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SÁVOLYI HÍRMONDÓ 

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam III. szám 2008. december

 

Ó gyönyörű szép, titokzatos éj.... 

 
 

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj! 
Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél. 

Kisdedként az édes Úr 
Jászolában megsimul 

Szent Karácsony éjjel! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér! 
Hópehely, ostya, csöpp búzakenyér. 

Benne, lásd, az édes Úr 
Téged szomjaz, ráborul, 

Egy világgal ér fel!  
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2008. november 6.: pillanatképek az Alapkőletételről 
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„A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, 

néhány szép pillanat az évekre nem vigasz. 

Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát, 

de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!” 

Berkes Gábor 

Közeleg a szeretet Ünnepe a Szent Karácsony, családi körben töltve az időt lassan készülve 

az Új Évre, az új kihívások felé. Miközben megpihenünk számot adunk az elmúlt időszak 

történéseivel, végre hajtott feladatok jól eső érzésével, a még meg nem oldott feladatok 

gondolataival zárjuk az évet, az idei 2008-as esztendőt. 

Mostanában sokan tették fel a kérdést: „ Hogy zárja Sávoly az esztendőt?”, „Hányast 

adna Polgármester Úr az idei évre?” 

Nem is olyan könnyű erre válaszolni, legalább is én nem tudok.   

Sávoly a 2008-as esztendőben elindult egy olyan úton, amiről remélem letéríteni nem 

könnyű. A fejlődés útján, a túlélés útján, egy olyan úton, ami nem csak magára a mi kis 

községünkre van nagy hatással, hanem a környékünkre Marót-völgyére, a marót-völgyi 

településekre is.  

Azok, akik kétkedve fogadták az elmúlt esztendőben, azok ma már hisznek, hisznek a 

kis települések lehetőségeiben is.  

Itt az ideje viszont annak is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik 

megteremtették a lehetőséget számunkra, akik a mindennapi munkájukkal elősegítik, hogy 

Sávolyon megvalósulhasson a páratlan megaberuházás.  

Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki elősegítette, elősegíti, és 

elősegíteni fogja Sávoly fejlődését. 

 

De álljunk meg, adjuk át magunkat az Ünnepeknek és hagyjuk a munkát jövőre, 2009-

re! 

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Mindenkinek! 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT SÁVOLY! 

Bobek József 
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Balatonring 

Szeretném megosztani Önökkel azt a felejthetetlen örömünket és élményünket, amelyre 

községünk Képviselőtestületének tagjai is hivatalosak voltak. 2008. november 6. csütörtök, 

10 óra- Sávoly község életében történelmi pillanat ez a nap, mert a Gyorsasági Motoros 

Világbajnokság magyarországi futamának otthont adó Balatonring rendkívüli 

sajtótájékoztatóval és fogadással egybekötött ünnepélyes alapkőletételének a tanúi 

lehettünk.  Az eseményen jelen volt többek között Bajnai Gordon Nemzeti Fejlesztési és 

Gazdasági Miniszter, Vicente Cotino úr, a beruházó spanyol Sedesa csoport elnöke. Ők adtak 

érdemi tájékoztatást a MotoGP nemzetközi versenypálya építésével kapcsolatosan. Nagyon 

sajnáltuk, hogy nem értettük Cotino úr szavait. Az eseményen még számos fontos 

személyiség jelen volt, jóleső érzés volt ilyen nagy emberek közelében lenni. A rendezvényen 

Talmácsi Gábor világbajnokunk is részt vett, vele közös fotó is készült. Az ünnepélyre Bide 

János díszpolgárunk is hivatalos volt. A sajtótájékoztatóra nagyon sok hírközlő szerv jött el, 

hogy hírül adják az egész országnak ezt a nagy eseményt, valamint a versenypálya építését. A 

sajtótájékoztató és az állófogadás Sávoly határában, a MotoGp versenypálya területén 

felállított nagy sátorban történt. Gyönyörű látvány fogadott bennünket, a nagyon kedves és 

fiatal személyzet itallal és pogácsával kínálta az érkezőket. A svédasztalon gusztusos 

falatkák kínáltatták magukat. Boldogok vagyunk, hogy ilyen esemény történt a faluban és 

reméljük, hogy 2009-ben tanúi lehetünk a beruházás átadásának és részt vehetünk a község 

határában megrendezésre kerülő motorversenyen is. Reméljük, hogy fellendül a falu élete 

ettől a beruházástól és nagyon sok családnak biztosítja majd a megélhetést, jobbra fordul az 

életük. Számomra feledhetetlen ez a nap.  

Horváth Lászlóné képviselő 
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FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS, 2008. 11.14. 

Az Önkormányzati Törvény értelmében a polgármesternek és a 

képviselő testület tagjainak évente legalább egy alkalommal 

közmeghallgatást kell tartani. E fórum az éves munka 

értékelése, valamint az aktuális feladatok megbeszélése közösen 

a falu lakosságával. Szokatlan módon történt a fórum 

összehívása, hisz sem a képviselők, sem a lakosság még két 

nappal előtte semmiről sem tudott. Bobek József István 

polgármester falugyűlés keretében tudatta a lakossággal, hogy 

Sávoly község szennyvízcsatornázása 2008. nov. 17-én indul. A 

falugyűlésen megjelent a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt 

képviselője, valamint a Sedesa spanyol befektető cég 

megbízottja. Ismertették, hogy az induló belterületi szennyvízcsatorna 4.6 km hosszan 283 bekötési pontot 

tartalmaz. A csatornarendszer és a befogadó tisztítómű a lakosság részére ingyenes, melyet 2009. január végére, 

illetve április 30-ig szeretnének átadni. Megkezdték a MotoGP 

pálya építését. A területen található fákat a befektető a 

lakosság számára tűzifának felajánlotta, cserébe a területet 

tisztán kell visszaadni. A közmeghallgatás keretében Bobek 

József István polgármester úr elmondta az év legfontosabb 

munkáit: Átadták az M-7-es autópálya sávolyi szakaszát. 

