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Súlykorlátozás a község útjain 
 
Kihelyezésre kerültek a súlykorlátozó 
közlekedési táblák a falu határában. Az 
intézkedést a nagytömegű 
gépjárművek megnövekedett forgalma 
tette szükségessé. Folyamatosan 
probléma volt az utóbbi időben a 
kamionok közlekedése a faluban. Az 
Önkormányzat nem csak az útjavítás 

lehetőségét keresi folyamatosan, de a behajtás korlátozásával is próbál tenni 
az útburkolatok megtartásáért. 
Bővebb tájékoztatót a marotvolgye.hu oldalon olvashatnak. 
 
Kiosztásra kerültek a kék hulladékgyűjtők 
 
Március 25-én kihordásra kerültek az elkülönítetten gyűjthető, 
hasznosítható hulladékok háztól történő elszállítására szolgáló kék kukák. 
Azok a lakosok kapták ezeket az edényeket, akiknek nem volt tartozása a 
szolgáltató felé és megkötötték a kiküldött szerződést. Mindenki kapott egy 
tájékoztatót és egy szállítási menetrendet. Kérjük a lakosságot, hogy 
figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és csak az újrahasznosítható 
hulladékot tegyék bele a kukákba. Ezzel a szolgáltatással megújult a 
szelektív hulladékgyűjtés. Ez egy jelentős lépés a hulladékgazdálkodásban és 
természetesen a háztartásokban is változtatni kell a szokásokon. Gyűjtsük 
szelektíven a hulladékot! 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/824-sulykorlatozas-a-koezseg-utjain
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/825-kiosztasra-kerueltek-a-kek-hulladekgyujtok


2 

 

 
 
 

Start Közfoglalkoztatási Program Sávolyon is 
 

A Start Közfoglalkoztatási Program keretein belül 7 embernek tud az Önkormányzat munkát adni a 
községben. Március másodikától meg is kezdték a munkát. Elsőként az átereszek kipucolása, a 
vízelvezetés biztosítása volt a feladatuk, majd az  adódó, mindig aktuális munkákat, feladatokat végzik 
el a községben.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Újra bővült az Önkormányzat gépparkja 
 

A Start Közfoglalkoztatási Program keretein belül mintegy 1 millió forint értékben sikerült 
munkaeszközöket is vásárolni: kéziszerszámokat, fűrészt és kistraktort. Az eszközök megérkeztek 
március hónap közepén, és  már használatba is állították őket a munkások. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Könyvtári óra Fekete Istvánról 
 
A harmadik osztályosok Fekete István Vuk című regényét 
olvassák közösen. A hozzá kapcsolódó olvasónapló 
kitöltéséhez, a regény feldolgozásához a könyvtárba jöttek 
irodalmat keresni. A gyerekek ügyesen dolgoztak, 
érdeklődők, aktívak voltak. Sok információt megtudtak 
Fekete Istvánról és a regényeiről. Az óra végén többen 
kikölcsönözték a Vuk című regényt.  

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/795-start-koezfoglalkoztatasi-program-savolyon-is
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/818-ujra-bovuelt-az-oenkormanyzat-gepparkja
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A temetői konténer taralma 
 
2015. február 25-én a Sávolyi temetői konténert ürítették a  szolgáltató (MTKSZ Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.) munkatársai. Amint a szolgáltató által küldött mellékelt fotókon is 
látszik, jelentős mennyiségű beton- és téglatörmelék volt a hulladékban. 
Kiszedték, külön lemérlegelték. Az 1620 kg beszállított hulladékból 780 kg volt az építési törmelék. 
Ezt a cég nem tudja feldolgozni, plusz költség az ártalmatlaníttatása, melyet az Önkormányzat felé 
kiszámlázott a szolgáltató. 
A temetői konténerek kiürítéséért nem a lakosság, hanem az Önkormányzat fizet, és ha plusz költség 
merül fel - mint jelen esetben- akkor az is az Önkormányzatot terheli. Az Önkormányzat pénze a 
lakosság pénze, és ebből a közösből kénytelen fizetni a felelőtlen, nemtörődöm magatartás 
következményeként.  A sírfelújítás során keletkező építési törmelék elszállítása a felújíttató dolga és 
nem a közös temetői konténerben a helye! Kérjük a lakosságot, hogy a hasonló esetek elkerülése miatt 
szíveskedjenek a felújítások után gondoskodni a törmelék elszállításáról!   

 

 
 
 
 

 

Látogatás a szennyvíztisztító telepen 
 

A Víz Világnapja alkalmából a TÁMOP-6.1.2A-14/1-2014-0001 számú "Teljes körű Iskolai 
Egészségfejlesztés" (röviden: TIE) című projekt keretein belül a Sávolyi Általános Iskola minden 
tanulója ellátogatott Sávoly község Szennyvíztisztító telepére. Őri László telepvezető elmesélte a 
gyerekeknek a víz útját a tisztítóban: elmondta és megmutatta, hogy hogyan lesz a tisztítóba beérkező 
szennyvízből tiszta, fertőtlenített víz, ami kikerül a rendszerből. A gyerekek és a kísérő pedagógusok a 
vezérlőteremben a számítógépen is megnézhették és nyomon követhették a rendszerben található víz 
mozgását. Mindenkinek nagyon tetszett a kirándulás, hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodtak a gyerekek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/817-latogatas-a-szennyviztisztito-telepen
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Foglalkozások a Könyvtárban 
 

Február és március hónapokban minden szombat délelőttre jutott egy-egy foglalkozás a gyerekek 
részére a Könyvtárban. Játék lehetőség volt, kézműves foglalkozások voltak. A nyolc foglalkozáson 
összesen 104 gyerek vett részt. Csocsóztak, szókirakóztak, kártyáztak, pinpongoztak, szélforgókat 
készítettek, tavaszi díszeket alkottak a gyerekek. Köszönet mindenkinek, aki eljött és aktívan részt vett 
ezeken a délelőttökön. 
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12/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

Sávoly Község 2015-2019. közötti gazdasági 

programját megtárgyalta és a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Sávoly Község Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a ciklus végén adjon tájékoztatást 

a program végrehajtásáról. 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

Határidő : értelem szerint 
 

13/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

I. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának módosító okiratát és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát 2015. április 1-i 

hatálybalépéssel az előterjesztéshez mellékelt 

formában elfogadja.  

II. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az okiratok aláírására. 

 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

A Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Társulási Megállapodás módosítását, 

az előterjesztéshez mellékelt formában 

elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

Határidő: 2015. február 28. 

 

 

15/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

 

I. Sávoly Község Önkormányzatának 

Képviselő- testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy: 

1. a sávoly külterület 098/3 hrsz-ú közút déli égtáj 

szerinti kezdeténél;  

2. a sávoly külterület 090/8 hrsz-ú közút déli égtáj 

szerinti kezdeténél;  

3. a sávoly külterület 061/6 hrsz-ú közút déli égtáj 

szerinti kezdeténél;  

4. a sávoly külterület 0128 hrsz- ú közút északkelet 

égtáj szerinti aszfalttal borított útszakasz 

kezdeténél 

a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegre 

vonatkozó súlykorlátozó közlekedési táblát helyez ki 

„KIVÉVE ENGEDÉLLYEL” kiegészítő közlekedési 

táblával. A közlekedési tábla megrendelésének 

költségeit az adótöbblet terhére a költségvetésben 

biztosítani szükséges. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bobek József István polgármester 
 

16/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kérelméről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a kérelmet – az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének szűkös 

lehetőségeire hivatkozva – nem támogatja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

elutasító döntéséről a kérelmezőt értesítse.  

Felelős: Bobek József, polgármester 

Határidő: 2015. március 5. 

 

17/2015.(II.25.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Bobek József István polgármestert, hogy 

a településrendezési terv felülvizsgálatához szükséges 

előkészületeket megtegye. 

Felelős: Bobek József, polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 

 

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 Béres György alpolgármester válaszol a 
kérdésekre. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban megismerjük őt is.  

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

- Szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert nagyon sok jó dolog történt velem. Nem tudnék egy pillanatot 

kiemelni ezek közül, de talán az államvizsgák sikere, a menyasszonyom kezének megkérése vagy a családi cég 

megalapítása felejthetetlen események maradnak. 

2.) Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 

- Alapvetően egy pozitív szemléletű ember vagyok. Próbálok mindig előre tekinteni, a rosszból tanulni, a tragédiákkal 

pedig együtt élni. Nem szeretnék ezek közül leírni egyet sem, mert ezek nem visznek minket előre és az ezen való 

rágódás nem változtat semmin. 

3.) Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 

- Rengeteg üzleti könyvet olvasok a munkám miatt és ezekből már egy kisebb könyvtáram is van. Nagyon szeretem, 

és már többször átolvastam Wolf Gábor Kisvállalati Marketingbiblia című könyvét. Egy más jellegű kedvenc 

könyvem az 1984 , egy szatirikus politikai regény George Orwelltől. 

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

- Véleményem szerint Sávolynak fel kell virágoznia! Olyan természeti és infrastrukturális értékekkel rendelkezik ez a 

település, hogy ezt másoknak is észre kell venni. Ezeket az adottságokat nem lehet a falutól elvenni, úgyhogy csak idő 

és pénz kérdése a település fejlődésének megindulása. Addig is minden apró lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy ne 

csak egy szép kis falu, de egy összetartó, jó hangulatú közösség is épüljön. 

Most a SÁVOLYI EMBEREK bizalmából van lehetőségem tenni a falu fejlődéséért. Ezt a bizalmat ezúton is 

köszönöm. Az önkormányzat anyagi lehetőségei erősen korlátozottak, az állam egyre több felelősséget és munkát vár 

el a településektől. Ennek ellenére az idei évben mindenképp kijavíttatjuk a Kossuth utcát és a Rakottyási utat. Az 

elkészült és átadott Agroturisztikai Központban pedig lehetőség lesz a közösségépítésre is ehhez, kérem minden 

sávolyi segítségét. 

Most indul a következő Európai Unió által finanszírozott pályázati ciklus. Ebből a kalapból kell minél több 

értelmesen felhasználható forrást hoznunk Sávolyra. Ez az egyik nagy célkitűzésem. 

5.) Miben hisz, bízik? 

- Istenben, Magamban, a Családomban, a tanulásban és a kitartó munkában.  

6.) Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 

- Nagyon szeretek vadászni! Ez az, ami teljesen kikapcsol. Sajnos évente csak 4-5 alkalommal jutok ki a területre, mert 

mindig van mit csinálni. 

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

- A barátságnál és a szeretetnél nem mi vagyunk a középpontban és nem a mi érdekeink az elsők. Véleményem 

szerint ez a két szó a másik fél magunk elé helyezéséről szól. Ezek olyan emberi kapcsolatok, amik az 

önfeláldozásról, a másik boldogságáról és a feltétel nélküli elfogadásáról szólnak. Nyilván ez nem lehet egyoldalú 

kapcsolat, ehhez egy egészséges szimbiózis kell. 

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

- A lustaságot, a rosszindulatot, a kétszínűséget és a butaságot. 

9.) Mi az az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 

- A naivságot, ha az jóindulattal párosult. 

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

- Alapvetően nem hiszek a Jó tündérben, az aranyhalban és a lottó ötösben sem. Ha mégis kívánhatnék, talán az 

egészség, szeretet, lojalitás és természetesen a pénz körében gondolkoznék el. 
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Kérlek, ne szemetelj! 

Sávoly a nevem, a Dunántúl egyik kistelepülése vagyok. Közel van 
hozzám a Balaton, a Kis Balaton, Zalakaros, Nagykanizsa, 
Keszthely, Hévíz, Marcali.  
Az utóbbi években sok külföldi állampolgárnak megtetszettem, 
gondolom a jó elhelyezkedésem miatt. Itt vásároltak házat, nyaralót. 
Sok mindent megéltem már a történelem folyamán, és nagyon 
örültem, amikor a többi faluhoz hasonlóan engem is fejlesztettek, 
szépítettek. Büszke vagyok a szépen gondozott házaimra, a füves 
utcáimra, a virágoskertjeimre. Azonban van valami, ami nagyon bánt 

engem: Az én kedves lakosaim között vannak olyanok, akik eldobálják a szemetet.  
Mennek hazafelé a boltból, eszik a csokit, a cukrot, és a papírokat ledobják a járdára. Viszi a szél 
mindenfelé. Sajnos még sörösüvegeket, műanyag üdítős flakonokat, sőt tejfölös poharakat is láthattok 
elszórva. Ezek nemcsak csúnyán mutatnak, hanem rendkívül módon szennyezik is a környezetet!  
Vannak a boltok körül kihelyezett szemétgyűjtők, ám sokszor mellészórják mindazt, amit bele kellene 
dobni. Egyesek lusták kettőt lépni, inkább ledobják a földre a szemetet.  

