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Áprily Lajos: Mennék eléd 

Mennék eléd, mert itt vagy már közel. 
A déli oldalon leselkedel. 
 
Gyökerek hallják könnyű léptedet, 
átküldesz egy-egy halk leheletet, 
 
mely szűzies még és illattalan, 
de sejtető, jó langyossága van. 
 
Csak arcom érzi még, nem sejti más, 
varázs van benne, keltető varázs. 
 
Ahol jársz, néma éberség fogad, 
keresed a rügyes sombokrokat, 
 
hogy langyosságoddal rájuk lehelj 
s kipattanjon a sárga kis kehely. 
 
Feljössz az élre, melyet hó erez, 
íj válladon, a hátadon tegez, 
 
benne az arany nyilakat hozod, 
melyekkel a telet megnyilazod. 
 
Mennék eléd, s mint fényváró anyám, 
még utoljára elkiáltanám 
 
nevedet, melyből napfény sugaraz: 
 
Tavasz, tavasz!  
Tavasz, tavasz, tavasz! 
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Játszóház a Kultúrházban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Szarka Józsi bácsi 91 éves                          Iskolai farsang 

           

 

 

 

 

 

       Az ovisok farsangi felvonulása            Emlékezés 1848 március 15-re 
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Tessék választani! 
Fura dolgok történnek mostanában nálunk. Szürkületkor mindenféle emberek járnak a faluban. 
Bekopognak a házakhoz és suttogva beszélnek. Nem idevalósiak az biztos, mert akkor láttam volna 
őket a tavalyi falutakarításkor. 
A Bözsi nénit is megkérdeztem, aki mindent tud és azt mondta, látogatóba jöttek, fiam. 
Látogatóba?   Úristen, talán beteg vagyok?  
Rögtön számba vettem magam: pulzus rendben, cukor nagyjából jó, az a plusz 30 kg a tekintélyhez 
kell. Sokat dohányzom, az meg az idegeskedés miatt kell. Prosztata vizsgálatra évente járok, vért 
is adhatok, vöröskeresztes gyűlésen is ott vagyok, ha tehetem, szóval így 50 felett látszólag 
minden rendben.  
De ha egészséges vagyok, akkor az elmúlt 4 évben miért nem jöttek? 
Nagy ritkán egy telefon, SMS, e-mail jött, semmi más. Aztán megláttam a plakátjukat és minden 
világos lett. Ezek agitálni jöttek!  Most egyszerre fontos lettem nekik. Megismernek, a nevemen 
szólítanak és apró ajándékokat is osztogatnak. 
Szavazzak rájuk, mert csak ŐK tudnak kivezetni a válságból, ŐK ismerik egyedül az utat, mely a 
jólét felé visz, ŐK rendet csinálnak, nem hagyják élni a megélhetési bűnözőket...  
Persze Pityu! Aztán nézhetem a tv-ben, hogy alszanak a parlamentben. Járhatok majd a 
bíróságokra, mert az adómat végkielégítésekre költik. Vihetek saját lepedőt és tartós elemet a 
kórházba, állhatok sorban a Munkaügyi Hivatalban, nézhetem a tanárverést a gyerek mobilján, 
fizethetem a bírságot a rendőrnek, a vámosnak, ÁNTSZ-nek, fogyasztóvédőnek, közterület-
felügyelőnek, parkoló őrnek. Ehetem a multik csomagolt élelmiszerhulladékát, szereltethetek 
rácsot ajtóra, ablakra, vehetek riasztót a kocsiba, fizethetem a magánnyugdíj pénztárat, mert az 
állami az éhenhalásra is kevés, támogathatom a bankokat, a karitatív szervezeteket, akik úgymond 
gyerekek műtétjére gyűjtenek, stb. Jövőre állítólag kezeslábas korszak jön.   Két kezes kell, hogy 
egy lábast tudjak venni.  
Oké srácok, elmegyek szavazni! Elmegyek, mert utána a szememre vetik, hogy te nem szavaztál, 
maradj csendben. 
Naná, hogy szavazok! 
Már megtanultam, kis párt egyéniben nem tud választást nyerni, ezért elveszne a voksom. 
Akik megtámadták a MotoGP szerződést, ellehetetlenítve ezzel régiónk fejlődését, azok sem 
számíthatnak rám.  A 4-es metrót kellene fúrni barátom, nem Sávolyt!  Rátok főleg nem szavazok! 
Régóta élek én már itt komám! A kampány arról szól, ki tud többet ígérni, ki tudja bársonyosabbá 
tenni a hanyatt esést az emberek számára. 
Azokra szavazok, akik fiatalok, romlatlanok, nyelveket beszélnek – állami nyelvvizsgájuk van 
demokráciából – és nem úgy vették az Ecserin (felsőszintű angol és német, valamint számítógépes 
ismeret + pontot jelent). Akik nevelnek és tanítanak az iskolában, akik visszaállítják és megvédik a 
rendet, akik megbüntetik a bűnösöket és megvédenek engem, mint polgárt. 
Megvédenek a hivatali packázóktól, meggyógyítanak és hagynak tisztességesen élni. Akik a vidéket 
nem tájnak, hanem emberek csoportjának tekintik. Akik képesek lesznek új törvényeket hozni és e 
törvények útján teszik egyértelművé az állam normarendszerét és kijelölik a polgárok számára 
azokat a határokat, melyeknek átlépését nem tolerálják.  
Akik a szabadságot alapelvnek minősítik, az erkölcsöt és a tiszteletet értéknek tekintik.  
Na!  Rájuk fogok szavazni. 
Azért örülnék,ha a két ciklus között néha majd meglátogatnának pár percre, akkor is ha nem 
lennék beteg….  
                                                                                                                   Horváth László  
                                                                                                             Balatonberény község polgármestere 
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Mennyből a pokolba …. ??? 
Interjú Bobek Józseffel, Sávoly község Polgármesterével ... 

Amikor az interjút telefonon egyeztettük, a Polgármester Úr jelezte, hogy Budapesten van elfoglaltsága - egyik Tv –ből a másikba 

hívták interjúra – ezért kérte: írjam le a kérdéseimet, és írásban megválaszolja. Ezt az interjút olvashatják most Önök! 

Egy rövid hír a MTI –től, és alapvetően megváltozott egy település jövőképe… Jól gondolom? Gyakran találkoztam 

Önnel, többször jártunk közösen az épülő pályán. Ön hívott el, hogy lássuk és dokumentáljam, amikor a „csík” 

körbeért. (Itt azért megjegyzem, az elmúlt időben nem láttam egyetlen korrekt, a valóságos állapotot 

visszatükröző fotót sem, miszerint 170 000 tonna kő beépítésével, és a nézőket kiszolgáló lelátó-dombokkal az 

előkészítő munkáknak jelentős része elkészült.) Emlékszem az elmúlt év őszén azt mondta nekem: „ … Zoltán, ha 

elkezdik hordani a követ, akkor nem lesz baj” az akkori bizonytalanságok okán, feltett „pesszimista” kérdésemre 

válaszolva. Itt van a kő … 6800 teherautó fuvar az észak-balatoni kőbányákból … nem tudom megállni, de 

hozzáteszem … ezek szerint van út a Balatonringhez …. No, de nem rám és a véleményemre kíváncsiak az 

olvasóink … Kérem, foglalja össze az elmúlt néhány hét történéseit pályaügyben. 

