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Kiültették az árvácskákat 

Mintegy 1000 tő 
árvácskát 
ültettek el a 
közmunkások a 
falu közterein. 
Nagyon szép 
lett, mindenhol 

formákba rendezve virulnak a virágok. 
Nagyon reméljük, hogy nem hiába 
dolgoztak és nem jut eszébe senkinek sem, 
hogy elvigyen belőlük. Azért ültették, hogy 
szépítse a falut és nem azért, hogy bárki 
felhúzkodja és elvigye! 

Őszi munkák a községben 
Szerencsére szép őszi napokat is 

megélhettünk 
októberben. 
Voltak napok, 
amikor öröm 
volt kimenni a 
kertbe és 
kellemes volt 

kint lenni a 
szabadban. 
Kihasználva a jó 
időt, az 
Önkormányzat 
munkásai is 
„klasszikus” őszi 
feladatot láttak el. A 
Ligetben kellett 
összeszedniük a 
lehullott lombot.  
A csapat másik fele a 

korábban már 
összegyűjtött és 
behordott faágakat 
darálta le. Ez az 
ágdaráló nagyon 
hasznos masina. 
Közel vagyunk a 

Kis-Balatonhoz, fontos a természetvédelmi 
terület óvása. Ez a masina lehetővé teszi, 
hogy a felesleges ágakat ne eltüzeljük, 
hanem ledaráljuk. Ezzel az újrahasznosítás 
is megvalósul, hiszen komposztnak, vagy  

 
fabrikettnek is felhasználható a ledarált ág. 

Beüzemelték az új kazánokat 
A tavasszal 
tönkrement 
régi kazánokat 
a képviselő-
testület 
határozata 
alapján 
lebontották és a kazánházat átcsövezték. A 
több hónapig tartó papírmunka, szerelés és 
engedélyeztetés eredményeképpen október 
28-án beüzemelték a két új gázkazánt, 
amelyek biztosítják az ebédlő, a konyha, a 
kultúrház és a tornaterem fűtését. A 
mintegy 4 millió forintos beruházás végre 
hosszútávra megoldja a korszerűbb és 
olcsóbb fűtést az egész épületben. 
 

Filmvetítés volt a könyvtárban a 
gyerekeknek 

Az őszi szünet első programjaként 
filmvetítés volt a 
könyvtárban a 
gyerekeknek. A 
Szilaj című 
mesefilmet nézték 
meg az érdeklődő 

gyerekek. Nagyon jól érezték magukat, 
mindenki élvezte a filmet, a vetítést. 
 

Csuhéval dolgoztak az érdeklődő 
felnőttek 

Az első felnőtt kézműves foglalkozáson a 
csuhéfonással 
ismerkedtünk. 
Edényalátétet 
csinálnak az 
asszonyok, 
ennek vetették 

fel a csuhét. Nagyon ügyesen és lelkesen 
dolgozott mindenki, annak ellenére, hogy 
sok türelem és idő kell, mire elkészül a 
kész alátét. Az elkövetkező 
foglalkozásokon ezzel dolgozunk. 
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Sünik készültek a foglalkozáson a 

könyvtárban 
Az őszi szüneti programok sorában 

kézműves 
foglalkozás is volt 
a gyerekeknek a 
könyvtárban. 
Papírból és 
fonalból készültek 

vidám, kedves kis sünikék. A foglalkozást 
Péter Alexandra, Szandi vezette. A gyerekek 
nagyon élvezték, a foglalkozás végére sok 
szép, színes sünöcske díszelgett az 
asztalon. 

 
Emlékező koszorúzás a 

Templomkertben 
Emlékező koszorúzást tartottak a 

Templomkertben. 
Bobek József 
polgármester és 
Béres György 
alpolgármester 
koszorút és mécsest 

helyeztek el a világháborúk hőseire 
emlékezve és egy perces néma főhajtással 
tisztelegtek az elhunyt sávolyi katonák 
emlékműve előtt. 

 
Közmeghallgatás volt a Kultúrházban 
November 16-án tartotta Sávoly község 
képviselő-testülete az 
éves aktuális 
közmeghallgatást a 
lakosság részére. 

Bobek József István polgármester 
köszöntötte a megjelent vendégeket, a 
testületi tagokat és lakosságot. Beszámolt a 
testület munkájáról és tájékoztatta a 
hallgatóságot az aktuális ügyekről.  
 

Sikeres volt az újabb ruhabörze 
A Marcali Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ ingyenes ruhabörzét 
tartott a sávolyi lakosságnak. Nagy sikere 
volt a válogatónak, sokan találtak 
maguknak és családtagjaiknak megfelelő 
gyermek- és felnőtt ruhát. Köszönjük Tóth 
Renátának, Sávoly családgondozójának, 
hogy megszervezte a ruhabörzét.  

 
Elkészült a kültéri Betlehem a 

Templomkertben 
Az idén is elkészítettük a kültéri 
Betlehemet a templomkertben. 
Igyekeztünk kicsit másként megvalósítani, 
mint az elmúlt évi, hogy legyen egy kis 

újdonság is benne. A 
kültéri adventi 
koszorú is elkészült, 
hogy jelezze az 
adventi vasárnapok 

eljövetelét.  
 Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával, 
vagy kétkezi munkájával hozzájárult az 
istálló felépítéséhez és a berendezés 
elkészültéhez. Reméljük, hogy sikerült a 
Templomkertbe varázsolni egy kis ünnepi 
hangulatot, szebbé tenni az adventi 
időszakot. 

 

 

Akik hozzájárultak a kültéri betlehem elkészültéhez: 

Béres György István, Bobek József István, Bogdán György, 

Gáspár Borisz, Herczeg László, Kovács Emil, Orsós Tibor, 

Orsós Tiborné, Pálfi Lászlóné, Vida Tibor, Vida Tivadarné, 

Vidáné Zana Edit 
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Köveket festettek a gyerekek 

A november 19-ei kézműves foglalkozáson 

köveket festettek a 

gyerekek. Mindenki 

nagyon ügyes volt, 

szép mintákat és 

ábrákat találtak ki és 

festettek meg. Ménesi 

Ernőné Erzsi néni és 

Péter Alexandra 

segített a festésben 

és foglalkozott a 

gyerekekkel. 

 

Elindult a baba-mama torna 

A babák és 

kismamák 

örömére elindult 

a baba-mama 

torna a 

könyvtárban. 

Üstné Szép 

Gyöngyi óvó néni tartja a mozgásos, ritmusos 

foglalkozást, melyen az anyukák együtt 

tornáznak, mozognak a babával. Minden 

kisbaba nagyon élvezte a mintegy harminc 

percnyi programot. 

Kihelyezték a karácsonyi utcai 

díszeket 

Évek óta hagyomány, hogy az adventi 

időszakban kihelyezik az utcai fénydíszeket 

az oszlopokra. A 

23 utcai dísz esti 

fénye szebbé teszi 

a falut, 

megszínesíti az 

adventi 

várakozást. 

Lehetőség mozgásra, 

kikapcsolódásra! 

