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"Sávoly, az én falum" címmel egy fotópályázatot hirdettünk a 10-18 éves gyerekek részére. 
Az apropót az augusztus 22-ei Falunap szolgáltatta. A hét gyerek hetven képpel pályázott. A 
háromtagú zsűri Dr. Duró Ildikó háziorvos, Törőné Gelencsér Ildikó iskolaigazgató és Vágó 
Zoltán fotós volt. 20 képet választottak ki a kiállításra, ami megtekinthető volt a falunapi 
sátorban. Az első és második helyezett képet KOVÁCS ÁBEL készítette, a harmadik 
helyezett képet pedig BOGDÁN MÁTÉ. A pályázaton még részt vett: Kollár Alex, Bogdán 
Henrietta, Osváth Roland, Kovács Stefánia és Hegedüs Szabina. Sikere volt a 
kezdeményezésnek. Köszönöm a gyerekeknek, hogy vállalkoztak erre a "kalandra" és 
mindegyikőjüknek gratulálok. Remélem, hogy a jövőben is lesz alkalmuk és lehetőségük 
bemutatni és megmutatni a bennük megbújó tehetséget és kreativitást.   Pálfi Lászlóné 
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A falunap főszervezőjét, Dr. Szerbné Kramcsák Ilonát kerestem meg és beszélgettem 
vele. Kívülállóként nekem úgy tűnt, hogy minden nagyon gördülékenyen ment. Példás volt 
az összefogás a faluban, a sávolyi lakosok egy emberként álltak a rendezvény mellé és 
dolgoztak fáradhatatlanul. Kíváncsi voltam a véleményére, a tapasztalataira a falunap 
szervezéséről, lebonyolításáról.  
  
Hogyan láttad az előkészületeket, a 
szervezést? Mik voltak a nehézségek, milyen 
problémák merültek fel?  
Egy jól sikerült falunap után úgy érzem, hogy 
eltűntek a nehézségek, az izgalmak. Valahogy úgy 
nyugtáztam, bármennyire is nagy vállalkozás volt- 
tele izgalmakkal, feszültséggel, sok-sok tömény 
munkával, de megérte, mert Sávoly község lakói jól 
érezték magukat, egy gondtalan, vidám 
szórakoztató napot töltöttünk el együtt. Nem volt 
könnyű a testület vállalkozása, mert ez volt az első 
falunap, amit a jelenlegi testületnek kellett 
megszerveznie, lebonyolítania mindenféle 
tapasztalat nélkül. Szerencsére a Testület minden 
tagja komolyan vette a feladatot és legjobb tudása 
szerint tette a dolgát, végezte a feladatát. 3 
csoporton keresztül szerveztük a rendezvényt. Volt 
főző-felszolgáló csoport, egy sport-vetélkedő 
csoport és egy tereprendező- rendfenntartó 
csoport egy-egy testületi tag vezetésével. Így 
könnyebb volt a feladatok áttekintése, 
megszervezése. Meg kell említeni itt a falu lakóinak 
a nagyon-nagyon jó hozzáállását. 81 személy 
dolgozott valamilyen poszton e nap sikeréért és 
ebből a 81 főből egy főt nem tudnék megnevezni, aki 
nem 100%-san végezte volna a dolgát és szívét-
lelkét ne adta volna oda a nap sikeréért. Példás volt 
az összefogás, a lelkesedés, a szorgalmas munka, és 
természetesen a kulturált szórakozás! Úgy érzem, 
gondolom, hogy Sávoly lakói megcáfolták azokat a 
véleményeket, hogy ez a falu nem tud összefogni, 
nem tud ilyen rendezvényt megcsinálni. Én kezdettől 
fogva bíztam a falu erejében, ezért is mertem 
elvállalni a szervezési munkálatokat. A mi falunk, 

Sávoly megérett, képes az ilyen nagyobb 
rendezvények szervezésére, lebonyolítására. Ehhez 
hozzá is kell szoknunk, hisz a jövőben, több esetben 
is lesznek ilyen nagyobb lélegzetű programok 
Sávolyon.   
Milyen visszajelzéseket kaptál? Mik az 
elképzelések a jövőre nézve? Mert ugye lesz 
falunap 2010-ben is? 
Nagyon pozitív, elismerő visszajelzésekről tudok. 
Mind a vendégeink, mind a falu lakói dicsérettel, 
megelégedéssel szóltak a falunapunkról. 
Természetesen mi testületi tagok a rendezvény 
után összeültünk és kiértékelést tartottunk, 
összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amelyeket 
továbbra is így kell csinálni és a hibákat, 
hiányosságokat is feljegyeztük, amit másképp kell 
szerveznünk, rendeznünk. Október 1-re 18.00 órára 
összehívjuk a falunapi munkálatokban résztvevőket, 
hogy meghallgassuk az ő véleményeiket, 
javaslataikat, észrevételeiket is és építő jelleggel 
használjuk majd fel ezeket a következő alkalommal. 
Fontosnak tartjuk ezt a beszélgetést, hisz minden 
sávolyinak éreznie kell, hogy ez az ő napjuk, nem 
véletlen az elnevezés: Falunap! 
Természetesen lesz 2010-ben is FALUNAP és már 
most hozzákezdtünk a szervezéséhez! Az a célunk, 
hogy az első falunap színvonalát, szervezettségét 
megtartjuk és a kisebb hiányosságokat kijavítjuk, 
tökéletesítjük, és természetesen ugyanilyen 
lelkesedéssel, felelősségvállalással, szorgalommal, 
helytállással várjuk községünk lakóinak a segítségét, 
munkáját is.  
Gratulálok a jól sikerült falunapért és köszönöm 
szépen a beszélgetést!  Pálfi Lászlóné        
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Sávoly község első falunapja a sávolyi lakosok összefogásával jött létre. Mint azt már előző 
cikkünkben írtam: sokan segítettek és dolgoztak a nap sikeréért. Közülük kerestem meg néhány 
embert és tettem fel kérdéseket nekik. Mint tevékeny résztvevőnek, mi a véleménye a 
Falunapról? Hogy sikerült, milyen érzésekkel gondol vissza erre a napra? Kapott-e 
visszajelzéseket a szomszédok, ismerősök köréből? A mostani tapasztalatai alapján vállal-e a 
következő falunapon is munkát? 
   
