
 
SÁVOLYI HÍRMONDÓ 

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja IV. évfolyam III. szám 2010. szeptember 

2010. Július 10. a SÁVOLYI FESZTIVÁL napja volt. Sokan dolgoztak azért, hogy 
jól sikerüljön. A képeket nézegetve felidézhetjük a nap emlékezetesebb pillanatait, 
visszaemlékezhetünk a kellemes élményekre, eseményekre. Mindenkit köszönet illet, 

aki a munkájával hozzájárult a sikeres megrendezéshez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 2 

SÁV O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 

 
 

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

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


 3 

SÁV O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 
ÚJ LAKÓJA VAN A RÁKÓCZI UTCA 21. SZÁMÚ SZOLGÁLATI LAKÁSNAK. MOLNÁR TAMÁS AZ, 
AKI RENDŐRKÉNT DOLGOZIK ITT A KÖZSÉGBEN. FELKERESTEM ŐT ÉS ELBESZÉLGETTEM VELE, 
HOGY ITT AZ ÚJSÁGON KERESZTÜL MEGISMERHESSE ŐT A FALU. SEGÍTŐKÉSZ ÉS KEDVES 
VOLT, SZÍVESEN VÁLASZOLT MINDEN KÉRDÉSEMRE.   

-Legyen szíves mutatkozzon be egy-két mondatban!  
-Keszthelyen születtem. Az általános iskolát  Zalakomárban 
végeztem, majd középiskolai végzettséget szereztem 
Nagykanizsán, a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági 
Szakközépben elektronikai szakon.  Az érettségi után a Körmendi 
Rendészeti Szakközépiskolában tanultam 2 évig. Két év után a 
határrendész-rendőr képesítésből kitűnő írásbeli és gyakorlati 
vizsgával soron kívül előléptettek rendőr törzsőrmesterré. 
-Ezek nagyon szép eredmények, gratulálok.  Szabadidejében 
mivel foglakozik szívesen? 
-A hobbim: a munkám, a foci, és a horgászat. Szeretek kirándulni is.   
- Mióta rendőr, és miért akart rendőr lenni? Mi a beosztása? 
-Két éve vagyok rendőr. Mielőtt a Marcali Rendőrkapitányság 
állományába kerültem, előtte a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 
Határrendészeti Osztályán belül a Letenyei Határrendészeti 
Kirendeltségen dolgoztam határrendészként. Igazából azért 
szerettem volna rendőr lenni, mert régóta tetszik nekem ez a pálya 
és mindig is kíváncsi voltam erre a szakmára. A 2 év szakközép után 
és a mostani 2 éves szolgálati időm alatt nagyon meg is szerettem a 
munkámat. A beosztásom a Marcali Rendőrkapitányság állományán 
belül körzeti megbízott. 