 
Kedves Lakosaim!  
Legyetek fejlődőképesebbek! Ehhez pedig még pénz sem kell! Tapasztaljátok évek óta, hogy 
otthonaitokban kukába rakjátok a szemetet, és válogatva is eldobhattátok a kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényekbe. Most arra is lehetőséget kaptatok, hogy külön gyűjthetitek az újrahasznosítható 
szemetet, elvinni sem kell a konténerekig. Úgy tudom, hogy sokan közületek ezzel a lehetőséggel sem 
éltetek.  
Kedves Sávolyiak! 
Arra kérlek titeket, hogy ezentúl tegyétek a zsebetekbe vagy a táskátokba a papírokat és otthon dobjátok 
bele a kukába.  
Ha láttok az utcán szemetelő embert, kérjétek meg, hogy vegye fel. Udvariasan tegyétek ezt!  
A szemetelőt meg arra kérem, ne sértődjék meg, hanem lássa be, hogy helytelenül cselekedett! Ne a 
közmunkásoktól várjátok, hogy majd ők kiszedik az árkokból az elszórt hulladékot! Tanuljátok meg TI, 
hogy minek hol van a helye.  
A XXI. században, amikor a technika rohamosan fejlődik, TI EMBEREK is próbáljatok meg változni! 
 
Nagyon boldog lennék, ha jobban ügyelnétek rám.  
Biztosan szebb látványt nyújtanék, ha csak a szépen lenyírt füves utcák, a gondozott virágágyások, a 
tisztaság fogadnák az idelátogatókat. 
Remélem, hogy tudok hatni a szemetelőkre! 
Ismeritek a mondást: Rend a lelke mindennek.  
 
 
 
Szeretettel üdvözöllek Benneteket:  SÁVOLY 
 
 
 

(Mindezeket lejegyezte Méri Istvánné) 
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8 évig a szerkesztőségben... 

 
A Sávolyi Hírmondó indulása óta oszlopos tagja volt a Szerkesztőségnek Dr. Szerbné Kramcsák 
Ilona, Ili néni. Vele ültem le beszélgetni. Az újsággal kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól 
kérdeztem. 
 
1.) Hogy van Ili néni? Meséljen, sikerült megszokni a városi életet? 

- Köszönöm kérdésed. Sajnos nem jól. Egy belgyógyászati kivizsgálás 
közepén tartok. Remélem a legjobbakat! 
Lassan egy fél éve lakok itt, Marcaliban. Próbáltam alkalmazkodni az 
itteni életformához, helyzetekhez több- kevesebb sikerrel. A 
kényelmesebb, nagyobb lehetőségeket tartogató élethelyzeteket pedig 
nagyon élvezem.  
2.) Én még kislány voltam mikor megjelent az első száma a 
Hírmondónak. Kérem, mondja el, hogy jött az ötlet? Mi volt az 
elsődleges célja? 