Vida Barna (sport csoport): Én, mint szorgos 
résztvevő örömmel gondolok vissza a falunapra. Mivel 
én is és a többi szorgos ember is, aki részt vett a 
szervezésben, nagyon sok munkát fektettünk bele. Jó 
érzés volt látni, hogy munkánk gyümölcsét láttuk az 
emberek arcán, mivel jól érezték magukat.  Sok 
szomszéddal beszéltem, és aki ott volt, mind dicsérték 
a falunapot, de egyben szomorúak is voltak, mivel csak 
egy napig tartott. Olyan jól érezték magukat, hogy 
szerették volna, ha tovább tart. Mindegyikük örömmel 
gondol vissza erre a napra. Én élveztem a részvételt a 
szervezésben. Jó volt a társaság és szeretnék a 
jövőben is részt venni a falunapi segédletekben és ez a 
vágy nem csak a rákövetkező falunapra szól.    
Gyarmati József (tereprendező- és biztonsági 
csoport): Szerintem nagyon sok ember kellemesen 
csalódott, nem gondolták, hogy Sávolyon is lehet jó 
falunapot szervezni. Első alkalommal jobban nem is 
sikerülhetett volna. A következő falunapra az 
észrevételeket meghallgatva és figyelembe véve 
nagyon jó falunapot lehet szervezni. Kaptam 
visszajelzéseket. Mindenki jót mondott. Többen is 
említették, hogy folyamatosan, este is lehessen 
étkezni. Ha lehetőség lesz rá, a következő alkalommal 
is szeretnék dolgozni.  
Bogdán László (tereprendező- és biztonsági csoport): 
Nagyon jó volt: sok érdekes programmal volt tele, ami 
az emberek minden igényét kielégítette. Még az is 
tetszett, hogy a gyerekek is megtalálták a maguk 
szórakozását. A szomszédok, ismerősök is jól érezték 
magukat, nekik is nagyon tetszett az egész. Várják a 
következő falunapot. Vállalok jövőre is munkát, hiszen 
a csapat minden tagjára számítani lehetett és tényleg 
egy csapatként működtünk.  
Egyed Zsolt(főző- és felszolgáló csoport): A 
lehetőségekhez képest, és ahhoz, hogy az első 
próbálkozásunk volt, egy jól megszervezett falunapon 
vehettünk részt. Jó volt, hogy a fiataloktól az idősekig 
mindenki talált magának megfelelő programot. Én a 
főzésben vállaltam munkát. Itt minden gördülékenyen 
zajlott, jó hangulatban, jó társaságban. Akivel utána 
beszéltem, az mindenki jól érezte magát. Együtt 
szórakozott a falu, a meghívott vendégek és az 
idelátogató érdeklődők. Ha jövőre is szükség lesz a 

segítségemre, szívesen részt veszek a következő 
falunapom is.  
Őri Henrietta(főző- és felszolgáló csoport): Az a 
megtiszteltetés ért, hogy Sávoly első falunapján a 
felszolgáló munkacsoport tagjaként, vezetőjeként 
vehettem részt. Három falubéli lánnyal (Schuller Anna, 
Friedrich Virág, Tóth Réka) és egy fiúval (Béres 
György) alkottunk egy csapatot. Mindannyian izgultunk 
az első „megmérettetés” előtt. A legapróbb 
részleteket is megbeszéltük, hogy a felszolgálás 
kifogástalan legyen a meghívott VIP vendégek 
számára. Az Istentisztelet után igyekeztünk 
mosolyogva, jókedvűen teljesíteni a ránk bízott 
feladatot. Észrevétlenül telt el „röpke” 4-5 óra, 
amikor fáradtan, de boldogan ültünk le pihenni. 
Boldogan, hisz mindannyian úgy éreztük, hogy mindent 
megtettünk, hogy Sávoly lakosainak ne kelljen 
csalódniuk bennünk. A falunap programjait már mi is 
önfeledten élvezhettük. Azt az érzést, amikor 
büszkén és méltósággal viseltem Sávoly egyen pólóját, 
nem feledem. Kellemesen csalódtam e kicsiny faluban, 
mert álmodni sem mertem volna, soha hogy a lakosság, 
fiatalok, édesanyák, édesapák nagyszülők annyira 
összefognak e csodálatos nap miatt. Megmutattuk, 
elsősorban magunknak, hogy mennyire szeretjük 
szülőfalunkat és mit vállalunk érte. Összességében 
elmondhatom, hogy egy nagyon színvonalas falunapot 
rendezett Sávoly község. A Falunap utáni napokban, és 
még két héttel utána is kaptam visszajelzéseket. 
Pozitívan és elismerően nyilatkoztak az ismerősök, 
vendégek, résztvevők Sávoly lakosainak 
összefogásáról, precíz munkájáról. A programok 
sokszínűsége is kedvükre való volt. Az esti báli 
mulatságot pedig méltó befejezésnek tartották. Az 
építő kritikák is segítik majd munkánkat, hisz a 
jövőben korrigálni tudjuk az apróbb hibákat. 
Tapasztalatlanságunk ellenére mégis sikerült egy 
nagyszerű, felejthetetlen élményt nyújtani 
mindenkinek: sávolyiaknak, vendégeknek, fellépőknek 
egyaránt. Megtiszteltetésnek venném, és remélem, 
hogy a következő falunapom is felkérnek aktív 
résztvevőnek. Az egész családom is és én is örömmel 
segítettünk abban, hogy egy szép napot varázsoljunk 
2009. augusztus 22-éből. Jövőre már rutinunk is lesz!  
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Bogdán Jánosné (főző- és felszolgáló csoport): 
Nagyon jól éreztem magam és szerintem jól is sikerült. 
Eleinte egy kicsit izgultam, de a többieket látva 
megnyugodtam és minden rendben ment. Nagyon jó 
érzéssel gondolok vissza rá és remélem, hogy jövőre is 
részese lehetek. Mindenki nagyon jókat mondott a 

napról. Tetszettek a programok. Nagyon jó volt a 
fotópályázat is, és reméli mindenki, hogy jövőre több 
gyerek vesz részt. Nagyon szívesen segítek a 
következő alkalommal is, de több fiatalt szeretnék 
látni, mert hiszen biztos, hogy ennél több fiatal van a 
faluban, mint amennyien voltunk.   

Kíváncsi voltam azoknak a sávolyi embereknek a véleményére is, akik ugyan nem vettek részt a 
szervezésben, a közös munkában, de jelenlétükkel megtisztelték a falunapot, ott voltak, 
végignézték a programokat, megkóstolták a kondérban főtt ételt. Megkérdeztem tőlük: Hogy 
érezték magukat? Mi a véleményük a szervezésről, a programokról és részt vennének-e ők is 
legközelebb a közös munkában?  
 
Fazekas Tibor: Nagyon jól éreztem magam a 
falunapon. Jó volt olyan emberekkel találkozni, 
beszélgetni, akiket már évek óta nem láttam. Jó, és 
színvonalas programok voltak. Minden korosztály 
szórakozhatott, megtalálhatta a kedvére való 
elfoglaltságot. Jól érezhette magát mindenki. Szívesen 
segítek én is minden munkában.  
Hegedüs Szabina: Nagyon jól éreztem magam. Nagyon 
jó volt, hogy lehetett táncolni. Elmondom, hajnali 
kettőig ott voltam a bálban! Fájó szívvel mentem haza. 
Tetszettek a programok és jó volt a szervezés is. 
Szíves örömest segítek, ha szükség lesz a munkámra. 
Koczor Olga: Jól éreztem magam a falunapon. Az étel 
finom volt, csak én egy kicsit zsírosnak találtam. A 
szervezéssel meg voltam elégedve, a programokat 
élveztem, jók voltak.  
Gyarmati Dániel: Nagyon jól éreztem magam. A 
program lehetett volna több is: változatosabb és 
színesebb. Szívesen segítek legközelebb én is.  

Csordásné Tamás Ildikó: Mivel kicsik a gyerekeim, a 
falunapon csak a délutáni programokon tudtunk részt 
venni, de akkor az egész család jól érezte magát. A 
programok tetszettek. Igaz, hogy az interneten 
rosszul lett megjelölve a Bale-Sean zenekar időpontja, 
így a kezdési időben lett vége és arról sajnos 
lemaradtunk, de az operett előadás, a többi műsor és 
az esti bál nagyon jó volt.  
Gombócz Nándorné: Már az érkezésünkkor kedves 
fogadtatásban volt részünk, elfoglaltuk a helyünket. 
Kezdődött a Szentmise és utána a megyei vendégek 
falunk ünnepét köszöntötték. Következett a finom és 
bőséges ebéd, ki-ki a saját választása szerint kérte. 
Sorban következtek a műsorok, zenével és tánccal. Jó 
volt ott lenni, jól éreztük magunkat. A szervezésről 
annyit, hogy látszott, hogy mindenki szívesen végezte 
a rá bízott munkát és kedves is volt mindenki.  

