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Elkészült a gyalogátkelőhely és a buszmegálló a 7-es útnál 
________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

Megvalósult az útpadkák és utak kijavítása, parkolók kiépítése 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virágok díszítik a villanyoszlopokat 
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A Grupo Milton egy magántulajdonban lévő 
spanyol ingatlan-befektető cégcsoport, 
amely Spanyolországban, Romániában és 
Magyarországon land management-tel 
foglalkozik. 

Kollégáink elkötelezett ingatlanszakértők, 
mindannyian 
saját területük specialistái:legyen 
az akvizíció, szabályozási terv 
készítés, vagy módosítás, közművesítés, 
fejlesztés, vagy értékesítés. 
Telekben utazunk: a 3 országban a 
cégcsoport tulajdonában lévő több mint 
3.000 hektáros portfólióval. 
A Grupo Milton cégcsoport most is számos 
magyarországi projekten dolgozik, mint 
tulajdonos és mint lebonyolító. 
 

A Balatonring fejlesztés koordinálását 
cégünk decemberben kezdte, az azóta eltelt 
időszakban elfogadásra került a fejlesztést 

lehetővé tévő szabályozási terv,  
a motorversenypálya és építményei építési 

engedéllyel rendelkeznek, a település 
szennyvíztisztító telephelyének kivitelezési 

munkái elkezdődtek. 
A sávolyi fejlesztések kapcsán fontos 

megemlíteni a motorversenypályán kívül 
megvalósuló fejlesztések hatását a 

településre és a térségre. 
A Balatonring építése és a sávolyi 

fejlesztések mellett folyamatban van egy 
országos logisztikai és ipari parki hálózat 

fejlesztése, amelyre 2010 októberéig 
mintegy 250-300 millió eurót költünk. 

A 87 céget összefogó spanyol központú 
cégünknek ingatlanfejlesztési, építő- és 

energiaipari érdekeltségei vannak. 
A holding összesített árbevétele tavaly 580 

millió euró volt, ez közel 40 százalékos 
növekedést jelent az előző évhez képest. 

Társaságunk adózás utáni eredménye 2008- 
ban elérte a 70 millió eurót
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Varga László és a bemutató két házigazdája: Korcz Eszter és Fenusz Edina 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szegerdő Fazekas István egyedi fafaragásaival és 
Bogdán Richárd különleges kovácsoltvas 
dísztárgyaival mutatkozott be nagy sikerrel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ügyes kezű a sávolyi kovács, aki nevében hordja 
szakmáját”- így dicsérték a látogatók Kovács 
Nándor munkáit 
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S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
Gondolatok Marótvölgyéről egy kistérségi szezonnyitó ürügyén 

 
19 évnyit forgatom vissza az idő kerekét, a rendszerváltás utáni nagy álmok idejére. Négy kis 
település: Főnyed, Sávoly, Szegerdő és Szőkedencs választott képviselői, (milyen furcsa is volt 
ez akkor) megelőzve korukat úgy döntöttek, hogy együtt maradnak. Az akkor megszűnt Sávolyi 
Közös Tanács helyére Körjegyzőséget hoztak létre. Bár minden falunak saját önkormányzata lett, 
közös dolgaikat továbbra is együtt tették. Közös maradt az iskola, akkor is, amikor 10 gyermekre 
iskolát építettek országszerte a kistelepülések az eleinte bőven folyó állami támogatásból. Közös 
maradt az egészségügyi ellátás, a védőnői ellátás, az óvoda. Közös tulajdonnal, közös 
fenntartással. Lám, az idő ezeket a községeket igazolta, akik nem marakodtak a koncon. Nem volt 
könnyű a vagyon megosztása még úgy sem, hogy nagy része közös maradt, de jegyzőjük kivételes 
diplomáciai érzékének köszönhetően egészséges viták árán győzött a „józan paraszti ész”. 
Szépen gyarapodott a négy falu, elkészültek a közművek, egészséges ivóvíz, gázvezeték, 
csatorna, és az új korszak hírnöke: a szélessávú internet is. Szépültek a falvak, a most már egyre 
gyérebben folydogáló állami támogatásból és a lakosság áldozatvállalásából. Így telt el közel húsz 
év, sok munkával, egymást segítve. 2008-ban felröppent a hír: motorversenypálya épül Sávolyon. 
Örültek a négy falu lakói (hisz ami az egyiket segíti, az előreviszi a többieket is) és bizakodtak. 
Annál is inkább szükségük volt a töretlen hitre, mert a most már csak a legszükségesebbre 
csepegő állami támogatásból bizony nem futotta további fejlesztésekre. 
Így köszöntött ránk a 2009-es esztendő.  Szomorúan és kicsit hitetlenkedve fogadtuk 
februárban a hírt, hogy talán mégsem lesz motoros pálya Sávolyon. Mivel iskolánkban egyre 
kevesebb a gyerek, már a tavalyi évet is a sávolyi önkormányzat és a beruházó Sedesa cég 
támogatásával sikerült finanszírozni. Tizenkilenc évnyi jóban-rosszban után bízunk benne, hogy 
nagyot fordul velünk a világ. Végre június hatodikán megérkezett az építési engedély! Talán nincs 
további akadálya, hogy mikro térségünk új lendülettel kezdjen fejlődni! 
Mindez annak okán jutott eszembe, hogy 3 hónappal ezelőtt meghívást kaptunk a Marcali 
Kistérségi Társulás szezonnyitójára, Balatonmáriafürdőre.  Úgy döntöttünk, részt veszünk a 
rendezvényen, közös kiállítással, és a MARÓTVÖLGYI ALIGSZÍNPAD bemutatkozásával.  A 
szervezést Szegerdő vállalta fel, akiknek segítséget nyújtott minden falu. Szőkedencs kiállította 
a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület relikviáit, és réteses Laci (polgári nevén Varga László) népviseleti 
gyűjteményéből a legszebb darabokat. A standon Ő maga is megjelent és díszmagyar öltözéke, 
valamint a bemutató két házigazdája, Fenusz Edina és Korcz Eszter gyönyörű ruhái is osztatlan 
sikert arattak. Főnyedről Marton István polgármester mutatta be a méhész mesterség kellékeit, 
és Vida Józsefné adta kölcsön nagymamája, Gombóc Julianna esküvői kelengyéjének darabjait 
1896-ból és édesanyja lánykaruháját 1906-ból. 
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Különösen örömteli nap volt ez Sávolynak. Az ünnepség kezdete előtt kapta kézhez Bobek József 
István polgármester úr a MotoGP pálya építési engedélyét. Ily módon tökéletesen időszerű 

