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Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam III. szám 2013. szeptember 

 

HÍREK RÖVIDEN 

 

Augusztus 4-én hajnalban 3 óra öt perckor kapták a 
szőkedencsi tűzoltók a riasztást, hogy a sávolyi temető 
mellett avartűz van. Mire kiértek, a marcali egység is 
segítségükre volt, így sikerült a tüzet lokalizálni és eloltani. 
A tűz oka feltételezhetően egy eldobott cigaretta csikk volt. 
A tűzoltók gyorsaságának köszönhetően nem történt 
nagyobb baj. 
Köszönjük a Szőkedencsi és Marcali Tűzoltóegységeknek, 
hogy gyorsaságukkal megakadályozták a nagyobb 
katasztrófát! 

 
 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési 
Szintű Hulladéklerakók Rekultivációja elnevezésű projekt keretein 
belül Sávolyon is kialakításra került két hulladék sziget. Az egyik 
az orvosi rendelő melletti, melyet 
az önkormányzat már korábban 
kialakított, de most 
megnagyobbították, és másik 
burkolatot kapott. A másik sziget 
a sportpálya területén került 

kialakításra. A munkálatok már a nyár elején elkezdődtek, de 
egyeztetési problémák miatt akkor abbamaradtak. Most sikerült 
befejezni az építkezést. Kovács Károllyal, alvállalkozóval 
beszélgettem, aki elmondta, hogy Somogy és Baranya megyékben közel mintegy 850 hulladéksziget 
készül. Egységes formában kerülnek kialakításra, a szigeteket kerítés veszi majd körül, ami még 
későbbi időpontban kerül megépítésre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az önkormányzat dolgozói füvet nyírtak, terepet rendeztek az óvoda és iskolaudvarokon, hogy 
minden készen várja a gyerekeket az új tanév kezdetekor.  
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A nyári szünet elröpült és szeptember 2-án újra benépesült a sávolyi óvoda és általános iskola. Az óvoda 35 gyerekkel kezdett. Az 
apróságok többsége jókedvűen ment első reggel az oviba, de akadtak bizony olyan kicsik is, akik nagyon nehezen tudtak 
elszakadni az anyukájuktól. Az óvoda a Marcali Óvodai Központhoz tartozik és Szedervirág Óvoda lett a neve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskolában 70 tanuló kezdett, köztük 14 elsős, akiknek Szépné Fodor Edit a tanító nénijük. Nagyon sok szülő és hozzátartozó 
volt az évnyitón. Törőné Gelencsér Ildikó iskolaigazgató ismertette a törvényi változásokat, az aktuális tudnivalókat. Mindenkinek 
jó munkát, sikeres tanulmányokat kívánt és megnyitotta a 2013/14-es tanévet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeptember12-én dél körül érkezett a telefon a polgármesteri hivatalba, hogy a polgármester úr ott van-e, mivel látogatók jönnének. 
Kiderült, hogy Füleksávolyról a György család erre jár és letérve az autópályáról bejönnének a faluba. Bobek József polgármester 
nagy örömmel fogadta a kedves ismerősöket és egy kis frissítővel kínálta őket. György Éva és férje Józsi, Csaba fiúk és vejük  Attila 
kedves és szívélyes vendéglátói voltak a sávolyi delegációnak abban a három napban, amíg a szlovákiai Sávolyban vendégeskedtünk. 
Talán egy órát tudtak nálunk időzni, megnézték a templomot, a falu határát, a fúrótornyot és kicsit beszélgettek a polgármester úrral, 
azután sajnos tovább kellett utazniuk. Jó volt látni őket. Búcsúzáskor mondták, hogy minden ismerős és ismeretlen sávolyit 
szeretettel üdvözölnek. Mi is kértük őket, hogy adják át üdvözletünket minden füleksávolyi ismerősnek és barátnak.  
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VÁLTOZÁSOK AZ OKTATÁSBAN 

A 2013/2014-es tanévet az új Közoktatási törvény szerint szervezték és indították az 

iskolák. Egész nyáron a változásokról hallhattunk a tévében, olvashattuk ezeket az 

újságokban. Konkrétan hogyan is érintette ez a mi iskolánkat, a Sávolyi Általános 

iskolát? Milyen változások történtek az iskola életében? Mi a véleménye ezekről a 

változásokról? Ezeket a kérdéseket tettem fel Törőné Gelencsér Ildikó 

igazgatónőnek. 

Az oktatás területén a 2013. szeptember 1-jével kezdődő új tanévben olyan változások lépnek életbe, amelyek célja egy 
hatékonyabb és jobban működő oktatási rendszer kialakítása. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) több ízben is módosult az elmúlt fél évben, elsősorban a törvény 
alkalmazása során felmerült egyes gyakorlati és értelmezési problémák, a jogszabályszöveg pontosítása miatt, valamint azért, hogy 
a gyakorlati megvalósítása során felmerült, a rendszert jobbító és tökéletesítő javaslatok beépüljenek a törvénybe. A módosításokat 
másodsorban a más ágazatok átalakítása, más jogszabályok módosítása tette szükségessé, a jogrendszer koherenciájának 
megteremtése indokolta. 
Melyek azok az elemek, amelyek iskolánkat érintik? A tanköteles kor felső határa 16 év. A sajátos nevelési igényű tanuló 
tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a tanuló a huszonharmadik életévét betölti.  
A köznevelés hídprogramok célja, hogy segítse a középfokú nevelésbe-oktatásba való bekapcsolódását azoknak, akik valamilyen 
okból lemaradtak az iskolai előmenetelben. A HÍD I. programban azok vesznek részt, akik alapfokú iskolai végzettséggel (8 
általános) rendelkeznek, de nem nyertek felvételt egy középiskolába sem. Az elmúlt tíz év során iskolánkban ilyen nem fordult elő, 
mindenkit felvettek valamilyen középfokú intézménybe, hiszen mindenkinek sikerült a 8 általános iskolai végzettséget 
megszereznie. 
A HÍD II. programba azok a tanulók jelentkezhetnek, akik legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen befejeztek és a 15. 
életévüket betöltötték. 
A mindennapos testnevelés bevezetése felmenő rendszerben történik, jelenleg az első és második, valamint az ötödik és hatodik 
évfolyamon előírás. A tanulók az eddigi évek gyakorlatának megfelelően minden kedden nyolcheti váltással úszásoktatásban 
részesülnek. Háziorvosunk Dr. Duró Ildikó igazolja, hogy a gyermek részt vehet-e az úszásoktatáson. 
A tanköteles korú tanulók nyilvántartását a hatályos törvény alapján a járási hivatal végzi. 
A tanköteles korú tanulók első évfolyamára történő beíratásának időszakát nem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK), hanem a KLIK véleményének a kikérésével a kormányhivatal határozza meg a jövőben. 
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) a magyar köznevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma. Az új NAT-ot felmenő 
rendszerben, iskolánkban az első és ötödik évfolyamon vezetik be. A NAT alapján elkészült kerettantervek biztosítják, hogy 
minden gyermek egyformán jusson a különböző ismeretekhez. Minden iskola a kerettantervek alapján állítja össze az egyes órák 
tematikáját. Az óraszámok 10 %- ával szabadon rendelkeznek az iskolák, valamint az egyes tantárgyakon belül az időkeret 10 %- 
áról is szabadon dönthetnek. Tehát az iskolák helyi tanterve közös alapokon nyugszik, de mégsem egyforma. Például lehet, hogy 
az egyik iskolában a matematika órák számát növelik, a másik iskolában pedig a rajz órákét. A tanmeneteken belüli 10 % lehetővé 
teheti a gyakorlást, de egy jobb képességű osztályban akár emelt szintű feladatok megoldását is. 
2013. szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon kötelező a hit- és erkölcstanoktatás . A szülő választhatja, hogy hittant vagy 
erkölcstant tanuljon gyermeke. Tanév közben nem lehet módosítani a tantárgy választásán. 
A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell 
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak”, és a „tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon rész t 
vegyen.” A hatályos törvényi rendelkezések szerint délután 17 óráig, illetve addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az 
iskolában, a felügyeletükről gondoskodni kell. Ez nálunk megoldott, hiszen a szegerdei és főnyedi gyerekek csak 16.45 órakor 
tudnak hazamenni. 
Az otthonukban számítógéppel és internettel rendelkező szülők figyelmébe ajánlom az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kiadványát, a Tanévkezdő EMMInens-t, amely összefoglalja mindazt, amit a szülőnek tudni érdemes. (marotvolgye.hu oldalon is 
megtalálható. szerk.) 
Kívánom, hogy a 2013/2014. tanévben is ugyanolyan jól tudjon együttműködni az iskola, a pedagógusok és a szülők, mint az 
elmúlt évek során. 
Eredményes új évet kívánok! 
 
