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Szent István

Magyarok fénye, 
Ország reménye, 

Légy áldott, Szent István király, 
Légy áldott, Szent István király.

Szép magyar néped
Krisztushoz vitted,

Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király.

Szent hitben tartsd meg, 
Jézusnál áldj meg!

Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott Szent István király.

Cantus Catolici, 1674



Beruházások az elmúlt négy hónapban Sávolyon

Hogy is áll az autópálya?
Sávoly térségében kettő részre lehet osztani az M-7 autópálya építést. Az első 
Balatonkeresztúrtól  Sávoly 183 + 200 km-ig a POR Bautechnik GMBH, mint 
fővállalkozó által készül, ez a szakasz időarányosan jól áll, lassan készen vannak a 
nagyszabású földmunkálatok, s majd készül a pályaszerkezeti rész is. Folyamatosan 
lecserélődnek a munkálatokban résztvevő cégek, a régiek átadva helyüket újaknak , s 
így  egyre előrehaladottabbá válnak az autópálya építésének munkálatai.
Ez egyre nagyobb munkát ad Péter Lászlónak, körjegyzőségünk adósának, mivel a 
községünk számára oly fontos iparűzési adó beszedéséről neki kell gondoskodnia.

A második szakasz valamivel bonyolultabb, ez a Sávoly 183 + 200 km-től 
Zalakomárig tart. Ezt a  pályaszakaszt a VIADOM Zrt., mint fővállalkozó kezdte el. 
Mindannyian hallottuk a médián keresztül, hogy a VIADOM ellen felszámolást 
indítottak, s ezzel az M-7 autópálya építéséről is levonultak,  további adósságokat 
hagyva maguk mögött. Helyét, nem is olyan régóta a már számunkra is ismert POR 
vette át. Van mit behozniuk, mivel ezen pályaszakasz igen csak le van maradva. S ez 
vonatkozik az iparűzési adóra  is, van mit fizetniük az ezen szakaszon dolgozó 
cégeknek községünk számlájára.

Autópálya építés és munkahely: mindannyian vártuk az építés kezdetét és azt 
hittük, hogy enyhít a munkanélküliségen. 
Enyhített, de nem olyan mértékben, ahogy reméltük.

Melyek  is azok az okok, amiért oly kevesen dolgoznak az autópályán.? A 
munkálatok kezdetén sok sávolyi dolgozott ott, de sajnos kevesen tudták megtartani a 
munkalehetőségüket. Nem elég megszerezni a munkahelyet,de  meg is kell tudni 
tartani! Keresem az okokat, és oly sok minden jön elő. A családok közötti 
nézeteltérés, az építkezésen levő tárgyak „szocializálása”, a „gázolaj depók” 
kialakítása, megannyi probléma és nem csodálkozhatunk azon, hogy oly nagy a 
munkaerő vándorlás!

Miért írom a fenti sorokat? Nagyon egyszerű. Mindez csak „bemelegítés”, az 
igazán nagy munkaerőt igénylő beruházások csak most kezdődnek Sávolyon! Hogy 
ezen a beruházáson sávolyi férfiak fognak-e dolgozni, nagymértékben Tőlük függ! 
Nem elég megszerezni a munkahelyet, de  meg is 
kell tudni tartani!!!!

Mi lesz veled Termál Centrum?  Ez a kérdés. 
Hol fellelkesedünk, hol csak legyintünk, hogy nem 
lesz belőle semmi! Lássuk hogyan állunk!

2007. június 13. nagyon fontos dátum Sávoly 
újkori történelmében. Ezen a napon jelentette be 

Vincent Cotino úr a SEDESA Csoport elnöke egy 
Sávolyon tartott sajtótájékoztató keretében azt a 

sávolyi beruházást, aminél 600 millió Euró költségvetéssel számolnak. 
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Viszonyításul: a kormányzati negyed 
kialakításának költségvetése kb. 170 millió EU. 
A sajtófogadáson a kormány részéről jelen volt 
Dr. Kolber István Államtitkár úr, aki a kormány 
támogatásáról biztosította a beruházás 
résztvevőit. Cotino úr három csoportra osztotta a 
befektetői szándékot, az első a Golf-
Termálcentrum, a második a Logisztikai központ, 
a harmadik a település, vagyis Sávoly 
infrastrukturális beruházásai.

Ma az első és a harmadik csoport tervezési szakaszának vége felé érünk. 
Konkrétan a Termálcentrum kapcsán felmerülő, községünk rendezési terv 
módosításának Testület által történő elfogadása van hátra, s ezzel indulhat a konkrét 
építési és kivitelezési tervek készítése. 

Az infrastruktúra fejlesztése, a csatornázás elengedhetetlen a további beruházói 
tevékenység elindításához. Szintén a tervezési szakasz vége felé vagyunk, a vízjogi 
engedélyek megérkezését várjuk, és indulhat maga a kivitelezés. A szennyvíz 
tisztítómű is itt lesz Sávolyon.

Jó leírni ezeket a dolgokat, hogy már hol tartunk. De az út, ami idáig vezetett, 
nem volt éppen akadálymentes, s gondolom, hogy  a továbbiakban is lesz probléma 
elég.  Van cél, egy olyan cél, amiért érdemes az akadályokat átugrani.

A  kívülálló csak annyit lát, hogy nem történik semmi, nincs változás, az  autók 
jönnek mennek, de kézzel fogható eredmény nincs. Rohangál a „polgi”, de semmi 
konkrétum. 
Remélem az események úgy felgyorsulnak a 
településünkön, hogy  mindannyiunk számára hihetővé 
válik az álom.