kiállítási tárgy lett Kovács Zoltán makettje. Volt is látogatója szép számmal! 

  
A MARÓTVÖLGYI ALIGSZÍNPAD nagy sikerrel mutatta be Kistérségi szezonnyitón a Lónak vélt 
menyasszony című vásári komédiát. A szereplők: Félix Melinda, aki „Zsuzskát alakítja itten”, 
Fazekas Istvánné, aki Fruzsina és a csapat varrónője is egyben, Bogdán Csaba „a lócsiszár 
szerepe szerént ő”, Horváth János a vándordeák és mókamester, Horváth Jánosné, aki Vince, a 

„kurtanemes” és 
komolyabb napjain 
Szegerdő 
polgármestere. 
 
A komédiát rendezte 
és a csapatot 
lelkesítette Fazekas 
István.  
Az ALIGSZÍNPAD 
szállítója, állandó 
támogatója és 
„producere” Horváth 
János István.  
 
Horváth János Istvánné 
Szegerdő 
polgármestere 
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Mint az már az előző cikkben is szerepelt, 
2009. június 6-án Kistérségi Szezonnyitó és 
Falunap volt Balatonmárián. A rendezvényen 
mikro térségünk települései mellett Sávoly is 
bemutató sátrat állított. Itt szerepelt a 
Kovács Zoltán által készített Balatonring 
makett is. (Kép a szemben lévő oldalon!) Nagyon 
sokan megnézték és megcsodálták, hogy 
milyen tökéletes másolatot sikerült létrehozni. 
Ebből az alkalomból beszélgettem Zolival.   

 
-Csináltál-e már máskor is makettet? 
-Ez volt az első. Meg kell mondanom, 
már régóta gondolkodtam egy 
makett, vagy terepasztal 
elkészítésén, csak nincs hely, ahol 
majd tárolhatnám. Egy pécsi rokonom 
már készített egy elég komoly 
terepasztalt, tőle kaptam kedvet 
ehhez a dologhoz. 
-Honnan jött az ötlet, hogy elkészítsd a 
Balatonring kicsinyített mását? 
-Horváthné Erzsi néni, Szegerdő 
polgármestere és Szerbné Ili néni 
kértek meg, hogy próbálkozzam meg 
a dologgal. Igent is mondtam elég 
könnyedén, de csak később 
szembesültem a ténnyel, hogy ez nem 
is olyan egyszerű, mint gondoltam. 
Ám ez így jó! A legnehezebb dolgok 
megvalósításával mindig egy kicsit 
többnek érzi magát az ember.  
-Milyen minta alapján csináltad? 
-Kaptam térképeket, fotókat, 
látványterveket és sok- sok  
 

 
bíztatást. Nem sok adat állt így sem 
a rendelkezésemre, volt, hogy a saját 
ötleteimre hagyatkozva 
improvizálnom kellett.  
-Milyen anyagokat használtál fel hozzá? 
-Ez egy elég hosszú lista, de 
megpróbálom a legfontosabbakat 
felsorolni: fa, különböző vastagságú 
papírok, ragasztók, gipsz, festékek, 
dörzspapír, homok, modellező 
műanyagok, fű, apró fák és kb. 1500 
darab apró szeg.  
-Mennyi ideig tartott megcsinálni?  
2 és fél – 3 hónap. Hosszú időnek 
tűnhet, de ez egy nagyon rövid 
időszak. Szoros volt a dátum és az 
utolsó hét nagyon stresszes.  
-Segített valaki, vagy teljesen egyedül 
készítetted el? 
-Egyedül készítettem el. Az 
anyagbeszerzésben viszont nagyon 
sok segítséget kaptam Erzsi nénitől, 
Ili nénitől, Szőke Csabától és a 
sávolyi önkormányzattól. 

 
Gratulálok! Sávoly minden lakosa büszke lehet rá, hogy ilyen kreatív, alkotó 
kedvű fiatal él a községben. Zoli alkotását minden érdeklődő megtekintheti a 
Kultúrházban. Köszönöm szépen a beszélgetést és további sikereket és sok 
szép makettet kívánok!       Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN VÁLTOZÁS TÖRTÉNT. AZ EDDIG 
HELYETTESÍTŐKÉNT DOLGOZÓ DR. DURÓ ILDIKÓ ÁPRILIS 1-TŐL SÁVOLY, 

FŐNYED, SZEGERDŐ ÉS SZŐKEDENCS ÁLLANDÓ HÁZIORVOSA LETT. 
 