- A 2006-os helyi képviselő választás után Bobek József István lett Sávoly polgármestere, az ő 
programjában szerepelt a lakosság korrekt időben való tájékoztatása. Innen az újság ötlete. Ennek 
szervezésével, megoldásával engem bízott meg, mint az új testület kultúrfelelősét.  
3.) A kezdetekben gondolom nem volt annyira egyszerű a folyamat.. Utána járni, mi az ami a 
lakosokat érdekli; maga a szerkesztés is egy embert próbáló feladat. Hogy emlékszik erre? 
- Az új testület, a polgármester úrral együtt nagyon- nagyon lelkes csapat volt! Ez a lelkesedés segített át 
minket a kezdeti nehézségeken. Nem volt bázishelye a szerkesztőségnek, hol Végh Mariannéknál, hol 
nálam " készült" az újság. Nyomtatónk is később lett. Fotósunk akkor az ált. iskolás Osváth Roland, aki 
a saját fényképezőgépével készítette a szükséges képeket, mivel fényképezőgépünk is hiányzott. Tehát 
nem ideális volt a kezdés, de a lelkesedésünk és tenni akarásunk minden nehézséget és akadály legyőzött. 
4.) Több tartópillére van az újságnak. Ha jól tudom ezek a rovatok az Ön gondolatában 
születtek meg.. 
- Mikor a Rovatok gondolata " megszületett", akkor már az 5. "születésnapját" ünnepeltük újságunknak, 
a Sávolyi Hírmondónak. A Könyvtárban volt a bázishelyünk és Pálfi Lászlóné, Ibolya a könyvtárosunk 
volt a "jobb kezem" a szerkesztői munkában. Nagyon szerettem Ibolyával együtt dolgozni, mert jól 
tudtunk együtt gondolkozni, alkotni a sikeres újság reményében. 
5.) Tapasztalatai alapján a falubeliek mennyire közlékenyek? Szívesen mondták el 
véleményüket egy-egy kérdéssel kapcsolatban? 
- Egy híres újságíró mondása: "A téma az utcán hever". Mi innen indultunk ki. Amit hallottunk, láttunk, 
tapasztaltunk, olvastunk és érdemesnek tartottuk a kedves sávolyi lakosokkal megosztani, arról írtunk. 
Felkerestük az illetőt és megbeszéltük vele a témát, felkértük a közös munkára. A legtöbb esetben 
együttműködő, szívélyes, közlékeny emberekkel dolgoztunk együtt. Ez is mutatja, hogy a sávolyiak 
szeretik ezt az újságot, jó ötletnek tartják és szívesen, kíváncsian forgatják, olvassák. 
6.) Van-e kedvence, amire szívesen emlékszik? Olyan riport, interjú, ami által Ön is új dolgokat 
tudott meg? 
- Minden rovatomat, cikkemet szerettem, mert érdekes kihívásnak és szép feladatnak tartottam a 
megírásukat. Jó volt együtt élni, érezni, örülni, együtt szorítani jobbért, a szebbért a sávolyiakkal. A 
cikkekben, írásokban volt valami új, valami több, amire nekem is és az olvasónak is szüksége volt. Ez 
által jobban megismertük egymást, közelebb kerültünk egymáshoz. A faluközösség is több ismeretet 
szerzett, világosabb kép tárult elé és így jobban látta a község helyzetét. 
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7.) Terjedelmes 8 év volt... Rengeteg munkával, hírrel a falu fejlődéséről, életéről, 
fejlesztésekről. Felsorolni is nehéz lenne. Mindezek közlése az Ön érdeme is. Milyen érzéssel 
tölti ez el? 
- Visszagondolva a 8 év dolgos, szorgos közéleti munkájára nagyon szép emlékek jutnak az eszembe, 
kellemes érzés kerít hatalmába. Ha csak az újságra gondolok: 8 év alatt 32 számot szerkesztettünk, 
átlagban 24 oldallal, az 768 oldal, egy közepes vastagságú könyv, mely Sávoly 8 év történetét is bemutatja 
2006--2014. között. Igazi érték!! 
Az internetre felkerült újságunkat még Svájcban is olvasták a visszajelzések szerint. Gratuláltak a 
tartalmához. Igaz az a mondás: Idővel csak a szépre emlékezünk.... Elfelejti az ember a kellemetlen 
dolgokat: az álmatlan éjszakákat, amikor a témákon, kérdéseken gondolkoztam, az újság tartalmát raktam 
össze, a határidőre be nem érkezett anyagok utánajárását, újra gondolását, a " hosszú" délutánok 
szerkesztő munkáját. 
8.) A visszajelzések alapján milyen hatással volt a falusiakra a Hírmondó? 
- Volt pozitív és negatív visszajelzés is. Ez így természetes! A lényeg: várták, olvasták és beszélgettek róla 
az emberek. A gyerekek elvitték az újságot a szülőktől és tovább adták olvasásra. A távol élő unokák 
megköszönték, hogy a nagymama vagy a nagypapa "bekerült" az újságba. Sokan elrakták örök emléknek 
azt a számot, amiben róluk szóló cikk volt. Vannak olyan olvasók is, akik-mint régen a szüleink a Nők 
Lapját-szalaggal átkötve őrzik. 
9.) Költői kérdés jön.. :) 
Szerette-e a szerkesztőségi feladatokat végezni? 
- Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, hogy ha valamit ránk bíznak és elvállaljuk, akkor lelkesen, 
tudásunk legjavával, a legjobban szeretnénk ellátni, elvégezni. Nekem megtisztelő feladat volt a 
Szerkesztőségben részt venni, dolgozni. Minden számnak nagyon tudtam örülni, hiába ismertem a 
tartalmat, ha megkaptam a kész újságot, újra elolvastam, mint egy érdeklődő sávolyi olvasó. 
10.) Mi az amit tanácsolna a jövő szerkesztői számára? Mire érdemes odafigyelni? 
- Legfontosabb, hogy szívesen vállalja a feladatot, aki az "újságírásra" adja a fejét. Legyen aktuális, 
őszinte és mindig legyen mondanivalója, értéke, amit tesz, csinál, közöl. Ne felejtse el egy pillanatra sem, 
hogy ő az olvasókért van. 
Nagyon kell arra vigyázni, hogy politika- és önös érdekmentes maradjon továbbra is a Sávolyi 
Hírmondó. 
 
Kedves Sávolyi Olvasók!! 
 
Krisztus feltámadásának öröme ragyogja be a húsvéti ünnepüket!  
Boldogan, békésen ünnepeljenek családjuk körében. Ezt kívánom Önöknek, Nektek sok szeretettel! 
 
Henike! Köszönöm szépen a felkérést és a beszélgetést.  
Jó látni, érezni, tapasztalni, hogy előttem az utódom. 
 
Köszönöm, hogy szakított időt a beszélgetésre!  
További jó egészséget és szép nyugdíjas éveket kívánok! 

Bogdán Henrietta 
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26 év a konyhán 

Bóka Györgyné Éva 1988. július elsejétől dolgozik a sávolyi konyhán. Megtudtam, hogy március 
1-től áthelyezéssel a Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK konyhájában dolgozik tovább. Ennek 
kapcsán ültünk le beszélgetni, visszaemlékezve az elmúlt évekre.  
 

1. Kérlek Évikém, mesélj a kezdeti időkről! 
Hogyan kerültél Sávolyra? Ha jól emlékszem, 
élelmezésvezetőként dolgoztál akkor.  
- Igen, élelmezésvezetőként kezdtem el itt dolgozni 
Sávolyon, 1988-ban. A sógornőm, Bóka Józsefné 
hívta fel a figyelmemet arra, hogy élelmezésvezetői 
állást hirdetnek., melyre aztán jelentkeztem és fel is 
vettek. Lányom ekkor két és fél éves volt, így őt is ide 
írattam be óvodába. 1990-ben megszületett a fiam, a 
GYES-ről való visszatéréskor kezdtem el dolgozni 
szakácsként a konyhán.  

2. A konyha is, az itt dolgozók is, a fenntartók 
is változtak, folyamatos volt a váltási kényszer. Hogy élted meg ezeket a helyzeteket? 

- Munkatársaimmal mindig kellemes hangulatban teltek hétköznapjaink, a változásokat igyekeztünk 
rugalmasan kezelni. Bár bevallom, mindig megviselt, ha valamelyikük nyugdíjba ment, vagy 
munkahelyet váltott, ellenben mindig örömmel fogadtam az új kollégáimat is. Úgy érzem, a 
fenntartókkal is mindig megtaláltam a közös hangot .  A legnagyobb kihívást az jelentette számomra, 
amikor két munkatársam  nyugdíjba vonulását követően hármunknak kellett ellátni a feladatokat. 
Nagy változást jelentett a konyha életében az is, hogy 2013-tól tálaló konyhaként működünk. Így is 
igyekeztem a tőlem telhető legjobb módon helytállni.  
3. Sok éven keresztül főztél gyerekeknek, felnőtt több generáció az évek alatt. Hogy 

emlékszel a gyerekekre? Biztosan van valami kedves, emlékezetes történeted, amit 
szívesen megosztanál olvasóinkkal is.  

