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SÁVOLYI HÍRMONDÓ 

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja III. évfolyam I. szám 2009. március 

 

 

 

 

 

Szécsi Margit: Március 

 

Déli szellők fújjatok csak 

játszatok a hajamon. 

Olvassz havat, melengető 
márciusi szép napom. 

Fagyos folyó megáradjon, 

vessen bimbót minden ág, 

Szebb a somfa gyenge szirma 

mint a szürke jégvirág. 

 

Március van, március van. 

Ember s állat érzi már, 

dong a kaptár, szárnyat rezget 

százezernyi kismadár. 

 

Jó volna a nagykabátot 

félredobni, s könnyeden 

játszani és birkózni a 

városvégi zöld gyepen. 

 

Jó volna már munkálkodni; 

arra vár a kert, mező. 

Szép reményhez, szorgalomhoz 

kell a fény, a jó idő. 

 

Pacsirtának kék magasság, 

vetőmagnak tiszta föld, 

Jöjj el tavasz, földről, égről 

már a telet eltöröld! 
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A MAMS által február 27-március 1-ig Sávolyon tartott sportbírói tanfolyam képei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leendő pályán áthaladó nagynyomású földgáz vezeték kiváltását végzik a szakemberek. 
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Sávoly az elindult úton.......... 

 
 Nem is olyan régen az elmúlt számban írtam: „Sávoly a 2008-as esztendőben elindult egy olyan 

úton, amiről remélem letéríteni nem könnyű.”.  

 

 Nos, mostanában olyan időket élünk, amikor folyamatos kétségek között van lakosságunk.  

 Tények! 2009. szeptember 20-án nem lesz a Balatonringen MotoGP futam, de lesz 2010 májusában! 

Talán jobb is lesz akkor, mivel az idei esztendőben biztos nem tudták volna a Befektetők 100 %-osan 

elkészíteni a pályát. Elmaradtak volna olyan járulékos beruházások, építmények, amitől a verseny ugyan 

megrendezhető lett volna, de nem olyan, mint ami teljesen kész. Bízom benne, hogy mindent sikerül 

határidőre kompletten megcsinálni! Esetlegesen egy-két szállodát is, ami tényleges idegenforgalmi 

vendégéjszakát is hoz községünknek.  

 A Befektetők folyamatosan dolgoznak, készítik elő a konkrét kivitelezési munkák alapjait szolgáló 

dokumentációkat. Községünk Önkormányzata ez év február 16-án elfogadta Sávoly Község Rendezési 

tervének módosítását, amely alapjául szolgál a Befektetők számára a további engedélyek megszerzésére. 

Napi szintű egyeztetésekkel segítjük a Befektetők, a Grupo Milton munkáját. 

 

 Úgy gondolom, hogy a folyamatos munkák bizonyítják a Befektetők célját és akaratát.  

Amiből Sávoly község és annak minden lakója már profitált, hisz községünkben a csatornavezeték 

lefektetése megtörtént, és már csak az utómunkálatokkal találkozunk a falu utcáin. Köszönjük Sávoly 

minden polgárának a megértést az kellemetlenségért, ami az építkezés folyamán esetlegesen felmerült. 

És köszönjük a kivitelezőknek, a Szabadics Zrt.-nek a gyors és precíz munkát, amit hírből már ismertünk, 

de mi sávolyi polgárok most tudtunk megtapasztalni. Közben más kivitelezőkkel elindultak a szennyvízmű 

építési munkálatai is. A konkrét rákötés időpontjáról a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni a 

lakosságnak. Ha minden elkészül, megvalósul Sávoly álma, ami most már konkrét, célegyenesbe fordult a 

megvalósulás felé, és hamarosan élvezhetjük előnyeit is. 

 

 Nem csak a Megaberuházással foglalkoztunk, vagy foglalkozunk, hisz Községünket is fel kell 

készíteni az idegenforgalomból adódó látogatókra. Hogy jó hírünket elvigyék, és kedvező benyomást tegyen  

falunk, ennek egyik alapvető feltétele az egységes, kedvező falukép. Azáltal, hogy a 2008-as esztendőt 

községünk anyagilag megfelelően zárta, lehetőség teremtődött arra, hogy egy komolyabb kommunális 

traktort vásároljon. Testületünk januárban megszavazta egy AGT 35LE-s traktor megvásárlását, megfelelő 

munkaeszközökkel - szárzúzó, fűnyíró adapter, hóeke, valamint műtrágyaszóró - kiegészítve. Így 

biztosítani tudjuk továbbra is a közterületek rendben tartását az Önkormányzat által, így alkotva egységes 

képet a falunkba látogatók számára. 

Testületünk döntött arról is, hogy többet igyekszünk tenni Községünk virágosabb arculatának 

kialakításáért. Felvettük a kapcsolatot, a szőcsénypusztai Szakiskolával, ahonnan előzetesen virágokat 

rendeltünk, melyek a tavaszi idők bekövetkeztét követően kerülnek kihelyezésre. Itt kérek mindenkit, hogy 

még többen legyünk azok, akik a saját portájukat rendezik, virágosítják megfelelő évszaki virágokkal.  

 

Mik is történtek még. Lassan elkészül a szabadság utcai gyalogátkelő a 7-es számú főközlekedési 

úton. Ezzel egy biztonságosabb közlekedés alakulhat ki a szabadság utcai lakók számára.  

 

A Szabadság utca végén található M-7 autópálya felvonulási területét végre rendbe tették a 

kivitelezők, a PORR Technobau Gmbh. Így a vasútállomásra közlekedők és az ott lakók teljesen más, 

kulturáltabb környezetet találhatnak.  

Még az év eleje van, remélem, az év végéig még sok olyan dolgot tudunk megvalósítani, amivel a lakó 

környezetünket tovább tudjuk szépíteni.  

Természetesen minden, községünket érintő megvalósulásról, annak kivitelezési munkáiról, a 

községünk lakóit érintő minden hírről a www.marotvolgye.hu honlapon azonnal, illetve a későbbiekben a 

megjelenő Sávolyi Hírmondóban tájékoztatjuk lakosságunkat.         

 

Bobek József István polgármester    

 

http://www.marotvolgye.hu/
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Mi újság szennyvízcsatorna ügyben? 

 
A BERUHÁZÁS BEFEJEZÉSE KÖZELEDTÉVEL SZERETNÉNK EGY ÖSSZEGZŐ 

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTANI OLVASÓINKNAK A KÖZSÉGBEN ELKÉSZÜLT 

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSÉRŐL, A KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZABADICS ZRT-RŐL. 

VIDA ZOTMUND, A CÉG MŰSZAKI IGAZGATÓJA VÁLASZOLT A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRE. 

