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SÁVOLYI HÍRMONDÓ  
 

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus 

 

 

Tűz Tamás: Szent István király 

Jól megjelölte ezt az ezredévet:  

kereszttel írta rá kemény nevét,  

mint halhatatlan győzelmi ék.  

Alap kő lett, de kőnél súlyosabban  

vetette el az épülő falakban  

toronyszökkentő, férfias hitét.  

Amint alázatát mindegyre inkább  

úrrá emeli roppant erején,  

a bércre hág s egy országon tekint át,  

hol hajnalpírban reszket még a fény.  

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég  

s virrasztva várja népe ébredését  

a századok szélfútta reggelén.  

Nem tétován, de biztos mozdulattal  

lendül előre tervező keze,  

míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal  

a forró puszták zendülő szele.  

Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba  

s pillantásával féltőn átkarolja  

a frissen szántott szűzi földeket.  

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,  

hogy megkösse a rónák vad porát,  

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb  

s hogy mindenki meglelje otthonát.  

Áldott szigor, rendet hozó szelídség!  

Arany szív, mely eltékozolja kincsét,  

hogy új szívekben ragyogjon tovább!  

Hát róla zengjen most a lelkes ének!  

Uram, téged dicsérünk általa,  

mert ő volt a te választott edényed,  

apostolod;  híved s a föld sava.  

És ő volt ama bibliai sáfár;  

kire be jó, hogy éppen rátaláltál,  

midőn megvirradt napunk hajnala! 
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Szenzációs bejelentést tett 2008. július 23-án, 

szerda délelőtt Bajnai Gordon, Nemzeti Fejlesztési 

és Gazdasági Miniszter: 

Sávoly mellett épül a BALATONRING! 

A jövő évtől kezdve Magyarország is bekerül a 

MotoGP-versenynaptárba! 
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Nemzetközi jelentőségű mérföldkő a magyar motorsport életében 

 

Magyarországi helyszín a jövő évi MotoGP versenynaptárban 

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Carmelo Ezpeleta, a 
MotoGP jogait birtokló spanyol Dorna Sports cég vezérigazgatója, dr. Róna 
Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Vicente Cotino, a kivitelező 
Sedesa vállalatcsoport elnöke, Jorge Martínez Salvadores, az Aspar csapat 
kapitánya, a nemzetközi pályaüzemeltető és versenyszervező Worldwide 
Circuit Management elnöke és Talmácsi Gábor, a versenysorozat 125cm³-es 
kategóriájának világbajnoka 2008. július 23-án rendkívüli nemzetközi 
sajtótájékoztatón jelentették be egy, már a jövő évtől MotoGP futamok 
rendezésére alkalmas magyarországi pálya megépítésének szándékát.  
 
A több hónapja tartó, folyamatos tárgyalások sikeres lezárása nyomán 
megvalósuló versenypálya a balatoni üdülőkörzet dél-nyugati részén – a 
Somogy megyei Sávoly község közigazgatási területén – fekszik. Sávoly a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez és egyúttal Marcali kistérséghez tartozik. A 
hely infrastrukturális szempontokból is megfelel, a nyugat-magyarországi 
térség az M7-es autópálya és a sármelléki nemzetközi repülőtér közelsége 
miatt. A helyszín a szomszédos és mediterrán országok motorsport rajongói 
számára könnyen és gyorsan elérhető.  
 
A Magyar Turizmus Zrt. egy 100%-os tulajdonában álló leányvállalatot alapított 
a magyarországi MotoGP futamok szervezése céljából. A pálya üzemeltetésére 
létrejött egy 30%-ban a Magyar Turizmus Zrt. és 70%-ban a spanyol Worldwide 
Circuit Management S.L. (WCM) tulajdonában álló társaság, a Balatonring Zrt. 
A Balatonring mögött álló WCM évek óta világszerte sikeresen végzi hasonló 
motorversenypályák üzemeltetését és MotoGP futamok rendezését.  A Magyar 
Turizmus Zrt. leányvállalata, a Hun-Ring megszerezte a magyarországi MotoGP 
futamok rendezésére vonatkozó licencjogokat öt évre. A MotoGP pályát a 
Sedesa építi fel, majd a minél sikeresebb kihasználás érdekében átadja 
üzemeltetésre a Balatonring Zrt. részére. Utóbbi cég vállalta a 
versenyszervezési feladatokat is.  
 
A Kormány elkötelezett a MotoGP magyarországi futamának megrendezése 
mellett. Magyarország számára turisztikai és sport szempontból is óriási 
lehetőség egy nagy médiaérdeklődést vonzó és kimagasló reklámértékkel bíró 
világsorozat vendéglátójának lenni, hiszen egy-egy futamra 100-150 ezer néző 
érkezik az egész világból, 184 országban sugározzák élőben és összesen 207 
országban  jut el a háztartásokba a televíziók képernyőin keresztül, így a 
verseny a Balaton, valamint Magyarország számára komoly ország marketing 
lehetőségeket rejt. A gyorsasági motoros futamok rendezésére alkalmas pálya 
és azt kiegészítő létesítmények üzemeltetése több mint 800 főnek adhat majd 
munkát.   
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Hogyan is állunk... 

 

Talán most nagyobb értelmet kap az előző újságban írt spanyolországi úti 

beszámolóm. Mostanra sok minden napvilágot látott, hogy mit is akarnak a Befektetők, a 

SEDESA csoport tagjai. 

Minden év hoz Sávolynak egy fontos dátumot, 2007. június 13-án Vicente Cotino Úr 

a SEDESA cégcsoport elnöke sajtótájékoztatón bejelentette, Sávolyon Golf-Termálcentrum 

beruházást hajtanak végre. Ez év július 23-án a Kempinski szállodában Bajnai Gordon 

Miniszter úr bejelentette, hogy a SEDESA cégcsoport Sávolyon MotoGP pályát, 

BALATONRING-et kíván megvalósítani. Igen, mint sok újságcikkben megjelent, ez egy 

hosszú előkészítő folyamatot igénylő bejelentés volt. 

Ez a bejelentés fontos volt, és úgy gondolom, maga a tény is sok mindent 

megmagyaráz Sávoly lakossága számára. Olyan feltett, és fel nem tett kérdésekre ad 

választ, minthogy mikor kezdődik a beruházás alapját szolgáló szennyvíz program, egyáltalán 

a beígért beruházásból lesz-e valami.  

Igen, elindult a vonat, és Sávoly felszállt rá. Ez egy gyors vonat, hisz az első GP 

futam időpontja is bejelentésre került: 2009. szeptember 20-án a Világbajnokság 14. 

futamát Sávolyon a BALATONRING-en tartják. 

Ez a beruházás túllép Sávoly határain, nem csak a fontosságát illetően, hanem a 

feladatokat illetően is. Fontos térségünknek, Marótvölgye minden településének, 

Kistérségünknek, az Országnak. Sok elvégzendő feladat hárul még ránk, amíg az első 

startzászló fellebben.  

Mint idáig is megkaptuk az Önök, Sávolyi Polgárok segítségét, úgy a továbbiakban is 

számítunk Önökre. 

 Ahogy lehetőségünk adódik, folyamatosan tájékoztatjuk Községünk lakóit Falugyűlés 

formájában az adott információinkról és feladatainkról! 

Ennyit szerettem volna erről a településünk számára igen fontos beruházásról írni, 

hisz oly sokan, kiknek mestersége, írtak róla, foglakoztak vele. S hiszem, hogy lakóink 

ezekből a hírekből már messzemenően tájékozódtak! 

De sok más minden történt, ami Községünket az elmúlt időben érintette.  

Ez év június 26-án átadták az M-7-es autópálya Zalakomárig terjedő szakaszát, a 

sávolyi lejáróval együtt. A régi 7-es számú főközlekedési útról a forgalom átkerült az 

autópályára, így Községünk egyik nagy problémája oldódott meg, hisz átjárhatóvá vált az 

autóút a Szabadság utca felé. Az autópálya építése kapcsán több beruházás valósulhatott 

meg a PORR Bautechnik GMBH. jóvoltából. Községünk nyílt vízelvezetésű árkainak 

karbantartása, Körjegyzőségünk parkírózó helyeinek bővítése, a Szabadság utca teljesen új 

aszfalt réteget kapott, ezáltal a legjobb minőségű úttal rendelkező utcánkká vált. Az Ady 

utcában a martaszfalttal történt útalap kialakítása lehetővé teszi a közlekedés minden 

időjárásban való lehetőségét és a majdani aszfaltozott utca alapjai valósultak meg. A 

rakottyási utunk kikátyúzásával és az előzőekben felsorolt munkákkal Községünk közel 15 

millió forint természetbeni juttatáshoz jutott.  

Engedjék meg, hogy a továbbiakban olyan fejlesztésekről írjak, ami nem olyan 

látványos, mint az aszfaltozás, de mindennapjainkban igen is fontosak.  

Óvodánkban az Óvodai Szülői Munkaközösségnek (Vidáné Zana Editnek) és pár tenni 

akaró embernek köszönhetően, megoldódott a már jó ideje felvetődött gondolat, hogy az 

óvoda bejáró előtti aszfaltozott tér kapjon egy féltetőt. Engedjék meg, hogy itt e sorokon 

keresztül köszönjük meg munkájukat az óvodai dolgozókon kívül Szabó Lászlónak, Nyakas 

Lászlónak, Gáspár gyerekeknek, Krisztiánnak és Szabolcsnak az önzetlen munkájukat, 

valamint Varga Lászlónak az anyagszállításban történt segítségéért.  Köszönjük! 

