly, Rákóczi utca 40. 
Gombócz Nándor és neje Gombócz Nándorné Sávoly, 
Kossuth utca 63. 
Gyarmatiné Mihályfi Mária Sávoly, Rákóczi utca 32. 
Horváth Józsefné Sávoly, Rákóczi utca 25. 
Kecskés Lászlóné Sávoly, Rákóczi utca 96. 
Koltai Tóth Andrea és Koltai Tóth Árpád Sávoly, 
Kossuth utca 23. 
Kovács Ernőné Sávoly, Rákóczi utca 2. 
Kovács Ferencné Sávoly, Szabadság utca 12. 
Lánczeth Józsefné Sávoly, Rákóczi utca 9. 
Méri Istvánné Sávoly, Kossuth utca 12. 
Molnárné Csécs Ágnes Sávoly, Kossuth utca 55. 

Molvarecz Istvánné Sávoly, Rákóczi utca 1. 
Németh Zoltánné Sávoly, Rákóczi utca 42. 
Őri Lászlóné Sávoly, Rákóczi utca 38. 
Pálfi Jánosné Somogysámson, Fő utca 170. 
Péter Józsefné Sávoly, Petőfi utca 10. 
Simon József Sávoly, Kossuth utca 7. 
Sonkoly Julianna Sávoly, Kossuth utca 49. 
Szép Jenőné Sávoly, Rákóczi utca 41. 
Szijártó Dénesné Sávoly, Petőfi utca 7. 
Szőke Ferencné Sávoly, Rákóczi utca 3. 
Tombor Nándor Sávoly, Petőfi utca 36. 
Tóth Kálmán és neje Tóth Kálmánné Sávoly, 
Szabadság utca 31/A. 
Vida Józsefné Sávoly, Kossuth utca 52. 
Vida Tivadarné Sávoly, Petőfi utca 1. 
Akik a pakolásban és a kiállítás elrendezésben 
segítettek: 
Bogdán György 
Bóka György 
Egyedné Szabó Gabriella 
ifj. Herczeg László 
Koltai-Tóth Andrea 
Kovács Ferencné 
Orsós Flóra 
Orsós István 
Orsós József 
Orsós Tibor 
Tóth Kálmán 
Tóth Kálmánné 

 

 

 

Köszönöm szépen a tájékoztató beszélgetést. További odaadó, értékes munkát kívánok neked, 

ehhez pedig jó erőt, egészséget és kreativitást.                                                                                     

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KARÁCSONY FÉNYEI 
KARÁCSONY FÉNYEI SOKFÉLÉK….SOKFÉLEKÉPPEN LEHET EZT A CSODÁLATOD 
KERESZTÉNY ÜNNEPET ÁTÉLNI, MEGÉLNI, KÉSZÜLNI RÁ ÉS LELKÜNK-SZÍVÜNK 
MÉLYÉN MINDEZT NYUGTÁZNI. MEGKÉRDEZTÜNK TÖBB SÁVOLYI IDŐSEBB ÉS 
FIATALABB OLVASÓT, AKIK SZÍVESEN MEGOSZTOTTÁK VELÜNK 
GONDOLATAIKAT A KARÁCSONYRÓL.  
AZ IDŐSEBBEKTŐL AZT KÉRDEZTÜK, HOGY GYEREKKÉNT, GYEREKKORUKBAN 
HOGYAN KÉSZÜLTEK A KARÁCSONYRA? HOGYAN TELTEK AZ ADVENT, A 
VÁRAKOZÁS NAPJAI? MIKÉNT ZAJLOTT AKKORIBAN A „SZENTESTE”, HOGYAN 
„ÉRKEZETT MEG” A JÉZUSKA? MIT JELENT MA SZÁMUKRA A KARÁCSONY? A 
FIATALABBAK IS EZEKRE KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLTA, ÉRTELEMSZERŰEN ŐK 
JELEN IDŐBEN GONDOLKODVA. 

Íme, riportalanyaink így élték, élik meg, nekik ilyen fénye van a KARÁCSONY-nak.  
 