Ezeken kívül pályázunk. Pályázatot adtunk be egy 
közösségi tér kialakítására. Konkrétan a művelődési ház 
felső szintjének korszerűsítéséről  és közösségi eszközök 
beszerzéséről van szó: számítógépek, internet, 
pinpongasztal, stb. Ennyi a teljesség igénye nélkül. 

Kérném a Kedves Olvasókat, hogyha bármi kérdésük 
van, vagy lenne olyan gondolatuk,  amit megosztanának 
másokkal, velünk, azt írják meg, s alakítsuk ki az Olvasói 
Sarkot. Támogatunk minden kezdeményezést újságunk színesebbé tétele érdekében. 

Bobek József István
                                                                                             Polgármester
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2007. V. 21. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése:

• A képviselő-testület rendeletet alkotott a díszpolgári cím 
adományozásáról.

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási 
és Kulturális Miniszteri Közkincs programjára egy 4.981.410 Ft összegű 
fejlesztés 
90 %-s támogatására.
Pályázatnyerés esetén megtörténne a kultúrterem közműleválasztása az 
iskoláról egyidejű korszerűsítéssel, továbbá új berendezési tárgyak és 
számítógépek vásárlására is lenne lehetőség.

• A képviselő-testület megerősítette a „Sávoly község 
szennyvízcsatornázásnak és szennyvízelhelyezésének vízjogi 
engedélyezési terve” ellenérték nélküli elkészítésére kötött vállalkozási 
szerződést.

• A képviselő-testület a Kisiskolák Országos Atlétikai Versenyének 
döntőjébe jutott tanuló, Szalai Renáta sportfelszerelésének 
megvásárlásáról döntött a teljesítmény elismeréseként. ( Társult 
önkormányzatokkal közösen)

• A képviselő-testület hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, 
hogy a kitűnő és jeles iskolai eredményt elért tanulókat és szüleiket a 
Körjegyzőség tanácskozó termében egy ünnepélyes állófogadásra 
lássák vendégül az önkormányzatok.
További ösztönzésül a gyerekek értékes könyvjutalomban 
részesüljenek, amelyet a település polgármestere ad át.
(A kezdeményezéshez a társult önkormányzatok is csatlakoztak, 
sikeresnek bizonyult a rendezvény.)

• A képviselő-testület hivatalosan is  döntött  a „Virágos, tiszta udvar” 
verseny meghirdetéséről, és létrehozta a Bíráló Bizottságot.
Az eredmény kihirdetésre a falunapon kerül sor, a „Virágos, tiszta 
udvar” feliratú kerámia tábla adományozásával.

2007. VII.6. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése:

• A képviselő-testület megerősítette a sávolyi Logisztikai Park beruházási 
programjáról felvett jegyzőkönyvet, a bemutatott tanulmányterv alapján 
támogatta a  Logisztikai Park megvalósítását.
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• A képviselő-testület megerősítette a beruházói körhöz tartozó Milton 
2006. SL céggel kötött együttműködési megállapodást, melynek 
keretében az önkormányzat 5M forint működési támogatást kap a 
cégtől.

• A képviselő-testület 25M Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződés 
kötéséről döntött a pénzügyi teljesítések folyamatosságának 
biztosítására.
Hitelt csak szükségessége esetén és a szükséges összegig vesz fel az 
önkormányzat.

• A képviselő-testület döntött a DRV ZRT  49 %-nyi  részvényének 
lakosságarányosan a településre eső része térítés nélküli 
önkormányzati tulajdonba adásának  igénybejelentéséről.

• A képviselő-testület elfogadta a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót.

• A képviselő-testület a közterület karbantartási munkálatokhoz 1 db 
Lengőkasza beszerzését engedélyezte 200.000 Ft értékben.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Felhívás!

A sportot szerető fiatalasszonyok és lányok részére sportolási lehetőségként 
kézilabda csapatot szervezünk önkéntes jelentkezés alapján. 
Jelentkezni lehet: Szőke Csaba alpolgármesternél 
és Tóth Kálmán képviselőnél.

A nők mellett a férfiak számára is felhívást 
teszünk, akik szívesen futballoznának, igénylik a 
folyamatos mozgást, jelentkezhetnek a fent említett 
képviselőknél. 

A sportolásért felelős képviselő, Tóth Kálmán szervezi és felügyeli a 
sporttevékenységeket. Várunk minden mozgást szerető fiatalt. Mozogjunk 
együtt egészségünkért, falunkért, Sávolyért!
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Virágos Sávolyért....

Az  igényes, jó gazda tavasszal a napsugár első melengető sugarainak 
örülve rendezni kezdi udvarát, kertjét. Hisz a környezet is jellemzi a 
tulajdonost. 

Sávoly község Képviselő Testülete a jó gazda példáját követve és a 
programjában előírtak alapján "Faluszépítő napot" hirdetett 2007. május 19-re. 
A szürkeségből, egyhangúságból kicsit kilépve  szépítsük, virágosítsuk, 
ápoljuk, tegyük rendezetté, ami a község tulajdona, ami a sávolyi embereké. 
Így lett lemeszelve a falu határában lévő útjelző tábla, a " Sóhajok-hídja" 
melletti útjelző oszlop; lefestve a Posta kerítése, a "Sóhajok-hídja", a Ligetben 
lévő játékok, a Rakottyás melletti kereszt kerítése. A falu utcáit megtisztítottuk 
a szeméttől:  összeszedtük, gereblyéztünk; virágok kerültek a Templom elé és 
a Posta épülete előtt is parkosítottunk. Szabó Lászlóné virágfelajánlásának 
köszönhetően még színpompásabb, még szebb lett a falunk, mint amit mi 
terveztünk. Köszönjük szépen neki!