Az igényekhez igazodva elindítottuk az 

asszonytorna programot, melyet Egyedné 

Szabó Gabriella vezet. Minden kedden fél 

hatkor találkoznak a Posta épületében a 

mozogni, kikapcsolódni vágyó hölgyek. 

Mindenkit szeretettel várunk!  

30 év a sávolyi könyvtárban 
 
November 29-én megtisztelő és egyben felemelő rendezvényre kaptam meghívót. 
A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban 2016. november 29-én 

köszönthettük a könyvtárügyért hosszú idő óta 
dolgozó kollégákat az egész megyéből. 
A részvétel aktualitását kolléganőnk, Pálfi Lászlóné 
30 éves könyvtári munkája eredményezte. Ezen az 
Ünnepségen kollégái és számos polgármester 
kollégám előtt vehette át 30 éves munkájának 
elismeréséül az emlékplakettet, és az elismerő 
oklevelet. Nem kis büszkeséggel töltött el, hogy 
Pálfiné Ibolya munkáját a Megye is elismerte, és én 
személyesen is részt vehettem. 
Ibolya munkássága Sávolyhoz kötődik, s büszkén 

mondhatom, hogy munkája nemcsak a mi, hanem kollégái elismerését is kivívta. Az Ő 
személye és kreativitása kellett ahhoz, hogy ma Sávolyon nemcsak könyvtár van, hanem 
néprajzgyűjtemény, megannyi kulturális, készségfejlesztő foglalkozás. Mutatja az elmúlt 
esztendők szorgalmas és kitartó munkáját! 
Ibolya, ezen sorok révén is engedje meg, hogy gratuláljak szakmai elismeréséhez! 
Megköszönöm magam és Sávoly lakossága nevében az eddigi munkáját, és kívánom, 
hogy ugyanolyan kitartóan végezze hivatását, mint az elmúlt 30 esztendőben! 

Bobek József István 
Sávoly község polgármestere 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1208-30-ev-a-savolyi-koenyvtarban
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Sávoly község képviselőtestületének határozatai 
 
123/2016.(IX.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
- Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 
MEKH kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal 
rendelkező 41. sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 
képező Sávoly település tekintetében Ellátásért Felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ rendelkezései 
alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves 
időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv elkészítésével a település 
víziközműveit üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 
bízza meg. 
- Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 
MEKH kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal 
rendelkező 41. sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 
képező Sávoly település tekintetében Ellátásért Felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § rendelkezései 
alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által 
2017-2031 időszakra elkészített gördülő fejlesztési tervet – a 
mindenkori koncessziós díj terhére – elfogadja. 
- Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 
MEKH kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal 
rendelkező 41. sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 
képező Sávoly település tekintetében Ellátásért Felelőse 
meghatalmazza a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, 
Tanácsház utca 7.), hogy a DRV Zrt. által 2017-2031 időszakra 
elkészített és az ellátásért felelős által jóváhagyott gördülő fejlesztési 
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa 
be, és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzatot 
képviselje. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
124/2016.(IX.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
szóló előterjesztést. A szociálisan rászoruló nappali tagozatos 
egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására 180.000.- forintos 
keretösszeg megállapításával csatlakozik a pályázathoz. 
A Képviselő-testület felkéri Bobek József István polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 
nyilatkozatban jelezze az önkormányzat csatlakozási szándékát az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. október 3. 
142/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet 
az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
143/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 
Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezete által kidolgozott 2017. 
évi belső ellenőrzési ütemtervről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
Felelős: Bobek József István 
Határidő: értelem szerint 
144/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
A Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017/2018-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokkal 
kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
Sávoly község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító iskolának 
továbbra is Sávoly község általános iskoláját javasolja kijelölni. 
Javasolja továbbá, hogy a sávolyi általános iskola beiskolázási 
körzetébe a 2017/2018-as tanévben Szőkedencs község is tartozzon 
bele.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 
145/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi határozat 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őszinte 
Mosoly Közhasznú Alapítvány által megküldött együttműködési 
megállapodás tervezetét megtárgyalta, a megállapodás megkötésével 
nem ért egyet.  

Felelős: Bobek József István 
Határidő: azonnal 
 
 
146/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi határozat 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 2016/2017-es téli 
időszakban Sávoly község közigazgatási területén elvégzendő hó 
eltakarítási munkálatok elvégzésére folytasson tárgyalást Kovács 
Norbert őstermelővel (Sávoly, Rákóczi u. 66.) a tavalyi szerződésben 
meghatározott feltételekkel.  Sikeres tárgyalás esetén a Képviselő-
testület felkéri Sávoly község polgármesterét a szerződés megkötésére, 
amennyiben a tárgyalás sikertelen lesz, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy azonos feltételek mellett más vállalkozóval kössön 
szerződést. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. december 1. 
147/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi határozat 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
adventi díszkivilágításának felhelyezésére 2017. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére százezer forint felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
világítótestek mielőbbi felhelyezéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. december 15. 
148/2016.(XI.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
Mikulás ünnepségének ajándékcsomagjaira a 2016. évi költségvetés 
dologi kiadásainak terhére hetvenötezer forint (1000,- Ft/csomag) 
felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
ajándékcsomagok mielőbbi elkészíttetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2015. december 3. 
155/2016.(XII.07.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Sávoly, Somogyzsitfa, Somogysámson, 
Csákány, Szőkedencs, Tapsony és Nagyszakácsi települések 
részvételével szennyvíz-elvezetési agglomeráció kerüljön 
kialakításra Sávoly központtal a 379/2015.(XII. 08.) Korm. 
rendelet alapján azzal, hogy az agglomeráció kialakításához 
kapcsolódó valamennyi költséget – ideértve a Sávoly 
Községre eső részt is - Somogyzsitfa, Somogysámson, 
Csákány, Szőkedencs, Tapsony és Nagyszakácsi Községek 
Önkormányzatai fizetik meg. Sávoly Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az agglomeráció 
kialakítása érdekében az érintett településekkel 
együttműködik. Az együttműködés célja a települési 
szennyvíz-elvezetés és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztításának, illetőleg a települési szennyvíz 
ártalommentes elhelyezésének megvalósítása. Sávoly 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakmai 
segítségével kerüljön sor az agglomeráció kialakítási 
kérelem benyújtására. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
érintett hat település nyilatkozataiban foglaltakkal egyetért, 
miszerint a vonatkozó pályázat benyújtásához (KEHOP-
2.2.2.), illetve a beruházás megvalósításához kapcsolódó 
valamennyi költséget – a Sávolyra (mint agglomerációs 
központra) eső költségeket is ideértve – Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, Szőkedencs, Tapsony és 
Nagyszakácsi agglomeráció tag települések a köztünk 
létrejött megállapodás szerinti arányban egyetemlegesen 
vállalják. Sávoly Község Önkormányzata a csatlakozáshoz 
további feltételek nélkül hozzájárul. 

3. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települések becsatlakozása után az üzemeltetési költségek 
lakosságszám arányosan számított Sávoly településre eső 
részét vállalja.  

4. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyúttal felhatalmazza Bobek József István polgármestert 
az agglomeráció kialakításához és a becsatlakozás 
megvalósulásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Bobek József István 
Határidő: értelem szerint 
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156/2016.(XII.07.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hitelfelvételről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
Felhatalmazza Bobek József István polgármestert, hogy a 
hitelszerződés megkötését az alábbiak szerint 
kezdeményezze. A hitel típusa: folyószámlahitel. A hitel 
összege: 5.000.000 Ft – azaz ötmillió forint. A hitel lejárata: 
legkésőbb 2017. december 31. A hitel biztosítéka a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlán, a 
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló alszámlán 
lévő az önkormányzatot megillető összeg - a központi 
költségvetés számára továbbutalandó összegek kivételével. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, 
továbbá arra, hogy a hitelt és járulékait a 2017. évi 
költségvetésébe betervezi, egyúttal felhatalmazza Bobek 
József István polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a 
hitelszerződés megkötésére, valamint az egyéb 
feltételekben történő megállapodásra. 

Felelős: Bobek József István 
Határidő: értelem szerint 
157/2016.(XII.07.) számú képviselő-testületi 
határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörs 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Somogy 
Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017. január 1-jétől történő 
csatlakozási szándékát támogatja. 
Felelős: Bobek József István 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

 
Az Imre Sándor Szeretetszínház és Sávoly Község Önkormányzata 

három előadásból álló felnőtt bérletes előadás sorozatot hirdet a 
sávolyi Kultúrházba. Az alábbi előadásokat tervezzük: 

 

Agatha Christie: Az egérfogó – (krimi ) 
Egy téli délután brutális gyilkosság történik Londonban a Culver Street-en. A szemtanúk azt állítják, hogy az áldozat halálsikolya előtt 
hallották, amint valaki a „Három vak kisegér” dallamát fütyörészi. Késő délután a Barátok Kútja Vendégház halljában a fiatal 
házigazdák, Mollie és Giles Ralston izgatottan készülődnek első vendégeik fogadására, akik meg is érkeznek szépen sorjában: egy 
titokzatos múltú vénkisasszony, egy fiatal építész, egy nyugalmazott őrnagy, egy férfias vonásai miatt rejtélyes nő és egy piperkőc 
olasz, aki azt állítja, hogy a kocsija felborult egy hóakadály miatt. Aggodalmaikat fokozza az odakint elemi erővel tomboló hóvihar. 
Kisvártatva megjelenik egy rendőrfelügyelő is, aki közli a döbbent társasággal, hogy a londoni gyilkosság elkövetője a fogadóba tart – 
hacsak nincs máris ott – és valószínűleg újabb gyilkosságokra készül... Hitetlenkedve hallgatják, ám amikor egyiküket holtan találják, 
már nem tudják eldönteni, megbízhatnak-e egymásban…  

Somogyi Gyula - Eisemann Mihály - Zágon István: Fekete Péter – (revü) 
Egy gazdag és rideg vállalkozó, véletlenül rábukkan a világ legnagyobb balekjára, kinek személye maga a katasztrófa. Bármihez ér, az 
összeomlik - mi lehetne hát jövedelmezőbb befektetés, mint részvénytársaságot alapítani a balek pechjére? Hisz ez az a pénz, ami ott 
hever az utcán, csak össze kell söpörni. Az üzlet be is indul, csakhogy közbeszól a szerelem: a dörzsölt úriember és a balek 
mindketten találkoznak egy-egy saját világukon kívüli nővel. 

Neil Simon: Pletyka – (bohózat)  
Egy elegáns new york-i villa házigazdái vacsorára hívják barátaikat. Ebben még semmi meglepő nem lenne, ha egy rejtélyes baleset 
kapcsán nem indulna meg a szóbeszéd lavinája. De megindul. Az egymás után érkező vendégek között halk suttogás kezdődik, amely 
felerősödik és terjed, egyre dagályosabbá válik a titokzatos eset hullámverése. A parti végén kiszálló rendőrség előtt már egy 
fantasztikus, hihetetlen történet kerekedik ki, pedig... Fergeteges komédia a Pletykák, avagy útmutató arra nézve, hogyan éljünk túl 
egy kellemesnek induló, de elképesztő kanyarokkal életveszélyessé váló baráti vacsorát.  

Igény esetén külön lehetőség van egy bérleten kívüli előadásra is: 

Jean Paul Sartre: Temetetlen holtak – (dráma)  
„Nyertünk! Ez az egy pillanat sok mindent megért. Most büszke vagyok rá, hogy emlékszem mindarra, amit az éjszaka el akartam 
felejteni. Most már megmondhatom. Belekiálthatom a világba! Rám tiportatok és most szégyellitek magatokat. Én tisztára 
mosdottam. Most az élettel akartok büntetni minket. Hát nem! Azért sem. Most már be kell végeznetek a műveteket. „  
Bűnben árulóként élni vagy meghalni értelmetlenül?  

 

Az első előadás február hónapban lesz. 
 

A bérletek, azaz a három előadás ára 3000 forint. 
A bérleteket a könyvtárban lehet megvásárolni. 

 
Minden további információ és felvilágosítás is ott érhető el. 

 
Várunk minden színházszerető, kikapcsolódni vágyó érdeklődőt! 
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Sávolyi arcok – sávolyi sorsok 

 

Ebben a rovatban sávolyi embereket mutatunk be, akikkel találkozhatnak 

az utcán, a boltban, a templomban, vagy bárhol, esetleg a szomszédjuk is 

lehet. A mostani számunkban Péter Alexandra válaszol a kérdésekre. Ő 

2016. október 1-e óta dolgozik az Agroturisztikai Központban. Reméljük, 

hogy válaszai alapján jobban megismerjük őt is.  

 

 

1.) Mi volt gyermekkorod 

legemlékezetesebb pillanata? 

- Sok mindenre nem tudok 

visszaemlékezni, sajnos. De volt 

egy ló, ami 3 évet volt nálunk 

(mint minden ló, ami nem a 

miénk volt), és nagyon szerettem, 

és nagyon szomorú voltam, 

amikor elkerült tőlünk. 

2.) Célok, amelyeket meg akarsz 

valósítani? 

- Rövidtávú terveim között 

szerepel a jogsi letétele, az 

angoltudásom fejlesztése, és 

elkezdeni táncolni. 

3.) Mit szeretsz legjobban csinálni a 

szabadidődben? Milyen lenne egy 

tökéletes napod? 

- Olvasni, kreatívkodni, japán 
animációs filmeket nézni, zenét 
hallgatni, meg mostanában 
kaptam rá a sütisütésre. 

4.) Melyik a kedvenc könyved? Miért 

épp az? 

- Hát, elég nehéz dönteni, mivel 
elég sok kedvencem van, de 
Stephen King könyveit egytől 
egyig imádom. De sok más írótól 
is szeretek horrort és fantasyt 

olvasni, mert hátborzongatóak és 
tele vannak képzeletbeli 
lényekkel. 

5.) Kedvenc sütid? 

- A kedvencem a puncs 
szelet/torta, viszont ennek a 
megsütésére még nem 
vállalkoztam. A specialitásom, 
amit az egész család imád, az a 
csokis keksz. 