Kedves Zoltán, Ön ezt az interjút 13-án kérte, pont azt követően, amikor a hír kirobbant, a Magyar Fejlesztési Bank által írásban 

kiadott visszavonhatatlan hitelígérvény ellenére, nem kapta meg a Sávolyon megvalósuló fejlesztés a banktól a hitelt.  

Elnézést, hogy nem azonnal tudtam válaszolni, s így írásban adom az interjúmat, de ez számomra nagy segítség, mivel ezt is már késő 

este tudom írni!  

Ma már 17-én másképp látok mindent, s másképp is tudok nyilatkozni. Ez idáig a különböző sajtó orgánumoknak próbáltam eleget tenni a 

megnövekedett kíváncsiságuk kielégítése céljából, több - kevesebb sikerrel.  

Nehéz összefoglalni az elmúlt hét eseményeit, de azt leginkább a sajtót figyelve, a híreket olvasva lehet összerakni.  

Talán ott kezdeném, hogy azon vettük észre magunkat, hogy egyes sajtó munkatársak, és civil szervezetek, akikkel nem találkoztunk 

Sávolyon –akiket azóta próbáltam lehívni, s egyenlőre nem éltek meghívásommal- , a sajtót felhasználva elkezdték a Balatonring és a 

Magyar Állam kapcsolatát kritizálni. Először naivan azt hittem, hogy csak félreértésből adódik a csúsztatás!  

A jól csengő érdekvédelem árnyékába bújva, hangoztatták az Közpénzek, Adófizetők pénzének védelméről szóló, –ma már tudom: 

tudatos volt a csúsztatás, s már demagógiába hajló, minden populista eszközt felhasználó szervezetek, újságírók, s sajnos politikai párt 

tették magukévá- közleményeiket. Megtévesztve minket, Polgárokat! Akik nem folytak mélyebben bele az ügy kialakulásba, s nem látták 

át annak tudatos lejárató kampány mivoltát, azok számára hihetővé vált a tudatos csúsztatások sora!  

Vegyük sorra …! Nincs a Balatonring beruházása során semmi olyan tény, ami a Közpénzek, Adófizetők pénzének felhasználását 

jelentette volna.  

A Befektetők 15,3 milliárdos állami garanciával biztosított hitelt kívánt felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól. Nevében hordozza a 

bank Magyar Fejlesztés, hitem szerint a Sávolyon megépülő beruházás, ilyen fejlesztést biztosít a térségnek, a Balaton régiónak, az 

Országnak. A tervezett megállapodás kellő garanciával rendelkezett, hiszen a hitel lehívása utófinanszírozásos lett volna, teljes 

jelzálogteherrel, amelynek kedvezményezette a Magyar Állam lett volna!  

Az üzemeltetés kapcsán a Magyar Állam, a Magyar Turizmus Zrt.-én keresztül egyedülállóan 10 évre – a világon egyetlen országnak sem 

sikerült- szerezhette volna meg a MotoGP évenkénti rendezési jogát a Dornától, a versenyszervezés tulajdonosától. 
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A versenyszervezési jogdíj került volna a sokat emlegetett összegbe, a 20 milliárd forintba, tíz éven keresztül, évenkénti 

kifizetésben!  

Ma már nem beszélünk tíz éves rendezési jogról, csak öt éves megállapodása van az Államnak a Dornával, így az nem is kerül 20 milliárd 

forintba, hanem körülbelül a felébe. Ez valóban Adófizetői pénz!  

Mit kapunk cserébe?  

Egy olyan attrakciót, ami minden szempontból versenyképes a Formula-1-el, a látogatottságában, a közvetítéseken keresztüli elérhető 

országok számában (208), s az azon keresztüli nézők számában, ami körülbelül 400 millió. Közvetítések során jogot az ország 

nevezetességeinek bemutatására, adott időben, adott hosszban. Mi ez, ha nem egy olyan marketing, amivel megismertethető a Balaton, 

az Ország. Furcsa ezt kimondani, főleg leírni, ha külön-külön megkeresné Országunk azt a 208 országot és ott ugyan annyi időn 

keresztül hirdetnénk nevezetességeinket, sokkal többe kerülne,  mint a versenyszervezés jogdíjának kifizetése!  

Térségünkben az adott verseny megrendezése esetén körülbelül 200-240 ezer látogatóval lehet számolni a három napban!  

Mit jelent? Mennyi szállás igényt? Mennyi munkahelyet? Mennyi fogyasztást?  

Engedjék meg, hogy a kérdés megválaszolását Önökre bízzam, gondolják végig!  

Hihetetlenül nehéz kérdés, de muszáj feltennem néhány órával a hír megjelenése után … hogyan tovább? Mit tehet a falu? Mit 

tehet a környék? Mit tehet Ön ? 

Felállunk, leporoljuk a nadrágot, s megyünk tovább, tesszük a dolgunkat! Mindenki, aki érintve van. Nem arról van szó, hogy nem épül 

meg a Balatonring!  

Olvasom az MTI nyilatkozatát a szennyvízzel kapcsolatban. Nyilván sokan nem értik a problémát. Kérem, avasson be minket! Mi 

eddig irigyeltük Sávolyt, hiszen a rákötésig bezárólag ingyen jutottak szennyvíz közműhöz. Ez más településeken portánként 

százezer forintos nagyságrendű magán költséget, és a falvak eladósodását jelentette. Mi a probléma? És mi a megoldás? 

A Spanyol Befektetői kör átvállalva állami feladatot, saját költségén megépítette Sávoly Község szennyvíz rendszerét, 

szennyvízüzemét. A szennyvízüzem kapacitása jóval nagyobb, tízszerese, mint Községünk igénye! Jelenleg a rendszer próbaüzemeltetés 

alatt áll, ami 6 + 2 hónapig tart, ezen idő alatti költségeket szintén a Befektetők állják. A fenti idő leteltét követően, viszont 

valószínűsítem, hogy az Önkormányzatunknak kell átvállalnia az üzemeltetéshez szükséges többlet költséget!  

Erre Önkormányzatunknak saját erejéből forrása nincsen!  

Ezért fordultam a Miniszterelnök Úrhoz segítségért.  

Nyilatkozatának másik fajsúlyos része a sávolyi iskola, sok szülő, pedagógus aggodalmát fogalmazta meg nyilatkozatában. 

Kérem, avasson be minket! 

Iskolánkat már évek óta a Beruházás reményében tartjuk fenn társközségeinkkel együtt, önerőnkön felüli forrásigénnyel, amiből 

Sávoly Község vállalja a legtöbbet! 

Hogyan tovább? Mit tesz, tehet Ön a továbbiakban? 

Teszem a dolgomat, erőt merítve abból a támogatói légkörből, amit térségünk minden polgárától megkapok!  

Lesz motorversenypálya Sávolyon? 

Ez nem kérdés! Lennie kell!! Lesz Balatonring!  