-Kértem a doktornőt, hogy pár 
szóban mutatkozzon be. 
-Egy hajdú-bihar megyei kis faluból 
származom. Az orvosi egyetemet 
Debrecenben végeztem. A háziorvosi 
licence vizsga után 8 évig 
praktizáltam Somogysámsonban. 
Férjem, Tárnai Péter a marcali II. 
számú Gyermekvédelmi Intézmény 
(ismertebb nevén Csecsemőotthon) 
gazdasági vezetője. 4 gyermekünk 
van: Dóri (12 éves), Bálint (10 éves), 
Zsófi (5 éves) és Anna (2,5 éves). 
Szabadidőmben, ami az utóbbi időben 
elég kevés volt, szívesen túrázunk, 
kerékpározunk, társasjátékozunk a 
családdal. Hobbim a rejtvényfejtés 
és olvasás.  
-Miért választotta Sávolyt, milyen 
tervekkel és elképzelésekkel 
érkezett hozzánk?  
-Bízom a Sávoly környéki beruházás 
megvalósulásában és az 

Önkormányzatokkal sikerült a 
háziorvosi praxisom működtetéséhez 
kedvező megállapodást kötni. 
Terveimben szerepel mindenekelőtt 
a rendelő felújítása, az egészségügyi 
szolgáltatás bővítése, hogy a 
lakosság minél komplexebb orvosi 
ellátásban részesüljön. Ennek első 
lépéseként a közeljövőben kézi 
gyógyszertár működtetésével bővül a 
háziorvosi szolgáltatás. Másik 
tervem, hogy heti 1 alkalommal 
sebészeti magánrendelést vezetünk 
be. Hosszútávra tervezek, 
szeretnénk Sávolyon véglegesen 
letelepedni a családdal.  
-Az elmúlt helyettesítési 
időszakban milyen tapasztalatokat 
szerzett, mit szeretne változtatni, 
megtartani az itteni gyakorlatban? 
-Az elmúlt másfél évben a lakosságot 
csaknem tökéletesen megismertem. 
Nem szakítunk a hagyományokkal, a 
rendelési idő tekintetében a korábbi 
évek gyakorlatát követjük. 2 
alkalmazottat foglalkoztatok: körzeti 
ápolónő továbbra is Meretei Zsoltné 
Marianna, az orvos írnok Fazekasné 
Mátés Erika.  
 

Köszönöm szépen a beszélgetést! Jó 
egészséget kívánok és kívánom, 
hogy minden terve, elképzelése 
megvalósuljon.  

 
Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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 ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEBBEN! 

 
Az egészség mindennél fontosabb. Ha egészség van, minden van – szoktuk mondogatni. S ez így igaz! 
Az egészség a legdrágább kincsünk, ezért kell nagyon vigyázni rá. Ebből a célból indítjuk be a rovatot 
is. Minden számban az egészséggel kapcsolatos nagyon fontos információkat, felhívásokat, 
eligazításokat olvashatnak majd doktornőnk, Duró Ildikó és asszisztensei, Meretei Zsoltné és 
Fazekasné Mátés Erika tollából. Kérem, hogy szívleljük meg ezeket!  

 
FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK 

NYÁRRA! 
 -11-16 óra között tűző napon ne 
tartózkodjunk! 
 - Igyunk legalább napi 2 liter 
folyadékot, kerüljük az alkoholos 
italok fogyasztását! 
 - Védjük fejünket a tűző naptól! 
Kalap, kendő viselése ajánlott. 
 - Szabad bőrfelületünkre 
használjunk magas fényvédő 
faktorú krémet, naptejet! 

 - Szellős, természetes anyagból készült, világos, kényelmes öltözéket hordjunk! 
 - Ne fogyasszunk nehéz ételeket, inkább naponta többször együnk gyümölcsöt, zöldségféléket! 
- Szívbetegek, magas vérnyomásos betegek kerüljék a nehéz fizikai munkát, meleg vizes 
gyógyfürdőket! 
- TILOS FELHEVÜLT TESTTEL VÍZBE UGRANI!  
-A nyár a pihenés, kikapcsolódás ideje, de veszélyeket is rejt: KULLANCS VESZÉLY 
Kullancs elleni bőrvédelem: ne használjunk dezodort, helyette kullancsriasztó használata javasolt. 
A kullancs által terjesztett agyhártya, ill. agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. A Lyme kór 
gyógyszerrel gyógyítható betegség, védőoltás ellene nem kapható. Kullancs észlelése esetén 
fontos a mihamarabbi teljes eltávolítás, ha ez nem sikerül, illetve a csípés helyén akár tenyérnyi 
nagyságú bőrpír jelenik meg, forduljanak orvoshoz.  

 
ÉLELMISZEREK 

 
Fokozottabban figyeljünk a romlandó ételek megfelelő hűtésére, tárolására, a tojást, tejet 
tartalmazó ételek rövidebb ideig tarthatók el.  
Étkezés előtt mindenképpen mossunk kezet! 
A gyümölcsöket mosva fogyasszuk! 

NYARALÁS 
 

Külföldi nyaralást tervezőknek figyelmébe ajánljuk a www.utazaselott.hu weboldalt.  
Minden nyaralónak javasoljuk egy kis gyógyszercsomag összeállítását, mely tartalmazza: 

- rendszeresen szedett gyógyszereiket 
- láz és fájdalomcsillapítót 
- hasmenés elleni szert 
- csípések hűsítésére alkalmas kenőcsöt, CA pezsgőtablettát 
- kisebb sérülések ellátására alkalmas sebfertőtlenítőt, kötszert, sebtapaszt.  

 
A doktor nőnek és munkatársainak köszönjük hasznos felvilágosító munkájukat!       

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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A régi öregek szokták mondani: ha egy lány belenő az 
édesanyja cipőjébe, férjhez mehet. Jó, jó! És a főzés-
sütés….? Azt nem tudom, hogy Tóth Rékának (Tóth 
Árpád és Lakatos Gyöngyi lányának) jó-e méretben az 
édesanyja cipője, de azt tudom, hogy ügyesen forgatja 
a fakanalat. Igazi bevállalós, reformer a konyhában. 
Mindent kipróbál, kreatívan összerakja az 
alapanyagokat és mindig valami finom étel a 
végeredmény. Hetedikes volt, amikor először 
megkínált a sütijével. Azóta jó pár év eltelt, s ő a 
konyhát ma is szívesen „látogatja”. A főiskola 
konyhájában is otthonos, évfolyamtársai, szobatársai 
örömére mindig összeüt valami könnyűt, valami 
finomat. Most tőle kértem recepteket. 
 