 
Azt tudjuk, hogy nem az Önkormányzat alkalmazta Önöket, hanem a Sedesa cégcsoporttal 

állnak szerződésben. Hogy kerültek ide Sávolyba? 

Társaságunk 2008 tavaszától kezdett 

tárgyalásokat a spanyol SEDESA 

cégcsoport képviselőivel a sávolyi 

Balatonring beruházáshoz kapcsolódó 

Sávoly község szennyvízcsatorna 

hálózat kivitelezési munkavégzésével 

kapcsolatban. A hosszú előkészítési és 

egyeztetési feladatokat követően 

2008.10.22-én szerződést kötöttünk a 

Sedesa Obras y Servicios 

Magyarországi Fióktelepével Sávoly 

község szennyvíz közcsatorna 

hálózatának kialakítására. 
Mikor kezdődött pontosan a beruházás, hány emberrel, mennyi géppel dolgoztak, tudták-e 

tartani a beütemezett határidőket? 

A hivatalos munkaterület átadási eljárást és a lakosság tájékoztatását szolgáló 

lakossági fórumot követően 2008.11.17-én tudtuk a kiviteli munkákat elkezdeni. 

Az említett kiviteli munkákat 6 építő brigáddal kezdtük meg, mely 75 fő 

munkatársunkat, 18 db földmunkagépet, 12 db teherautót folyamatosan foglalkoztatott 

2008.december 20-áig. A téli leállásunkat követően 2009.01.05-étől 3 építő brigáddal  

folytattuk a kivitelezési munkavégzést. 

Szerződésünk ütemezése szerint február 15-ig elkészítettük a település csatorna 

hálózatának kiépítését, mely 4,5 km gerincvezeték, 283 db bekötés kb. 3 km 

bekötővezeték elkészítését jelenti. Jelenleg a már lesüllyesztett szennyvízátemelők 

gépészeti szerelését végezzük. 

 
Milyen nehézségekkel, akadályokkal kerültek szembe a munkák során? 

A rendkívül szoros határidő ellenére 

társaságunk mindent megtett és megtesz 

a projekt I. osztályú minőségű határidőre 

történő teljesítésére, annak ellenére, 

hogy az időjárási és a  térségben 

található talajvízviszonyok nem 

segítették a munkánkat. A kivitelezési 

munkavégzésünk ideje alatt a rendkívül 

sok csapadék (eső, hó) megemelte a 

talajvíz szintjét. 
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Több munkaterületen csak vákuumos víztelenítéssel lehetett a csatornát megépíteni. A 

január eleji kemény fagyoknak köszönhetően pedig csak bontókalapáccsal lehetett a 30-

50 cm-re átfagyott talajban a földmunkát megkezdeni. 

 
Milyen tapasztalatokat szereztek Sávolyon, a helyi lakosok segítették-e a munkájukat? 

Mennyire voltak segítőkészek és türelmesek a sávolyi emberek? 

 

A 2008.11.14-én megtartott lakossági 

fórumon ismertettük a lakossággal a 

tervezett munkavégzés legfontosabb 

folyamatait és kértük a türelmüket, 

megértésüket a munkavégzés időszakában 

előfordulható kellemetlenségekért. 

Ezúton szeretném megköszönni a 

település lakosságának, az 

Önkormányzatnak, a település 

Polgármesterének a munkavégzésünk 

alatt megtapasztalt segítőkész 

hozzáállását, odaadó türelmét és 

maximális megértését az esetlegesen okozott kellemetlenségekért. 
A spanyolokkal milyen a kapcsolatuk? 

A kapcsolatunk, mind műszakilag, mind pénzügyileg korrekt. 50 %-os készültségnél, a 

benyújtott számlánkat a SEDESA kifizette. 
Látjuk, hogy még mindig nem végeztek, van javítani való. Az ideiglenes helyreállítások 

(útpadka, kapubejárók, stb.) megtörténtek, ám bizonyára a végleges visszaállításokra is sor 

kerül. Mikor? 

Szerződésünk értelmében 2009.04.30-ig kell a sávolyi szennyvízcsatorna hálózat 

kiviteli munkáit befejezni, mely időszakig természetesen a végleges helyreállítási 

feladatokat is elvégezzük. 

 
A képek a munkálatok egy-egy pillanatát idézik. Olvasóink nevében köszönöm szépen a részletes 

tájékoztatást.  További jó munkát és sikeres beruházásokat kívánok. Köszönjük a község 

nevében a munkájukat!        Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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Szarka Józsi bácsi, Sávoly legidősebb férfi lakosa január 3-án töltötte be 90. 
életévét. Az Önkormányzat és az egész község nevében köszöntötte és szeretettel 

gratulált neki Bobek József polgármester és Osváth Lajos képviselő. Ebből az 
alkalomból ültem le én is beszélgetni Józsi bácsival és kértem meg őt, hogy 

meséljen az életéről. 
 

 

1919. január 3-án születtem Sávolyon. A szüleim gazdálkodó 

parasztemberek voltak. Ott nevelkedtem a berekben, a bokor 

alatt. Abban az időben minden gyereket vittek a mezőre a 

szülők, az volt nekünk a játszótér, meg az óvoda. Az 

édesapám kétszer nősült, én a második házasságából 

születtem. Volt egy bátyám, idősebb volt 12 évvel tőlem.  
Hogyan emlékszik vissza az iskolás évekre? 

Két tanítónk volt, az egyik az 1. és 2. osztályt tanította, a 

másik a 3. osztálytól a 6. osztályig tanított. Nem szerettem 

iskolába járni, amit akartam, azt megtanultam, amit nem 

szeretettem, azt nem tanultam. A kántortanítónak a község 

biztosított gazdaságot, abban kellett segíteni neki. Amikor 

12 évesen vége lett a hatodik osztálynak, kimaradtam az 

iskolából. Menni kellett dolgozni ugyan úgy, mint a 

felnőtteknek. Az apám az 1. világháborúban megsebesült, a tüdeje nem gyógyult meg 

teljesen így nem tudott erős munkát végezni. A bátyámmal együtt korán meg kellett 

tanulni a mezei munkát. 1932-ben aztán a Pista bátyám megnősült, így rám maradt az 

itthoni gazdaság.  
Hogyan teltek a hétköznapok? 

Munkával. Voltak állatok, lovak, tehenek, tele volt az istálló. Ezeknek eleséget kellett 

állítani, a földet meg kellett művelni, hogy nekünk is legyen mit enni. A földből éltünk. 

Parasztembernek ünnepen, meg vasárnap volt egy kevés szabadideje. Máskor nem igen. 

Vasárnap meg menni kellett a misére. Az iskola után bekerültem a Leventékhez, ott is 

kötelező volt a misére járás. (Az iskolát elhagyó férfiaknak 12 éves koruktól 21. 