Kicsit izgultunk, hogy a falu lakói hogyan fognak ehhez a felkéréshez, 
közös munkához hozzáállni. A tapasztalat kedvező volt. 67 fő sávolyi lakos 
jelent meg a Körjegyzőség udvarán a jelzett időpontban. Valamennyien 
községünkért, a szebb, rendezettebb, az esztétikusabb Sávolyért vállalták a 
munkát. Brigádokban dolgoztunk.  A brigádokat a testület tagjai irányították, 
mindenki lelkesen dolgozott. 

Délután két órára a szorgos kezek által elkészült mindaz, amit terveztünk. 
A kellemes, talán egy kicsit fárasztó munka után jól esett a finom vadpörkölt, a 
kolbászos paprikás krumpli, amit Tóth Árpád és kedves felesége főzött a 
korgó gyomrok elhallgattatására.  A Posta udvarán terítettünk. Igazi családias, 
kellemes hangulat uralkodott. Baráti asztaltársaságok alakultak ki, akik a 
finom ebéd után egy-egy üveg sör, egy-egy pohár bor és üdítők fogyasztása 
közben jól elbeszélgettek. Délután ötöt ütött az óra, mikor lassan hazafelé 
szedelőzködtek a szorgalmas-dolgos sávolyiak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, szívesen jövünk máskor is, ha kell- 
mondták többen is, miközben kezet ráztunk a búcsúzkodáskor.
Ez a nap olyan volt, mintha falu nap  lett volna!- fogalmazta meg egy dolgos 
sávolyi férfi.

Köszönjük a "Faluszépítésben" résztvevő nők és férfiak, fiatalok és 
gyerekek munkáját. Igen, szükség lesz máskor is, jövőre is a szorgos-dolgos 
kezekre, a önzetlen felajánlásokra, hisz a mi falunkról, a mi környezetünkről, 
Sávolyról van szó, és mi szeretjük a falunkat, mindent megteszünk érte, hogy 
szebb, hívogatóbb legyen.
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Pillanatképek a munkáról...
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A Sávolyi Gyerekek Klubjának elmúlt félévi tevékenysége

Mint arról már hírt adtunk, januárban beindítottuk a gyerekklubot. Képviselő Testület 
minden foglalkozásra 7.5oo forintot szavazott meg, amelyet igyekszem is minden 
hónapban lelkiismeretesen elkölteni. Eddig még mindig sikerült úgy szervezni a 
foglalkozásokat, hogy elég volt a pénz.

Az első foglalkozásunk február 3-án volt. Ezen a délutánon farsangi álarcokat 
készítettünk. Pillangó szemüveget, leopárdot, napraforgót, pókot és békát csináltak a 
gyerekek. Ablakdísznek kicsi szemüvegek és színes füzérek készültek. A gyerekek 
igazán nagyon ügyesen dolgoztak és sok szép alkotás született. Fogyott a ropogtatni való 
és elfogyott a szilveszteri foglalkozásról maradt gyerekpezsgő is. Mindig rácsodálkozok, 
hogy a legkisebbek is milyen lelkesedéssel és türelemmel tevékenykednek. 

A következő foglakozás március 3-án volt. Sok gyerek vett részt ezen a 
foglalkozáson is. A nagyteremben felállítottuk a pingpongasztalt és a nagyobb fiúk ott 
játszottak. Szólt a zene, lehetett táncolni és egy kicsit „bulizni”. A gyerekkönyvtárban 
vasalós gyöngyöt fűztek a gyerekek.  Rengeteg szebbnél-szebb alkotás született, alig 
győztem vasalni. Beleizzadtam, mire mindegyik kész állapotba került. Fogyott az üdítő, 
fogyott a ropogtatni való és nagyon hamar elröpült az idő. Külön örültem annak, hogy a 
szülők is többen voltak, mint az eddigi foglalkozásokon és elégedetten tértek haza. 
Tudják, hogy ezeken a szombat délutánokon a gyerekeik jó helyen vannak. Hasznosan és 
kellemesen telt el a délután is.

Március 31-én volt a készülődés a Húsvétra. Ezen a foglalkozáson is szép számmal 
voltunk. Birtokba vettük a Posta épületet. Odapakoltunk minden kelléket és ott tartottuk 
ezt a foglalkozást. Eleinte furcsa volt, nem találtuk fel magunkat. Ekkora létszámmal kicsit 
szűkösen voltunk. Hiányzott a könyvtár otthonossága, megszokottsága, de ennek 
ellenére mindenki jól érezte magát. A gyerekek megint szép dolgokat alkottak és büszkén 
vitték haza az elkészült alkotásokat: ablak- és ajtódíszeket papírból, tojástartókat, 
kosárkákat, gipszfigurákat és a nagy kedvenceket: pompon nyuszikat és csibéket. Megint 
csak külön öröm volt, hogy szép számmal voltak szülők is. Mindenki jól érezte magát.