Polgármester Úr! Köszönöm az interjút!                                                     Vágó Zoltán Marcali Portál szerkesztője 
 

Kérem, bízzanak Önök is velem együtt a beruházás megvalósulásában! 
Békés ünnepeket kívánva: Bobek József István polgármester 
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A BALATONRING ÉPÍTÉSE FOLYAMÁN ELŐKERÜLTEK RÉGÉSZETI LELETEK, MELYEK SÁVOLY TELEPÜLÉS LEGRÉGEBBI 

KORSZAKÁBÓL VALÓK.  AZ ALÁBBI CIKK EZEKET A FELTÁRÁSOKAT MUTATJA BE.  

Késő római kori telep Sávolyban 

  A lelőhely Somogy megyében, Sávoly déli részén, a Somogyi-dombság északnyugati peremén, a Kis-Balaton 

közelében fekszik. A régészeti lelőhely, az épülő Balatonring, MotoGP pálya területén, a Kerekes-kúti – és a 

Basa-réti-dűlőkön, 390m × 250m kiterjedésű területen helyezkedik el az ÉNY- DK-i irányban.  A Malom-

árok patak keletre, a 7-es út nyugatra van a lelőhelytől. A Kerekes-kúti-dűlő alacsony fekvésű, mocsaras 

terület, a Basa-réti-dűlő lelőhely által érintett része az alacsonyabb fekvésű területből É-D-i tájolású 

dombként emelkedik ki.  Sávolyban az Archeosztráda Kft. 2003-ban végzett terepbejárásokat a község 

Településrendezési Tervéhez szükséges Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítéséhez. A 

terepbejárások során a Basa-réti-dűlőn és a Kerekes-kúti-dűlőn a szántóföldön található őskori, római kori 

leletek sűrűsödése jelezte a régészeti lelőhelyeket.  

   A spanyol érdekeltségű Sedesa Obras Y Servicios Magyarországi Fióktelep 2008-ban, Sávolyban kezdte 

meg a Balatonring építését. Az építéssel járó földmunkák mind a két lelőhelyet érintették. A Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat és a SMMI munkatársai próbafeltárást végeztek a két lelőhelyen. A 

próbafeltárás során szórványos őskori és római kori telepnyomokat találtak.  

   A Balatonring építése 2009-ben folytatódott. A pálya egész 

területén végeztek földmunkát. A földmunkáknál a Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat biztosított régészeti 

szakfelügyeletet. A pálya több részén szórványos őskori, római és 

középkori telepnyomokat azonosítottunk. A szakfelügyelet keretében 

feltártuk és dokumentáltuk a szórványos telepnyomokat mutató 

lelőhelyeket. A Basa-réti és a Kerekes-kúti-dűlőkön a földmunkák 

során intenzív római kori telepnyomokat észleltünk, a régészeti 

objektumok és a leletanyag mindkét helyen koncentráltan 

jelentkezett, így a területnek a Sávoly-Balatonring 7. számú lelőhely 

nevet adtuk. 

   Sávoly-Balatonring 7. számú lelőhelyen 2009. november 5 – 2009. 

november 30. között megelőző feltárást végeztünk. A feltárás során 

egy Kr. u. III-IV. századra datálható római kori telep részletei, továbbá őskori szórványleletek kerültek 

napvilágra. A lelőhelyen összesen 478 objektumot tártunk fel. Az objektumok között földbe mélyített, 

szabálytalan, és téglalap alakú házak, tároló- és hulladékgödrök, kutak, szabadtéri tűzhelyek, kenyérsütő - 

és kerámiaégető kemencék, árkok, csontvázas sírok voltak.  A római kori telepen több figyelemreméltó 

régészeti objektum és emlékanyag említhető meg. A 422. objektum egy öt tüzelőrostélyos kemence.  
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A kerek alakú, agyag rudakból sugarasan épített öt 

tüzelőrostélyú kemencén rontott, deformált római korú 

edényeket találtunk. A kemencéhez fűtőgödör csatlakozott. 

Hasonló típusú kemencéket tártak fel a Pilismarót-

malompataki kiserődnél (B. Bónis Éva: A Pannóniai római 

fazekaskemencék. In: Iparrégészet Égetőkemenék. 

Industrial Archaeology Kilns and furnaces. A Magyar 

Tudományos Akadémia Veszprémi  Akadémiai Bizottságának 

Történelmi Szakbizottsága VEAB Értesítő. Sopron, 1980. július 28 – 30., Veszprém, 15-16.). 

A telep keleti részén temetkezéseket, két nő és két gyermek csontvázát tártuk fel ettől nem messze egy 

K-NY-i tájolású, jó megtartású női sír került elő. A nő koponyája közelében egy fülbevaló volt. A lelőhelyen 

több földbe mélyített, szabálytalan, és téglalap alakú, belső kemencés, patics omladékos házat és 

cölöpszerkezetes felszíni építményt figyeltünk meg. Kő és tégla alapozású épület nyomaira nem bukkantunk. 

A hulladékgödrök egy részében és a félig földbe mélyített gödörházak betöltésében nagyszámú tegula 

töredéket találtunk. A 395. objektum valószínűleg hulladékkal betemetett kút lehetett. A kútban tegulák, 

emberi koponya és 35 darab római kori érem volt. A 395. objektum 851. számú betöltéséből előkerült 

kisbronzok (Crispus, Helena, I. Constantin, II. Constantin veretei) Kr. u. 320-350 közé keltezhetőek. Az 

érmék Ticinum, Siscia, Heraclea, Thessalonica, Constantinople, Antiochia verdéjéből származnak.  

   A feltárás egész területén műszeres leletfelderítést végeztünk, mely során megközelítőleg 700-800 

darab fémleletet (arany fülbevaló, ezüst gyűrű, hagymafejes fibula, ládikaveret, ágvágó, olló stb.) találtunk. 

A fémleletek többsége érem volt. Az éremforgalom a Kr. u. III. század közepétől a IV. század végéig 

terjed, mely főleg a sisciai verde működéséhez köthető.  

Igazán érdekes leletre leltünk a 218. objektum 460. számú betöltésében: II. Julianus (360-363) uralkodása 

alatt vert, bikát ábrázoló, átlyukasztott érmet találtunk. A fémleletek közül főleg hagymafejes és madár 

alakú fibulák említhetők. Somogy megyében Balatonlelle-Kenderföld, Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja 

dűlőn (Hajdú Ádám szóbeli közlése) került elő hasonló, galamb alakú fibula. A lelőhelyen a hagymafejes 

fibulák korai és késői típusai is egyaránt megtalálhatóak. 

   A kerámiaanyagban kiterjedt kapcsolatokat jelezhetnek a terra sigillaták. A 149. objektum, 306. számú 

betöltésében Westendorf (?) műhelyben készített terra sigillata volt. A sigillata oldalán lépegető páva van. 

A 114. objektum, 236. számú betöltéséből egy Aquincum-gázgyári fazekas telepről származó, bepecsételt, 

levélmintás tál; a 379. objektum, 815. számú betöltéséből egy katona tál töredékei kerültek elő.  