Köszönöm a válaszokat. Pálfi Lászlóné  
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Sávoly útja…… 

 
 

 Olvasom a Sávolyi Hírmondó előző számait. Érdekes visszaolvasni azokat a gondolatokat, melyek az 
elmúlt időben foglalkoztattak bennünket, Sávolyi Polgárokat.  

2009. márciusában arról írtam, hogy „folyamatos kétségek között van lakosságunk”.  Nos, úgy gondolom, 
lakosságunk körében még mindig vannak kétségek, de már nem folyamatosan, hanem időközönként felröppenő 
rémhírek okozhatnak zavarokat. Ma már lassan hozzá szokunk ahhoz, hogy Községünkben először idegen arcok 
jelennek meg, majd újra találkozva velük, már tudjuk a „Pályán” dolgoznak. Ma már tudomásul vesszük a 
különböző média jelenlétét, sőt köszöntve Őket számolunk be reményeinkről, terveinkről. 

Jöjjenek a tények, a legfontosabb, a legtöbb embert foglalkoztató kérdés, a szennyvízkérdés! Igen 
csúszás van, de a munkák folyamatosan zajlanak. A szennyvíztisztító telep eredeti átadási határideje 
szeptember 4-e volt, ami már elmúlt. A napokban indult el a Szabadics Zrt. által megépített szennyvízcsatorna 
hálózat műszaki átadás-átvétele. A szennyvíztelep várható elkészülésének új határideje ez év november 15-e. 
Ezt követően várható ennek műszaki átadás-átvétele, az üzemeltető kiválasztása, a telep beüzemelése. Sajnos 
az átadás esetleges késői télbe is nyúló ideje kétségessé teszik a lakosság idei rákötési lehetőségeit! Miért 
merül fel a kérdés? Lakossági közvélemény kutatást kell Önkormányzatunknak végezni, hogy vállaljuk-e a téli 
időszakban való rákötést! Ha mellette döntünk, akkor vállalni kell mindenkinek, hogy két hét alatt mindenki 
ráköt, időjárástól függetlenül! Nos, nem véletlenül írom, mert nem a tavaszba megyünk, hanem a télbe! S miért 
fontos ez, tesszük fel a kérdést? A szennyvízmű napi kapacitása 500 m3/nap, községünk várható szennyvíz 
kibocsátása a kritikus alsó értéken, a szennyvízmű szempontjából cca. 45 m3/nap. Vagyis, hogy el tudjon indulni 
a próbaüzem, ahhoz minden háztulajdonosnak, akinek szennyvízkibocsátása van, rá kell kötnie a 
csatornahálózatra!  

Községünkben augusztusban újra feltúrták utcáink zöld területét egy nyomvonalon a hetes főúttól a 
Körjegyzőség udvaráig. Lakosaink már nem is csodálkoztak, hisz „természetes”, jött az optikai kábel, annak 
fektetése történt. Ezzel községünk lakói és remélhetőleg környező településeink is a XXI. századnak megfelelő 
információs csatornához jutnak. Ennek műszaki átadás-átvétele szintén folyamatban van, de még sok 
tisztázandó kérdés van a beruházás megvalósítójával, a Magyar Telekommal. A legfontosabb, mikor élvezheti 
lakosságunk a megvalósuló beruházás előnyeit, a T-Home által nyújtott komplett szolgáltatásokat, a telefont, a 
Tv-t, az internetet. 

S talán a legfontosabb, hogyan áll a Pálya, a Balatonring.  
Tény a mai tudásunk szerint, hogy a befektető spanyol SEDESA és a Magyar Fejlesztési Bank között 

nincs aláírt hitelszerződés!  A spanyol fél, a SEDESA viszont saját kockázatára elkezdte építeni a pályát. A 
földmunka lassan a végéhez közeledik, már körvonalazódik a pálya szintje, láthatóak a pályát körülvevő cca. 6 m 
magas földsáncok. Hogy érzékeltessem, a pályán körülbelül 50 gép napi 13 ezer köbméter földet mozgat meg. A 
földmunkát hátráltatja, hogy a pálya területén régészeti lelőhelyek vannak, így a munkálatokat folyamatos 
KÖSZ (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat) általi régészeti felügyelet mellett lehet végezni.  Hamarosan 
várható a Balatonring főépületének alapozása, a pálya nyomvonalának kövezése. Lassan már hozzászokunk a nagy 
számokhoz, most is az lesz. A pályához beszállítandó kő mennyisége kb. 500 ezer tonna, amit ha kamionra 
visszaosztunk, 20 ezer fordulóra jön ki. A kő várhatóan a keszthelyi kőbányákból kerül beszállításra. A számok 
ismeretében azt hiszem, mindenki láthatja, mekkora munkáról is van szó, milyen logisztikának kell lennie a 
háttérben.  

A teljesség igénye nélkül ennyiről tudok beszámolni így hirtelen a Településünkön folyó munkálatokról.  
Kérem, nézzék honlapunkat, a www.marotvolgye.hu-t, ahol napi szintű információt tudunk adni a településünkön 
történtekről.                                                                                           
                                                                                                               Bobek József István polgármester 
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Helyzetjelentés és értékelés a marotvolgye.hu honlapról. 

Tavaly, 2008 szeptemberében indult a honlapunk a marótvölgyi négy község (Sávoly, Főnyed, Szegerdő és Szőkedencs) 
megállapodásával és összefogásával. A Domain név tulajdonosa azonban Sávoly község. Azóta milyen nagy utat tettünk meg! 
A közös kezdőoldal kivételével a községi honlapok különálló egységet képeznek, és mindegyik község saját feladata az 
oldaluk karbantartása és frissen tartása. Nagyon sokat köszönhetünk Vágó Zoltánnak, aki velünk együtt folyamatosan 
dolgozik a marotvolgye.hu oldalért.  
A kezdeti bizonytalanság és tapasztalatlanság mára már elmúlt. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nagyon sokat 
fejlődtünk és sok hasznosítható tapasztalatot gyűjtöttünk. Az elmúlt egy év alatt nagyon sokan látogatták meg honlapunkat 
és olvasták cikkeinket, nézegették a feltett képeinket. A sávolyi emberek is szívesen látogatják az oldalainkat. A személyes 
visszajelzésekből tudom, hogy sokan először mindig a neten keresnek információkat a falubeli történésekről, hírekről, és 
ezután érdeklődnek személyesen az eseményekről. Ez elismerése a munkánknak és igazolása annak, hogy érdemes és kell is 
csinálni ezt a fórumot. Az elmúlt év eredményei alapján úgy érzem, hogy jogos az összegző értékelés, és a továbblépéshez, a 
fejlődéshez is szükség van az eddigi munkánk értékelésére.    
 
A weblapok látogatottságát több szempontból is vizsgálhatjuk. A rendelkezésre álló statisztikai adatok közül csak néhányat 
mutatnék be. 
Az összes találat azt jelenti, hogy mennyi képet, lapot, hírt nyitottak meg.  
Az összes látogató azt mutatja, akik megnyitották az oldalt.  
Az összes Kbyte az összes letöltött mennyiséget jelöli. 
A lapok száma a minden egyes megnyitást, kattintást jelenti, és ez mutatja leghűebben a forgalmat. 
 