- A gyerekekkel való kapcsolatom mindig jó volt. Aranyosak, tisztelettudóak velem szemben. Igazán 
jó érzés, amikor évekkel később találkozom valamelyikükkel és nem tudnak elmenni mellettem 
anélkül, hogy néhány szót ne váltanánk. Emlékezetes történetekből velük kapcsolatban nincs hiány, 
mégis azt emelném ki, ami egy szakács számára talán a leghízelgőbb. Volt egy kisgyerek, aki, ha 
kedvére való volt az ebéd, annyira kedvesen, becézgetve szólított, hogy mindig mosolyt csalt az 
arcomra. Nehéz lett volna nem észrevenni szándékát: „Évike nénike, legyen szíves ebből sokat 
adni!” 
4. Milyen érzéssel várod az új helyen a munkát?  
- Nehéz szívvel válok meg Sávolytól, és a hozzám közel álló emberektől. Az itt töltött 26 év úgy 
gondolom, hogy önmagáért beszél. Hiányozni fog minden, ugyanakkor bizakodva tekintek a jövőbe. 
Várom a kezdést és remélem, hogy sikerül majd jó kapcsolatot kialakítanom az emberekkel.  
 
Köszönöm szépen a beszélgetést. További jó egészséget és sikeres beilleszkedést, jó 
munkát kívánok Neked!   

Pálfi Lászlóné 
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A sávolyi konyha életében az utóbbi években sok változás történt. 2013. január 1-től a Községi 
Önkormányzat lett a fenntartó, megszűnt a főzés, tálaló konyha lett, és a dolgozói létszám is 
lecsökkent kettőre. Bogdánné Vámosi Mónika 2014-től dolgozik a konyhán, Ménesi Ernőné 
Erzsi 2015. március 1-től áll alkalmazásban. Velük ültem le beszélgetni és kértem őket, hogy 
mutatkozzanak be olvasóinknak, mondjanak magukról pár szót, hogy jobban megismerhessük 
őket.  
 

Bogdánné Vámosi Mónika: 1997-ben végeztem 
Kaposváron a Széchenyi István Szakközép és 
Szakmunkásképzőben szakácsként. 1999 óta élek 
Sávolyon. Férjemmel 2003-ban házasodtunk össze, két 
gyermekünk született. 
2014 óta dolgozom itt a konyhán. Nagyon örültem a 
lehetőségnek, nyugalommal tölt el, hogy helyben sikerült 
elhelyezkednem. Szeretem a virágokat, így a kertészkedést 
tarom a hobbimnak. Szabadidőmben a családdal vagyok, 
de kikapcsolódásképpen a kirándulás, a Balaton és a 
biciklitúra is szóba jöhet.  

 
Ménesi Ernőné Erzsike: Az 1980-as években éltem már 
Sávolyon. A sors úgy hozta, hogy 2 éve újból itt élek a 
faluban, mert ideköltöztem. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságnál dolgoztam közmunkásként és onnan 
kerültem a helyi tálalókonyhára 2015. 03. 01-től 
alkalmazásba. Két gyermekem van, Gábor és Mónika, ők 
már felnőttek. Mindketten itt jártak Sávolyon óvodába és 
itt végezték el az általános iskolát is. Idén januárban 
megszületett az első unokám, Mónika lányom gyönyörű 
kisfiúnak adott életet. Gábor fiam a szomszéd faluban él. 
Kedvenc időtöltésem a könyvolvasás, a történelmi 

regényeket szeretem, a XVII. század a kedvenc korszakom. Szívesen hallgatok klasszikus zenét is. 
Szeretek a természetben kirándulni, az állatok is a kedvenceim.  
Köszönöm, hogy elmondtátok magatokról ezeket a gondolatokat. Jó egészséget és jó munkát kívánok 
mindkettőtöknek. Pálfi Lászlóné 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Áron (március 10.) 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Szép Jenőné Csesztregi Erzsébet (élt 70 évet) 
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FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT!: „Magyar ember bort iszik” 
 

MÁRA EZ A MONDÁS KISSÉ MEGVÁLTOZOTT. A FIATALOK INKÁBB 
SÖRPÁRTIAK. ETTŐL FÜGGETLENÜL A MAGYAR BOROK VILÁGSZERTE 
ISMERT ÉS KEDVELT ITALOK. A HAZAI SZŐLŐTERMESZTÉS ÉS 
BORÁSZAT IS ÁTÉLTE ÉS TÚLÉLTE A TÖRTÉNELEM VIHARAIT, BÁR 
GYAKRAN MEGTÉPÁZTÁK. HEGYVIDÉKEINK, DOMBSÁGAINK DÉLI 
LANKÁIN A KIVÁLÓ SZŐLŐFAJTÁKBÓL KÉSZÜLNEK A MÉG KIVÁLÓBB 
BORAINK. TERMÉSZETESEN SÍK VIDÉKEKEN IS TEREM SOK-SOK SZŐLŐ. 
ORSZÁGUNK TÖBBFÉLE, KIMONDOTTAN TÁJJELLEGŰ BORFAJTÁVAL 
BÜSZKÉLKEDHET. A RÉGEBBI GENERÁCIÓKNAK SAJÁT ÜLTETVÉNYEIK 
VOLTAK (BARI-HEGY, SÁMSONI HEGY, ZSITFAI HEGY), AMELYEKEN A 
CSALÁD RÉSZÉRE MEGTERMETT AZ EGÉSZ ÉVRE VALÓ BORNAK VALÓ 
SZŐLŐ. A GAZDÁK GONDOSAN KÉSZÍTETTÉK EL A FINOM NEDŰT. VIZET 
NEM RAKTAK BELE, CSAK ANNYI VOLT BENNE, AMENNYIT AZ „ISTEN” 
BELEADOTT. MÉRTÉKKEL FOGYASZTOTTÁK! NEM VOLT ANNYI ALKOHOLISTA, MINT MANAPSÁG. 
ÚGY TARTOTTÁK: A BOR KISMÉRTÉKBEN ORVOSSÁG.  
A BORNAK SZÁMOS VÁLTOZATA ISMERT. VANNAK FEHÉRBOROK, VÖRÖSBOROK. LÁGYABBAK ÉS 
TESTESEBBEK. ÉDESEBBEK, FANYARABBAK. A BORIVÁSNAK IS VAN KULTÚRÁJA. A BORHOZ ÉRTŐ 
EMBER AZ ELSŐ KORTYOKAT NEM NYELI LE AZONNAL, HANEM A SZÁJÁBAN TARTVA ÍZLELGETI, 
KÓSTOLGATJA. TISZTELETTEL ADÓZIK A KRISTÁLYTISZTA NEDŰNEK.  
A BORSZAKÉRTŐK AZT IS TUDJÁK, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ ÉTELEKHEZ MILYEN BOROK ILLENEK A 
LEGJOBBAN. HÚSVÉTHOZ KÖZELEDVE, AMIKOR A LEGTÖBB CSALÁDHOZ VENDÉGEK ÉRKEZNEK, A 
FINOM ÜNNEPI EBÉDHEZ, VACSORÁHOZ BIZTOSAN BOR IS KERÜL AZ ASZTALRA.  

