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Üdvözlöm e szent ünnepet, 
s a ház minden lakóját. 

Kívánom, hogy töltsék vígan, 
ennek minden óráját! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket 
kívánok! 

 

 
Most ébredtünk 
húsvét hajnalára, 
 vizet locsolni a 
lányok hajára. 

 De nem ám a kútból 
a hideget,  

hanem az illatos 
kölnivizet.  

Kérem a lányokat, 
elém álljanak,  

hogy jövő húsvétig el 
ne hervadjanak!  
Boldog Húsvéti 

Ünnepeket! 

 
 

Jó reggelt, jó reggelt, 
Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő 

kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, 
gyöngyvirágom. 

Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom! 
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Rózsavizes húsvét napját jöttem 
ma kívánni, 

Nem szeretnék a lányokra 
nagyon sokat várni! 

Ez a pár csepp jó szagos víz úgy 
használ a lánynak, 

Mint a réten a gyöngyharmat a 
nyíló virágnak. 

Olyan lesz az arcuk tőle, mint a 
hamvas virág, 

Örömünkben együtt örül a 
megváltott világ. 

Megváltónk is együtt örül az 
egész világgal, 

Ajándékozzatok meg hát egy 
hímes tojással! 
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HÍREK RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 

Az Önkormányzat kezdeményezésére és 
szervezésében az Önkormányzat épületében a 
Magyar Államkincstár dolgozói várták 
az érdeklődőket azzal a lehetőséggel, hogy 
Startszámla vagy Értékpapírszámla nyitást 
kezdeményezzenek. Az általános tájékoztató után a 
személyre szabott, konkrét ajánlatok kidolgozására 
került sor. 

A kezdeményezés, hogy 
kijöttek a községbe az 

Államkincstár 
dolgozói és helyben 
tájékoztatták az 
érdeklődő szülőket, 
teljesen egyedülálló. Ez 
egy igényfelmérés is volt 
a Kincstár részére, mert a 
sávolyi sikeres nap után 

általános gyakorlattá válhat, hogy kimennek a 
többi községekbe is, ahol felmerül az igény. 

 
A közmunkások által 
az elmúlt év 
folyamán kitermelt 
tűzifát hordtak ki az 

önkormányzat 
munkásai 15 
családnak. A 

beérkezett 

kérelmezők közül 
szociális 

rászorultság alapján 
döntött a képviselő-
testület arról, hogy 
ki kapjon a 

tűzrevalóból. 
Minden család 2 
köbméter fát kapott, 

azaz összesen 30 köbméter fát osztottak 
szét.  
 
A közszolgáltatásban 2014. január 1-től változások 

történtek. A törvényi 
szabályozások miatt 
az ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltat

ást a fenti 
időponttól 

kezdődően a DRV Zrt végzi a községben. 

 
 
A szemétszállítás szolgáltatója is 
megváltozott. Mint arról már korábban hírt 
adtunk, térségünkben a Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi ezt a 
tevékenységet. 

 
Az elmúlt évben is sikerült a konyha fenntartását 
biztosítani. Az Önkormányzat, amellett, hogy 

finanszírozta a működést, 
fejleszteni is tudott. 
Vásárolt egy használt üzemi 
mosogatógépet, amelynek a 
végleges beüzemelése és 
használatba vétele is 
megvalósult. Ez a 
berendezés nagymértékben 
megkönnyíti a konyhai 
dolgozók munkáját. 

 

 

Az elmúlt negyedévben is szombatonként 
foglalkozások voltak a könyvtárban a 
gyerekeknek: játék délelőttök, kézműves 
foglalkozások. A gyerekek változó 
létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel 
vettek részt ezeken a délelőttökön.  
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Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadott határozatai. 
 

11/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal 
elfogad. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
12/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 
melyet az előterjesztésnek  
megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
13/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta az  Áht. 29 § (3) bekezdésében 
meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet 
követő három évre várható összegének bemutatása (100%) 

     
e Ft 
 

Megnevezés Sorszám 
  

Saját bevétel, és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettség a tárgyévet követő 

Saját bevételek   tárgyév 1.év 2.év 3.év 

Helyi adók 1 13320 13000 13000 13000 

Osztalékok, koncessziós 
díjak 2 2100 2000 2000 2000 

Díjak, pótlékok, 
bírságok 3 300 300   

Tárgyi eszközök, 
immateriális javak, 
vagyoni érétkű jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból 
származó bevétel 4 1400 1200 1200 1200 

Saját bevételek összesen 
(1+..+4) 5 17120 16500 16500 16500 

Saját bevételek( 5.sor) 
50%-a 6 8560 8250 8250 8250 

Előző években 
keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési 
kötelezettség  ( 8+9) 7 0 0 0 0 

Felvett hitel és annak 
tőketartozása 8 0 0 0 0 

Hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, 
kötvény 9 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 
(6-7) 10 8560 8250 8250 8250 

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 

14/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
1.)  Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatal feladat-ellátási 
kötelezettség elmulasztása miatt tett törvényességi felhívását, 
mellyel a képviselő-testület egyetért.  A testület kinyilatkoztatja, 
hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a 
közszolgáltatást megszervezi, a közszolgáltatással kapcsolatos 
önkormányzati rendeletet megalkotja. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy 
megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
2.) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére 
(kitermelésére), és ártalmatlanítás céljára történő elszállítására szóló 
közszolgáltatásra irányuló együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt 
formában 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az  
együttműködési megállapodásnak a képviselő-testület  nevében 
történő aláírására.   
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
15/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Akciócsoport megalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
Sávoly Község Önkormányzata csatlakozik a Marcali és Térség 
Területfejlesztési Egyesülethez.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal  
 
16/2014.(II.13) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Árvai 
Tamás Sávoly, Petőfi u. 44. szám alatti lakost  a Sávolyi Helyi 
Választási Bizottság póttagjának megválasztja. 
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző (a közlésért) 
Határidő: azonnal 
 
17/2014.(II.13) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 8/2014. 
(I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági  víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot  nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé.  A képviselő-testület meghatalmazza a 
polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal  kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. február 14. 
 
18/2014.(II.13) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
2014/2015-ös tanévre vonatkozó, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal által megküldött iskolai felvételi körzet határokkal 
kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
Főnyed és Szegerdő községek kötelező felvételt biztosító 
iskolájának Sávoly község általános iskoláját javasoljuk kijelölni, e 
települések tanulói létszámával bír az intézmény 8 osztályos 
általános iskola maradni. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. február 20. 

önkormányzat 



 
 
 
 

 
19/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
központi költségvetésből származó 2012. évi hozzájárulások és 
támogatások elszámolásának szabályszerűsége felülvizsgálata 
következtében keletkezett normatíva visszafizetési kötelezettségnek a 
volt társulás tagjai közötti megosztására irányuló indítványt, mellyel 
egyetért. 
A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzatot terhelő, a 
központi költségvetésből származó 2012. évi normatíva visszafizetési 
kötelezettség viselése ügyében, a társulás tagjai felé ügyvédi felszólítás 
kerüljön kibocsátásra, majd annak eredménytelensége esetén bírósági 
kereset. A testület egyetért, hogy az önkormányzat képviseletével 
Dr. Illés Attila ügyvéd kerüljön megbízásra, melynek költségét a testület 
az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási 
szerződésnek a képviselő-testület nevében való aláírására, valamint a 
jogi eljárással kapcsolatos minden szükséges intézkedés megtételére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
20/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló un.  „Rakottyási” bekötő út 
felújítására érkezett árajánlatokat, melyek alapján a testület úgy ítéli 
meg, hogy ezen önkormányzati közút felújítására a községi 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében nincs meg a pénzügyi 
fedezet. A testület kinyilatkoztatja, hogy amennyiben pályázati forrást 
fel tud kutatni a közút felújításához, akkor napirendre tűzi ezen 
útfelújítás megvalósítását. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
21/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Füleksávoly testvértelepülés kérését, mellyel egyetért, és egyúttal 
felhatalmazza Bobek József István polgármestert a partnerségi 
hozzájárulás megadására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
22/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - 
a helyi esélyegyenlőség megvalósítása érdekében - önkormányzati 
szervezésű, ingyenes számítógép kezelési tanfolyam indítására 
irányuló indítványt, mellyel a testület egyetért. 
A képviselő-testület a tanfolyam költségét, bruttó 150 e Ft-ot, 
a községi önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére biztosítja. A testület elrendeli, hogy a tanfolyam indítása az 
önkormányzat hirdetőtábláin és honlapján is meghirdetésre kerüljön, 
a nyugdíjas és munkát vállaló lakosság körében, heti 2-2 óra, összesen 
30-30 óra időtartamban. 
A testület egyetért, hogy a tanfolyamon részt vevők a jelentkezés 
sorrendjében kerüljenek kiválasztásra, túljelentkezés esetén várólistára 
kerüljenek azok, akik a márciusban indítandó tanfolyami csoportokba 
nem férnek be, az esetlegesen később indítandó tanfolyam csoport- 
szervezése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanfolyam 
vezetőjével a megbízási szerződést a testület nevében írja alá, 
valamint a tanfolyam indításával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

 
23/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta 
a fenntartásában működő konyha átszervezésére irányuló indítványt, 
mely alapján testület a konyha átszervezése mellett dönt, a 
feladatellátás változása miatt. A képviselő-testület elrendeli, hogy 
2014. március 1. napjától az érintett önkormányzati dolgozókat 
részfoglalkozásban, napi 6 órában kell foglalkoztatni, figyelemmel a 
községi önkormányzat 2014. évi költségvetésében engedélyezett 
létszám előirányzatra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
munkáltatói intézkedés megtételére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
24/2014.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta 
az önkormányzat tulajdonában álló Sávoly, Rákóczi u. 22. szám alatti 
lakás felújítására irányuló kérelmet, mely alapján a testület elrendelte 
az ingatlannak ismételt szakértői felülvizsgálatát, a vizesedés okának 
feltárása érdekében. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
39/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés Sávoly Község Önkormányzata 2011-2014. évre 

vonatkozó gazdasági 
programjának értékeléséhez 
      
2.) Előterjesztés az anyakönyvi események és egyéb családi 

események díjairól szóló   
      önkormányzati rendelet megalkotásához  
      
 3.) Önkormányzati konyhai kisegítő munkakör betöltéséről döntés 
     
 4.) Előterjesztés Sávoly Község Környezetvédelmi Programjának 
felülvizsgálatához 
 
 5.) Előterjesztés a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület 
turisztikai  
    tevékenységek ösztönzése projekt megvalósításához kapcsolódó 
pénzintézeti hitel 
    költségei viselésének önkormányzati átvállalásához 
 
6.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2013.(IV.30.) 
   önkormányzati rendelet módosításához 
 
7.) Egyéb. 
 