Még egy köszönet jár Kovács (Pulykás) Emilnek, a mindenkori önzetlen segítségért a 

falu arculatának folyamatos karbantartásának kialakításában.   
Bobek József István polgármester 
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Képek a tervezett MotoGp pályáról és a 

sajtótájékoztatóról. 
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Az újság szerkesztősége közvélemény kutatást tartott, megkértünk néhány 
helyi lakost, hogy mondja el a véleményét a készülő sávolyi beruházásokról, 

a Sedesa cég befektetéséről. Hogyan fogja megváltoztatni Sávoly és 
környékének életét? Milyen hatással lesz az itt élő emberek életére?

Egyed Anett (fodrász): Nagyon 

örülök neki. Az a 

néhány fiatal, aki még 

itt maradt, a 

nevükben is 

mondhatom, hogy 

végre itt is történik 

valami jó. A 

munkahely, a szórakozás, az utazás. 

Ekkora beruházás remélem, hogy az 

autóbusz közlekedést is 

megváltoztatja. Sokkalta több busz 

fog hozzánk bejönni és eljönni egészen 

az Osváth-kanyarig. Ha itt ekkora 

építkezések, beruházások lesznek, 

lesz az embereknek munkahelye, Nem 

csak a sávolyiaknak, hanem a 

környéken élőknek is. Lesz az 

embereknek a házaik, környezetük 

felújítására. Megveszik a házakat, 

telkeket és megint sok boldog ember 

fog itt élni. Az emberek élete 

teljesen megváltozik. Lesz 

munkahelyük és ennél fogva lesz 

pénzük, így aztán ez a sok ember nem 

máról holnapra fog élni. Talán a 

gondterhelt és szomorú ember is 

kevesebb lesz.  

 

 Gáspár Ferencné (dada): Nagyon 

örülök neki és bízom 

benne, hogy ez nem 

csak álom, hanem 

kézzelfogható 

valóság. Megmentheti 

a falut és a 

környéket a 

kihalástól. 

Munkahelyeket teremt és ezzel együtt 

talán részesei lehetünk az ország 

vérkeringésének.  

Szerintem a beruházással együtt 

jelentősen megváltozik a környék 

arculata, amely az itt lakó és a 

környékbeli emberektől is pozitív 

hozzáállást igényel, mindenkinek 

fejlődnie kell ahhoz, hogy itt 

világversenyt rendezzenek. Úgy 

gondolom, hogy mindenkinek össze kell 

fognia ahhoz, hogy ez jól működjön. 

Hatalmas lehetőség, főleg a fiatalabb 

korosztálynak, hogy tudását 

kamatoztassa, és minél többet 

tanuljon, mert a munkaerőre szükség 

lesz.  

 

 Szarka József (nyugdíjas): Örülök 

neki és bizakodó 

vagyok. Én mindig 

segítettem a közös 

munkában, amikor a 

falunak dolgos kezekre 

volt szüksége. 

Biztosan sok változás 

lesz. Sokan jönnek majd hozzánk és 

rengeteg ember fogja megismerni 

Sávoly nevét. Azt is remélem, hogy új 

munkahelyek is lesznek, és nem kell 

eljárni dolgozni az itteni fiataloknak. 

Sokkal zajosabb lesz a falu élete. A 

sok látogató hoz magával jót is és 

rosszat is. Fel kell minderre készülni. 

 
 Hegedüs Nikoletta (általános 

iskolai tanuló): 
Szerintem jó lesz. 

Lesz munkája 

Sávoly lakosainak. 

Nagyon megváltozik 

Sávoly, talán város 

lesz. Valószínűleg 

jó hatással lesz az emberek életére. 
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Péterné Herceg Zsuzsanna 

(szakácsnő): 
Személy szerint én 

nagyon örülök. A 

falunak még több 

pénz jut a 

felújításokra, hogy 

még szebbé tegyük azt. Több 

lehetőség lesz a tervek 

megvalósítására: a szennyvíz 

megépítése, az iskola, óvoda 

felújítása, orvosi rendelő megtartása 

és felújítása, hogy végre legyen 

orvosa a falunak. Remélem, hogy sok 

fiatal költözik majd Sávolyra, ezáltal 

meg tudjuk tartani az óvodát és 

iskolát. A romos házak és gazos 

telkek helyén szép új házak épülnek 

majd. Több lesz a munkalehetőség. 

Már most nagyon sok ember életére 

hatással van. Sokan adták el 

telkeiket, földjeiket. Sok embernek 

lesz lehetősége, hogy munkát találjon 

itt helyben, és nem kell elutaznia 

máshova. A fiatalok, mint az én 

lányom is, remélem, hogy megtalálják 

a lehetőségeiket és nem kényszerülnek 

arra, hogy külföldre menjenek 

dolgozni.  

 
 Lánczeth Tamás (bolti eladó): 

Nagy örömmel fogadtuk 

ezeket a híreket, hisz 

a faluban évek óta nem 

történt szinte semmi. 

Remélem, hogy a 

fiataloknak nagyobb 

lehetőségeik lesznek 

munkahelyek megszerzésére és nem 

kell vidékre elutazni. Mert bizony ez 

elég bonyolult annak, akinek nincs 

autója, hisz a tömegközlekedés 

szerintem elég gyér. Remélem, hogy 

több lesz a megmozdulás és jobb az  

összefogás. Színesebb lesz az 

emberek élete. 

  
  

Orsós György (középiskolás): Az én 

szempontomból jó lesz, örülni fogok 

neki, mert elmondhatom azt, hogy 

Sávolyon, ahol én is élek, MotoGp 

pálya lesz. Beindul a turizmus, több 

lakó lesz Sávolyon. Nagy fellendülés 

lesz, sokkalta több külföldi fog élni 

Sávolyon. Több munkalehetőség, jobb 

megélhetés lesz mindenki számára.  

 
Kovács Árpád (boltvezető): Mint 

sokan mások, én is 

örömmel fogadtam a 

hírt a beruházásról és 

már hiszek a tervek 

megvalósulásában. 

Nehéz elhinni, de 

most már igaz, a 

BALATONRING révén megismerhet 

bennünket a világ. A Termálfürdő és 

Golfcentrum is hatalmas beruházás és 

bízom benne, hogy megépülte után a 

falu javát is szolgálja.  

Eddig nem is tudtuk, vagy nem is 

hittük, hogy milyen adottságok 

közelében élünk és mondhatjuk, hogy 

szerencsés szeglete kis hazánknak. 

Fenekestül felforgatják mindennapi 

életünket és a környék életét is. 

Fogadjuk pozitívan a beruházást, mert 

ez gyógyír lehet a gazdasági és egyéb 

bajainkra. Csak pozitív hatásról 

beszélni felelőtlenség lenne, lesznek 

negatívumok is, de reméljük, hogy az 

előzőből több lesz, mint az utóbbiból. 

Az eddigi csendes élet megváltozik, a 

mezőgazdaság mellett megjelenik a 

turizmus és az idegenforgalom. 

Mindennapi életünket ezek fogják 

befolyásolni rövid idő múlva. Az 

életünk még jobban felgyorsul és nem 

mondhatjuk, hogy elment mellettünk a 

világ, hanem mi is a világgal megyünk. 

 
(Köszönjük minden nyilatkozónak, hogy vállalta a 

véleménynyilvánítást. A szerkesztőség.)  
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Újraaszfaltozták a Szabadság utcát. 
 

 

A másfél éve sáros, poros, zajos 

és sok veszélyt jelentő Szabadság 

utcát újra kellett aszfaltozni. Az 

M7-es autópálya építkezésének 

mérnöki irodája a Szabadság utca 

végén állította fel telephelyét 

2006. decemberben. Az iroda 

felügyelte a Balatonkeresztúr és 

Zalakomár közti építkezést. A 

kezdeti egyre szaporodó 

személygépkocsis forgalmat 

tetézte a teherforgalom, a kő és 

föld szállítása, valamint a hídelemek szállítása. Nem pihentek szombaton és 

vasárnap sem. Kezdtek korán és 

leálltak az éjszakában. Sok 

bosszúságot okoztak az itt 

élőknek. Az építkezés dandárjában 

a lakosság igényelte a 

polgármester és az építtető közti 

tárgyalást, a kíméletesebb 

közlekedést kérték. A többsége 

megfogadta a kérést, de mindig 

voltak rendbontók. A nagy terhelés 

következménye a széttaposott út, 

amelyet újra kellett aszfaltozni. 

Újra helyreállt a szép utcakép, az új árok biztonságosabbá tette a víz 

útját. Bosszantotta az utca lakóit 

a tűzcsapról vételezett víz, 

amelyet útlocsolásra vittek 

Zalakomár térségébe. Lakossági 

nyomásra befejezték a víz 

elszállítását, sőt a vízvezetékcső 

megtisztítására is sor került, mely 

után tisztább vizet kaptunk. Az 

építkezés során megsérült házak 

lakói kárigényt jelentettek be, de 

még kárrendezésre nem került sor. 

Az utca lakói és a Vasútállomásra utazók újra visszakapták a nyugodtabb 

közlekedést biztosító Szabadság utcát.     Tóth Kálmán képviselő  
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Óvodánk újra szépült! 
 