                                                                                                                    Gutay Mónika 

ásatást vezető régész 
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FALUTÖRTÉNET 
Az előző számban már számot adtunk annak a lelkes csapatnak a munkájáról, amelynek tagjai: 

Béres Gyuláné, Molvarecz István, Gombócz Nándor, Domsa László, Kovács József, Tóth László és 
Bide János. Odaadóan és hűen azon dolgoznak, hogy a múlt ne felejtődjön el, és a fiaink, unokáink 
megismerhessék dédapáik életét, szokásait, az akkori Sávolyt. Újra kérek minden újságolvasót, és 
azt is, aki nem olvassa a történeteinket, hogy ha lehetséges, segítse munkánkat. Ha részvétellel 

nem tud segíteni, akkor fényképekkel, régi fronti képeslapokkal, levelekkel, régi újságokkal, 
megőrzött dokumentumokkal egészítse ki a gyűjteményünket. Mi ezeket a dolgokat feldolgozás 

után visszaadjuk jogos tulajdonosaiknak. Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!  

 
 

MOST PEDIG ÚJABB HÁROM MÚLT IDÉZŐ TÖRTÉNETTEL GAZDAGÍTJUK A KEDVES OLVASÓKAT. 
MOLVARECZ ISTVÁN TÖBB TÖRTÉNETET IS ELMESÉLT AZ 1956-OS FORRADALMI IDŐKBŐL. 
PISTA BÁCSI VÉGIG DOLGOZOTT, VEZETTE A CSEPEL AUTÓJÁT. AZ EMLÉKEZÉSEK HŰEN 

VISSZAADJÁK AZ AKKORI FORRADALMI IDŐSZAK HANGULATÁT. EGY JELLEMZŐ TÖRTÉNET 
KÖVETKEZIK. 

 
1956. október 23-án a sávolyi Szabadság TSZ-ben voltam gépkocsivezető. A Földművelésügyi 
Minisztérium előtt parkoltam egy autóval. Az öreg Dunkler Gyuri bácsi volt a téeszben a 
főkönyvelő, azzal voltunk fönn. A polgári erdőt át akarta venni a tsz, azt akarta elrendezni. Akkor 
kezdődött a forradalom. Egy 7.50-es konzervet ettem ebédre, és jöttek az egyetemisták, 
kérdezték: 
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- Bátyja, mit csinál itt? 
- Eszek.  
- Tűnjön el innen, mert fölborítjuk az autót! 
- Hogy- hogy?  
- Mire visszajövünk, addigra ne legyen itt, mert felborítjuk az autót!  
Hamarosan jött a Gyuri bácsi.  
- Pistikém, Pistikém, menjünk innen, mert szóba sem áll velem senki, valami baj van!  
- Igen Gyuri bácsi, baj van! Nézze, ott mennek azok az egyetemisták, azt mondták, fölborítják az 
autót, ha nem megyek el innen. Na, menjünk haza!  
Ugye október 23-a, jó ködös este, éjszaka volt. Jöttünk hazafelé, odaértünk Fehérvárra, a 
körforgalom előtt volt egy kávézó. Mentünk be, hogy igyunk egy kávét, hát ott már kiabálták: 
Pesten dobálják a csillagokat! Mikor mi odaértünk, már Fehérváron is dobálták, nem csak Pesten! 
Nyomás haza! Fonyódon akkor volt valami brigádvezető tanfolyam, Farkas Imre is ott volt, meg a 
Gyuri bácsinak is a lánya, menjünk be, vigyük őket haza, mert hátha valami baj lesz. Mire mi 
odamentünk, nem volt ott senki. Ők már eljöttek haza. Hazaértünk, akkor az öreg Papásnak a fia, a 
Jóska gyerek leesett a fáról, eltörött a keze. Már vártak, hogy menjünk Kanizsára, vigyük el a 
kórházba!  Már Kanizsán is húzták le a Sztálin szobrot ott az Erzsébet téren. Két harckocsi 
húzta. Nem akartak elengedni, akkor még SZTK volt a kórház helyén.  
- Engedjenek el, itt van ez a gyerek, eltörött a keze, be kellene gipszelni!  
Na, elengedtek, de azt mondták, erre ne jöjjenek vissza!  De már ott az ötágú csillagok potyogtak, 
kiabálás, hangzavar volt.  Na, begipszelték, szerencsésen hazaértünk Itthon aztán már hallgatták 
a néprádiót, Nagy Imre beszélt, bemondták a forradalmi eseményeket, a Bánk bán-ból a Hazám, 
hazám, te mindenem című dalt lehetett hallani.  
 
KOVÁCS JÓZSEF A CSAPAT EGYIK LEGLELKESEBB TAGJA. TÖRTÉNETE A TEMPLOM ÉPÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDIK. AZT ILLUSZTRÁLJA EZZEL A RÖVID ELBESZÉLÉSSEL, HOGY A SÁVOLYI 
EMBEREKNEK A GÉNJEIKBEN VAN AZ ÖSSZEFOGÁS! 

Sávoly régen kicsiny község volt. A környéken egy templom volt, a csákányi templom. Ide jártak a 
szomszéd falukból a „népek” nagyobb ünnepeken misére. Még Vörsről is átjártak. Egyszer 
elhatározták a sávolyiak, hogy templomot építenek. Igen ám, de ehhez sok pénz és társadalmi 
munka kell! Megkezdték a templom építését. Minden családnak egy jó tehén árát kellett fizetni. 
Ezt két család nem tudta vállalni, mert olyan anyagi körülmények között éltek. Úgy döntöttek, 
hogy elhagyják a falut. A szomszédok vigasztalták, marasztalták őket, hogy ne menjenek el, 
dolgozzanak társadalmi munkában! De csak azt mondták: Mikor elkészül a templom, nem mernek 
bemenni, ne mutogasson rájuk senki! Amit tudtak, eladtak, összepakoltak és elmentek, 
Horvátországban telepedtek le.  
 

DOMSA LÁSZLÓ MEMÓRIÁJA OLYAN KIVÁLÓ, HOGY A RÉGI ESEMÉNYEKET, TÖRTÉNETEKET 
NAPRA, ÓRÁRA PONTOSAN TUDJA FELIDÉZNI. LACI BÁCSI IS ELMESÉLT EGY EMLÉKET AZ 

ÉLETÉBŐL. 
1951-ben, vagy 52-ben történt, már nem emlékszem pontosan, járt nekünk a Szabad Föld. Az 
újságban volt írva, hogy milyen jó hallani, hogy nem száz Forint, hanem csak 70 Forint egy kiló 
zsírszalonna. Többször elmentem Keszthelyre zsírt venni, akkor már 35 forint volt a zsír ára 
mindenütt. Csak azért szoktunk biciklivel menni, nem vonattal, mert addig nem hozták ki a 
boltraktárból a zsírt, míg a legtöbb vonat el nem ment Keszthelyről, hogy maradjon a városiaknak 
is. Később már nem volt ilyen gond, nem volt zsírhiány.  
                                                                                             Tisztelettel: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Nézzék meg ezeket a régi képeket! Segítsenek nekünk, mondják el, hogy mikor készültek, kik 
láthatók a képen, milyen alkalmat, eseményt örökítettek meg a kép készítői? Segítségüket 

előre is köszönjük! A Szerkesztőség.  
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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. HAZAJÖNNEK, ÉS ITTHON 
CSINÁLNAK KARRIERT, ÉPÍTGETIK SÁVOLY JÖVŐJÉT. EZZEL A CÉLZATTAL INDÍTOTTAM BE E 
RIPORTSOROZATOT.  
SÁVOLY KÖZSÉG IFJÚSÁGÁBÓL ÖT 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? 