Újraaszfaltozták a Szabadság utcát, lekövezték az Ady utcát, 

kiárkolták a falu összes utcáját. Változott a falukép: a 

földeladásból kapott pénzből több ház is megszépült, 

korszerűsödött. Felújításra kerültek a templomi és temetői 

keresztek. Az egyház, az iskola és az egészségügy megmaradása 

fontos, amiért továbbra is küzdünk. Iparűzési adóból 25 millió 

Forint folyt be, de 18 millió Ft-t vissza kellett fizetni. Az iskola 2,5 millió Ft eszközvásárlásban részesült. A község 

20 millió Ft-t kapott az értékesített földutakból, árkokból a MotoGP területéről, melyet működtetésre fordítottunk 

(tartalékalapot képezve. a szerk.). A képviselők a következőket 

mondták el munkájukról:  

Szőke Csaba alpolgármester: az ifjúságot nem sikerült 

megszólítani, tartalmas sport, kulturális és turisztikai 

programokra.  

Tóth Kálmán képviselő: két alkalommal került sor kispályás 

labdarugó mérkőzésekre, több alkalommal szabadidőben fociztak. 

Asztaliteniszben és tekézésben 10-12 fő volt érdekelt. A boros 

gazdáknak borkóstolót szerveztünk.  

Osváth Lajos képviselő: a falu időseit évente kultúrműsorral, 

vacsorával, pénzzel ajándékozzuk meg. Az egyedülálló időseket, 

az arra rászorulókat tűzifával segítjük.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona képviselő: hagyománnyá vált a templomban megrendezett Adventi koncert, öregek napi 

gyermekműsor, iskolai rendezvények, játszóház a könyvtárban és a postán. A község virágosításáért sikerült 

aktivizálni az asszonyokat.  

Horváth Lászlóné képviselő: a szociális segítség leginkább az öreg, egyedülálló személyeknél kell. Főleg gyógyszer, 

betegség, ruházat és tüzelő szerepel a segélykérésekben.  

Lakossági felvetés volt a Nagykanizsa-Budapest autóbusz –járat sávolyi megálló megszűnése. Felvetették, hogy az 

általános iskolai átkelőnél valamilyen sebességcsökkentő eszközt helyezzenek el a gyerekek biztonságosabb közlekedése 

érdekében. Megkérdezték az OTP-nél vezetett LTP számlák sorsát. Javaslat, hogy legalább 4 évig tartsák fenn, így 

marad az állami támogatás, ha lakásfelújításra használják.     Tóth Kálmán képviselő 
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Szeptember óta készül térségünk honlapja, a www.marotvolgye.hu. Már sokan ismerik, és a 

statisztikákból kitűnik, hogy egyre többen rendszeresen látogatják. Vágó Zoltán készíti, 

tölti fel a küldött anyagokat. Láthattuk őt a községben többször is fotózni, igyekszik a 

rendezvényekre is eljönni. Sávolyi segítője, munkatársa Pálfi Lászlóné könyvtáros. Kíváncsi 

voltam Zoli bácsira és szeretném őt bemutatni az újságban, hogy a falu lakossága is 

megismerkedjen vele. Megkerestem kérdéseimmel, melyekre nagyon készségesen válaszolt.  

              Vágó Zoltán portréja 

 Hol végezte a tanulmányait? Mit tanult? 

Pécsen születtem és ott nőttem fel, de a 

számítástechnikát nem tanultam, mert a 

hatvanas-hetvenes években, amikor 

iskoláimat végeztem nem létezett még 

személyi számítógép. Egyébiránt szakmunkás 

vagyok, dieselmozdony szerelő a szakmám, 

bár azt sohasem gyakoroltam.  A számítás 

technikával csak 1997-ben ismerkedtem 

meg, amikor is korábbi munkahelyemen -ahol 

raktárosként dolgoztam- a 

nyilvántartásokhoz bevezették a számítógép 

használatát. Nagyon nem szertettem, de 

muszáj volt használni.  Egy év múlva már 

itthon is volt gépem, és elkezdtem 

honlapokat készíteni.   

 Mikor döntötte el, hogy fotózni szeretne? 

Az eltelt idő során előbb hobbi szinten, 

mostanában már "professzionális" módon is 

foglalkozom, honlap szerkesztéssel.  

A honlapok készítése közben jelentkezett 

igény a fotózásra, megkedveltem, 

megszerettem és ma is szívesen fotózok.  

 

Van-e szabadideje a munkája mellett? Ha 

igen mivel tölti? 

 Novemberben múlt egy éve, hogy 

otthagytam a korábbi munkahelyemet és az 

óta igyekezem megélni a hobbimból. Ebből 

következik a kérdésedre a válasz, nincs 

szabadidőm és ez a munkám. Hozzáteszem, 

nagyon szívesen csinálom, és aki már 

dolgozott munkahelyen, az tudja, annál nincs 

jobb, ha valaki azt csinálja, amit szeret. Én 

38 évig dolgoztam változatos munkát 

végezve, mégis meguntam, és mivel 

megtehettem, inkább választottam a 

kockázatos magánvállalkozást. 

 Mennyi ideig tartott kitanulni a szakmát? 

Nem vagyok szakképzett fotós. Amit tudok –

nagyon keveset- a fotózásról azt 

barátaimtól tanultam. Szerencsémre van 

közöttük Európa Díjas operatőr is, de sokat 

segítettek mások is. Magunk közt szólva: a 

legnagyobb segítségem viszont a gép maga!  

Ezek a mai gépek sok mindent megcsinálnak 

helyetted és kisegítenek a tudatlanságodból. 