 

Nagy álmom vált ismét valóra azzal, hogy óvodánk terasza tetőt kapott. Régóta szerettük 

volna, ha a gyermekeinknek lenne egy fedett terasz, ahova esős időben is ki tudnak menni 

levegőzni. Anyagi kereteink szűkösek, ezért ez az álmok, távlati tervek között maradt. Ám 

most jött az a bizonyos csoda, amit mindenki várt, ránk mosolygott. Lehetőségünk adódott, 

hogy anyag áron elkészíthetnénk a teraszunk lefedését. A szülők és a szülői munkaközösség 

nagy segítségének köszönhetően élhettünk az 

ajánlattal. Óvodánk szülői munkaközössége a 

pénzükből udvari játékot szeretett volna a 

gyermekeinknek ajándékozni, ami sajnos nem 

sikerült. Úgy döntöttek, akkor készítsük el 

azon a pénzen a fedett teraszt, mivel ez is a 

gyermekekért, gyermekeknek készül. Különösen 

nagy segítséget kaptunk Koczor Évától, a szülői 

munkaközösség vezetőjétől. Az önzetlen 

segítség folytatódott, Szabó László és barátai 

– Nyakas László asztalos, Varga István 

fuvarozó – és a Gáspár család apraja-nagyja 

lelkesen dolgoztak azon, hogy valóra válhasson egy álom. Az idő szomorkás volt, csepergős, 

a hangulat annál lelkesebb, vidámabb, forróbb. „Nagy fába vágták-vágtuk a fejszénket”, a 

szorgos, dolgos kezek addig fúrtak-faragtak, csűrtek és csavartak, amíg felépítették a 

tartószerkezetet. A munka gyümölcse meghozta az étvágyukat is, amit egy kis bográcsos 

pörkölttel tudtak csillapítani. Kedves és lelkes kolleganőmmel együtt, (aki felajánlotta a 

hozzávaló nyersanyagokat) olyan ebédet „főztünk ki” a fiúknak, hogy mind a tíz ujjukat 

megnyalták utána. (Ha lett volna nekik több, biztos még azokat is!) Az égiek is segítettek 

benne: nehogy kiszáradjon a bogrács, ezért néha megöntözték egy kicsit fentről, de annál 

ízletesebb lett a bennelévő. Az ebéd mellett az elismeréseket is bezsebelhették a fiúk, 

mert nagyon jó munkát végeztek, mindenkinek nagyon tetszett az új teraszunk. A legfőbb 

dicséreteket azonban az „illetékesektől” kapták: másnap, amikor az ovisok  

meglátták, csodálkozva és tátott szájjal mondták „de szép!” Úgy érzem, ettől  

nagyobb és igazabb elismerést nem kaphattunk volna! Ezért már megérte!  

Az intézmény vezetője és a polgármester megengedték, hogy ezen a napon az óvoda zárva 

legyen. Így a nagy összefogásnak köszönhetően ismét szépült óvodánk és gyermekeinknek 

újabb örömet tudtunk szerezni! 

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak és segítettek abban, hogy 

óvodánk, ovisaink érdekében ez az álmom is 

megvalósulhatott: Bobek József, Gáspár 

Ferencné, Gáspár Ferenc, Gáspár Krisztián, 

Gáspár Szabolcs, Koczor Éva, Szabó László, 

Törőné Gelencsér Ildikó. Külön köszönet 

Nyakas Lászlónak és Varga Istvánnak, akik 

baráti alapon, önzetlenül úgy segítettek, hogy 

nincs óvodai érdekeltségük! 

Mindenkinek kívánok a továbbiakban jó erőt, 

egészséget, és sikeres mindennapokat! 

 
Kócza Mónika vezető óvónő 
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A sávolyi Önkormányzat Testületének programjában 

fontos szerepet kap a fiatalok, a gyerekek 

támogatása, lehetőségekhez juttatása. Mint minden 

augusztusban, 2008 augusztusában is segítjük a 

családokat az óvoda és iskolakezdés nehézségeiben. 

Ilyenkor nagyon ki kell nyitni a pénztárcánkat és sok 

családban nagyon-nagyon a mélyére kell nézni.  

 

Szerény anyagi lehetőségeink mellett a tankönyveket, füzeteket, 

iskolaszereket és hittan könyveket, az óvodásoknak az óvodai 

foglalkozásokhoz szükséges eszközöket biztosítja az Önkormányzat 320.000 

Forint összegben.  

 

Ezen kívül minden gyereknek még 5.000 Forintot kiutalunk, hogy ezzel is 

segítsünk a szülők anyagi helyzetén. Egy sávolyi gyerek se érezze, hogy 

nincs tornacipője, táskája, tolltartója, az óvodában, iskolában szükséges 

kelléke. 

 

A középiskolásokat, az egyetemistákat és főiskolásokat pedig 20.000 

Forinttal támogatjuk. Mindez Sávoly Önkormányzatának 1.195.000 

Forintjába kerül.  

 

Az óvodások és az általános iskolások étkeztetését a 2008-2009-es 

tanévben is támogatjuk. 

 

Önkormányzatunk támogatja az iskolatej akciót is. 

 

Ezen felül 5 számítógéppel és internet hozzáférési lehetőséggel bővítjük a 

könyvtárunkat, hogy a gyerekek tájékozódását elősegítsük.  

 

A fenntartó önkormányzatok a 2008-2009-es tanévre is meghirdetik a jeles 

és kitűnő tanulók versenyét. Évvégén ezeket a gyerekeket szüleikkel és 

nevelőikkel együtt vendégül látjuk, ahol a gyerekek kitüntetésben 

részesülnek. Szeretnénk, ha minél több gyermeket tudnánk megjutalmazni!   

 

Kívánunk valamennyi óvodásnak, általános- és középiskolásnak, 
egyetemistának és főiskolásnak sikeres és kellemes tanévet! A szülőknek 

pedig sok-sok örömöt gyermekeik eredményeiben! 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

2008.IV.17. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 A képviselő-testület rendelettel elfogadta az önkormányzat 2007. évi 

zárszámadását. 

 

 A képviselő-testület újabb határozatot hozott a DRV-Zrt. állami tulajdonban 

lévő részvénycsomagjának a működési területen lévő települési 

önkormányzatok tulajdonába adásáról. 

 

 A képviselő-testület a Somogysámsoni kistérségi víziközmű középtávú 

rekonstrukciós programja keretében 2008. évben az érintett 

önkormányzatokkal közösen 3 millió forintot biztosít a feladatok elvégzésére 

a 2008. évi koncessziós díj terhére. 

 

 A képviselő-testület 200.000 Ft értékben kötött szerződést a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel a községi könyvtár színvonalas 

könyvellátására. 

 

 A képviselő-testület újabb együttműködési megállapodást írt alá a Sávolyi 

Termálcentrum Kft-vel Sávoly község közigazgatási területe egyeztetett célú 

ütemezett fejlesztésére. 

 

 A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív 

Programra a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének támogatására. 

 A pályázati önerőt a beruházói csoport biztosítja 97.696.000 Ft összegben. 

 

 A képviselő-testület tudomásul vette a Kossuth u. 4. szám alatti üzlet 

helyiség bérleti jogviszonyának megszüntetésére irányuló felmondást 2008. 

március 31. napjával. 

 

 A képviselő-testület döntött a Ady utca  felújításáról 500.000 Ft 

összegben. 

 

 A képviselő-testület előzetesen megvitatta a Sávoly Központi Orvosi rendelő 

esetleges eladását a háziorvosi állás betöltéséhez kapcsolódóan.                      

A polgármester eladási javaslatát egyetlen települési képviselő sem 

támogatta. 

 

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nagyberuházás 

előkészítő munkálatai folynak, és hamarosan sor kerül a Szabadság utca 

aszfaltozásra, illetve a Rakottyai út kátyúzására. 

 

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

 

 

 2008.IV.29. Együttes képviselő-testületi ülés (Sávoly, Főnyed, Szegerdő, 

Szőkedencs) 

 

 A képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy a Sávolyi Központi Orvosi Rendelő 

nem adható el. 

 

 A képviselő-testületek  hivatalos  pályázatot írtak ki a Sávolyi Háziorvosi 

Szolgálat háziorvosi álláshelyének betöltésére. 

 

 A képviselő-testületek döntöttek a Sávolyi Központi Orvosi Rendelő és 

Szolgálati lakás felújításáról, melynek támogatására 1.346.222 Ft összegben 

pályázatot nyújtottak be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztés Tanács CÉDE 

pályázati felhívására.                                                                                                            

A képviselő-testületek a tulajdonarányos önrészt biztosítják. 

 

  

2008.V.6. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 A képviselő-testület a CÉDE pályázat beadásához módosította az 

önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét. 

 

 

2008.V.27. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 A képviselő-testület külön együttműködési megállapodást kötött a Sávolyi 

Termálcentrum Kft-vel a szennyvízelvezetés kiépítésére vonatkozóan, Letéti 

Szerződésben biztosítva a DDOP pályázati önerőt. 

 

 

2008.V.29. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 A képviselő-testület értékelte és elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

 

 A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

valamint a helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezést tartalmazó rendeleteit.                             

A helyszíni bírság új összege 3.000 Ft-tól 20.000 forintig terjedhet. 

 

 A képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a költségvetési 

rendeletre és a Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodására tett 

törvényességi észrevételeket. 

 

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

 

 

 A képviselő-testület hozzájárult Pusztakovácsi Önkormányzat 

csatlakozásához a Marcali Hatósági Igazgatási Társuláshoz. 

 

 A képviselő-testölet döntött a kitűnő és jeles iskolai eredményt elérő tanulók 

és szüleik számára az ünnepélyes állófogadás és jutalmazás második évi 

megtartásáról, valamint az országos sportversenyre eljutó tanuló 

sportfelszerelésének megvételéről (Társult önkormányzatokkal együtt). 

 

 

 2008.VII.2. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 A képviselő testület támogató döntést hozott arról, hogy a Sávolyi 

Termálcentrum Kft. a tervezett termál- és golfcentrum területeit a művelési 

kötelezettség alól mentesíthesse. Támogatta a még jóvá nem hagyott 

Golfpálya megépítését. 

 

 A képviselő-testület jóváhagyta a településrendezés eszközei harmadik 

ütemű módosításának előkészítésére irányuló tervezési szerződést.                               

A tervezés költségeit a Sávolyi Termálcentrum Kft. viseli. 