életévük betöltéséig kötelezően részt kellett venni a leventeképzésben, ez amolyan 

katonai előképzés volt. szerkesztő.). Tavasszal kimaradtam az iskolából, télre már ott 

aludtam az istállóban. Volt egy üres hely, deszkából ágyat vertünk, szalmából 

megágyaztunk, kész volt a fekhely. Meleg volt ott mindig, meg szabadság!  

Este, amikor mindenki lefeküdt a házban, elmentem a haverokhoz. Kanászéknak nagy 

istállójuk meg pajtájuk volt, ott jól elfértünk. Kitakarítottunk, aztán az volt a placc. 

Mindenféle marhaságot csináltunk, szórakoztattuk magunkat. Karácsonyra, húsvétra 

mindig tanultunk színdarabot. Az iskolában volt a színpad, ott adtuk elő. A tanító mindig 

segített. A pénzből, ami összegyűlt, egyszer vett futballcipőket meg dresszet, aztán 

akkor futballoztunk. Jártunk a környékbeli falvakba, mindenhová, ahová meghívtak 

bennünket. Így nőttem fel, így mentek az évek. 

Megkértem a mamát 14 éves korában, igent is mondott, de kikötötte, hogy 20 éves kora 

előtt nem megy férjhez, így várnom kellett rá.  
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Azután jött a katonaság… 

Igen. 1940. december 15-én vonultam be Nagyatádra, gyalogszázadnál szolgáltam. 

Elküldtek tisztiiskolába, tizedes, majd szakaszvezető lettem. Az őrmesteri rangot már 

nem adták oda, pedig meg volt arról is az iskolám. Letöltöttem a katonaidőt, 

leszereltem, de aztán jött a SAS behívó és menni kellett a frontra.  

1944. november 5-én fogságba estünk és december 25-én kivittek bennünket 

Oroszországba. Január 8-án értünk Kijevbe, ott is voltam aztán végig, megjártam több 

lágert, dolgoztam mindenfélét, hogy megmaradjak. Egyszer súlyosan meg is 

betegedtem, de sikerült belőle kilábalni, habár nagyon le voltam fizikailag gyöngülve. 

Sok társunkat elveszítettük, rengeteg ember ott maradt a névtelen sírokban, ahova 

eltemettük a halottakat. Ezeket az éveket sohasem felejtem el.  1961-ben voltam újra 

Kijevben, de nem találtam meg a lágert. 

Aztán ennek is csak vége lett, 1947. szeptember 1-én értem haza. Előtte nap 

Debrecenben leszavaztattak bennünket. (1947. augusztus 31-én előrehozott 

országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon.)  
Amikor hazajött, itthon milyen állapotokat talált?  

A háború után nem maradt semmi, a németek ezen a vonalon menekültek, és mindent 

elvittek, ami érdemes volt. Egy öreg lovunk maradt a 14 hold földre. Nagyon nagy 

szegénység volt. Le is voltam nagyon gyengülve, csak fokozatosan tudtam erőre kapni. 

1947. november 16-án volt az esküvőnk, azóta vagyunk együtt a mamával. 1950-ben 

született meg a fiunk, az Ottó. Működött a régi rendszer, a falusi hivatalok még 

megvoltak. 1951-ben megválasztottak a legeltetési bizottság pénztárosának, ezt 1956-

ig csináltam. Össze kellett szedni a legeltetési jogok után a pénzt, voltak állami 

apaállatok, arra adott az állam pénzt, azt is rendezni kellett. A volt Nemestóty-

cselédeknek adtak földet, „összeverték” őket, hogy közösen gazdálkodjanak, az volt a 

kis tsz.  

Nehéz időszak volt, jött a beszolgáltatás, amit megtermeltünk, el is vették. Kenyér nem 

volt, hús nem volt, csak krumpli volt. Amikor megalakult a tanács, már az új 

rendszerben, végrehajtó bizottsági tag lettem és mellette tanácselnök helyettes 

voltam. 1959-ben alakult a tsz, addig önállóan gazdálkodtunk. Úgy kerültem a tsz-be, 

hogy odaadták a belépési nyilatkozatot, mondván: tudod mi a kötelességed, tessék 

aláírni. A legelső közgyűlésen, 1959. október, november táján, megválasztottak 

brigádvezetőnek. A növénytermesztésben szerveztem a munkát. Közben az 

állattenyésztés csődben volt, nem értettek hozzá, ott is rendet kellett tenni. 

Tanfolyamon hallottam, hogy karbamiddal lehet tejet adatni. Saját kezűleg adagoltam a 

teheneknek.  Már egy hét alatt emelkedett a tejmennyiség. A munkát is megszerveztük, 

mindig volt mit enni az állatoknak, tisztaság volt, fellendült az állattenyésztés is. 1966-

ban leváltották az akkori tsz elnököt és a közgyűlés egyhangúan megválasztott 

elnöknek. Nem kerestem én soha, hogy vezető legyek, de valahogy az embereknek 

mindig volt hozzám bizodalmuk. 10 évig, 1976-ig voltam elnök. Úgy szerveztük a munkát, 

hogy mindig ésszerű és gazdaságos legyen. Fiatal szakembereket hoztam, iskolába, 

tanfolyamokra küldtem az embereket, mindig volt munkaerő. Megalakult a szarvasmarha 

szaktelep. Emelkedett a gazdaság. Éjjel-nappal a téeszben lótottam-futottam. Itthon 

minden a mamára maradt. Hiába akartam nagyságát csinálni belőle, nem engedte. 

Gazdálkodott, mindig dolgozott.  
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Ez szolgálat volt nekem. Háromszor választottak meg, de a 3. ciklust már nem tudtam 

kitölteni. Megváltoztak az idők, olyan fiatal szakembereket neveztek ki, akik mindent a 

papír szerint csináltak, nem értették a helyi adottságokat. Olyan irányba haladtak a tsz 

dolgai, ami nekem nem tetszett, így aztán lemondtam. Egy évig csináltam a papírmunkát, 

aztán elmentem nyugdíjba. 1979-ben leszázalékoltak a lábammal, azóta nyugdíjas 

vagyok.  
Mivel teltek a napjai az aktív munka után?  

Az unokáimmal foglaltam le magam. Az Ottó idejárt iskolába, aztán 1968-ban végzett 

Nagykanizsán a gimnáziumban, majd Pécsen végzett az orvosi egyetemen 1976-ban. 4 

évig volt Nagyatádon, utána Győrszentivánra költözött a családjával, azóta ott lakik. 

Négy lány unokánk van, 1979-ben és 1981-ben születtek az ikerpárok. Elkelt mellettük a 

segítség.  