 
Sorozatunk utolsó fiatalja Béres Adrián. Őt 8. osztályos 
korában ismertem meg. Akkor kerültem a Sávolyi Általános 
Iskolába és igen nehéz feladatot kaptam, a ballagó osztály 
osztályfőnöke lettem. Adrián érdekes, értékes egyéniség: 
csendesnek, nyugodtnak látszik, de belül „forr”. Mindig keresi 
az igazságot, a jó megoldást, az emberi dolgokat. Ritkán szól, 
de akkor velősen. Önkritikus, és kritikus is egyben. Nagyon 
szorgalmas és dolgos, volt kitől örökölni ezeket a géneket. 
Kértem, hogy válaszoljon a kérdéseimre.  
 
Hol tanulsz most? Mutasd be az iskoládat! 
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki 
karán tanulok, mint építőmérnök. Az iskolát és a hozzá 
tartozó kollégiumot és sportlétesítményeket 2 éve újították 
fel, így Pécs egyik legszínvonalasabb és legszebb campusa 

lett. Az iskola sok lehetőséget ad mind tanulásban (pl. műszaki könyvtár), mind a kikapcsolódásban egyaránt. Sportolási 
lehetőségek biztosítottak: az egyetem terültén található focipálya, kosárlabdapálya, teniszpálya és uszoda is. A focit 
választottam a sportok közül. Tavaly egy válogató keretében bekerültem az egyetemi csapatba, és ebben az évben meg 
is nyertük az összegyetemi bajnokságot. Részt veszek a karon belüli kispályás labdarugó bajnokságban is. Azért, hogy 
ezek a programok megvalósuljanak, a Hallgatói Önkormányzat segítségére is szükség van. A HÖK emellett még más 
kikapcsolódást segítő rendezvényeket is előszeretettel támogat. 

Mi leszel, ha végzel?  
Az iskola befejeztével építőmérnöki diplomát szerzek. Mivel Bsc 
rendszerben zajlik a képzés, ezért a diplomám külföldön is ugyanúgy 
elfogadott lesz.  
Hol s hogyan képzeled el a jövődet, a felnőtt éveidet?  
Mindenképp Sávolyon szeretnék élni és itt kamatoztatni a tudásomat és 
szorgalmamat. Ha esetleg mégis máshol adódna munkalehetőség, akkor 
sem ijedek meg, vállalom a kihívásokat az ország bármely részén. Ám 
elsősorban Sávolyra koncentrálok.  
Tudod-e majd kamatoztatni szülőfalud, Sávoly helyzetét a jövődet 
illetően? 

Reményeim szerint a motorpálya megépülésével Sávolyon fellendül az építőipar, ezért rengeteg új építkezés várható, így 
tudnám kamatoztatni tudásomat.  
Iskolatársaiddal beszélgettek-e Sávoly lehetőségeiről? Mi a véleményük? 
Csoporttársaim szerint is jót tenne Magyarországnak ez az új beruházás, más országok is megismerhetnék a Balaton-
régiót és az országot.  

További eredményes vizsgákat kívánok, és kívánom, hogy szülőfaludban tudd megvalósítani az álmaidat, és kamatoztatni 
tudásodat! 

                                                                                                                                                    Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Közeledik a húsvét! A keresztény ember előtte böjtöl, mai kifejezéssel wellneszezik. 
Egészséges dolog, ezt már elődeink is tudták, sőt, be is tartották szigorúan, hisz a 
téli tétlenség, zsíros ételek fogyasztása után salaktalanították a szervezetüket. De a 
feltámadás öröme újra „bűnbe csábít”, terülj-terülj asztalka vár ránk sok-sok 
finomsággal. Ehhez kérek segítséget Vida Katalintól, aki mestere a sütésnek, hisz 
egyik végzettsége cukrász. Receptjeivel, tanácsaival segítse a bizonytalan 
háziasszonyokat.  
 

Üdvözlöm a Sávolyi Hírmondó olvasóit! Írhatnék én különleges sütemény 
recepteket, de talán jobb, ha egyszerű és finom süti recepteket osztok 
meg Önökkel. Nem volt könnyű a választás, de végül a család kedvencei 
közül válogattam.  
 
SKÓT KRÉMES 
Tészta hozzávalók: 6 dkg margarin, 5 dkg porcukor, 1 db tojás, ½ dl tej, 30 dkg liszt, 1 csomag 
sütőpor. Ezeket az anyagokat összegyúrjuk, és három lapot sütünk belőle tepsi hátán.  
Krémhez: 3 db tojás, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg liszt, 1 liter tej. A tojás 
sárgákat, a cukor felét a van. Cukrot, és a lisztet egy kevés tejjel csomómentesre keverjük, a 
többi tejet pedig felforraljuk. Ha felforrt, állandó keverés mellett hozzáöntjük a lisztes 
keveréket és felfőzzük. A 3 tojásfehérjét a cukor másik felével habbá verjük és a még meleg 
krémmel óvatosan összekeverjük. Azonnal töltjük a lapok közé. Tetejére vaníliás porcukrot 
szórunk és így kínáljuk. 
 
TEJSZÍNES-BARACKOS SÜTI 
10 db tojásból piskótát sütünk. Ahány darab a tojás, annyi kanál cukor és liszt kell hozzá, és egy 
késhegynyi sütőpor. Egy fél literes Hullala tejszínt habbá verünk, és házi baracklekvárral 
ízesítjük. Annyit tegyünk bele, amitől kellemes lesz az íze. 4-5 barackbefőttet kockára vágunk. Ha 
kisült és kihűlt a piskótánk, vágjuk két részre és töltsük be a krémmel, majd szórjuk rá a 
felkockázott barackot. A tetejére is hagyjunk egy kevés krémet. A tejszínt bármivel lehet 
ízesíteni, más idényjellegű gyümölccsel. Én málnával és eperrel is szoktam készíteni, tortalapba 
szülinapra is nagyon finom.  
 
CSOKI KOCKA 
Hozzávalók: 10 dkg margarin, 15 dkg kristálycukor, 
2 db tojás, 2 dl tej, 20 dkg liszt, 5 dkg cukrozott 
kakaópor, 1 csomag sütőpor, ½ kiskanál őrölt fahéj. 
6-8 dkg apróra vágott csokit is tehetünk bele.  
Elkészítés: a puha margarint először magában 
keverjük habosra, majd a cukorral. Egyenként 
beledolgozzuk a tojásokat, a tejet. A lisztet a 
kakaóval, a sütőporral és a fahéjjal összeforgatjuk 
és belekeverjük a margarinos masszába. Egy 
20x30 cm-es magas falú tepsibe kanalazzuk. 
Légkeveréses sütőben 160 fokon, gáz sütőben 180 
fokon sütjük 25-30 percig. Akkor jó, ha a közepébe szúrt tűre nem ragad rá a tészta. Tetejére 
csokit olvaszthatunk, de tejszínnel is tálalhatjuk. Én muffin formában sütöm ezt a tésztát, a 
gyerekek sokkal jobban szeretik így. 12 db lesz belőle. 
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Ilike néni kérte, hogy tanácsokkal is lássam el a kedves olvasókat. Gondolkodtam, hogy mit is 
írhatnék, hiszen a gyakorló háziasszonyok ismerik a sütés- főzés minden fortélyát. Ámbár 
mindenkinek vannak jól bevált trükkjei, ezekből írok le egypárat. 
 