 

A kínált bornak a tökéletes íz 
élmény elérése érdekében 
mindig összhangban kell 
lennie a feltálalt étellel.  
 
Fő szabály: 
savanyú ételek-savas borok  
csípős ételek- száraz borok  
vad ételek- száraz vörös 
bor   
édes ételekhez- édes borok. 

Az egyes ételféleségekhez leginkább ajánlott borokat és néhány ételreceptet ajánlunk olvasóink 
figyelmébe. 
Milyen ételhez, milyen bort fogyasszunk? 

Aperitifként gyomornedvtermelést elősegítő, alacsony alkoholtartalmú, friss savakkal rendelkező, 
esetleg kesernyés, fűszeres ízű, száraz borok ajánlottak. Pl: friss üde száraz fehérborok, rozéborok, 
száraz sherry, száraz szamorodni, száraz fűszerezett borok (száraz vermutok), száraz pezsgő. 
Előételekhez könnyű, alacsony alkoholtartalmú, élénk savú, száraz, nem túl jellegzetes száraz 
fehérborok harmonizálnak. 
Levesekhez könnyű, kis alkoholtartalmú, lágy, zamatos, fajtajelleges fehérborok illenek. Kivételt 
képeznek a krémlevesek, amelyekhez száraz szamorodni , vagy száraz sherry, valamint a bableves, 
amihez fűszeres vörösbor való.Tésztákhoz annak édességétől függően kell kiválasztani a bort. Sós 
tésztákhoz száraz, vagy félszáraz, üde asztali fehér- vagy sillerbort, míg az édes tésztákhoz félédes, édes 
gömbölyű, testes, tüzes fehérborokat, édes pezsgőt fogyaszthatunk. 
 
Ha a tészta csak köret, akkor a feltét határozza meg a kiválasztandó bort. 
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Sertéshúshoz, ha nem túl fűszeres, jellegzetes, élénkebb savú fehérborok szolgálhatók fel. 
A sertéspörkölthöz karakteresebb (pl.: Kadarka) borok, a flekkenhez, rablóhúshoz a keményebb 

vörösborok (pl.: Kékfrankos, Pinot noir), vagy 
fehérborok (pl.: Ezerjó, Furmint, Juhfark), a 
kocsonyához kissé lágyabb, de fűszeres fehérbor, a 
töltött káposztához kemény, száraz, tájjellegű 
minőségi fehérborok ízlenek. 
A sonka legjobb kísérője a könnyű vörös- vagy 
rozébor. Malac sülthöz kiemelkedő minőségű, 
tájjellegű fehérbor illik (pl.: Furmint, Kéknyelű, 
Chardonnay, Rajnai rizling). 
Borjúhúsokhoz fűszeres illatú, zamatos fehérborok 
illenek, de egyes sült húsféleségek ízeit jól egészíti ki 
egy könnyű, lágy vörösbor. 
Marhahúsokhoz, bárányhúsokhoz általában 
bársonyos, zamatos, nemes vörösborokat 
fogyasztanak. 
Minél finomabb az elkészítés módja, annál 
finomabb minőségű vörösbort ajánlatos felszolgálni 
hozzá (pl. Pinot noir, Merlot, Cabernet) 
Birkahúsokhoz alacsonyabb alkoholtartalmú, 
jellegzetes zamatú, élénkebb savú fehér (pl.: Ezerjó, 
Furmint) vagy finom, de könnyebb vörösborok (pl.: 
Kadarka, Kékoportó, Kékfrankos) illenek. Kivétel 

az ürücomb, amelyhez nehéz, jellegzetes, száraz, jól érezhető palackbukéjú fehérbor megy a legjobban. 
Szárnyas húsokhoz annak zsírosságától, az étel elkészítési módjától függően fehér- vagy vörös-, 
könnyű vagy nehéz borok mind számításba jöhetnek. 
Sült csirkéhez, vagy pirított kacsához könnyű, üde jellegű, finom illatú fehérbor, vagy könnyű 
vörösbor (pl. Oportó, Kadarka). Paprikás csirkéhez határozott karakterű (pl. Kékfrankos), libához 
keményebb, de fűszeres zamatú száraz fehérbor (pl. Rajnai rizling, Hárslevelű, Chardonnay, Pinot 
blanc). Gazdag mártással készített csirkéhez nem túl illatos muskotályos bor, vagy más zamatos bor (pl. 
Szürkebarát) illik. 
Halakhoz, egyszerűen elkészített halak esetében könnyű, de minőségi, finom zamatú, száraz 
fehérborokat (pl. Chardonnay, Olasz rizling, Rajnai rizling, Hárslevelű) ajánlatosak. 
Minél ízesebben, gazdagabban elkészített a hal, annál testesebb, kiemelkedőbb minőségű száraz 
fehérborokat kell adni hozzá. Kivétel a halászlé, amely ha nem balatoni, akkor inkább tájjellegű 
vörösborral ízlik. A tengeri ételekre szokták mondani "fehér a fehérrel". Franciák szerint a tengeri 
halakat a legjobb Sauvignon blanc borával felszolgálni. 
Vadak közül a "könnyebb ízűek" (fácán, fürj) könnyebb, élénkebb, \"erős ízű\" vadak (szarvas, őz, 
vaddisznó, vadkacsa, vadliba) gazdagabb ízű, zamatos vörösborokat vonzanak. 
Gombákhoz kissé nagyobb szesztartalmú, finom zamatú fehérborok (pl.: Hárslevelű, Cirfandli) valók. 
Hirtelen sült vargányához vagy csiperkéhez a könnyű, zamatos vörösbor (pl.: Kadarka, Oportó) jól 
hozzásimul. 
Desszertekhez érdemes édes, illatos fehérborokat, édes pezsgőket, esetleg ünnepi alkalommal tokaji 
édes szamorodnit, aszút fogyasztani. 
Mindenkinek jó étvágyat az ünnepi ételekhez és jó borokat kívánok kísérőnek az ételek mellé!      Méri Istvánné 
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Kedves Olvasó! 
 