Sokat voltak itt nálunk, amíg kicsik voltak, sokszor hetekig is – volt úgy, hogy egyszerre 

mind a négy. Mikor már nagyobbak lettek, akkor aztán csak kettő-kettőt hoztam el, 

mert nehezebb volt már velük bírni. Szerettek itt lenni nagyon, még most is emlegetik 

az itt töltött időt. Én is sokat voltam náluk, ott is vigyáztam rájuk, foglalkoztam velük.  
Mostanában hogyan élnek, hogy telnek a napok? 

A lányok felnőttek, ma már 3 dédunokánk van. Jönnének minden hétvégén, nagyon 

szeretnek bennünket, de mindegyiknek meg van a maga élete, dolgoznak, tanulnak, 

gyereket nevelnek. 1982-ben és 1992-ben műtötték a lábamat, azóta azért eljárkálok 

vele. Fizikailag nincs probléma. 

A fejemmel van a nagyobb baj.   

Sok mindent elfelejtek, nehezen tudok beszélni, sokszor idegeskedek e miatt. Nehéz 

elfogadni a tehetetlenséget.  
Nem gondoltak arra, hogy odaköltözzenek a gyerekekhez? 

Az Ottó erőltette, hogy menjünk oda hozzájuk lakni, de én nem tudnék ott megmaradni, 

nem tudom Sávolyt itt hagyni, én már csak itt érzem jól magam.  

 
A lelkiismeretes és jól végzett munkáért a munkatársai megbecsülésén és szeretetén túl 

állami kitüntetéseket is kapott. Ezekből itt láthatunk egypárat: 

 
 
 

Nagyon nagy élmény volt Józsi bácsit hallgatni. Szinte kérdezni sem kellett, szívesen 
mesélt az életéről, az elszaladt évekről.  Köszönöm szépen a beszélgetést! 

 Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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SÁVOLYT NAGGYÁ TESZIK…? 

 
Széchenyi István a reformkor idején írta, hogy „kiművelt emberfők” tehetik igazán naggyá a hazát. A 

legnagyobb magyar megállapításából kiindulva végiggondoltam falunk helyzetét. A fiatalok közül kikre, kire 

is számíthat kicsinyke falunk, akinek óriási fejlődést jósolnak. Kik lesznek azok a kiművelt emberfők, akik 

most főiskolások, egyetemisták, akik tudásukat, képzettségüket, műveltségüket Sávoly felvirágzására 

szentelik. Haza jönnek, és itthon csinálnak karriert, építgetik Sávoly jövőjét. Ezzel a célzattal indítom be e 

riportsorozatot.  

Sávoly község ifjúságából négy fiatal jár egyetemre, főiskolára. Hogy kik ők? Kardos Beáta, Béres Adrián, 

Béres György, Tóth Réka és Friedrich Virág. Ők a családjuk és a falu reménységei. Kíváncsi vagyok rá, hogy 

ők mit gondolnak a falunk beruházásairól, községünk jövőjéről, a helybeli lehetőségekről, s milyen terveik 

vannak. Vajon visszajönnek-e, számolnak-e szülőfalujuk lehetőségeivel? S mi is az ő életcéljuk, jövőképük? 

 

 

 

Először egyik kedves volt tanítványomat, Friedrich Virágot kerestem 

meg és tettem fel neki a következő kérdéseket. 

 
Kérlek Virág, 

először is 

mutasd be 

jelenlegi 

iskoládat, s az 

ottani 

lehetőségeket. 

 

A Veszprémi 

Egyetem Modern Filológiai és Társadalmi 

Tanulmányok Karán, nemzetközi tanulmányok 

szakon tanulok. Rengeteg lehetőség nyílik 

szórakozásra, sportolásra, nyelvtanulásra. 

Különböző programok keretében akár hosszabb 

időre is külföldre utazhatunk, valamint 

cserediákokat fogadhatunk. Az idei tanévben 

például osztrák, török, spanyol és portugál diákok 

érkeztek.  

Miért is ezt a felsőfokú iskolát választottad? 

A fő okok a színvonalas oktatás és Veszprém 

nyugalma, szépsége voltak. A nemzetközi 

tanulmányok szakban pedig a nyelvtanulási 

lehetőségek fogtak mag. Jelenleg angolt, 

németet és japánt tanulok.  

Ha sikerül elvégezned az egyetemet, ami 

biztos, mi is leszel? Vagyis: mi leszel, ha nagy 

leszel? 

Még nem tudom, hogy milyen mesterszakra 

jelentkezem az alapképzés után, A Pannon 

Egyetemen európai tanulmányok, regionális és 

civilizációs tanulmányok és diplomácia 

szakirányok közül választhatok.  

Hogyan látod a sávolyi beruházások adta 

lehetőségeket? 

Remélhetőleg az összes terv megvalósul, a falu 

felvirágzik és sok helybeli talál majd munkát.  

Van-e szándékodban a hazaköltözés? Itthon 

kiépíteni a jövődet, karrieredet? 

Mivel még nem tudom, hogy milyen szakirányon 

fogom befejezni az egyetemet, ez még távoli 

jövő. Amennyiben megfelelő állást találok itt, 

elképzelhető, hogy hazajövök.  

 
 

 

 

A Pannon 

Egyetem 

épülete előtt 

 

 

 

 

 

 

 

Mit üzensz 

a még 

általános iskolába járó fiataloknak a tanulással 

kapcsolatosan, a lehetőségekkel kapcsolatosan? 

Próbáljanak minél jobb eredményeket elérni, 

hogy ők és ne a jegyeik döntsék el, hogy melyik 

középiskolába menjenek továbbtanulni. Kívánom, 

hogy találják meg útjukat a sikeres jövő felé.  

 

Köszönöm szépen. Sikeres vizsgákat, élmény dús, eredményes egyetemi éveket kívánok neked és 

sikeres, boldog, lehetőségekkel teli felnőttkort. 
 Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Amint látják kedves olvasóink, két képet közlünk a sávolyi múltból. Mindegyik fotó az akkori közösségi élet 
egy-egy szép pillanatát ábrázolja. Reméljük, hogy sok olvasónknak szerzünk szép pillanatokat ezekkel a 
képekkel. Köszönjük Molvarecz Istvánnak és Domsa Lászlónak, akik rendelkezésre bocsájtották a képeket. 

1952. március: Ludas Matyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1958.: A vén bakancsos és a fia, a huszár 
 

 

Kérünk mindenkit, aki felismeri a képeken szereplőket, hogy segítsen nekünk a beazonosításban. 

Előre is köszönjük a segítséget: a szerkesztőség.  
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Ebben az évben április 12-13-án lesz a Húsvét. A nagyböjti időszak és a még hátralevő 

idő teszi aktuálissá, hogy megemlékezzünk erről a közelgő ünnepről és a 

hozzákapcsolódó szokásokról. 
 