Az igazi fotós még mindig a filmes gépet 

tatja a fényképezőgépnek, és azt hiszem, 

igazuk van. Én semmire sem mennék egy 

filmes géppel, sajnos…
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Milyen rendezvényekre hívják Önt? 

Hívni sem kell! Megyek én magamtól! Pláne ha tudok 

róla. Mivel van egy Marcali Portál nevű internetes 

„hírlapom” ahol nagyképűen felírtam, hogy:  „… a 

kistérség centruma” ezért teljesítendő az önként 

vállalt feladatot, igyekszem minden rendezvényre 

elmenni a kistérségben. Természetesen nem jutok el 

mindenhova.  

Ha arra gondolsz, hogy járok-e lakodalmat fotózni? 

A válaszom nem. És iskolai tablót sem vállalok, az 

legyen a fényképészek dolga. Nem tanultam a 

szakmát, és ezért nem is vállalnám a kockázatát, 

hogy bárkinek - az élete egyik legfontosabb 

eseményéről - készített képeket elrontsam.  

Fényképezett-e olyan helyzetet, amit Ön is 

„cikisnek” érzett? Vagy kényelmetlenül érezte 

magát? 

Szerencsére nem, és nem is törekszem rá. 

Alapelvem, hogy ha lehet nem ártok, és ha lehet, 

inkább a jót mutatom meg. Szomorú és brutális a 

világ, én inkább választom a szépet, és próbálok 

olyan képeket készíteni, amelyek segítenek egy kis 

jókedvet hozni a hétköznapokba. Rendszeresen 

kapom a tűzoltóktól a képeket a hírportálomra, és 

sajnos vannak közöttük nagyon borzasztó képek is. 

Sohasem teszem fel azokat. Borzasztó az élet 

maga, minek azt még hangsúlyozni? Ez persze nem 

újságírói magatartás, de én nem is vagyok újságíró 

Viszont valószínűleg jól gondolom, hogy az emberek 

többsége jobban szereti a szépet, mert a Marcali 

Portált naponta több százan megnézik.  

De a kérdésedre pontosabban válaszolva általában a 

fotóalanyaim tartják cikisnek magukat.  Hogy-hogy 

nem, például ha egy tanulmányi versenyen kiválóan 

szereplő lányról kell az iskolai honlapra képet 

készítenem 19 kép „cikis”, de a huszadik jó lesz!  

Milyen visszajelzéseket kap a honlappal 

kapcsolatban? 

 

Szerencsére pozitív a megítélése a munkámnak, 

legalábbis a szemembe ezt mondják!  Mindenesetre 

ma már közel húsz honlapot tartok karban. Ezek 

közül van, amivel naponta foglalkozom, és van, amivel 

csak havonta egyszer-kétszer. Eddig komoly panasz 

nem érkezett és remélem ez így is lesz! 

Hogy került kapcsolatba Sávollyal és hogy jött 

létre a marotvolgye.hu? 

A kapcsolat úgy jött létre, hogy a szegerdői 

Polgármester Asszony, az Erzsike keresett meg, 

hogy a falujuknak kellene egy honlap, mert nincs 

megelégedve a jelenlegi szegerdo.hu állapotával. 

Miután kiderült, hogy egy szerződés miatt nem 

lehet "elvinni" a honlapot a mostani szolgáltatótól, 

javasoltam, hogy hozzanak össze a környékbeli 

településekkel közösen egy "Portált" ahol a híreiket, 

eseményeiket közölni tudják a lakossággal. Tetszett 

neki az ötlet, felvetette a közös ülésükön és miután 

a Bobek József polgármester úr is, és a többi 

település is partner volt, létrehoztuk a 

marotvolgye.hu hírportált. A dolog úgy működik, 

hogy a kapott anyagokat én felrakom a honlapra és 

az ehhez szükséges munkát elvégzem. Ha tudok, 

akkor elmegyek személyesen is a rendezvényekre és 

tudósítok is. 

Köszönöm szépen a beszélgetést. További jó 

munkát kívánok és minél több sávolyi hírt, 

tudósítást a honlapra!              

Bogdán Henrietta középiskolás 
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ÖREGEK NAPI VACSORA 

Sávoly község Önkormányzata a hagyományokhoz híven ez 

évben is megrendezte a szép korúak ünnepségét, amelyre 

november 21-én került sor. Minden idősnek személyre szóló 

meghívót nyújtottam át és szeretettel meghívtam. 

Örömünkre szolgált, hogy szép számmal megjelentek a 

meghívottak az ünnepségen.  

Bobek József István polgármester úr szívélyes köszöntője 

után az óvodások kedveskedtek műsorukkal a nagymamáknak 

és nagypapáknak. Ezt követően került sor az iskolások 

szavalataira és az énekkar szereplésére. A felkészítő 

óvónőket és tanárokat köszönet illeti meg a színvonalas 

műsorért és a szép, ízléses ajándékért, amelyet a szereplő 

gyerekek ajándékoztak a jelenlévő hallgatóságnak. 

Mindezek után a polgármester megkérte az időseket, hogy 

szíveskedjenek lefáradni az iskola tornatermébe vacsorára.    

 

 

 

 

 

 

A vacsora elfogyasztása előtt még külön köszöntötte 

virágcsokorral és édességgel a jelenlévő legidősebb 

asszonyt, Csesztregi Péternét. A legidősebb férfi, Szarka 

József is meleg szavakkal köszönte meg az üveg italt és az 

édességet.  

Az étel nagyon finom volt. Mindenki meg volt elégedve a 

kiszolgálással. Külön köszönet illeti meg a konyhai 

dolgozókat és az élelmezésvezetőt a fáradságos munkáért. 