Új rovatot indítunk Újságunkban, Van egy történetem címmel. Bizonyára Önnek is van olyan 
története, amit szívesen elmondana ebben az újságban.  Lehet vidám, vagy szomorú. Lehet egy 
történet, vagy kettő is. Ha úgy érzi, hogy szívesen megosztaná történetét az olvasókkal, úgy jelezze Méri 
Istvánné Ibolyának vagy Pálfi Lászlóné könyvtárosnak, akik szívesen felkeresik Önöket és lejegyzik az 
újság részére. Első történetünk Méri Istvánné Beck Ibolya története. Ezzel nyitjuk meg a rovatot.  
 

 

Van egy történetem 
 

Amikor gyerek voltam, nagyapám sokat mesélt az ő fiatalkori életéről, élményeiről. Szájtátva hallgattam, 
és újra és újra elmondattam vele. És ő szívesen el is mondta újra és újra. Nagyobbacska koromban egy 
megrázó történetet mesélt el.  
Őt az I. Világháborúban az olaszországi Piavebe vezényelték. Egy magasabb domb mögött 
állomásozott seregük és 8-9 katona közülük a domb másik feléről figyelte az ellenséget. Minden nap 
enni és inni valót vittek nekik a „hátországból”. Nagyapámat bízták meg, hogy válasszon maga mellé 
társat, akivel az ételt viszik. Három egymás követő napon lelőtték mind a három társát. Csodával 
határos módon mindig ő maradt életben. Akkor odaállt a parancsnok elé és közölte, hogy ő többet nem 
megy. Mesélte, hogy milyen borzalmas érzés volt végignéznie, ahogy a társait lelövik, ott véreztek el, 
szenvedtek és ő nem tudott segíteni rajtuk. Esténként félt elaludni, mert éjszakánként a borzalmat látta 
maga előtt.  
Elhatározta, hogy hazaszökik. Előre átgondolt mindent és az adott pillanatban „lelépett”. 
Tehervonatokba rejtőzve utazott. Több napig tartott, mire Magyarországra ért. Itt is rejtőzködnie 
kellett. Elhatározta, hogy Nagykanizsáról jövet Sávolynál fog kiugrani a vonatból. Éjszaka lévén azt 
próbálta felmérni, hogy két telefonoszlop között lesz-e ideje kiugrani, nehogy nekicsapódjon 
valamelyiknek. Hála Istennek sikeresen leugrott a tehervonatról, kisebb ütődéseken, horzsolásokon 
kívül nem lett baja! Aztán remegő szívvel gyalogolt be Főnyedre a szülői házhoz. Amikor bekopogott 
az ablakon, nem akartak hinni a fülüknek meg a szemüknek az otthoniak. Hazajött a nagyfiúk 
épségben! Sírtak örömükben, de ott volt bennük a félsz is, nehogy elkapják, mert az életével játszik. 
Drága jó nagyapám megúszta.  
Sokáig úgy érezte, hogy cserbenhagyta társait, gyáva volt. Lehet, hogy élete végéig ott lapult szívében ez 
az érzés. Én örültem, hogy életben maradt!  
Kiskoromban ő foglalkozott velem a legtöbbet, ő tanított menni. Sokat kapáltunk együtt a Holládi Bari 
hegyen és a mezőn. Közben beszélgettünk. A családban ő olvasott a legtöbbet. Ő mondogatta nekem 
mindig, hogy egy nőnek szép pálya a pedagógus pálya. Ő volt rám a legnagyobb hatással.  
Érdekes, hogy többször mondogatta, hogy szívesen megnézné azt a helyet, ahol a tragikus események 
történtek vele. Sajnos, amire lett autónk és eltökéltük, hogy elvisszük, addigra nagyon rosszul látott. 
Nagyon bánom, hogy amíg jól látott, nem vitettük ki egy rokonnal vagy egy ismerőssel. Megérdemelte 
volna, hiszen nagyon jó ember volt.  
85 éves korában távozott el tőlünk. 32 éve nyugszik a temetőben, de hiányát még ma is gyakran érzem.  
 

Méri Istvánné 
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A Sávolyi Judósok 

Olvasóink emlékeznek, a 2014. decemberi számban olvashattak Nagy Róbert judo edzővel egy 
beszélgetést, annak kapcsán, hogy nálunk a községben is megindultak a judo edzések.  
Akkor úgy váltunk el Nagy Róberttel, hogy a tavasszal folytatjuk a beszélgetést.  
 

- A decemberi beszélgetésünknek ez volt a zárómondata:  
„A sávolyi csapat egy kiváló közösség!” Igaz-e ez mostanra 
is?  
- Természetesen. A sport érdekében ritka az az 
áldozatvállalás, amit a gyerekek szülei és maguk a 
résztvevők hoznak annak érdekében, hogy heti két 
alkalommal tatamira léphessünk gyakorolni. Nem 
csak „formalitás” az edzések elején szokásos 
főhajtás, hanem ez most a valódi tiszteletadás 
szimbóluma – mindkét irányban.  