40/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
       Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
         megtárgyalta a Sávoly Község Önkormányzata 2011- 
         2014. évre vonatkozó gazdasági programjának értékelését, 
         melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan  
         tartalommal elfogad. 
 
       Felelős: Bobek József István polgármester 
       Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

41/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a konyhai kisegítő munkakör ellátására Bogdánné  
     Vámosi Mónika Sávoly, Kossuth L. u. 50. szám alatti lakost,  
     2014. április 1. napjával, határozatlan időre kinevezi, 
     napi 6 órás munkavégzés és 3 hónap próbaidő mellett. 
 
     Illetményét a Kjt. szerinti besorolás szerint határozza meg. 
 
     A testület felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti 
     kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtételére. 
    
    Felelős: Bobek József István polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
42/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a települési környezetvédelmi program felülvizsgálatára 
     vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, mely alapján úgy döntött,  
     hogy Sávoly Község Önkormányzata Települési 
Környezetvédelmi  
     Programjának felülvizsgálatát a 2014-2020. évekre vonatkozóan  
     elrendeli, annak elvégzésével a Balatoni Integrációs Közhasznú  
     Nonprofit Kft bízza meg, árajánlatának megfelelően 280 e 
Ft+ÁFA vállalkozói díj ellenében. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
felülvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésnek a képviselő-
testület nevében történő aláírására.   
 
    Felelős: Bobek József István polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 

43/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület által  
     a turisztikai tevékenységek ösztönzése projekt keretében 
     – Sávoly, belterület, 74/2. hrsz. alatt - megvalósuló  
     Turisztikai központ építése beruházással egyetért. 
     A testület a beruházás megvalósításához az egyesület  
     által pénzintézetnél történő hitelfelvétellel kapcsolatosan  
     az alábbi kötelezettséget vállalja: 
  
     Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     az egyesületi hitel felvételéhez kapcsolódó költségeket 
     (kamat, hitelbírálati díj, stb.) teljes körűen átvállalja legfeljebb  
      2,5 millió Ft keretösszegig és 2014. december 31. napja 
határidőig. 
 
     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
     a pénzintézeti hitelfelvételhez kapcsolódó költségviselési  
     dokumentumnak a képviselő-testület nevében történő aláírására.   
 
     Felelős: Bobek József István polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
44/2014.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
úgy döntött, hogy a DRV Zrt. által kibocsátott, 1 db 10 e Ft 
névértékű, névre szóló, törzsrészvényt meg kíván vásárolni. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
     részvény-átruházási szerződésnek képviselő-testület  
     nevében történő aláírására.   
 
    Felelős: Bobek József István polgármester 
    Határidő: azonnal 

 

 
 

A 2014. április 6-ai Országgyűlési Választások helyi eredményei. 
Forrás a Nemzeti Választási Iroda valasztas.hu oldala. 

 

A szavazatok száma jelöltenként: 

A szavazatok száma pártonként: 

 

 

 

önkormányzat 

http://marotvolgye.hu/new/images/kepek/2014/csaladeloadas/resizedimages/csalad001.JPG
http://marotvolgye.hu/new/images/kepek/2014/csaladeloadas/resizedimages/csalad001.JPG
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Számítógépes tanfolyam indult Sávolyon 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében megkezdődött a számítógépes tanfolyam a helyi 

nyugdíjasoknak és a munkavállaló korosztálynak. Arra kértem Bobek József Istvánt, Sávoly 

község polgármesterét, hogy tájékoztassa olvasóinkat erről a nagyszerű lehetőségről, a 

tanfolyam létrejöttének körülményeiről.  

Sávolyon 2007 óta van internet hozzáférési lehetőség. 
Már az első pillanattól Önkormányzatunk fontosnak 
tartotta minél szélesebb körben való biztosításának 
lehetőségét, épp ezért Könyvtárunkban több 
számítógép beállításával mindenki számára 
hozzáférhetővé tette a számítógépet, az internetet. 
2008 óta tartja fenn Önkormányzatunk a honlapját, s 
ma már természetes, hogy minden eseményt, hírt 
felteszünk honlapunkra és azon keresztül is 
tájékoztatjuk lakosságunkat. S az is észrevehető, hogy 
figyelik, hisz ma már természetes, hogy honlapunk 
látogatottsága meghaladja a napi 300 főt. 
 
Az elmúlt esztendők megmutatták, hogy a 
számítógép, a net szinte észrevétlenül beosont a 
mindennapi életünkbe korosztálytól függetlenül. A 
fiataloknak, akiknek az oktatási rendszerünknek 

köszönhetően természetes a számítógépes ismeretek megléte, ez nem okoz gondot.   
Az is felismerhető volt, hogy az időseknél az egyik legfontosabb kapcsolattartási lehetőség gyermekeikkel a számítógépen, 
a neten alakul ki (skype). S számukra egy lehetőség maradt: autodidakta módon elsajátítani a számítógépes ismereteket. 
Ezen ismeretek elsajátításában szeretett volna segíteni Önkormányzatunk a tanfolyam elindításában, amit a Testület 
azonnal támogatott a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében. 
Ahhoz, hogy elinduljon, fontos a tárgyi feltételek megléte. Évekkel ezelőtt Önkormányzatunk támogatta Iskolánkban a 
számítógépes labor kialakítását, így ez a feltétel adott volt. Köszönhetjük az Iskola vezetésének, hogy az ötletet magukévá 
téve azonnal támogatásukról biztosítottak. Térítésmentesen biztosítják számunkra a helyszínt és a technikát, hisz ezek ma 
a KLIK-hez tartoznak.  Itt szeretném megköszönni Törőné Gelencsér Ildikónak, az intézmény igazgatójának, valamint 
Tóth Norbert László KLIK igazgatónak a segítséget. 
A legfontosabb az oktató, Végh Mariann tanárnő, aki gyermekeinket mindennap oktatja! Sikerült rábeszélni, hogy vállalja 
az oktatást, ami nagy kihívás elé állította Őt. Mutatja kiváló pedagógiai munkáját, hogy ezt a nem könnyű feladatot is 
milyen jó szinten kezeli, hallgatói nagy-nagy megelégedésére. 
Utoljára hagytam, de az előzőekben a lehetőség biztosítása lett felsorolva, s most az oktatásra vágyókat is meg kell 
említeni. Alapvetően két csoport indításában gondolkodtunk: az idősebb generációt érintő „Nyugdíjas csoport”, valamint 
a mindennapi életben a munkájuk során is használó „Dolgozói csoport”. Az oktatás tematikája a két csoportnál más, hisz 
az igény is más. Félve kezdtük el az igény felmérését, vajon milyen fogadtatásra talál az ötlet. Senki nem gondolta, hogy 
ekkora igény lesz, főleg az idősebb generáció részéről. Olyan mértékű volt az igény, hogy a dolgozói csoportba is kerültek 
nyugdíjas érdeklődők.   
A tanfolyam elkezdődött, s hiszem (ezt hallani vissza) nagy sikerrel megy, lelkesek a tanulni vágyók és lelkes az Oktató is. 
Az már most látszik, hogy a Nyugdíjasok sokkal fegyelmezettebb óralátogatók, mint a dolgozók.  
Önkormányzatunk a tapasztalatokat leszűrve gondolkozik egy újabb tanfolyam indításában még az idei esztendőben. 
Hiszen úgy látjuk, igény van rá! 
Kívánok minden tanfolyamot végzőnek sikeres tanulást! 

 

Köszönöm szépen Polgármester úrnak a tájékoztatást. Kívánom, hogy legyen még lehetőség 
több ilyen tanfolyam megszervezésére és minél többen tudjanak tanulni, ismerkedni a 
számítógép adta lehetőségekkel. 
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A dolgozói csoportban olyan emberek tanulnak, akik napi szinten használják a számítógépet, mégis sok újat 

tanulhatnak a tanfolyamon. Tőlük kérdeztem: miért jelentkeztek a tanfolyamra és az eddigi napi használathoz 

képest mi újat nyújt a tanfolyam nekik? 

Fazekasné Mátés Erika : Én a munkahelyemen nem használom naponta a számítógépet 

és nekünk nincs otthon se gépünk. Gondoltam, hogy a tanfolyam segít bővebb 

információkat szerezni a számítógépről.  Végh Mariann tanfolyam vezető türelmes, nagyon 

segítőkész és tényleg az alapoktól kezdte az oktatást. Igaz, még csak a 4. foglalkozáson 

vagyunk túl, de már sok új dolgot tanultunk. Nekem eddig a betűformázás, színezés tetszik 

nagyon. Nagy segítség nekem még Szőkéné Horváth Tímea, aki mellettem ül és segít, ha 

elakadok. 

Kardos Csabáné: A dolgozói csoportban olyan 

emberek tanulnak, akik napi szinten használják 

a számítógépet. Azért jelentkeztem a tanfolyamra, mert remélem, hogy több 

ismerettel, gyakorlattal jobban el tudom végezni a munkámat. Nagy előnye, 

hogy itt helyben a faluban lehetőség volt a megszervezésre. Nem kell 

Marcaliba, vagy máshova utazni munkaidő után, vagy éppen napközben. Még 

csak a negyedik foglalkozás volt, de már eddig is sok hasznos gyakorlati dolgot 

ismertünk meg, sajátítottunk el, amit bármikor a munkánk folyamán 

alkalmazhatunk. Köszönettel tartozunk a tanfolyamra járás lehetőségéért, a 

tanterem biztosításáért, a tananyag heti fénymásolatáért. Úgy látom, hogy 

mindenkit érdekel a Végh Mariann által segítőkészséggel és nagy türelemmel 

leadott sok új ismeret. Ezeket nem csak munkánk során, hanem a szórakozásunk, a szabadidőnk hasznos eltöltése 

alkalmával is használhatjuk. 

A nyugdíjas csoportban vannak olyanok, akiknek teljesen ismeretlen volt a számítógép és vannak olyanok, akik 

az interneten való keresést kicsit már ismerik. A két nyilatkozótól is azt kérdezem, hogy miért jelentkeztek a 

tanfolyamra? Hogy érzik magukat a tanfolyamon, mennyire kerültek közel a számítógéphez, az új technikához?  

Szőke Ferencné: Azért jelentkeztem a tanfolyamra, hogy megismerjem a számítógép 

kezelését, megtanuljam használni. Eddig nekem teljesen ismeretlen volt. Most már kezdem 

érteni a számítógép működését.  Szeretek vele foglalkozni, itthon is tudok kicsit 

gyakorolni. Sok gyakorlás kell hozzá. Mariann nagyon jól elmagyarázza a feladatokat, 

mindig türelmesen válaszol, ha kérdezünk, és mindig segít -akár többször is- a 

foglalkozáson. Jól érezzük magunkat, mindenki lelkesen tanul a csoportban. Nap, mint 

nap új ismeretekkel gyarapodunk, remélem, hogy ezzel a tanfolyammal a mai kornak 

megfelelően tudom majd használni a számítógépet. Mindenkinek jó tanulást kívánok! 