Az iskolai tavaszi szünetben, április 12-13-án játszóház volt a könyvtárban. E két 
napon összesen 32 gyerek fordult meg a könyvtárban. Sokat nevettünk, gondolkodtunk a 
feladatokon, zenét hallgattunk és ismét csak jól érezték magukat a gyerekek.  
Az Anyák napi foglalkozásunk április 28-án volt. Ennek a foglalkozásnak az volt a 
sajátossága, hogy szülők nélkül tartottuk. A szokásos jó hangulatban telt el az idő, 
mindenki jól érezte magát. A gyerekek nagyon kreatívak voltak. Az egész kicsi gyerekek 
is határozottan tudták, hogy mit akarnak csinálni az anyukájuknak, a nagymamájuknak és 
az elképzelésüket kicsi segítséggel ugyan, de nagyon ügyesen megvalósították. Örömmel 
tapasztaltam azt is, hogy nem kellett fegyelmezni a gyerekeket, mindenki tudta, hogy 
hogyan kell viselkedni. Ez bizony előrelépés a kezdeti időkhöz képest és nagyon örültem 
neki. Papírtulipánok készültek, faliképek és fonallal díszített virágformák, amelyeknek a 
közepébe szívecskét vágtunk. A szülők elmesélték utána, hogy nagyon örültek az 
ajándékoknak és a gyerekek is nagyon büszkék voltak magukra.

A május 26-ai kerékpáros kirándulás következik a sorban. Végre eljött a délután és 
elindulhattunk a kirándulásra!Huszonegyen vágtunk neki az útnak: 13 gyerek és 8 felnőtt.
Nagyon jó idő volt, kellemesen fújdogált a szellő, járt a levegő és így nem kellett a nagy 
melegtől szenvedni. Három helyszínen gyülekeztünk: a templomnál, a Ligetben és a 
Darimnál. Egy órakor indultunk a templomtól. Jó tempóban, folyamatosan tudtunk haladni, 
senkinek nem volt problémája a kerékpárjával. Volt egy kis fegyelmezetlenség. A 
gyerekeknek tanulni kell még a közlekedést és az együtt kerékpározást. Volt, aki azt hitte, 
hogy ez azt jelenti: száguldozunk, hirtelen fékezünk (kifaralunk), elengedjük a kormányt 
és úgy tekerünk. Szóval egypárszor a helyükre kellett tenni a dolgokat. 
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A rezervátumban nagyon jól éreztük magunkat. Megnéztük a múzeumot, végigmentünk a 
tanösvényen és természetesen megmásztuk a kilátót. Láttunk egészen kicsi bivalyborjút 
(aznap reggel született), láttuk dagonyázni a nagyokat (felejthetetlen a szag!) és láttunk 
puli, pumi és komondor kutyákat. Sok élménnyel gazdagodtunk. 
A gyerekeknek kifizettem a belépőt (200 forint személyenként) és jutott még mindenkinek 
egy-egy jégkrém is. 
Kellemesen, hasznosan töltöttük el a délutánt. Mindenki jól érezte magát. A gyerekek már 
ott a rezervátumban kérdezték, hogy mikor megyünk legközelebb kirándulni.

Június 23-án délután a Posta épületben találkoztunk. A gyerekek szép számmal 
jelentek meg. Kivittük az asztalokat és székeket az udvarra és odakint töltöttük a délutánt. 
Sok szép új játékkal leptem meg őket: vettem mindenféle dobálós-elkapós játékot, 
labdákat, pingpongütőket, logikai játékot. Elvittem a többi benti játékot is és nagyon jól 
éreztük magunkat. Sokat beszélgettünk, szurkoltunk egymásnak és rengeteget nevettünk. 
Volt egy külön meglepetés: póni lovaglás. Hát mondhatom, nagyon nagy sikere volt! 
Külön köszönet érte Tóth Tibornak, akinek két unokája van és igazán tudja, hogy mi kell a 
gyerekeknek!  Egy nagy gondunk adódott csak: amikor a labda átrepült a kerítésen, akkor 
bizony a kerten keresztül kellet átmászni érte. Először megtiltottam a gyerekeknek, de hát 
mégsem maradhatott ott a labdánk örökre... Szóval ezt a problémát valahogy meg kellene 
oldani, de mégse az legyen a megoldás, hogy a gyerekek ne labdázzanak!
A következő tervezett program július 21-én lett volna. Az előzetes jelentkezések alapján 
felkészültem és meg is jelentem a megbeszélt helyen, de sajnos csak három személy 
jelent meg. Tudom, hogy nagy volt a meleg, talán a gyerekek az iskolai tábor miatt 
fáradtak is voltak… Mindezek ellenére a jelentkezők szólhattak volna, hogy ne várjam 
őket és halasszuk el a programot. Majd legközelebb…

Az elmúlt fél év tapasztalatai kedvezőek számomra. A gyerekek szívesen jönnek és 
jól érzik magukat a klubban.  Szeretnek a könyvtárba járni és szeretnek együtt lenni. A 
fegyelmezéssel sem volt eddig probléma, ők maguk is rászólnak társukra, ha úgy érzik, 
hogy szükséges. Szeretnék minden felnőtt segítőnek, szülőknek és pedagógusoknak 
köszönetet mondani a munkájukért és ezután is szeretettel várjuk őket. Hiszek benne, 
hogy ezek a délutánok jó nevelő hatásúak és közösség építő erejük van.

Pálfi Lászlóné
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Virágos, tiszta udvar - szemléje

A Sávolyi Hírmondóban meghirdetett "Virágos, tiszta udvar" mozgalomra 
12 család jelentkezett. Nagyon örültünk a jelentkezőknek, hisz ezek a 
családok szívesen versenyeznek a megtisztelő címért, fel merték vállalni a 
megmérettetést. Ez nem kis dolog, hisz minden virágos udvar, rendezett porta 
mögött nagyon sok odaadó munka van.

Pártatlan zsűrit kértünk fel a felelősségteljes szemle elvégzésére, az 
értékelésre. A zsűri elnöke igazi szakmabeli, Németh János, a somogyzsitfai 
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola tanára. A zsűri tagjai: 
Horváth János Istvánné, Szegerdő község polgármester asszonya, Pálfi 
Lászlóné Sávoly község könyvtárosa, Komári József Szőkedencs  község 
polgármestere. A zsűri elnöke és a zsűri tagjai szívesen vállalták a 
felkérésünket. Jó házigazdaként május 31-én délután elkísértük őket két 
képviselő társammal, Horváth Lászlónéval és Szőke Csaba alpolgármesterrel, 
hogy szemügyre vegyük a versenyre jelentkezők udvarát, a virágos, rendezett 
portákat.