- Én szobahőmérsékletű alapanyagokkal szeretek dolgozni. Jobb, ha sütés előtt egy-két 
órával, vagy előtte nap elővesszük a hűtőből az anyagokat. 
 
- A tepsit nem fontos 
kivajazni, lisztezni, ha 
piskótát sütünk, hanem elég 
papírral kibélelni. Ha tortát 
sütök, a tortakarika aljára 
is ezt teszek. Például a 
kenyér papírját nem dobom 
el, hanem sütésnél ezt 
felhasználom. Nem kell 
félni, hogy leragad a 
piskóta, csak kiborítjuk, és 
ha kihűlt, akkor lehúzzuk a 
papírt.  
 
-Az alap vajkrém: margarin 
és cukor. Mivel a porcukor 
nem olvad el kellőképpen, 
ezért én pudingot főzök, és 
abba keverem bele a cukrot. Ez lehet kristálycukor is, mivel a meleg pudingban könnyen 
elolvad. Ezt keverem hozzá a kihabosított margarinhoz, ha kihűlt. Garantálom, hogy így 
finomabb lesz a krém.  
 
- Előfordul, hogy a krém ikrás lesz, „összefut”. Egy kis melegítéssel és keveréssel ismét 
sima és egynemű krémet kapunk. Vagy melegítés helyett egy negyed margarint vagy fél vajat 
keverhetünk hozzá.  
 
-Az omlós, vagy linzer tésztát is el lehet rontani. A sokszori gyúrás, nyújtás, lisztezés is 
okozhat hibát. Úgymond „leég” a tészta, vagyis szétesik. Kemény lesz a tésztánk, ha egész 
tojást gyúrunk hozzá. A finomabb omlóshoz tojás sárgát rakhatunk. (A benne lévő lecitin jó 
emulgeáló anyag) 
 
- A tejszín felveréséhez nem használok sem zselatint, sem habfixálót. Mindig a Hullala nevű 
növényi tejszínt használom. Ezt bárki gond nélkül felverheti, nem lehet elrontani. Talán 
többen ismerik is.  
                                                                                                               Ezúton kívánok kellemes húsvéti ünnepeket! 

                                                                                                      Vida Katalin 
 

Köszönöm szépen a recepteket és a hasznos tanácsokat. Örömteli húsvéti ünnepeket kívánok szeretettel 
minden újságolvasónak. Dr. Szerbné Kramcsák Ilona  
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MINT ARRÓL MÁR SÁVOLY LAKOSAI ÉRTESÜLTEK, A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ A LAKOSSÁGI RÁKÖTÉSEKKEL MEGKEZDTE A 
PRÓBAÜZEMELÉST. A PRÓBAÜZEM 8 HÓNAPJA ALATT AZ AQUAZALA KFT ÜZEMELTETI A RENDSZERT. KÉRTEM VOLENCSIK 
ZSOLTOT, A KFT. ÜGYVEZETŐJÉT, HOGY MUTASSA BE A CÉGET. HOGY KERÜLTEK KAPCSOLATBA A SPANYOL 
BEFEKTETŐKKEL, MILYEN TERVEKKEL, ELKÉPZELÉSEKKEL JÖTTEK SÁVOLYRA? MILYEN MUNKÁT VÉGEZNEK ITT NÁLUNK? 
MÉG RÖVID IDŐ TELT EL A BEÜZEMELÉS ÓTA, DE BIZTOSAN VANNAK MÁR TAPASZTALATAIK A SZENNYVÍZTISZTÍTÓRÓL. 
MI A VÉLEMÉNYÜK, "HOGY DOLGOZIK" A RENDSZER?  MIK A HOSSZÚ TÁVÚ TERVEIK A SÁVOLYI TELEPPEL KAPCSOLATBAN? 
TUDJUK, HOGY A HELYI MUNKATÁRSUK ÖRI LÁSZLÓ. NEKI MI A FELADATA? ESETLEGES PROBLÉMA, ZAVAR ESETÉN A 
LAKOSSÁG KIHEZ FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT, FELVILÁGOSÍTÁSÉRT?  
 

Az AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft. 2001. június 25-én 
alakult, 80.000.000 Ft törzstőkével. Alapítónk az Aquaplus Kft. 
magyar magánszemélyek tulajdonában áll és a társaságunkban 2009-
ben többségi tulajdont szerzett a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Főbb tevékenységi körünk az Önkormányzati tulajdonban lévő vízi 
közművek és szennyvízművek üzemeltetése koncessziós szerződések 
keretében. 
 

Szolgáltatási tevékenységünket 3 telephelyen, továbbá a szétszórtan elhelyezkedő településeken helyben élő és dolgozó 
munkatársunkon és a zalaszentgróti székhelyünkön működő központi karbantartó csoporton keresztül látjuk el. 36 
településen biztosítjuk az ivóvízellátást. Üzemeltetett vízművek száma 4, ebből egy települést ellátó vízmű 1. 
Az AQUAZALA Kft. kezelésében lévő vízműveknél az éves értékesített vízmennyiség ma már meghaladja a 1.000.000 
m3-t, a tisztított szennyvíz 120.000 m3 évente, az árbevételünk eléri az 500 M Ft-ot. A társaság közel 1 milliárd Ft 
értékű közművagyont üzemeltet, kezel. 
A Társaság teljes létszáma 51 fő, amelyből a 42 fő fizikai állományú dolgozó. 
Társaságunk alkalmazottai között van megfelelő gyakorlattal rendelkező okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás, 
környezet-egészségügyi szakmérnök. 
 
Zalaszentgróti telephelyünkön állandó, 0-24 órás készenléti és diszpécseri szolgálatot tartunk, amely lehetővé teszi, 
hogy az év bármely napján, a nap bármely szakában a bejelenéstől vagy észleléstől számított 1 órán belüli meg tudjuk 
kezdeni a hibaelhárítást. 
 
A sávolyi szennyvíztisztító-telep és hálózat tulajdonosával, a kivitelező Veolia Zrt.-n keresztül kerültünk kapcsolatba. 
Jól bevált stratégiánk, hogy a szennyvíztisztítással, kezeléssel komplexen tudunk szolgáltatást kínálni a tulajdonos 
önkormányzatoknak (jelen esetben magánbefektetőnek), ami a kivitelezést és a megépült mű üzemeltetését jelenti. 
Sávolyon is erről volt szó. A tulajdonos spanyol befektető a Sedesa, a próbaüzem elvégzésére 6 + 2 hónapos időtartamra 
pályázatot írt ki, amelyet társaságunk nyert el. A szerződésünk értelmében a telep próbaüzemével kapcsolatos operatív 
feladatokat látjuk el, szorosan együttműködve a kivitelező Veolia Zrt.-vel. 
 