Sinkovics Istvánné Piroska néni: Az én gyerekkoromban bizony nagyon szerényen teltek 

a karácsonyi ünnepek. Én játékra nem vártam, de karácsonyfánk 
mindig volt. Természetesen szaloncukor nélkül. A diószemeket 
becsomagoltuk fényes „sztaniol” papírba, gyufaszálat dugtunk a 
végébe és azt akasztottuk a fára. Még hosszú kacsú almát is 
szoktunk és ezek voltak a díszek. Ennek ellenére mindig csodálatos 

volt a karácsony. A Szenteste, az volt a legszebb: a szüleimmel, a 
nagymamámmal körbeálltuk a karácsonyfát, meggyújtottunk egy szál 

gyertyát és énekeltük a sok szép karácsonyi éneket. A szüleimnek, a nagymamámnak isten 
áldotta szép hangjuk volt. Ezután mentünk a templomba az Éjféli misére - ami 
természetesen nem 10 órakor volt, hanem éjfélkor! A Jézuska nálunk mindig Édesapám 
volt, egy nagy csengővel a kezében, nagy fehér lepedővel letakarva. Mikor bejött a Jézuska, 
a mamám mindig mondta, hogy térdepeljünk le és énekeljünk. Nekem most már a 
karácsony a szeretet ünnepéről szól, hiszen én már sok karácsonyt megértem. Persze, 
amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor még nagyobb volt az öröm, hiszen nekik már jutott 
játék, szaloncukor, csillagszóró, és ha ők örültek, akkor mi is velük együtt örültünk. 
Kellemes, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! 
Őri Lászlóné: Gyerekkoromban nem volt ennyire látványos a karácsonyi készülődés. Nem 
voltak díszesek az ablakok, és a házak sem voltak kivilágítva. Egyedül a süteménysütés 
maradt meg az emlékezetemben. Abból viszont legalább 6-7 féle szokott lenni. Először a 
szárazabb sütik készültek, utoljára maradtak a krémesek. Talán még óvodás lehettem, 
amikor a Jézuska mindig csilingelve szokott jönni. Én a szobában várakoztam és nem 
mertem kimenni, vártam, hogy mikor hallgat el a csilingelés. Utána merészkedtem csak ki 
megnézni a karácsonyfát. Akkoriban nem roskadozott az ajándékoktól az asztal. Sőt! 
Nagyon örültem, ha a fáról elcsenhettem egy-két konzumszaloncukrot. 
Ami még nem volt bevonva csokival. Mindig a barna színűt kerestem. 
Az ünnep elején még nem szabadott róla venni.  
Így, hogy már unokám is van, egész mást jelent a karácsony. Főleg, 
hogy most már ő is tud örülni neki.  
Örülök, hogy a gyerekeimnek és az unokámnak többet tudok adni, 
mint én kaptam valamikor. Az idén is együtt töltjük a karácsonyt a 
gyerekeinkkel és az 1 éves unokánkkal.  
 



9 
 

 
 
Bogdán Henrietta: Nálunk a karácsony előtti 
készülődés kisebb korunkban volt nagyobb jelentőségű. Advent első 
vasárnapja előtt mindig készítettünk a testvéreimmel és anyuval 
saját kezűleg adventi koszorút. Feldíszítettük a házat belülről. 
Asztaldíszt készítettünk, karácsonyfadíszeket, hogy majd a 
Jézuska a mi ízlésünk szerint díszítse a karácsonyfát Szenteste napján. 
Szenteste reggelén a nagybátyámmal, Jenővel és két 
gyermekével elindulunk egy utolsó körútra, ahol beszerezzük azokat a 
dolgokat, amik még szükségesek az esti vacsorához.  
A délután mindig a fa díszítésével telik. Ez otthon és a mamáéknál is az én feladatom évek 
óta. Este, vacsora után a legjobb ruháinkba öltözünk, nálunk ilyenkor jön a Jézuska. Nekem 
már nem az ajándékozásról szól a karácsony, csak kicsit számit, hogy a Jézuska mit tett 
számomra a feldíszített fa alá. Mindennek őszintén örülök. Sokkal fontosabb számomra, 
hogy van egy este, amikor mindenki együtt van. Mi nagyon nagy család vagyunk és a ritka 
alkalmak egyike, hogy a legfiatalabb családtagtól a legidősebbig mindenki együtt van a 
mamáéknál; az a Karácsony!  