Húsvét a keresztény világ 

legnagyobb ünnepe, Jézus 

kereszthalálának és 

feltámadásának emlékére. 

325-ben a niceai zsinat a 

keresztény Húsvétot a 

tavaszi napéjegyenlőséget 

(március 21.) követő első 

holdtölte utáni vasárnapra 

tette. Mivel ez az időpont 

évről-évre változó, a 

Húsvét ún. mozgó ünnep. 

Az ünnepet megelőző 40 

nap a nagyböjt, Jézus 40 

napos pusztai böjtjének 

emlékére, a felkészülés, a 

lelki és testi megtisztulás 

ideje. 

A húsvétot megelőző 

vasárnapot nevezik 

virágvasárnapnak, Jézus 

Jeruzsálembe való 

bevonulásának emlékére. 

Jézus szamárháton 

érkezett a városba. A 

főpapok úgy döntöttek, 

hogy tanítványai körében 

elfogják, s az áruláshoz 

megnyerték Júdást. Az 

utolsó vacsorát Jézus 

tanítványai körében 

költötte el. 
Kenyeret nyújtott 

tanítványainak, és  

ezt mondta: 

 

"Vegyétek, ez az én 

testem", és bort,  

mondván: "Igyátok, mert 

ez az én vérem." A vacsora 

után Jézus tanítványaival a 

Getsemáné kertbe ment, s 

arra kérte őket, hogy 

virrasszanak vele. A 

tanítványok azonban 

elaludtak. Itt a Getsemáné 

kertben árulta el Júdás 

egy csókkal Jézus kilétét a 

katonáknak, akik 

elhurcolták. 

Mivel Jézus azt állította 

magáról, hogy Isten fia, 

istenkáromlással vádolták, 

Péter pedig, aki 

leghűségesebb tanítványa 

volt megtagadta, hogy 

ismeri. A katonák a római 

helytartó Poncius Pilátus 

elé hurcolták, aki a népre 

bízta Jézus bűnösségének 

megítélését. A tömeg 

Jézust bűnösnek ítélte, 

Pilátus pedig megmosta 

kezeit, ezzel jelezve, hogy 

Jézus halála nem az ő 

kezéhez tapad. 

Nagycsütörtökön 

elhallgatnak a templomok  

 

harangjai, azt tartják: a 

harangok Rómába mentek, 

ott gyászolják Krisztust. 

Liturgikus szokás a 

nagycsütörtöki lábmosás. 

Általában magas rangú  

egyházi személyek mosták 

meg ilyenkor tizenkét 

szegény ember lábát.  

Elterjedt szokás 

nagycsütörtökön a  

virrasztás, annak 

emlékére, hogy Jézus az 

olajfák hegyén virrasztott. 

Nagypénteken halt 

kereszthalált Jézus. A 

keresztények körében a 

bűnbánat, a mély gyász és 

a szigorú böjt napja. A 

templomokban az oltárokat 

letakarják, a harangok 

némák. Ezen a napon a 

passiójátékok, élőképes 

felvonulások világszerte 

ismert szokások. Rómában 

minden évben a Pápa 

közreműködésével 

elevenítik fel a keresztút 

(Via Crucis) stációit. 

Nagyszombaton véget ér a 

40 napos böjt, és újra 

megszólalnak a harangok. 

Legjelentősebb eseményei 

a nagyszombatnak a víz- 

illetve tűzszentelés. 

Katolikus templomokban a 

gyertyát a megszentelt 

tűz lángjáról gyújtják meg. 

Jellegzetes szokás még a 

feltámadási körmenet 

szombat estéjén. 

Húsvét vasárnapján a 

kereszténység Jézus 

feltámadását ünnepli.
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Húsvét közeledtével az előrelátó, jó háziasszonyok már 
forgatgatják, olvasgatják a süteményes könyveket, recepteket, 
hogy mit is süssenek az ünnepekre, mivel lepjék meg szeretteiket, 
mivel kínálják majd a kedves locsolkodókat. Mi is volt a tavalyi 
ünnepi asztalon? Akkor az ne legyen! Valami más, valami új. Ehhez 
szeretnénk segíteni Önöknek Méri Istvánné Ibolya receptjeivel. 
Ibolyát régebbről ismerem, mint ahogy Sávolyba költöztem. 
Kaposváron egy egymást követő továbbképzés sorozaton 
találkoztunk. Együtt utaztunk a megyeszékhelyre és ott is egy 
csoportba kerültünk, így összeismerkedtünk. Mikor 2000-ben a 
sávolyi iskolába kerültem, mint régi ismerősök üdvözöltük egymást. 
Azóta is jó kolléganői kapcsolat van köztünk. A sütésről, főzésről is 
szoktunk beszélgetni, több süti receptet is kaptam tőle, amelyek a kedvenc édességeim lettek. Az ő 
családja édesszájú, ő imád sütni, így nem véletlen, hogy finomabbnál finomabb receptötlettel fogja 

segíteni a húsvétra való készülődésüket. 
 

Igen, a családom, főleg a férjem édesszájú. Tavaly húsvétkor sütöttem először a HÚSVÉTI 

FONOTT KALÁCSOT, és mivel mindenkinek ízlett, idén is 

elkészítem.  Íme, a recept: 

Hozzávalók: 6dkg margarin, fél kiló liszt, 2,5 dl tej, 6 dkg cukor, 

3 dkg élesztő, 3 tojás sárgája, (+1 a kenéshez), pici só.  

A tésztát összedolgozzuk és megkelesztjük (nagyon jó a kelesztő 

tál!) Kelés után 10-12 db kis cipóra vágjuk, kézzel hosszú rudakra 

sodorjuk, összefonjuk, s kör alakban összefogjuk. Kikent tepsibe 

rakjuk, tojással kenjük. Ahány kalácsunk van, annyi tojást főzünk 

öt percig. Szárazra töröljük, bekenjük olajjal és a kalácsok közepébe rakjuk. A tésztával együtt 

sütjük. Hideg sütőbe rakjuk és addig is kel a tészta, amíg a sütő lassan átmelegszik. Tojás nélkül 

máskor is elkészíthetjük, sőt, ha édesen akarjuk, adunk a tésztához 1-2 evőkanál cukrot, 1 

csomag vaníliás cukrot és fél citrom reszelt héját.  

Az olvasók szíves figyelmébe ajánlom családunk kedvenc sütijét, mely 

bármelyik ünnepen megállja a helyét: MADÁRTEJSZELET 

Hozzávalók: 8 tojás fehérjét 8 evőkanál cukorral kemény habbá 

verjük. Adunk hozzá 8 evőkanál lisztet, kevés sütőport és megsütjük.  