Köszönöm szépen a kimerítő, értékes válaszadást. Kívánok az iskola valamennyi dolgozója és diákja részére 

eredményekben gazdag, szép, emlékezetes és tartalmas mindennapokat a tanév során.     

           Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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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 „AKASZTJÁK A HÓHÉRT!”, MERT DR. SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONA 
TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ ASSZONY VÁLASZOL A KÉRDÉSEKRE, AKI KITALÁLÓJA ÉS 
ELINDÍTÓJA ENNEK A ROVATNAK. REMÉLJÜK, HOGY VÁLASZAI ALAPJÁN JOBBAN 
MEGISMERJÜK ŐT IS.  

 

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

Sok szép felejthetetlen emléket, pillanatot éltem meg életemben, amelyek, nap mint nap fel-felvillannak emlékezetemben. 

Ezek közül is a legemlékezetesebb lányom, Krisztina születése: az a biológia, isteni csoda, hogy 4 óra vajúdás, rettentő 

fájdalmak közepette egy új élőlénynek, egy kislánynak adtam életet. Az ő sírása elmulasztott minden előző fájdalmat és csak 

azt az emberfeletti boldogságot éreztem, hogy anya lettem és van egy egészséges, „gyönyörű” lányom.  

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

Szüleim és a férjeim elvesztése. Édesanyámat 14 évesen, édesapámat 31 évesen veszítettem el, ezzel megszűnt a biztos szülői 

háttér, az erőmerítés színhelye, a „családi fészek”. Első férjem fiatalon, 37 évesen balesetben veszítette el életét, a második 

férjem pedig súlyos betegségben hunyt el. Ezeket a veszteségeket nagyon nehéz viselni és feldolgozni sem könnyű. Istenben 

vetett erős hitem segít a mindennapokban 

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

Sok kedvenc könyvem volt és van, csak egyet kiemelni nem is tudnék. Gyerekkoromban a klasszikus meséket szerettem, ahol 

mindig az igazság győzött, a jó elérte célját, a gonosz, a rossz bűnhődött. Az ifjúsági regényekben is ezt az alapigazságot 

kerestem. Felnőtt koromban a történelmi kalandregényeket olvastam és olvasom a mai napig szívesen. Vannak időszakok, 

amikor nagyon jól kikapcsolnak a romantikus, szerelmes regények, igazán akkor szeretem őket, ha van komolyabb történelmi 

hátterük is. Szeretem még a Szentek életének történeteit, s évek óta a Biblia az éjjeliszekrényemen megtalálható.  

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

Szerintem Sávoly jövőjének kulcsa a nagyszabású beruházás lenne, de amíg nem valósul meg, addig is itt kell élnünk, s mindig 

rajtunk is múlik, hogy hogyan telnek a napjaink. Összefogással, jó szándékkal kellene áthidalnunk ezt a nehéz gazdasági 

időszakot.  

5.) Miben hisz, bízik? 

Én katolikus vallású ember vagyok, Isten segítségében bízva, az ő akaratát elfogadva telnek a napjaim. 

6.) Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 

2013. július 1-től nyugdíjas vagyok. Életem nagy részét iskolában töltöttem. Nekem 54 évig minden év szeptember 1-én 

becsengettek. Most szeptemberben már nem hívott az iskola csengője, így több szabadidőm van, amit szívesen töltök a 

lányoméknál, ahol „unokázhatok”. Az unokámmal töltött órák, napok az igazi akkumulátor az életemben, mert feltöltődöm 

attól a sok-sok boldog, kellemes pillanattól, amit együtt megélünk, eltöltünk Lindával. Jelenleg tanulom a számítógép 

használatát, ismerkedem ezzel az ördöngös masinával, és be kell valljam, hogy élvezem. Úgy érzem, hogy megnyílt előttem a 

világ és egy kicsi lehetőség annak megismerésére. Maradtak a könyvek is, az olvasás. Vannak környékünkön kedvenc 

városaim, ahová szívesen elutazom, sokszor cél nélkül, csupán sétálgatni, nézelődni. Ez is nagyon jó kikapcsolódás, 

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

A barátságról a napokban az egyik közösségi oldalon olvastam e sorokat és ez az én értelmezésem szerint igaz:  

„Az igazi barátság egy KINCS, aki megvéd, ha bántanak,  
segít, ha gyötörnek, vagy tévútra rántanak.  
Megszid sokszor, ha van rá oka,  
de meg nem tagad téged soha.” 
 
Hisz a barátság önkéntes jellegű kapcsolat, amelyet a kölcsönösség kell, hogy jellemezzen és az egyenlőség, a bizalom, a 

szeretet, az együtt érző képesség, az intimitás és az együttműködés. 

A szeretetet pedig én Pál apostol levele a Korinthosziakhoz 13. f. alapján értelmezem: 

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,  
a szeretet nem féltékeny,  
nem kérkedik, nem kevély. 
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet nem szűnik meg soha.” 

