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Móra László: 
Karácsony édes ünnepén 

 
Legyen ma templom minden ember szíve, 

Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén 

Legyen imádság minden gondolat. 
Legyen ma templom minden ember szíve, 

S legyen a templom tiszta, szent, fehér. 
Karácsony édes ünnepén 

Istennek tetsző legyen a kenyér. 
Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kín az éjjele, 

Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss előle! Óh beszélj vele! 

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. 

Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, őt ha öleled. 
Az emberszívek örökélő őre 

Tegye ma össze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 

Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 
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AZ ELMÚLT HÁROM HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

Árvácskák kerültek a virágágyásokba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 26-án az Önkormányzat munkásai elkezdték kiültetni az árvácskákat a közterekre. 
1200 tő árvácska került ki a községi virágágyásokba. Kérünk mindenkit, hogy óvják a 
virágokat, hogy sokáig szépek legyenek, és díszei maradjanak a közös tereknek, a falunak. 
 
 
 

Játéklehetőség a Könyvtárban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az őszi szünet első napján kellemes kikapcsolódásként játéklehetőség várta a gyerekeket a 
könyvtárban. Sajnos nem sokan éltek a lehetőséggel. Ám aki eljött, jól érezte magát: sokat 
nevettek a gyerekek, szórakoztató volt a délelőtt. 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/954-arvacskak-kerueltek-a-viragagyasokba
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Kerékpártúra a Bivalyrezervátumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilenc gyerek és két anyuka vállalkozott, hogy megtegye kerékpárral Kápolnapusztára az utat. 
A gyerekeket kézműves foglalkozás, lovaskocsikázás is várta a bivalyoknál. Nagyon jól éreztük 
magunkat. A kellemes, napsütéses időpont ideális volt a mintegy 16 kilométer megtételéhez. A 
gyerekek nagyon ügyesek voltak, mindenki bírta a tempót. Hasznosan, kellemesen töltöttük el 
a napot. 

 

Kipucolják a Rakottyai út alatt átfolyó árkot 
 

A Rakottyai útnál lévő árok sok-sok éve nem volt rendbe téve. A 
közelmúltban átkerült a NYUDUVÍZIG rendezése alá, így 
most az ott foglalkoztatott dolgozók kipucolják, kitisztítják az 
árkot. Ennek a munkának az elvégzésével nagyban 
hozzájárulnak a község vízelvezetésének a javításához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/956-bivalyok1027
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Őszi foglalkozás a könyvtárban 

Az októberi kézműves foglalkozásnak az ősz volt a témája. Papírból és filcanyagból készültek 
ablakdíszek, falevélből asztaldíszek. 15 gyerek és két anyuka jött el. Nagyon jó hangulatban, 
kellemesen és hasznosan telt el a délelőtt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megépült a betlehemi istálló a Templomkertben 

 

Újra elkészült a betlehemi istálló 
belseje a Templomkertben. A 
Szentcsalád és a három királyok alakjai 
megjelenítik Jézus születésének 
éjszakáját. Az adventi koszorú is 
odakerült a bejárati ajtó mellé, melyen 
minden vasárnap meggyulladnak a 
gyertyák, jelezve Karácsony közeledtét. 
Mindenkinek köszönjük a felajánlását 
és a munkáját, mellyel hozzájárult a 
Betlehem elkészültéhez.  

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/959-oszi-foglalkozas-a-koenyvtarban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/977-megepuelt-a-betlehemi-istallo-a-templomkertben


5 

 

 
 
 

 

Képviselő-testületi határozatok
 
 
93/2015.(VIII.18.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal 
elfogad. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
94/2015.(VIII.18.) számú képviselő-testületi 
határozat:  
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az Önkormányzat 2015. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogad. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
95/2015.(VIII.18.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint 
munkáltatói joggyakorló – a polgármester 2015. évi eddigi 
szabadság felhasználását tudomásul veszi, a 2015. augusztus 24-29. 
közötti időszakban történő szabadságolást jóváhagyja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 
156/2015.(IX.07.) számú képviselő-testületi 
határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzata, mint a Sámsoni 
Kistérségi Vízmű (Sávoly település tekintetében) és a 
Sávolyi Szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért 
Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
Törvény 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló 
gördülő fejlesztési terv elkészítésével a település 
víziközműveit üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) bízza meg. 

2. Sávoly Község Önkormányzata, mint a Sámsoni 
Kistérségi Vízmű (Sávoly település tekintetében) és a 
Sávolyi Szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért 
Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
Törvény 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által 2016-2030 
időszakra  elkészített gördülő fejlesztési tervet – a 
mindenkori koncessziós díj terhére – elfogadja. 

3. Sávoly Község Önkormányzata, mint a Sámsoni 
Kistérségi Vízmű (Sávoly település tekintetében) és a 
Sávolyi Szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért 
Felelőse meghatalmazza a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a DRV Zrt. 
által 2016-2030 időszakra elkészített és az ellátásért felelős 
által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, 
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzatot 
képviselje. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 
 

157/2015.(IX.07.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést. A szociálisan rászoruló 
nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására 
csatlakozik a pályázathoz. 
A Képviselő-testület felkéri Bobek József István polgármestert, 
hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az önkormányzat 
csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére.  
Felelős: Bobek József István 
Határidő: 2015. október 1. 
158/2015.(IX.07.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapacsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az 
alábbi határozatokat hozza: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapacsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az 
alábbi határozatokat hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. 13. pontja, „a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása” jogcím szerinti települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása igénybevételére. Felkéri a 
polgármestert, hogy a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása pályázatot 66 m3 tüzelőanyagra nyújtsa be, 
illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

2) Sávoly Község Önkormányzatának 
Képviselő- testülete felhatalmazza a 
polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozatok megtételére: 

3) a támogatási igényben foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljes 
körűek, valósak és hitelesek, az adott 
tárgyban támogatási igényt korábban vagy 
egyidejűleg Sávoly Község Önkormányzata 
nem nyújtott be. 