6.) Mire sajnálod legjobban az időt? 

- Az alvásra. 
7.) A te „értelmező szótáradban” mit 

jelent a BARÁTSÁG és mit jelent a 

SZERETET? 

- Barátság nincs szeretet nélkül, a 

szeretet pedig a másik elfogadása 

a hibái ellenére is. 

8.) Mely emberi tulajdonságot egyáltalán 

nem tudsz elviselni, elfogadni? 

- A hazudozást. 

9.) Mi az az emberi hiba, amit 

legkönnyebben elfogadsz? 

- Minden mást. 

10.) Ha a mesebeli TÜNDÉR 

megjelenne előtted, és 3 

kívánságodat teljesítené a való 

életben, mi lenne az? 

- Sok-sok könyv. Mindig egészség 

legyen. Egy álom megvalósítása. 

 

Köszönöm szépen a válaszokat! 

Pálfi Lászlóné 
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Van egy történetem rovatunk - Lélekmelengető történetek 
 

Mindannyiunknak vannak nehézségei, az Élet mindenkit próbára 
tesz időről időre. Van, aki ezt könnyedén kezelni tudja, 
valakinek nehezebben megy. Legyünk bár gyerekek vagy 
felnőttek, fiatalok vagy idősek, mindannyiunknak szüksége 
van bátorításra, hogy előbb-utóbb megoldódnak a 

problémák. Mindannyiunknak szüksége van olyan erő 
történetekre, amelyek életre keltik bennünk a reményt, ha 

másnak sikerült, nekünk is sikerülhet. 
 
Az egyik vidéki újságban ezt a különös hirdetést tette közzé valaki: 
„Elvesztettem a vasárnapomat, minden útbaigazításért, mely segít megtalálni, jutalmat fizetek.”dr. Majer 
Dr. Majer egy régi, de előkelő házban lakott a város szélén. Orvos volt, de már jól megérdemelt nyugdíját élvezte. A 
következő napokban annyi látogatója jött az orvosnak, hogy az öreg házvezetőnő nem győzött ajtót nyitni. Ennyi 
vendég még sohasem fordult meg a doktor házában. Először a rendőrfőnök érkezett és jegyzőkönyvet akart felvenni 
az elveszett dolgokról, az eltűnés körülményeiről. De az orvos így válaszolt: 
– Mióta elvesztettem a vasárnapot, azt sem tudom már, hogy milyen volt. Gyermekkoromban még megvolt. 
Édesanyám gondoskodott róla, hogy el ne veszítsem. Mindössze 16 éves voltam, mikor meghalt. Talán minden ezzel 
van összefüggésben. 
Nemsokára megérkezett a vendéglős. 
– Mivel a vasárnap igen jelentős mértékben attól függ, hogy mit eszik az ember, legyen szabad fölajánlani 
szolgálataimat. 
Az orvosnak azonban nem volt hiánya ennivalóban. Házvezetőnője igen jól főzött. 
Hétfőn reggel eljött egy bútorgyáros és lelkesen beszélt a legújabb, kényelmes ágyakról, amelyben oly jól lehet 
vasárnap pihenni. Ezáltal minden hétköznap szinte vasárnappá változhat. Az orvos azonban neki is udvariasan nemet 
mondott. Ő nem szeret lustálkodni és nincs semmi baja az alvással. Egyébként is a vasárnap még nem lesz vasárnap 
azáltal, hogy jól alszik az ember. 
Hamarosan jelentkezett egy ruhaüzlet vezetője. Mivel a szép ruha megváltoztatja az embert, azt gondolom, hogy a 
vasárnap attól is függ, hogy milyen ruhába öltözködünk. Az orvos őt is leintette. Van elég ruhám, életem végéig el 
vagyok látva. 
Egy utazótársaság ügynöke különféle utazásokat ajánlott az orvosnak. A természet szépsége, ünnepi hangulata 
bizonyára segít megtalálni az elveszett vasárnapot. 
Így jöttek szinte körmenetben mindazok, akik hajlandók voltak, persze jó pénzért, megkeresni az elveszett 
vasárnapot. Ajánlásukra azonban az orvos nemmel válaszolt. 
Késő este, egy idős pap, aki sokáig működött a misszióban, kereste fel a doktort. 
– Igen megkapott az újságban megjelent hirdetése – mondotta a lelkipásztor. Messze Afrikában én is igen sokat 
gondolkoztam ezen a problémán. Az orvos elbeszélte a papnak, kik keresték fel a nap folyamán 
– Én hosszú évekig éltem a négerek között, akik csak két ünnepet ismertek: egy tavaszi és egy aratási ünnepet a nagy 
Szellem tiszteletére – válaszolta a misszionárius atya. Ennek ellenére ezek a feketék tisztában voltak az ünnep, a 
vasárnap lényegével, jobban, mint mi keresztények. 
Tőlük hallottam ezt az érdekes történetet is. Ha megengedi doktor úr, talán elmesélem. Az állatok megirigyelték 
egyszer, hogy az embereknek ünnepnapjuk is van. Összegyűltek tehát és arról vitatkoztak, hogy mi is az az ünnep? Mi 
tesz egy napot ünneppé? Az egyik azt mondotta: a sok evés. A másik: a szép ruha. A harmadik: a pihenés. Mindezt ők 
is megkapták a nagy Szellemtől és még sincs ünnepük. 
– Ezt szóról szóra én is átéltem a mai napon, szólt közbe a doktor. Hasonló ajánlatokkal jöttek hozzám is az 
emberek. 
– Igen, igen, válaszolta a pap, de engedje meg, hogy befejezzem a tanulságos mesét. Mikor a négerek meghallották, 
miről tanácskoznak az állatok, nagyot nevettek és azt mondották: hogyan lehetne ünnepe annak, aki nem tud a nagy 
Szellemmel beszélni? 
Hiába rendez valaki fényes lakomát, hiába hív vendégeket, ez még nem teszi ünneppé a hétköznapot. Ünnepe csak 
annak van, aki meg tudja hívni a nagy Szellemet. 
– No, látjátok – mondtam a négereknek, én éppen azért jöttem hozzátok. Megtanítalak titeket Istennel beszélni és 
meghívom Őt asztalotokhoz. 
  
Ezek után még sokat beszélt egymással az öreg doktor és a lelkipásztor. Annyi azonban bizonyos, hogy ettől kezdve 
rendszeresen járt templomba az orvos. 
Sokan talán mosolyogtak ezért és megjegyezték: nézzétek, milyen maradi ez az öreg orvos! 
A doktor azonban nem törődött velük. Tudta, hogy mit csinál. 
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Milyen értékeket, hagyományokat tudunk átadni a gyerekeinknek? 
(Családi riport) 

A mai technikailag gyorsan fejlődő világban több a lehetőség a fiatalok számára, ugyanakkor nagyobb a bizonytalanság 
is, nehezebb a választás. A saját út, a saját életcélok megtalálása és megvalósítása biztos családi háttér és támogatás 
nélkül nem lehetetlen, de sokkalta nehezebb. Hogyan lehet továbbadni, átadni a tapasztalatokat az ifjabb 
generációnak? Milyen útravalót, jó tanácsokat tud adni a mai világban, a mai körülményekre a család idősebb 
generációja a fiataloknak, gyerekeknek és az unokáknak? Erre keressük a választ riportunkban. 
Az idei év áprilisi számunkban bemutattuk egy többgenerációs család, a Kelemen család nő tagjait, akik elmondták 
nekünk, hogy mit tanultak egymástól, mit örököltek a felmenőktől és mit szeretnének átadni majd a gyerekeiknek. 
Mostani lapunkban egy másik család árulja el, hogyan él együtt a 3 generáció. Három generáció férfi tagjai mondják el, 
mit adott át az idősebb a fiatalabbnak, illetve a fiatalok is mesélnek arról, hogy ki mit tanult az ő édesapjától. 
Íme, a Péter család tagjai: Péter József, - Béla, - Márk. 