 
Év-hónap 

 
Összes találat 

 
Összes 
látogatók 

 
Összes KByte 

 
Lapok 

2008. október    41 669      825    465 501  4 238 
2008.november    92 194    1 507  1 368 585  6 358 
2008. 
december 

   76 649    1 492  1 233 653  5 746 

2009. január    83 621    1 610  1 564 758  6 692 
2009. február    72 649    1 567  1 093 573  6 821 
2009. március    66 136    1 754    999 051  7 225 
2009. április      119 817    1 881  2 477 234  7 231 
2009. május    79 713    1 856  1 445 846  6 303 
2009.június      126 262    2 025  2 151 083  9 081 
2009. július      144 588    2 406  4 808 655     10 768 
2009. 
augusztus 

     143 989    2 356  4 780 080  8 861 

Összesen:  1 068 289    19 700 22 931 238 81 234 
 
 
Ezek az adatok a havi összegzéseket mutatják és egyértelműen kiderül, hogy folyamatosan nő az oldalak látogatóinak száma, 
és a letöltési adatok is folyamatosan növekednek. Oszloponként látható, hogy minden adat növekvő tendenciát mutat.  
Érdekesség, hogy nem csak Magyarországról nézik a honlapunkat, hanem sok más helyről is. A szomszédos országokból: 
Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából például rendszeresen. Más európai országból is: Finnország, Egyesült Királyság, 
Németország. A tengeren túlról is mindig van ország: USA, Kanada, Uruguay, Egyiptom. Például a Seychelles-szigetekről is 
találhatunk látogatókat. A statisztika szerint 2009 februárjában 8 találat volt innen, és 35 Kbyte értékben töltöttek le 
adatokat. Azért ez elég érdekes! Vajon ez egy robot betáplált rutin keresése egy központi szerverről, vagy tudatos keresés 
a mi címünkre?  
Aki rendszeresen látogatja az oldalakat, az láthatja, hogy a felvitt anyagok mennyisége is jócskán megnőtt, így a kezdeti 
300 MegaByte-os tárhely kicsi lett és augusztustól 1 GigaByte-ra növeltük azt.  
A látogatóink, olvasóink számának folyamatos növekedése, valamint a pozitív személyes visszajelzések is mind azt mutatják, 
hogy jó úton haladunk, van értelme a munkánknak. Köszönöm mindenkinek, aki az eltelt egy év alatt a munkájával hozzájárult 
ahhoz, hogy a honlap létrejöjjön és fennmaradjon.                                                                                            Pálfi Lászlóné 
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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, 
Kardos Beáta 6. osztályos volt, amikor a Sávolyi Általános Iskolába kerültem. 
Végtelenül pontos, precíz, szorgalmas, naprakész diáknak ismertem meg. Bevallom 
most már utólag, hogy többször próbára tettem a naprakész felkészültségét, de 
sosem okozott csalódást. Ilyen diákkal tanári pályafutása alatt ritkán találkozik az 
ember. Beáta hangyaszorgalommal, kedvességgel, önként vállalt segítőkészséggel, éles 
ésszel és kifogástalan tisztelettudással megáldott diák volt és remélem, s tudom, 
hogy ma is ezek a legfontosabb tulajdonságai. Vajon ezek a pozitív paraméterek 
milyen jövőt sugallnak, biztosítanak egy sávolyi lánynak? 

 
A jeles érettségi 
bizonyítvány, amit a 
nagykanizsai Piarista 
Gimnáziumban szereztél, 
hová, melyik főiskolára, 
egyetemre volt belépő? 
Jelenleg hol tanulsz? 
Köszönhetően a gimnázium 
színvonalának egy jeles piarista 
bizonyítvány lehetőségek 
tárházát nyitja meg a tanulni 
vágyók előtt. Én Pécset 
választottam, és jelenleg a 
Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
vagyok harmad éves 
kommunikáció- és 
médiatudomány szakos hallgató. 
Mutasd be az iskoládat, s 
ezzel együtt a 
lehetőségeidet!  
Az egyetemet Nagy Lajos király 
alapította 1367-ben. Mára a tíz 
karával, amelyek a 
mezőgazdasági képzésen kívül 
majd minden felsőoktatási 
területet magukba foglalnak, 
jelenleg a pécsi egyetem a 
legnagyobb hallgatói létszámú 
magyar felsőoktatási 
intézmény. Olyan nemzetközi 
hírű professzorokkal 
büszkélkedhet, mint Kerényi 
Károly, Thienemann Tivadar, 

Halasy Nagy József és sokan 
mások. 
A Kommunikáció-és 
Médiatudományi Tanszéknek 
immáron 17 éves története van. 
A Pécsi (akkor még Janus 
Pannonius) Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
1992-ben alakult kommunikációs 
oktatás. A szak rövid idő alatt a 
pécsi felsőoktatás egyik 
legvonzóbb képzési formája 
lett, s ezt a pozícióját mindmáig 
megőrizte. A pécsi 
kommunikációs képzés 
egyedülállóságát a magyar 
felsőoktatás hasonló elnevezésű 
szakjai között az adja, hogy itt 
épült ki egyedül a képzés teljes 
spektruma: a felsőfokú 
szakképzéstől elkezdve egészen 
a doktori képzésekig. 
A PTE kiterjedt kétoldalú 
egyetemközi 
kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik a szomszédos 
országok egyetemeivel, illetve 
jelentősebb nyugat-európai és 
amerikai egyetemekkel. Tagja 
az ERASMUS programnak, mely 
minimum 3, – maximum 10 
hónapos (általában 5 hónap) 
időtartamra teszi lehetővé a 
tandíjmentes külföldi 
tanulmányokat az EU 

országaiban, Norvégiában és 
Törökországban. 
Az Universitas Nyelviskola 
minden évben kedvezményes 
nyelvtanfolyamokat indít a 
hallgatóknak és dolgozóknak 
angol, német, olasz, orosz, svéd, 
francia, spanyol és lovári 
nyelvekből. De van lehetőség a 
nyelvi lektorátuson akár kínaiul 
vagy japánul is tanulni. 
Működik továbbá atlétikai klub, 
egyetemi színház, egyetemi 
lelkészség, és 2000 őszén 
elindult a Táncoló Egyetem 
projekt is. 
Hogyan telnek a napjaid? 
Könnyű-e helytállnod a fent 
említett tulajdonságaiddal 
egy magyar felsőoktatási 
intézményben?  
A szokványos egyetemista 
hétköznapokba az 
adminisztrációval, a tanulmányi 
osztállyal és az egyetemi ügyek 
intézésére szolgáló internetes 
felülettel (ETR) való ádáz 
küzdelmek visznek színt. Az 
igazi nehézséget ugyanis nem a 
tanulmányi követelmények vagy 
a vizsgák jelentik, hanem az, 
hogy a lelkes tanulni vágyók 
egyáltalán bejussanak órára.  
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A tantárgyfelvétel időszakában 
gyakran virtuális ökölharc folyik 
a kurzusokért. Idén mondhatom 
el először, hogy sikerült 
felvennem minden órámat. Ezen 
kívül a 2006-ban indult bolognai 
rendszer is csak nehezít az 
egyetemisták életén. Öt év 
alatt két szakdolgozatot kell 
írnunk, és kétszer kell 
államvizsgáznunk. Igaz, három 
év után kapunk ugyan egy 
diplomát, de a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezzel semmit 
sem tudunk kezdeni a 
munkaerőpiacon. Így 
mindenképpen szükséges a 
mesterképzés további két éve. 
Az igazán elkeserítő mégis az, 
hogy lényegében hiába küzdünk 
3 vagy 5 évig egy bizonyos 
képesítés megszerzéséért, ha a 
munkahelyek iránti kereslet 
lényegesen meghaladja a 
kínálatot Magyarországon. 
Mi leszel, ha nagy leszel? 
Milyen végzettséggel lépsz 
majd ki az iskolád kapuján? 