 
 
 
Tésztás zöldségfelfújt (5 főre) 
 
 
Hozzávalók: 50 dkg vajastészta, 10 dkg 
vöröshagyma, 50 dkg darált hús, 1dl 
olívaolaj, 1kg cukkini, de lehet ízlés szerint 
bármilyen zöldséggel készíteni (pl. brokkoli, 
karfiol, csillagtök), bazsalikom, oregano, 
kakukkfű, só, őrölt bors, 50 dkg penne 
tészta, 5dl tej, 10 dkg vaj, 3 kanál liszt, 15 
dkg reszelt sajt. 
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Elkészítése: A vajastésztát kinyújtjuk, és kivajazott tepsibe terítjük. Az olajon 
a hagymát megpirítjuk, beletesszük a húst és ízlés szerint fűszerezzük a 
hozzávalóknál említett fűszerekkel. 10 perc után hozzáadjuk a felkockázott 
cukkinit és még 20 percig pároljuk. (Ha brokkolit vagy karfiolt teszünk bele, 
akkor azokat előtte külön megpároljuk.) A penne tésztát is kifőzzük, 
összekeverjük a megpárolt töltelékkel, és szép egyenletesen elosztjuk a 
tepsiben. Besamelmártást készítünk: a 10 dkg vajat megolvasztjuk egy edényben, 
beleszórjuk a 3 kanál lisztet, világosra pirítjuk és felöntjük a fél liter tejjel, és 
sűrűsödésig főzzük. Bátran fűszerezzük: só, bors, vegeta. Ezt a mártást 
ráöntjük a töltelékre és megszórjuk reszelt sajttal. Egy óra alatt 180 fokon 
készre sütjük és kockákra vágva tálaljuk.  
A másik étel az ananászos csirke-, vagy pulykamell 

Hozzávalók: 60 dkg hús, 1 doboz 
ananászkonzerv, 1 evőkanál 
szezámmag, 2 evőkanál méz, ízlés 
szerint só, bors, 1 dl olíva olaj. 
Elkészítése: Az olajon a húskockákat 
megpároljuk, sózzuk, belerakjuk az 
ananász kockát, plusz kevés ananász 
levet, mézet, szezámmagot és kb. tíz 
percig összeforraljuk. Rizzsel vagy 
zöldsalátával tálaljuk. 
Jó étvágyat kívánok! Tóth Réka  

 
Köszönöm a recepteket: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

 
 

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, hogy a 2009-es év szerencsét hoz és Sávoly község is 
felsorakozhat a játszóteret nyert települések sorába. A Delikát 8 ételízesítős 

tasakokat a könyvtárba, óvodába és iskolába lehet leadni, elküldeni, vagy a testületi 
tagoknak átadni. A gyűjtés határideje 2009. augusztus 5. Eredményes gyűjtést kívánok!            

A Képviselő Testület nevében: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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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 indítottam be a riportsorozatot. Mostani riportalanyom 
Béres György. 6. osztályos korában hagyta el a féltő, gondos családi fészket, 
Csurgóra ment a 6 osztályos gimnáziumba. Korán meg kellett tanulnia az 
önállóságot, kiállni az igazáért, szót érteni társaival, másokkal, új barátságokat 
kötni, járni a maga útját, elérni a kitűzött célját. Sikeres érettségit tett a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban és innen egyenes út vezetett a 
gödöllői Szent István Egyetem mezőgazdasági és környezetgazdálkodási szakára. 
2008-ban meghatódottan, de büszkén vette tudomásul a szerető család, barátok, 
rokonok, jó szomszédok, hogy okleveles agrármérnök lett. Még a diplomáján meg 
sem száradt a pecsét, már újra felvételizett és újra tanul. Eredményeiről, 
terveiről, céljairól faggatom: 
 

 
-Mesélj, milyenek voltak az egyetemi évek. 
Milyen eredménnyel végeztél? Milyen 
lehetőségeket hagytál ott? 
- Nagyon szerettem-szeretem Gödöllőt, ez volt a 
második otthonom. Öt évig oda kötött minden és 
a másoddiploma miatt sokat vagyok ott most is. 
Az egyetemen sok barátot, barátnőt ismertem 
meg és ez a kapcsolati tőke nem veszik el. Azokat 
a közös főzéseket, bulikat nem lehet elfelejteni, 
amiket együtt átéltünk. Jó (4) jelű diplomát 
szereztem, ám ez nem csak a szorgalmamnak, 

hanem a szerencsének is köszönhető.  
Mindig szerencsés vizsgázó voltam. Az egyik vizsgám olyan jól sikerült vállalat gazdaságtanból, 
hogy meghívtak a tanszékre doktorandusznak. Ezt azonban nem fogadtam el.  
 
-Milyen érzés diplomával a kezedben élni ma Magyarországon, Sávolyon? Milyen 
lehetőségeid vannak? 
-Nem egyszerű a friss diplomások helyzete. Amikor kormányzati szinten bíztatják a fiatalokat az 
országból való távozásra, akkor mindenkinek világos lehet, hogy nem ránk akarnak építeni. Azt 
azonban nem tudom, hogy kinek az adójából fizetik majd a kiadásokat, ha a fiatalok külföldön 
dolgoznak, és oda fizetik az adót. 
 