A vacsora után jó hangulat kerekedett, nótaszótól volt 

hangos a terem. Az idősek távozásukkor a polgármester 

úrnak megköszönték a vendéglátást és megelégedésüket 

fejezték ki az esttel kapcsolatban.  Szeretnénk, ha a jövőre 

is megrendezésre kerülő ünnepségre még többen jönnének 

el.  
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Mindenkinek köszönetet mondunk, aki munkájával hozzájárult az est sikeres megrendezéséhez.                                                               

Osváth Lajos képviselő 
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KIRÁNDULÁS BADACSONYBA 

Augusztus 22-én, pénteken egy kis csapat kirándult Badacsonyba, 

Pálfi Lászlóné Ibolya szervezésével. A sávolyi klub áprilistól 

augusztusig összegyűlt pénzéből finanszírozva az utazás alatt 

felmerülő költségeket.                                                                                                                                                             

Kora reggel, álmosan még, de nagy-nagy várakozással - busszal - 

indult a 15 gyermek és 8 felnőtt kísérőből (szülő, nagyszülő, 

pedagógus) álló társaság. Balatonszentgyörgyig tartott a 

buszozás, ahol a vonatra várakozás egyhangúságát a csomagokban 

rejtegetett reggelire szánt elemózsia elfogyasztásával 

enyhítettük.  A Fonyódig vonatozást kivétel nélkül minden 

gyermek élvezte, hiszen nincs minden nap részük ebben. Itt végre 

hajóra szállt a csapat, mert az aprók és nagyok is ezt várták csak 

igazán. A katamaránról a Balaton közepén hajózva gyönyörű 

panoráma tárult elénk, csattogtak a fényképezőgépek. A 

badacsonyi hatalmas hegyet látva, el sem akartuk hinni, hogy oda, 

egészen a tetejére fel fogunk mászni. A hajóról leszállva 

nekivágtunk a dimbes-dombos útnak. Néhányszor meg kellett 

pihennünk, mert igencsak megerőltető dolog a hegyre való séta. A 

Kisfaludy-házhoz érve egy nagyobb szusszanás után indultunk a 

forrásig, majd onnan fel a hegyre. Az idősebbek és a legapróbbak 

az árnyas fák alatt várták a bátrabb, merészebb útnak indulókat, 

akik a kilátó felé vették az irányt. Meredek, kavicsos, fárasztó út 

várt rájuk, az erdőben haladó csodás ösvényen. Elszánt túrázóink 

alaposan elfáradtak a felfele vezető úton. Mindezért a 

kalandorokat célba éréskor a csodás balatoni táj látványa kárpótolta. A nehéz felfele menet után a lefele menet sem volt 

könnyebb. A várakozókhoz érve a hegyet járt osztag nem győzte mesélni az átélt kalandokat. Így már a teljes társaság 

indult a lejtőn a hajóállomás fele, a kilátásba helyezett, jól 

megérdemelt ebédért. Ibolya minden gyermeket megvendégelt. 

Hot-dogot, vagy sajtos lángost (aki mit kívánt) és üdítőt kapott 

minden résztvevő. Az ebéd a társaságnak nagyon jól esett, 

hiszen már farkaséhes volt mindenki. Desszertként 2 gombóc 

fagyit nyalhattak a gyerkőcök. Ez után már a hajó indulásáig csak 

annyi időnk maradt, hogy az otthonmaradt családtagoknak apró 

meglepetést válasszunk a bazársoron. Mindenki maradt volna 

még, azonban a hajó már a kikötőben várt ránk.  A déli parton 

pedig már a vonat is az elcsigázott utasokra várt. 

Balatonszentgyörgytől ismét busszal utaztunk hazáig. Itt már 

nem csak a kicsik, hanem a kísérők is elcsigázottak voltak. A 

kimerültségtől függetlenül egytől-egyig jól éreztük magunkat, 

nagyon jó kis csapat verődött össze, kellemes élmény marad 

mindannyiunk számára. Már azt tervezgetjük, hogy jövőre egy 

másik úti célt választva megismételjük.      

 Köszönjük Ibolyának a lehetőséget, a kellemesen együtt töltött 

napot. Egész évre kívánunk a munkájához sok sikert és jó 

egészséget, hogy jövőre is szervezhessen a falu apraja-

nagyjának ilyen felejthetetlen kirándulást.  
Péterné Fazekas Veronika 
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Az ősz elején meghirdettem a lehetőséget, hogy színházbérletet 

lehet vásárolni a Marcali Kulturális Központba szóló előadás 

sorozatra. A Kalocsai Színház vendégszereplésében három darabot 

nézhetnek meg a jelentkezők. November 25-én volt az első előadás, 

A miniszter félrelép című fergeteges vígjátékot nézhettük meg. 

Sokat nevettünk, sokat tapsoltunk, egyszóval jól éreztük magunkat.                                                                                                                                                             

Pálfi Lászlóné  

 

 

 

December 5-én Sávolyra is megérkezett a Mikulás. A Kultúrházban 

várta a gyerekeket, akik nagy izgalommal készültek a találkozásra. 

Szebbnél szebb versekkel és dalokkal örvendeztették meg a messziről 

jött vendéget. Megköszönte a gyerekek fellépését és mindengyerek 

csomagot kapott Az óvodás korú gyerekek a Szabadics Zrt-től is kaptak 

ajándékot, amit ezúton is köszönünk. A megajándékozás után a Mikulás 

bácsi vállára vette zsákját és tovább indult. A gyerekek vidáman 

énekeltek, s így intettek búcsút: Jövőre is várunk, Kedves Mikulás! 
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ADVENTI KONCERT A TEMPLOMBAN 

 

Évek óta hagyomány, hogy advent időszakában 

karácsonyi koncertet adunk az ovisokkal, az iskola 

énekkarával és a Bárdos Lajos Női karral a falu 

templomában. Nagy örömmel jövünk és teszünk eleget 

a meghívásnak, mert karnagyunk és a kórustagok is 

szeretettel gondolnak vissza a sávolyiakra, az 

elismerésekre, dicséretekre.  