 

 A képviselő-testület jóváhagyta a Körjegyző által előzetes polgármesteri 

egyeztetés alapján kötött adóellenőrzési-szakértői megállapodást. 

 

 A képviselő-testület hozzájárult 180.000 Ft értékben újabb fűkasza 

vásárlásához. 

 

 

 2008.VIII.7. Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése: 

 

 Módosításra került a Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása. 

 

 A képviselő-testület módosította a Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulás 

társulási megállapodását. 

 

 A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2008. évi költségvetését.     

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 

18 millió forint  pótlólagos állami támogatást kapott. 

 

 A képviselő-testület elfogadta a beszámolót az önkormányzat első félévi 

gazdálkodásáról. 

 

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

 

 A képviselő-testület meghatározta a Sávolyi Általános iskola és Óvodában a 

2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok, illetve a tanítási 

évben indítható iskolai osztályok számát.                                                                        

2 óvodai csoport, 8 iskolai évfolyam, 3 napközis csoport. 

 

 A képviselő-testület döntött az óvoda-, iskolakezdéshez kapcsolódó 

támogatásokról.                                                                                                              

Mint sok éve már, ebben az évben is ingyen kapják a tanulók a 

tankönyveket, tanszer- és füzetcsomagokat.                                                                                

A gyermeket nevelők pénzbeli támogatásban is részesültek, az óvodai és 

általános iskolás gyermekek után 5.000 Ft, a közép és főiskolás gyermekek 

után 20.000 Ft összegben. 

 

 A képviselő-testület 218.000 Ft adományozásáról döntött az intézményi 

„Bugó Csiga” Alapítvány részére.                                                                                 

Az összeg a polgármester és az alpolgármester 10 %-os tiszteletdíj 

lemondásból keletkezett. 

 

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2008. július 23-i 

miniszteri bejelentésről, mely szerint a településen MOTO GP pálya épül.                                                     

Várhatóan meg fog épülni a Sávoly-Marcali összekötő út is. 

 

 A képviselő-testület 5 db számítógép beszerzéséről hozott döntést könyvtári 

elhelyezéssel. 

 

 A képviselő testület döntést hozott a marótvölgye.hu domain név levédéséről, 

amely a későbbiekben a tájékoztatás nagyon fontos eszköze lehet. 

 

 A polgármester elmondta, hogy nagyon sok és sokrétű feladat vár az  

önkormányzatra ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a fejlesztések 

megkívánta követelményekkel.                                                                                                      

A képviselő-testület a lakosságot is szeretné helyzetbe hozni ahhoz, hogy 

aki akar, az megtalálja a maga számítását a nagyberuházásokkal 

párhuzamosan, azok hozadékát kihasználva. 

 

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a kiírt orvosi 

pályázatra nem volt jelentkező. Így újra előtérbe kerül a rendelő és 

szolgálati lakás esetleges eladása. Végeredményként,- nagyon nehéz döntési 

folyamat után - a képviselő-testület nem zárkózott el az eladástól, de a 

legvégső döntést a konkrét, minden feltételt, biztosítékot tartalmazó 

szerződéstervezet ismeretében hozza meg. 

 

 A Szülői Munkaközösség által gyűjtött pénz felhasználásával, sávolyi lakosok  

tevékeny közreműködésével elkészült az Óvodában egy terasz. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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A sávolyi Gyerekek klubjának tevékenysége az elmúlt egy évben. 

 

A 2007. augusztusi számban írtam utoljára a tevékenységünkről. Ahogy azt 

megígértem, évente egyszer az újság lapjain keresztül tájékoztatom a falu 

lakosságát, hogy mit „végeztünk” az elmúlt egy év alatt.  

2007. szeptemberben a Posta épületénél tartottunk játszóházat és bográcsban 

főztünk paprikás krumplit. A pingpong, a foci, a tollaslabda és a különböző asztali 

játékok kellemes időtöltést biztosítottak és ezek után jólesett az ínycsiklandozó 

illatokat árasztó bográcsból a „felséges krumplipaprikás”. Köszönjük Tóthné 

Lakatos Gyöngyi néninek, aki megfőzte nekünk a finom ennivalót.  

Október 17-én Keszthelyre kirándultunk. A Balatoni Múzeumot néztük meg és 

sétáltunk a kastélyparkban, ahol láttuk a díszhalakat is. Kellemesen éreztük 

magunkat és jól telt el a nap.  

December 1-én adventi koszorú és ajtódísz készítésére hívtam a gyerekeket és a 

szülőket. Szép számmal voltunk, 39-en ültük körül az asztalokat. Mindenki nagyon 

mutatós és szép darabokat alkotott. 

December 22-én karácsonyra készülődtünk. Gyertyatartókat, asztaldíszeket, 

üdvözlőlapokat, karácsonyfadíszeket, apró ajándékokat készítettünk. A gyerekek 

büszkén vitték haza az elkészült műveket.  

Januárban játszóház volt a könyvtárban. 

Februárban megpróbáltuk elsajátítani a térfonás mesterségét. A lelkesedés 

megvolt, de nem mindenkinek sikerült megtanulni. Mindenesetre készültek 

kulcstartók, karkötők és nyakravaló díszek. Márciusban folytattuk a térfonás 

rejtelmeinek megismerését. E mellett csináltunk  még tavaszi ablakdíszeket is. 

Március 20-án a húsvétra készülődve sok-sok lehetőség állt a gyerekek előtt. 

Tojástartót festhettek, gyönggyel és szalagokkal díszíthették, kifesthették a 

kifújt, vagy előre megfőzött tojásokat, húsvéti tojástartó kosárkát 

készíthettek. Kartonból ablakképet csinálhattak.  Mindenki kedvére 

tevékenykedett és sok szép ajándék készült. Ügyesek voltak a gyerekek.  

Április 19-én az anyák napjára készülődtünk.  

Május 24-én a Postánál játszóház volt. Mindenki jól érezte magát.  

Júniusra beterveztem a kerékpártúrát, de a nagy meleg miatt elmaradt. Talán 

szeptemberben sikerül megszervezni. 

Júliusban játszóház volt a könyvtárban. 

Augusztusban kirándulni megyünk Badacsonyba.  

Úgy gondolom, hogy az elmúlt év programjai, foglalkozásai hozzájárultak a 

gyerekek hasznos és kellemes szabadidő eltöltéséhez, a még formálódó közösség 

kialakulásához.         
Pálfi Lászlóné klubvezető 
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A falutörténet folytatása 
 

A nagy átalakulás éve az 1968-as esztendő. 

Egy nagy per dől el és kezdődik meg egy új, 

ismeretlen végcélú fejlődési sorozat azzal, 

hogy a község marad részleges alsó fokú 

központnak, figyelembe véve azon 

körülményt, hogy Főnyed, Szegerdő, Sávoly, 

Szőkedencs egy kiváló földrajzi, gazdasági 

és kulturális egység mutatkozó alapja.  

E szellemből fakadóan 1969. július 1-vel 

csatlakozik közigazgatásilag Szőkedencs 

község a sávolyi Tanácshoz, s lesz egy új 

közös tanácsú körzet a már fentebb 

említett négy községből. Főnyed és 

Szegerdő közös tanácsa már 1964-ben 

csatlakozott a sávolyi Tanácshoz.  

Közös tanácsunk ezen időtől kezdve egy 

rövid és egy hosszabb távú fejlesztési terv 

alapján kezdi meg tevékenységét. 1967-ben 

egy új és modern állatorvosi lakás épül a 

Szabadság utcában a tsz központi majorja 

mellett. Folyamatosan folynak a körzet 

községeiben a járdaépítések. Érdekes 

például, hogy 1973-ra a társközségekben 

már sok esetben kétsávosan is készek, míg a 

központi községben csak 1976-ra készül el 

egy-egy oldalon. Oka: helyben sok elmaradt, 

komoly felújítást és beruházást kell 

pótolnunk. Az 1968-69-es években 

járdaépítések, a Petőfi utcában egy 

pedagógus lakás vásárlása, gázcsere telep 

létesítése, vasútállomási telefonhálózat 

kiépítése valósul meg.  

1970-től pedig több éven keresztül a 

kulturális fejlesztés szerepel a napirenden. 

A község egy öreg, régi épületű 2 

tantermes, kifosztott iskolát örökölt a 

múlttól. Átalakításokkal 1954-ben 3 

termessé alakítják s körzeti jelleget kap, 

hozzátartoznak Főnyed és Szegerdő 

községek iskolái tanügyi igazgatásilag. 

Számottevő változás az 1958-as év, amikor 

négy tanulócsoportossá és öt tanerőssé válik 

az intézmény. A fejlődés perspektívája 

folytán mintegy félmillió forintos 

beruházással 1963-64-es években 4 

tanterem, 1 iroda és szertár építésével 

1964. aug. 20-ai átadással már modernebb  

körzeti iskolaként működik tovább. Először a 

szőkedencsi, majd pedig 1967-ben a Főnyed  

és Szegerdő községek felsősei is a sávolyi 

körzeti iskolába járnak autóbusszal. Ezen 

időben épül meg a Rákóczi u. 23. sz. alatt egy 

iker szolgálati lakás is.  

További fejlődést jelent a napközis hálózat 

kiépítése, az első csoportot 1968-ban, míg a 

másodikat 1970-ben állítottuk munkába. 

Ezen segítő jellegű intézményhálózat tovább 

fejlődött 1974-ben egy tanulószoba –menzás 

csoporttal, így elértük azt, hogy iskolánk 

tanulóifjúságának mintegy 70%-a majd egész 

nap pedagógus irányítása és felügyelete 

alatt áll.  