4) Sávoly Község Önkormányzata nem áll 
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban,a 
megpályázott támogatáson kívüli saját 
forrás rendelkezésre áll, 

 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

 

Sávoly Község Önkormányzata megfelel az 
Áht. 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek, Sávoly Község 
Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, 
amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,Sávoly 
Község Önkormányzata 
biztosítékmentességgel rendelkezik,Sávoly 
Község Önkormányzata a költségvetési 
támogatás tekintetében adólevonási joggal 
nem rendelkezik,a támogatott tevékenység 
hatósági engedélyhez nem kötött. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

5) Sávoly Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 

pályázaton támogatást kap, a tüzelőanyagnak a 

jogosultakhoz történő szállításának költségeit, az 

esetlegesen felmerülő egyéb önerőt vállalja, ezt a 

költségvetésében biztosítja az adótöbblet terhére, vállalja 

továbbá, hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
159/2015.(IX.07.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
őszi virágosítására a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére százezer forint felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
virágok beszerzéséről és kiültetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2015. október 15. 
164/2015.(X.28.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Sávoly Község Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása részterületekre c.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
tervmódosítással kapcsolatos véleményekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatokat hozza: 

1. Sávoly Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a lefolytatott véleményezés során beérkezett, és az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített véleményeket és az 
azokra adott tervezői válaszokat elfogadja, ezzel a 
véleményezési szakaszt lezárja. 

2. Sávoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 81/2015. (VII.29.) 
számú képviselő- testületi határozata alapján a partnerségi 
egyeztetést lezárja, egyben rögzíti, hogy az egyeztetés kapcsán 
az egyeztetésben résztvevő partnerek részéről észrevételek, 
vélemények nem érkeztek. 

3. Sávoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39.§ (1) bek. szerinti ún. 
Egyeztető tárgyalás megtartását nem tartja szükségesnek, 
mivel véleményeltérés az egyeztetésben résztvevő 
államigazgatási szervek részéről nem történt. 

4. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Sávoly Község Településszerkezeti Terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 
részterületekre c. tervmódosítás egyeztetési anyagát és a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 40.§- a szerinti végső szakmai 
véleményezési szakasz keretében megküldi az állami főépítész 
hatáskörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatalnak, ún. 
záró szakmai véleménye kikérése céljával. 

Felelős: Bobek József István polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
165/2015.(X.28.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát megtárgyalta, azt az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
166/2015.(X.28.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 2015- 2016. téli 
időszakban Sávoly község közigazgatási területén elvégzendő hó- 
eltakarítási munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződés köt 
Kovács Norbert őstermelővel az előterjesztéshez mellékelt 
formában, egyben felkéri Sávoly Község Polgármesterét a 
szerződés aláírására. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY 

A Marcali Járási Hivatal okmányirodája immár Kormányablakká 
átalakulva a Marcali, Petőfi u. 14. szám alatt várja a tisztelt ügyfeleket. 

Az új Kormányablak nyitva tartása és ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 07.00-17.00 
Kedd: 08.00-16.30 
Szerda: 08.00-16.30 
Csütörtök: 08.00-18.00 
Péntek: 08.00-16.30     SMKH Marcali Járási Hivatal tájékoztatója 
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Mi újság a sávolyi judosok háza táján? 
 

- Hallottam a gyerekektől: lehetséges, hogy szőcsényiekkel bővül a Sávolyon 
edzők köre. Ebből az apropóból ültünk le Nagy Róberttel, az edzővel beszélgetni. 
Mi újság a csapat háza táján?- kérdeztem tőle. 
- Igen, szó volt arról, hogy a szőcsényi szakiskolában is elkezdjük a judo 
oktatását. Sok diák érdeklődött a küzdősport iránt, de felmerült egy-két 
olyan akadály, amit nem tudtunk megoldani. Ilyen volt többek között a 
tatamik tárolása, edzések időpontjainak kialakítása… és még néhány 
apróbb dolog. Az is szóba került, hogy a szőcsényi kollégisták átjönnek 
Sávolyra, - vagy Marcaliba - az edzésekre, de sajnos ennél a verziónál a 
tömegközlekedés kiábrándító hiánya húzta át a terveinket. Maradt az eddig 