Számomra külön nagy öröm, hogy a falumban is szerepelünk, énekelünk, és legalább így karácsonykor 

elhozzuk azt a kórusmuzsikát, amit én szívvel-lélekkel 

szeretek csinálni. Szeretettel és izgalommal készülünk 

az ovisokkal is erre az ünnepi alkalomra, hogy 

pásztorjátékkal, jókívánságokkal örvendeztessük meg 

az egybegyűlteket.  Az idén a Talentum Alapfokú 

Művészeti Iskola furulyaszakos sávolyi gyerekei és 

felléptek, ezzel is színesítve a műsort. A kórus 

nevében köszönöm szépen a koncert utáni vacsorát és 

a kellemes, baráti beszélgetést. A konyhás néniknek 

egy rögtönzött öröménekléssel köszöntük meg a finom ennivalót, a sok munkát. A Bárdos Lajos Nőikar 

és a szereplő gyerekek nevében áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek! Kócza Mónika óvónő 
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Az újság szerkesztősége közvélemény kutatást tartott, megkértünk néhány helyi lakost, hogy 

mondja el a véleményét a készülő szennyvízhálózattal kapcsolatban. Hogy vannak megelégedve a 

kivitelező cég munkájával? Mi a véleményük arról, hogy nem kell érte fizetni a falu 

lakosságának?  Milyen problémák, gondok merültek fel a kivitelezés során? Írják le bátran a 

véleményüket! 

Béres Mihályné nyugdíjas: Mi meg vagyunk 

elégedve a kivitelező cég munkájával. Amerre 

dolgoztak, tiszta, rendes munkát hagytak maguk 

után. Semmilyen gond, probléma nem merült fel. 

Nekünk az a véleményünk, hogy ez az ingyenesség 

mindenkinek nagyon jól jött. Köszönet érte az 

Önkormányzatnak. 

Üst Péter postás: A kivitelező cég munkája 

rendkívül hatékony és körültekintő. Én még ilyen 

gyorsan nem láttam egy településen sem 

szennyvízhálózatot kiépíteni. Csak azért merem ezt 

ilyen bátran kijelenteni, mert az első munkahelyem 

egy mélyépítő cégnél kezdődött, így van 

összehasonlítási alapom. Az egészet összegezve 

Sávoly lakossága nagyon szerencsés a környező, már 

szennyvízhálózattal rendelkező településekkel 

szemben. Sokkal gyorsabban és kevesebb, a 

munkálatokhoz kötött alkalmazkodással és némi 

bosszankodással kapja meg ingyen ezt a beruházást. 

A térség mobilpostásaként bátran mondhatom, hogy 

bármerre helyettesítek, mindenhol csak irigylik 

Sávoly lakosságát, hogy ingyen kapja a lehetőséget, 

ami más falvak lakosainak plussz anyagi terhet 

jelentett. Személyes vonatkozásban csak azt 

tapasztaltam, hogy néha várakozni kellett, mert a 

munkagépek elfoglalták az úttestet, de ezt tolerálni 

kell a cél érdekében, mert ez másképp nem működik.  

Molvarecz István nyugdíjas: Elégedettek vagyunk. 

Szépen, gyorsan dolgoztak. Úgy látszik, arra 

törekedtek, hogy minél kevesebb kellemetlenséget 

okozzanak. Bár egy ilyen nagy munkánál nincs olyan, 

hogy mindenki kedvére tudjanak tenni. Én csak 

dicsérni tudom őket és másoktól is ilyet hallottam. 

Nem volt semmi probléma. Megkérdezték hogyan 

kérjük a bekötést, mi hol legyen, és 2 nap alatt a 

munkaterület szebb lett, mint volt. Udvariasak, 

tisztelettudók voltak.  

 

Kellemes meglepetés volt, amikor a falugyűlésen 

bejelentették, hogy ingyenes lesz. Talán velünk 

együtt másnak se mindegy, hogy azt a nem kis 

összeget nem kell kifizetni, hisz van annak sok más 

helye is. Az ország másik végéből (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből) telefonáltak a rokonok, 

hogy ilyen még az országban sem volt. Ha ezt a 

Sedesa cégnek köszönhetjük, akkor köszönjük 

szépen. 

Tombor Nándor nyugdíjas: A kivitelezést végző 

Szabadics Zrt dolgozói becsületes munkát 

végeznek. Igyekeznek a legkevesebb 

kellemetlenséget okozni a közlekedés terén is. A 

munkák előrehaladtával a terepet rendezetten 

hagyják vissza. Problémák nem merültek fel, a 

bekötéseket a tulajdonosokkal megbeszélve 

végezték. Kellemes meglepetésként ért bennünket, 

hogy a beruházás költségét a Sedesa vállalta. 

Nagyon nagy segítséget jelent a lakosság részére, 

melyért köszönetünket fejezzük ki.  

Bogdán Jenő villanyszerelő: A kivitelezőről csak 

pár szót. Együtt érzek a munkásokkal, mivel én is 

szabad ég alatt ténykedem, tudom milyen az 

időjárás: „nyáron meleg van, télen hideg van”. A 

munkájukkal teljes mértékben meg vagyok elégedve, 

szerintem nagyon jó ütemben haladnak. Azt tudni 

kell, hogy a gépek néha akadályozzák a forgalmat, 

de ezt meg kell érteni és türelmesnek kell lenni. 

Nekem nincs problémám a beruházással, és 

szerintem senkinek nem lehet gondja, mert ők 

értünk dolgoznak, ráadásul nem mi fizetjük. Ez nagy 

megkönnyebbülés, mert most a válság miatt úgyis 

„meg kell húzni a nadrágszíjat”. Köszönjük a Sedesa 

cégcsoportnak, hogy ilyen nehéz körülmények 

mellett is elvállalta a szennyvízhálózat kiépítését.   