 

Koczor Olga: Én azért jelentkeztem a tanfolyamra, hogy többet megtudjak a számítógép 

kezeléséről. Jól érzem magam a tanfolyamon, jó a társaság. Mivel otthon is van gépünk, így már 

korábban közel kerültem az új technikához, könnyen meg is szerettem. Nagyon hasznos a 

tanfolyam, a tanfolyamon olyat is megtanultam, amit eddig még nem is tudtam. Az óra nagyon 

gyorsan eltelik.  

Köszönöm szépen a válaszokat. Minden résztvevő „tanulónak” kívánok sikeres és 

élvezetes tanulást!           

          Pálfi Lászlóné 
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Kelemen Józsefné 
Szarka Mária  

1926. május 17-én 
született Sávolyon. 
1947-ben kötött 

házasságot  
Kelemen Józseffel 
4 gyermeke van: 

Rózsa, Piroska, József 
és László. 

Mariska néni napjainkban 

Mariska néni 

fiatalasszonyként 

Az esküvői képük 

A három gyerekkel 

 

 
Sávoly község legidősebb lakói 

 
SZARKA JÓZSEF ÉS NEJE HAJDINA RÓZSA HALÁLÁVAL KELEMEN JÓZSEFNÉ MARISKA NÉNI ÉS BÉRES SÁNDOR SANYI 
BÁCSI LETTEK A FALU LEGIDŐSEBB LAKÓI. ŐKET KERESTEM FEL KÉNYELMES OTTHONUKBAN, HOGY 
BESZÉLGESSEK VELÜK ÉLETÜKRŐL, MINDENNAPJAIKRÓL. SZÍVÉLYESEN FOGADTAK, NAGYON KEDVESEK VOLTAK. 
A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOKBÓL REMÉLEM, HOGY JOBBAN MEGISMERJÜK ŐKET, ÉS A FÉNYKÉPEK ÁLTAL IS 
KÖZELEBB KERÜLNEK OLVASÓINKHOZ.  

 
- Kedves Mariska néni! Első kérdésem az lenne, hogy hogy érzi magát? 
- Köszönöm kérdését, ahhoz képest, hogy mennyi idős vagyok, tűrhetően. Magas a 
vérnyomásom, arra szedek gyógyszert már vagy 15 éve. Más betegségem hála Isten, 
nincs.  
 
- Hogyan telnek a napjai? Mit tetszik csinálni, 
mivel tetszik foglalkozni? 
- Reggel mikor felkelek, megfőzöm a teámat, 
megreggelizek, reggeli közben kell a gyógyszert 
beszednem, utána kinyújtom a lábam kicsit, mert igen 
meg szoktak dagadni, olvasgatok, imádkozok, evvel 
telik a napom.  
A főzéshez nem nagyon állok oda, de ha Marika, a 

menyem nincs itthon, dolgozik, akkor főzök azért valamit, hogy legyen a családnak. A 
délután is így telik, alszom is közben. Jobb szeretek ülni ott bent, mert az erős napsütést 
nem nagyon bírja a szemem, meg bot nélkül nem is nagyon tudok járni.  
- Tehát akkor inkább a saját szobájában pihen, olvasgat, tévézik. Néz-e valami 
sorozatot? 

- Inkább csak este, az Életképeket és A hegyi doktort  
a Duna TV-ben. Nem mindent értek, mert rossz a 
fülem, de azért szeretem nézni ezeket a filmeket, mert már láttam őket és tudom, hogy 
miről szólnak.  
 
- Tessék szíves lenni mondani valami szép emléket, amire most is szívesen 
visszatetszik emlékezni. 
- A diákkoromra szeretek emlékezni, sokszor eszemben vannak azok a játékok, amiket 
játszottunk tízpercekben, meg tanítás előtt. Mindig korábban el szoktunk menni, 
akkor előtte játszottunk. A mostaniak biztos nem játszák ezeket. Táncoltunk is, a 
csárdást és énekeltünk hozzá: Érik a meggy érik, …. Így eltellett az idő. Szép emlékek 
számomra azok az idők. Arra is nagyon emlékszem, hogy ünnep előtt mindig nagyon 

szép volt a falu, mindenki kisöpörte a portáját, az utcát is kigereblyézte, olyan 
szép volt így ünnepeken! Pünkösdkor meg el szoktunk menni Pünkösdöt járni, 
az nekem még most is eszemben van. Öten szoktunk menni. Kettő volt, aki 

emelte a királynőt, aki olyan három-
négy éves kislány lehetett, volt egy 
beköszöntő, aki bement a 
házakhoz, hogy szabad-e ebben a 
becsületes hajlékban a pünkösdi 
énekeket elmondani? Ha azt 

mondták, hogy igen, akkor intett, 
hogy menjünk, mert a többiek addig 

meg kint voltak az utcán. Az ötödik lány a tojást gyűjtötte a kosárba. Nekem 
ez olyan szép volt, tiszta fehér ruhában mentek a lányok, mirtuszkoszorú 

volt a fejükön. Hát ez nekem nagyon emlékezetes! Én is jártam három éven keresztül is, még talán királyné is voltam, nem 
emlékszem, de a húgomra emlékszem, ő volt királyné. Ötödikes, hatodikos koromban történtek ezek, abban az időben 
csak hat osztály volt, én annyit végeztem, hat elemit.  
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Ketten a férjével 1973-ban 

Béres Sándor 
1922. augusztus  
2-án született 

Sávolyon. 
1948-ban kötött 

házasságot  
Lukács Máriával 
3 lánya Ibolya, 

Mária és Margit. Ifjúkori kép 

Sanyi bácsiról 

 
 
 

Az is sokszor van eszemben, amikor még mi fiatalok voltunk, nem ilyen világ volt, mint a mostani. Akkor nem voltak így 
együtt a fiatalok, a fiúk meg a lányok, az ember csak hétvégén találkozott össze a fiatalokkal, a fiúkkal.  
Mert a templomban is mind külön álltak, külön a fiúk, külön a lányok. A baloldalon a lányok álltak, elől a legkisebbek, 
aztán utánuk a nagyobbak, jobb oldalon meg a fiúk. A nagyobbak, a leventék azok az északi oldalon a pad mellett álltak 
sorban, a baloldalon meg a fiatal asszonyok, meg az idősebbek is, akik nem fértek be a padba. mert akkor tele volt a 
templom, a fiatalok nem tudtak leülni.  
Most meg se fiatalok, se öregek, van választási lehetőség, hogy ki hova üljön. Mindig el szoktam menni én is a misére, de 
jó pár éve nem tudok elmenni, mert nem bírok. A kertig, ha el is megyek, annyira kifáradok bele, hogy fulladok. Hiába, 
eljárt az idő, fogy az erő.  
 
- Milyen nehéz, fájó események történtek az életében? 

- A férjem halála. Nagyon fájt, amikor nem tudtam rajta segíteni, át se tudott 
fordulni az ágyban. Nem tudott egyedül még enni sem. 2004-ban halt meg, 
ápoltuk itthon éjjel-nappal, majd visszakerült a kórházba és ott halt meg.  
1984-ben kórházba kerültem, műtöttek is, ez idő alatt a nagyobbik lányom is 
kórházba került, őt is műtötték Siófokon. Én 58 éves voltam akkor, a lányom 
pedig 36 éves volt. Borzasztó volt, hogy mind a ketten kórházban voltunk és 
nem tudtam segíteni neki, még látogatni sem. Az, hogy én ennyi időt megértem, 
az a Jó Istennek köszönhető, mert senki a családomból, rokonságból nem ért 
meg ennyi évet. 

- Egyedül tetszik lenni akkor a nagy családban, aki ennyi évet, ilyen szép 
kort megért? 

- Igen. Volt egy bátyám, aki kint élt Amerikában. Az édesanyám meg az édesapám ott ismerkedtek és házasodtak össze és 
ő ott született. Közben hazajöttek, mert itthonról írtak nekik, hogy jöjjenek haza. Később meg édesanyám testvérei a 
bátyámat kivitették Amerikába. Én akkor még nem voltam két éves, én nem is emlékszem rá. Szegény, ő 49 éves volt, 
amikor meghalt. Ha ez év május 17-ét megérem, akkor betöltöm a 88 évet.  
- Adja a jóisten! 
- Mariska néni, mi jelenti a minden napokban a legnagyobb örömet Önnek?  
- Amikor a gyerekeimet, az unokáimat és a dédunokáimat látom. Tíz unokám van és hat dédunokám. Nem mondhatom, 
hogy gyakran jönnek, de jönnek látogatni. Mindenkinek külön családja van. Amikor még nem volt autójuk, gyakrabban 
eljöttek, mert fiatalabbak voltak. Én is el szoktam gyakrabban menni hozzájuk, még fiatalabb voltam és bírtam menni. A 
párom postás volt, vasárnap is ki kellett vinni az újságot, dolgoznia kellett. 1982-ben ment nyugdíjba, 60 évesen, azután 
már együtt is meglátogattuk őket.  
- Mi a hosszú élet titka?   
- Azt én sem tudom megmondani, mert munkából és gondból mindig sok volt, négy gyereket felneveltünk, útnak 
indítottunk. Az apósomról is mi gondoskodtunk, aki 99 éves volt, amikor meghalt. Talán a türelem és a megértés, a 
békesség a családon belül és a rokonsággal, szomszédsággal is. Én is sokat gondolkodom rajta, hogy a Jó Istennek mi célja 
van vele, hogy ennyi ideig éltet engem.  
- Mit kíván, üzen Sávoly lakóinak? 
Legyenek jók és szeressék egymást. Jó egészséget kívánok nekik, legyen munkájuk, hogy tudjanak dolgozni, tudjanak 
megélni.  
Köszönöm a válaszokat! 
 