Gáspár Elizabet: Díszeket készítek, amivel feldíszítem a 
szobámat és a lakásunkat. Rajzokat, ajándékokat készítek 
mindenkinek. Ezek a napok jól telnek, próbál a család minél több 
időt együtt tölteni és közösen várjuk az ünnepet. 24-én napközben 
közösen díszítjük fel a fenyőfát, énekelünk, beszélgetünk és 
kibontjuk az ajándékokat. A karácsony a szeretet ünnepét jelenti 

nekem, mikor mindenki együtt van a családban, békében, 
egészségben, szeretetben.  

Sipos Dániel: A mi családunk már hetekkel karácsony előtt készülődni 
kezd. Feldíszítjük a lakást téli díszekkel. Együtt elkészítjük az adventi koszorút. 
Vasárnaponként meggyújtunk egy-egy gyertyát és elbeszélgetünk egymással. Közösen 
sütünk mézeskalácsot, saját kezünkkel készítünk ajándékokat. Igaz, anya segít kitalálni, hogy 
mi legyen az. Sok karácsonyi éneket énekel és mesél. Nekem a Kis gyufaárus lány a 
kedvencem. Ezt már én is olvastam Ádámkának. Sokat beszélgetünk azokról, akik már 
meghaltak, de nagyon szeretjük őket. Minden vasárnap misére megyünk, mi így készülünk a 
karácsonyra. 24-én délután feldíszítjük a fenyőfát. Apa felemeli Ádit és engem is, és mi 
tesszük fel a csillagot a fa tetejére, úgy, mint a mesékben. Amikor 
elkészültünk, elmegyünk az állomási mamáékhoz és a dédihez. 
Átadjuk az ajándékot. Oda előbb megérkezik a Jézuska. Otthon 
szép ruhába öltözünk és az emeleten a játszószobában várakozunk. 
Szép karácsonyi mesét nézünk. Amikor meghalljuk a csengőszót, 
tudjuk, hogy itt járt a Jézuska. Mielőtt kibontjuk az ajándékokat, 
mindig elénekeljük apának azokat a dalokat, amiket anya megtanított. 
Vacsorára Rózsi mamáék várnak minket. Az asztal szépen meg van 
terítve. Átadjuk az ajándékot, amit készítettünk. Vacsora után anyával elmegyünk az éjféli 
misére, Ádika addigra elalszik. Számomra a karácsony boldogságot, örömet, szeretetet, 
nyugalmat és ajándékozást jelent. Én járok templomba, ezért nekem a Jézuska 
születésnapját is jelenti.  
Köszönöm szépen a válaszokat! Isten áldotta, békés, boldog karácsonyt kívánok 
mindenkinek!          Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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SZÜLŐK, GYEREKEK ,NEVELŐK 

A SÁVOLYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MÁR ÉVTIZEDEK ÓTA FOLYIK MŰVÉSZETI NEVELÉS – 
OKTATÁS. OLYAN INGYENES LEHETŐSÉGET KAPNAK A GYERMEKEINK, AMIT JÓ LENNE, HA MÉG 
JOBBAN KIHASZNÁLNÁNAK, KIPRÓBÁLNÁNAK, HOGY FEJLŐDJÖN KÉPESSÉGÜK, JELLEMÜK, ÉS ÚJ 
ISMERETEKKEL GAZDAGODJANAK.  A ZENEOKTATÁS LEHETŐSÉGEIRŐL, S ANNAK 
EGYÉNISÉGFORMÁLÓ EREJÉRŐL BESZÉLGETÜNK EBBEN A ROVATBAN. ÁMMER VIKTÓRIA ÉS 
TÖRÖK FERENC ZENEPEDAGÓGUSOKAT KÉRTEM MEG, HOGY MONDJÁK EL VÉLEMÉNYÜKET. 
KÉRTEM ŐKET, HOGY MUTATKOZZANAK BE ÉS MESÉLJÉK EL, MIT JELENT NEKIK A ZENE, 
MILYEN JELLEMFORMÁLÓ EREJE VAN A ZENÉNEK, A ZENEOKTATÁS SORÁN SZERZETT 
TAPASZTALATAIK ALAPJÁN MIRE BIZTATNÁK, MIRE HÍVNÁK FEL A KEDVES SZÜLŐK ÉS A 
GYERMEKEK FIGYELMÉT? 