(Köszönjük szépen, hogy megosztották velünk a 

véleményüket! a szerkesztőség)
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KÉPEK A SZENNYVÍZ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐL 
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A három napkeleti bölcs ajándéka

 

A három napkeleti bölcs ajándékot is hozott: aranyat, 

tömjént és mirhát. Rábízták ezeket Máriára, Józsefre; 

aztán mindannyian nyugovóra tértek. Vagyis mégsem 

egészen: az ajándékok szemére nem jött álom. Az arany 

ott csörgött a ládában, a tömjén ott illatozott egy kis 

dobozban, a mirha pedig egy tégelyben, és beszélgetni 

kezdtek az éjszaka sötétjében. 

- Mi most már egy nagy király tulajdona lettünk - mondta 

az arany -, igazán előkelő, nem gondoljátok? Én abban 

bízom, hogy amikor ez a csecsemő felnő, és uralkodni 

kezd, akkor én a kincseskamrájában leszek. A királyhoz, 

mivel hatalma határtalan lesz, távoli országokból 

érkeznek újabb kincsek. Meghallgatjuk az ő történetüket 

is, de mi leszünk a kincseskamrája díszei. 

A tömjén pedig azt mondta: 

-  Akkor, amikor a király majd elmegy a templomába 

imádkozni, a főpapok engem tesznek rá a tűzre, és az én 

illatom fogja betölteni a királyi szentélyt.  

A mirha - nemes növényekből készített balzsam - szintén 

álmodozott a kis tégelyben, s amikor társai elhallgattak, ő 

is bemutatkozott: 

- Tudjátok-e, hogy én ki vagyok? Velem szokták a 

főpapokat és a királyokat fölkenni. Ez a Jézus most még 

kisbaba, de amikor majd nagy trónra lép, megkenik a 

tenyerét, a homlokát, énvelem.  

Így tervezgették a jövőt, s aztán, mivel az 

ábrándszövésben elálmosodtak, ők is elaludtak. 

Másnap reggel arra ébredtek, hogy nagy a sürgés-forgás. 

Egykori gazdáik, a napkeleti bölcsek már el is távoztak. 

Mária és József is szedelődzködött, fogták a csacsit, 

Mária fölült a hátára, a kis Jézust a karjára vette, 

József pedig gyalogszerrel indult útnak. Az arany, a 

tömjén és a mirha erősen fülelt, s azt kellett hallaniuk, 

hogy nem egy királyi palota felé indulnak, amiben ők 

reménykedtek, hanem valami távoli ország, Egyiptom felé,  

 

 

mert gazdáikra veszély leselkedik. Amint haladtak előre, 

egyszer csak az egyik kanyarban azt hallották, hogy nem 

messze mögöttük lovak patája csattog, s ezek bizony már 

az őket üldöző Heródes katonái voltak. Egymásra nézett 

Mária és József: most mit tegyünk? A gyermeknek meg 

kell menekülnie. Mária hátranyúlt a csomagokhoz, elővette 

a ládikót, amiben az arany volt, és kinyitotta a tetejét. A 

sok aranypénz mind kiszóródott az útra. Ott hevertek a 

porban, és gyalázatosan érezték magukat. Mi lesz a 

kincseskamrával, amiről álmodoztunk? Itt heverünk az 

országút porában, mint holmi kavicsok? A szamár pedig 

egyre távolodott a Szűzanyával, Jézussal, s a lépteit 

megszaporázó Józseffel. A katonák hamarosan odaértek, 

meglátták a földre szórt kincset, s kiáltozni kezdtek: 

- Nézzétek, aranypénz! Gyerünk, szedjük tele a 

zsebünket! - megálltak, és térdre ereszkedve 

szedegették hosszú időn át, mert az aranyak egyike-

másika nagyon messzire gurult. Így a menekülők egérutat 

nyertek az üldözőktől. Estére bizony már nagyon 

elfáradtak, s ismét csak egy - még a betleheminél is 

rosszabb - barlangot találtak, ott húzták meg magukat. 

Mária kevésbé tűnt elgyötörtnek, hiszen ő a szamáron 

utazott, de József lábát feltörte a cipő, keservesen fájt 

neki, vízhólyagok borították a talpát. 

-  Mihez kezdjünk most, szegény József? - aggódott 

Mária, ám ekkor eszébe jutott, hogy kaptak ők egy kis 

tégelyben illatos balzsamot a napkeleti bölcsektől. 

-  Nézd csak, ezzel bekenem a lábadat - szólt, s leoldva 

József saruját ellátta őt a hűsítő kenettel. 

Nem tudom, a mirha hogy érezte magát József lábán, de 

az előző éjjel ő is másként képzelte a jövőjét. Jézust, 

mint királyt fölkenik vele, nem pedig egy megfáradt 

vándor lábát borítja majd. 

A család nyugodni tért, de Mária szívében még élt az 

aggodalom, hogy mi lesz a sorsuk, eljutnak-e Egyiptomba, 

és ott mi vár rájuk. József és a gyermek már aludt. Mária 

elővette a dobozból a tömjént, és a kis tűzre, amit azért 

raktak, hogy melegedjenek, rászórta. A kis barlangot 

egyből betöltötte a tömjén illata. Elmondott egy fohászt, 

hogy épségben megérkezzenek Egyiptomba. A 

tömjénillattól lassan megnyugodott, és látta, hogy 

álmában József homlokán is kisimultak a ráncok. 

Az úti csomagok között pedig ott maradt a dobozban egy 

darab aranypénz, egy szem tömjén és egy csöpp mirha. 

- Azt hiszem, valami egészen másra számítottunk tegnap - 

szólt az aranypénz. 