Nem titkolt tervünk azonban, hogy a településen hosszú távon megvessük a lábunkat, hiszen amennyiben az 
Önkormányzat pályázatot ír ki a leendő üzemeltetésre, akkor azon indulni szeretnénk. Célunk, hogy a próbaüzemmel 
kapcsolatos feladatokat úgy végezzük el, hogy az mind az önkormányzat, mind a hatóságok felé és nem utolsó sorban a 
lakosság körében is elégedettséget váltson ki. Ezzel véleményünk szerint megnő az esélyünk arra, hogy a pályázaton 
eséllyel tudjunk indulni. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a szerződéskötésünk óta eltelt rövid időben a magyar sajtóban 
indulatok korbácsolódtak fel a tervezett MOTO GP pálya építése körül. A sávolyiakkal és a térségben élőkkel azonban 
közös az érdekünk: reméljük, hogy a választások után, egy nyugodtabb légkörben olyan döntések születnek, amelyek 
biztosítják a pálya megépítését és a térség fejlődését, ami a telepre jutó szennyvíz mennyiségével pozitívan 
befolyásolhatja az üzemeltetési költségeket. Ez a lakosság számára olcsóbb csatornadíjakban jelentkezik majd. Fontos 
tudni azonban, hogy a próbaüzem alatt a költségeket teljes egészében a tulajdonos állja, vagyis ez a lakosság számára 
ebben az időszakban nem jelent plusz terhet. 
 
Valóban csak néhány napja kezdtük el a próbaüzemet, amelynek tapasztalatai még nem engedik a hosszú távú 
következtetések levonását. Kollégáim jelenleg a gépek, berendezések és az automatika beállítását végzik. A lakossági és 
közületi rákötések folyamatosan történnek. Ezek ellenőrzése ún. nyíltárkos műszaki átvétellel a munkatársaim feladata, 
amit folyamatosan, előre egyeztetett időpontokban végzünk. Jelenleg kb. 25 m3 napi szennyvízmennyiség telepre 
történő érkezését mérjük, ami teljes rákötés esetén a 40 m3-t is elérheti majd. A telepet azonban 500 m3/nap 
befogadóképességűre tervezték. A kis mennyiség nagymértékben befolyásolhatja a költségeket és a tisztítás 
hatékonyságát. Jelenleg olyan megoldáson törjük a fejünket, ami ezt a kockázatot a minimálisra csökkenti. 
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Mint az ismeretes, helyi munkatársunk Őri László, akivel a fenti okok miatt 8 hónapos időtartamra kötöttünk 
szerződést. Az ő feladata a telep működésének felügyelete, a lakossági panaszok kivizsgálása illetve a hálózat 
folyamatos ellenőrzése. Hamarosan megoldódik, hogy a szennyvízátemelők illetve a szennyvíztisztító-telep folyamatos 
távfelügyelete a zalaszentgróti telephelyünkről történik. Így hiba vagy esetleges havaria helyzet esetén a kolléga, 
szükség esetén zalaszentgróti kollégákkal kiegészülve a hiba elhárítását akár 1 órán belül el tudja kezdeni. A próbaüzem 
indulásával párhuzamosan kollégáim megkezdték a településen várva várt építési engedélyek elbírálásához szükséges 
közműegyeztetések elvégzését is. Ezt kapacitásunktól függően 8-15 nap alatt ki tudjuk adni, amennyiben a tervek 
megfelelnek az előírásoknak. 
 
Amennyiben hibát észlelnek a hálózaton, abban az esetben a helyi tarifa áráért hívható kék számunkon vagy 
személyesen Őri László munkatársunknál tehetnek bejelentést. A hibabejelentő száma: 06 40 209 209. Ez a szám a nap 
24 órájában hívható és nem gépi hang, hanem diszpécser kollégánk fogadja hívásukat, aki haladéktalanul intézkedik. 
 

Köszönöm a tájékoztatást és további jó munkát kívánok! 
                                                                                                                                                                                     Pálfi Lászlóné 

 
 
 

AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 
 

DONNELLY, JENNIFER: ÉSZAKI FÉNY 
A tizenhat éves Mattie Gokey sok minden szépről álmodozik, ám arra, hogy álmait megvalósítsa, igen csekély 
a reménye. Nagy szüksége van pénzre, ezért elszegődik a Glenmore Szállodába. Az egyik szállóvendég, 
Grace Brown arra kéri, hogy égessen el egy levélköteget. Ám amikor Grace élettelen testét kiemelik a tóból, 
Mattie rájön, hogy a levelek feltárják egy gyilkosság valóságos és kegyetlen hátterét. Jennifer Donnelly 
díjnyertes műve románcból, történelemből, valamint rejtélyes gyilkosságból ötvöződik megindító, 
szórakoztató és teljesen eredeti regénnyé.  

 
 
 
 
 

ADLER, ELIZABETH: SAN DIEGO MINDENT VISZ 
Marla, a jogász alig várja, hogy valami izgalmas történjen az életében, bár Al Giraud, a sármos 
magándetektív barátnőjeként elég mozgalmasan alakulnak a hétköznapjai. Egy nap nyomtalanul eltűnik az 
egyik ingatlaniroda munkatársa, és szárnyra kap a hír, hogy meggyilkolták. Nyugalmasnak addig sem 
mondható életük veszélyekkel teli hajszává változik, amikor egy lelketlen, semmitől vissza nem riadó bűnöző 
nyomába erednek, hogy kiderítsék, mi is történt valójában. Frissítő, tavaszi kaland ez a nagysikerű regény.  

 
 
 
 

PÁSKÁNDI GÉZA: TÜNDÉREK SZAKÁCSKÖNYVE 
A meséket és gyermekverseket tartalmazó kötet színvonalas és szórakoztató olvasmánya lehet minden 
gyermeknek. A kisebbeknek bátran lehet belőle felolvasni, hiszen a játékos, ötletes szófordulatokat, a 
gyerekvilágról szóló egyszerű történeteket a legkisebbek is értik, és élvezettel hallgatják.  

 
AJÁNLÓ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖNYVÚJDONSÁGAIBÓL 

 

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

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


 16 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 
TAVASZI JÓ TANÁCSOK 

 
- a jó idő beköszöntével sokat vagyunk a szabadban, vigyázzunk a bőrünk leégésére! 
Használjunk fényvédő krémeket, mert a káros UV sugarak hosszútávon rákkeltő 
hatásúak 
- a tél folyamán több zsíros ételt fogyasztottunk, kevesebbet mozogtunk, sok 

salakanyag halmozódott fel a szerveztünkben, ezért fogyasszunk sok zöldséget (sóska, spenót, 
saláta) 
- a tavaszi fáradtság akkor jelentkezik, ha nem jut elég vitamin és ásványi anyag a 
szervezetünkbe. Tünetei: gyengeség, kimerültség, kedvetlenség, gyakori hangulatváltozás. 
Pótoljuk multi vitaminokkal a hiányt!  
- készüljünk fel a korai allergiás megbetegedésekre. Az ismert allergiás betegek a szezon előtt 
két-három héttel kezdjék el allergia elleni gyógyszereiket szedni. 
- igyekezzünk a kerti munkák közben a baleseteket elkerülni! 
- a böjt után szervezetünket mértékletesen kényeztessük a húsvéti tojással és sonkával! 
- a locsolkodás alkalmával óvjuk kiskorú gyermekeinket az alkohol fogyasztásától!  