megszokott helyzet, amit őszintén megvallva nem is bánok. Azon a tatamifelületen, ami Sávolyon van, nem 
tudunk nagyobb létszámú csoportot fogadni, hiszen a sávolyi csapat létszáma állandósult 10-12 fővel. Ha 
mindenki ott van az edzésen, akkor ez 5-6 párt jelent, ami már soknak számít a jelenlegi tatamifelülethez.  
Voltak Sávolyról érdeklődők a kezdetek óta. Pár gyerek megnézte az edzéseket. Voltak, akik be is álltak egy-
két hétig – aztán többet nem láttuk Őket. A judo nem olyan sport, mint a foci vagy a kézilabda. A 
csapatsportokban a teljes csapat teljesítménye hozza az eredményt. A küzdősportokra az a jellemző, hogy a 
sportolónak egyedül kell szembenéznie a rá váró megmérettetéssel. Ez alatt nem kifejezetten a tatamin 
szemben álló ellenfélre gondolok. Az igazán nagy küzdelem bennünk zajlik… Folyamatos harc önmagunkkal, 
önmagunkért. Ha a harcművészetet gyakorló tanuló eljut oda, hogy szembe tud nézni a rá váró kihívásokkal, 
az már az első lépés. A második, ha a kihívásokra egyre magabiztosabb válaszokat ad. …és sorolhatnám 
sokáig a lépések számát, hiszen a BUDO (a harcművészetek belső Útja) egy nagyon távoli és igen magas 
csúcsra vezet. A sávolyi judósok ezen az Úton haladnak. Igaz apró lépésekkel, de edzésről edzésre és napról 
napra, egyre közelebb kerülnek ahhoz a bizonyos csúcshoz.  
- Milyen megmérettetés lesz a közeljövőben? 
- Minden edzés egy következő megmérettetés. A judo ugyan versenysport is, de mint minden távol-keleti 
harcművészet a cselgáncs is, nagy hangsúlyt fektet a lélek fejlődésére. Minden bizonnyal jól mutatnak az 
érmek és a kupák a polcon, és minden edző, minden „tanító” elégedett 
lehet a dobogós eredményekkel. Volt részem benne, hogy nemzetközi 
versenyeken törölgettem a szemem, amikor a tanítványaim közül többen 
is a magasba emelhettek bajnoki kupákat.. fantasztikus élmény. De 
ugyanilyen örömmel tölt el, ha edzésen látok egy tökéletesen kivitelezett 
technikát. Igazán akkor vagyok elégedett, amikor azt látom, hogy a 
tanítványaim a saját képességeik, adottságaik felső határát súroló 
feladatokat gyakorolnak. Amikor eljön az a pillanat, amikor ezt a határt 
átlépik, akkor ez az igazi eredmény! Versenyen legyőzni valakit, ...egy 
másikat… az csak gyakorlás kérdése. 
- Milyen versenyre, vizsgára készülnek?  
- Az övvizsgák fontos mérföldkövek a harcművészeteket gyakorlók életében. Az övvizsgák alkalmával adnak 
számot a tudásukról a tanulók. A tanuló (azaz a kohai) kifejezés kicsi magyarázatra szorul: tanulónak számít 
mindenki, aki nem érte el a sensei (azaz „tanító”) fokozatot, tehát nem az életkora miatt számít valaki 
tanulónak. Ha már valaki a barna öv fokozatot elérte, akkor a „sempai” megszólítás illeti. Amolyan mentor… 
amit úgy fordíthatnánk magyar nyelvre, hogy „segédtanár”. A sávolyi judósoknak ez utóbbihoz még sokat kell 
tanulniuk, de idő van rengeteg. Olgi már a második vizsgájára készül, Niki és Krisztián pedig az első igazán 
komolyabb övfokozatra vizsgázik, azaz felnőtt szintű anyagból adnak számot a vizsgabizottság előtt. Ha úgy 
látom, hogy sikerült felkészülniük, akkor a vizsga időpontját még ebben az évben kitűzzük. 
- Hogy megy a munka, a gyerekek mennyire ügyesek, szorgalmasak?  
A gyerekek még gyerekek, tőlük nem lehet azt megkövetelni, mint a felnőttektől. Van, aki szorgalmasabb, 
mások tehetségesebbek. A lényeg az, hogy a csapat együtt tudjon haladni, tudjon együtt dolgozni. Sok 
technikát megtanultak eddig a sávolyi judósok. Most az a feladat, hogy amit eddig megtanultak dobásokat, 
leszorításokat, azokat sok-sok gyakorlással egyre tökéletesebben végrehajtsák – most még az edzéseken, de 
később akár a versenytatamikon is. 
Köszönöm a beszélgetést. További jó munkát, sikeres tanulást és tanítást kívánok! Kívánom, hogy még sokszor tudjunk 
beszámolni a csapat jó eredményeiről és sikereiről! 

Pálfi Lászlóné 
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Sávolyi iskolások futballedzése Balatonszentgyörgyön 
 

A sávolyi iskolás fiúk többsége szeret focizni. Tavasztól őszig estefelé gyakran visszamennek 
az iskolai sportpályára, vagy éppen összejönnek a ligetben, hogy rúgják a bőrt. Négy gyerek -  
Bogdán Andor, Bogdán Zsolt, Egyed Balázs és Mészáros Dávid - szeptembertől edzésekre jár 
Balatonszentgyörgyre. Edzőjük "Csitu bácsi", azaz Elek István. Vele ültünk le beszélgetni. 
Először is köszönjük szépen, hogy vállaltad az interjút. 
 