Krém: 8 tojássárgáját, 3 evőkanál cukrot, két csomag vaníliás 

pudingport, 1-2 csomag vaníliás cukrot 6 dl tejjel felfőzünk, majd 

félretesszük hűlni. 1 RAMA margarint 10 dkg porcukorral jól 

kikeverünk és a kihűlt krémhez adjuk. Ezt a krémet a tésztára 

kenjük. 2-2,5 deciliter tejszínt felverünk, és a krémre simítjuk. 

Reszelt csokival megszórjuk és hűtőben tároljuk.  

Végezetül, ha több száraz, aprósüteményt sütöttünk, jól feldobhatjuk egy finom nyalánksággal, 

az ÁLOMPUDING-gal.  

Hozzávalók: 5 dl tej, 1 vanília puding, 3-4 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg reszelt 

étcsokoládé, 1-3 teáskanál instant kávépor, 1,5-2 dl tejszín, a tetejére bármilyen gyümölcs.  

A pudingot a szokásos módon megfőzzük és hozzáadjunk 1 vaníliáscukrot is. A reszelt csokit a 

kávéporral a félig kihűlt pudinghoz keverjük, majd a felvert tejszínt is óvatosan beleforgatjuk. 

Kelyhekbe merjük, hűtjük és tálalás előtt gyümölccsel díszítjük. ( Úgy is szép, ha gyümölcs 

helyett megszórjuk reszelt csokival.) 

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó sütést-főzést kívánok minden kedves olvasónak: Méri 

Istvánné 
Az olvasók nevében köszönöm a recepteket: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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A húsvéti szokások között megtaláljuk még napjainkban is a tojásfestést, 
ételszentelést, locsolkodást, kalácssütést, tojás és sonkafőzést. Ez utóbbihoz 

szeretnénk segítséget nyújtani és a sonkafőzés fortélyait megosztani olvasóinkkal. 

Sonkafőzés 

A húsvéti asztalra szánt sonka kiválasztásakor mindenekelőtt nézzük meg jól a termék címkéjét. 

A kötözött sonka -még ha drágább is- csak jó minőségű legyen, mintsem nyesedékből préselt 

húsáru. A sonkát langyos vízben mossuk meg, majd áztassuk be fél-egy napra és egy nagy 

edényben annyi hideg vízben tegyük fel főni, hogy a víz teljesen ellepje. Kis lángon főzzük. A 

főzővízbe tehetünk babérlevelet, egész vöröshagymát vagy fokhagymát, de ezek nélkül is finom 

lesz.  Kb. annyi órán keresztül főzzük, ahány kiló a nyers sonka. Mikor megpuhult, elzárjuk a 

tüzet és a saját levében hagyjuk kihűlni. Így nem szárad ki a hús és sokkal könnyebb elszeletelni. 

A kötözött sonkáról csak ilyenkor szedjük le a hálót. Leöntjük a levét, majd a sonkát hideg 

helyre tesszük. A főzőlevét felhasználhatjuk levesek‚ főzelékek ízesítéséhez, de főzhetünk 

benne tojást is, mely különleges ízt ad neki.  

 

 

 

 

 

Az ország más tájain is találkozhatunk jellegzetes húsvéti ételekkel.  Az egyik ilyen például a 

szirka, vagy más néven sárga túró. Ez egy nagyon finom húsvéti étel, amit csak az ország keleti 

részén ismernek. Sonkával és kaláccsal kell enni, isteni finom. Arra felé a Húsvét 

elképzelhetetlen e nélkül.  

Hozzávalók: tojás, cukor, tej, vaníliás cukor, 

Elkészítése: 

10 db tojáshoz 1 l tejet, 10 evőkanál cukrot számolunk. A 

tojásokat egy fazékba ütjük (teflonba vagy nem 

leragadósba), jól összekeverjük, hozzáöntjük a tejet, 

beletesszük a cukrot, 1/2-1 tasak vaníliás cukrot. Lassú 

tűzön állandó keverés mellett addig főzzük, amíg a leve 

tiszta nem lesz és a tojásos massza túrós állagú nem lesz. 

Tűzről levéve egy vászonkendőbe kötjük, és kb. 1 napot 

hagyjuk kicsepegni hideg helyen. Ha kihűlt, kibontjuk a 

kendőt, és ha mindent jól csináltunk, egy szép sárga 

gombócot kapunk. Nagyon finom, kitűnően illik a sonka sósságához. Próbálják ki és lepjék meg a 

családot ezzel az egyszerűen elkészíthető finomsággal! 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

 

 

http://kukta.blogspot.com/2008/03/sonkafzs.html
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KARÁCSONYTÓL- HÚSVÉTIG: a téli sport szerelmesei a hó fedte hegyekben síeléssel, szánkózással, 

erdei sétával töltik kellemesen szabadságukat, szabadidejüket. Mi sávolyiak a téli sportolást szerényebb 

keretek között, a teremben gyakoroljuk. A 

hosszú téli estéket kezdetben 

asztaliteniszezés, majd tekézés tette 

színesebbé. A lelkes 10-12 fős, játszani 

akaró felnőtt társaság 15 alkalommal 

versengett egymás ellen, nagyon 

sportszerűen. Részt vettünk 

Vonyarcvashegyen a Hollósi Kupán, ahol 16 

csapat közül negyedik lett Sávoly csapata. A 

jó hangulatú estéken igazi barátság alakult 

ki. Tapssal és elismerő szavakkal örültünk 

egymás sikeres szereplésének. Az egészség 

és a barátság megőrzése nekünk fontos, a 20 

éves hagyományt folytatni kívánjuk. 

Egészségünkre!          Tóth Kálmán képviselő 
 

 
KLUBFOGLALKOZÁS volt 2009. február 14-én a Községi Könyvtárban. Vasalós gyöngyből készítettek a 

gyerekek különféle mintákat, ábrákat. Képek az elkészült munkákról.       Pálfi Lászlóné klubvezető 

 
A LILI BÁRÓNŐ című operettet néztük meg március l8-án a Marcali Kulturális Központban a Kalocsai 

Színház előadásában. Mindannyiunknak nagyon tetszett az előadás.       Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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VINCE NAPI BORKÓSTOLÓ 
Sávolyon második alkalommal rendeztük meg a 

borkóstolót 2009. január 31-én. Ebben az évben 23 

bormintát kóstoltak meg a gazdák. A vörösborok közül 

Málovics József, Tóth Kálmán és Gombócz Nándor bora 

ízlett a legjobban. A fehérborok közül Simon Lajos, 

Molvarecz István és Szabó János bora volt a nyerő. A 

pogácsát Tulmann Zsoltnak és Egyed Józsefnek, a 

vaddisznópörköltet Péter Imrének, Schuller Tibornak 

és Mulasics Attilának köszönjük. Gyertyagyújtással és 

néma tisztelgéssel emlékeztünk meg az egy éve elhunyt 

Simon József barátunkról. A jó hangulatú beszélgetés, 

borozgatás után így köszöntünk el egymástól: Jövőre 

ugyanitt!                      Tóth Kálmán képviselő, szervező 
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Új sorozatot indítunk a Sávolyi Hírmondóban, amelyben bejárjuk Marótvölgye 

szűkebb és tágabb térségét és bemutatjuk a környéken található 

nevezetességeket, látványosságokat. 