 

Gyerekkorom óta kapcsolatban vagyok a 
zenével. Már a nagyszüleim is zenéltek, 
tehát a családban is voltak már zeneszerető 
emberek. Már óvodás koromban 
elkezdtem hegedűt tanulni, ami végig 
kísért egészen a mai napig. Sikeres 
érettségi vizsgát tettem Pécsen, majd 
ugyanott a főiskolát is elvégeztem.  
Marcaliban kezdtem tanári pályámat, majd 

egy magán zeneiskolában folytattam egészen gyermekem születéséig. 2 éve dolgozom a 
Talentum Művészeti Iskolában, ahol egykori tanárom a jelenlegi munkaadóm. Akkor még 
nem is sejthettem, hogy egy nap ő lesz a főnököm.  
10 éve már, hogy tanítom a gyerekeket a zene szeretetére és ismeretére. Az a tapasztalatom, 
hogy azok a diákok, akik foglalkoznak zenével, sokkal hatékonyabban tanulnak az iskolában 
is. A dallam, a ritmus mind segítenek a fejlődésben. Legyen szó irodalomról vagy 
matematikáról.  
Zeneiskolás koromban még csak a komolyzenébe pillantottam bele, de aztán a 
középiskolában a könnyű zene is el kezdett érdekelni. Akkori osztálytársammal alakítottunk 
egy együttest, ami a mai napig működik. Sőt a barátságunkat is még jobban megszilárdította. 
Olyan erőssé vált ez a kapcsolat, hogy rengeteg felkérést kapunk zenés rendezvények 
lebonyolítására. Legyen az bál, lakodalom. Én ugyan hegedűsként kezdtem, de nagyon 
tetszett a szaxofon. Belevágtam a tanulásba. Egyedül magamtól sikerült elsajátítanom az 
alapokat. Persze, nem kevés munka és gyakorlás kellett hozzá, de megérte.  
Nekem a zene mit jelent? MINDENT. Ha nem csinálhatnám, nagyon üres lenne az életem. 
Mindig különlegesnek éreztem magam, hogy tanulhatok zenét. Mert igenis kuriózum, ha 
valaki játszhat hangszeren. Ez olyan dolog, amit nem szabad kihagyni, ha lehetőség van rá. 
Amikor még én is kicsiként ismerkedtem a zenével, nekem sem volt annyira fontos, mint ma. 
Többször megpróbáltam kiiratkozni, de nem engedték a szüleim és az igazgatónő sem. Ma 
már csak áldani tudom őket ezért, hogy ma azt csinálhatom, amit szeretek és ami az 
életemmé vált. Ha nem tanultam volna zenélni, ma nem ilyen ember lennék, azt hiszem. 
Sokkal érzékenyebb, lágyabb, ugyanakkor határozottabb és magabiztosabb vagyok. A zene az 
olyan, hogy ha örülök azért szaxizok, ha szomorú vagyok, azért hegedülök. Mindig találok 
okot arra, hogy elővegyem valamelyik hangszerem. Vagy éppen énekelek egyet.  
 