- Kérünk, hogy pár mondatban mutatkozz 
be, mesélj magadról.  
- Mivel utánpótlás labdarúgásról van szó, 
ezért erről az oldalamról ejtenék pár szót. 
1997-ben alapítója voltam a Marcali 
Focisulinak. Ez abban az időben ezen a 
környéken kuriózumnak számított. 
Nemcsak Marcaliból, hanem a térség 
legkisebb falvaiból is jártak hozzám 
gyerekek. Tíz nagyon szép évet töltöttem el 
az akkori tanítványokkal. Bejártuk Európát 
(Róma, Marseille, Köln, Pozsony, stb.) 
Négy tanítványomra különösen büszke 
vagyok, hiszen bemutatkoztak a magyar 
első osztályban, vagyis profi labdarugók 
lettek.  
- Hogy kerültél kapcsolatba a sávolyi 
gyerekekkel? - Hogyan választottad ki a 
gyerekeket? Feltételezem, hogy korábban 
nem ismerted őket. Melyik csapatban, 
bajnokságban szerepeltek? 
- Az egyikük édesapja hívott fel és 
érdeklődött, hogy hány éves gyerekekkel 
foglalkozom Balatonszentgyörgyön. Mivel 
korban megfelelőek voltak, jöhettek, 
beférnek az U13-as csapatba. A mi 
korosztályunk létszámhiányos volt, ezért 
örültem is a négy fiú érkezésének.   
- Hogy megy a munka? Hogy teljesítenek a 
gyerekek? Elképzelhető, hogy valamelyikük 
kiugróan tehetséges és érdemes azért 
dolgoznia, hogy a későbbiekben a futball 
terén érvényesüljön? 
- Hetente egyelőre két edzés van, és 
hétvégeken a Bozsik Programban 
szerepelünk. Úgy gondolom, hogy kicsit 
későn találkoztam a négy fiúval. Ebben a 
sportágban is az alapoknál kell elkezdeni, 
úgyhogy van még mit gyakorolni. A hibákra 

sűrűn felhívom a figyelmüket, amit nem 
vesznek rossz néven, elég gyorsan haladnak 
a tanulásban. Könnyű velük dolgozni. Mivel 
úgy tudom, hogy az iskolában is jó tanulók, 
itt ebben a sportágban sem hátrány, ha 
valaki okos és eszes labdarúgó.  
 
Az ősz folyamán veretlenek vagyunk, 
minden mérkőzést fölényesen nyertünk és 
ebben nekik is komoly szerepük van. 
Egyikük, Mészáros Dávid, különösen 
nagyon jól teljesít. Őt már meghívták a 
korosztályos U13-as megyeválogatottba is. 
Benne minden megvan, aminek egy mai 
labdarugóban lennie kell. Még sokat kell 
neki dolgoznia edzéseken, de róla még 
sokat fogunk hallani. Magam részéről 
próbálom segíteni a pályafutását, és ha 
marad a mostani hozzáállása, szép karrier 
előtt áll.   
 
Kívánjuk, hogy így legyen!  
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A gyerekek is vállalkoztak a beszélgetésre, 
így őket is megkérdeztük a fociról, az 
edzésekről. (Közösen válaszoltak, ezért nem 
írjuk ki külön a neveket a beszélgetésben.)  
 
- Mióta szeretitek a focit? 
- Kiskorunk óta szeretjük. Tornaórákon is 
ez a kedvenc sportágunk. 
- Honnan tudtátok meg, hogy lehet menni 
Balatonszentgyörgyre? 
- Bogdán Andor apukájától kérdezte Kirilla 
László, a Balatonszentgyörgy U13 
szponzora, hogy tudna-e négy tehetséges 
fiút ajánlani. Így lett lehetőségünk rá, hogy 
szeptembertől komolyabban foglalkozzunk 
a focival.  
- Mikor vannak az edzések? 
- Minden szerdán és pénteken, 16 órától este 
fél hatig, hatig. 
- Hogyan tudjátok megoldani az oda- 
utazást? 
- Az edzőnk, Pista bácsi jön értünk és ő is 
hoz haza bennünket.  
- Nehezek az edzések? 
- Hát, elég fárasztóak. Sokat futunk, 
gimnasztikázunk, belsővel passzolgatunk, 
gyakoroljuk a labdavezetést, izomerősítő 
gyakorlatokat végzünk.  

- Milyen edzőnek, milyen embernek 
tartjátok Pista bácsit, az edzőtöket? 
- Nagyon kedves velünk, de megköveteli, 
hogy azt csináljuk, amit ő mond. A 
gyakorlatokat mindig bemutatja. Sokszor 
megdicsér minket, de amikor kell, meg is 
szid és elmondja, hogy mi volt a hibánk, mit 
kell másképpen csinálni. 
- Úgy tudom, hétvégeken mérkőzéseitek is 
vannak. Milyen csapatokkal játszatok? 
- Kéthetente járunk meccsekre. Sokféle 
csapattal játszottunk már: Fonyód, 
Zalaszentgrót, Balatonkeresztúr, Kéthely, 
Sümeg, Kőszeg csapataival küzdöttünk.  
- Hogy érzitek, mennyit fejlődtetek e pár 
hónapban? 
- Mindannyian ügyesedtünk, jobbak 
lettünk. A legtöbbet Egyed Balázs és 
Mészáros Dávid fejlődött. 
- Nem megy a tanulás rovására ez a plusz 
munka? 
- Törekszünk arra, hogy ne menjen, ugyanis 
mindannyiunk szülei azt mondták, hogy 
addig járhatunk edzésekre, mehetünk 
focizni, amíg a tanulmányi eredményünk 
nem romlik. 