A szakon 3 év múlva reményeim 
szerint médiakultúra szakirányú 
kommunikátor végzettséget 
fogok szerezni. Ez a képzettség 
lehetőséget ad középvezetői 
Public Relations, reklám és 
marketing, valamint újságírói, 
rádiós és televíziós  munkakörök 
betöltésére.  
Hogyan látod szülőfalud, 
Sávoly jelenét és jövőjét?  
Ha ezt a kérdést néhány évvel 
ezelőtt tette volna fel, akkor 
gondolkodás nélkül azt 
válaszolom, hogy Sávoly jelene 
és jövője is meglehetősen 
kétségbeejtő. A fiatalok 
beköltöznek a városokba, vagy 
legalábbis olyan helyekre, ahol 
nagyobb esélyük van állást 
találni. Ha nem lesz gyerek, 
megszűnik az iskola. A falu 
lakossága lassan kiöregszik, és  
egy szomorú jövőben Sávoly 
végleg eltűnik a térképről… 
Mára azonban sokkal 
pozitívabban látom a dolgokat. 
A Sedesa cég által megkezdett 
beruházások: a MotoGP pálya, 

vagy később egy termálfürdő 
építése olyan lehetőségeket 
hordoz magában, amivel Sávoly 
nem pusztán életben maradhat, 
de sohasem várt fejlődésnek is 
indulhat. Ezen kívül 
kibontakozni látszik a falu lakói 
közt egyfajta összefogás, amit 
mindig is hiányoltam. Én hiszek 
Sávoly jövőjében. 
A jövőt illetően mi a 
terved? Szülőfaludban, 
Sávolyon valósítod meg az 
álmaidat, vagy más terveid 
vannak?  
Sajnos ma Magyarországon az 
általam tanult szakmával 
leginkább csak Budapesten 
lehet, érdemes elhelyezkedni. 
De természetesen visszahúz a 
szívem Sávolyra, így ha lesz 
kínálkozó lehetőség, nem 
habozok majd megragadni. 
Tervezem, hogy másoddiplomás 
képzésként beiratkozom 
közgazdaságtanra. Hátha így 
nagyobb eséllyel indulok majd a 
munkakeresők versenyében.  
 
 
 
Köszönöm a riportot. 
Kívánom, hogy 
eredményesen diplomázz és 
az álmaid, terveid valóra 
váljanak! 
 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Ebben a rovatban bejárjuk Marótvölgye szűkebb és tágabb térségét és bemutatjuk a környéken 

található nevezetességeket, látványosságokat. 
A mostani számunkban Kápolna pusztára látogatunk, a Bivalyrezervátumba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban a Kis-Balaton közvetlen közelében található és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park része.  Mintegy 250 bivaly él itt, 1976-ban kerültek ide. A telep az őshonos bivaly 
fennmaradásában, génállományának megőrzésében fontos szerepet játszik, s egyben a faj bemutatásának hazai 
központja is, mivel az állomány szelídsége közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a látogatókkal. Higgyék el, volt 
olyan alkalom, hogy a gyerekek megsimogatták az állatokat!  
A párját ritkító bivalyrezervátumban az állatok viselkedése egy pihenőhelyekkel és kilátóponttal ellátott másfél 
kilométeres sétaút bejárásával ismerhető meg. A tanösvény bemutatja a Kis-Balaton élővilágát is és 
bivalytörténeti bemutató is van. A kihelyezett távcsövekkel a környező tájat is tudjuk tanulmányozni. A 
bivalyokat ridegen tartják, ami azt jelenti, hogy télen-nyáron kint vannak a szabadban.  

A fogadóépületben lehetőség van kiadványok, 
ajándéktárgyak megvásárlására, illetve frissítők 
fogyasztására is.  
A telep egész évben látogatható, reggel kilenc órától 
egészen sötétedésig. A felnőtt belépőjegy 550 
Forint, a gyerekbelépő 250 Forintba kerül.  
Sávolyról nagyon könnyen megközelíthető. Autóval 
Zalakomár felé kell menni és ott Balatonmagyaród 
előtt jobbra le kell térni. Kb. 15 kilométer a távolság. 
Kerékpárral is kirándulhatunk, akkor a Szabadság 
utcán megyünk végig a Vasútállomás felé és a sorompó 
előtt a töltésen balra fordulunk, és ott végig 
kerekezünk a sínek mellett. Én már többször 

megtettem ezt az utat és nyugodtan mondhatom, hogy nem fárasztó ez a mintegy 10 kilométeres távolság. 
Gyerekekkel is nekivághatunk, pihenő beiktatásával is kb. egy óra alatt ott vagyunk.  
Az előttünk álló szép őszi napokat még kihasználva bátran elindulhatnak és kirándulhatnak erre a páratlan 
értéket bemutató telepre.                                                                                                         Pálfi Lászlóné 
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Beköszöntött az ősz. Ezt nem csak a nehéz iskolatáskát cipelő diákok 
reggeli igyekezetéből következtetem, hanem a kertek hangulatából, a 
gyümölcsök szüreteléséből is. Beértek a hamvas szilvák is, amelyek 
fontos kellékei a frissen elkészített szilvás gombócnak, ami sokunk 
kedvenc étele. Ilyenkor ősszel pedig nem maradhat ki a heti 
étrendből. A fiatalok már sajnos frissen nem készítik, inkább 
mélyhűtött formáját fogyasztják, mert azt mondják, hogy „babra egy 
munka!” Erre igazán csak egy nagymamának van ideje. Ezért kerestem 
fel és kértem meg Horváth Ferencné Sari nénit, hogy a szilvás 
gombóc „nagymama módra” receptjét ossza meg velünk. Én hiszem, 
hogy a fiatalok is kipróbálják és elkészítik e finom ételt. Ha mégsem, 
akkor fiókjuk mélyére teszik, hogy nagymama korukban meglepjék 
vele szeretett unokájukat.  
Íme, a recept: Krumplis gombóc  

Hozzávalók: 50 dkg burgonya 
                        15 dkg liszt 
                        1 tojás 
                        diónyi zsír 
                        kevés só 
                       10 dkg zsemlemorzsa 
                       0,5 dl étolaj 
A krumplit meghámozzuk, és enyhén sós vízben megfőzzük. Közben a 
zsemlemorzsát az olajon világos színűre pirítjuk . A krumplit krumplinyomón átnyomjuk, majd a liszttel ,tojással, 
zsírral , és a sóval összegyúrjuk. Nyújtótáblán fél cm vastagságura nyújtjuk a tésztát, és kb. 6x6 cm-es kis 
négyzetekre vágjuk. Közepébe fahéjas cukorba forgatott szilvát (vagy szilvalekvárt) teszünk. Forrásban lévő, 
enyhén sós vízben addig főzzük, amíg fel nem jönnek a víz tetejére.  Szűrőkanállal kiszedjük őket és az előzőleg 
megpirított morzsába forgatjuk, majd egy nagyobb tálba kiszedjük. Aki szereti, fahéjas porcukorral megszórva is 
fogyaszthatja. 