Ámmer Viktória szintetizátoroktatás közben 
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Én csak bíztatni tudom a szülőket, hogy adjanak lehetőséget a gyerekeiknek a zene 
tanulására, mert ettől csak gazdagabbak lesznek minden területen. És ezt soha senki nem 
tudja tőlük elvenni. És még pénzforrássá is válhat, ha valaki kitartóan gyakorolja ezt a 
MESTERSÉGET! Örülök, ha ezzel a kis történettel felcsigáztam a jövő nemzedékének az 
érdeklődését. Várom a következő időkben a zenélni vágyó lurkókat. Bízom benne, hogy még 
sok gyereket taníthatok itt Sávolyon is. Köszönöm a lehetőséget erre a kis beszámolóra. 
___________________________________________________________________ 

Trombita szakos tanár vagyok. Marcaliban élek. Két gyermekem van, Dániel 16 évesés Luca 
10 éves. Mindketten játszanak hangszeren. 
Zenei tanulmányaimat általános iskolásként a gyulai Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdtem, 
trombita szakon. Ezután a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában 

tanultam tovább. Az érettségit követően 
a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola hallgatója voltam, ahol 1991-
ben diplomáztam. Azóta a tanári pályán 
vagyok. 
 
A zene tulajdonképpen az életem! 
Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy napi szinten foglalkozhatom vele, 
úgy, mint tanár, és mint hangszeres 
előadó is. Nagyon sok örömet tud 
nyújtani. 

A tanítás folyamán sokszor meg kell küzdeni egy-egy elméleti vagy technikai problémával, 
mire el tudja sajátítani a tanuló a meg tanulandó anyagot. De megéri, mert egy ilyen tanulási 
folyamat alatt nagyon sok mindent megtanul a növendék. Például kitartást, fegyelmet, 
koncentrációt, pontosságot, igényességet, összefüggések felfedezését. Fejleszti a memóriáját 
és logikus gondolkodását. A fő célom az, hogy minél több gyerekkel megszerettessem a 
zenét.  
Egy hangszer megszólaltatása, és az azon való játszás, nem hasonlítható össze semmi más 
élménnyel. A szorgalmas és kitartó gyerekeknek sok sikerélményben lehet részük. 
Felléphetnek a nyilvánosság előtt koncerteken, ünnepségeken, eljuthatnak zenei versenyekre, 
ahol megmutathatják a zenei képességeiket. 

Fontosnak tartom, hogy olyan településeken is, ahol nincs zeneiskola, minél több gyereknek 
legyen lehetősége hangszert tanulni, zenével foglalkozni. A Talentum Alapfokú Művészeti 
Iskola lehetőséget nyújt az ilyen településeken a zenét tanulni szándékozó gyerekeknek. Így 
Sávolyon is sokan tanulhatnak hangszeren. Én furulyásokat tanítok itt. 
Nagyon pozitívan értékelem a Sávolyi Általános Iskola és személy szerint Törőné Gelencsér 
Ildikó igazgató nő támogató hozzáállását a művészetoktatással kapcsolatban. 
 
Láthatjuk, hogy milyen jellemgazdagságot jelent a gyermek számára a művészeti oktatásban való aktív 
részvétel. Köszönöm a beszélgetést és sok-sok eredményes, szép évet kívánok Önöknek magánemberként is 
és művésztanárként is!  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

Török Ferenc egyik tanítványával 
a furulya órán. 

 



12 
 

 

 

FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT!  

EBBEN A KARÁCSONYI SZÁMBAN HALÉTELES RECEPTEKKEL 
LEPJÜK MEG ÖNÖKET. A RECEPTEKET SZOLGÁLTATJA  
SCHULLER TIBOR, AKINEK A ZENÉLÉSEN TÚL A FŐZÉS A 
MÁSIK HOBBIJA. NÉZZÜK, MIT IS AJÁNL A KARÁCSONYI 
ASZTALUNKRA!  