-  Bizony, bizony, meghökkentő dolgok történnek 

manapság a világban - bólogatott a mirha. - Nem lehetünk 

biztosak a holnapban. 

- Mégis, talán a legjobb helyre kerültünk mindannyian - 

mondta a megmaradt tömjénszem. 

A másik kettő csöndesen bólintott.
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Béresné Sági Rózsa családját az elsők között ismertem meg, amikor 2000 augusztusában 

Sávolyra költöztünk. A kisebbik fiának, Adriánnak osztályfőnöke voltam. Először jó 

kapcsolat, majd barátság szövődött köztünk. Sok-sok finomságot ettem, 

kóstoltam náluk. Családjuk három generációs család, mindennap frissen főtt 

étel várja a munkából hazatérő családtagokat, a hétvégén egyetemről, 

főiskoláról hazatérő fiukat. A hétköznapokon az anyósa, Béres 

Gyuláné, Mariska néni kezében van a fakanál, amit művészien forgat. A 

hétvégén és az ünnepnapokon Rózsika varázsolja el a családot és a 

vendégeket, barátokat a finomabbnál finomabb süteményekkel és a változatos 

húsfélékkel. Őt kértem meg, hogy a közelgő karácsonyra a jól bevált receptjeit, 

ünnepi tanácsait tárja elénk.  

 

Kedves sávolyi háziasszonyok! 

A FŐZZÜNK-SÜSSÜNK EGYÜTT! rovaton keresztül a karácsonyi készülődéshez szeretnék segítséget, 

tippet adni a jól bevált, kipróbált receptjeimmel. A karácsony elképzelhetetlen bejgli,finom édes süti és 

sültek nélkül. Íme, a receptjeim: 

Diós és mákos bejgli.  

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 2 egész tojás, 5 dkg cukor, 2 

dkg élesztő, 2 dl tej és pici só. 

Az élesztőt langyos tejjel és cukorral felfuttatjuk. A lisztet a vajjal 

elmorzsoljuk és hozzáadjuk a jól felvert tojásokat, az élesztőt, a 

porcukrot, sót, tejet, gyorsan összedolgozzuk és két órán át deszkán 

letakarva pihentetjük. Utána négy kisebb cipót formálunk belőle és egyenként fél centiméter vastagságúra, és 

téglalap formájúra nyújtjuk. Rákenjük a tölteléket, a széleit két cm szélesen üresen hagyva összecsavarjuk úgy, 

hogy a csavarás vége alul legyen. Sütőlemezre fektetjük, tetejét egész tojással megkenjük és egy órán át 

langyos helyen kelesztjük. Utána kenjük át tojásfehérjével és egy fél órára tegyük hideg helyre. A tésztát 

hűtjük, ettől lesz a színe márványos. Sütőbe helyezés előtt az oldalait hegyes villával gyengén megszurkáljuk, 

nehogy felrepedjen és forró sütőben, és25-30 percig sütjük. A sütő ajtaját ne nyitogassuk! 

Diótöltelék: 30 dkg dió, 20 dkg porcukor, 10 dkg finom édes morzsa 10 dkg mazsola. 3 dl vízből a cukorral sűrű 

szirupot főzünk, ebbe beleöntjük a diót, összekeverjük, a tűzről levéve hozzákeverjük a morzsát és a többi 

anyagot. 

Máktöltelék: 30dkg darált mák, 20 dkg cukor, 3 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, citromhéj, 5 dkg dara. 

A tejet felforraljuk, hozzáöntjük a darával elkevert mákot és végül a cukrot, reszelt citromhéjat és a vaníliás 

cukrot.  

Mindkét tölteléket hidegen kenjük a tésztára.  



17 

 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 

Francia különlegesség. 

Hozzávalók: 6 tojás sárgája, 3 dkg kakaó, 15 dkg cukor, 1 vaníliás cukor, ezeket a hozzávalókat jól kikeverjük. 

Hozzáadjuk a 6 tojás felvert habját, 7 dkg lisztet, 1 sütőport, 1 evőkanál ecetet (10%!), 1 evőkanál fehérbort. 

Ezt a masszát 15o fokon sütjük. 

Krém: 25 dkg vajat és 15 dkg porcukrot habosra keverünk. 3 dl tejet összekeverünk hat tojás sárgájával, ezt 

megfőzzük egy vanília pudinggal és egy vaníliás cukorral. Ha kihűlt, akkor a vajas krémmel összekeverjük és a 

már szintén kihűlt tésztára kenjük. A hat tojás fehérjét 30 dkg cukorral gőz fölött felverjük, és a krémre 

kenjük.  

Sajtos csirke.  

A csirkét feldaraboljuk, besózzuk, borsozzuk és lisztbe forgatjuk. A tepsibe 

alufóliát teszünk, vajjal kikenjük és a lisztbe forgatott csirkét a tepsibe rakjuk. 2 

pohár tejfölt kikeverünk 2 dl étolajjal és a csirkehúsra kenjük és sütjük, majd a 

végén sajttal megszórjuk. Rizibizit, vagy kukoricás rizst ajánlok mellé.  

Sikeres sütés-főzést és jó étvágyat kívánok: Béresné Sági Rózsa 

                    Az olvasók nevében köszönöm a recepteket! Dr. Szerbné Kramcsák Ilona

 

HOGY DÖNTÖK HELYESEN? 

Somogysámsonban keresztény ifjúsági találkozó 

lesz!....menjek?....hülyeség…..nem megyek!...azért 

lehet, hogy elmegyek….én megyek… - hallom nem 

egyszer az ifjúsági találkozó szervezési időszakában. 

Próbálom meggyőzni a meditáló fiatalokat, hogy 

gyertek…., hogy jöjjenek el, mert szenzációs napot 

tölthetnek el itt a fiatalokkal.  