 
További jó munkát kívánunk nektek! Sok-sok érmet és bajnoki címet! Köszönjük szépen a 
beszélgetést!          Méri Istvánné, Pálfi Lászlóné  
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Gáspár Gergő (október 8.) 

Németh Marcell (október 11.) 
 

Házasságkötések: 
Szijártó Nikoletta és Gáspár Krisztián (augusztus 14.) 

 

Halálozások: 
- 
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Van egy történetem rovatunk 
Lélekmelengető történetek 

 
A jelenlét 

 

XVI. Lajos francia király egy vasárnap megütközve 
látta, hogy udvari népe közül milyen kevesen jelentek 
meg a szentmisén. Megkérdezte az udvari papot, 
hogy miért jöttek ilyen kevesen. Az bevallotta, hogy 
próbaképpen azt a hírt terjesztette el, hogy az 
uralkodó nem jön szentmisére. – „Tettem ezt azért- 
mondta-, hogy egyszer felséged is lássa, kik jönnek 
Isten kedvéért és kik az uralkodójuk kedvéért az 
istentiszteletre.” 
„- Nem hittem volna- szólt a király-, hogy ilyen kevés 
kötelességtudás van az embereimben. Ha Isten, a 
legfőbb Úr iránt ilyen csekély a lelkiismeretük, akkor 
engem is csak szemre szolgálnak.” 
 
Így van ez. Uralkodók már nincsenek, de 
„pofafürdő” még van. Hány ember csak akkor megy 
a templomba, ha esküvőre, keresztelőre, vagy 
requiemre kap meghívást és akkor is csak azért, hogy 
lássák, ott volt. Pedig pont ezekre férne rá egy alapos 
lelki fürdő, amit a templomban kaphatnak meg. 
Sajnos, ez csak akkor jut eszükbe, amikor az élet 
vége közeleg.  

 
Vendéglátás 

 
III. Amadé savoyai herceg híres volt visszahúzódó, szolid 
életmódjáról. Fejedelmi körökben rossz néven vették túlságos 
egyszerűségét. Ezt a nyugat-római császár egy alkalommal 
tudtára is adta egy diplomatája útján, aki Savoyába látogatott. 
Az uralkodó kifogásolta, hogy a herceg ritkán tart fogadásokat, 
estélyeket és bálokat. A herceg tudomásul vette a kifogásokat, 
de nem szólt semmit. 
A főudvarmester, aki tudott a panaszról, elvezette a diplomatát 
a hercegi palota egyik termébe. Negyvenöt szegény ült itt egy 
asztalnál. A főudvarmester elmondta, hogy a herceg pontosan 
kiszámítja, hogy mennyibe kerülnének neki a mulatságok, 
bálok, fogadások, és azt a pénzt a szegények táplálására, 
segélyezésére költi. Udvaroncai előtt azt szokta mondani, hogy 
a szegények táplálása, segélyezése neki több örömet szerez 
minden mulatságnál. Ebből több haszna van az országnak, és 
neki magának is! 

(Forrás: internet) 
 

XVI. Lajos francia király. 

(Antoine-François Callet festménye 

1788-ból.) 

 

III. Viktor Amadé, Szardínia 

királya, Savoya hercege 

(ismeretlen festő) 



11 

 

 
 
 
 

Karácsonyi fűszerek 
Az ánizstól a vaníliáig: karácsonyi fűszerek, amelyek végigkísérnek bennünket az évnek e 
meghitt időszakán. 
Egyik évszakban sem annyira meghatározóak a fűszerek, mint télen. A fahéjas csillagoktól 
kezdve a puncson át egészen a szerecsendióval ízesített lilakáposztáig - a tipikus 
karácsonyi fűszerek elkísérnek bennünket a hideg időn és a meghitt hangulaton át. A fahéj, 
szegfűszeg, ánizs, csillagánizs, kardamom, gyömbér és a koriander illata a karácsony 
hangulatát idézi. Ahogy sülnek az aprósütemények és a mézeskalács, úgy árad szét 
otthonunkban az átható, finom ünnepi illat. A karácsony aromás fűszerei azonban 
amellett, hogy hozzájárulnak az atmoszféra megteremtéséhez, gyógyító hatásúak is. Mit 
tudnak a gyógyító fűszerek? 
 

Ánizs: Ez az édesen fanyar ízű fűszer egy lágy szárú növény, a Pimpinella anisum magjaiból származik. A 
Közel-keletről terjedt el és ma már az egész földközi-tengeri térségben termesztik. Az ánizs az anetol nevű 
illóolajnak köszönheti érzékien fűszeres ízét, amit a csillagánizsban és az édesköményben is megtalálhatunk. 
Kekszeknek és tojásos ételeknek, esetleg ostyáknak jellegzetes karácsonyi ízt kölcsönöz.  
 
Csillagánizs: Egy ázsiai magnóliafa termése, amely jóval fűszeresebb ízű, mint a vele mindössze 
névrokonságban álló ánizs, és még dekoratív csillagformája is van. Az egyes szirmok rejtik a magokat, 
amelyek a burokkal együtt kerülnek felhasználásra, hiszen az tartalmazza az ízanyagok nagy részét. A 
csillagánizs télies ízt kölcsönöz a teának, a forralt bornak vagy a puncsnak. Egyetlen csillag a sült hús 
töltelékében máris meghitt hangulatot áraszt. 
 