A húsvéti ünnepekre jó pihenést és jó egészséget kívánunk! 
Dr. Dúró Ildikó háziorvos, Meretei Zsoltné ápolónő és Fazekasné Mátés Erika orvos írnok 
 

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: 

   

A sávolyi rendelőben a szokásos rend szerint 
ügyeletet tart Meretei Zsoltné és Fazekasné 

Mátés Erika  

 

Hét közben 8 órától 16 óráig hívhatók a 
következő telefonszámok:  

az orvos száma: 06 30 445-7854  

a sávolyi rendelő száma: 06 85 420-175  

a körzeti ápolónő száma: 06 30 539-8379   

Hét közben 16 órától reggel 8 óráig, hétvégén 
egész nap a központi orvosi ügyelet hívható  

a 06 85 310-515-ös számon.  
 

SÁVOLY:    
    
hétfő: 8-11 
kedd:  13-15 
szerda: 8-11 
csütörtök:  13-15 
péntek: 8-11  
    
FŐNYED:   
    
kedd: 8-9 
    
SZEGERDŐ:   
    
kedd:  9-11 
    
SZŐKEDENCS:   
    
hétfő: 13-15 
csütörtök: 8-10 
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:  

Andáné Kálóczi Rita körzeti védőnő az orvosi rendelő épületében végzi 
feladatát.  

Telefonon hívható a 06 30 244-9332-es számon.  

FOGADÓ IDEJE: HÉTFŐ: 8-10. óráig.  
TANÁCSADÁS: HÉTFŐ: 10-14 óráig.  

 

 
 

AZ ORVOSI ELLÁTÁS ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÜLT: 
 

DR. BÁRCZI TAMÁS SEBÉSZ ADJUNCTUS 
 sebészeti magánrendelést tart a sávolyi háziorvosi rendelőben. 

Ideje: minden szerdán 17-19 óráig. 
Pácienseket csak előzetes időpont egyeztetéssel fogad! 

Elérhető a 06-20-364-6919-es telefonszámon és a nadudvarisz@freemail.hu e-mail címen. 
Szolgáltatások: 
- általános sebészeti vizsgálat 
-krónikus, nehezen gyógyuló sebek, fekélyek, kezelése, gondozása, kötszerrel való ellátása 
-aranyeres panaszok kezelése 
-diabeteses láb gondozása 
- benőtt, gyulladt körömszél kimetszése 
- kötszerek, gyógyászati segédeszközök orvosi vényre való felírása 

 

 

FOGORVOSI SZOLGÁLAT: 

DR. MAKAI ATTILA 
Marcali, Orgona u. 5. 

Rendelési idő:  HÉTFŐ: 13-19. 
                       KEDD8: 13-19. 

SZERDA: 8-12. 
CSÜTÖRTÖK: 8-12. (Iskola fogászat, de előzetes bejelentkezés 
telefonon lehetséges) 
PÉNTEK: 8-12. 
Telefon: 85/510-368 
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Mostani turisztikai kalauzunkban a Kányavári- szigetre hívom Önöket. 

A Kis-Balaton hírnevét elsősorban az itt fészkelő madárfajoknak köszönheti, még akkor is, ha az itt 
található számtalan növény-és állatfaj önmagában is indokolttá tenné a védelmet. A költőfajok mellett nagy 
jelentőségűek az átvonuló és az itt telelő madárfajok-főként réce- és lúdfélék.  

A Kányavári-szigetet a Zala folyó és a Kis-Balaton nyugati víztározója zárja közre. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park területén, a Kis-
Balaton tájegységén található. 
Sávolyról Zalakomár felől haladva 
kb. 20 km. Kerékpárral Kápolna-
puszta felé vegyük az irányt és 
onnan kiérve a Balatonmagyaródi 
útra, már csak néhány kilométert 
kell tekernünk és ott is vagyunk! 
Csak gyalogosan közelíthető meg, a 
Zala fahídján át érkezünk a 
szigetre. A szigeten sétáló utak, 
pihenőhelyek, szalonnasütő helyek, 
játszórészek vannak kialakítva, 
valamint partján a horgászjeggyel 
rendelkezők pecázhatnak is.  
A szabadon látogatható terület 
kilátóiból a vízzel, mocsárral 
borított, gazdag élővilággal 

rendelkező táj távcső és egy kis szerencse segítségével jól megfigyelhető, bárki bepillanthat a madárvilág 
nyüzsgő életébe. 

 

A közel két kilométer hosszú, egész évben 
látogatható 1-1,5 óra alatt végigjárható "Búbos 
Vöcsök" tanösvény 15 állomása kifejezetten a Kis-
Balaton madárvilágának bemutatására törekszik. A 
táblák mindegyike egy-egy csoportot (parti madarak, 
énekesek, ragadózók, stb.) ismertet. A sétaút nem 
feledkezik meg a térség denevér faunájáról, valamint 
a Kis-Balatonnal kapcsolatos vízügyi tevékenységekről 
sem. A tanösvény jelképének a gyakran látható búbos 
vöcsök szolgált alapul. 

A Kányavári-szigeten tanyázik például nagykócsag, 
kormorán, kanalas gém, üstökös gém, búbos vöcsök, szürke- és vörösgém, szárcsa, nádi rigó, sitke. 
Napjainkig itt 250 madárfajt figyeltek meg, amelyből közel 150 itt fészkel. 

Használják ki a kellemes, tavaszi időjárást és a húsvéti ünnepek bőséges asztala mellől felkelve jólesik egy 
kellemes kirándulás, séta ezen a közeli kirándulóhelyen.  

                                                                                                                                                                  Pálfi Lászlóné 
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SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 
 
 

A 2009-2010-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 2010-BEN IS! KEDVES SÁVOLYI 
ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK ROKONOK, BARÁTOK! 
KÉREM, HOGY 2010-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 2010-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 FOLYAMATOS. 

 
VÁLTOZOTT A COOP- BOLT NYITVATARTÁSA! 

 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 6.30-15.00 ÓRÁIG, 

SZOMBATON 6.30-12 ÓRÁIG TART NYITVA. 
 
 

Anyakönyvi hírek 

Születések: 
--- 

Házasságkötések: 
--- 

Halálozások: 

Bájhóber Ferencné Gál Anna Borbála (élt 64 évet) 
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 Húsvét a keresztény világ legnagyobb 
ünnepe. Jézus kereszthalálának és 
feltámadásának emlékére 325-ben a niceai 
zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi 
napéjegyenlőséget 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) 
állomásait. 
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. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma 
is.  
Jellegzetes szokás még a feltámadási 
körmenet szombat este. 
 
Húsvét vasárnapján a kereszténység 
legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását 
ünnepli.  
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VINCENAPI BORKÓSTOLÓ A POSTÁN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉPEK A SZENNYVÍZRÁKÖTÉSEKRŐL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKATÁRSAI KIJAVÍTJÁK A RAKOTTYAI UTAT 
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HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A KÖNYVTÁRBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTÓK A TÉLI ÁLMOT ALVÓ MOTO GP PÁLYÁRÓL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EZZEL A RÉGI KÉPESLAPPAL 
KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK ÉS 

SÁVOLY 
MINDEN POLGÁRÁNAK 

 
KELLEMES HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET! 
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