 
- Kedves Sanyi bácsi! Első kérdésem az lenne, hogy érzi magát? 
- Nagyon jól. Semmi betegségem nincs, nem fáj hála Isten semmi. Csak 
menni nem tudok, a térdem nem bír el, olyan gyönge vagyok, ha 
elesnék, felkelni sem tudnék segítség nélkül.  
1922. augusztus 2-án születtem, kilencven harmadik évemben vagyok. 
Naponta háromszor veszek be gyógyszert, három nagy pohár vízzel. 
- Hogyan telnek a napjai Sanyi bácsinak? 
- Amikor felkelek, ma hét órakor keltem, előveszem a pálinkás üveget 
és iszok egy korty pálinkát. Odakészítem a kávét főzni, kimegyek, 
kinyitom a kisajtót, behozom az újságot, a Somogyi Hírlapot. 
Minden reggelem így indul. Mire bejövök a mama kiengedi a 
tyúkokat, megfőzi a kávét és együtt megkávézunk.  
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Fiatalon Mariska nénivel 

Manapság Mariska nénivel, kettesben 

A család apraja-nagyja Sanyi bácsiék 

udvarán 

 
 
 

Utána a tea és a sütemény következik. A szürke macska mellém ül, felveszem a szemüveget és olvasom az újságot. Ha 
végeztem, akkor elmegyek a hátsó udvarba, sétálok egyet és utána megreggelizünk a mamával. Lassan megjön az ebéd, 

valamelyikünk behozza, legtöbbször a mama, mert én nagyon nehezen megyek.  
Ebéd után, ha jóllaktam, levetkőzök és elnyújtózok. Egy-két órát szundikálok, hallgatom a híreket, 
nézem a tévét, mikor mit. Azután újra elmegyek sétálni.  Ha van valami dolog, akkor azt 
megcsinálom, az összes fát, amit az önkormányzattól kaptunk, én vágtam össze, mert nincs 
nagyon munkám, a hátsó kert művelését is abbahagytuk, csak a tyúkok vannak. Elmegy a délután, 
este a hatos híreket megnézem, és minden sporthíradót, mert a sportot nagyon szeretem. A 
sportban nincs hazugság, ott nem lehet gazemberkedni. Aki győz, azt megilleti a pénz is. Hét 
órakor még esetleg meghallgatom a híreket, és aztán úgy nyugszunk el. Éjszaka jól el tudok 
feküdni, jól tudok pihenni. Az a baj, hogy nem tudok hanyatt feküdni, pedig szeretnék, jól esne. 
- Mondjon egy-két szép emléket a fiatalkorából, amire most is szívesen visszaemlékszik. 
Amire jó érzéssel gondol vissza! 

- Diákkoromban a legszebb évek a levente évek voltak, amikor a katonaságra készítettek fel minket bükkfapuskával. Sok 
mindent csináltattak ott velünk: futni kellett, focizni, célba lőni. Ezeket én nagyon szerettem és nekem nagyon jól ment a 
sportolás. Még Marcaliba is elvittek versenyt futni és ott is nyertem. Éveken keresztül ministráltam, a templomban, ezt is 
nagyon szerettem, szívesen mentem. A tanító úr megkövetelte, hogy a litánián is ott legyünk. Akkor még mezítláb jártunk, 

cipő nélkül még a templomba is. Egy alkalommal Béres Jóska, Béres Jani, Gál 
Pista, Gál Jóska Imre és én litánia helyett elmentünk cséplőgépet szerelni és a 
tanító úr utánunk jött és nagyot kiáltott: - Akasztófára valók! Hát itt van a 
litánia? Ahogyan voltunk, annyi felé szaladtunk! 
Nagyon sok örömöt okoztak a lányaim is számomra. A kiváló tanulmányi 
eredményeikkel és a példás magatartásukkal. Elmondhatom, hogy sok-sok 
örömkönny hagyta el a szememet az ők okozta boldogságtól. A mai napig jó 
gyerekek.  
- Milyen fájó, nehéz események történtek az élete során? 
- A legfájóbb, a legnehezebb a lányom, Marika halála volt, a mai napig nehéz 
feldolgozni. 93 év alatt sok nehézséggel kellett szembenéznem, de én mindig 

hittem a Jóistenben és bíztam magamban. Háromszor voltam halál közeli 
állapotban, De a Jóisten segítségével felépültem és tettem a dolgom tovább becsülettel és a legjobb tudásom szerint. Fiatal 
házasok voltunk, amikor az egész éves munkám egy cséplőgép tűzben elégett, 
de én akkor is tudtam újra kezdeni. A feleségem két évet volt folyamatosan 
kórházban, öten öt fele éltünk, ez se volt egy könnyű időszak. Végigharcoltam 
a II. világháborút, többször megsebesültem, átéltem az éhezést, a nélkülözést, 
találkoztam a halálokozta mélységes fájdalmakkal. 3 évig fogságban voltam 
Oroszországban, egy asztalosműhelyben dolgoztam. A munkával nem is lett 
volna baj, csak enni adtak volna, de nem volt mit. 28 kilogrammal, 
gyereksúllyal szabadultam 1947. június 26-án a fogságból. Debrecenben 
vagoníroztak be minket, 5 forintot kaptunk, meg egy brosúrát, hogy 
olvassuk el mi vár ránk itthon a hazánkban.  
- Most a jelenben mi jelenti a legnagyobb örömöt, boldogságot? 
- A gyerekek, az unokák, a dédunokák. 6 unokám és 7 dédunokám van. Hála a Jó Istennek, egészségesek, jól vannak. 

Nagyon szeretem őket, ők jelentik az örömöt számomra.  
- Mi a hosszú élet titka? 
- Szerintem az, hogy legyen nyugodt ésszel mindenkor mindenki, 
előbb gondolkozzon és utána cselekedjen. És természetesen minden 
reggel egy kupica pálinka.  
- Mit kíván, üzen a sávolyiaknak? 
- Jó egészséget és minden jót kívánok nekik, vigyázzanak magukra és 
egymásra. Boldog, hosszú életet, mint amit a Jóisten nekem adott, 
mert én boldog, hosszú életet élhettem, élek.  
 
Köszönöm szépen Mariska néninek és Sanyi bácsinak a 
beszélgetést. Szívemből kívánok Önöknek jó erőt, egészséget 
és sok-sok örömet, boldogságot a mindennapjaikra! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

Sanyi bácsi 

napjainkban 
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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 Pálfi Lászlóné könyvtáros válaszol a kérdésekre. Ibolya nem sávolyi lakos, de 1986 

augusztusa óta dolgozik a helyiekért. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban megismerjük őt is.  

1. Mi volt élete legfelejthetetlenebb, legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit szívesen újra átélne? 

- Természetesen a gyerekeim születése volt, így nem egy pillanatot kell említenem, hanem hármat. 

 

2.Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 
- Édesapám elveszítése. 

 

3.Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 
- Több kedvenc könyvem is van, ám ha tényleg csak egyet emelhetek ki, akkor a József Attila verses kötetet teszem első 

helyre. Sok nehéz pillanatban adott már nekem erőt a továbblépéshez a versei mondanivalója, hite, emberszeretete.  

 

4.Hogyan látja Sávoly jövőjét? Mit tenne, javasolna a szebb évekért? 

- Mindig is azt vallottam, hogy mindenki tegye meg a maga területén a maga dolgát, és ha ezek az egy-egy embernyi 

maximumok összeadódnak, akkor tudjuk elérni a kitűzött célokat. Sávoly jövőjét, továbbfejlődését a fiatalok 

biztosíthatnák. Mivel helyben nincs nagyobb számú fiatalság, jó lenne, ha kedvező és vonzó lehetőségekkel ideköltözne 

sok-sok kisgyermekes fiatal szülő. Tudom, hogy ez szinte lehetetlen, de ez egy jövőbeni kitűzött cél lehetne, amiért 

természetesen nagyon sokat kellene dolgozni és tenni.  

 

5.Miben hisz, bízik? 

- A szeretet erejében hiszek. Hiszem azt, hogy szeretettel, türelemmel és megértéssel lehet csak az emberekhez közeledni. 

Szeretet nélkül nem lehet élni.  

 

6.Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 

- Olvasni nagyon szeretek, ez az elsődleges kikapcsolódás számomra. Szeretek kerékpározni, kirándulni, ami aktív 

kikapcsolódásként nagyon jól kiszellőzteti és felfrissíti a fáradt testet és szellemet is.  

 

7.Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a BARÁTSÁG és mit a SZERETET? 

- A barátság nekem azt jelenti, hogy jóban -rosszban kitartok a barátom mellett és minden helyzetben mellette állok. A 

szeretet pedig mindenekfelett való, azt nem írhatja felül semmi és senki. Csak a Jó Isten, de ő meg maga a szeretet. 

 

8.Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud tolerálni, elviselni, elfogadni? 

- Teljesen elfogadhatatlan számomra a rosszindulat és a hazugság.  

 

9.Mi az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 

- A lustaságot teljes mértékben megértem, mert magam is gyakran gondolok arra, hogy milyen jó lenne többször 

lustálkodni, csak úgy „nézni ki a fejemből”. 

 

10.Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne Ön előtt, és 3 kívánságát teljesítené a való életben, mi lenne az? 

- Mindenekelőtt egészséget kívánnék a gyerekeim, a szeretteim, a családom minden tagjának. Második kívánságom az 

lenne, hogy a gyermekeim minden álmukat, kitűzött céljukat elérjék. Harmadik helyen az szerepelne, hogy elutazhassak 

sok olyan helyre a világon, amit könyvből már ismerek, de személyesen sajnos még nem volt alkalmam megismerni. 

 

Köszönöm szépen a válaszokat!        Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Beszélgetés Sávoly családgondozójával 
 

AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN TÖBBSZÖR OLVASNI, HALLANI LEHETETT AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN A 

CSALÁDVÉDELEM, A GYERMEKVÉDELEM HELYZETÉRŐL, A GYERMEKEK JOGAINAK 

HANGSÚLYOZÁSÁRÓL, AZ ÁTFOGÓ TÁJÉKOZTATÁS FONTOSSÁGÁRÓL EBBEN A TÉMÁBAN IS. 

KORMÁNYZATI SZINTEN IS VÁLTOZÁSOKAT SZERETNÉNEK ELÉRNI, MERT A GYERMEKEKKEL 

FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK TÖBBSÉGE GYERMEKBARÁT SZEMPONTBÓL KORSZERŰTLENNEK 

TARTJA A JOGRENDSZERT. SZERETNÉK A GYERMEKEK MINDENEKFELETT ÁLLÓ ÉRDEKÉNEK ELVÉT 

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN IS ÉRVÉNYESÍTENI. EZEK A CIKKEK ADTÁK AZ AKTUALITÁSÁT ANNAK, 

HOGY HORVÁTH BÉLÁVAL, SÁVOLY KÖZSÉG CSALÁDGONDOZÓJÁVAL LEÜLJEK BESZÉLGETNI. (SÁVOLY 

KÖZSÉGBEN A CSALÁDVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT A  MARCALI SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT LÁTJA EL, ENNEK A MUNKATÁRSA HORVÁTH BÉLA) 

 

- Köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Tudom, hogy többen ismerik a községben, de olvasóink többsége talán nem 

találkozott még Önnel, ezért kérem, hogy egypár mondatban mutatkozzon be! 