- Először a nagyapát kérem, hogy meséljen egy 
kicsit az életéről. 
Honnan van az 
állatok, különösen a 
lovak iránti szeretete? 
- Az édesapám kocsis 
volt és az erdőn 
dolgozott. Mindig én 
vittem neki az ételt, 

amikor dolgozott. Ott voltak a lovak is, és én állandóan 
akkor mentem, amikor fogta be őket. Ezért mindig 
mondtam az apámnak, hogy hagyja a lovakat, egyen, én 
meg addig felkantároztam őket. Így kezdődött. 
Aztán lovásznak álltam, akkor tanultam meg lovagolni. 
Az első ló le is dobott, mivel nem tudtam, hogy kell 
megülni egy lovat. De elmagyarázták, és utána már nem 
estem le. Ez a lovak iránti szeretet végigkísérte az egész 
életemet. A munkám során is lovakkal foglalkoztam, és a 
szabadidőmet is sokszor ez kötötte le. A családban 
mindig tartottunk állatokat. Egy időben volt tehén is. 
Manapság is sok állat népesíti be az udvarunkat. Tartunk 
kecskéket, nyulakat, disznót és minden más 
aprójószágot.  
- Melyik volt a kedvenc lova? 
- Mindegyik ló kedves volt nekem, de a legjobban azokat 
szerettem, amelyikre mindig lehetett számítani. Ez azt 
jelenti, hogy ha menni kellett, akkor nem makacsolta 
meg magát, nem akaratoskodott, hanem tette a dolgát. 
Volt olyan is, amelyik harapós volt, és nem akart szót 
fogadni.  
- Béla fia mit vett át Öntől? Mennyire kellett 
„terelgetni” a föld, a gépek és az állatok irányába? 
- Kiskorában imádta a lovakat, és mindig ott volt a 
lovaknál, lovagolni is szeretett. Sok mindent megtanult 
abban az időben. Egy idő után már máshová irányult a 
figyelme. Aztán amikor tanult, akkor is gépekkel 
foglalkozott, onnantól a gépek érdekelték jobban. Én 
akkoriban nem foglalkoztam ilyenekkel, így ezt tőlem 
nem vehette át. 
- Márk unokájának milyen útravalót adott? 
- Sokat szoktam mesélni neki a régi, lovas történeteket, 
amit nagyon szeretett hallgatni. Kiskorában ő is sokat 
lovagolt, manapság már kevesebbet, de még most is 
érdeklik a lovak is, amellett, hogy ő is sokat foglalkozik a 
gépekkel. 
- Bélát kérdezem. Légy szíves beszélj arról, hogy 
kisgyermekkorodban mennyire érdekelt édesapád 
munkája? 
- Gyerekként mindig a lovak körül voltam. Amikor 
nagyobb lettem, akkor sokat segítettem a 
földművelésnél, szénaszedésnél, kocsirakásnál, amikor 

ugye még lovakkal dolgoztak mindenhol. Így nemcsak 
lovagolni tanultam meg, hanem kocsizni is.  
- Volt e hatással az ő életszemlélete az 
iskolaválasztásban? 
- Fontos volt, hogy olyat válasszak, aminek hasznát 

veszem az életben, és amit 
szeretek. A munkavállalás 
terén az volt a hangsúlyos, 
hogy a munkámat mindig 
tisztességgel elvégezzem, hogy 
megbecsüljenek. 
- Mi az, amit tőle tanultál? 
- A mezőgazdaságban a 
növénytermesztésről és az 
állattartásról sokat 

megtanultam, aminek mind a mai napig hasznát veszem 
a mindennapokban. 

- Márk mennyire volt 
érdeklődő gyermek? 
Szeretett-e melletted lenni, 
amikor otthon traktort 
szereltél? 
Mindig szeretett ott lenni a 
szerelésnél is, és más 
munkálatoknál is szívesen ott 

volt, manapság már aktívan segít, amiben tud. 
- Mit gondolsz mennyire volt az életed, munkád 
hatással Márk pályaválasztására? 
Biztosan volt rá hatással, hisz így ismerte meg a gépeket 
is, és tanult meg sok mindent róluk. 
 
Következzék a legifjabb Péter fiú, Márk. Márk idén 
ballagott el iskolánkból. Szorgalmas, fegyelmezett 
diák volt. Tudom róla, hogy otthon is nagyon sokat 
segít az állatok körül, és sokszor láttam édesapja 
mellett ülni a traktorban.  
- Mennyire érdekelt „nagyobbacska” korodban 
nagyapád, illetve édesapád munkája? 
- A mai napig érdekel mindkettejük munkája. Szeretem 
az állatokat is, és szeretek szerelni is. 
- Kitől örökölted az állatok és a gépek iránti 
szeretet? 
- A gépek iránti érdeklődésem apu munkája miatt alakult 
ki. Az állatokat pedig mindenki szereti a családban. 
- Mi motivált a pályaválasztásban? 
- Mivel szeretem a mezőgazdasági munkákat, ezért 
mindenképpen olyan iskolába akartam menni, ahol az 
ezekkel kapcsolatos dolgokról tanulhatok.  

 

Köszönöm szépen a válaszokat. További jó egészséget kívánok, hogy még sokáig tudjanak együtt 
lenni a családdal, egymással!         Méri Istvánné 

Józsi bácsi és egyik 

kedvenc lova 

Béla lovagolni 

tanul 

Béla és Márk 
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Baba-mama torna 
 
December hónapban elindítottuk a baba-mama foglalkozást a kisgyerekes szülőknek. Ezeken az 
alkalmakon Üstné Szép Gyöngyi óvó néni vezeti a foglalkozásokat és mutatja meg a játékos 
mozgás formáit a szülőknek. Ez adta a cikkhez az ötletet, hogy feltegyek pár kérdést Gyöngyinek 
ezzel kapcsolatosan.  
- Miért fontos a babának a mozgás, a ritmusos mozdulatok gyakorlása?  
- A mondókákkal, dalokkal tarkított foglalkozások minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermek 
személyiségére. Nemcsak a mozgást fejlesztjük ezáltal, hanem a ritmusérzékét, zenei hallását, 
egyensúlyérzékét, koordinációs készségét, figyelmét, társas kapcsolatait is. Ezek a későbbiekben 
hozzájárulnak a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek (írás, olvasás, számolás) normális ütemű 
fejlődéséhez. De a legfontosabb, hogy gyermekünkkel együtt élvezzük a mozgás és játék örömét! 
- Említetted egy beszélgetésünk során, hogy nálatok a családban a déditől, azaz a te 
nagymamádtól nagyon sok mondókát, versikét hallottatok és tanultatok ti is, amikor gyerekek 
voltatok, és a gyerekeidnek is gyakran énekelt és verselt a mama.  