Ragyogó további fejlődést jelentő állomás az 

1970. esztendő. Felső művelődésügyi 

hatóságok javaslatára és támogatásával 

megkezdődik a tervkészítés egy modern 

napközis komplexum megépítésére, kapcsolva 

egy tornateremmel, az emeleten pedig egy 

klubkönyvtárral.  

A földszint-rész 1974. szeptember1-én 

került átadásra és üzemeltetésre. 

Nevezetesen: a földszinten egy 80 

négyzetméteres étkezde, nagyon modern, 20 

fős konyha, tálaló és mellékhelyiségek és a 

fűtést ellátó olajtüzelésű kazánház 

található. Az északi szárnyon pedig a 

mintegy 100 négyzetméteres, elválasztható 

tornaterem foglal helyet. Remek, s 

nagyszerű ez a kombinát, amely a kulturált 

étkezési körülmények biztosítása mellett 

remekül szolgálja a testi nevelést magas 

szinten s a heti 3 testnevelési óra számára 

helyet ad.  

Most kezdődik meg az emelet építése 

(klubkönyvtáré), amelynek hiányát már 

nagyon érezzük a közművelődés vonalán.  

Jelen időszaknak már konkrétabb 

közművelődési tervei találhatóak. Megindult 

a felnőttoktatás már két éven át, újból 

szervezés alatt áll egy kamarakórus is, 

csapattal neveztünk a megyei közművelődési 

vetélkedőre.  

Összegezve tehát, nagyon pregnánsan 

érzékelhető az utóbbi 2-3 év dinamikus 

fejlődése. Ha ebben csak a főbb 

fejlesztések mennyiségét nézzük, akkor is 

remekül látszik a felfelé ívelés folyamata.  
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Csak kiemelve: 1970. :  Demjén-telep 

villamosítása, pedagógus lakás vásárlása,  

majd új 2 milliós beruházás az új napközis 

komplexum, 1971-72. : Kossuth utca 

járdásítása, új posta építése, a tsz-ben 

pedig 316 férőhelyes szakosított 

szarvasmarha telep épült. Majd ezen évben 

I. számú szárító telep építése kezdődik. 

1973-74. : élelmiszerbolt a Szabadság 

utcában, 4 szakterem alakul ki az általános 

iskolában mintegy 150 000 Forint értékben, 

a tsz belép a zártrendszerű CPS 

kukoricatermesztési rendszerbe.  

A hogyan tovább kérdése nagyon izgalmas és 

sorsdöntő. Sávoly és társközségei az elmúlt 

harminc év alatt talán egy 100 évnyit léptek 

előre az elmaradás nagy részét behozva. A 

négy község remek gazdasági, közigazgatási 

és kulturális egységet alkotva töretlenül 

fejlődött. E napokban folyik az új, hatalmas, 

12 000 hektáros gazdaság kialakítása. Senki 

sem tudja hol lesz a központja, kik lesznek a 

vezetői, stb. Mit hoz ez magával 1-2 év 

múlva? Ki tudja? Azt jól látjuk a jelenben is, 

hogy sok vonatkozásban a négy községet 

összefogni politikailag, közigazgatásilag,  

vagy éppen közművelődés-ideológiai síkon, 

ahogy szerettük volna, megközelítőleg sem 

sikerült. 

Negatív jellegű aggodalmaink ellenére nagyon 

pregnáns tervekkel  és elképzelésekkel 

rendelkezünk. A lakosság 

foglalkoztatottságának kisebb %-át helyi 

lehetőségekkel is próbáljuk biztosítani.  Új 

perspektívaként jelentkezik tsz 

melléküzemági tevékenységként egy 

kombinált műtrágya kiszerelő üzem 

létesítése, amely kooperálna a Péti Nitrogén 

Művekkel. Oka: a helyben lévő tőzeg és 

vasútállomás együttes közelsége és a 

szállítási költségek minimális volta. A 

lakosság nagyobb része a környékbeli 

üzemekben és vállalatoknál talál egyre 

bővülő munkahelyet, így jelenleg 

stabilizálódni látszik a körzet lakosságának 

száma, sőt iskolai és óvodai szinten 

emelkedés mutatható ki. Újonnan belépő 

munkahely Nagykanizsa és üzemei, pl. a 

VBKM nagykanizsai egysége, ahonnan 

panoráma buszokkal járnak a dolgozókért. 

Marcali felé az egyre rosszabb közlekedés 

szinte bénítólag hat, a munkavállalás így 

egyre negatívabb.  

Beruházási programként szerepel a 

következő 5 éves tervben egy új orvosi kör 

kialakítása, amelynek előmunkálatai már 

megkezdődtek. Javítani kívánjuk a 

közlekedést és a kereskedelmi hálózatot. A 

fiatalság szórakozási igényeinek javítása 

érdekében az ÁFÉSZ szerveivel közösen egy 

presszó-buszváró közös komplexumot 

szeretnénk létrehozni a község 

központjában.  

Számolni kell az új 7-es autópálya mielőbbi 

kialakításával, amelynek a közlekedésben 

számos vonzata van. Pl. Főnyed és Szegerdő 

községek közúti összekapcsolása, amely 

időben sokat javítana a reggeli 

buszközlekedésen. A meglévő iskolai 

tornaterem mellett a felnőtt sport 

kiszélesítése érdekében bitumenessé 

kívánjuk fejleszteni a kézilabda pályát és  

alapvető atlétikai ágazatú fejlesztést 

kívánunk tenni: 40 méteres futópálya ugró 

és dobóhelyek kialakításával együtt.  
(Kiss Ottokár nyomán) 
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Programok és lehetőségek ma Sávolyon 
 

-Mi újság fiatalság? -kérdezetem több esetben a volt tanítványaimtól, a sávolyi 
fiataloktól. A válasz legtöbb esetben ez volt: -Dög unalom. –Semmi. -Itt sosincs 

semmi.  -Ez a falu tiszta primitív. 
Íme, a 2008-as év változást hozott. Tavasszal megnyílt a Full Cafe kávézó Szőke 

Csaba vezetésével és Tulmann Zsolt aktív munkájával. Majd a Schuller család 
kibérelte a Ligeti Ivót, amit családi vállalkozásban üzemeltetnek. 

2008. július 26-a pedig Sávoly életében mérföldkő, a lehetőségek tárházát 
hozza, hozhatja a Sedesa befektetésével. Szőke Csabát és Schuller Tibort, a 

két kereskedelmi egység vezetőjét kerestem fel és érdeklődtem tőlük 
terveikről, vállalkozásuk sikereiről, tanulságaikról és terveikről. 

 
Szőke Csabához a Full kávézóba visszatérő barátként térek be, hisz a terveitől 
kezdve végigkísértem a kávézó „életét”. A kedvenc fotelomba huppanok le és a 
szokásos kapuccinomat kortyolgatva beszélgetünk.  
 

-Mondd Csaba, asztalos 

mesterként hogy jutott 

eszedbe Sávolyon kávézót 

nyitni?  

-Beszélgettünk a 

fiatalokkal (mivel még én is 

fiatal vagyok!), és 

hiányoltak egy helyet a 

faluban, ahol ők is jól 

érezhetnék magukat. A 

sok-sok beszélgetés után a 

pozitív gondolkodásunkkal 

elindítottuk ezt a 

vállalkozást. Korábban én is 

gondolkodtam már azon,                                   A kávézó épülete 

hogy valamilyen más területen is megpróbálkozom. Magyarországon sajnos több 

lábon kell állni ahhoz, hogy valaki érvényesüljön. 

-Milyen nehézségek, sikerek kísérték a vállalkozásod beindítását?  

-A legnagyobb nehézségnek a bürokratikus ügyintézés bizonyult. Az ÁNTSZ által 

támasztott feltételek, melyek már az uniós követelményekkel bővítettek, 

nehezítették az elindulást. A többi hivatalos szerv végigkulcsolása is rengeteg 

pénzt és időt emésztett fel. A sok nehézséget eltakarta az a rengeteg bíztatás, 

amit a faluban kaptunk. Sokan bizakodóan várták a megnyitást. A fiatalok is 

sokat segítettek, nem csak bíztattak, hanem kétkezi munkával is hozzájárultak  a 

beinduláshoz. A baráti szavak, a jókívánságok az ösztönzés mind-mind napról 

napra könnyebbé tették a munkát.  
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-Eddigi mérleged alapján megérte-e 

ezt a vállalkozást beindítani? 

-Igen, mindenképpen. A mindennapi 

nehézségek ellenére sok új ismerőst, 

barátot tudhatunk magunk mögött.  

 

-Igazán milyen réteget, kiket vársz 

a kávézóba? 

-Mindenkit. Fiatalokat, idősebbeket, 

gyerekeket és természetesen 

családostul is szívesen látunk 

mindenkit.  

 

-Mit takar és mit jelent a kávézód 

neve? 

-Ez egy angol kifejezés, szó szerint 

azt jelenti, hogy teljes kávé, de 

jelenti a legjobb kávét is Ezzel arra 

szerettünk volna utalni, hogy a kávézó 

választékban is, minőségben is és 

kiszolgálásban is a legjobbra, a 

teljességre törekszik, mindenki 

megelégedésére.  

 

-Milyen módszerrel, programokkal 

próbálod a törzsvendégeket 

becserkészni, a vendégkört 

kialakítani?  

-A törzsvendégeink extra 

kiszolgálásban részesülnek. Ha 

betérnek hozzánk, már tudjuk a 

szokásaikat és már az asztalon várja 

őket a megszokott minőségben a meleg 

kávéjuk, a cigarettájuk, vagy a hideg 

sörük, kinek-kinek a kívánsága szerint.  

Szolgáltatásaink:  

-rendezvények szervezése, 

lebonyolítása (születésnapi buli, 

ballagás, stb.) 