- Kaposváron születtem, ott végeztem el az általános- és középiskolát. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Pedagógiai Karán 

szereztem szociálpedagógus diplomát. Nős vagyok, van egy 22 éves lányom, aki építőművésznek készül. Remélem, idén sikerrel 

felvételizik a Művészeti Egyetemre. Nagyon szurkolok neki, mert tehetséges, szorgalmas, kitartó, büszke vagyok rá. Van egy 30 éves 

nevelt fiam, aki történész diplomával rendelkezik, de jelenleg a Corvinus Egyetemen gazdasági informatikát tanul és mellette 

dolgozik. A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál 2006. óta dolgozom 

családgondozóként. Jelenleg 6 vidéki településen (Sávoly, Nagyszakácsi, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs) látom 

el a családsegítő és gyermekvédelmi feladatokat. 

- Az az általános vélekedés, hogy először a kötelességünket végezzük el, aztán beszélhetünk a jogainkról! Talán ez a 

gyermekvédelem terén nem így kellene, hogy működjön. A gyermekek jogai , és főként, hogy másoknak milyen jogaik 

vannak velük kapcsolatban, az még napjainkban is szinte tabu témának minősül. Mi erről a véleménye?  

- Engedje meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam, bemutassam a magyarországi gyermekvédelem történetét.  Az első magyar 
gyermekvédelmi törvény Dr. Erőss Gyula kezdeményezése és tervezete alapján 1901-ben Széll Kálmán miniszterelnöksége alatt 
született és a gyermekvédelmet állami feladatként határozza meg. 1940-ben létrejött az Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
(ONCSA) a sokgyermekes szegény családok támogatására.  
A jelenleg hatályos jogszabály az a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. E törvény 
magába foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, szervezeteit, működésmódjait. Hogy a kérdésére is válaszoljak, a 
törvény pontosan meghatározza pld. a gyermekek, szülők, érintett szakemberek jogait, kötelezettségeit. A Gyermekjóléti Szolgálat a 
törvény 17. § (1) bekezdésének értelmében jelzőrendszert működtet. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan feladatot látnak el 
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében: 
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,  
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,  
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,  
d) a rendőrség,  
e) az ügyészség  
f) a bíróság,  
g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,  
h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.  
Ezen intézmények és személyek kötelesek  
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,  
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.  
A családon belüli erőszak nagyon nehezen bizonyítható. A bántalmazott gyermekre jellemző hogy az otthoni dolgokról szinte soha 
nem beszél, nincs a szülőkkel közös élménye, programja. Általában tanulmányi, magatartási, beilleszkedési problémái vannak. 
Szolgálatunk csak írásos jelzés esetén jogosult beavatkozásra és javaslattételre a gyámhivatal, mint hatóság felé. 
 

- Hogy látja Sávolyon a családok, a gyermekek helyzetét? 

- Sávoly településen évekkel ezelőtt rövid ideig helyettesítettem kollégámat, de folyamatosan 2013. április hónaptól látom el 

feladatomat családgondozóként. Sávolyon tapasztalataim szerint a legnagyobb probléma a munkanélküliség. Ez természetesen kihat a 

gyermekek nevelésére is.  Összességében gyermekvédelmi szempontból Sávoly nem „problémás” település.  

A legjellemzőbb probléma a tankötelezettség mulasztás. 2014. július hónap óta a családsegítő szolgálat feladatait is ellátom. 

Munkámat az 1993. évi III. törvény 64. § alapján végzem, ez önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás.  
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Kerékpározás közben 

Gyerekekkel körülvéve 

 

 

 

A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára, az okok és a krízishelyzet 

megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

- Milyen lehetőségeket, kapaszkodókat tud szakemberként nyújtani a segítségre 

szoruló családoknak, gyerekeknek?  

- Természetesen az érintett családokat tájékoztatjuk minden olyan szolgáltatás eléréséről, 

mely az elhelyezkedést, a gyermeknevelés hatékonyságát elősegítheti. Példaként 

említeném, hogy intézményünkben pszichológus szakember segítsége igénybe vehető 

térítésmentesen, párkapcsolati, gyermeknevelési, a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedési, 

tanulási problémái esetén. Azon gondozott gyerekek részére, akik tanév végén pótvizsgára kötelezettek, lehetőség szerint önkéntes 

segítők bevonásával segítünk a felkészülésben a sikeres javítóvizsga érdekében. Nyaranta szabadidős programokat (táborozás, 

kirándulások, sportnap) szervezünk a gyerekeknek, melyre a sávolyi gyerekeket is szívesen látjuk!  

- Fontos a környezet, az óvoda, az iskola, a szomszédok odafigyelése is. Mennyiben tudja az Ön munkáját segíteni, netán 

hátráltatni a szűkebb és tágabb környezet hozzáállása? Mi az általános tapasztalat?  

- A szülők nagyon ritkán jönnek önkéntesen segítségért. Amikor kapcsolatba kerülünk egy családdal, azt már általában egy írásos 

jelzés előzte meg az oktatási intézménytől, vagy valamelyik hatóságtól. Itt lép be a fent már említett jelzőrendszer fontossága, mert 

nem mindegy, hogy egy adott probléma időben lett-e jelezve, vagy akkor, amikor már csak a „tűzoltómunkát” tudjuk elvégezni. 

Sajnos általános tapasztalat, hogy az óvodáktól ritkán kapunk jelzést gyermekveszélyeztetésről. Az óvónők (és itt nem a sávolyi 

óvodáról beszélek) nem akarnak konfrontálódni a szülőkkel, ami érthető, de később az iskolában ezek a problémák hatványozódnak. 

A veszélyeztető szülői magatartás megszűntetése komoly feladat és több szakember együttes munkáját igényli. Alapvetően a családi 

közeg az, amely az alapokat megteremtheti arra, hogy a gyermek tisztában legyen a feladataival, célokat fogalmazzon meg saját maga 

számára és az élete során felmerülő nehézségeket, akadályokat, konfliktusokat tudja kezelni és megoldani. Az oktatási intézmények 

csak részben tudják kompenzálni a családi- és gyermeknevelési hiányosságokat. A sávolyi általános iskolával korrekt kapcsolatom 

alakult ki, Törőné Gelencsér Ildikó igazgatónő segítségére mindenben számíthatok. Sávolyon a munkám hatékony elvégzése 

érdekében az önkormányzat biztosítja a feltételeket, úgymint fogadóhelyiség, számítógép-, telefonhasználat. Gyarmatiné Mihályfi 

Mária, Tündi szociális ügyintéző támogatására is folyamatosan számíthatok, hiszen ő helyi lakos, jól ismeri a településen élő 

embereket.  A Polgármester úr érdeklődő, segítőkész, és láthatóan érzékeny az emberek szociális problémáinak megoldására.   

- A gyermekek többsége nincs tisztában azzal, hogy mikor kell segítségért fordulni és egyáltalán kihez fordulhatnak, ha 

bajban érzik magukat. Szakemberként mennyire tartja fontosnak a felvilágosító munkát, a megelőzésre szánt energiát?   

- Ha az óvónők, pedagógusok, valamint a gyermek között egy odafigyelő, bizalmi kapcsolat alakul ki, akkor a gyermek beszélni fog a 

problémáiról, de ha nem is beszél, a viselkedésével, reakcióival jeleket küld, hogy valami nincs rendben körülötte. Ha jelzéssel élnek 

szolgálatunk felé, felveszem a kapcsolatot a családdal. Mindannyian tudjuk, hogy egy család intim szférájába belépni nagyon kényes 

dolog, hiszen valahol beavatkozunk a családok életébe. A személyiségünkkel dolgozunk, és nem egyszerű feladat elnyerni a család 

bizalmát. A probléma megszűntetése érdekében előfordulhat, hogy a Gyámhivatal általi kötelezés útján kell betartatni bizonyos 

magatartási szabályokat. Sajnos pont a prevencióra (megelőzésre) van a legkevesebb idő.  A tankötelezettség mulasztás csökkentése 

érdekében – ha hívnak – az iskolákban is megjelenünk szülői értekezleteken, hogy tájékoztassuk a szülőket a következményekről. 

- Ez a munkakör teljes embert kíván, lelkileg és fizikailag is megköveteli, hogy „erős” legyen. Mi az, ami Önnek 

kikapcsolódás, ami segít feltöltődni és erőt ad a mindennapi küzdelmekhez?   

- A kezdetekkor előfordult, hogy fejben „hazavittem” a munkahelyi problémákat és őrlődtem a megoldási lehetőségeken. Ma már 

próbálok szelektálni, mert 24 órában nem lehet készenlétben állni. Azt is megtanultam, hogy mindenkin 

nem tudunk segíteni. Ha a másik oldalon nincs fogadókészség és hajlam a változtatásra, akkor nem 

tudunk kellő hatékonysággal dolgozni. Az apró sikereket megbecsüljük. A sportolás számomra nem csak 

a mozgás miatt fontos, hanem segít regenerálódni, feltöltődni. Lassan 10 éve a balatonkeresztúri 

öregfiúk csapatában játszom, mellette hetente minden szerdán egy baráti társasággal teremben focizunk. 

A kerékpározás pedig az új szenvedély. Az elmúlt években több alkalommal sikerült megkerülnöm a 

Balatont egy nap alatt, de rendszeresen túrázom szabadidőmben hosszabb-rövidebb távokon. A 

kerékpározás kikapcsol és feltölt.  Jelenleg a kéthelyi felnőtt focicsapat edzői teendőit látom el. A család 

ritkán tud együtt lenni, a gyerekek már nem velünk élnek, de ha van lehetőség, mindig szervezünk 

közös programokat. Február közepén már tettünk egy nagy kirándulást Badacsonyba. 

Köszönöm szépen a beszélgetést.  Kívánom, hogy minél kevesebb problémás gyerekkel és 

családdal találkozzon!  Jó egészséget és türelmet kívánok a munkájához!     Pálfi Lászlóné 



14 
 

Mariska néni a régi dobbal 

 
 
 

Előkerült Sávoly kisdobja! 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK PADLÁSÁN MEGTALÁLTÁK A RÉGI KISDOBOT, MELYET ANNAK 
IDEJÉN A HIVATALSEGÉDEK HASZNÁLTAK. KUTATTAM OLYAN EMBER UTÁN, AKI MESÉLNI TUDNA A 
DOBOLÁSRÓL, KÉRDEZGETTEM AZ IDŐSEBB LAKOSOKAT, ÉS A NYOMOK BÉRES GYULÁNÉ VARGA 
MÁRIÁHOZ VEZETTEK, AKI 1966-68-IG VOLT HIVATALSEGÉD ÉS EZ ALATT AZ IDŐSZAK ALATT SOK HÍRT 
KIDOBOLT ÉS FELOLVASOTT. ÍGY MEGFORDÍTVA AZ IDŐ KEREKÉT, VISSZAFELÉ MENVE AZ IDŐBEN 
IDÉZZÜK FEL A SÁVOLYI „KISDOBOSOKAT”. FELKERESTEM MARISKA NÉNIT, AKI SZÍVESEN ÜLT LE 
VELEM BESZÉLGETNI, FELIDÉZNI A RÉGI IDŐKET, EMLÉKEZNI AZ AKKORI EMBEREKRE, 
ESEMÉNYEKRE. 
 