Ma természetesnek vesszük, hogy a hal és a Karácsony 

összekapcsolódnak. A hal a keresztény szimbolikában Jézus Krisztust 

jelenti, ami egy ógörög nyelvű szójáték következménye. Ugyanis a 

Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó szavak görög kezdőbetűinek 

összeolvasása (ichthisz) görögül „halat” jelent. Később átvitt értelmet is 

tulajdonítottak neki, mivel a Megváltó teste „lelki táplálékként” szolgálhat. A 

hal utalhat ugyanakkor egyes eredetileg halász-foglalkozású apostolokra is. Az örök élet, soha meg nem halás 

jelképe lett, mivel régen az emberek azt hitték sosem alszik. A mediterrán népeknél pedig a termékenységnek 

és az élet bőségének a jelképe. Egyes helyeken a hal a női előjogúságot szimbolizálta. Ugyanakkor ismert a 

halnak, mint ételnek az egészségmegőrző hatása. A táplálkozási trendek világszerte megfigyelhető változása 

(a szükségesnél több energia- és kevesebb rostbevitel) mellett a lakosság egészségét nagymértékben 

befolyásolják az országonként eltérő élelmiszer-fogyasztási szokások. Azokban az országokban például, ahol 

az emberek asztalára rendszeresen kerül hal, jóval kevesebb a szívbeteg. Sajnos ez Magyarországra nem 

jellemző. 

Karácsonykor a mi asztalunkra is kerül valamilyen halétel. Most a 

Rácponty receptjét szeretném Önökkel megosztani, ahogyan én 

csinálom. Hozzávalók 6-8 személyre: Egy kb. 1,5-2 kg-os ponty, 2 kg 

burgonya, 1 kg hagyma, 2-3 paradicsom,  1 fej fokhagyma, 3-4 dl tejföl, 

reszelt sajt, paprikás liszt, só, bors, olaj a sütéshez. A megtisztított halat 

feldaraboljuk szeletekre, ügyelve arra, hogy sütés után újra össze tudjuk 

állítani majd. (A fejet sem dobjuk el.) Sózzuk, borsozzuk, paprikás lisztben megforgatjuk, forró olajban 

70%-osra sütjük. A krumplit héjában félig megfőzzük, majd felkarikázzuk, (lehet héjastól is), szintén kisütjük 

majdnem teljesen készre. Ugyanezt tesszük a lisztben megforgatott felkarikázott hagymával is. Egy tepsibe 

elrendezzük a krumplit, rá a hagymát, paradicsom karikákat, végül az újra „összerakott” halat. A tejfölbe 

belekeverjük az átnyomott fokhagymát, a sajtot és a halra öntjük. Forró sütőben addig sütjük, míg a tejföl a 

tetején megpirul. Száraz fehérbor illik hozzá.    

És még néhány nem szokványos, de nagyon finom halas recept. 

Harcsapaprikás túrós csuszával 
Hozzávalók 5-6 főre:2 db kb. 50-60 cm-es fiatal harcsa filézve (a bőre maradhat), 50 dkg füstölt szalonna, 
50 dkg csuszatészta, 3 nagy fej vöröshagyma, liszt, 1 evőkanál szárított fokhagyma granulátum, só, bors, 
őrölt fűszerpaprika, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika (ezek helyett jó a lecsó is), 50 dkg zsíros túró 
Elkészítés: Felteszünk egy nagyobb lábasban vizet forrni, teszünk hozzá sót és a füstölt szalonnánk bőrét. 
A füstölt szalonnát kockákra vágjuk, és egy teflon serpenyőben, lassú tűzön szépen ropogósra kisütjük. A 
zsírját megőrizzük, mert szükség lesz rá. Mire kisült a szalonna, addigra felforrt a víz, amibe most 
beletesszük a tésztát, és 8 percig főzzük, majd leszűrjük. A kifőtt csuszát meglocsoljuk a szalonna zsírjának 
felével, majd közé keverjük a túrót, és a tetejét meghintjük a sült szalonnakockák felével, esetleg sózhatjuk is 
- ez ízlés függő. Ha a harcsa nincs filézve, akkor tegyük meg. Amennyiben fiatal, kisméretű (50 cm alatti) 
példány, úgy nem kell nyúzni, ehető a bőre. Ha készen van a harcsafilénk, egy arra alkalmas edényben 
feltesszük hevülni a szalonna zsírját. A harcsafilét egyforma kockákra vágjuk. Egy tálba beletesszük a lisztet, 
a fokhagyma granulátumot, borsot, sót és őrölt fűszerpaprikát, majd jól összekeverjük.  
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A halkockákat egyesével megforgatjuk a fűszeres lisztben (úgy, hogy minden oldala fedve legyen), és 2-3 
percig sütjük a szalonna zsírjában, majd kiszedjük. A megmaradt zsírban az apró kockára vágott hagymát 
üvegesre pirítunk (esetleg felengedhetjük vízzel, ha úgy látjuk, hogy a halról lepotyogott liszt miatt 
odatapad). Hozzátesszük az apróra vágott paprikát, főzzük így 10 percet, majd az apróra vágott 
paradicsomot, ezzel is főzzük 5 percet még, meghintjük a tetejét pirospaprikával, sóval, borssal ízlés szerint - 
és én a végén kézi bot mixerrel egyenletes alapot készítünk belőle. Az így kapott szaftba óvatosan 
beletesszük a halacskákat, és kb. 5 percig főzzük. A megmaradt fűszeres liszt, víz és tejföl elegyéből habarást 
készítünk, és felöntjük vele a halat. Így főzzük még 3-5 percet, és tálaljuk a túrós csuszával és a 
szalonnapörccel. 
Hal fasírt  