És egy ráadás recept: Krumplis pogácsa. Hozzávalók: 30 dkg burgonya, 60 dkg liszt, 
15 dkg zsír, 1 tojás, 3 dkg élesztő, ízlés szerint só, kevés cukor, kevés tej. 
 
A krumplit meghámozzuk, és enyhén sós vízben megfőzzük. Közben a langyos tejben 
kevés cukorral felfuttatjuk az élesztőt. A megfőtt krumplit krumplinyomón átnyomjuk, 
majd a liszttel, zsírral, tojással, sóval, és a megkelt élesztővel összegyúrjuk. A tésztát 
kelni hagyjuk, majd fél óránként háromszor hajtogatjuk. Kinyújtjuk, kicsi 
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, a tetejét tojással megkenjük, és előmelegített 
sütőben megsütjük.           Köszönöm a recepteket: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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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 indítottuk ezt a rovatot. 
Ebben a számban is az egészséggel kapcsolatos nagyon fontos információkat, felhívásokat, eligazításokat 
olvashatnak doktornőnk, Duró Ildikó és asszisztensei, Meretei Zsoltné és Fazekasné Mátés Erika tollából. 
Kérem, hogy szívleljék meg ezeket!  

 
Jó tanácsok az őszre: 

 
 

Hűvösebbek az éjszakák, a reggelek, kezdjünk el rétegesebben öltözködni! 
Érnek az őszi gyümölcsök, (szilva, szőlő) azonban magas cukortartalmuk miatt 
mértékletes fogyasztásuk javasolt. 
Megkezdődött a szüret. Fokozottan figyeljünk a mustgázra, a pincébe égő 
gyertyával menjünk! 
Sok méh és lódarázs található a vízcsapok körül, fák odvában, gyümölcsökben. 
Tartsunk magunknál kalciumot és allergia elleni gyógyszereket! Ma már recept 
nélkül is kaphatóak.  
Az időjárás változása kedvez a vírusok és baktériumok szaporodásának. Gyakori a 
felsőléguti hurutos megbetegedés. Megelőzés képpen az immunrendszerünket 
készítsük fel a téli időszakra: szedjünk vitaminokat!  
Várhatóan október hónapban az influenza elleni védőoltás 
ingyenesen elérhető lesz az orvosi rendelőben, idős és 

chronikus betegek részére. Aki nem tartozik a térítés mentes csoportba, az 
megvásárolhatja receptre az oltóanyagot. Itt hívnánk fel a figyelmet a tüdőgyulladás elleni 
védőoltásra is, melyet 5 évente kell ismételni. Szintén receptre kapható, térítés köteles. Az 
influenza elleni védőoltással egy időben is adható.  

Újdonság: Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy szeptember hónaptól az orvosi rendelőben is 
megvásárolhatják a rendszeresen szedett gyógyszereiket. 

 
A doktor nőnek és munkatársainak köszönjük hasznos felvilágosító munkájukat! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
 
 
 
 
 

Kedves sávolyi fiatalok, és kirándulni vágyó sávolyiak! 
 

Kirándulást szervezünk Ausztriába, Raurisba, egy volt sávolyi lakos, Tóth Gábor által üzemeltett 
hotelbe. Az időpont 2009. október 24-25. Tervezett program: a környék nevezetességeinek 
megtekintése, aranymosás, gyalogtúra. A vezetőnk Tóth Gábor lesz. Várható költség: szállás 31 
€ plusz útiköltség. Jelentkezni lehet 2009. október 9-ig Szőke Csaba alpolgármesternél, és a 
Községi Könyvtárban. Uticélunk megtekinthető interneten is: http://sonnhof.rauris.net.  

Szőke Csaba alpolgármester 
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LIGETI VANDALIZMUS 

 

 

 

 

Szomorúan fényképeztem le ezt a két padot a Ligetben a LIGET FESZTIVÁL utáni napon. Sokan dolgoznak 
Sávolyon Sávolyért. Azért, hogy a falu csinosabb, szebb, élhetőbb legyen. Az ő példájukat követve a meg lévő 
értékeket megőrizni kell és nem tönkretenni! Minden jó érzésű embert elszomorít ez a szándékos rongálás. Bízom 
benne, hogy az elkövető talál arra módot, hogy helyrehozza, helyrehozassa a széttörött padokat!          Pálfi Lászlóné 

MARCALI VÁSÁR 
 

 

Mikro térségünk, Marótvölgye 
községei első ízben mutatkozhattak 
be a Marcali Nemzetközi Vásáron. 

Sávoly község a MotoGP pálya 
makettjét állította ki a közös 

standon. A látogatók megnézték, 

megcsodálták a Kovács Zoltán által 
készített másolatot. 

Köszönjük Szegerdő község polgármester asszonyának, Horváth János 
Istvánnénak, hogy lelkes és gondos munkával megszervezte községeink kiállítását! 

 

II. Simon József főző verseny 

2009. július 11-én tartották a ligetben a II. Simon József főző versenyt. 8 csapat vett részt a megmérettetésen. 
Az első helyezett a Bide Attila által készített magyaros csirkemell, a második helyezett Kiss Lajos és csapata a 
fokhagymás vasalt tarjával és a harmadik étel a borba ejtett galamb lett, melyet Tulmann Zsolt készített. 
Szerepelt még a versenyben pacalpörkölt, marhapörkölt, sült máj, palacsinta, görög csirke és különféle roston sült 
húsok. A zsűri elnöke Tóth Dénes volt, aki a keszthelyi Helikonszálló séfje. A zenét Sinkovits László szolgáltatta. A 
remek hangulatú rendezvényen mindenki jól érezte magát.                                                                     Sonkoly Julianna 
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KÖZÉRDEKŰ - AKTUÁLIS - KÖZÉRDEKŰ  

MEGVÁLTOZOTT AZ ÁFÉSZ BOLT NYITVATARTÁSA!  

KOVÁCS ÁRPÁD boltvezető elmondta: A MotoGP munkálatok megkezdése miatt megnőtt a munkások száma a 
községben és érkezett hozzánk olyan kérés, hogy hosszabbítsuk meg a nyitvatartási időt. Úgy gondolom, hogy az 
igényeknek elé kell menni és megváltoztattuk a nyitva tartást.  

Hétfőtől péntekig 6.30-12.30-ig és 15.30-19.00-ig tartunk nyitva.  

Szombaton pedig 6.30-12.00 óráig. 

Az őszi-téli időszakban majd a forgalomtól függően változtatunk. A változásról természetesen tájékoztatjuk a 
lakosságot! 

 

KÖZÉRDEKŰ – AKTUÁLIS - KÖZÉRDEKŰ 

F E L H Í V Á S ! 

Már korábban tájékoztattuk a telektulajdonosokat, hogy új nyomvonalra kerül a község nyugati határában lévő (a 
régi hetes út melletti) 20 kW-os villanyvezeték.  

A tervezett munka ütemezése a következőképpen alakul: Ütemezés Sávoly-Marcali 20 kW vezeték rekonstrukciója 
című munkához  

1. 2009 09.16.-18. Oszlopszállítások depóból oszlophelyekre.  

2. 2009 09.21.-25. Oszlopállítások az új nyomvonalon.  

3. 2009 09.28.-02. Vezetékek felszerelése.  