A családok szívélyesen, barátságosan 
fogadtak, jót beszélgettünk, közben a 
zsűritagok mindent pontosan megnéztek, 
értékeltek a megbeszélt szempontok 
alapján. Előfordult, hogy a zsűri elnöke, 
Németh János úr egy- egy értékes szakmai 
tanáccsal látta el a házigazdát a  virágok, 
cserjék ápolását, szaporítását illetően.

A délután kellemesen telt, jól éreztük 
magunkat. Igényes, virágokat szerető, pedáns 
gazdákkal, háziasszonyokkal találkoztunk, akik 
szabadidejük nagy részét a virágok között, 
esztétikus udvarok, kertek kialakításával töltik. 
Igaz is az a közmondás: Aki a virágot szereti 
rossz ember nem lehet - hisz mennyi törődést, 
odaadó munkát, elkötelezettséget, szeretetet 

igényel egy-egy pompás-virágos porta kialakítása! Ezt igazán azok tudják, 
akik már régóta csinálják, és akik most csatlakoztak hozzájuk. Reméljük, hogy 
egyre többen kedvet kapnak a kertészkedéshez. Hét óra volt, mire a Posta 
épületébe értünk, ahol összegeztük a zsűri véleményét, jegyzőkönyvet 
készítettünk az első szemle eredményéről. A zsűri elnöke és a tagok is 
méltatták a dolgos, szépérzékkel megáldott sávolyiak munkáját. Ápolt, 
rendezett, gondozott, igazi virágos, szép udvarokat láttunk- foglalta össze 
Németh úr, a zsűri elnöke a délutáni mustrát. 

Itt egyeztünk meg a szemle második fordulójának időpontjáról is. 
Augusztus végén vagy szeptember elején lesz a második forduló, a pontos 
időpontról természetesen értesítjük a versenyző gazdákat, háziasszonyokat. 
További kellemes kertészkedést kívánok: Szerbné Kramcsák Ilona
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A sávolyi fiatalokról

Nyolc hónapja foglalkozom a sávolyi fiatalokkal és segítem szórakozási 
lehetőségeiket, tartalmas időtöltésüket. A következők a tapasztalataim: 
Bevezetőmben először a Posta épületének használatáról szólnék ismét pár 
szót.  Az önálló programokra az épület kulcsát 18. életévét betöltött egyén 
veheti át anyagi felelőssége tudatában. Amikor átvette, ezt aláírásával igazolja 
és ha bármilyen kár történik az idő alatt pénzügyileg ő felel érte. Ez nagyon 
fontos a félreértések elkerülése végett. Az épület használata ilyen feltételek 
mellett jól működik.

Tapasztalatom, hogy nyáron kicsit visszaesett a klubhelység használatára 
való igény, ez bizonyára a nyári nyaralások miatt történt. 
A nyárból lassan őszbe fordul az idő, de az ősz szépségét is jó lenne egy-egy 
kerékpártúrával kihasználni. Ezekhez a programokhoz ötleteket és 
jelentkezőket várok, a lehetőségeket kihasználva segítek a szervezésben és a 
megvalósításban is, mint eddig is. A korán beköszöntött nyár elején is 
szerveztem egy túrát, amire 12 fiatal jelentkezett, s ebből öten indultunk el a 
Kisbalaton környékének megismerésére. A tervezett 30 kilométer helyett közel 
80 kilométert bicikliztünk, s szebbnél szebb tájakat láttunk és gazdag 
élményekkel tértünk haza. A túrán résztvevőknek nagyon tetszett ez a 
program. Sajnálom azokat, akik lemaradtak erről. 
Én személy szerint azt tapasztalom és hiányolom, hogy ígéret és lendület van 
a fiatalokban, de a tett sajnos kevés. Remélem (én optimista vagyok és bízom 
a fiatalokban) a megkezdett közös programok szervezését tovább tudjuk 
bővíteni és saját tervekkel tudjuk kiegészíteni. 

A továbbiakban is várom a sávolyi fiatalok  javaslatait, felvetéseit, 
ötleteiket, amit közösen megvalósítunk majd. 

Szőke Csaba

Sávoly új lakói

Az elmúlt időszakban újra gyarapodott Sávoly lakossága. 
Szeretettel köszöntjük a szülőket, anyukákat, apukákat. 
Kívánunk erőt, egészséget  és  mindennapi örömöket 
gyermekük felneveléséhez. 

Köszöntjük az újszülötteket:

Egyed Hanna, született 2007. május 15.
Orsós Gábor, született  2007. június 5. 
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Némethné Nagy Judit, a kedves Judit néni 2007. áprilisában elbúcsúzott a 
sávolyi óvodától, a kollégáktól és a szeretett gyerekektől. 
Mi is történt vele? Hová ment? Mit csinál? 
Felkerestük és megkértük, hogy számoljon be új tevékenységéről, ami szintén 
olyan hasznos, mint az óvodai munkája volt. Megígérte nekünk, hogy a 
gyógynövények jótékony hatásairól több alkalommal is tájékoztat minket  az 
újság hasábjain keresztül. 

„Legyen ételetek orvosságtok és orvosságtok legyen az 
ételetek”

- mondta Hippokratész, akinek a nevében tesz ma is esküt minden orvos.
 