-Hogy került Sávolyra? 
-Azt tudni kell, hogy a Somogysámsoni Körzeti megbízotti csoportnak 4 tagja van. Endrődi Norbert rendőr 
törzszászlós (r.tzls.), Lukács Zsolt (r.tzls.), Buzás Zsolt (r.tzls.), és jómagam, Molnár Tamás (r.törm.). Ez a 
négytagú csoport felelős Marótvölgye térségéért.  Úgy kerültem ide, hogy én már a szakmai elhívatottság 
előtt is ismertem Endrődi Norbert r.tzls.-t, akivel jó baráti viszonyban voltunk a civil életben. Amikor a 
rendőrség hivatásos állományába kerültem, utána nem sokkal megkeresett a kérdéssel, hogy nem lenne-e 
kedvem átjönni a Marcali állományba  körzeti megbízottnak. Én ekkor nagyon megörültem, hiszen a célom 
mindenképp ez volt, hogy én valaha is „körzetis” legyek. 
-A szakmai tudás és rátermettség mellett a szerencse is ön mellé állt, hogy ilyen hamar teljesült ez 
a kívánsága. És ez a sávolyi embereknek is szerencse, hiszen a község gazdagodott egy tevékeny, 
fiatal, helyben lakó rendőrrel. Mi a munkaköre Sávolyon, mi a feladata? Milyen elképzelései, tervei 
vannak a munkájában? Hogy érzi itt magát? 
-Sávoly község körzeti megbízottja vagyok. Feladatom, hogy képviseljem  Sávoly települést. Ha valakinek 
valamilyen gondja, baja van a szakmámhoz kapcsolódóan, az nyugodtan fordulhasson hozzám. Kötelességem a 
rend fenntartása Sávolyon és a környező falvakban együtt a kollégáimmal. Nekem nagyon tetszik Sávoly, 
mint falu. A helyi emberekkel sincs problémám, nagyon kedvesek és azt vettem észre, hogy minden téren 
próbálják támogatni a munkám. Úgy érzem, hogy a Polgármester Úrral is sikerült kialakítanom egy nagyon jó 
kapcsolatot. Ugyan ezt elmondhatom az önkormányzati dolgozókról is. Tehát nagyon jól érzem magam 
Sávolyon és tervezem a hosszabb életvitel szerű itt maradást is. 
Hívhatnak a 06 70 4095749-es telefonszámon, vagy a Marcali Rendőrkapitányság 06 - 85-515-150 - es 
telefonszámán. Ha nem vagyok elérhető, akkor az ottani munkatársaim is nagyon szívesen segítenek. 
 

Kívánok jó egészséget, jó munkát Önnek. Kívánom, hogy minél előbb be tudjon illeszkedni a község 
életébe, megismerje az embereket és a falu lakossága bizalommal forduljon Önhöz. 

Köszönöm a beszélgetést: Pálfi Lászlóné 
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Sávolyról három asszony jár Marcaliba a szobaasszony képző tanfolyamra. Mészáros Klára, Koczor Árpádné és 
Egyed Lászlóné. Megkerestem és megkértem őket, hogy válaszoljanak egy-két kérdésemre. Mikor is kezdődött a 
tanfolyam? Mit tanultak pontosan? Milyen tapasztalatokat, tudást szereztek az elmúlt hónapok alatt? Milyen 
elméleti tantárgyaik voltak? Hol volt a gyakorlati oktatás? Hogy érzik, mennyire lesz hasznosítható a tanfolyam? 
Hogy érezték magukat, mennyire volt nehéz újra leülni az iskolapadba? Hogy ment a tanulás? Milyenek voltak az 
oktatók? Most nyelvet tanulnak még, hogy haladnak vele? Milyen lehetőségek, kilátások várnak rájuk, ha 
megkapják a bizonyítványt? Mit gondolnak, lesz-e munkalehetőség?  
 
Első válaszoló Mészáros Klára: 