- Emlékszik-e arra, hogy Ön előtt kik voltak a „dobosok"? 
- Kislány koromból emlékszem Tombor Ferencre, aztán Matya János következett a sorban, majd Horváth József lett a 
hivatalsegéd. Az ő betegsége miatt lettem én a helyettes alkalmazott. Utánam Tóth Lászlóné Koppházi Mária töltötte be 
ezt a tisztet, majd a sorban Szabó Ernőné Takács Gizella következett, aki azonban már nem dobolt, hiszen 1990-től, a 
rendszerváltáskor megváltozott a hivatalsegéd szerepe, megszűnt a dobolás, modernebb idők jöttek és levélben vagy 
hirdető táblán értesítették a lakosokat az aktuális ügyekről. 
 
- Ön volt az első női dobos, elfogadták a faluban? 
- Először furcsállották, volt, aki kigúnyolt, de ez nekem egy munkahely volt, biztos pénzkereset, hiszen a férjem 
kórházban volt, egyedül kellett eltartanom a két kicsi gyerekünket. 
 
Mi volt pontosan a hivatalsegéd feladata? 
Dobolni kellett hetente háromszor, négyszer és az értesítéseket, hirdetményeket kellett felolvasni. Minden utcában meg 

voltak a megállóhelyek, beosztottam, hogy mindenki meghallja, ha 
dobolok és olvasok. A Petőfi utcában például a Simon Bálint bácsiéknál 
(ahol most a Vass Tiborné lakik), a Péter Gyuri bácsiéknál, ahol most az 
oroszok laknak, aztán itt mi előttünk és a negyedik helyszín a templom 
előtt volt. Minden utcában több megálló volt, hogy mindenki meghallja a 
hirdetményt. Csaknem minden nap ki kellett menni Tőzegtelepre, ott 
laktak a Réthey-ék, a Sinkovics család, a Horváth öregek (a Pozsonyi 
Margit nagyszülei) , egy bakter, tehát négyen laktak ott. Matuzék is arra 
laktak, fele úton a Tőzeg felé egy őrházban. Nem csak a köznek szóló 
hirdetéseket doboltam, hanem a konkrét személyeknek szóló üzeneteket 
is nekem kellett kivinnem. A Vasútállomásra is menni kellett, Sipos és 
Pozsonyi családok laktak ott. Ott volt azután Demjén (Vitéz-telep), ahol 
is három család lakott. Főnyed meg Demjén között volt Csikósháza, ott 
is három-négy család lakott. Ezek mind Sávolyhoz, a Sávolyi Állami 
Gazdasághoz tartozó területek voltak és minden nap ki kellett menni az 
ott élőkhöz. Kerékpárral közlekedtem.  
 

Volt, amikor mentem ki Tőzegtelepre a vasútparton, a postás bácsi, 
Kelemen Józsi bácsi jött onnan szembe vissza már, vagy én már jöttem 
haza, a Józsi bácsi pedig akkor ment ki. Nagyon sokszor találkoztunk. 

Volt egy rövidebb út, a Rakottyánál kifelé egyenesen az erdő mellett, de arra féltem, a sátoros cigányok sokszor napokig 
ott táboroztak az erdő szélén, és azok mellett kellett elbiciklizni.  
Akármilyen idő volt, ha esett az eső, vagy a hó, ha fújt a szél, nekem akkor is menni kellett. A tanácstitkár, Balogh József 
nagyon precíz ember volt, a határidőket nagyon betartotta, így minden nap menni kellett.  
 
Előfordult, hogy azonnali katonai bevonulás volt, éjjel felköltöttek, hogy vinni kell a behívókat. Szóval nagyon sok 
mennivaló volt, az adóíveket, a késedelmes befizetőknek a felszólítást, a végrehajtást, annyi féle papír volt, hogy azt nem is 
lehetne mind felsorolni most már. 
És emellett az irodát is takarítani kellett és rendben tartani. Szegényes, egyszerű volt az irodák berendezése, amikor 
felmostam kartonpapírt szoktam leteregetni, hogy ne a vizes padlón járjanak az ügyfelek. Szőnyeg nem volt. 
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Tombor Ferenc 

Az akkori hivatali dolgozók 

egy aratáson  

Horváth József 

A három Horváth 

testvér 

 
 
 

 
- Volt-e valami vidám történet, amire szívesen emlékszik vissza? 
- Emlékszem egy esetre, amikor kint voltam a faluban, a Rákóczi utcában doboltam, arra jött egy autó -fiatalemberek ültek 
benne – annyira mókásnak találták, hogy egy fiatalasszony dobol és olvassa a híreket, hogy le is fényképeztek. 
Egy rettenetes, visszatetsző emlékem is van, ami megtörtént ez alatt az időszak alatt. A Határhídnál, (ahogy a hetes út 
megy Szegerdő felé) karamboloztak a németek, meghalt az anya, az apa és egy huszonéves fiatalember. Egy fiatal életben 
maradt, azt bevitték Marcaliba, a kórházba. Ment a helyszínelés, kint volt a sok rendőr és nekem is ott kellett lennem a 
Tanács képviseletében, mint hivatalos személynek. Azután behozták a halottakat a hullaházba, itt voltak egy hétig a 
melegben -ez augusztusban történt-, mert csak akkor jött a bonc főorvos, ugyanis hatósági boncolás volt. Hát azt 
elmondani nem lehet, hogy mi volt ott, erős idegzet kellett hozzá, az biztos! Hivatalból ott kellett lennem, de elég annyi, 
hogy én nem is tudtam közel menni, egy borzasztó dolog volt ez az egész helyzet. Szóval ez olyan életre szólóan rossz 
élmény volt nekem, hogy soha nem fogom elfelejteni, amíg élek. 

 
Mariska néni említette Tombor Ferencet, akinek Tombor Nándor az egyik fia. 
Hozzá mentem el megkérdezni, hogy 
mire emlékszik ezekből az időkből? 
A visszaemlékezése alapján az édesapja 1935-
53-ig volt kisbíró. Ebben az időszakban 
(pontosan 1935-1947-ig, szerk.) 
Somogysámsonban volt a körjegyzőség 
központja, ahova Sávoly község is tartozott. 
Reggel az ottani irodában kapta az eligazítást 
a kisbíró, utána jött vissza Sávolyra és vitte a 
híreket faluszerte. Nándor bácsi egy esetre 
emlékszik konkrétan az édesapja munkájával 
kapcsolatban. Az 1950-es évek az elhíresült 
beszolgáltatások évei voltak. Ez nem volt 
másképp Sávolyon sem, itt is voltak emberek, 
családok, akiket kulákoknak minősítettek. 

Mivel a beszolgáltatásnál mindent elvettek, megpróbáltak az emberek kibújni a 
kötelezettségek alól, hogy maradjon mit enni a családnak. Eldugták, elföldelték a 
terményt. Viszont akkor is voltak rosszakarók, akik egymást jelentgették. Az 
egyik családnál megtalálták a boroshordókba eldugott gabonát. Felmerették a gazdával a zsákokba, kocsira rakatták vele és 
kivitették a Tsz major raktárába. A kocsi ment végig a falun, a kisbíró végigkísérte és több helyen megállva kidobolta, hogy 
XY nevű kuláknál elrejtett gabona volt.  Szóval ilyet is kellett dobolni a kisbírónak annak idején.  
 
Amikor Tombor Ferenc bekerült az irodába, azután Matya János lett a kisíró. Róla nem találtam információt.  

Ezután Horváth József lett a falu dobosa, akinek a 
testvérével, Horváth Annával sikerült beszélnem és 
képet is kaptam tőle.  
 
Annus néni nem sok információval tudott szolgálni, de 
annyit elmondott, hogy a testvére nagyon szerette ezt a 
munkát. Arra emlékszik, hogy még azt is ki kellett dobolni, 
ha valaki például mákot lopott. A testvére beteg lett, azután 
lett Béres Gyuláné Mariska néni a dobos.  
 
Egy kis sávolyi történelmet ismertünk meg a 
beszélgetésekből. Köszönöm a három visszaemlékezőnek, 
hogy felidézték az emlékeket, ezeket az éveket és így 

olvasóink is megismerhetik sávoly történelmének ezt az epizódját.   
           
         Pálfi Lászlóné 
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Karolina néni az óvodában a gyerekekkel 

 
 
 

Szülők-nevelők-gyerekek rovatunk 
 

A Sávolyi Alapiskolában és a Sávolyi Szedervirág Óvodában már évek óta logopédus végzettségű tanár is segíti a 
gyerekek tanulási folyamatát és a nevelők munkáját. Mi is egy logopédus munkája? Milyen nehézségekkel 
küzdő gyerekeknek segít és a szülők hogy tudják segíteni a munkáját és gyermekeik fejlődését? Ezekre a 
kérdésekre kerestem a választ Péter Karolina logopédus tanárral beszélgetve.  
 
- Legyen szíves, mutatkozzon be! 

- Péter Karolinának hívnak és 27 éve lakom Marcaliban. A Kaposvári egyetem 
Pedagógiai Karán 2010-ben végeztem gyógypedagógus-logopédiai szakos tanár, valamint magyar 
nyelv és irodalom szakos tanár szakon. Logopédus-gyógypedagógusként dolgozom a 
Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményében. Utazó szolgáltatás 
keretében több település intézményében (óvodák, iskolák) látok el beszédhibás illetve 
tanulási nehézséggel szenvedő gyerekeket. 
 
- Mit takar a logopédus szó? 

- A logopédia, mint a gyógypedagógia egyik területe a beszéddel foglalkozik. Ehhez a 

területhez tartozik minden olyan nyelvi és funkció kialakítása, fejlesztése, ami a helyes 

beszéd, vagyis a megfelelő szókincs és artikuláció kialakításához szükséges. 

 

- Milyen gyerekek kerülnek Önhöz? 

- A gyerekek beszédfejlődésére 5 éves kórtól érdemes tudatosabban odafigyelni, hiszen 

addig, egyfajta élettani pöszeség van jelen a kommunikációs folyamatban. Nagyon 

gyakori a pöszeség, mint a beszédhiba, a helytelen hangképzés, a nem megfelelő artikuláció zavara. Ide tartozik még az 

úgynevezett megkésett/akadályozott beszédfejlődés, amit már 3 éves korban szűrünk. A későbbiekben előfordulhat 

dadogás/hadarás és még a nyelvi zavarok is (diszlália, diszlexia, diszgráfia és a diszkalkúlia). 