-Azért volt számodra fontos a második diploma, hogy több lábon állj, és nagyobb 
lehetőségeid legyenek? 
-A másoddiploma azért volt fontos, mert a későbbiekben saját céget szeretnék. A marketing 
manager szak véleményem szerint fel tud készíteni erre a kihívásra.   
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-Ezek után mi a terved, célod? 
-Amint már említettem, saját (családi) vállalkozást szeretnék.  
 
-Hogyan látod Sávoly jövőjét a beruházások fényében? 
-Ez a mega beruházás át fogja alakítani Sávolyt. Véleményem szerint 5-10 év múlva egy 
Zalakarost vagy Hévízt felülmúló üdülő és szórakoztató központ lehet Sávolyból. Szerintem a 
munkahelyek betelepülőket és újabb fejlesztéseket vonzanak. Ha ügyesen gazdálkodik a falu, a 
lehetőségeink szinte végtelenek. Ami szerintem biztos, hogy Marótvölgye központja mi leszünk.  
 
- Letelepedsz-e a szülőfaludban? Itt látod megalapozva a jövődet, vagy titokban más 
utakra kacsintgatsz? 
-A jövőm itt van megalapozva, hiszen a családom és a vállalkozásunk is itt van. A letelepedést 
illetően már annyira nem kötődök Sávolyhoz. A barátnőmmel Marcaliban szeretnénk élni, de 
ehhez neki még munkát kell találnia.  
 
-Mit üzensz, tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akiknek még nincs elképzelésük a jövőről?  
-Nem befolyásolnám őket a pályaválasztásban. Szerintem mindegy, hogy milyen pályát 
választanak, csak az a fontos, hogy szeressék azt és maximálisan jól csinálják. A jó munkaerőre 
mindig szükség van. A másik fontos dolog az idegen nyelv. Most érzem igazán hiányát én is, amíg 
az iskolában ültem, nem tartottam fontosnak.  

 
Köszönöm szépen. Sikeres vizsgákat, boldog, lehetőségekkel teli felnőttkort. 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona
 
 
 

KEDVES GYEREKEK! 
 

Mint arról már bizonyára értesültetek, 2009. 
augusztus 22-én falunapot tartunk Sávolyon. Ehhez 

kapcsolódóan a Községi Könyvtár meghirdet egy 
fotópályázatot, amelyen minden 10-18 éves sávolyi 

fiatal részt vehet. A pályázat címe: 
 

Az én falum, Sávoly. 
 

Mivel nincs mindenkinek fotófelszerelése és az egyenlő esélyek biztosítása is ezt 
kívánja meg, mindenki kap fényképezőgépet. A gépet Bobek József István polgármester 

úr biztosítja számotokra. Érdeklődni és a pályázatra jelentkezni a könyvtárban Pálfi 
Lászlóné könyvtárosnál lehet. 

Minden érdeklődőnek részletes tájékoztatást nyújt a részvételi feltételekről. A képek 
hozzáértő zsűri értékelése alapján díjazásra kerülnek és a legsikerültebb 

pályamunkákat a falunapon kiállítjuk. 
Jó fotózást kívánunk! 
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Tóth Kálmán képviselőtársam a Somogy megyei kistermelők és hobbi borászok első versenyén 

két oklevelet kapott: cabernet sauvignon boráért ezüst-, vegyes fehér boráért 
bronzminősítést. 

Azért kerestem fel, hogy egy kicsit bevezessen minket ebbe a különleges világba, a 
borászok világába. Mesélj erről a versenyről! 

 
-Első alkalommal hívta hagyományteremtő 
szándékkal megmérettetésre a Somogy Megyei 
Önkormányzat, a Szent Anna Borház, és fő 
médiatámogató a Somogyi Hírlap a borászokat. A 
díjkiosztó eredményhirdetésre 2009. június 9-
én Lengyeltótiban került sor, melyen a Dél 
Balatoni Borvidék neves borászaiból álló három 
bizottság 118 bort bírált.  A hobbi borászok nem 
amatőr borászok, hanem profik, -így jellemezte 
Komáromi Ferenc borász, a verseny ötletgazdája 
az eredményhirdetésre meghívottakat. Nagyon 
szép borokat értékelt az igényes zsűri, magasra 
emelve a mércét. A megmérettetésben 11 arany, 
29 ezüst és 36 bronzminősítést kaptak a borok, 
ami a minták kétharmada volt. A díjakat Sárdi 
Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Árpási Zoltán, a Somogyi Hírlap főszerkesztője 
és Tengerdi Győző a Somogy Megyei Turisztikai 
Bizottság alelnöke adta át. A legjobbak 
tárgyjutalomban is részesültek. Megválasztották 
a megye legjobb fehér, rosé és vörösborát is. 
-Kálmán, mióta foglalkoztat téged a szőlő és 
a bor?  
-A szőlő és a bor gyerekkorom óta velem van, 
beleszülettem. A Zalából származó családom 
minden tagja rendelkezik szőlővel, borral, 
pincével. Minden családi találkozón szóbeszéd 
volt a szőlő és a bor. Hol az időjárás, hol a szőlő 
betegségek, hol a fajta, de legtöbbször az 
értékelés, a bor ára került szóba.  
Teljes embert és sok szakértelmet igényel a 
termesztés, a feldolgozás, a borkészítés. 
-A szabadidőd nagy részét a szőlődben 
töltöd?  
-A szabadidőm nagy részét valóban a szőlőben és 
a borral kapcsolatos feladatokkal töltöm. 7000 
négyzetméteren termelek szőlőt, melyből 2-
3000 liter bor kerül a pincébe. A munkahely 
mellett ehhez már a családnak, barátoknak a 
segítsége is szükséges. A segítséget köszönettel 
meg is kapom tőlük, melyért hálás vagyok nekik.  
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-Úgy tudom, hogy speciális végzettséged is 
van a borászattal kapcsolatosan. Mi az, és 
milyen lehetőséget ad neked? 
-A szőlőtermesztéshez és borászkodáshoz 
szakértelem kell. Igyekeztem mindig lépést 
tartani az új kihívásokkal, ezért képzésekben 
vettem részt. Okleveles borbíráló vagyok, 
melyet a Magyar Borok Házában, Budapesten 
szereztem 2004-ben. Borász vizsgát a 
Keszthelyi Georgikon Egyetem szervezésében 
tettem 2006-ban, féléves tanfolyamot követően. 
Igazi lehetőség az, hogy több alkalommal ültem 
egy asztalnál szőlőnemesítővel, tudományos 
oktatóval, neves borászokkal borbírálat közben. 
Tőlük hallom azokat a bort méltató szavakat, 