Szegfűszeg: Az Indonéziában őshonos örökzöld növény szárított bimbója nélkül nem az igazi az ünnepi 
forralt bor, de a mézeskalács is elképzelhetetlen nélküle. Az erőteljes illatú, intenzív aromájú, édes és 
egyszerre csípős, már-már égető fűszer házi patikánkban is helyet kaphat, hiszen számos betegség tüneteit 
enyhítjük vele. Csillapítja a fogfájást (ideiglenes megoldást nyújthat, míg eljutunk a fogorvoshoz), görcsoldó, 
emésztést elősegítő, nyugtató, fertőtlenítő, antiszeptikus hatású. 
Az eugenol a kulcsszó, ha le szeretnénk írni ennek a karácsony-specialistának az aromáját. Ez az 
aromahordozó adja ugyanis a szegfűszeg illóolajának nagy részét, és ezzel ő felel a tüzesen csípős ízért és 
illatért. A szegfűszeg – aminek egyébként nincs köze a díszszegfűhöz – Indonéziában és Madagaszkáron 
honos.  Nagyrészt itt is termesztik a piros virágú trópusi fákat – ahogy kinyílnak a bimbók, le is szedik és 
egészben megszárítják őket. A forralt bor és sütemények mellett lila káposztához is kiváló ez a fanyar fűszer.  
 
Fahéj: Az ókor valaha egyik legfontosabb fűszere mára szinte a karácsony íz- és illatszimbólumává vált. Az 
édes illatú, különleges aromájú fahéj a fűszeres mézeskalács és egyéb adventi finomságok elengedhetetlen 
alkotórésze, ízesíti a forralt bort, díszítheti az adventi koszorút, helye van a természetes ünnepi pot-
pourriban, illóolaját párologtatva pedig remek karácsonyi hangulatot teremthetünk. 
Az íz- és illatélmény mellett a fahéj számos gyógyhatással is dicsekedhet. Az egészségre gyakorolt jótékony 
hatása miatt évezredek óta kedvelt fűszer, az ókorban olyannyira nagy becsben tartották, hogy Egyiptomban 
még az aranynál is drágább volt. Antiszeptikus, görcsoldó és nyugtató hatású, stressz- és feszültségoldó, 
ezért használható légúti fertőzések ellen, az emésztés serkentésére, de hatásos lehet menstruációs görcsök 
vagy puffadás természetes kezelésére is. 
Újabb kutatások igazolták, hogy fogyasztása csökkenti a vércukor-, triglicerid-, és a káros LDL-koleszterin 
szintjét, így segíthet a cukorbetegség kezelésében, hozzájárulhat az érrendszeri panaszok kockázatának 
csökkentéséhez. A dióbarna tekercseket az Ázsiában honos fahéjfa belső kérgéből fejtik le és szárítják. 
Különösen nemes a Sri Lanka (korábban Ceylon) szigetéről származó, enyhe ízű ceyloni fahéj. A faszerű 
fahéjaromát egy illóolaj adja, amely főleg fahéjaldehidből és a szegfűszeg fő illatanyagából, eugenolból 
tevődik össze. A fahéj kihagyhatatlan a karácsonyi illatvilágból, és nem hiányozhat szinte egyetlen 
karácsonyi süteményből sem, főleg a fahéjas csillagokból. Már egyetlen csipetnyi is elég ahhoz, hogy 
elvarázsoljuk a kekszeket, kávét vagy a télies almás süteményt.  
 
Gyömbér: Egy trópusi cserje szárított gyökere, amelynek pontos eredete nem ismert. Enyhe illata van, de 
aztán meglep tüzesen csípős ízével. Keverjen némi őrölt gyömbért a mézes kalácsba, borskalácsba vagy a 
teába, és máris télies élményben lesz része. 
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Koriander: A koriandert a fűszerkertből is ismerjük, a süteményekhez viszont ennek a mediterrán 
lágyszárúnak a sárgásbarna, szárított termését használjuk. A koriandermagot egészben vagy őrölve 
használjuk, hiszen enyhén édeskés, mégis fűszeresen gyantás ízével sok karácsonyi recepthez illik. Például: 
őröljük meg török mogyoróval együtt és keverjük forró csokoládéba. Vagy tegyünk belőle a mázba és dobjuk 
fel vele az aprósüteményt.  
Jamaikai szegfűbors: Különösen extravagáns tagja a karácsonyi fűszerdelegációnak. A szárított bogyó egy 
Közép-Amerikában növő, örökzöld mirtuszfa termése. A jamaikai szegfűbors íze a bors, a szegfűszeg és a 
szerecsendió keverékére emlékeztet. Borsos melegség, édeskés és csípős íz – tökéletesen illik a 
mézeskalácshoz.  
Kardamom: Igazi indiai fűszer. A vörösesbarna magok a gyömbérfélék családjába tartozó növényről 
származnak. A hároméves, sok munkával járó termesztési idő miatt, ami a vetéstől a betakarításig tart, ez az 
édeskésen csípős fűszer az egyik legdrágább a világon. A mézeskalácsok klasszikus hozzávalója citromos 
ízével és borsos kicsengésével csábít, amit a cineol, az eukaliptuszolaj egyik fő alkotóeleme idéz elő. Egy 
csipetnyivel minden fekete teának egzotikus ízt kölcsönözhetünk.   
Vanília: A maga virágosan telt ízével mára már meghódította a főzés és sütés teljes világát, ám a karácsonyi 
sütés számít a fő versenyszámának. A barnásfekete rudak esetében egy mexikói orchideafaj termésének 
hüvelyéről van szó. Mivel termesztése nagyon sok energiaráfordítást igényel, és sok kézimunka kell hozzá, 
ezért a vanília is a legértékesebb fűszerek közé tartozik. A kézzel történő beporzás és a röviddel a beérés előtt 
történő szüretelés között hónapok telnek el. Az ezt követő fermentálás során nyerik el a rudak csábító 
tulajdonságaikat. A legfontosabb aromahordozó a vanillin, de csak a több mint 400 további komponenssel 
együtt adja ki a tipikusan kerek ízt. Így nyerheti ki a fűszert a rúdból: hosszában vágja ketté egy éles késsel 
és a kés hegyével kaparja ki óvatosan a belét. 