4. 2009 10.05.-06. A tervezett feszültségmentesítés (vezetékmunkák)  

5. 2009 10.07-10. A régi oszlopok bontásai.  

6. 2009 10.hó A termény betakarítása után a bent maradt tám szerkezetek bontása.  

Kérünk minden érintett földtulajdonost, hogy az ismert nyomvonalon a terményeket helyezze biztonságba! 

Az e-on tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a munkálatok biztonságos elvégzése miatt elengedhetetlen a 
vezeték feszültségmentesítése, ezért: 

2009. október hónap 05-én és 06-án 08.00 órától várhatóan 15.30 óráig Sávoly község 
egész területén, valamint MÁV TR. Körzet, Erdészház, TSZ. Szárító TR. Körzet, Pulykás, 

épülő Motor versenypálya területén áramszünet lesz. 

KÖZÉRDEKŰ – AKTUÁLIS - KÖZÉRDEKŰ 
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AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 

FEJŐS ÉVA: CSAJOK: Igazi, fordulatos, élvezetes humorral átszőtt regény az élet sírni-, nevetni- és főleg 
szeretnivaló dolgairól. Bár Csajok a címe, valójában a pasikról (is) szól: a női-férfi kapcsolatok, a barátság és az 
„önmagunkra találás” könyve. Magunkra ismerhetünk a három hősnőben, Hannában, Móniban és Flórában, ahogy 
helyüket és boldogságukat keresve csetlenek-botlanak az életben. Ismerősek a problémáik, legyen szó akár 
mellplasztikáról, akár állás- vagy partnerkeresésről, netán lombikbébiprogramról, vagy esetleg „csak” egy kutya 
elhelyezéséről. És persze a Csajok párkapcsolati kézikönyvnek sem utolsó, hiszen minden hiba, ballépés felsoroltatik 
benne, amit egy nő és egy férfi elkövethet a szerelemben. És persze recept is adatik, hogy mindez hogyan tehető 
jóvá... 

VINCENZI, PENNY: FÁJDALMAS TITKOK: Vajon mi késztet arra egy anyát, hogy elhagyja gyermekét?  
1986-ban egy éjjel elhagyott lánycsecsemőt találnak egy takarítószekrényben, a Heathrow repülőtéren. Egy évvel 
korábban három lány, Martha, Clio és Jocasta találkozott itt véletlenül, amikor hátizsákos turistaként kalandokat 
keresve világ körüli útra indultak. Egy rövid ideig együtt utaztak, majd elváltak, hogy mindnyájan a saját útjukon 
menjenek tovább. A viszontlátásig hosszú idő telik el, s mindhárom nő sikeres pályát fut be a maga területén. 
Martha, az elszánt szingli, magasan fizetett vállalati jogász. Clio orvos, és boldogtalan házasságban él egy arrogáns 
sebésszel. Jocasta egy bulvármagazin riportere, és egy elbűvölő, ám a kötelezettségektől irtózó férfiba szerelmes. 
Közben Kate, a talált gyermek tinédzserré serdül, és egyetlen vágya, hogy megtalálja az édesanyját. Ki lehet Kate 
anyja? Vajon melyikük volt annyira kétségbeesett, hogy elhagyjon egy kislányt - és hogyan folytatódott az élete 
azután? 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
 

Orsós Eszter (szeptember 13.) 
 

Házasságkötések: 
 

----- 
 

Halálozások: 
 

Orsós Anna (élt 68 évet) 
 

 

 
89 éves korában elhunyt 

 Varga Imre, 
aki 45 éven keresztül volt 

Sávolyon templom szolga, dékán 
és harangozó, szolgálta 
becsülettel és hittel a 
keresztény egyházat 

községünkben.  
Sávoly lakói és újságunk 
szerkesztősége nevében 

kívánunk nyugodalmas, békés, 
örök életet neki. 

Hozzátartozóinak pedig 
kívánunk mielőbbi megnyugvást. 
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Út a munkához program  
Szeptember 22-én kilenc órakor bizonyítványosztásra gyűltek össze a Pécsi Regionális Oktatási Központ által 
felügyelt Út a munkához program részvevői a Kultúrházban. Sávoly adta a helyet és mintegy mentor településként 
figyelemmel kísérte a programot. Annál is inkább, mivel sávolyi fiatalok is jártak a tanfolyamra. A 420 órás képzést 
20 fő kezdte el, és 15 tanuló vehette át a sikeres elméleti vizsgák és gyakorlati oktatás után a bizonyítványt. 
Köztük hét sávolyi fiatal is, akik az elmúlt időszakban sokat tettek azért, hogy Sávoly szebb, rendezettebb, 
tisztább legyen. Krénusz Éva projekt menedzser elmondta, hogy a program a 35 évnél fiatalabbakat szólította meg. 
Pozitív a tanfolyam mérlege, mert a tanulóknál érezhető a jó irányú változás. Nagyon fontos szempont volt a 
szemléletváltás, a beilleszkedés hangsúlyozása, az életviteli, életvezetési tanácsok, példák bemutatása. Tudjanak és 
akarjanak is tenni azért, hogy dolgozhassanak és ezt a szemléletet a saját családjukban is képviselni tudják. Fontos, 
hogy felismerjék a roma fiatalok azt, hogy tanulni kell, hogy alkalmassá kell válni a feladatok elvégzésére. Bobek 
József István sávolyi polgármester úr adta át a bizonyítványokat és a helyi hallgatóknak külön megköszönte a 
munkáját. A marótvölgyi polgármesterek közül jelen volt még Kónya László Tikos és Mózes Marianna Hollád 
polgármestere. A somogysámsoni fiatalok Marcaliban töltötték a gyakorlatukat, nekik Szaka Zsolt marcali GAMESZ 
vezető gratulált.  
Mindenkinek gratulálunk és sikeres munkába állást kívánunk!                                                            Pálfi Lászlóné 
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Hagyomány, hogy évente elviszem kirándulni a sávolyi gyerekeket. A mostani kirándulást Bobek József István 
polgármester és Szőke Csaba alpolgármester felajánlásából valamint az önkormányzat hozzájárulásával tudtam 
megszervezni. Megkértem Tárnai Dórát, az egyik 6. osztályos kislányt, hogy írjon élménybeszámolót. És 
természetesen itt vannak a képek is, melyek megőriztek egy-egy emlékezetes pillanatot.                Pálfi Lászlóné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-A sávolyi gyerekek a klub szervezésében ingyenes kiránduláson 
vehettek részt. Kisberényben voltunk a Csodaszarvas völgyben. 
Mikor a túra színhelyére értünk, felvilágosítást kaptunk a régi 
életről. Különféle programokban vettünk részt. Az íjászkodás, a 
lovaglás, és a langallóevés is ezek között volt. Azt ajánlom, hogy 
menjenek el önök is és jó szórakozást kívánok mindenkinek!                        
Tárnai Dóra 
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Sajtótájékoztató a MotoGP pálya építésének elkezdéséről és beszélgetés Suchmann Tamás 
miniszteri biztossal. 

 

2009. Június 25-én délelőtt tíz órakor hivatalosan is elkezdődött 
a Balatonring építése. Suchmann Tamás miniszteri biztos és 
Újhelyi István államtitkár adtak sajtótájékoztatót. Elmondták, 
hogy a kivitelező cég, a Sedesa saját pénzén és kockázatára 
kezdte el a munkát, a területre kiadott állami engedélyek 
rendben vannak. Ha minden az ütemezések szerint alakul, akkor 
jövő szeptemberben megrendezésre kerül az első magyar MotoGP 
futam. A tájékoztató után feldübörögtek a gépek és elindultak a 
munkaterületre. Lehetőségem nyílt Suchmann Tamás úrral 
beszélgetni egy-pár percet. Természetesen a beruházásról és a 
falu jövőjéről kérdeztem a véleményét.  