 
Ilyenkor tavasz kezdetekor a legelső vadon nyíló virágunk a hóvirág. Ennek a szigorúan védett 

virágnak egy csodálatos, élő 

környezete a Szőcsénypusztát 

kelet felől övező 13 hektáros 

védett erdőterület. Sávolyról 

kerékpárral is és autóval is 

könnyen megközelíthető, 

ideális hétvégi kirándulási 

célpont az egész család 

számára. A fehér virágszőnyeg 

látványa feledhetetlen élmény, 

ám szigorúan csak 

gyönyörködni szabad, a 

hóvirágtövek védettek és nem 

köthetjük csokorba. 

Fényképezzük le és úgy „vigyük 

haza”. A virágtengeren túl a 

több száz éves kocsányos-, 

csertölgy és vadgesztenyefák késztetnek bennünket megállásra. A szépen gondozott erdei 

utakon több órás sétát tehetünk a csodálatos erdőrengetegben, hallgathatjuk az éledező erdő 

halk neszeit, a madarak beszélgetését. Az 

erdőterület mellett található egy 17 

hektáros természetvédelem alatt álló 

park, amelyben a Véssey-család által 1891-

ben épített eklektikus stílusú kastély áll. 

Ez az épület már több évtizede ad otthont 

a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és 

Szakiskolának, ahol erdő- és 

vadgazdálkodást, növénytermesztést, 

kertészetet és fa- és bútoripart oktatnak.   

Van itt vérbükk, magnólia, sárgavirágú 

vadgesztenye, páfrányfenyő, japán-akác. 

Ez a kirándulóhely minden évszakban 

ideális célpont, hiszen mindig más és más 

arcát mutatja a látogatónak. Érdemes 

évente többször is felkeresni és 

feltöltődve, kipihenve térhetünk haza. Az 

iskola dolgozói és tanulói sokat tesznek 

azért, hogy rendezett, tiszta környezet 

várja az idelátogatókat. Fenntartanak egy 

vadasparkot is, melyben bemutatják a 

környék állatvilágát. Látogassanak el 

Szőcsénypusztára! Jó kirándulást 

mindenkinek!  
Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HETEKBEN 

 
MEGTÖRTÉNT A SZABADSÁG UTCAI VOLT TELEPHELYEN A HELYREÁLLÍTÁS. KÉPEK A 

MUNKÁRÓL. 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDOTT A SZABADSÁG UTCAI GYALOGÁTKELŐHELY ÉPÍTÉSE. A MUNKÁLATOK 

FOLYTATÁSA HOZZÁJÁRUL AZ ITTENI GYALOGOS KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGOSABBÁ 

TÉTELÉHEZ. ELŐRELÁTHATÓLAG MÁRCIUS VÉGÉRE ELKÉSZÜL EZ A SZAKASZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUÁRBAN DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET EGY ÚJ KOMMUNÁLIS TRAKTOR 

MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL. MÁRCIUS 9-ÉN MEGÉRKEZETT AZ ÚJ MUNKAESZKÖZ, AMELY 

NAGYBAN MEGKÖNNYÍTI RINKÓCZI IMRE ÉS CSAPATA FALUSZÉPÍTŐ MUNKÁJÁT. 
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SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 
 

A SÁVOLY KÖZSÉG TÖRTÉNETÉNEK MEGÍRÁSÁRA VÁLLALKOZÓ CSOPORT MÁR 

TALÁLKOZOTT. TAGJAI: SZARKA JÓZSEF, DOMSA LÁSZLÓ, BÉRES GYULÁNÉ, 

TÓTH LÁSZLÓ, MOLVARECZ ISTVÁN ÉS BIDE JÁNOS. MEGBESZÉLTÜK A MUNKA 

MENETÉT, A FELADATOKAT. NAGYON LELKES A TÁRSASÁG! SZERETNÉNK 

BŐVÍTENI A CSOPORTOT OLYAN SZÉP KORÚAKKAL, AKIK SÁVOLY KÖZSÉG 

ÉLETÉBEN TEVÉKENYEN RÉSZT VETTEK, SOK-SOK ESEMÉNY, TÖRTÉNELMI TÉNY 

RÉSZESEI VOLTAK, S EMLÉKEZNEK EZEKRE. FÉNYKÉPEK, DOKUMENTUMOK, 

LEVELEZÉSEK, OKMÁNYOK VANNAK A BIRTOKUKBAN ÉS EZEKET SZÍVESEN 

FELAJÁNLJÁK A KÖZ ÉRDEKÉBEN, HOGY MINDEZEKKEL HITELESEBBÉ, 

PONTOSABBÁ VÁLJON A MÚLT FELIDÉZÉSE. FELELŐSNEK ÉRZIK MAGUKAT A 

JÖVŐÉRT, S AZ UNOKÁKNAK, DÉDUNOKÁKNAK ÁT SZERETNÉK ADNI MINDAZT, 

AMIT TUDNAK, ÁTÉLTEK. MERT A MÚLT MEGISMERÉSÉN KERESZTÜL LEHET 

ÉRTÉKELNI A JELENT. KÉREM, HOGY JELENTKEZZENEK MÉG AKKOR IS, HA CSAK 

KÉT FÉNYKÉPPEL ÉS EGY ANEKDOTÁVAL TUDNAK SEGÍTENI 

NEKÜNK E NAGY VÁLLALKOZÁSBAN. JELENTKEZNI DR. 

SZERBNÉ KRAMCSÁK ILONA KÉPVISELŐ ASSZONYNÁL 

LEHET. SZERETETTEL VÁRJUK A TÁRSASÁGUNKBA, S ELŐRE 

IS MEGKÖSZÖNJÜK A JÓ SZÁNDÉKÚ SEGÍTSÉGET.   

 

A 2008-2009-es tanévre is meghirdette a négy község (Sávoly, Szőkedencs, Főnyed, 

Szegerdő) képviselő testülete a jeles és kitűnő eredményt elért tanulók versenyét. Az 

ilyen eredményt elért gyerekeket megajándékozzuk, és szüleikkel együtt 

megvendégeljük a tanévzáró ünnepség után a sávolyi Körjegyzőség épületében.  Nagyon 

örülnénk neki, hogyha minél több gyerekkel találkoznánk ezen a fogadáson. Minden 

kisiskolásnak sikeres, eredményes tanévet kívánunk! 