- A nagymamám, (Csesztregi Péterné, született 
Kovács Margit) az 1920-as évek elején Letenyén 
volt kisgyermek. Ott járt nyaranta az iskola 
udvarán szervezett „nyári óvodába”. Kb. 50-60 
gyereket, 2-6 éves korúakat vegyesen bíztak a 
szülők legtöbbször csak 1, néha 2 óvó nénire. A 
szülők a nyári munkáik (aratás, cséplés, 
szénahordás, stb.) idején tartottak igényt a 
gyerekőrzésre. Ennivalót otthonról vittek, és 
délután két óra körül hazavitték a gyerekeket. Az 
óvónő fizetsége termény, étel, tűzifa volt. Nagyon 
sok körjátékot, felelgetős játékot, dalos játékot, 
fogójátékot játszottak, amihez nem kellett túl sok 
eszköz. De előfordult az is, hogy csuhéból, csutából készítettek babákat és 

egyéb játékokat: fontak kendert, tömtek rongybabákat. Az akkor tanult énekeket, versikéket nekem is 
mondogatta, tanítgatta gyerekkoromban a nagymamám. Amikor hozzánk költözött Sávolyra, elmúlt már 
80 éves, de a dédunokáinak is nagy örömmel, lelkesen, hibátlan szövegtudással adta át gyermekkori 
emlékeit. Mivel én óvónő lettem, nekem lejegyezte egy kis füzetbe, és nagy szeretettel adta át útravalóul, 
hogy fölhasználhassam a munkámban.  
Az alábbi dalocskák, felelgetősök a nagymama gyűjtéséből valók.  
A kis dada (vers) 
Piros pruszli virágos hófehér kötőcske, csipkés ingváll patyolat babós 
fejkötőcske. 
Minden megvan, ami kell a kis Zsuzsikának, gondol egyet ő bizony be is 
áll dadának. 
Dadasora jó dolog, nincs is sokra gondja, legfeljebb a kiskocsit ide-oda 
tolja,  
sír a gyerek az sem baj, dalol neki egyet, ejcsicsíje babája mindjárt 
kapunk meggyet. 
 De hallja, hogy mi dobog, a trombitaszó harsan, úccu neki Zsuzsika szalad sebbel-lobbal, 
 megbotlik a kerékben, na, megvan a nagybaj.  
Zsuzsika szépen pityereg, jaj, Istenem mit tegyek,  
mit szól majd a nagysága, elbújok a nagy kádban. 
 
 
Felelgetős vers: 
Lány:  
Anyám amott leér az ég, 
odamenni de szeretnék, 
szeretnék egy angyalt látni, át szoknak a földre 
járni. 
Anya:  
Messze van az, édeslányom, 
túl-túl a nagy rónaságon. 

Lány: 
Fogass be a kis szekérbe, 
tudom szalad örömében. 
Anya: 
Nem megy oda, lányom, szekér, 
oda még a madár sem ér. 
Lány: 
Anyám akkor menjünk gyalog, 
majd örülnek az angyalok. 

A mama füzetének 

egy lapja 
A mama és én 

A mama a dédunokáival 
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Felelgetős vers:  
Lány: 
Jó napot kívánok, boltosné asszonyság. 
Boltos: 
Mi tetszik galambom? Gyömbér, cukor, só, füge, 
parancsoljon ízibe. 
Lány: 
Kérek tíz fillérért szentjános kenyeret, mérje meg 
jól, had lássam, hogy engem szeret. 
Boltos: 

Bármit vesz, azt ígérem, becsülettel megmérem. 
 
Vers: 
Volt nekem egy kakasom, 
eladtam egy garasért, 
garasomért cukrot vettem, 
hála Isten meg is ettem, 
most már nincsen kakasom, 
sem egy árva garasom. 

 

Azokból a dalokból, mondókákból is hoztam egy csokorra valót, amikre a 
foglalkozáson a babákkal és mamákkal mozgunk. 

 
 

Altató ének: , közben ringatjuk a babát 
ölben 
Tente baba tente, a szemedet hunyd be,  
Aludj ingó bingó, kicsi rózsabimbó! 
Alszik az ibolya, csicsija, babája. 
 

Ébresztő: fekvésből felültetés 
Tej, túró, tejfel, 
kicsi bab kelj fel! 
 

Cirógató ének: arcsimogatás, az ének végén 
csiklandozás 
Ciróka, maróka! 
Hol jártál? –Malomba! 
Mit hoztál? –Pogácsát! 
Hová tetted? –Lócára! 
Megette a pap macskája! 
 

Játék az ujjakkal: két ujj nyitása, zárása 
Csipp, csiripp, csöpp veréb 
Csipkedi a meggyet. 
Csipp, csiripp, csöpp veréb 
Csípj nekem is egyet! 
 

Fejlóbálók: a felnőtt tenyere között a gyerek 
feje 
Erre bicc, arra bökk, 
Kicsi fejed sütőtök! 
 

Táncoltató ének: közben táncot utánzó 
mozdulatokat csinálunk a gyerekkel 
Cini cini muzsika, 
Táncol a kis Zsuzsika, 
Jobbra dől meg balra dől, 
Tücsök koma hegedül. 
 

Lovagoltató: combon lovagoltatva hintázik 
a gyerek 
Höc-hőc katona, 
Ketten ülünk egy lóra 
Abrakot a csikónak, 
nagyot ugrik Lacónak 
 
Hintáztató: combon vagy ölben 
Hinta-palinta 
Repüljünk, mint a csóka 
Budapestig meg se álljunk, 
A királynál vacsoráljunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönöm szépen Gyöngyinek, hogy megosztja velünk ezeket a „kincseket” Kívánom minden kisgyerekes 
anyukának és nagymamának, hogy sok-sok boldog percet töltsön el gyermekével, unokájával énekelve, 
verselgetve, mondókát sorolva! 

Pálfi Lászlóné 
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Főzzünk süssünk rovatunk mostani számába karácsonyi tortákat hoztunk. 
  