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

Igazából majdnem mindent meg tudok bocsájtani, hisz mindenki tévedhet. Próbálok belegondolni a másik helyzetébe, de a 

tudatos rosszindulatot, a pontatlanságot, a közömbösséget nehezen tolerálom. 

 

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

Talán a félénkség az egyik, mely bennünk rejlő tulajdonság. Ha valaki bevallja, hogy tart valamitől és segítséget kér, azt én 

elfogadhatónak tartom. Ha tőlem kér segítséget, én szívesen segítek. A másik a falánkság, én is küzdök ellene, de nagyon 

szeretem a finom ízeket, s főleg az édességet. 

 

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

Ez nagyon jó lenne, ha így működne az élet!! Én elsőnek az egészséget kérném, mert egészségesen minden könnyebb. 

Második kérésem a biztonság és lelki béke. Mindkettőre most nagy szükség lenne, ebben a válságos és zaklatott világban. A 

harmadik pedig a szeretet 2 fontos jellemzője lenne: a türelem és a tolerancia. Ezek a hiánycikkek napjainkban. Így együtt 

talán boldogok is lehetnénk. 

 
 
 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tettek ki 
szabadon felhasználható tőzeget a tőzeg bánya 
dolgozói. 
A kupac közel van a temetőbejáróhoz, a parkoló 
mellett, akinek kell pótolni a földet, az vigye, 
használja! 
  
Köszönjük a község lakosainak nevében! 
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SZÜLŐK, NEVELŐK, GYEREKEK 

A SÁVOLYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MÁR ÉVTIZEDEK ÓTA FOLYIK MŰVÉSZETI 

NEVELÉS – OKTATÁS. OLYAN INGYENES LEHETŐSÉGET KAPNAK A 

GYERMEKEINK, AMIT JÓ LENNE, HA MÉG JOBBAN KIHASZNÁLNÁNAK, 

KIPRÓBÁLNÁNAK, HOGY FEJLŐDJÖN KÉPESSÉGÜK, JELLEMÜK, ÉS ÚJ 

ISMERETEKKEL GAZDAGODJANAK.  A MŰVÉSZETI OKTATÁS LEHETŐSÉGEIRŐL, 

S ANNAK EGYÉNISÉGFORMÁLÓ EREJÉRŐL BESZÉLGETÜNK EBBEN A 

ROVATBAN ÜST GYULA NÉPTÁNC PEDAGÓGUSSAL.  

Kérem, hogy először röviden mutatkozzon be.  

Holládon élek feleségemmel és a 6 éves kisfiammal. Elvégeztem a Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógus szakát és jelenleg is 

ebben a közegben élek, a Talentum Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél dolgozom, és művészeti vezetője vagyok a 

balatonszentgyörgyi Kis-Balaton Táncegyüttesnek. Hobbim természetesen a tánc, a hagyományok felkutatása, átörökítése, és ha 

időm van, szívesen íjászkodom. 

Mit takar a művészeti iskola elnevezés? 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, valamint a színművészet és 

bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező 

képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. 

A táncnak milyen jellemformájú ereje van? 

A táncművészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és 

érzelmi nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a 

szociokulturális hátrányok csökkentését, a világ komplex befogadását, az 

önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást 

segíti elő.  

Feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az 

alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

Megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, 

az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, 

melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői. 

Mire bíztatná a gyermekeket, a fiatalokat, a szülőket a művészeti nevelés, a táncoktatás során szerzett tapasztalatai 

alapján? 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a 
kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok 
kialakításában. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését 
és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. Lehetővé teszi mindenki 
számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – 
az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes 
kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését, ezért mindenképpen ajánlom 
minden gyermeknek valamely művészeti ág alkalmazását, kipróbálását, hiszen 
hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 
tevékenységek és művészetek iránt.  

 
Láthatjuk, hogy milyen jellemgazdagságot jelent a gyermek számára a művészeti oktatásban való aktív részvétel. 
Köszönöm a beszélgetést és sok-sok eredményes, szép évet kívánok Önnek magánemberként is és művésztanárként is!  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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TOVÁBBI HÍREK  

Az ötéves Full Café és az ötödik éve megrendezett Simon József Főzőverseny együtt ünnepelt, a két rendezvényt közösen 
rendezték meg. 6 főzőcsapat vett részt a versenyben. Szőke Csaba köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Sávolyi Dalkör vicces, 
hangulatos dalcsokorral nyitotta meg a rendezvényt. A főzéssel párhuzamosan a gyerekeknek ügyességi versenyeken kellett 
megmutatni, mit tudnak. Nagyon sok versenyző volt, a kicsik nagyon élvezték a feladatokat. 5 órakor lépett fel az Oxána zenekar, 
majd a Bale-Seen Band következett. Utána került sor a főzőverseny eredményhirdetésére. Ez után a Sávolyi Dalkör katonai 
dalokból álló műsorát hallgathatták meg a résztvevők. Az est utolsó fellépője a Főnix zenekar és Elvis show volt, akik másfél órás 
fergeteges műsort adtak. Többen táncra perdültek, énekeltek az előadókkal együtt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sajnos az időjárás nem volt kegyes az ovisokhoz, és a Mihály napi vásár nem az udvaron lévő nagy hársfánál rakódott ki. A 
vásárfiákat a csoportszobában árulták, a vásári sereg és a hangulat azonban nem szomorkodott, mint az időjárás. Volt sokadalom, 
alkudoztak a portékákra az emberek és asszonyok. Kelendő volt a sok ajándék, minden áru elfogyott. A kis vásári kofák nem 
adták alább két-három almánál, körténél, szőlőnél a vásárfiákat. Vitaminokból "bespájzoltak" az apróságok, a vendégsereg pedig 
tele kosarakkal és élményekkel tért haza. 
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Csoportkép az elsőáldozókkal 2013. május 26-

án a sávolyi templomban 

 
 

 
 

ELSŐ PLÉBÁNIA, ELSŐ ÉV… 
 
GÖNDICS JÁNOS PLÉBÁNOS ÚR EGY ÉVE KERÜLT A SOMOGYSÁMSONI PLÉBÁNIÁRA, MINT 
PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ. 12 HÓNAPJA A PLÉBÁNIÁHOZ TARTOZÓ 9 TELEPÜLÉS 
LELKIPÁSZTORA. MOST AUGUSZTUS 18-ÁN TARTOTT HÁLAADÓ, ÉVFORDULÓS SZENTMISÉT 
A SOMOGYSÁMSONI TEMPLOMBAN.  
 
Mi mindent tartogatott, hozott ez az időszak János atya számára? Hogyan érzi magát közöttünk? Milyen 
tervei, elgondolásai vannak?  
Ezek a kérdések merültek fel, amikor az évfordulóról tudomást szereztem, így kerestem fel az atyát a 
Plébánián. Lakájos, kedves, ízléses, hangulatos lakrészben beszélgettünk, ami János atya jellemét is tükrözi: 
a határozottságot, az igényességet, az elkötelezettséget, a szeretetet az Úr, a családja (szülei és testvérei) és 
az emberek iránt.  