Vajon ma is érvényes ez  a 
felhívás? - gondolkodom el ezen 
a mondaton gyakran, mióta 
gyógynövény boltot nyitottam 
Zalakaroson. Hamarosan meg 
is kaptam rá a választ. Egy 
Németországban kínai 
orvoslással foglalkozó doktor nő 
nézett be érdeklődéssel az 
üzletbe. Ő táplálkozási 
tanácsokkal gyógyít.  Rövid 
beszélgetés után, a nyelvem pár 
perces szemügyrevételét követően elmondta szervi problémáimat. Szerinte 
sok sárgarépával, áfonyával, szederrel, kölessel helyrebillenthető lenne az 
egyensúly. Ez azért is érdekes, mert egy órával előtte a Voll féle 
elektroakupunkturás teszt ugyanolyan szervi problémákat mutatott és 
sárgarépára, áfonyára hívta fel a figyelmemet. Lehetséges ez?

Milyen természetes számunkra, hogy otthonunkat kitakarítjuk, gondozzuk 
kertünket, autónkat, de a testünket elhanyagoljuk. Különösen fiatalon élvezni 
akarjuk az életet, mértéktelenül eszünk,  iszunk, ünnepelünk, utazunk. Később 
aztán, ha szerencsénk van, úgy időben rájövünk, hogy mindent szabad, de 
nem minden válik a javunkra. Szenvedünk a túlsúly, a mozgáshiány, a 
túlhajszolt munkatempó következményeitől, betegségeinktől. Talán eszünkbe 
jut, hogy hallottuk valahol ezt a szót, hogy Prevenció - ami megelőzést jelent. 
Ha idáig eljutottunk, már jó úton vagyunk, mert hátralévő életünk minőségét 
még befolyásolhatjuk egy kis odafigyeléssel. A gyógyítást bízzuk jól felkészült 
orvosainkra. De az eredmény gyorsabb elérése érdekében , a mellékhatások 
csökkentésében, a szükséges gyógyszerek esetleges csökkentésében sokat 
segíthetnek növényeink, a gyógynövények. Nem kell más hozzá, csak döntés 
és kitartás.
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Gondoljunk csak bele, hogy hány év kellett a betegség kialakulásához. Hogy 
gyógyulnánk meg néhány nap alatt...

Gyakran lépnek be hozzám ezzel a mondattal az üzletbe: - Csak 
szeretnék egy kicsit körülnézni.
Aztán elmesélik tapasztalataikat a gyógynövényekről. Keresik "kedvenceiket" 
és örülnek, ha megtalálják a polcon vagy ajánlják, hogy feltétlenül szerezzem 
be, mert hatásos. Együtt örülünk az eredményeknek: milyen jó, hogy nem 
ingadozik a vérnyomása, nem ugrál a vércukor szintje, nem kell olyan sok 
vérhígítót szednie, a koleszterin szintje már nem olyan magas, ... stb. 

Egy magyar gyógynövény termékcsaládra szeretném itt a kedves olvasók 
figyelmét felhívni: a Hébé homoktövis termékre.

Fogyókúrázóknak: 
A kúra alapja a HOMOKTÖVIS csodálatos gyümölcse. Nagy mennyiségben 
tartalmaz C és B1 vitamint, kiváló, nem szteroid típusú gyulladás csökkentő. 
Kedvezően hat a fekélyes és gyulladásos betegségekre is. Gátolja a 
hajhullást, lassítja a ráncok kialakulását. Összetevői bontják a zsírszövetet és 
akadályozzák felépítését. Fokozatosan hat (30 nap) , a bőr nem lazul el, szép 
marad.  Napi egy étkezést kell helyettesíteni müzlivel. 

Férfiaknak a Hébé Müzli F-t ajánlom. Nemcsak az izmokat szálkásítja, de 
megóvja őket a prosztata-megnagyobbodás okozta prosztata bántalmaktól. A 
müzlinek magas a tökmag tartalma, aminek hatását még fokozza a 
homoktövis. A müzli már rövid távon képes megszabadítani a gyomor 
fájdalmaitól, a jó Ph. teremtő tulajdonságának köszönhetően hosszú távra 
védi a vastagbelet. Magas E vitamin és Szelén tartalma van. 

Fedezzük fel a vadkölest is, ami 
szintén lúgosító gabona. Nagy 
arányban tartalmaz Kovasavat, 
Magnéziumot, Kén, Foszfort, 
Vasat, Káliumot, Cinket. 
Különösen gazdag B vitamin 
csoportban ( B1, B2, B6, B17) . 
Erősíti a tüdőszövetet, az 
immunrendszert aktiválja. 
Gyulladáscsökkentő, 
szabályozza a vércukorszintet 
és az anyagcsere folyamatot. 
Vese és hólyaggyulladásoknál 
is a segítségünkre lehet. 

Beszélhetnénk még sok mindenről, többek között arról is, hogy mit 
igyunk, mivel készítsük fel szervezetünket a télre. Hamarosan kezdenünk 
kellene az immunrendszer erősítését. Mindenről, ami Önöket érdekli, 
érdeklődhetnek a Galagonya Gyógynövény  boltban Zalakaroson. Mindenkit 
szeretettel várok:

 Némethné Nagy Judit 
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A tudás hatalom

A tudás hatalom, mondja a szólás, és valóban az. Amit megtanul, amit 
elsajátít, azt el nem vehetik az ember fiától. Ezt a szólást igazolja az a 
népmese is, amelyben a legkisebb királyfitól mindenét elvették: a lovát, 
aranyát, a menyasszonyát, a szépséges királylányt és egy sötét pincébe 
zárták, de a királyfi ismereteit , tudását felhasználva ebből a lehetetlennek 
tűnő helyzetből megmenekül, és az ország boldog, bölcs királya lesz.  Minden 
jó, ha vége jó. A mesék végén  mindig a jó győz, a fent említett mesében a 
Tudás. Az emberek bölcsességét, jó megfigyelőképességét, tapasztalatait 
összegzi a szólás és a mese s. A tudás jó dolog és régóta győzedelmeskedik. 