Két éve rendszeresen szervezi Orvos levente plébános 

úr a Keresztény Ifjúsági Találkozókat, melynek 

helyszíne Somogysámson, a faluház.  8-10 fő állandó 

felnőtt segítője van, akik keresztény szülők, 

keresztény pedagógusok, vallásos apukák.  

Erre a programra Csurgótól Mesztegnyőn át Marcaliig 

érkeznek a fiatalok 7. osztályostól 25 évesig. 80-150 

fő közötti szokott lenni a létszám. A részvételi díj 

500 Forint. A fiatalokat a helyi lelkészek, vagy 

hitoktatók, esetenként szülők kísérik. Az atya a 

legváltozatosabb, a fiatalokat érdeklő, érintő 

programokat állít össze, szervez meg. A találkozó 

reggeli zsolozsmával kezdődik, utána tízórai, előadás, 

kiscsoportos foglalkozások, ebéd, játék, tánctanulás, 

kirándulás, szentségimádás, szentmise, újra csoportos 

foglalkozások, beszélgetések, vacsora, majd 9 óráig 

disco, kulturált szórakozás, ismerkedés. A program 

alatt a gyerekeknek, fiataloknak se idejük, se 

lehetőségük nincs arra (de nem is teszik!), hogy  

 

 

 

lelépjenek, rendetlenkedjenek, rohangáljanak, 

ordibáljanak. Bármilyen problémájuk is van, bizalommal 

fordulhatnak hozzánk, szervezésben- lebonyolításban 

résztvevő felnőttekhez, a jelenlévő papokhoz, 

hitoktatókhoz, szülőkhöz.  

A fiatalság a nap végén pozitív értékekkel feltöltődve 

kellemesen elfáradva, telefonszámokat, email címeket 

cserélve, boldogan, elégedetten utazik, megy haza.  

Somogysámsonhoz Sávoly van a legközelebb, hisz a 

szomszéd falu, mégis, a legkevesebb fiatal innen 

érkezik. Kérem a kedves szülőket, nagyszülőket, 

bíztassák gyerekeiket, unokájukat, hogy jöjjenek át 

Sámsonba, vegyenek részt egy ilyen találkozón. Minden 

fiatalnak szüksége van a barátkozásra, ismerkedésre, 

kulturált szórakozásra és természetesen a hitére és 

annak gyakorlására. XXI. század modern vívmányai, 

lehetőségei: a számítógépek, DVD, hifik, 

játékprogramok mellett az emberi szó, a barátság, a 

játék, a kirándulás  és a hitélet elengedhetetlen 

tartozéka a modernkor emberének. Erre a napra, 

amikor a keresztény ifjúsági találkozó van, ki kell 

kapcsolni a számítógépeket, a hifit és DVD-t és át 

kell jönni Sámsonba és beszélgetni kell, barátkozni 

kell, játszani, táncolni, nevetni, címeket cserélni, és 

hinni és bízni a Mindenható kegyelmében, hogy 

egészséges, boldog-sikeres jövőjük lesz fiataljainknak. 

Mi ennek reményében tesszük a dolgunkat és várjuk a 

környékünk valamennyi fiatalját, mert hisszük, hogy az 

ilyen programokkal „megfertőzve” lesz csak teljes az 

életük.    Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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FELHÍVÁSOK, ÉRTESÍTÉSEK FELHÍVÁSOK,  

2009. évben újra benevez Önkormányzatunk a Delikát8 Főzzünk 

játszóteret mozgalomba. Kérünk minden háziasszonyt, hogy az üres 

ételízesítős tasakokat ne dobják el, hanem adják  le legyenek 

szívesek a képviselőknek, vigyék el az óvodába, vagy a könyvtárba. 

Fogjunk össze újra a játszótérért! 

FALUNK, SÁVOLY TÖRTÉNETÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉÉRT ÉS FOLYTATÁSÁÉRT 

EGY SZERKESZTŐ CSOPORTOT ALAKÍTOTTUNK. TAGJAI: SZARKA JÓZSEF, 

DOMSA LÁSZLÓ, BÉRES GYULÁNÉ, TÓTH LÁSZLÓ ÉS BIDE JÁNOS. AZ 

ÜNNEPEK UTÁN KEZDJÜK A BESZÉLGETÉSEKET, 

GYŰJTŐMUNKÁLATOKAT. A TALÁLKOZÁSOK HELYE A POSTA 

ÉPÜLETÉBEN LESZ. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK EBBE 

A CSOPORTBA, AKI SEGÍTENI TUDJA MUNKÁNKAT. 

JELENTKEZNI DR. SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONÁNÁL LEHET.  

Sávoly képviselő testülete 2008 karácsonyára folytatja a díszégők felszerelését. 

Felhívást intéztünk községünk lakóihoz, ha tudják, akkor 1, vagy több égő árával 

támogassák ezt a kezdeményezést. 1 égő készítésének és felszerelésének 

az ára 30.000 forint. Eddig négyen, Gyarmati József, Szira Zoltán, Béres 

György és Bobek József vállalkozók 1-1 díszégő árával járultak hozzá 

községünk karácsonyi kivilágításához. Köszönjük szépen megértő, 

önzetlen segítségüket. A felajánlásokat továbbra is várjuk és elfogadjuk.        

A testület nevében Dr.Szerbné Kramcsák Ilona 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Gebel Patrik és Gebel Tamás (szeptember 10.) 

Bogdán Szilviát (szeptember 19.) 

Orsós Viktóriát (november 4.) 

 

Házasságkötések 

--- 
 

Halálozások:  
   Szíjártó Dénes (75 év)  

Kecskés Lászlóné Molvarecz Mária (77 év) 
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KÉPEK AZ ALAPCSŐLETÉTELRŐL. 
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MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK 

ÉS SÁVOLY MINDEN 

LAKOSÁNAK 

BÉKÉS, SZERETETTELJES 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! 

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@freemail.hu
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