melyek igazi élményként maradnak meg bennem. Borászként pedig az a célom, hogy magamnak és 
a boraimat fogyasztóknak jó bort készítsek, melyeket szívesen viszek minősíteni a 
borversenyekre. Ezen túl pedig szívesen adom át másoknak azt a tudást, amivel rendelkezem. Ezt 
tettem Sávolyon is két alkalommal megrendezett Vince napi borkóstoló alkalmával. 
-Hányszor vettél részt borversenyeken és milyen eredménnyel? 
-Szőlőterületeim Zalaszabarban és Cserszegtomajon találhatók. Mindkét helyen tagja vagyok a 
hegyközségnek. A Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközségben 1999 óta tisztségviselő vagyok, 
azóta veszek részt borversenyen is. Több alkalommal arany ezüstminősítést kaptam, így részt 
vettem a Zalai Borvidék versenyein. Legjobb eredményem az aranyérmes borom, közönségdíjas 
lett. Cserszegtomajon a Nyugat-Balatoni Hegyközségben 1996 óta járok versenyre, így évente 
három helyen ott voltam, ebben az évben pedig első alkalommal a somogyi borászok között.  
-Sikerült-e átadni, „megfertőzni” a szőlészet, borászat tudományával és szeretetével a 
fiaidat?  
-Mindkét fiam vendéglátó üzletvezetői 
képesítéssel rendelkezik. Szőlő és pince 
munkában szívesen segítenek, és jól esik velük 
a borozgatás. Nemcsak ők, de az unokák is 
megkóstolják a papa borát. Kálmán fiam 
Balatonbogláron tanulta a szőlészet-borászat 
alapjait. Gábor fiam pedig most segít az 
értékesítésben, az ausztriai panziójában. 
Remélem, hogy öreg napjaimra ők is jó bort 
készítenek nekem, mert az élet túl rövid 
ahhoz, hogy rossz bort igyunk.  
Ahhoz, hogy mindig értékes és friss legyen a 
bor, szükségesek a legfontosabb 
mérőeszközök, technikai eszközök, korszerű 
hordók, (INOX), és nagyon fontos a hordók egész évben való tisztántartása. 
 A borértékesítéshez pedig a palackozás. Nekem ezek rendelkezésre állnak, használom őket. 
Kívánom, hogy mások is építsék fel a maguk álmát, kemény, kitartó munkával elérhető. Sok 
veríték van egy pohár borban.  

Köszönöm a beszélgetést és kívánok eredményes szőlészeti és borászati munkálatokat és 
sok-sok sikert a versenyeken. Boldog, elégedett az az ember, akinek a munkája a hobbija 

és a hobbija a munkája. Kálmán ilyen ember!                 Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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A környékünk nevezetességeit bemutató sorozatunk mostani részében kerékpáros 
túrára invitálom Önöket Marótvölgye egyik falujába, társközségünkbe, Főnyedre. 

 
Főnyed 94 lakosú kisközség, neve a fövenyhomok nevéből származik. A falu 
létezését már az Árpád-kori írások is említik. A Kis-Balaton partján fekszik. 
Sávolyból kiérve rákanyarodunk a régi 7-es útra és pár száz méter után 
megpillantjuk a balra kanyarodó, Főnyedre vezető utat. Kellemesen lehet 
kerekezni az aszfaltos úton. Mielőtt a faluba érnénk, baloldalon találjuk a 
temetőt. Érdemes megállni és kicsit körülnézni a szépen gondozott sírok között. 
A faluban a boltnál kell balra kanyarodni és onnan kiérve a töltésen haladni 
tovább, és innen már látszik az úti célunk, a Madárfigyelő. A Ramsari egyezmény 
hatálya alá tartozó Kis-Balaton Európa-hírű vizes élőhely is. A vízborított, 
fokozottan védett belső területek csak szakmai céllal, kísérettel, külön 
engedéllyel látogathatók, 
a Főnyedi Madárfigyelő 
azonban mindenki 
számára szabadon 
megközelíthető és 
látogatható. Segítségével 
gyönyörködhetünk a táj 
csodálatos szépségében 
és egy kis szerencsével 
megismerhetjük a Kis-
Balaton élővilágát is. A 
háborítatlan 
természetben lehetőség 
kínálkozik a védett 
növény- és állatvilág megfigyelésére, ezért mindenképpen ajánlom, hogy 
távcsövet vigyenek magukkal. Kellemes órákat lehet eltölteni a kilátón a környező 
élővilágot figyelve. Aki szeret fotózni, mindenképpen vigyen magával 
fényképezőgépet, mert csodálatos természeti fotókat készíthet.  
A Kis-Balaton tározó I. és II. ütemének létrejöttével megnövekedtek a kedvező 
táplálkozási és szaporodási lehetőséget biztosító területek, melyet a fajok 
rendkívül rövid idő alatt el is foglaltak. Már az első évektől kezdődően tízezres 
példányszámban tértek vissza a vonuló, illetve itt telelő madárfajok. 
Az eddig megfigyelt közel 250 madárfajon kívül számos, - ma már ritka - állat- 
és növényfaj talál menedéket ezen a területen. 
Higgyék el, érdemes egy fél napot rászánni erre a kirándulásra, mert a 
természetet szerető embernek páratlan élményben lesz része!   