 

- Mennyi gyakorlás, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy ezek a sajátságos, egyedi „hiányosságok” elmúljanak?  

A terápia, fejlesztés ideje egyénfüggő. Nemcsak a beszédhiba nehézségi foka lehet befolyásoló tényező, hanem a 

családi/szociális és a beszédkörnyezetet is. Nagyon fontos a 

gyermek hozzáállása, akarata és a megfelelő szociális érettség, illetve 

képességek szintje az életkortól függően. 

 

- Mit tehet a szülő? Miben tud segíteni? Mit üzen nekik? Mire 

kéri őket, mire figyeljenek oda? 

- A szülői együttműködés nagyon fontos, mondhatni 

elengedhetetlen, hiszen ők is a részei a terápiának. Fontosak a szülői 

információk, megfigyelések egy-egy élethelyzetben, hiszen olyankor 

meghatározó és építő jellegű is lehet a tanulási folyamatban. Már a 

magzati korban szükséges odafigyelni, hiszen ettől kezdve már 

valamilyen kapcsolatban áll a külvilággal, amivel utánzás útján 

ismerkedik folyamatosan. Éppen ezért meghatározó az anya szerepe, 

és nemcsak a beszéd/nyelvi fejlődés kapcsán, hanem más érési folyamatoknál is. A szülőket arra szoktam kérni, hogy 

időben forduljanak szakemberhez még akkor is, ha csak bizonytalanok vagy éppen tanácsra lenne szükségük. Sokkal 

eredményesebb a fejlődés, ha már a probléma kezdeti időszakában kap a gyermek szakszerű segítséget.  

 
Köszönöm szépen a válaszokat és a szülőknek való tanácsokat. Eredményes munkát, szorgalmas gyerekeket és 
a fejlesztés során mindenben támogató családokat kívánok Önnek.  
 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Kertészkedés - trükkök 
Minden falusi portán ismernek ilyen-olyan kertészkedési praktikákat, 
trükköket, amiket még az ősöktől, nagyszülőktől, szülőktől tanultak és 
továbbadnak egymásnak a nemzedékek. Ebben az új sorozatban olyan 
embereket kerestem riportalanyoknak, akik kicsit másként, a megszokottól 
eltérően kertészkednek, ritka növényt termesztenek, szokatlan, vagy 
ismeretlen eljárást, furcsa módszert alkalmaznak és így érnek el 
eredményeket. Ezeket a módszereket, tanácsokat szívesen átadják, hogy 
mások is kipróbálhassák.  
Elsőként Gombócz Nándor bácsival ültem le beszélgetni, aki tapasztalt 
szőlőtermesztő és mindig maga szaporította a szőlővesszőt, amit elültetett. 
Erről kérdeztem. Milyen módszert, szaporítási eljárást alkalmaz? 
 

A zöldoltást. Ezt körülbelül 25-30 éve tanultam a nagybátyámtól, Tóth Istvántól. Ezt a módszert csak a szőlő 
szaporítására alkalmazzák, fehér és piros szőlőnél egyaránt. Én már 
szaporítottam így például irsai olivért, leánykát, olaszrizlinget, kis 
burgundit, otellót. Mindig vad alanyba oltunk.  
 
A vadszőlővesszőt ültetjük el és két éves korában, amikor fejlett a 
vessző, zöld oltással beoltjuk. Általában május végén, június elején, 
amikor a szőlő jól növésben van,- fontos, hogy az oltás, a megüdült 
vessző érjen be, fejlődjön annyit, hogy a telet átvészelje, és következő 
tavasszal visszavágva alakítható, metszhető legyen. Általában a 2. évben 
már terem is.  

 
Kétféle zöld oltás 
van, a különbség az oltóvesszőben van, a módszer megegyezik.  
 
Az elsőnél az az évi vesszőből vágunk hajtást és azt ültetjük bele az 
alanyba. Az alany vastagságával megegyező oltóvesszőt vágunk és ék 
alakúra kimetszük a végét. Az alanyvesszőt az íz fölött (vigyázzunk, 
hogy az ízt ne sértsük meg, ne vágjuk át, mert akkor elszárad!) kb. 2 cm 
mélyen bemetszük, beleültetjük, belehelyezzük az oltóvessző ék alakra 
vágott végét és egy körülbelül 1cm x15 cm vékony gumicsíkkal (pl. 
gumikesztyűből vághatjuk a csíkokat) körbetekerjük.  
 
A másik zöldoltásnál az előző évi vesszőt használjuk, amit tavasz elején 

lemetszettünk. Ezeket a vesszőket nylonba betekerjük és hogy ne száradjon ki, hűtőben tartjuk életben a felhasználásig.  
Ugyan úgy járunk el vele, mint ahogy előzőekben leírtuk.  
 
Amikor ezzel megvagyunk, nincs más dolgunk, mint reménykedni és bizakodni, hogy megüdüljön az oltásunk.  
 
Csak sajátrészre szaporította a szőlőt? 
 
Igen, saját részre oltottam a vesszőket, de mindig szívesen adtam tanácsot, ha valaki segítséget kért. Nagyon örülök annak 
is, hogy sikerült továbbadnom a tudásomat, tapasztalatomat, mert a vőm tőlem tanulva ezt a módszert, ugyanígy 
szaporítja, oltja a szőlőjét.  
 
Köszönöm Nándor bácsinak, hogy megosztotta olvasóinkkal ezt a tudást! Kívánom, hogy még sok –sok éven 
keresztül sikeresen alkalmazza! 

 
Pálfi Lászlóné 
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Kernstok Károly: Utolsó vacsora 

Maes: Krisztus Pilátus előtt 

A Via Dolorosa, Jézus 
keresztútjának színhelye 

Jeruzsálemben 

Getsemáné kert 
 

A töviskoszorús Jézus  

 
 
 

 
Kulturális rovat – Húsvét 

 
A Húsvét a keresztény emberek legfontosabb ünnepe. Így az ünnep előtti kulturális 
rovatunkban Jézus halálának történetéről és az ezekhez kapcsolódó nagyhéti magyar 
népszokásokról írok. Úgy érzem, hogy lelkileg jó érzés ezeket a történeteket feleleveníteni, 
átgondolni, tudatosítani. Íme: 
 

Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és 
feltámadásának emlékére. 325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot 
a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni 
vasárnapra tette. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét 
ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos 
pusztai böjtjének emlékére,a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje. 
A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus 
Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus szamárháton érkezett a 
városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. A 
főpapok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy 

tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus tanítványai körében 
költötte el.  
Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: "Vegyétek, ez az én testem", és 

bort, mondván: "Igyátok, mert ez az én vérem." A 
vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné 
kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak 
vele. A tanítványok azonban elaludtak, nem 
virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben 
árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a 
katonáknak, akik elhurcolták. 
 
Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, 
istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenző tömeg gyalázkodott, Péter 
pedig, aki leghűségesebb tanítványa volt 
megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római 

helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták, aki a 
népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. A 
tömeg Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig 

megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus 
halála nem az ő kezéhez tapad. 
A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták,: "Íme, a zsidók 
királya!" Ezután a kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol 
megfeszítették. 

 
Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. A 
sziklasírhoz, ahová temették, őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a testet, hisz 
a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sírját. Vasárnap 
három asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy 
földindulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már 
ott, föltámadott. 

 
 
 
 

 

Getsemáné kert 
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Jézus bevonul 
Jeruzsálembe 

A keresztre feszített Jézus a latrokkal 

A Via Crucis  

Locsolás a múlt 
században egy korabeli 

képen. 

 
 
 

A nagyhét a magyar népszokások tükrében 
 
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. 

 
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot 
virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise 
előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. A megszentelt 
barkának gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, 
azt tartva, hogy elűzi a férgeket. Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok 
harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás 
volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így 
helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. 
Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg 
ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Elterjedt szokás 
nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az 
olajfák hegyén virrasztott. Nagypénteken halt kereszthalált 
Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a 
szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a 
harangok némák.  

Ezen a napon a passiójátékok, élőképes 
felvonulások világszerte ismert szokások. 
Rómában minden évben a Pápa 
közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via 
Crucis) stációit. Nagyszombaton véget ér a 40 
napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. 
Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- 
illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt 
tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma 
is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén. 

 
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. 
század körül vált általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére 
utalnak. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a 

templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A 
morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek 
maradjanak. Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról 
már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító 
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában 
(kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is 
tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző 
katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni 
úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a 

lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha hideg 
volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebből. A lányok a locsolóknak 
festett (piros vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly 
hagyományai vannak Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok 

dolga volt, vidéken a házaknál természetes anyagokkal festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió 
főzetével. A tojás írásának, azaz a cirkalmas minták készítésének legegyszerűbb módja az, ha a mintát viasszal 
készítik el, majd a tojást festékbe mártják. Így a mintát a viasz miatt nem fogja be a festék. 
 
Itt kívánok Kedves Olvasóinknak Krisztus feltámadásának hitével boldog húsvéti ünnepeket, a lányoknak-asszonyoknak sok-sok locsolót, a 
fiúknak-férfiaknak tarisznyára való piros tojást.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 



20 
 

 
 
 

 
FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT! 

 
ŐRI HENRIETTA SÁVOLYI SZÜLETÉSŰ, A FŐVÁROSBAN, BUDAPESTEN ÉL KEDVES 
CSALÁDJÁVAL ÉS PALEO SZERINT VEZETI A HÁZTARTÁST. ARANYOS, VAGÁNY KISFIA, AKI 
DECEMBERBEN MÚLT EGY ÉVES, IS SZÍVESEN FOGYASZTJA EZEKET AZ ÉTELEKET. MI IS EZ 
A PALEO? DIÉTA, VAGY ÉLETFORMA? – TESZEM FEL A KÉRDÉST ÉS JÓ BEVÁLT, KEDVENC 
RECEPTEKET KÉREK HENIKÉTŐL. ARRA IS KÉREM, HOGY MONDJA EL TAPASZTALATAIT 
EZZEL AZ ÚJ FAJTA ÉTKEZÉSI SZOKÁSSAL KAPCSOLATOSAN.  