- A tanfolyam 2010. 
március 12-én 
kezdődött. A 

szobaasszonynak 
higiénikusan kell 
takarítania, a 

vendégekkel 
körültekintéssel kell 
bánni, illetve a dolgaikat 

tisztán és rendben kell hagyni- hát ezt tanuljuk 
mi pontosan.  
Az elmúlt hónapokban sok tapasztalatot 
szereztem. Benézhettem egy szálloda belső 
világába. Mi Keszthelyen voltunk a Danubius 
Hotelben, és az volt a tapasztalatom, hogy nem is 
olyan könnyű az emberek kívánságait teljesíteni. 
Mindig talpon kell lenni, menni kell és csinálni a 
szobák takarítását, hiszen ha egy kicsit is lazsál 
az ember, vagy éppen nem figyel oda, csak egy 
apró dologra, akkor már nem jól végezte a 
munkáját. És nagyon fontos, hogy teljes 
odafigyeléssel végezzük a munkát. Én szerettem 
ott lenni és csinálni. Elméleti tantárgyainkat 
összesítve szakmai tantárgyaknak hívták. 
Fantasztikusan jó oktatónk volt, Kozma 
Bernadettnek hívják. Ő mindent rendesen 
elmondott, és 100%.ban mellénk állt. Kicsit 
sajnálom, hogy már nincs vele óránk.  
Remélem, hogy majd hasznát tudjuk venni ennek a 
papírnak, az OKJ-s bizonyítványnak. Krénusz Éva 
a tanfolyam vezető. Ő olyan, mintha az „anyánk” 
lenne, nagyon aranyos kis „hölgyemény”. Én 
személy szerint jó 10 év után ültem újra 
iskolapadban, hát egy kicsit furcsa volt, de vannak 
olyan oktatók, akiket már régebb óta ismerek, így 
egy kicsit hamarabb „belerázódtam” az iskolai 
életbe. A tanulás, köszönöm, jól megy. Az oktatók 
csodálatosak, úgy bánnak velünk, mintha tényleg 
gyerekek lennénk, nagyon kedvesek.  
A nyelv tanulása kicsit nehéz, de próbálok vele 
megbirkózni, hiszen szeretném, ha hasznát is 
tudnám venni. Nem rossz dolog egy nyelvet 
elsajátítani, bármennyire nehéz is. Hát hogy lesz- 

 
e munkalehetőség? Én nagyon reménykedem 
benne, hogy igen.  Ilyenkor mindig a Bobek József 
polgármester úr szavai jutnak eszembe, hogy ő 
mindent megpróbál tenni annak érdekében, hogy 
legyen munkalehetőség, és ilyenkor belőle merítek 
erőt, és mondom azt, hogy igen, lesz munka. Ha 
nem is 1-2 éven belül, de később biztosan, és 
örülök, hogy Sávolynak ilyen polgármester jutott: 
optimista, kitartó ember. Köszönöm a lehetőséget, 
hogy elmondhattam a tapasztalataimat. .  
Másodikként Koczor Árpádné Éva mondja el a 

véleményét:  
-A tanfolyamon sok 

tapasztalatot 
szereztünk mind 
elméleti, mind szakmai 
téren. Volt külön 
elméleti és külön 
gyakorlati tananyag. 
Az elméleti oktatás 
Marcaliban volt a 

Noszlopy Gáspár Általános Iskolában. Kozma 
Bernadett elméleti oktatónk nagyon jó tanár, 
nagyon szerettük. A gyakorlat az egy hónapig 
tartott a keszthelyi Danubius Hotelben. Ez egy 
nyolcemeletes szálloda. Itt elsajátítottuk a munka 
gyakorlati részét, ahol voltak gyengébb és 
nehezebb napok is a munka során. Használható 
akkor lesz, ha el tudunk helyezkedni dolgozni.  
Először egy kicsit furcsa volt beülni a padba és 
újra tanulni, de egy idő után belerázódtunk a 
tanulásba. A tanulás aztán egyre jobban megy, 
mert van egy jó csoportunk, akik mindig vidámak 
és egymást bíztatjuk a jobb tanulásra. Ehhez 
hozzájárulnak a tanárok is, akik türelmesek és 
megértőek velünk. A szakmai vizsgánk már 
megvolt június 18-án, ami állt gyakorlati és 
elméleti részből. Mindenki ötösre vizsgázott. 
Most német nyelvet tanulunk, ami nem is olyan 
könnyű, de azért haladunk, a tanárok igyekeznek 
elmagyarázni mindent úgy, hogy azt meg is értsük. 
Munkalehetőség az kevés van. A kilátások nem 
nagyon fényesek, főként a vidékieknek. A bejárás 
nagyon nehéz, főleg hétvégén.
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Harmadikként Egyed Lászlóné Jutka 
beszámolóját olvashatják:  