 
- Hányan járnak edzésre? Mennyit fejlődtek, alakultak a 
gyerekek, az idejáró felnőttek? 
- Nem szoktam megszámolni a résztvevőket. Ha 
mégis, akkor is csak azért, hogy páros szám-e a 
végeredmény. Ha igen, akkor mindenkinek van párja! 
Voltak a kezdő csapatból, akik úgy gondolták: nem 
illik a személyiségükhöz a küzdősport. Elmentek, de 
ő helyüket újabb jelentkezők foglalták el.  A 
létszámot sajnos a fennálló konstrukcióban nem 
tudjuk növelni, hiszen a tatamifelület mérete határt 
szab a résztvevők számának. Ha mindenki egyszerre 
jelen lenne egy edzésen, akkor 18-20 fő szorongana a 
szőnyegeken. Hozhatnánk még tatamit Marcaliból, 
de a terem mérete a jelenlegi 40 m2-re korlátozza az 
edzések területét. Itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy köszönetet mondjak a sávolyi 
önkormányzatnak a helység biztosításáért, Péter 
Lászlónak és Gáspár Borisznak a háttérmunkáért!  
 
- A gyerekekkel való beszélgetésből tudom, hogy élvezik, 
szeretik az edzéseket. Mesélték, hogy Marcaliban is voltak 
edzeni, éppen azért, hogy idegen sporttársakkal is 
találkozzanak.  

- A küzdősportokban fontos, hogy a megtanult 
gyakorlatokat ne csak a szokásos edzőpartnerrel 
hajtsuk végre. A jól megtanult technikának 
idegenekkel szemben is működnie kell. Bevallom: 
kicsit tartottam a közös edzéstől. A sávolyi csoport 
nagyon fegyelmezetten dolgozik. Szerencsére a 
marcali gyerekek is kezdik „megemberelni” 
magukat, így nem mutattak rossz példát a 
vendégeknek. „Vendégeket” írtam, pedig hamarosan 
EGY csapatról kell beszélni.   
 
- Vannak-e versenyre küldhető, kiemelkedőbb sportolók a 
sávolyi közösségben? 
- Igen, vannak. Amikor az előbb EGY csapatról 
beszéltem, az azt jelenti, hogy kialakulóban van egy 
olyan versenyzői utánpótlás, amit nem szabad 
figyelmen kívül hagyni! Március 21-én Pápán volt a 
G4 Liga Global Grappling versenysorozatának XVII. 
Gyakorló Versenye. Ez amolyan „előzetes” 
erőfelmérés a versenyzőknek, ahol kipróbálhatják 
magukat. Egyed Balázs a III. helyen végezett. Az I. 
Pápa Grappling Kupa április 4-én lesz, amire több 
judóst is el szeretnék vinni Sávolyról. Hangsúlyozom: 
nem az eredmény számít, hiszen ez lesz az első igazi 
megmérettetés. Az első 4-5 verseny arra jó, hogy a 
leküzdjük a versenydrukkot! Amikor ezen 
túljutottunk, akkor már lehet a dobogó felé 
kacsintgatni…  

 

Köszönöm szépen a beszélgetést. További jó munkát, 
sikeres tevékenységet kívánok Önnek is és a „csapatnak” 
is! 
- Köszönöm, a többiek nevében is.  

 
Pálfi Lászlóné
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Judos siker Pápán 
 

2015. március 21-én Pápán Globál Grappling Gyakorló Versenyt rendeztek az ifjú judósoknak. Ezen a 
versenyen Egyed Balázs sávolyi fiú is részt vett és harmadik helyezést ért el. Balázs november óta jár 
edzésre, nagyon szép eredmény ez a 3. hely! Gratulálunk neki és további sikeres munkát kívánunk! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ovisok Látogatása a Könyvtárban 
 
Szedervirág Óvodánk nagycsoportosai (sajnos sok volt a 
hiányzó) látogattak el a könyvtárba. A könyvekről, a mesékről 
beszélgettünk a gyerekekkel. Sok szép könyvet átlapozhattak, 
ismerkedtek a könyvtárral. Könyvjelzőt és órarendet kaptak 
ajándékba, hogy emlékeztesse őket a könyvtárban kellemesen 
eltöltött időre.  
 

 

Farsangolással űzték el a telet 
 

A hagyományokhoz híven húshagyó kedden tartották az ovisok a farsangi felvonulásukat. A gyerekek az 
óvó nénikkel együtt jelmezekbe öltöztek és énekelve, verset mondva sétáltak az utcákon, hogy a 

hangoskodással elűzzék a telet. Sikerrel jártak, hiszen megjött a várva várt tavasz!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/822-judos-siker-papan


17 

 

 
 

 
 

Családfa készítés a Könyvtárban 
Az Internet Fieszta országos program keretein belül március 21-én a Községi Könyvtárban 
Családfakutatást és családfakészítést végeztünk a gyerekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. 20 érdeklődő 
jött el, hogy elkészítsük a családfáját. Göndics János plébános úr elhozott egy az 1700-as évekből 
származó keresztelési egyházi anyakönyvet. Nagyon érdekes volt kicsit belenézni ebbe a régi 
dokumentumba. Mindenki nagyon lelkesen és örömmel készítette, ragasztgatta a fákat.  
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Folytatásra érdemes a kötőklub 
 

Január 14-én kezdődtek el a kötőklub foglalkozásai Hoffmann Hedwig somogysámsoni német nyugdíjas 
hölgy vezetésével. Az asszonyok nagy kedvvel és lelkesedéssel vetették bele magukat a zokni kötés és sál 
készítés rejtelmeibe. Akik jöttek és tanultak: Koltai-Tóth Andrea, Lakatos Istvánné, Németh Zoltánné, 
Péter Lászlóné, Simon Lajosné, Szőke Ferencné, Vida Tivadarné, Zakowski Elfriede. Mindenki 
egyetértett abban, hogy nagyon jól érezték magukat és sokat tanultak az itt töltött idő alatt. Kicsit ki is 
kapcsolódtak, feltöltődtek, maguk mögött hagyva az otthoni gondokat. Abban is megegyeztek az 
asszonyok, hogy októberben folytatják a klubot! Lehet jönni, csatlakozni hozzájuk, hiszen mindenkit 
szeretettel várnak!  
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