-helyben fogyasztható és rendelhető a 

mindig friss sütemény és torta, 

melyekre rendelést is felveszünk. 
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-állandóan kapható fagylalt és jégkrém 

 

-a folyamatos akciók mellett mindig van 

a programokhoz kapcsolódó extra akció 

is  

-az üzletben segíti a kikapcsolódást a 

zenegép, a nagyképernyős tévé 

rengeteg csatornával és az elektromos 

darts is.  

 

-Milyen programjaid, terveid vannak 

a jövőt illetően? 

-Tervezzük a kínálat bővítését. Mindenképpen szeretnénk az internet- 

hozzáférést is biztosítani. A többi 

tervemről egyelőre még nem szeretnék 

nyilatkozni, legyen az meglepetés a falu 

apraja-nagyja számára.  

 

-Befejezésképpen még mit szeretnél 

elmondani? 

-Olyan hamis hírek járják a falut, hogy 

nagyon sok verekedés, rendbontás 

történik a kávézóban.  

Ez nem igaz. 

  

A kávézó egy nyugodt, kellemes kikapcsolódásra alkalmas hely, mindig 

megpróbáljuk a nyugalmat és a rendet 

biztosítani.  

  

Ha olyan viselkedést tapasztalunk, ami 

zavarja a vendégek szórakozását, 

akkor toleránsan intézkedünk, és 

rendre utasítjuk a kellemetlenkedőt. 

Szeretnénk, ha erre továbbra sem 

lenne szükség.  

 

 

 

-Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert kívánunk a további munkához és 

terveitek megvalósításához! 
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A Ligeti ivó virággal díszített ablakai, asztalai hívogatóan kacsintanak rám. 
Látszik az igényes női kéz munkája, esztétikus, kicsit másabb kocsmakép 
kialakításának igénye, mint ami általános, megszokott. A bejárat előtti árnyékos 
fa alatt lévő asztalhoz telepedünk le a vezetővel, Schuller Tiborral, hogy 
beszélgetésünkből jobban belelássunk az ivó „életébe”. Schuller Tibor 
matematika, fizika és kémia szakos tanár és oktatásinformatikus. 

 

-Miért is vállalkozik egy több 

diplomás tanárember egy kocsma 

bérlésére? 

 -Elsősorban a fiam számára 

szerettem volna munkahelyet 

teremteni, mert a környéken erre sok 

lehetőség nem volt. Másrészt a 

család számára egy kis kereset 

kiegészítés a megélhetéshez.  

-Hogyan oszlik meg a vállalkozás 

„terhe” a család tagjain? 

-Az ivóban Levi az alkalmazott, hét 

közben ő szolgálja ki a vendégeket, 

hétvégén én dolgozom. A beszerzést is 

közösen végezzük a fiammal. A család nő 

tagjainak feladata a takarítás és a 

környezet szépítése. A rendezvények 

szervezését a feleségem vállalta fel, mi 

a kivitelezésben segítünk.  

-Milyen programokat szerveztetek 

eddig, milyenek várhatók? 

-A nyáron két programunk volt. Július 

11-én a főzőverseny, melyet 

barátunk, Simon József emlékére 

szerveztünk. 8 csapat jött össze. 

Nagyon finom ételek készültek: 

halászlé, kakas,-pacal,-csülök,- és 

marhapörkölt, tárkonyos vaddisznó 

leves, nyúl sült, tócsni és pacsi. 

Mindenki válogathatott kedvére. A 

zsűri véleménye szerint az első helyezést Bide Attila érte el, ő marhapörköltet 

készített félbevágott sült krumplival és grillezett gombával. A többiek 

másodikok lettek.  A díjakat a Darim Kft, Lakos György, Bobek és Bobek Kft, 

Egyed József, Tóth Kálmánné és a Ligeti Ivó ajánlotta fel.  
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 Augusztus 10-én került sor a 

második rendezvényünkre, a Liget 

Fesztiválra. Az ötlet megálmodója a 

feleségem volt, a szervezést, a 

kivitelezést közösen végeztük. A 

programot a magyar dal napjához 

kapcsoltuk.  

 A fesztiválnak volt egy délutáni és 

egy esti része.  

 Az elsőt mindenkinek szántuk, hiszen 

felléptek a sávolyi óvodások, 

iskolások, a szőkedencsi, a 

balatonkeresztúri táncosok, volt 

zenés gyerekműsor és táncház.  

 Este elsősorban a koncertkedvelő 

közönséget vártuk.  

 A műfajok változatosak voltak, hisz 

hallottunk rock zenekarokat:  

Tulajdonképpen zenekar, Vonalkód 

együttes; volt hip-hop zene Kurucz 

Árpival és két „hazai” együttes a 

populárisabb vonulatot képviselte: a 

TanáRock zenekar és a Dream 

együttes.  

 Lehetett vattacukrot, 

kürtőskalácsot vásárolni és a 

szomjunkat a Ligeti Ivóban olthattuk.  

 A közönség és a fellépő vendégek 

kiszolgálásában egy szorgos kis 

csapat segített bennünket.  

 A liget varázslatos hangulatot 

teremtett, ideális környezetnek 

bizonyult egy óriási kerthelyiség 

kialakításához, mely megtelt a falu 

apraja-nagyjával, akik délután 4 

órától este 11 óráig biztosan találtak 

kedvükre való muzsikát.  

 Minden fesztivál befejezése a 

spontán dalolás, mely az ivóban 

folytatódott hajnali 2 óráig a 

Tulajdonképpen zenekarral és a 

TanáRock együttessel.  
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Elfáradtunk, de valamennyien jól éreztük magunkat.  

 

Ezt a rendezvényünket is sokan 

támogatták és megérdemlik, hogy a 

nevüket felsoroljuk:  

 

Sávolyi Önkormányzat, Szőkedencsi 

Önkormányzat, Bobek és Bobek Kft, 

Full Cafe, Darim Kft, Industrie 

Elektric, Egyed Zsolt, Bogdán Jenő 

és az összes fellépő együttes! 

 

A két rendezvény sikere felbátorít bennünket arra, hogy jövőre újra 

megpróbáljuk és hagyományt 

alakítsunk ki.  

 

Még azt szeretném elmondani, hogy 

búcsúkor újra nyitva volt a kocsma és 

mindenki jól érezte magát, 

kulturáltan viselkedett.   

 

Az általunk felújított tekepályán már 

játszhattak az érdeklődők és ezt 

most is bármikor megtehetik. 

Szeretnék köszönetet mondani a 

Péter Imre által vezetett kis 

csapatnak, akik segítettek ebben a 

munkában.    

 

Tervezzük, hogy szeptembertől 

változtatunk a nyitvatartási időnkön 

és már reggel 6 órakor nyitunk.  

Természetesen ez a kereslettől is 

függ.  

Bízunk Sávoly jövőjében, hisz ez a mi 

jövőnket is jelenti!    

 

-Köszönöm a beszélgetést! Sok 

 sikert kívánok a további 

 munkátokhoz és terveitek 

 megvalósításához! 
       Dr. Szerbné Kramcsák Ilona
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„Legyen ételetek orvosságtok és orvosságtok legyen az ételetek”  

Ezzel a Hippokratész idézettel indult Némethné Nagy Judit cikksorozata a 

gyógynövények jótékony hatásairól. Mostani számunkban is olvashatják ezeket a 

hasznos tudnivalókat, tanácsokat.  

 

RÁKMEGELŐZÉS ÉS- KEZELÉS TÁPLÁLKOZÁSSAL- 2. rész 

Zöld tea: Erős angiogenezist gátló 

hatással rendelkezik, 

s gomba- és 

baktériumellenes 

hatóanyagokat 

tartalmaz. 

A legtöbbet a japán 

zöld teák használnak 

(Sencha-Uchiyama, 

Gyokuro), amelyek a 

forrázást követő 8-

10 perc alatt oldódnak ki a legnagyobb 

menynyiségben. Daganatmegelőző hatása kifejezett a hólyag- és prosztatarák 

esetében, igazoló vizsgálatok folynak a leukémia, az eritrocita-, vese-, bőr-, 

emlő-, szájüreg-, tüdő-, gyomor- és vastagbélrák kialakulását gátló hatásáról. 

Naponta 3 x 250 ml fogyasztása javasolt. 

Vörösbor: Mértékletes fogyasztása – napi 1 pohár (125 ml) 

nőknek, 2 pohár férfiaknak – a daganatok okozta halálozást 

22 százalékkal mérsékli (a más okból bekövetkező halálozást 

25-30 százalékkal); ennél több ártalmas! A legtöbb 

daganatellenes hatóanyagot a mérsékeltebb, esősebb 

éghajlatról származó fajták tartalmazzák, és a mustjuk is jó 

forrás. A rák kialakulásának mindhárom szakaszát képes 

gátolni. Hatóanyagai nagyon hasonlítanak a sejtnövekedés 

csökkentésére alkalmazott gyógyszerekéihez. Mivel gyorsan a véráramba kerülnek, 

közvetlenül hatnak a sejtekre. A vörösbor legkifejezettebben az emlő-, vastagbél- 

és nyelőcsőrák kifejlődését gátolja, de igen hatékony leukémia és melanóma esetén 

is. Napi két pohár 40 százalékkal csökkenti a prosztatarák kockázatát, míg azonos 

mennyiségű sör enyhén növeli a kialakulásának veszélyét. Laboratóriumi körülmények 

között igazolt, hogy hatóanyaga valószínűleg erősíti a sejtek önjavító 

mechanizmusát.  