Polgármesterünk, Bobek József a 21. században is fontosnak tartja ezt a 
bölcs megállapítást. Az ő ötlete volt, hogy a sávolyi körzeti iskola kitűnő és 
jeles diákjait a testületek külön is megajándékozzák. A Körjegyzőség testületei 
ezt a javaslatot elfogadták és június 16-án, a tanévzáró után a négy község 
polgármesterei a kitűnően és jelesen teljesítő tanulókat szüleikkel és 
osztályfőnökükkel együtt a Körjegyzőség dísztermében állófogadásra hívta. 
Minden meghívott megilletődve Horváth István Jánosné, Szegerdő 
polgármesterasszonya köszöntő szavait. A polgármesterek a falujuk 
diákjainak egy-egy értékes könyvet is ajándékoztak. Felemelő, megható 
pillanatok voltak ezek! A gyerekeknek a torkuk szorult el a meghatottságtól, a 
szülők szemében pedig egy-egy könnycsepp csillant a boldogságtól. Hát igen, 
a tudást el kell ismerni, értékelni kell és tudni kell majd vele élni, hisz amit Pisti 
tanul István sem felejti- mondja egy régi bölcsesség. 

A gyönyörűen megterített asztalokról mindenki azt rakott a tányérjára, 
amit szeretett és azt öntött a poharába, amit megkívánt. 
Majd feloldódva az érzelmektől, kellemes beszélgetés alakult ki a teremben.

Az újság hasábjain keresztül gratulálunk a kedves szülőknek, a 
fáradtságot nem ismerő pedagógusoknak és természetesen azoknak a 
gyerekeknek, akik a nap 
ünnepeltjei voltak. 

Íme a tanulók névsora:

1. osztály:Köcski Regina 
Árvai Martin
Bekk Marcell
Tóth Bence
Funk Kristóf

2. osztály:Vida Patrik Edward
Fazekas Vivien 
Gyarmati Réka
Péter Beáta Ágota
Gáspár Krisztián 
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3. osztály:Péter Zsolt
Gyarmati Dániel
Bekk Lilla  Dóra
Félix Evelin
Péter Eszter 

4. osztály:Köcski Helga
Osváth Roland 

5. osztály:Farkas Márk

Kívánjuk, hogy ez az esemény hagyománnyá váljon az elkövetkező évek során, az ünneplésre 
invitált gyerekek száma  évről évre növekedjen, legyen köztük  hatodikos, hetedikes, nyolcadikos tanuló 
is és a  gyerekeink kezében a megszerzett tudás valóban hatalommá  váljon.  

Szerbné Kramcsák Ilona
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Népszokások, hagyományok

Augusztus, Kisasszony hava

Augusztus 1. Ezt a napot a néphagyomány Vasas Szent Péter  néven tartja 
számon, amely nap a szőlősvidékeken dologtiltó is volt. Azt tartották, hogy 
ekkor nem szabad a szőlővel foglalkozni, mert lehullanak a szemek a fürtről. 

Augusztus 10.  Szent Lőrinc emléknapja, aki  Kr. u. 258-ban szenvedett 
vértanúhalált. A hiedelem szerint  ekkor már ízetlenné, "lőrincessé" válik a 
dinnye, ezért a termést még előtte be kell takarítani, hogy ehető maradjon. 
 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony - népiesen Nagyasszony- napja, Szűz 
Mária  mennybemenetelének ünnepe.  Ezen a napon sok helyütt  imádkoztak, 
énekeltek az asszonyok, Mária kegyhelyeken búcsút tartottak, virágot 
szenteltek. Nagyboldogasszony, a magyarok Nagyasszonya keresztény 
államiságunk kezdetétől hazánk, népünk védelmezője, oltalmazója. Hozzá 
fohászkodik nemzetünk, hozzá szólnak legszebb népénekeink,  és még ma is 
hozzá fordulnak közbenjárásért költőink. 

Augusztus 20. Szent István király ünnepe. Nemzeti ünnep, amelyen egyaránt 
emlékezünk első királyunkra, aki megalapította a magyar államot és 
örvendezünk az új kenyérnek. István király a magyar történelem egyik 
legfontosabb személyisége. 1000-ben  királyi koronát kapott a pápától,  s 
ezzel elkötelezte magát a kereszténységnek. Püspökségeket állított fel az 
ország különböző részein, és elrendelte, hogy a nép vegye fel a keresztény 
vallást. Minden tizedik faluban templomot építtetett, és adókat rendelt az 
egyháznak. István törvényeket alkotott az új rend és a magántulajdon 
megszilárdítására. Terveit vasfegyelemmel hajtotta végre. Rövid időn belül a 
korai középkor legkövetkezetesebb keresztény uralkodója, a kereszténység 
védelmezője, országán belül "Krisztus helynöke" lett.  Mivel utódául nem 
tudott jelölni senkit ( fia, Imre herceg fiatalon elhunyt). A legenda szerint a 
Szűzanya lábai elé helyezte a magyar koronát és Neki ajánlva országát, 
nemzetét, 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján meghalt.  A 
nép kezdte szentként tisztelni. VII.Gergely pápa 1083-ban Imre herceggel 
együtt szentté avatta és a magyar nép ettől kezdve kegyelettel üli meg a Szent 
Király "testének felemeltetése" napját, augusztus 20-át. 