                                                                  Pálfi Lászlóné könyvtáros 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

17 

 
S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 
AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 

MEYER, STEPHENIE: ALKONYAT: Mersz szeretni? Az életed árán is? Forks fölött mindig 
felhős az ég. Bella Swan, az érzékeny, zárkózott lány afféle önkéntes száműzetésre ítéli 
magát, amikor ide költözik apjához. Bella alapjáraton is mágnesként vonzza a bajt, ezúttal 
azonban nem csak a „mindennapi” csetlések-botlások fenyegetik. Hanem Ő… Ő, akinek 
aranyszín szeme van, titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltő és biztonságot 
sugárzó. Ő, akit Edwardnak hívnak, mint valami ódivatú regény hősét. Ő, aki megmenti az 
életét. Ő, aki mégis a legnagyobb veszélyt jelenti Bella számára. Az indián rezervátumban 
furcsa, félelmetes mesék keringenek. És egy nap a legenda megelevenedik… 

MEYER, STEPHENIE: ÚJHOLD: "Szilaj gyönyörnek vége is szilaj, lázába pusztul el, mint 
tűz s a lőpor, mely csókolódzva hal meg: lásd, a méz is csömörletes, mihelyt túlontúl-édes." 
(Shakespeare - Rómeo és Júlia) Elérkezik Bella 18. születésnapja, ami borzalmas esemény 
számára, hiszen máris egy évvel "öregebb lesz" mint Edward. Túl borzalmas, ahhoz, hogy 
még meg is ünnepelje. Alice mégis szervez neki egy születésnapi bulit, ami balul sül el, 
mikor az ajándékbontásra kerül sor... 

 
 
 
 
 

 
 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Születések: 

 
Szőke Zoltán Viktor (június 7.) 

 

Házasságkötések: 
 

----- 
 

Halálozások: 
 

Füle Jenőné Tóth Irma (élt 84 évet) 
 

Kardos Ignác (élt 76 évet) 
 

Tóth Gézáné Biczó Ilona (élt 84 évet) 
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PÉCSRE KIRÁNDULTUNK… 
 

-Három vélemény és élménybeszámoló a május 23-ai pécsi színházlátogatásról- 
 
 

 
 Az önkormányzat 
szervezésében május 23-án 
kellemes kirándulásban és 
szép színházi előadásban 
volt részünk Pécsen. Az 
önkormányzat bérelte a 
buszt és nekünk csak a 
színházjegyet kellett 
fizetnünk. A kiránduláson 
18-an vettünk részt, a 
hangulat nagyon jó volt. 
Pécsre érve mindenki 2,5 
órát tölthetett kötetlen 
városnézéssel, ezt ki is 
használtuk. Pécsen sok szép 
múzeum van és mindezek 
mellett a Székesegyház, a 
Dzsámi, is megtalálható.  
Az előadás 19 órakor 
kezdődött.  
A megnézett darab a 
Leányvásár volt, nagyon jó 
szereposztással. Hat órakor 
már gyülekeztünk a 
színháznál, ahol is 
gyönyörködhettünk a sétáló 
utca ódon épületeiben, és a 
Pécsi Nemzeti Színház 
szépségében is.  
Miután bementünk, 
megcsodálhattuk az épületet 
belülről is. Gyönyörű. A 
nézőtér percek alatt megtelt 
és kezdődött az előadás.  
A szünetben szavazhattunk 
az általunk legjobbnak ítélt 
színészre.  A választás elég 
nehéz volt, mivel minden 
színész előadása csodálatos 
volt.  
Tíz órakor indultunk haza, a 
fáradtság ellenére nagyon jó 
hangulatban. Köszönjük az 
Önkormányzatnak ezt a 

lehetőséget és ezt a 
feledhetetlen élményt.  
 Kovács Zoltánné és Kovács 
Stefánia 
 
Szép, napsütéses napon 
mentünk város - és színház 
látogatásra Pécsre. A 
buszon kényelmesen 
utaztunk. Mikor 
megérkeztünk, mindenki 
városnézésre indult 
kisebb-nagyobb 
csoportokban. Mi 
megnéztük a sétáló utca 
nagy részét, ahol felújított 
épületeket és sok üzletet 
lehetett látni. Ezután 
elidőztünk a központnál. 6 
órakor gyülekeztünk a 
színház előtt. Az épület 
kívül-belül nagyon szép. A 
Leányvásár vidám és 
szórakoztató volt. Mire a 
darab véget ért, addigra 
besötétedett. Éjfélkor 
értünk haza. 
Péter Józsefné és Péter 
Alexandra 
  
Május 23-án 18 fős csapat 
utazott egyik legszebb 
városunkba, Pécsre. Ebéd 
után indultunk az 
Önkormányzat által bérelt 
autóbusszal azért, hogy a 7 
órakor kezdődő előadás előtt 
legyen pár óránk 
városnézésre, illetve 
mindenki kedve szerint 
tölthesse idejét Pécsen. 
Nagyon jó hangulatban 