 

- Jól látom ezt a külsőségekből ítélve?- teszem fel 
az első kérdést. 
- A család, amelybe beleszülettem, majdnem egyet 
jelentett a keresztény hitbe való születéssel. A hitünk 
közös, erős kapocs szüleimmel és testvéreimmel. Az 
élet többszörös továbbadását öcsém vállalta fel, hiszen 
három kis gyermekével igazán szép és komoly kihívás 
az élete. 
Az elkötelezettségről sokaknak negatívan a 
megkötözés, kötöttség juthat eszébe, de ez a fogalom 
sokkal inkább azt fejezi ki, hogy az emberi 
szabadságnak csak akkor van értelme, ha szabadon 
tudok választani a sokféle út közül, és a továbbiakban 
amellett kitartva törekszem élni. Ha így a jó Isten 
dicsőségére és egy nagy közösség javára is tudok lenni 
és tenni, akkor ez még külön boldogság forrása. 
Szalézi Szent Ferenc mondata nekem is fontos, ezért 
igyekszem magamba építeni: „egy csepp mézzel több 
legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” Kedvességre 
van szükség az evangélium megéléséhez és 

terjesztéséhez. Ez nem amerikai mosoly, mert az 
általában csak a kényszeres optimizmust tükrözi. 
 
- E kis kitérő után menjünk időben előre. Hogyan 
fogadta a hírt, amikor megtudta, hogy a mi 
egyházközségünkbe helyezi a Püspök úr? 
- A legelső reakcióm a „Jézus, Mária!” volt, hiszen ha 
egész pontosan nem is ismertem az itteni viszonyokat, 
azért maga a kilenc falu szolgálatának feladata olyan 
dolog, amire nem lehet felkészülni egy iskolában sem.  
Sok bíztatást kaptam paptestvéreimtől, ez 
megnyugtatott. „Ott is emberek élnek” – mondta 
valaki. Ezt azért fontos tudatosítani, mert ha nem is 
egyformák a mozgató rugóink, mindenkiben megvan a 
jóra való készség, csak van, aki álarc mögé bújik, és 
védekezésképpen mogorva vagy éppen nagyhangú lesz, 
hiszen érzékenységét senki sem szeretné leleplezni. Aki 
lelki sebeket hordoz, nem bír egyhamar meggyógyulni, 
újabbakat pedig természetesen nem akar szerezni. 
Hitünk azért szükséges, mert alapjaiban tudunk 
megújulni, ha készek vagyunk rá. 
 
- Elég volt-e ez az egy év arra, hogy az Önhöz 
tartozó településeket, az ott folyó életet és az ott 
élő embereket, a híveket megismerje? 
- Nemcsak a hívő és vallásgyakorló emberekhez szól a 
küldetésem, hanem mindenkihez. Éppen ezért akivel 
kapcsolatba kerülök akár hitoktatás, keresztelés, 
temetés, munka vagy csak az utcán látjuk egymást, az ő 
számukra is nyitott szeretnék lenni. 
 
- Milyen feladatokat hozott ez az év Plébános úr 
számára, és hogy sikerült megoldani ezeket? 
- Ha Sávolyra szűkítjük a kérdést, akkor bármilyen 
meglepőnek is tűnik, az egyik legfontosabb dolog 
számomra a gyermekek elsőáldozásra való felkészítése, 
gyóntatása, lehetőség szerint családjaikkal való 
megismerkedés volt.  



9 
 

Szent Erzsébet burgonyája osztása 
Somogysámsonban 

 
 
 
 
Nem érdemes számokban mérni az eredményeket, mert 
egy boldog, megtisztult lélek sokkal többet ér, mint 
például a megújuló templom élettelen hűvös téglafalai. 
Természetesen fontos, hogy az Isten Háza kívül és 
belül is megújuljon és megszépüljön, amely 
szakemberekkel és kiválasztott egyházközségi testületi 
tagokkal közösen kialakított folyamat volt, sok 
háttérmunka és szervezés eredménye. Tetőhéjazat 
csere, vakolatjavítás, szigetelés, festés, modern, 
hőszigetelő nyílászárók, elektromos padfűtés, 
környezetszépítés és egyéb fel nem sorolt munkák 
készültek el. Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik a 
nemes ügy megvalósítása mellé álltak és bármilyen 
módon segítettek. 
A minisztériumi pályázat, a püspökségi támogatás, az 
önkormányzati hozzájárulás, és az önzetlen 
adományozók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy méltó 
helye legyen a Legszentebbnek és az Őt keresőknek. A 
kívül és belül felújított templomunkat 
Balás Béla megyéspüspök úr szenteli fel november 9-én 
(szombaton), a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise 
keretében. 
Mindenkit szeretettel hívunk a rendkívüli alkalomra! 
 
- Feladatokban bővelkedő évről beszélt az Atya. 
Meg kell kérdeznem ezek után: Hogy érzi magát? 
Hogy van? 
- „A negatív dolgoktól eltekintve minden pozitív.” 
Minden nap teszek azért, hogy jól érezzem magam, 
mert ha csak a pillanatnyi érzelmeinkre hagyatkozunk, 
akkor megengedjük magunknak azt a „luxust”, hogy 
haragudjunk valakire vagy idegeskedjünk, az pedig 
senkinek sem tesz jót.  
Mivel én is emberből vagyok, kifejezetten jólesik, ha 
valaki őszinte jóindulattal fordul hozzám, erre 
szerencsére sok példa van. 
 
- Milyen terveket dédelget, hogyan akarja Isten 
tanítását még közelebb hozni az itt élő 
emberekhez? Az ifjúsággal, a szép korúakkal van-e 
valamilyen Isten sugallta ötlete?  

 
 
 

 
- Mivel kilenc falura kell gondot viselnem, ezért közös 
programokban kell gondolkoznunk. A nyár elején, egy 
hetes gyermekfesztiválon vehettek részt a jelentkező 
gyermekek, ebbe én is intenzíven bekapcsolódtam, akár 
méta tanításával, akár templomlátogatás vezetésével 
vagy éppen csak beszélgetéssel, jó tanáccsal. Augusztus 

közepén a ministránsok egy részével, akik a 
mikrobuszba befértek, kirándultunk, kisvasutaztunk, 
dombot másztunk… 
Szeptember 21-én szintén kisbusszal mentünk hét 
fiatallal egyházmegyei tanévkezdő ifjúsági találkozóra. 
Az idősebbeket, akik igénylik, próbálom látogatni és 
velük beszélgetve megerősíteni mindnyájunkat. 
Október 12-én nagybusszal Győrbe szervezünk 
zarándoklatot, püspöki misével gazdagítva. 
Egyházmegyénk fennállásának 20 éves jubileuma 
alkalmából hálát adunk védőszentünk, Szent László 
király koponyaereklyéje előtt meghajolva. A 
zarándoklás alkalom lesz arra is, hogy a templomon 
kívül is jobban megismerjük egymást és közösen 
haladjunk előre a kilométerekkel párhuzamosan 
lelkiekben is. 
A templom elkészülte, a sok munka után ünnepelni is 
szeretnénk, mert az ünnep felemel, és jobban 
összekovácsol bennünket. Ennek megszervezése és 
lebonyolítása túlnyomó részt már az egyházközség 
tagjaira vár, így megmutatkozhat az összefogás ereje. 