Hozzávalók 4-6 főre:60 dkg hal (filézve (jelen esetben ponty), 2 db tojás, 1 db 
vöröshagyma, 4 ek zsemlemorzsa, 1 db zsemle, 2 gerezd fokhagyma, kapor  ízlés 
szerint, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, petrezselyem ízlés szerint. 
Elkészítés: Fogjuk a halfilénket és szeleteljük fel vékony csíkokra a szálkákra 
merőlegesen. Majd kétszer vagy háromszor ledaráljuk húsdarálón. Tejbe áztatjuk 
a zsemlét, és kicsavarva a halhoz tesszük. Hozzáadjuk a 2 tojást, a petrezselymet, 
a borsot, a kaprot és a zsemlemorzsát. Összezúzzuk a fokhagymát és jól 
összekeverjük. Hagyjuk állni fél órát és gombócokat formálva, zsemlemorzsába 

forgatva olajban kisütjük. 
Fogas filé mandulás panírban  
Hozzávalók 4 főre:1 kg fogas filé, só, liszt, tojás, zsemle- vagy kiflimorzsa, szeletelt mandula, napraforgó 
olaj a sütéshez Pácoláshoz:, 3 dl tej, fél citrom leve 
Elkészítés: A tetszőlegesen feldarabolt filéket meglocsoljuk citromlével, és ráöntjük a tejet. Hagyjuk 30 
percig a pácban. A pácból kivéve megsózzuk, és hagyományos módon panírozzuk azzal a különbséggel, 
hogy a morzsába keverünk 10-15 dkg szeletelt mandulát. Olajban arany barnára sütjük. Petrezselymes 
krumplipürét, tartármártást kínálhatunk hozzá. 
Minden olvasónak boldog, békés ünnepeket kívánok!      Schuller Tibor 
 
Karácsonyi bónuszként érdekes, varázslatos befőzési receptekkel is 
szolgálunk. Ugyan a befőzési szezon már elmúlt, de a téli időszak arra 
is jó, hogy összegyűjtsük, megtervezzük a következő év tennivalóit. 
Íme, erre ad segítséget Kecskés Lászlóné Marika, aki a szembe 
szomszédom. Engem is meglepett e finom, csalafintaságnak tűnő 
kompót és lekvárcsodával. Hogyan lesz spárga tökből ananászbefőtt, 
paradicsomból baracklekvár?  

Hamis ananász befőtt 
Hozzávalók: 5 kg megtisztított, kis kockákra szelt tök, 4 liter víz, 2 evőkanál 
20%-os ecet. Ezt forrástól számított tíz percig főzzük és leszűrjük. 
Felforralunk 1 liter ananász ízű szörpöt 1 liter vízzel, 20 dkg cukorral és 5 db 
szegfűszeggel, majd belerakjuk a leszűrt tököt és 5-10 percig hagyjuk főni a 
lében, de vigyázva, hogy a tök roppanós maradjon. Még melegen üvegekbe 
töltjük, tartósítót rakunk rá, lezárjuk és dunsztban hagyjuk kihűlni.  