(Forrás: internet) 
 
 

Téli vezetéstechnikai tanácsok 
A hirtelen megváltozott körülményekre nem csupán az autónkat, hanem saját magunkat is fel kell készíteni, 
hiszen hóban, latyakban teljesen más típusú vezetéstechnikai tudás szükséges, mint a száraz, jól tapadó 
aszfalton. Az alábbiakban téli autózással kapcsolatos tanácsokat gyűjtöttünk össze. 
 

 
Vezetéstechnikai tanácsok hóban 

1. Csak téli gumival induljon el! 
2. A jobban tapadó (kevésbé kopott) abroncsok mindig a hátsó tengelyen legyenek! (A csak két kerékre szerelt téli 
gumit tiltja a KRESZ). 
3. Menjen el gyakorolni! Akár egy üres parkoló is megteszi. 
4. Útközben érdemes egy fékpróbával felmérni a tapadást, 
természetesen olyankor, ha nem jönnek mögöttünk, és nem 
balesetveszélyes a helyszín. 
5. Ha elindulásnál az autó megcsúszik, akkor nem a nagyobb gáz, 
hanem a finomabb pedálkezelés segít. A legjobban egyenes 
kormányállásnál tud elindulni egy autó. 
6. Ha kanyarban alulkormányzott az autó (az eleje hagyja el a 
kanyarodási ívet), akkor sose tekerjen még a kormányon! Tartott 
kormány és egy kis fékezés hamarabb megoldja a problémát. 
7. Ha kanyarban túlkormányzott az autó (kicsúszik a fara), akkor a csúszás irányába történő gyors ellenkormányzás 
szükséges! A fékezés általában ront a helyzeten. 
8. A vészfékezést mindig egyenes irányba próbálja meg! Ha teker a volánon, azzal a tapadást csökkenti. 
9. Ha nincs blokkolásgátló az autón, akkor pumpálva fékezzen, különben irányíthatlan lesz az autó - bármilyen 
irányban áll a kerék, az autó csúszni fog. 
10. Minél kisebb a tapadás, annál finomabb mozdulatokra van szükség.   (Forrás: Origo) 
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AZ ELMÚLT HÁROM HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

Emlékezés a hősi halottakra 
  

  
  
 Hagyományainkhoz híven a Templomkertben Sávoly 

község képviselő-testülete és a megjelent 
leszármazottak megemlékeztek a világháborúk hősi 
halottjairól, a háborúkban elesett sávolyi férfiakról.  

 Koszorút helyeztek el a szobornál és mécsest 
gyújtottak a hősök tiszteletére és emlékére. 
 
 

 
 
 
 

Karácsonyra készültünk a Gyerekekkel 

A decemberi foglalkozások a Karácsony jegyében teltek a Könyvtárban. Először papírból készültek díszek. 

Amikor azzal mindenki végzett, akkor nekiálltunk egy kis Betlehem elkészítésének. Filcanyagból készültek a 

babák és az állatok. Igazán szép és ízléses betlehemek kerültek ki a gyerekek kezei közül. A délelőttbe 

belefért még egy kis csocsózás is, így az idő nem csak hasznosan, hanem vidáman is telt. 

 

 

 

 

 

Kikerültek az oszlopokra a karácsonyi díszek 
 
 

Kikerültek az oszlopokra az utcai karácsonyi díszek. 
Már évek óta hagyomány, hogy az adventi időszakban 
ezek a díszek esténként felgyúlva színesebbé teszik egy-
egy szakaszát a sávolyi utcáknak. Szebbé varázsolva a 
Karácsonyra várakozást, az Adventet a községben.  