FORDÍTOTT ALMATORTA 
HOZZÁVALÓK: 1 kg alma, 20 dkg cukor, 20 dkg vaj, 13 dkg liszt, 6 db tojás, 1 db citrom, csipet 
só, 1 csomag vaníliás cukor,  
ELKÉSZÍTÉS: Az almákat meghámozzuk, magházukat kivágjuk, felnégyeljük, és 5 dkg 
cukorral meghintett sütőformába tesszük. Meglocsoljuk egy kevés citromlével. A tetejére kb. 5 
dkg vajat forgácsolunk. Fedő alatt a tűzhelyen addig pároljuk, amíg a cukor karamellizálódik. 
A tojások sárgáját 15 dkg cukorral, majd 15 dkg vajjal habosra keverjük. Ezután hozzáadjuk a 
reszelt citromhéjat és a lisztet. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, és lazán a masszához 
keverjük. 
A habot rásimítjuk a párolt alma tetejére, és 190 fokon aranyszínűre sütjük. A formában hagyjuk 
kihűlni, majd tálcára fordítjuk. Vaníliás tejszínnel vagy vaníliás fagylalttal tálaljuk. 
MÁKTORTA CITROMMÁZZAL 
HOZZÁVALÓK: 16 dkg vaj (+a formához), 25 dkg porcukor, 6 db tojás 
25 dkg darált mák, 1/8 l vörösbor, 5 dkg zsemlemorzsa (+ a formához), A mázhoz: 25 dkg 
porcukor, 1 db citrom leve 
ELKÉSZÍTÉS: A tésztához a vajat habosra keverjük a porcukorral és a szétválasztott tojások 
sárgájával. Adagonként, váltogatva hozzáadjuk a mákot és a vörösbort, majd beledolgozzuk a 
zsemlemorzsát. A tojások fehérjét felverjük, és a habot a mákos masszába forgatjuk. A tésztát 
kikent, morzsával megszórt formába töltjük, és 200 fokon sütjük 1 órát. 
A mázhoz a porcukrot sűrűn folyóssá keverjük a citrom frissen facsart levével és egy kevés forró 
vízzel, majd a tortára csorgatjuk és elsimítjuk. 
tipp: Még finomabb lesz a torta, ha a máz alá egy vékony réteg lekvárt kensz. Érdemes átszitálni a 
porcukrot, mert ha rögös, akkor nehéz simára keverni a mázt. 
KARÁCSONYI FATÖRZS 
HOZZÁVALÓK : A piskótához : 6 db tojás, 12 dkg cukor, 12 dkg liszt 
A piskótához a tojásokat kettéválasztjuk ( a sárgáját én csak egy bögrébe szoktam tenni ) . A fehérjét a 
cukorral kemény habbá verjük . Folyamatos habverés közben hozzáadjuk egyesével a sárgáját . 
Végül óvatosan hozzáforgatjuk ( ezt már fakanállal szoktam ) a lisztet . Sütőpapíros lemezen 
szétterítjük a masszát . 180 fokos sütőbe 10 perc alatt megsütjük . Azonnal konyharuhára 
fordítjuk . Lehúzzuk róla a papírt . Roládszerűen feltekerjük és így hagyjuk kihűlni . 
A krémhez : 2,5 dl tejszín, 25 dkg cukor, 12,5 dkg kakaó, 35 dkg vaj 
A tejszínt a cukorral felforraljuk (110-120 fokosnak kell lennie , ezt körülbelül 5 perces forralással 
érjük el ) . Hozzákeverjük a kakaót . Majd amikor sima , bársonyos a krém és még meleg , hozzáadjuk a vaj 
harmadát . Hagyjuk kihűlni . A maradék vajat keverjük habosra . Adjuk hozzá a csokis keveréket , majd a robotgép legmagasabb 
fokozatán dolgozzuk össze, amíg teljesen egyneművé nem válik . 
A díszítéshez: piros és zöld marcipán 
Ekkor kitekerjük a kihűlt tésztát és gazdagon megkenjük a párizsi krémmel . Visszacsavarjuk . Sréhen levágunk belőle egy kisebb 
darabot ( ez lesz az ág ) . Hozzáillesztjük a törzshöz és az egészet bevonjuk a krémmel . Villa segítségével kéreg szerű mintázatot 
húzunk a krémbe. Zöld marcipán levélkékkel és piros marcipán bogyókkal díszítjük. 
MÉZESKALÁCS TORTA 
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 20 dkg vaj/margarin, 15 dkg porcukor, 2 evőkanál méz, 4 tojás, 1 csomag sütőpor, 1 teáskanál 
mézeskalács-fűszerkeverék, 25 dkg liszt 
A krémhez: 4 dl tej, 20 dkg cukor, 1 csomag vaníliás pudingpor, 20 dkg puha vaj/margarin, 1 
teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék 
A mézeskalácshoz (kb. 16 darab): 10 dkg liszt + a nyújtáshoz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 
5 dkg méz, 1 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék, 4 dkg vaj/margarin, 1 tojás 
A díszítéshez: 10 dkg porcukor, fél tojásfehérje, 3 dkg kókuszreszelék 
Elkészítés: A tésztához kihabosítjuk a puha vajat/margarint a porcukorral. A mézet és az 
egész tojást összekeverjük, majd a vajas/margarinos részhez adjuk, végül beleforgatjuk a 
sütőporral és fűszerrel elkevert lisztet. 
A masszát három részre osztjuk, sütőpapírral bélelt, 18 cm-es tortaformákba öntjük. 3 db 
tortalapot sütünk 170°C-ra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt, tűpróbával ellenőrizzük. Hagyjuk kihűlni. 
A krémhez hagyományos módon pudingot főzünk a tejből, cukorból és pudingporból, ezt is hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, habosra 
keverjük a nagyon puha vajjal/margarinnal, végül hozzákeverjük a fűszerkeveréket. 
A krémmel összetöltjük a lapokat úgy, hogy a torta tetejére és az oldalára is jusson. 1 órára hűtőszekrénybe tesszük dermedni. 
A mézeskalácshoz elmorzsoljuk a lisztet a szódabikarbónával, fűszerrel és a vajjal/margarinnal, majd a mézet és a tojást hozzáadva 
sima tésztává gyúrjuk. Letakarva pihentetjük szobahőmérsékleten 15-20 percet. 
A mézeskalács tésztát lisztezett munkalapon fél cm vastagságra nyújtjuk. Karácsonyi (fenyő, szív, házikó stb.) kiszúróval kiszúrjuk, 
a darabokat sütőpapírral fedett sütőlemezre fektetjük. 170°C-ra előmelegített sütőben 6-7 perc alatt készre sütjük, hagyjuk kihűlni.  
A tojásfehérjét fakanállal kikeverjük a porcukorral, zacskóból kinyomva kidíszítjük vele a mézeskalácsokat. A tortát tálalás előtt 
megszórjuk kókuszreszelékkel, majd a mézeskaláccsal díszítjük. 

 
Mindenkinek jó sütögetést, kellemesen elöltött időt kívánunk a konyhában, hogy örömmel tudjuk 

feltálalni szeretteinknek az elkészített finomságokat! 
Szerkesztőség 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
-  

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Fazekas László (élt 58 évet) 

Lánczeth Lajosné Vida Rózsa (élt 77 évet) 
Hajdú Jánosné Kispál Mária (élt 86 évet) 
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Decemberi programok, lehetőségek a könyvtárban 

December hónapban több foglalkozás is volt a könyvtárban. Készültek 

adventi házikók, teafilterből díszcsillagok, könyvjelzők és díszek filcből, 

karácsonyi üdvözlőlapok. A felnőttekkel csuhéztunk. és tornáztunk. A 

gyerekeknek az Imre Sándor Szeretetszínház tartott előadást. 