Alma lekvár 
Hozzávalók: 2 kg megtisztított alma (meghámozva és kimagozva), 2 kg cukor, 1 liter házi paradicsomlé, 1 
csomag vaníliás cukor. 
A hozzávalókat feltesszük főni, ha az alma összeesett, akkor levesszük a tűzről és összeturmixoljuk. 
Visszatesszük főni és egészen addig főzzük és kevergetjük, míg be nem sűrűsödik. Üvegekbe töltjük, 
tartósítót teszünk a tetejére, lezárjuk és letakarjuk az üvegeket. Tipp: főzhetjük boltban kapható dzsemfix-
szel is, a tasakon lévő használati utasítás szerint.   
 
KÖSZÖNÖM MINDKÉT ÖTLETGAZDÁNAK A RECEPTEKET.  MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK ÖRÖMTELI SIKERES SÜTÉST, FŐZÉST ÉS BEFŐZÉST KÍVÁNOK! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Sérelmek a pszichiátrián 

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok 
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen 
esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 
→→→→→→→→→→→→ 

FELHÍVÁS!  
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 

semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.  

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384, E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Szőke Olivér (született október 1-én) 

 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Erdődi Károly (élt 52 évet) 

Domsa Józsefné Bájhóber Irma Anna (élt 78 évet) 
Kozma-Bognár  Lajos (élt 73 évet) 

Orsós József (élt 65 évet) 
Szarka József (élt 94 évet) 

Szarka Józsefné Hajdina Rózsa (élt 90 évet) 

 

A község eddigi legidősebb lakosai, Szarka Józsefné és Szarka József eltávoztak közülünk. 
Így most a legidősebb asszony Kelemen Józsefné Szarka Mária, aki 2013. május 17-én 

töltötte be a 87 élet évét. 
A legidősebb férfi lakos Béres Sándor, aki 2013. augusztus 17-én lett 91 éves. 

Jó egészséget és hosszú életet kívánunk mindkettőjüknek! 

mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Nagy siker volt a gyerekek körében a könyvtár által rendezett Kiskondás együttes koncertje. 
Az együttes somogyi pásztormuzsikát, gyermekdalokat adott elő és közös játékba, éneklésbe 
vonta be a gyerekeket. A gyerekek nagyon élvezték a programot. Jó volt látni a sok örömtől 
csillogó szemet, a boldogságot sugárzó arcokat.  
 

November 28-án a hagyományokhoz híven Sávoly Község Képviselő-testülete 
megkoszorúzta a Templomkertben a Hősi halottak emlékművét. A koszorúzás után került 
sor az esedékes Közmeghallgatásra. Bobek József István polgármester úr tájékoztatta a 
megjelenteket az aktuális ügyekről és válaszolt a felmerülő kérdésekre.  
 
 

 

 

 

 

 

December 7-én a sávolyi gyerekekhez is megérkezett a Mikulás! Minden kisgyerek örömmel 
fogadta a piros ruhás vendéget, és nagyon örült a tőle kapott ajándéknak. Megígérte a 
Mikulás bácsi, hogy jövőre is ellátogat a sávolyi gyerkőcökhöz, mert nagyon jól érezte itt 
magát és jó szívvel gondol az itteni gyerekekre.  
 



16 
 

 

 

 

 

A könyvtárban az elmúlt hetekben szombaton délelőttönként több foglalkozás is volt a 
gyerekek részére. A játszó délelőttön, a kézműves foglalkozásokon nagyon jól érezték 
magukat. Ezekre a foglakozásokra a szülőket is várjuk, a gyerekek is élvezik az együtt 
eltöltött időt. Honlapunkon, a marotvolgye.hu, és savoly.hu oldalon megnézhetik az összes 
képet az elmúlt időszak eseményeiről.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: konyvtar@savoly.hu, www.marotvolgye.hu, www.savoly.hu 
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