Csokoládé: A zöldség, gyümölcs, hal és olívaolaj alapú, napi egy-két pohár 

vörösborral kiegészített étrend hatékony segítség a daganatok 

ellen, megtoldhatjuk napi 40 gramm 70 százalék kakaót 

tartalmazó fekete csokoládéval! Késlelteti a daganatok 

kifejlődését! 
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D-vitamin-forrás: A D-vitamin a napfény UV-sugarának hatására alakul ki 

bőrünkben. Egyes felmérések szerint az idősebbek harmada (az északi vidékeken, 

valamint a téli hónapokban kétharmada) D-vitamin-hiányban szenved. Eddig 14 

ráktípus – köztük a vastagbél-, a prosztata-, az emlő- és a petefészekrák – 

kialakulásánál, valamint az áttétek gyakoriságában fedeztek föl összefüggést a 

hiányával. A rákmegelőző étrendnek feltétlenül tartalmaznia kell a D-vitamin-

forrásként szereplő élelmiszereket – halakat, gombát, 

tojássárgáját, tejet és tejtermékeket –, valamint legalább 

negyedórás napozást minimum kétszer egy héten, télen a déli 

órákban (nyáron kevesebb is elegendő)! A rákmegelőzésre és -

kezelésre ajánlott táplálékok fogyasztása jó kiegészítő 

megoldást kínál az alkalmazott gyógyeljárások mellé. Ezek 

szinte minden évszakban megvásárolhatók, és áruk is megfizethető. Csak 

elhatározás és választás kérdése, hogy táplálkozásunk alapját az egészségőrző 

élelmiszerek adják-e, vagy ragaszkodunk a megszokott, hibás táplálkozási módhoz.  
(folytatás a következő számban) 

 

Nyári étekveszélyek 

A nyári meleget és a friss tápanyagokat 

a baktériumok is kedvelik és 

gyakoribbak ilyenkor a különféle 

élelmiszerektől származó 

megbetegedések is. 

Nyáron csak megbízható helyen érdemes 

vásárolni, még inkább be kell tartani a 

tárolási, hűtési és sütési- főzési 

szabályokat. Az étrendre is jó 

fokozottabban ügyelni. Ilyenkor még 

fontosabb, hogy mennyire tiszta egy 

üzlet, illetve az eladók ruházata. Ahol ez 

nincs rendben, ott nem szabad 

élelmiszert vásárolni. A szabályos 

csomagolás fontos, ám leginkább a 

lejárati időre kell figyelni. Hűtendő 

terméket csak ott érdemes venni, ahol 

azt a vásárlás pillanatáig hűtőben 

tárolták. A mélyhűtött termék ne legyen 

zúzmarás, 

 

 

 

 

 

tartalma pedig összefagyott tömb, ha 

alapvetően több darabból álló árúról van 

szó. Mindig a hűtést igénylő terméket 

kell utoljára megvenni, hogy minél 

kevesebb időt töltsön a hűtő- és 

fagyasztószekrényen kívül. A nyers 

darált húst még aznap el kell készíteni, 

mert veszélyes alapanyag lehet. Nyáron 

fokozottan kell ügyelni a tisztasági 

alapszabályok betartására is. A legtöbb 

otthoni ételmérgezést a 

nyers húsról, csirkéről, 

nyers tojásból a 

fogyasztásra kész 

élelmiszerre átvitt 

baktériumok okozzák, ezért gyakran kell 

kezet mosni és más-más edényben, 

vágódeszkán hasznos foglalkozni a 

hússal vagy más nyersanyaggal, illetve 

készétellel.  
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS KAPOSVÁRON 
2008. április 20. 

 

 

Operettet játszani kell, operettet játszani jó. Ezt tartják a kaposvári teátrumban, 

ahol a sokhelyütt lekezelt műfaj egyik gyöngyszemét, a Fekete Pétert "hangszerelte 

újjá" Znamenák István.  

 „Zágon István, Somogyi Gyula és Eisemann Mihály Fekete Péter című revüje nem a 

tradicionális operettek világából való. Éppen ezért tetszett meg Znamenák Istvánnak, aki 

nem csak a zenét, hanem a darab történetét is elég érdekesnek találta ahhoz, hogy színre 

vigye az előadást a társulat.  

- Ez a zenés darab egyáltalán nem tartozik a klasszikusok közé, mert Eisemann világa egy 

dzsesszesebb, modernebb hangzás – mondta a rendező. – Másrészt azért az eléggé érdekes 

sztori, amikor valaki részvénytársaságot alapít mások balszerencséjére. Ez olyan magyaros 

dolog, s mi leginkább magunkon tudunk teli szájjal nevetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előadás egyik látványos jelenete  

S hogy szinte semmi sem változik – legalábbis ami a közmorált illeti –, arra bizonyíték, hogy 

a történet hűen tükrözi a mai magyar erkölcsi közállapotokat. A sármos Lucien Ouvrier 

szerepében feltűnő kaposvári Szabó Kimmel Tamás vendégjátéka azért is jelent külön 

örömet a színház vezetői számára, mert a Török Tamás vezette Déryné Színtársulat 

egykori oszlopos tagja a főiskolán. Ascher Tamás osztályában is bebizonyította, hogy lehet 

rá számítani a Csiky színpadán. 

Szükségünk volt egy fiatal bonvivánra, aki jóképű és jól énekel. Ascher Tamás ajánlotta a 

fiatal kaposvári tehetséget, akit Mohácsi János és jómagam is megnéztünk. 
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A szereposztás persze amúgy is pazar, hiszen színre lép többek között Sarkadi Kiss János, 

Varga Zsuzsa, Sipos Eszter, Nyári Oszkár, Nagy Viktor, Csapó Virág, Mózes Balázs, Lugosi 

György, Grisnik Petra, Kósa Béla, Mester Szilvia, Karácsony Tamás, Lestyán Luca, Végh 

Zsolt, Vékes Csaba, Tóth Nóra, Urbanovics Krisztina, Fábián Zsolt, Molnár Gusztáv. A 

díszletet a rendező, Znamenák 

István tervezte, de mint mondta, 

nagy segítséget jelentett a 

színház műszaki vezetőjének, 

Szalai Józsefnek a segítsége. A 

jelmezeket Cselényi Nóra 

tervezte, a koreográfus Kadala 

Petra, a zenei vezető Kerényi 

Gábor, a súgó Csorba Mária, az 

ügyelő Kónya József, míg a darab 

segédrendezője Váradi Szabolcs.” 

A képen Szabó Kimmel Tamás és 

Sarkadi Kiss János 

A fenti sorokat bátran idézhetem a színházkritikus tollából, hisz úgy érzem, hogy az 

előadás mindannyiunk számára felüdülést, kikapcsolódást és igazán jó szórakozást 

jelentett.  

Jó lenne, ha egyre többen élnének azzal a lehetőséggel, amit a színház látogatások 

megszervezésével nyújt a falu vezetése, hisz most is csak a színházjegyet kellett 

megvennünk, a busz költségét az önkormányzat fizette.  

Higgyék el, hogy az élő előadást nem lehet sem a televízióban, sem a DVD-n nézhető 

filmekkel egy lapon említeni. A színház varázsát nem lehet mással helyettesíteni! 

Külön megköszönöm 

mindannyiunk nevében 

Pálfi Lászlónénak a 

fáradozását és 

lelkesedését, ahogy időt 

és energiát nem kímélve 

szervezi a 

színházlátogatásokat. 

Remélem a következő 

színházlátogatásokon 

egyre többen veszünk 

részt!  

            Szabó Lászlóné                                       Varga Zsuzsa és Sarkadi Kis János         
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Így főzünk-sütünk Sávolyon 

 „Rossz szomszédság török átok” – mondja egy régi közmondás. Ez valóban így van, 

de én nem erről, hanem a „jószomszédságról” szeretnék szót ejteni.  

 Gyerekkori emlékeim között szerepel az a kép, hogy édesanyám, ha valami újat, 

finomat főzött-sütött, mindig egy kistányérra, kislábasba kóstolót rakott és engem 

szalasztott vele a szomszédba, hogy vigyem át.  

 Életem során több alkalommal is költöznöm kellett, és ez a kép, ez a gyerekkori 

emlék elkísért. Bárhová kerültem, igyekeztem jószomszédi kapcsolatot kialakítani. 

Ez Sávolyon is így történt. Áldott, jó szomszédjaim vannak: Kovács Lajosnéék, 

Béres Sándornéék. A jó szomszédsághoz az is hozzájárul, hogyha „mi” (ők és én) 

finomat, újat sütünk-főzünk, kóstolót viszünk-adunk-kapunk egymástól.  

 Gondolom ez így van nagyon sok szomszédságban élő sávolyival is. Hisz mi 

magyarok szeretünk sütni-főzni, kreatívak vagyunk a sütés-főzés terén és a 

szívünk-lelkünk nyitott, szeretetteljes. Szeretünk adni, kapni, vendégszeretők 

vagyunk. 

  

Ezekből kiindulva szeretnénk újságunkban új rovatot indítani: 

 

rovatot, ahol mindig valakit, egy kedves sávolyi háziasszonyt mutatnánk be, s ő 

valami receptet ajánlana nekünk, tenné közkinccsé az ő sütő-főző tudományát, jó 

tanácsokkal látna el minket. 

 

E rovat beindítása elején én vállaltam fel a bemutatkozást, a receptajánlást. 

Kérnék jelentkezőket, akik szívesen vállalkoznának bemutatkozásra, kipróbált 

receptjeik bemutatására. 

Tudom, hogy mindenkinek van ilyen receptje, amivel elbűvölte már a vendégeit, 

barátait, talán a szomszédait is. Sávolyi lányok, asszonyok, nagymamák, 
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Remélem közösen sok finomságot kifőzünk-sütünk majd. Az én receptajánlásom két 

régi étel. Mindkettő a szülőfalumból, Garadnáról (BAZ megye) származik. Szegény 

parasztemberek étke volt. A magyar parasztság régen hetente egyszer, vasárnap 

főzött csak húst, de a nehéz fizikai munkához energiadús ételekre volt szükségük.  