 

 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2009-BEN IS! KEDVES 

SÁVOLYI ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK 

ROKONOK, BARÁTOK! KÉREM, HOGY 2009-BEN IS FŐZZÜNK, 

ÍZESÍTSÜNK ÚJRA, VAGY TOVÁBBRA IS A DELIKÁT 8 

ÉTELÍZESÍTŐVEL! GYŰJTSÜK AZ ÜRES TASAKOKAT, HOGY 

RÉSZT VEHESSÜNK A „FŐZZÜNK 8 JÁTSZÓTERET” AKCIÓBAN! REMÉLEM A 2009-

ES ÉV SZERENCSÉT HOZ ÉS SÁVOLY KÖZSÉG IS FELSORAKOZHAT A 

JÁTSZÓTERET NYERT TELEPÜLÉSEK SORÁBA. A DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTŐS 

TASAKOKAT A KÖNYVTÁRBA, AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LEHET LEADNI, 

ELKÜLDENI, VAGY A TESTÜLETI TAGOKNAK ÁTADNI. A GYŰJTÉS HATÁRIDEJE 

2009. AUGUSZTUS 5.  

 
 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 
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SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 

 
A 2009-es évben is meghirdetjük a VIRÁGOS, TISZTA UDVAR akciót. 

Kérjük a kertészkedni szerető sávolyiakat, hogy jelentkezzenek 

erre a megmérettetésre. Munkájukkal, kiskertjük 

virágosításával, esztétikus portakialakítással segítsék a 

szebb, virágos Sávoly kialakítását. A nyár folyamán sok érdeklődő idegen 

érkezik községünkbe, nem mindegy, hogy milyen emlékkel fog távozni. Mutassuk meg a 

világnak, hogy szeretjük a szépet, s mindazt, ami esztétikus és mutatós. Alkossunk 

olyan virágos, szemet gyönyörködtető udvarokat, kerteket, hogy sokan elnyerhessék a 

SÁVOLY LEGSZEBB UDVARA címet. Ebben az évben is kétszer fogja a jelentkezők 

udvarát megtekinteni a „szakértő” zsűri. Az időpontokról értesítjük a versenyzőket. 

Jelentkezni a képviselőknél lehet, 2009. március 31-ig. Tudják, aki a virágot szereti, 

rossz ember nem lehet! 

 

 

HÚSVÉT UTÁN BUDAPEST VALAMELYIK SZÍNHÁZÁBA SZERVEZÜNK 

KIRÁNDULÁST EGY ÁPRILISI VAGY MÁJUSI SZOMBATON A SZÍNHÁZ SZERETŐ 

SÁVOLYIAK SZÁMÁRA. A PROGRAM EGY NAGYOPERETT VAGY VALAMELYIK 

KLASSZIKUS MUSICAL LENNE. KÖZBEN A FŐVÁROS NEVEZETESSÉGEIVEL IS 

MEGISMERKEDNÉNK. A BUSZKÖLTSÉGET AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZETI. A 

SZÍNHÁZSZERETŐ JELENTKEZŐKNEK A SZÍNHÁZJEGY ÁRÁT KELL ÁLLNIUK, 

AMI KB. 3-4 EZER FORINT. HA MEGLESZ A PONTOS MŰSOR ÉS IDŐPONT, A 

HIRDETŐ TÁBLÁN ÚJRA KÖZZÉ TESSZÜK. 

Adatik tudtára Marót völgyében Sávoly község lakóinak, hogy megalakult a Marót völgye 

Színjátszó Kör!  

Amatőr „színészeket” toborzunk! Hívunk mindenkit, aki szereti a mókát, kacagást, de 

sírni, szomorkodni is tud, ha szükséges és szívesen eljátszaná Júliát, Rómeót, de Erzsók 

asszonyra és Pató Pálra is szükségünk van. Az első fellépésünk 2009. június 6-án 

Balatonmáriafürdőn, a Kistérségi Szezonnyitón lesz.  

Jelentkezni a testületi tagoknál lehet.  

Várjuk azok jelentkezését is, akik szabás-varrással, díszletkészítéssel segítik a 

munkánkat. Igyekezzenek, kérem a jelentkezéssel, mert a szereposztás március 15-e 

után lesz.  

Szeretettel várunk mindenkit! 

A Testület nevében Dr. Szerbné Kramcsák Ilona képviselő 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 
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AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 

Fejős Éva: Hotel Bali 

Négy barátnő: Dóra, Gabi, Szilvi és Judit. Tizenévesen Budapesten, egy mámoros és tragédiába torkolló 

buli után fogadalmat tesznek, hogy elhagyják az országot. Máshol kezdenek új életet, ahol a múlt nem éri el 

őket. Megesküsznek: tizenhét év múlva újra találkoznak… A sors négyüket a négy égtáj felé veti: Dóra a 

földi paradicsomban, Bali szigetén köt ki, de ott is csak élete szerelmére gondol. Szilvi titokban regényt ír, 

melyben barátnőinek is fontos szerep jut, Gabi két sikeres férfi között őrlődik, Judit pedig megszerzi 

magának azt a pasit, akiről korábban csak csendben álmodozott… Tizenhét év telt el, közeledik a nagy 

találkozás… Vajon megtalálták a boldogságot? Elárulhatják-e egymást a barátok a szerelemért? Mit rejt a 

titokzatos közös múlt, és van-e feloldozás? 

 

 

Heller, Joseph: A 22-es csapdája 

Az 1923-ban született amerikai regény- és drámaíró, Joseph Heller első regénye korszakalkotó, groteszk, 

mégis zseniálisan ábrázolja a háborút. A háborút, mint őrült gépezetet, amelyben mindenki őrülten 

viselkedik, és amelyből akkor sem lehet kikerülni, ha valaki őrült, és akkor sem, ha valaki normális. Ez a 22-

es paragrafus csapdája. És egyben világunk abszurditásának egyik legtökéletesebb megfogalmazása.

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
 

Vass Péter (2008. december 22.) 

Péter Csaba (2009. január 12.) 

Bogdán Fruzsina Lilla (2009. február 22.) 

Bogdán Luca (2009. március 12.) 

 

Házasságkötések: 
 

----- 

 

Halálozások: 
 

Bogdán Józsefné Bogdán Erzsébet (85 év) 

Füle Jenő (89 év) 

Bide Imre (78 év) 
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A falu volt szeméttelepének rekultivációján dolgoznak. Az átrostált és szétválogatott szemetet 

elszállítják, illetve a kinyert talajt a helyszínen hasznosítják. Képek a munkáról. 
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Talmácsi Gábor már látja a pályát… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talmácsi Gábor ruháján is és motorján is látható a Balatonring emblémája 
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