 

 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/978-megemlekezes-a-hosi-halottakra
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/980-karacsonyra-keszueltuenk-a-gyerekekkel
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/983-kikerueltek-az-oszlopokra-a-karacsonyi-diszek
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 

 

 

 

 
Az elmúlt két hónapban nagyon mozgalmas volt az óvoda élete. Számos program színesítette mindennapjainkat.                                                                                                                                                              
Október közepén színházban jártunk a nagycsoportosokkal Marcaliban. Különleges élményben volt részünk. Bab Berci 
kalandjait mutatta be a Szeretetszínház társulata. Nagyon magával ragadó és látványos előadást tekinthettünk meg. Az 
őszi szünet után egy, a gyerekek által nagyon várt esemény következett. Egy helyi gazda, Udo Lochmann meghívta a 
gyerekeket magához, hogy kipróbálhassák a lovaglást. Pónilóra ülhettek fel és mehettek vele egy kört. A bátrabbak 
mentek először, addig a többiek reggelit kaptak és figyelték társaikat. Akik az elején úgy gondolták, hogy csak 
szemlélődők lesznek, azok is megbátorodtak, látva, hogy a többiek mennyire élvezik. Végül mindenki lovagolt, akadt 
aki kétszer is felült. Egészen addig mentek, míg a ló el nem fáradt. Az állatoktól nehéz volt az elválás, mert Udo 
megmutatta a rackajuhokat is a gyerekeknek, így az egész délelőttöt nála töltöttük.  
Rögtön másnap kiállítás-megnyitó volt az ovigalériánkban. Az idei évben azokat az embereket szeretnénk bemutatni, 
aki közöttünk élnek és valamilyen művészeti tevékenységgel foglalkoznak. Elsőként Vass Kati horgolt és szőtt munkáit 
állítottuk ki. Úgy gondoltuk, hogy ezentúl a megnyitók alkalmával a kiállítók bemutatót is tartanak a gyerekeknek és 
minden érdeklődőnek az alkotás folyamatáról. Sokan eljöttek és ki is próbálhatták a horgolásnak eddig kevésbé ismert 
formáját. Azt szeretnénk, hogy ezeket a kiállításokat mindenki megnézhesse, ezért szeretettel várunk a további 
bemutatók alkalmával is minden érdeklődőt, szülőt és nagyszülőt.                                                                                                                                                                                         
November közepén nyílt napokra invitáltuk a szülőket. Ezek alkalmával betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi 
életébe és részesévé is válhatnak. Azok a gyerekek, akiknek eljött az anyukája vagy a nagymamája, nagyon örültek és 
büszkén mutatták meg, mi mindenre képesek. Láthatták a szülők, hogy zajlik egy mesélés, tornázás vagy éppen milyen 
ügyesen számolnak, verselnek a gyermekeik.                                                                                                                                                                                                                
December elején a gyerekek nagy örömére ellátogatott óvodánkba a várva várt Mikulás. Már nagyon készültek az 
érkezésére, verseket, énekeket tanultak. Természetesen a jó Télapó sem érkezett üres kézzel, mindenféle finomságot 
rejtett a puttonya. Mivel minden gyermeket szeret és hozzánk csak jó gyerekek járnak, sok-sok ajándékot itt hagyott.                                                                                                                                       
Karácsony közeledtével a következő kiállítónk a szőkedencsi származású egykori óvodásunk Ádám Edit volt. 
Gyönyörű mézeskalácsokat hozott, és a megnyitó napján együtt készíthettük vele a finom és illatos süteményeket. A 
gyerekek nagyon élvezték a szaggatást, de legfőképpen a díszítést és kóstolgatást. Legnagyobb örömünkre ismét sok 
érdeklődő volt, és nagyon jó hangulatú délelőttöt tölthettünk el együtt.                                                                                                                                                                                                   
Az adventi várakozás időszakában két koncertet is tartottunk. Az egyiket az iskola énekkara adta. Gyönyörű, 
szívmelengető előadásban volt részünk. Az ovisok csillogó szemekkel hallgatták és lelkesen énekelték azokat a dalokat, 
amiket ők is ismertek. A közös éneklés a karácsonyfa fényeinél nagyon meghitt volt, kellően megalapozta a karácsonyi 
hangulatunkat. Másnap a Sávolyi Dalkör mutatott be betlehemes játékot. A dalkör tagjai immár hagyományosan 
visszatérő vendégek nálunk ilyenkor karácsony előtt. Ezúttal egy régi hagyományt felélesztve a Szent Család-járást és a 
helyi gyűjtésű betlehemest adták elő a gyerekeknek. Nagyon élvezetes előadás volt.                                                                                                               
A téli szünet előtti utolsó délelőttöt újra együtt töltöttük a szülőkkel. Karácsonyi hangulatot teremtve énekeltünk, 
verseket mondtunk és közösen feldíszítettünk egy kis karácsonyfát. Ezután együtt barkácsoltunk üdvözlőlapokat, 
díszeket. Szülők, gyerekek egyaránt jól érezték magukat.  
A következő év is sok érdekes programot tartogat az ovisok és szüleik számára is. Továbbra is várjuk szeretettel 
azokat, akik szeretnének betekintést nyerni óvodánk életébe. 
A Szedervirág Óvoda minden kisgyermeke és dolgozója nevében kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet! 

                                                                                Csordásné Tamás Ildikó 
 

 

 

 



15 

 

SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
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Képek az óvodások mindennapjaiból:  
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A sávolyi gyerekeket is megajándékozta a Mikulás 

December 5-én délelőtt a sávolyi gyerekeket is meglátogatta a Mikulás. A kultúrház 
nagytermében énekszóval várták a gyerekek a piros ruhás öreget. Meg is érkezett a 
gyerekekhez és nagyon elfáradt, mert gyalog jött. A gyerekek bátran beszélgettek vele, 
énekeltek és szavaltak neki. A Mikulás minden gyereket megajándékozott, aki eljött hozzá.  

 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK,  

SÁVOLY MINDEN LAKÓJÁNAK  

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG 2016-OS 
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 

SZERKESZTŐSÉG 
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