A paleo nem diéta. Ez egy életforma, ami teljesen glutén-, laktóz-, és cukormentes, 
de hüvelyeseket sem tartalmaz. Tömören és röviden: ÉTKEZZÜNK ÚGY, MINT 
ŐSEINK. Az ősember azt fogyasztotta, amihez két kezével és egyszerű szerszámaival 
hozzáfért: bogyókat, zöldségféléket, gyümölcsöket, húst és halat. Nem ismerte a finomított, feldolgozott 
élelmiszereket, mint ahogyan az elhízást, a civilizációs betegségeket sem. A paleo középpontjában a 
természetes, ipari feldolgozástól mentes élelmiszerek állnak. Az étrend tudományos magyarázata szerint az 
őskorszak óta eltelt idő nem volt elég arra, hogy szervezetünk alkalmazkodjon a finomított eljárásokkal kezelt 
táplálékokhoz. 
Megengedett ételek a paleolit étrendben: 

 Gyümölcsök, zöldségek, állati húsok, zsírok, halfélék, tenger gyümölcsei, tojás, mandula, kesudió, 
törökmogyoró, pisztácia, fenyőmag, dió, tökmag, gesztenye, hidegen sajtolt növényi olajok (olívaolaj, 
kókuszzsír), gombák. 

Megengedhető ételek bizonyos esetekben a paleo étrendben: 
 Paprika, paradicsom, padlizsán, kemény sajtok, méz. 

Tiltólistán a paleolit étrendben: 
 Gabonafélék (búza, árpa, köles, zab, rizs, vadrizs, rozs, kukorica, cirok, stb.), glutén, lektin, gyorsan 

felszívódó szénhidrát miatt. Hüvelyesek: (babfélék, borsók, szója, amerikai földimogyoró, stb.) glutén, 
lektin, gyorsan felszívódó szénhidrát miatt. Tej és tejtermékek a tej összetevői miatt. Hidrogénezett 
növényi olaj, transzzsír, margarin. Hozzáadott cukor (fruktózt is ideértve).  Készételek, amennyiben a 
fenti tiltólistán szereplő összetevők közül bármit is tartalmaz. 

Mik a tapasztalatok? Jelentős súlyvesztés; egészséges, lassabban zsírosodó haj (30 év után a fodrász azt 
kérdezte, hogy mit csinálok a hajammal, hogy ennyire egészséges?!); sav-lúg egyensúly; étkezések után nem tör 
rám a fáradtság, álmosság, lustálkodhatnék; nincs puffadás; több energia; normál vércukor- ,  és 
koleszterinszint; gyors és kreatív főzés; kevés ételtől is „eltelítődünk” (pl. előfordult, hogy elfelejtettünk 
vacsorázni, mert nem voltunk éhesek); pattanásmentes arcbőr; jó közérzet; gyors anyagcsere.  
Könnyen beszerezhető hozzávalókból készíthető receptek:  
Kacsamájas rizottó 
Hozzávalók: 20 dkg pecsenye kacsamáj ( próbáltam már csirkemájból is, az is tökéletes), 2 ek kacsazsír (vagy 

bármilyen más állati eredetű zsír), 1 fej sült hagyma, 2 gerezd zúzott fokhagyma, ½ fej 
karfiol, só, bors, 1 tk. kurkuma fűszer 
A májat mossuk meg, szeleteljük fel apró darabokra. A serpenyőben felforrósított 
zsíron a hagymaszeleteket pirítsuk meg, tűzről levéve adjuk hozzá a fokhagymát. 
Ezután hozzáadjuk a májat, visszatesszük a tűzhelyre, kb. 3-5 perc alatt süssük meg. 
Ha kész, akkor a morzsaszerű méretre aprított karfiolrózsákat forgassuk össze a 
májjal, majd pároljuk fedő alatt 2-4 percig. Végül adjuk hozzá ízlés szerint a sót, 

borsot, kurkumát. 
Megjegyzés: Az étel elkészítése kb 15-20 percet vesz igénybe. Rizs helyettesítésére tökéletes választás a 
morzsaszerű méretre aprított karfiolrózsa zsíron megpárolva. 

 
Fokhagymás lángos 
Hozzávalók: 6 szál közepes petrezselyemgyökér, 2 tojás, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 
só, bors, 4 ek. kókuszzsír vagy sertészsír 
A megtisztított, felszeletelt petrezselyemgyökeret főzzük puhára, majd szűrjük le, és 
törjük össze egy krumplinyomóval. Adjuk hozzá a fokhagymát, a tojást és a 
fűszereket, és alaposan keverjük össze. 

Bő, forró zsírba tegyünk egy-egy evőkanálnyit, lapítsuk le kicsit, és süssük ropogósra mindkét oldalát. Sajttal 
tálaljuk. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADvaolaj


21 
 

 
 
 

Pizza(tészta) karfiolból 
Hozzávalók: 70 dkg karfiol, 2 tojás, reszelt sajt, só, bors 
Feltét: paradicsompüré (cukor és só nélküli- konzerves paradicsompüré), olívabogyó, 
oregáno, sonka, kolbász, vöröshagyma, sajt,  
A karfiolt ledaráljuk, majd egy tepsiben kis kókuszolajon/sertészsíron pároljuk kb. 10 
percig. Lehűtjük a karfiolt, majd összekeverjük a tojással és egy kis reszelt sajttal. 
Sütőpapírral bélelt pizza sütőbe nyomkodjuk a masszát. 180 fokra előmelegített 
sütőben elősütjük  kb. 10 percig, amíg a teteje el nem kezd barnulni. Megkenjük a 
tésztát a paradicsom pürével. 

Ezután megpakoljuk mindenféle otthon fellelhető feltéttel: szeletelt hagyma, kolbászkarikák, olívabogyó, 
sonkaszeletek, sajt stb. Ha kész, akkor kb. 15 percre visszatesszük a sütőbe. 
 

Szilvás mákospite: Hozzávalók: 20 dkg darált mák, 5 dkg kókuszreszelék, ½ zacskó 
sütőpor v. 1 késhegynyi szódabikarbóna, 3 tojás, 1 banán,  
1 alma, 1 marék mazsola, őrölt fahéj / vagy gyömbér/, 2,5 dl víz, én szeletelt 
mandulával szoktam még elkészíteni. 
A mákot keverjük össze a kókuszreszelékkel, a sütőporral és a fűszerrel. Adjuk hozzá a 
vizet, aztán egyenként a tojásokat. Jól dolgozzuk össze a tésztát, majd keverjük hozzá a 
darabokra vágott banánt, a reszelt almát és a mazsolát is. Belesimítjuk egy sütőpapírral 

kibélelt tálba, megszórjuk a tetejét szeletelt szilvával, és előmelegített sütőben 200 fokon kb. 40 perc alatt 
megsütjük. Szúrjunk bele egy fogpiszkálót, és ha már nem ragad hozzá a tészta, akkor tökéletes! 
Megjegyzés: Itt az a fontos, hogy együnk a pitéből sokat, ha fogyni szeretnénk. A máknak nagyon jó 
tulajdonsága az alacsony glikémiás indexe mellett a méregtelenítés, jól kipucolja a szervezetből a nemkívánatos 
méreganyagokat.  

Banángolyó 
Hozzávalók: 2banán, 1 kk. kakaópor, 2 dkg eritrit/vagy  nyírfacukor (az eritrit egy 0 kalóriájú 
növényi édesítőszer), 1/2 tk. fahéj, 5 dkg őrölt mandula, 10 dkg kókuszreszelék, 1 ek. 
kókuszliszt,  (azaz kávédarálóban ledarált kókuszreszelék) 
Banánt összetörjük villával, hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd golyókat gyúrunk és 
kókuszreszelékbe forgatjuk.  (Én aprítógépben kevertem össze) 
 
Avokádós csokikrém 
Hozzávalók: 1 avokádó, 1 banán, 1 ek . eritrit  (vagy 1 ek méz, ami mértékkel, de néha 
fogyasztható) 
1 kk. fahéj, 1 ek. kakaópor. 
Turmixoljuk össze és kanalazhatjuk a kanapén bűntudat nélkül. 
 

Köszönöm szépen, hogy bemutattad olvasóinknak ezt az életformát. További egészséges, boldog éveket kívánok az egész 
család számára. 
Kedves Olvasóink! Lehet próbálkozni, életformát váltani! Sok sikert kívánok hozzá!   Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Rajmond Tamás 2013. december 26-án született 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Mészáros Gyula (élt 69 évet) 
Domsa József (élt 81 évet) 
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A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ közös szervezésében a TÁMOP-5.4.9.-
11/1 projekt keretében a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társulás „Együtt az lapszolgáltatások 
fejlesztéséért" lakossági tájékoztatókat rendezett 
a Kultúrházban. Az időskorúak részére Schváb 

Anna Tina gyógytornász és Pápai Ibolya családgondozó tartott nagyon tanulságos, hasznos és érdekes 
előadásokat. A kisgyermekes anyukák Dr. Szalay Miklós pszichológust és Horváth Béla helyi családgondozót 
hallgathatták meg. 

A Mecsek Füszért Zrt. rajzversenyt hirdetett a 
gyerekeknek. A Coop-os boltban lehetett leadni a 
rajzokat. A gyerekek minden rajzért kaptak egy-
egy szelet csokoládét. Szavazni az 500 forint 
feletti vásárlási blokkal lehetett, a rajz számát 
kellett a blokkra írni. Nagyon sok szavazat 
érkezett. Három kategóriában hirdettek győztest, 
és 6 különdíjat osztottak ki. Rövidné Vízvári 
Ágnes a Mecsek Füszért Zrt értékesítési 
menedzsere köszöntötte a gyerekeket, Somogyi 
Magyar Józsefné rajztanárt és a megjelent 
hozzátartozókat, majd Osváth Lajosné Erzsike 
boltvezető kiosztotta a díjakat. Óvodás 
kategóriában Kiss Levente (Szőkedencs) kapta a 
legtöbb szavazatot. A többi díjazott gyerek mind 
sávolyi. Az alsósok közül Fazekas Kitti (1. osztály) 
lett a győztes, a felsős kategóriában pedig 
Mészáros Dávidé (5. osztály) lett az elsőség. 

Mivel nagyon sok szavazat érkezett, így különdíjakat is tudtak kiosztani. Egyed Hanna, Bogdán Erika 1. osztályosok, 
Kovács Alexandra, Kovács Martina 3. osztályosok és Bogdán István, Bogdán Andor 4. osztályosok kaptak különdíjat. A 
szervezők örömüket fejezték ki a nagyszámú részvétel miatt, így megemlítették annak a lehetőségét, hogy máskor is 
rendeznek majd ilyen pályázatot, a gyerekek pedig megígérték, hogy szívesen rajzolnak legközelebb is. Minden 
kisgyereknek gratulálunk! 

SÁVOLY MINDEN 
LAKÓJÁNAK, 

MINDEN OLVASÓNKNAK 
BOLDOG HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET 
 KÍVÁNUNK! 
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