 
 
 
 
Köszönöm szépen a beszélgetést. Isten áldását kérem minden napjára és terveinek, tanításainak 
megvalósítására. Kérem a Szűzanya óvó szeretetét és anyai gondoskodását élete, munkája során. 

 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KÉPEK A TEMPLOM BELSŐ MUNKÁLATAIRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 
KULTURÁLIS ROVATUNKBAN A BALE-SEEN ZENEKART MUTATOM BE, MIVEL TAGJAINAK A NAGYOBBIK FELE SÁVOLYI. 

SCHULLER TIBORT, A ZENEKAR EGYIK SÁVOLYI TAGJÁT KERESTEM FEL ÉS A BESZÉLGETÉSÜNK CÉLJA, HOGY 
MEGISMERJÜK ŐKET. 

 
-Mikor alakultatok?  
-2009 februárjában álltunk össze ebben a formációban, 
azaz februárban leszünk 5 évesek, vagyis 
"nagycsoportosok". Az igazsághoz tartozik, hogy hárman 
már játszottunk együtt. Minket az iskolánk kötött össze, 
így főleg iskolai rendezvényeken vettünk részt, illetve 
egyik szereplője voltunk az első sávolyi Liget Fesztiválnak 
2008-ban. 
-Kik a zenekar tagjai és mivel foglalkoznak? 

-Sinkovics 
László a 
billentyűsünk, Ő 

egy 
vagyonvédelmi 

cég vezetője, 
egyébként Ő volt 
az, aki 
csatlakozott az 

alapfelálláshoz. 
Sinkovics Zoltán dobos, billentyűsünk testvére, Lauer 
Péter gitáros, a zenekar füle, és jómagam basszus és 
akusztikus gitáron játszom. Mi mindhárman a Noszyban 
(Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Marcali) tanítunk, 
Zoli néptáncot, Peti angolt, én pedig fizikát, matematikát 
és kémiát.  
-Mit takar, s egyben mit sugall a névválasztás?  

-A zenekar neve 
helyesen írva Bale-
seen, ami 
angolosan ejtve 
"bélszín", ami egy 

különlegesen 
finom húsféle. 
Enni mindannyian 
szeretünk, de 

tulajdonképpen semmit nem akartunk kifejezni a névvel, 
csupán egy játék ez is. Mi azért álltunk össze, hogy 
játszunk, mert mindannyian szeretjük a zenét, és a 
magunk kedvéért tesszük azt, amit teszünk. Ha ez másnak 
is tetszik, az nekünk nagyon nagy öröm és megtiszteltetés. 
-Főleg milyen zenét játszotok? 
-Mondhatnám azt, hogy vegyes zenét játszunk, de ez nem 
lenne teljesen igaz. Ha valakinek megtetszik egy nóta, 
akkor behozza a zenekar elé megfeleltetni, és, ha tud maga 

mellé állítani a tagok közül, akkor felvesszük a 
repertoárba. Persze ez sem véresen komoly, viták nem 

szoktak lenni, 
tiszteletben 

tartjuk egymás 
véleményét, 

szeretjük 
egymást, hiszen 
ezért vagyunk 
együtt. Igazán 
azt sem 

mondhatnám, 
hogy retro zenét játszunk, mert egészen friss dalokkal is 
próbálkozunk. A jó bulizós nótákat szeretjük, legyen az 
rock, blues, vagy populáris. Ha az alkalom megkívánja, 
még "mulatóst" is bevállalunk, de meg kell mondani, ez 
nagyon nem a mi világunk, ám, elnézést a közhelyért, a 
szükség nagy úr. 
-Vannak-e saját számaitok? 
 -Igen vannak. Bár készen még nem sok. Van két angol 
nyelvű dalunk, amit Péter írt, és van két magyar nyelvű 
szerzeményünk is, amit Peti és én hoztunk össze, de a 
kész nótákban, mint mindenben, amit csinálunk, 
természetesen az egész csapat munkája benne van. És 
rengeteg új ötletünk van, amikből talán új dalok születnek 
majd. A dalok egyébként megtalálhatók a You-tube-n is. 
-Hol szoktatok szerepelni, s milyen alkalmakra 
vállaltok fellépéseket? 
-Mindenféle rendezvényeken részt vettünk már, bálokon, 
fesztiválokon, lakodalmakon, koncerteken. És minden 
ilyen rendezvényt vállalunk, és szívesen részt veszünk 
rajta. Persze a szívünkhöz igazán a fesztiválok és a 
koncertek állnak a legközelebb. 
-Mik a terveitek a jövőt illetően? 
-Nagyon szeretnénk összehozni egy saját albumot, profi 
körülmények között, amin a saját és az általunk 
feldolgozott adaptációk lennének rajta. Reméljük ez 
rövidesen sikerülni is fog! 
Szeretném megadni honlapunk címét, amin minden 
fontos információ megtalálható: www.bale-
seen.webs.com. (Még ha nem is mindig frissen.)  Egy 
Bale-seen dal szövegével szeretnék elköszönni az 
olvasóktól. Címe: Tegnapi szél.

Félelmét 
letagadva 
hegy alatt 
kúszik az éjjel. 
Kabátját 
felakasztja 
meztelen 
erejével. 

Párában fürdik 
az ég is, 
ébred viaszos 
testtel. 
Kékjét a Nap 
vigyázza 
sárguló 
szerelemmel. 

Karját is felé 
nyújtja, 
lámpát oltani 
jött el. 
Visszanéz, 
megkívánja 
eltitkolnia nem 
kell. 
  

Pipacsok lángja 
robban, 
érzik itt van a 
reggel. 
Elbújt a hajnal 
előlük, 
eltűnt bekötött 
szemmel. 
  

Egyenként 
kicseréli 
feketét a 
fehérrel. 
Zsibbadtan 
átkarolja, 
elfut tegnapi 
széllel. 