Augusztus 24.  Szent Bertalan  napját  a néphagyomány az ősz kezdetének 
tekinti, és e nap időjárásából  jósolnak  a száraz vagy esős őszi évszakra. Ez 
a nap egyes vidékeken vajköpülő nap volt. Úgy vélték, hogy az ekkor köpült 
vajnak gyógyító ereje van.

16



Szeptember, Szent Mihály hava

Szeptember 8. Kisboldogasszony vagy Kisasszony napja, Szűz Mária 
születésének ünnepe. A hagyomány szerint, aki ezen a hajnalon figyeli a 
napfelkeltét, megláthatja benne Máriát, amint alakja fényes sugarakat szór a 
nap körül. A "Nagyboldogasszony" és "Kisasszony" közti időszakot, amit két 
asszony közének nevez a néphagyomány, általában a téli ruhák szellőztetési 
idejének tartják. 

Szeptember 12. Mária napja.  A Szűzanya tiszteletére szentelt templomok 
többsége e napon  tartja búcsúját és a Mária kegyhelyek is benépesülnek a 
zarándokok sokaságától. E jeles napot követi  a Hétfájdalmú Szűzanya  vagy 
Fájdalmas Szűzanya napja  szeptember 15-én. A hívő katolikusok sokfelé e 
két ünnepet együtt ülik meg.

Szeptember 21. Máté apostol emléknapja az őszi gabona vetésének ideje. 
Sokfelé ilyenkor a szakajtókba, kosarakba rakott búzát megszentelték a 
templomban. Ezzel is igyekeztek elősegíteni a bő gabonatermést.

Szeptember 29. Szent Mihály napja. E nap  egyúttal az egész angyali sereg 
főünnepe is, amelyen szokás volt a szegények megvendégelése, a 
"szegényetetés". A hagyomány szerint Szent Mihály a túlvilágra költöző lélek 
kísérőtársa, bírája, a "Halott  vőfélye". Ezzel függ össze a hordozható ravatal 
"Szent Mihály lova" elnevezése. Ez a nap a gazdasági év nevezetes 
fordulójának számított. Ekkor "verték szét" a nyájakat, adták számba az 
állatokat, vagyis a Szent György napkor legelőre hajtott jószágot ilyenkor 
terelték vissza. Ezen a napon fogadták fel a pásztorokat.  Általában e nappal 
kezdődött a kukoricatörés és egyéb őszi munkák. 

Október, Mindszent hava

Október 4. Assisi Szent Ferenc emléknapja. Az általa alapított minorita 
szerzetesrend szigorú szabályai folytán nagy hatással volt a kor szellemére és 
gyorsan elterjedt Európában.  E nap a néphagyományban a szüret kezdetét 
jelentette. Sokfelé előző nap kanászostorral durrogtattak a szőlőhegyen, hogy 
elűzzék a gonosz szellemeket.

Október 20.  Vendel napja.  Szent Vendelt az állattartó gazdák és pásztorok 
égi patrónusukként tisztelték. Ezen a napon nem fogták munkára az állatokat, 
sőt, vásárra sem vitték a jószágot. Ünnepeltek és állataik egészségéért 
fohászkodtak Szent Vendelhez.
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Október 21. Orsolya napja. Orsolya fiatalon keresztény hitre tért, és Rómába 
indult zarándokútra, amikor Köln mellett a pogányok társnőivel együtt elfogták, 
és kivégezték. Orsolya napja időjóslóként terjedt el a néphagyományban. Úgy 
tartották, hogyha ilyenkor szép az idő, karácsonyig kellemes, enyhe, " őszies 
télre" lehet számítani. 

Október 26. Dömötör napja. Dömötör megtagadta a pogány istenek 
tiszteletét, ezért a keresztényüldözők kivégezték. Szent Demeter a magyar 
néphagyományban a pásztorok égi patrónusa. Emléknapját juhászújévnek is 
nevezték, mivel sok felé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal. 
Egyes vidékeken több napig tartó mulatságokat, "dömötörözést" rendeztek, 
amit bálokkal (gulyásbál) zártak.

November, Szent András hava

November 1-2. Mindenszentek és " halottak napja" . A halottakra való 
emlékezés ünnepe. Az első századtól kezdődően november 1-ét  szentelte az 
egyház a halottak emlékére.  Mindkét napot a néphagyományban számos 
hiedelem övezi.  A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért 
régen sokfelé számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. 
Mindkét nap városon is és falun is egyaránt a halottakra való emlékezés 
ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a virággal borított hantokat 
körülállják a távolra szakadt hozzátartozók is. 

November 11. Márton napja. A középkor egyik legnépszerűbb szentje Szent 
Márton. A legenda szerint Szent Márton alázatból ki akart térni püspökké 
választása elől, ezért a ludak óljába rejtőzött, azok viszont gágosukkal 
elárulták. E legendával hozható kapcsolatba  a "Márton lúdja" kifejezés, és az, 
hogy ilyenkor országszerte lakomákat, bálokat tartottak. Ekkor vágták le a 
tömött libát, mert azt vallották, hogy aki Márton napon libát nem eszik, egész 
éven át éhezik.

November 19. Árpádházi Szent Erzsébet napja, aki a középkor híres és 
tisztelt szentje volt, a keresztény hitéért börtönbe vetették, megkínozták és 
vértanúhalált halt. 

November 25. Katalin napja, ma már időjósló napként ismeretes. Közismert 
szólás: "Ha Katalin kopog, karácsony locsog."
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