 

Ez a nap mérföldkő Sávoly életében. 
Minden adott, hogy felépüljön a pálya. Az 
infrastrukturális háttér teljesen adott, 
logisztikailag is nagyon jó helyen van 
Sávoly. A több mint százezer látogató 
elhelyezése sem okozhat gondot, mivel 
szeptemberre már lefut a balatoni szezon 
és a szállodai kapacitások felszabadulnak. 
Turisztikai szempontból nem mellékes, 
hogy az egész térség profitálhat a 
vendégek, látogatók számának 
növekedéséből. A MotoGP futamon kívül 
más programokkal és eseményekkel is 
várja majd a pálya az idelátogatókat, 

tehát folyamatos lehet az érdeklődés 
fenntartása. Nemcsak az itteni térségnek, 
de egész Magyarországnak fontos ez a 
beruházás. Minden lépéssel közelebb kerül 
Sávoly a világhírhez, tekintettel arra, 
hogy most már az éterbe röpítik a nevét, 
hogy beindult a beruházás. Bízok abban, 
hogy a beruházás megvalósul, és ebből az 
ismeretlen, (csak számunkra ismert és 
kedves kis településből) évente többször 
is, amikor a motorsportról beszélnek a 
világban, hírek fognak elhangzani. Én azt 
kérem a Sávolyiaktól, hogy az építkezés 
alatt is és a versenyek alatt is legyenek 
türelmesek az ideérkező vendégekkel, 
legyenek barátságosak. Sávolynak 
mindenhogyan előnye származik ebből a 
fejlesztésből. Tájékoztattam a 
polgármester urat, hogy a szépítésre is 
bizonyos pályázati forrásokat meg fogunk 
nyitni, hogy még szebb legyen a település. 
És nyilván a településnek hivatalos 
bevétele is lesz ebből. Azt gondolom, hogy 
a gazdasági válság elmúltával, ha további 
fejlesztések is megkezdődnek, akkor 
Sávoly annyit fog fejlődni néhány év alatt, 
mint az elmúlt történelem sok száz éve 
alatt.                                                Pálfi Lászlóné  
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NÉMETH BALÁZS SÁVOLYON  
2009. szeptember 15-én az RTL Club munkatársai elhozták Németh Balázst, a Balatonring Team magyar pilótáját Sávolyra. Itt 
köszönthettük a Balatonringen! Nagyon szimpatikus fiatalembert ismerhettünk meg a személyében. Az általános iskolás gyerekek 
és a megjelent felnőtt érdeklődők, motorosok körbeállták és autógrammért ostromolták. Minden kérdésre szívesen válaszolt. 
Nekem is volt szerencsém beszélgetni vele és feltehettem neki pár kérdést. 
 

-Először is gratulálok az eddigi elért három vb pontért. Hogy van a kezed, 
rendbe jött-e már?  
-Jobban van a kezem, de még azért versenyen érzem, hogy fáj. Most már 
nem zavar abban, hogy 100%-kal koncentráljak a versenyeken. A vasakat 
a szezon után fogják kivenni.  
-Be tudtál-e illeszkedni már az Aspar csapatba, hogy érzed magad?  
-A csapatba elég könnyű volt beilleszkedni, mert mindenki nagyon 
barátságos és kedves volt. Most már nem csak a saját csapatom szerelőit, 
hanem a többi csapat szerelőit is ismerem.  
-Angolul, vagy spanyolul beszéltek?  
-Angolul beszélünk.  
-Van-e időd nézni és olvasni a neten a véleményeket rólad? Én olvasgattam a 
blogokat és hozzászólásokat és mindenki bíztat, szurkol neked. Mennyire jut ez 
el hozzád?  
-Időm az nem nagyon szokott lenni sajnos. Főiskolára is járok és elég 
nehéz beosztani az időmet. Most amikor nincsen verseny, akkor bejárok a 
főiskolára, mikor pedig verseny van, akkor kialakítunk egy egyéni tanrendet 
és így teljesíteni tudom a követelményeket.  
-Gondolom, hogy láttad a Balatonring makettjét. Mi a véleményed róla, milyen 
lesz a sávolyi pálya: nehéz, vagy könnyű? 
-Szerintem egy nehéz pálya lesz, kicsit hasonlít a valenciai pályára, de 
annál nehezebb lesz, mert technikásabb lesz.  
-Várod te is azt, hogy itt, a Balatonringen versenyezhess?  
-Igen, már nagyon várom.  
-Mi is már nagyon várjuk itt Sávolyon, hogy elkészüljön a pálya.  Én úgy 
gondolom, hogy ide úgy jössz majd, mintha haza mennél.  
-Brno-ba is nagyon sok magyar kilátogatott és ott is nagyon sokan 
szurkoltak. Nagyon jó érzés volt látni a lelátón a magyarokat. Itt meg 
sokkal többen lesznek, biztosan.  
-Olvastam, hogy az estorili versenyre videózással készülsz. Ez mit jelent 
pontosan?  
-Ez azt jelenti, hogy próbálok tavalyi meg azelőtti futamokat végignézni. 
Belső kamerás felvételekből megnézni egy-két féktávot, a pálya 
nyomvonalát, sebességváltásokat.  
Köszönöm az interjút. Sikeres felkészülést kívánok. Remélem, hogy a pálya 
elkészültével többször fogunk találkozni és tudunk még beszélgetni. Sok sikert 
és eredményes versenyzést kívánok!                                           Pálfi Lászlóné  
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S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 
LIGET FESZTIVÁL 

 
Augusztus 8-án másodízben került megrendezésre a Liget Fesztivál. A tavalyi sikerén felbuzdulva, örömmel láttunk 
hozzá a szervezéshez. Célunk az volt, hogy a környékbeli fiatalok és falunk minden lakója számára programot 
biztosítsunk. Törekedtünk a változatosságra, így az idén a fesztivál két részre tagolódott. Első felében 
néptáncbemutatók és irodalmi műsorok váltogatták egymást, majd a Fergeteges Forgatag musicalekre táncolt és 
énekelt. A fesztivál második felében amatőr együttesek koncertjei következtek. Felejthetetlenül jó hangulat volt 
hajnali 4 óráig! A sikerhez hozzájárultak a fellépők: a vörsi S.V.B. Zenekar, a marcali Nem_I_Gaz, Életkor és Gimis 
Zenekar, a sávolyi Bale-Sean Együttes, a Marótvölgyi Aligszínpad, a Kis-Balaton Néptánc Együttes, a keresztúri 
Fergeteges Forgatag, a marcali Noszlopys Néptánccsoport és a mi sávolyi táncosaink, verselőink, énekkarosaink és a 
támogatók, akik anyagiakkal, felszereléssel, eszközökkel segítettek. És nem utolsó sorban barátaink, akik 
munkájukkal, szeretetükkel, biztatásukkal támogattak bennünket. Remélem, hogy a sávolyiak is és a környékbeliek is 
egyaránt jól szórakoztak és jövőre újra eljönnek a 3. Liget Fesztiválra. 
                                                                                                                                                       Sonkoly Julianna 
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