utaztunk, sokat viccelődtünk 
odafelé és visszafelé 
egyaránt. A nevetés 
orvosság, mondják. Hát 
aznap mi sokat gyógyultunk, 
az biztos! Jacobi Viktor: 
Leányvásár című 3 
felvonásos operettjét 
élvezhettük a Pécsi Nemzeti 
Színház kitűnő társulatának 
előadásában. Nevetésből itt 
sem volt hiány, nem kellett 
attól tartani, hogy bárki 
elalszik, vagy unatkozik. A 
színház épülete nagyon szép 
kívül, belül. Nem nagy 
befogadó képességű, ám 
annál barátságosabb. A 
színészek közel vannak, így 
minden rezzenésük, 
mimikájuk jól látható volt. 
Kiváló színészek játszottak, 
akár reggelig is néztük volna 
a darabot. A zenéket pedig 
mindnyájan ismertük. 
Gyorsan elrepült az idő, és 
indultunk hazafele. Érdekes 
módon sokkal rövidebb idő 
alatt röpített haza 
bennünket a sofőrünk, mint 
odafele. Ezen is jókat 
derültünk. 
A hétköznapi rohanás, a sok 
stressz után igazán felüdülés 
volt ez a délután és este. 
Köszönjük Pálfi Lászlóné 
Ibolyának, 
könyvtárosunknak, hogy 
megszervezte, 
Önkormányzatunknak pedig 
azt, hogy fizette utunkat. 
Bízunk abban, hogy máskor 
is lesz ilyen lehetőség! 
Méri Istvánné
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Képek a pécsi kirándulásról 
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„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, 
Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. 
Ha rosszat ültetünk bele, 
megmételyezzük egész életére. 
S ha jó magot ültetünk bele, 
Egész életében virágzik.”     / Kodály Zoltán / 
 
 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 önkormányzatok álló 
fogadást tartottak a tanévzáró ünnepség után a kitűnő és jeles tanulók, valamint szüleik és 
tanáraik részére a helyi körjegyzőségen. 28 gyermeket láttak vendégül. A kiváló teljesítményt 
nyújtó gyerekek polgármesteri dicséretben részesültek és könyvjutalmat kaptak. 

 
 
Sávolyi gyerekek: Vass Adrien 1. osztály, Egyed 
Balázs 1. osztály, Péter Márk Béla 1. osztály, Gáspár 
Elizabet 1. osztály, Schmid Stephanie 2. osztály, 
Üst Botond 2. osztály, Vida Edvárd Patrik 4. osztály, 
Gáspár Krisztián 4. osztály, Péter Beáta Ágota 4. 
osztály, Gyarmati Dániel 5. osztály, Péter Eszter 
Julianna 5. osztály,  Péter Zsolt 5. osztály,, Osváth 
Roland 6. osztály  
Főnyedi gyerekek; Farkas Kitti 1. osztály; Orsós 
Vivien 1. osztály; Bekk Marcell 3. osztály; Bekk Lilla 
Dóra 5. osztály; Farkas Márk: 7. osztály;  
Szegerdői gyerekek: Bogdán Norbert 1. osztály; 
Fazekas Vivien 4. osztály;  
Szőkedencsi gyerekek: Papp Róbert Lajos 1. 
osztály; Tekenyős Kinga 2. osztály; Funk Kristóf 3. 
osztály; Tóth Bence: 3. osztály;  
Csákányi gyerek: Domok Lilla 4. osztály; 
Somogysámsoni gyerek; Pálfi Orsolya 4. osztály;  
Somogyzsitfai gyerekek: Köcski Regina 3. osztály; 
Köcski Helga 6. osztály 
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VIRÁGOSABB FALUNKÉRT 
 
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
virágosabbá teszi a falut. Virágágyásokat 
alakítottunk ki: a Piros keresztnél 
megnagyobbítottuk, a volt Postaépületnél a 
kerítés mellé is került, a Ligetben egy oválisra 
sikeredett ágyás készült és az Osváth 
kanyarnál lévő buszmegállónál egy hosszúkás.   
Ezekbe egynyári virágokat rendeltünk a 
szőcsényi Szakiskolából. Németh János tanár 
úr volt a segítségünk, hogy milyen fajta 

virágok mutatnak jól együtt, és hogy mennyi 
kell egy-egy helyre. 
A virágültetést kihirdettük, és aki segíteni 
akart, részt akart venni a „virágültetési 
akcióban”, azt szívesen láttuk és fogadtuk. A 
szorgos kezek hamar elültették a rengeteg 
szép virágot. Köszönet mindazoknak, akik 
segítettek: Méri Istvánné, Simon Lajosné, 
Kócza Tiborné, Kócza Tibor, Rinkóczi Imre, 
Koltai Andrea, Péter Józsefné, Vida 
Tivadarné, Béres Györgyné, Tóth Árpád, 
Tóthné Lakatos Gyöngyi, Szabó Lászlóné, 
Németh Szilvia, Bogdán Imréné, Bogdán 

László, Bogdán Imre, Kovács Zoltánné, Kovács 
Annamária, Kovács Szidi és Liza, Üstné Szép 
Gyöngyi, Üst Lili és Fanni, Németh Zoltánné, 
Gaál Dávid, Gyarmatiné Mihályfi Mária, Tóth 
Kálmán, Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, 
Herczeghné Kiss Boglárka, Pálfi Lászlóné, 
Osváth Lajosné, Bobek József István. 
Reméljük, hogy sok örömünk telik majd a 
virágokban, s reméljük azt is, hogy az időjárás 
is olyan lesz, hogy kedvez a virágoknak és 
gyönyörűek lesznek.  
 
Horváth Lászlóné képviselő 
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Új versenyzője van a Balatonring teamnek a 250 
köbcentis géposztályban Németh Balázs személyében, 
akinek somogyi kötődései vannak. A versenyző már 
több versenyen részt vett és újonc létére nagyon jól 
szerepelt.  

________________________________________________________________ 
 

7 fiatal első áldozásának helyszíne volt a Templomunk június 7-én. Jézus az utolsó 
vacsorán úgy adta a kenyeret és a bort az apostoloknak, hogy azok az ő teste és vére, 
amit feláldoz értünk. Amikor a gyerekek először veszik magukhoz az átváltoztatott 

ostyát, az az elsőáldozás. A szülők és hozzátartozók meghatottan nézték a szertartást. 
 
 

 
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 ● 
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