Köszönöm a beszélgetést! Sikeres együttzenélést kívánok nektek, és kívánom, hogy terveitek is megvalósuljanak. Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

http://www.bale-seen.webs.com/
http://www.bale-seen.webs.com/
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A FULL CAFÉ ELMÚLT ÖT ÉVE 

2008-BAN ITT A SÁVOLYI HÍRMONDÓBAN IS HÍRT ADTUNK A FULL CAFÉ MEGNYITÁSÁRÓL ÉS SZŐKE CSABÁVAL 

RIPORTOT OLVASHATTAK A KÁVÉZÓ BEINDÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEIRŐL, AZ AKKORI TERVEIRŐL, 

ELKÉPZELÉSEIRŐL. AZ ÖTÉVES ÉVFORDULÓ KÍNÁLJA A LEHETŐSÉGET A SZÁMVETÉSRE, AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ÉRTÉKELÉSÉRE. MEGKERESTEM CSABÁT ÉS ARRA KÉRTEM, HOGY MONDJA EL NEKÜNK TAPASZTALATAIT.  

 
- Mennyire váltak valóra terveid, elképzeléseid? 
- Mondhatom, hogy az eddig kitűzött célokat elértük. 
Elképzeléseinket igyekeztünk megvalósítani és az adott 
körülményekhez képest elégedettek vagyunk. 
 
- Hogy sikerült a fiatalok bevonása, becsalogatása a 
kávézóba?  
- A nyitás óta a fiatalok rendszeresen látogatnak minket. 
Vannak visszajáró vendégeink, vidékiek, akik szívesen útba 
ejtik a Full Café-t. Munkáscsoportok, turisták, környékbeliek, 
külföldiek. A sávolyi nyugdíjasok is szívesen ülnek össze egy-
egy asztalnál, hogy megbeszéljék a mindennapi teendőket, 
vagy megosszák egymással Sávoly történetének legviccesebb 
eseményeit. 

 
Mi az, amit másképp csinálnál, megváltoztatnál?  
Ha helyben nagyobb igény lenne a szolgáltatásainkra, az 
épületet kibővíteném egy fedett terasszal, amivel a 
dohányosok helyzetét könnyíteném a rossz időben. 
 
- Egy érdekes sztori, történet, amit szívesen megosztanál 
az olvasókkal. 
- Nálunk minden nap történik egy-két érdekes dolog. 
Meghökkentő, vicces és szórakoztató. Konkrét kedvencem 
nincs, mert minden, ami nálunk történik, az a miénk. Legyen 
az jó, vagy akár rossz. Talán az idei év a legemlékezetesebb. 
Járt nálunk két Írországból érkező turista. Betértek egy italra 
és tovább akartak indulni. Megkérdeztem őket, hogy honnét 
jöttek, merre mennek és az itt lévő sávolyiakkal együtt 
beszélgetésbe kezdtünk velük. Az idő telt, ránk esteledett, így  

 
az éjszakát Sávolyon töltötték. Másnap délután indulni 
szerettek volna, de közben megérkeztek a fiatalok és az ő 
közreműködésükkel fergeteges estet csaptunk. Meg voltak 
elégedve a kiszolgálással, a környezettel. És akkor közölték, 
amit talán soha nem felejtünk: Hihetetlennek tartják, hogy 
kerékpárral letekertek 1000 kilométert és nem találtak ehhez 
hasonló helyet és ilyen kedves embereket. Ez a sávolyi fiatalok 
érdeme is, mert egy idegent nem idegenként, hanem rég nem 
látott ismerősként képesek kezelni. 
 
- Milyen szolgáltatásokkal várjátok a vendégeket? 
- A kávézóban /KVZOO/ a kínálatunk nagyon széles. 
Szeretettel várjuk az iskolás gyerekeket, akik a csoki 

választékunkból kedvük és ízlésük szerint szemezgethetnek. 
Van egy csocsóasztalunk, és egy darts-unk, amiket a kicsiktől 
az idősebbekig mindenki előszeretettel használ. Lehetőség van 
filmet nézni, ugyanis pár hónapja üzembe helyeztünk egy 
modern DVD lejátszót, ami minden formátumot lejátszik. 
Zenét is tudunk hallgatni a technika segítségével.  A 
rendelkezésre álló pakli kártyákkal akár több asztalnál is 
párhuzamosan folyhat a játék. A kiszolgálás biztosan a 
vendégek megelégedettségét hozza, ugyanis a legjobb 
emberekkel dolgozom. 
 
- Milyen további terveid, elképzeléseid vannak? 
- Ismét azt tudom mondani, ha Sávoly köreiben nagyobb 
igény lenne a szórakoztatásra, több és színesebb programot 
szerveznénk. Persze, amikor csak lehet, bulikat szervezünk; 
ilyen egy születésnapi meglepetés-parti, egy szilveszteri buli, 
vagy csak egy átlagos hétvége, amikor mulatni van kedvük a 
srácoknak. 

 

Köszönöm szépen a beszélgetést. További sikeres tevékenységet, szervezést kívánok.  

Pálfi Lászlómé 
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FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT! 

A magyarországi cigányság a cigány nép Magyarországon élő népessége: ők 
alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert kisebbségét. A magyarországi 
nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal, ezért 
nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai kisebbségként határozzák meg őket. 
Magyarországon hivatalosan az az ember cigány, aki magát a népszámláláson, a 
szavazásnál, az iskolában, az önkormányzatnál cigánynak vallja, mivel az 1992-es 
adatvédelmi törvény alapján az etnikai hovatartozást az érintett beleegyezése nélkül 
nem lehet nyilvántartani. Tudjuk, hogy a magyarországi cigányság évszázadokon 
keresztül fokozatosan asszimilálódott a magyarsággal, de mégis sok mindenben elkülönül: kultúrájában, 
életfilozófiájában, szokásaiban és még sok mindenben, köztük étkezésben is. Legfontosabb és legjellemzőbb ételeik: 
cigánymártás, cigánysaláta, cigányragu, savanyú leves, cigánybodog, vagyis cigánykenyér (Punya), szárma, eredeti 
eledel: töltött káposzta, krumplis hurka, túrós csuszás tyúkpörkölt, gulyás és a cigánypaprikás. Ebben a rovatban 
Bogdán Jánosné Erzsi jól bevált, közkedvelt és jellegzetes cigány ételeinek receptjeit közöljük. Erzsi 42 éve főz. Főzni 
az anyukájától és a nagymamájától tanult. Népes családjának mindig a kedvére igyekszik tenni a főzés-evés terén is. 
Lányait, menyeit, unokáit is nagy szorgalommal, odaadással tanítgatja a cigány hagyományok ápolására, 
megőrzésére. Íme a receptek:  
 