Így ki kellett találniuk olyan húsnélküli ételeket, amelyek pótolták a húst. 

Megfigyelhető a régi ételeknél, hogy a paraszti háznál található alapvető 

növényekből, termékekből állították össze: burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, 

petrezselyemzöld, tojás, zsír, stb.  

 

Az én receptjeim is ilyenek: 

 

Szegény ember fasírtja, tócsni: 
6-8 darab közepes burgonyát 

(lehetőleg régit) nyersen 

lereszelünk, egy tojással, 

vöröshagymával, fokhagymával, 

ízesítés szerint sóval, borssal, 

esetleg Delikat8-cal jól elkeverjük, 

vágott petrezselyem zöldet adunk 

hozzá és annyi csapott kanál 

lisztet, amennyi a burgonya. Forró 

zsírban vagy olajban kisütjük, 

tejföllel esetleg savanyúval 

kínáljuk. Kipróbáltam újkrumplival és úgy is finom, sőt hallottam fele krumpliból és 

fele tökből is. Ki kell próbálni! 

 

Régen is szerettek nassolni az emberek, így finom, egyszerű édességeket is 

kreáltak, mivel nem volt chipps, csomagolt édes sütemény, cukrászda, ahol szem-

szájnak ingere szerint válogathattak volna. Íme, egy könnyen elkészíthető, régi 

édesség receptje.  

 

Krumpli perec:  
6-8 darab szép nagy burgonyát héjával főzzünk meg és azon 

forrón, ha megtisztítottuk, törjük át. Ha meghűlt, adjunk 

hozzá egy tojásnyi zsírt, egy egész tojást és egy sárgáját, 

egy jó csipet sót, 6-8 evőkanál lisztet. Mindezekkel gyúrjuk 

össze és dolgozzuk ki jól. Ekkor ujjnyi vastag hengereket 

nyújtva formáljunk belőle csinos, kerek pereceket. Forró 

zsírban, olajban süssük ki. Vaníliás vagy fahéjas porcukorba 

hempergessük meg még melegen és frissen tálaljuk. Jó 

étvágyat!                       Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 
 

D. Tóth Kriszta: Lolával az élet  
Anyának lenni a világ legnagyobb kalandja. A hagyományok, szokások és előítéletek 

miatt jó ideig csak áhítattal illett írni róla. Pedig anyának lenni tanulási, érlelődési 

folyamat is, tele kétségekkel, riadalmakkal és persze rengeteg boldogsággal. A Nők 

Lapja hasábjain két éve olvashatjuk D. Tóth Kriszta kislányáról, Loláról szóló 

történeteit. A könyv több ennél: nem egyszerűen a cikkek válogatott füzére, 

inkább Kriszta története. Nem babanapló, hanem kalandregény. Igaz történet, 

valós szereplőkkel, kíméletlen őszinteséggel, kedves humorral. 

 
 

 

 

 

 

 
Karafiáth Orsolya: A Maffia-klub  
A regény lírai vallomások sora, tizenkét nő monológja, akik egykor főiskolai 

barátnőkként, sőt elválaszthatatlan „maffiázókként”, a Café X félvilági díváiként 

habzsolták az életet, és akik évek múltán újra összejönnek, hogy megfejtsék annak 

a férfinak a titkát, akihez mindannyiuknak köze volt... 
 
 

 

 

 

 

Mansell, Jill: Miranda nagy tévedése  
Miranda egészen odavan, amikor megismerkedik Greggel. A pasi jóképű, lelkes, és 

kitűnő a humora. Minden nő arra vágyik, hogy ilyen férfi vigyen színt az életébe. 

Jóságos ég, ez a fickó gyakorlatilag tökéletes! Vagy mégsem? 

Miranda legnagyobb szerencséjére a férfiak olyanok, akár a buszok: az ember néha 

már beleőszül a várakozásba, aztán egyszerre mindjárt három is befut. Csak aztán 

nehogy rossz irányba induljunk… 

Jill Mansell szellemes, fordulatos női regényeit lehetetlen letenni. Tökéletes 

kikapcsolódás, és olvasás közben végig azt érezzük, mintha a legjobb barátnőnkkel 

beszélgetnénk. Ő is, mi is pontosan tudjuk, manapság milyen nehéz nőnek lenni, de 

mégsem megoldhatatlan feladat. Jill Mansell Bristolban él gyermekeivel és férjével, 

és minden idejét az írásnak szenteli. Népszerű regényeit eddig több mint 3 millió 

példányban adták el és számos nyelvre lefordították szerte a világon. 

 
 
 
 

http://bookline.hu/control/producthome?id=68809&type=22
http://bookline.hu/control/producthome?id=68405&type=22
http://bookline.hu/control/producthome?id=65712&type=22
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AKTUÁLIS# AKTUÁLIS# AKTUÁLIS# AKTUÁLIS

Köszönjük 

valamennyi 

sávolyi 

anyukának, 

nagymamának, keresztmamának, 

kedves szomszédnak, akik a delikát8 

főzzünk játszóteret! Verseny során 

az üres ételízesítős tasakok 

gyűjtésével segítették, erősítették 

részvételünket ebben a játszóteret 

nyerhető akcióban. Az első 

sorsoláson sajnos nem állt mellénk 

Fortuna, de az utolsó sorsolás még 

hátra van. Kérjük, hogy szorítsanak, 

szurkoljanak és imádkozzanak, hogy 

most szerencsénk legyen.  

Még egyszer mindenkinek nagyon 

köszönjük a sávolyi gyerekek 

nevében! 

SAJNÁLATTAL VETTE 

ÖNKORMÁNYZATUNK, HOGY A TAVALYI 

2007-ES ÉVBEN ELŐSZÖR MEGHIRDETETT 

ÉS EREDMÉNYESEN LEZAJLOTT VIRÁGOS, 

TISZTA UDVAR MOZGALMUNKRA A 2008-

AS ÉVBEN NEM JELENTKEZETT SENKI. 

 

ÉRDEKLŐDTÜNK A LAKOSSÁGTÓL ÉS 

SÉRTŐDÉKENYSÉGET TAPASZTALTUNK A 

VÁLASZOKBAN. 

 

A PÁRTATLAN ÉS SZAKÉRTŐ ZSŰRIT 

PONTOSAN AZÉRT KÉRTÜK FEL, HOGY MÉG 

VÉLETLENÜL SE MERÜLJÖN FEL ANNAK A 

LEHETŐSÉGE, HOGY ELKÖTELEZTE MAGÁT 

TESTÜLETÜNK VALAMELYIK VERSENYZŐ 

VIRÁGOS PORTA MELLETT. 

EZEKEN TÚLJUTVA, REMÉLJÜK, HOGY A 

2009-ES ÉVBEN ÚJRA TUDJUK INDÍTANI 

EZT A KEZDEMÉNYEZÉST, MERT 

VÉGIGJÁRVA FALUNK UTCÁIT, SZEBBNÉL 

SZEBB VIRÁGOS, RENDEZETT PORTÁVAL 

TALÁLKOZUNK. 

KÉPVISELŐ TESTÜLET 

 

A NÉGY KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉVŐ ORVOSI 

RENDELŐ FELÚJÍTÁSA MAJDNEM TELJESEN 

MEGTÖRTÉNT. 2008. AUGUSZTUS 13-ÁN 16 

ÓRÁRA TÁRSADALMI MUNKÁT SZERVEZTÜNK, 

HOGY KITAKARÍTSUK A RENDELŐ LAKÓRÉSZÉT. A 

FELHÍVÁSRA 17 LELKES HÖLGY JELENT MEG. 

CSILLOGOTT, RAGYOGOTT A DOLGOS-SZORGOS 

KEZEK NYOMÁN AZ EGÉSZ ORVOSI LAKÁS. A 3 

ÓRA ALATT MÉG A GARÁZST ÉS A TÁROLÓKAT IS 

KITAKARÍTOTTUK. AZ Ő MUNKÁJUKÉRT 

MONDUNK KÖSZÖNETET: ŐRI LÁSZLÓNÉ, 

LÁNCZETH JÓZSEFNÉ, ORSÓS JÓZSEFNÉ, KÓCZA 

MÓNIKA, SZŐKÉNÉ HORVÁTH TÍMEA, VIDA 

TIVADARNÉ, DR. SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONA, 

PÉTERNÉ HERCEG ZSUZSANNA, TAMÁS 

VIKTORNÉ, SONKOLY JULIANNA, KOLTAI 

ANDREA, SZABÓ LÁSZLÓNÉ, OSVÁTH LAJOSNÉ, 

MULASITS IMRÉNÉ, ÜSTNÉ SZÉP GYÖNGYI, 

TÓTHNÉ LAKATOS GYÖNGYI, TÓTH RÉKA. A 

KÉPVISELŐ TESTÜLET NEVÉBEN:                   

DR. SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONA 

 

Anyakönyvi hírek 

                  Születések: 

             Szíjártó Péter (április 14.) 

             Szabó  Lili  (május 18.)  

             Bogdán Zsolt (augusztus 8.)    
 

               Házasságkötések: 
         Orsós Brigitta és Bogdán Zsolt  

                   (június 14.)     

                   

                  Halálozások:                                                                                                                                                              
               Kispál Viktorné (62 év) 
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S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó  
 

 

 

Merjünk álmodni! 

A sávolyi MotoGp pálya látványterve 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14.  ●  Felelős kiadó: Bobek 

József István Polgármester  ●  Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: Dr. Szerbné 

Kramcsák Ilona, Pálfi Lászlóné, Osváth Roland  ●  Megjelenik negyedévente ● 

Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com, savolykonyvtar@freemeil.hu
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