Meghallgattuk a Hangolda együttes koncertjét. Lesz még üvegmécses 

festés, mézeskalácssütés, és újévi szerencsemalacot is fogunk készíteni.  

Januárban is szeretnénk folytatni a kézműves foglalkozásokat, hogy hasznos és kellemes 

kikapcsolódást tudjunk kínálni minden érdeklődő kicsinek és nagynak! 

Farongálás az Agroturisztikai Központnál 

Szomorúan, ugyanakkor nagyon mérgesen láttam, hogy valaki eltört 

derékba egy szépen fejlődő, és már nagyon nagy császárfát az udvaron. 

Mindig elcsodálkozom és értetlenül állok ilyenkor, mert soha nem tudom 

megérteni, hogy miért kell szántszándékkal rongálni. Tönkretenni azt, 

amit más fáradtságos munkával és kitartással létrehozott. Az egyik 

kollégám szóhasználatával élve: "Ki volt az az állat, aki ezt csinálta?" Már 

bocsánat, de nem gondolom, hogy túlzott lenne a fogalmazás. Sajnos! A 

fa erős volt és egészséges, úgy vélem, hogy egy felnőtt ereje kellett ahhoz, 

hogy derékba törje. Újfent kérek mindenkit, hogy vigyázzunk közös 

értékeinkre! Sávoly Község Önkormányzatán többen dolgoznak azért, 

hogy a falu fejlődjön, gyarapodjon, hogy értékeket tudjunk létrehozni és 

ezeket meg is tudjuk tartani! Minden jóérzésű lakost arra buzdítok, ha rongálást lát, bátran 

szóljon rá a rongálóra, és utasítsa helyes viselkedésre! Ne féljünk kiállni az igazunkért, a közös 

értékeinkért!        Pálfi Lászlóné könyvtáros 

Ajándékok várják olvasóinkat 

December hónapban a könyvtár minden betérő és könyvet 

kölcsönző olvasót megajándékoz. Buzdítunk mindenkit, hogy 

bátran térjen be hozzánk! Aki még nem volt, de szeretne 

beiratkozni, őt azért! Aki pedig már régi olvasónk, őt pedig azért! 

A könyvek és ajándékok elkészítve és becsomagolva várják a 

gyerekeket és a felnőtteket! 

A sávolyi gyerekeket is megajándékozta a Mikulás 

Igaz, hogy Miklós nap előtt jött a Mikulás, de annál 
nagyobb szeretettel érkezett meg a sávolyi gyerekekhez! A 
Mikulást egy szépen berendezett szoba várta a 
Kultúrházban, ahol fogadni tudta a gyerekeket, és 
kellemesen elbeszélgetett velük. Minden gyermek készült 
rövidebb-hosszabb versikével vagy énekkel, amit a piros 
ruhás öreg nagy örömmel fogadott,és meg is jutalmazott 
egy-egy szem cukorkával. Az elmúlt években sok kisgyerek 
maga is adott ajándékot a Mikulásnak, azonban ma nem kapott a sávolyi gyerekektől. Minden 
kisgyerek csokoládéval és más finomságokkal teli csomagot kapott a lappföldi piros ruhás 
öregtől. 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1217-savolyon-jart-ma-a-mikulas
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 

MINDENNAPJAI 

 
Novemberben ismét változatos élményekhez juthattak az óvodás gyermekek. Márton nap 
alkalmából megismerkedhettek Szent Márton legendájával, a jeles naphoz kapcsolódó 
népszokásokkal és az ezekhez fűződő jóslásokkal. A gyerekek ezen a héten minden nap 
valamilyen „jó cselekedetet” hajtottak végre, amiről másnap beszámoltak. Nagyon lelkesek voltak, 

jó érzéssel töltötte el őket, hogy hasznos dolgokhoz 
nyújthattak segítséget szüleiknek, társaiknak. A hónap végén 
ismét lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy két 
napra részesei lehessenek gyermekeik óvodai életének. Nyílt 
napokat szerveztünk, amelyek alkalmával az anyukák, apukák 
betekintést nyerhettek azokba a tevékenységekbe, 
amelyekkel a gyerekek nap mint nap foglalatoskodnak. 
Örültünk volna, ha többen is el tudnak jönni. Reméljük 

jövőre sikerül. December elején megtekinthettük az első, nagyon várt színházi előadást, amit 
sikerült helyben lebonyolítani. A gyönyörű díszletek és a fergeteges előadás hatalmas élményt 

nyújtott a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. A 
„Négyszögletű kerek erdő” című előadást mutatták be, 
bevonva a nézőket is. Mivel a helyi Kultúrház megfelelő 
helyszínnek bizonyult, a kis- és középső csoportos gyerekek is 
részesei lehettek az előadásnak. Kíváncsian várjuk a 
következőt. Az idei évben is ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
Az ovisok már napokkal előtte izgatottan várták az érkezését. 
Versekkel, dalokkal készültek a fogadására. Nem is jött a 

„jóságos öreg” üres kézzel, szép kövér csomagok és sok- sok szaloncukor lapult a zsákjában. 
Miután meghallgatta a gyerekek műsorát, átadta az ajándékait, majd azzal az ígérettel távozott, 

hogy a jó gyerekeket jövőre is megjutalmazza. Az adventi 
várakozás időszakában az ünnepre hangolódás jegyében 
megtartottuk az immár hagyományosnak számító 
koncertjeinket. Az elsőt az iskola énekkara adta. Gyönyörű 
karácsonyi dalcsokrot mutattak be a gyerekeknek, majd a 
végén közös énekléssel kívántunk egymásnak boldog 
ünnepeket. Pár nappal később a Dalkör jött el hozzánk, és 
egy helyi gyűjtésű betlehemes játékkal, valamint a „Szent 

család járás” hagyományának felelevenítésével fokozták a karácsonyi hangulatunkat.  
Idén először saját „Luca szék” elkészítésére vállalkoztunk. Gáspár Borisz irányította a 
munkálatokat. A gyerekek szorgalmasan csiszolták a szék lábait, ülőkéjét. Ha elkészül, a székre 
állva talán megláthatjuk a „boszorkányokat” is. A „Lucázáshoz” kapcsolódva időjóslási 

szokásokat is felelevenítettünk. Hagymákat kettévágva, sót 
beletöltve megjósoltuk a jövő év időjárását is. Eszerint, a 
január, február, május, július, augusztus száraz hónap, a 
március, június, szeptember nagyon csapadékos, az április, 
október, november, december pedig kicsit esős lesz.  
December 16-án, pénteken délelőtt mézeskalácssütésre 
invitáltuk a szülőket. A gyerekek gyúrták, szaggatták, majd 
díszítették a sütiket, az anyukák, apukák pedig segítettek nekik. 

Nagyon jó hangulatú délelőtt volt, az egész óvodát belengte a mézeskalács finom illata. A jövő 
évben is várunk szeretettel minden érdeklődőt az óvodai rendezvényeinken. 
Szedervirág Óvoda dolgozói és kisgyermekei nevében kívánok minden kedves olvasónak boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!    Csordásné Tamás Ildikó 
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