Nokedli, galuska: 
1 kg liszt, általában 8-10 darab tojás, só, víz. Ezeket a hozzávalókat összedolgozom 
fakanállal. Forró vízbe szaggatom, kanállal is lehet. Ha felforrt és feljött a víz tetejére, 
akkor szűrővel szedem egy tálba, hideg vízben megmosom és lehet utána máris tálalni.  
Punya (cigánykenyér): 
1 kg lisztből szoktam dagasztani 2 sütőporral, 2 teáskanál sóval és kb. 4-5 dl langyos 
vízzel. A lisztet egy nagyobb tálba teszem, összedolgozom a hozzávalókkal, olyan állaga 
legyen, mint a nagyon kemény nokedli tésztának és jól kidolgozom. A tepsit, jénait, 
kerámiát kilisztezem, és úgy sütöm. Ha megsült, konyharuhába csomagolom és tálalom. 
Fogyasztható lecsóhoz, pörköltekhez, gomba pörkölthöz.   
Húsos káposzta: 
A jó húsos csontot felteszem a házilag savanyított káposztával, ami tartalmazza a babérlevelet, az egész borsot, birsalmát, 
tormát. Ha szükséges, után fűszerezzük. Felengedem félig vízzel, egyet rottyan, ráöntöm a házi paradicsomot, hagyom, had 
főjön.  
Közben elkészítem a gombócot: A főtlen rizst, a darált húst, a darált vöröshagymát, a sót, a vegetát, őrölt fekete borsot, 
pirospaprikát és a tojásokat összedolgozom, kidagasztom és hagyom állni.  
Ezután elkészítjük a rántást a levesbe, összeforraljuk és óvatosan beleengedjük a húsgombócokat, majd még lassan főzzük. 
Ellenőrizzük az ízét, ha szükséges ízesítjük, és máris tálalhatjuk. 
Kakaspörkölt: 
1-2 éves érett kakast vágok le, amit az aprólékkal együtt teszek fel főni. Zsíron lepirítok 6-8 fej 
vöröshagymát, aprítva hozzáadok 6-7 gerezd fokhagymát, babérlevelet, egész köményt, 
pirospaprikát adok hozzá, kicsi paradicsompürét, ha nincs, akkor egy üveg lecsót, bele a húst és 
annyi vizet, hogy teljesen ellepje.  Ízesítem sóval, vegetával, kicsi piros arannyal. Nagyon lassan 
főzzük, kb. négy órát. Köretnek nokedlit és punyát adhatunk mellé. 
Halászlé bográcsban: 
Itthon bográcsban készítjük, ha összejön a szükséges hal. Akkor jó, ha többféle halból tudjuk készíteni az alaplevet.  

A bográcsba mehetnek a megtisztított halak (keszeg, kárász, törpeharcsa, stb.), annyi víz, hogy 
ellepje. Ízesítjük sóval, egészben fokhagyma gerezd, vöröshagyma mehet bele, egész fekete bors 
és babérlevél kerül még bele. Addig főzzük, míg a halak szét nem esnek. Ha kész, leszűrjük, a 
haldarabokat egy nagyobb tálcán szétteregetjük, alaposan „átszőrözzük”, kiszedjük a gerincet, a 
nagyobb szálkákat, csontot, bordát. A visszamaradt halhúst egy aprólyukú húsdarálón áttekerjük, 
hozzáöntjük a leszűrt alap levet és bot mixerrel pürésítjük. (Megjegyzés: a haltisztítás bevált 
módja a pikkelyezés után a sózás, kis idő múltán az ecetes vízben való mosás, így közömbösíti az 
iszapos ízt.) 

A vöröshagymát és fokhagymát egészen apróra vágjuk, zsírban megfuttatjuk, pirospaprikát szórunk rá, majd felöntjük az alap 
lével, teszünk bele zöldpaprikát, száraz erős chilis paprikát, sót, vegetát, halászlékockát, piros aranyat, borsot és jól 
összeforraljuk. Beletesszük a nyers halszeleteket, fejet, farkat, közepes tűzön főzzük úgy 30 percet, beállítjuk a sósságát, és 
utoljára beletesszük az ikrát és lehet fogyasztani.  
 
Köszönöm szépen a recepteket! Kérem, próbálják ki! Kellemes főzést és kóstolást kívánok minden kedves 
olvasónknak:            Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
- 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
- 
 

 

KEDVES SÁVOLYI ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK ROKONOK, 

BARÁTOK! FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2013-BEN IS! A 2012-ES  ÉVBEN 

46 KG ÉS 270 GRAMMNYI DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐS TASAK GYŰLT ÖSSZE. 

ENNYIT HASZNÁLTAK EL A SÁVOLYIAK. A TASAKOK POSTÁZÁSRA 

KERÜLTEK. REMÉNYKEDJÜNK, HOGY SIKERÜL SÁVOLYNAK IS 

JÁTSZÓTERET NYERNI! A SÁVOLYI GYEREKEK NEVÉBEN MINDENKINEK 

KÖSZÖNJÜK, AKI GYŰJTÖTTE ÉS LEADTA A TASAKOKAT, EZZEL LEHETŐVÉ TÉVE, HOGY RÉSZT 

VEGYEN A KÖZSÉG A SORSOLÁSON. KÍVÁNJUNK SOK SZERENCSÉT SÁVOLYNAK! HA NEM 

NYERÜNK, AKKOR SE VESZÍTSÜK EL A KEDVÜNKET ÉS TOVÁBBRA IS FŐZZÜNK, ÍZESÍTSÜNK A 

DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐVEL! GYŰJTSÜK AZ ÜRES TASAKOKAT, HOGY IDÉN IS RÉSZT VEHESSÜNK A 

„FŐZZÜNK 8 JÁTSZÓTERET” AKCIÓBAN! A DELIKÁT8 ÉTELÍZESÍTŐS TASAKOKAT A KÖNYVTÁRBA, 

AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LEHET LEADNI, ELKÜLDENI, VAGY A TESTÜLETI TAGOKNAK 

ÁTADNI 

 

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők, Kedves Nagyszülők és Kedves Sávolyi Polgárok! 
Mint tudják a Sávolyi Gyerekek Klubja már sok-sok foglalkozást, kirándulást megélt együtt, a gyerekekkel, 
a szülőkkel. Köszönöm mindenkinek az eddigi munkáját, hozzájárulását a sikerekhez, ahhoz, hogy a 
kikapcsolódva, játékosan tanuljanak, okosodjanak a gyerekek. 
Most szeretném ismét a segítségüket kérni. Terveim között szerepel egy falutörténeti kiállítás használati 
tárgyakból, ruhákból. Szeretnék két-két női és férfi és két gyerek bábut felöltöztetni régi, század közepi- 
eleji ruhákba, egy hétköznapi öltözetre és egy ünneplőre gondoltam.  A ruhákat és tárgyakat felirattal, az 
adományozó nevével szeretném kiállítani, és természetesen a kiállítás lebontása után mindenki visszakapná 
holmikat! A kiállítás megnyitója október 22-én lenne, a pontos időpontról mindenkit értesítek majd. 
Kérek mindenkit, hogy segítsenek! Nézzenek körül otthon, főleg a nagymamáknál, nagypapáknál, a 
padláson, a pajtában, a régi istállókban, és hozzák el a könyvtárba a régi tárgyakat, 
ruhákat, könyveket, olvasókat, Bibliákat, tolltartókat, bármit, amit találnak!  Minden régi 
emléknek, tárgynak hasznát vesszük! 
A másik kérésem, hogy kreatív, ügyes kezű anyukák segítségét szívesen fogadom a 
kiállítás berendezésénél, elrendezésénél! Várom a tárgyakkal együtt a jelentkezéseket is! 
Fogjunk össze, valósítsuk meg ezt a programot, hisz a múltunkból fakad a jelen és a jövő. 
A gyerekeink csak úgy tudják megérteni a múltat és tanulni belőle, ha ismerik. Ez a 
kiállítás remek alkalom erre. Az időseknek pedig remek alkalom arra, hogy 
emlékezzenek, felidézzék a „régi szép időket”.  
Várom a könyvtárba október 11-ig a tárgyakat, a régmúlt emlékeit!   

Köszönettel: Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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A BÍBOR VIRÁG CSOKOLÁDÉ ÉS TEA ÜZLET 

 

OLVASÓINK MEGSZOKHATTÁK, HOGY RENDSZERESEN BEMUTATJUK AZOKAT A SÁVOLYI EMBEREKET, AKIK 

ÉRTÉKET TEREMTVE ÉS PÉLDAÉRTÉKŰT ALKOTVA ÉRDEMESEK A MEGISMERÉSRE, A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE. 

IFJABB SIMON JÓZSEF ÉS PÁRJA, ÁGOTA ZSUZSA FEBRUÁR 6-ÁN MEGNYITOTTA NAGYKANIZSÁN A BÍBOR 

VIRÁG CSOKOLÁDÉ ÉS TEA ÜZLETET. VELÜK ÜLTEM LE BESZÉLGETNI.  

 

- Több hónappal ezelőtt láttam először, hogy a házatok ablakát, az udvart 

virágkompozíciók, dekorációk díszítik. Akkor ismeretlenül is arra gondoltam, hogy 

milyen esztétikusan, jó stílussal sikerült a díszítés, aki itt lakik az biztosan jó ízlésű és 

hozzáértő ember. Még nem tudtam, hogy virágkötő költözött a házba. Zsuzsa, ez a 

tanult szakmád, vagy a hobbidból alakult ki a vállalkozás? Hogy jött a bolt ötlete?  

- Igen, ez az egyik tanult szakmám a virágkötészet, amit nagyon szeretek. Ez az én világom. 

Szeretek emberekkel foglalkozni, látni, hogy örömet szerzek a munkámmal, amiket készítek, 

amit kapnak. Ebből született az ötlet, hogy belevágjunk az üzletbe. 

- Látva a képeket, egy ízléses, jó érzékkel berendezett, ugyanakkor mégis funkciójának 

megfelelő boltot látok, melyben öröm és kikapcsolódás a vásárlás, netán csak a 

nézegelődés. Mutassátok be a boltot! Hogy sikerült kialakítani, berendezni? 

- Az üzletet közösen találtuk ki, és valósítottuk meg. Valami mást szerettünk volna, mint a 

„tucat virág boltok”. A bútorokat is ketten újítottuk fel, amik egy része a Simon családtól 

maradtak meg. Ezek a régi bútorok határozzák meg az üzletünk hangulatát, amit egy picit a 

modernebb színekkel, jazz zenével fűszereztünk meg. Családias otthonba lép a vásárló, és ha 

úgy tartja kedve, még egy bíbor színű kanapén is megpihenhet. 

- Milyen szolgáltatásokkal várjátok a hozzátok betérő érdeklődőket, vásárlókat? 

- Szolgáltatásunk talán egyik legtalálóbb mondata: „Ha öröm vagy bánat éri, a Bíbor Virágot 

bármikor eléri”.  

Szálas zöld, illetve gyümölcs teákkal, valamint olasz pralinéval egészítettük ki az 

üzlet cserepes és vágott virág kínálatát. De bármiben szívesen és örömmel 

segítünk a vásárlóknak, ami virággal vagy növényekkel kapcsolatos. Első 

nyarunkat rengeteg esküvő dekorálás tette színessé és vidámmá. Sok felkérést 

kaptunk pároktól, hogy mi valósítsuk meg, amit Ők megálmodtak az 

esküvőjükre. Orosz-magyar esküvőnk is volt, amit a Zalacsányi Batthyány 

Kastélyban tartottak. Budapestről, Hollandiából utaztak haza és kerestek fel 

minket párok. 

 

- Tudom, hogy a sávolyi lakosoknak külön lehetőséget, kedvezményeket 

biztosítottatok. Most itt az Újságban is szóljatok róla, mondjátok el, hogy mindenki 

értesüljön róla és tudjon élni ezzel a kedvező eséllyel. 

- Igen. Olyan lehetőséget nyújtunk a sávolyiaknak, hogy ha valakinek bármilyen „virág 

problémája” van, az nyugodtan keressen fel minket akár a világhálón a közösségi 

oldalunkon, vagy személyesen az otthonunkban. Elmondja, hogy mit szeretne, és mi 

díjmentesen házhoz szállítjuk a rendelését!     
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- Hogy osztjátok meg a munkát, ki mit csinál, mi a feladata?  

- Kialakult már hogy kinek mi a feladata, mozgástere. Enyém, Zsuzskáé a szakmai része, társam, Joci a hivatalos részét intézi, 

illetve Ő jobb kezem. Minden siker mögött van egy biztos kéz. Joci mással is foglalkozik: szobafestéssel és belső munkák 

kivitelezésével, de emellett rengeteget segít mindenben, mert egyedül kevés lennék, hiszen nem csak az üzlet van, hanem van egy 

szép családunk is, ami nagyon fontos számunkra. 

- Az ember természetes tulajdonsága, hogy mindig többet, jobbat szeretne. Mi az, amit változtatni szeretnétek, 

milyen terveket, elképzeléseket szeretnétek még megvalósítani? 

- Igen az ember gyarló és mindig másra, jobbra vágyik, de úgy gondoljuk, hogy mi megtaláltuk, hogy kivel, hogyan és hol 

szeretnénk boldogan élni. Terveink közt szerepel, hogy az üzlet még szebb és családiasabb legyen. Hétvégi „alkoss magad” 

napokat tartani, ahol szülők gyerekekkel együtt ügyeskedhetnének, amikor valamilyen ünnep közeledik. 

Nagyszabású bútor és lakberendezési kiállításra készülünk, amit Nagykanizsán rendeznek október 1-6-ig, ahol kiállítókként mi is 

részt veszünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai bizonytalan gazdasági körülmények között nem könnyű talpon maradni. Kívánom nektek, hogy munkátok, 

kitartásotok eredményes legyen és minden tervetek, álmotok valóra váljon! Köszönöm a beszélgetést! 

Pálfi Lászlóné 

 

Elérhető a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára 
 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti 

Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett 

önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét. Egységes szerkezetű 

szöveggel közzé kell tenni továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet, 

illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapotát. 
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