Már hónapokkal előtte, 
ahogy a tanfolyam 
elkezdődött, sokat 
gondolkodtam azon, 
hogy jelentkezzek-e? 
Mindent át kellett 
gondolnom: a 
családomat, elsősorban 
édesapámat hogyan 

tudjuk ellátni. A család mindenben mellettem állt 
és bíztatott, így jelentkeztem. Behívtak tesztet 
írni, majd a szóbeli, úgymond felvételi 
következett és sikerült bekerülnöm. Első nap 18-
an ültünk az iskolapadban, a 17 tanfolyamtársam 
közül 5-öt már régebbről ismertem, egyik az Ipari 
Iskolában osztálytársam volt. A tanfolyamon sok 
érdekes és hasznos dolgot tanultunk. A szakmai 
elméletet Kozma Bernadett tanította, nagyon 
szigorú volt velünk, de megérte, mert mindannyian 
olyan lelkiismeretesen tanultunk, hogy a vizsgán 
mindenki nagyon jól szerepelt. Megtanította a 
szálloda felépítését, a munkavédelmet, a 
munkakörülményeket, mi a teendő tűz esetén, a 
szállodák csoportjait, a szállodai munkaköröket, a 
takarítási eszközöket és azok alkalmazását. A 
magatartási szabályokat, a 
környezettudatosságot. A takarítási technológiát 
és a vegyi anyagokat. A takarítási formákat, az 
elsősegélynyújtást, milyen felületen milyen 
tisztítószert használjunk, azok hígítását. Mi a 
teendő a talált tárggyal. 20 tételünk volt, de egy 
spirálfüzet megtelt vele. Nagyon hálás vagyok 
Bettinek, őt már régről ismerem, a gyerekeimet is 
tanította. A kommunikációt Kiss Lajosné Elza 
tanította. Az első gondolatom: kommunikáció, 
minek az? Tudok én beszélni, néha túl sokat is! 
Elzát előtte nem ismertem, de boldog vagyok, 
hogy megismerhettem. Ő segített, hogy könnyebb 
legyen visszazökkenni a tanulásba. Megtanította, 
hogy hogyan tanuljunk könnyen, hogy megismerjük 
önmagunkat. Mindezt úgy, hogy észre sem vettük, 
hogy tanulunk. Köszönöm neki. Tanultunk még 
számítástechnikát, ebből modulzáró vizsgát 
kellett tenni, ez is mindenkinek nagyon jól 
sikerült. Köszönet a tanároknak, nagyon 
türelmesek voltak.  
Gyakorlaton 26 napot a Danubius Hotelben voltunk 
Keszthelyen, Marcaliban a Kék Hold Hotelben  
 

 
 
pedig 6 napot. Itt volt a gyakorlati vizsga is. Itt is 
mindenki nagyon jól szerepelt.  
Az első napokban minden nehéz és furcsa volt. 
Lehet mondani, hogy 30 éve nem ültem már 
iskolapadban. A családom mindenben segített, a 
lányom minden házimunkát elvégzett. 15 éves 
korom óta nem voltam így kiszolgálva, még főznöm 
sem kellett, csak tanulnom. Neki külön köszönöm! 
Tanultam hétvégeken is, ½ 5-kor már tételeket 
írtam, a buszon is minden reggel tanultam. Minden 
vizsgám 100%-os lett és dicséretet kaptam.  
Meg kell még említenem egy csodálatos embert, 
akit megismertem: Krénusz Évát, a tanfolyam 
vezetőjét. Nem is találok szavakat arra, hogy 
leírjam, hogy Ő milyen ember! Sokkal jobb lenne a 
világ, ha több ilyen ember venne körül bennünket. 
Nagyon jó, hogy vannak még ilyen rendkívüli 
emberek. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Őt is, és a 
többi tanárt is megismerhettem. A tanfolyam 
társaim is szinte egytől-egyig csodálatos 
emberek! 30 éves a legfiatalabb, 58 éves a 
legidősebb. 1 kivételével, mindenkivel jó a 
kapcsolatom, nagyon jó barátok lettünk. Szinte 
minden hónapban tartunk bulit: sütünk, főzünk, 
beszélgetünk, táncolunk. Ezek csajos bulik, a 
legközelebbi Sávolyon lesz. Nagyon jó csapat 
lettünk, jó közéjük tartozni. Örülök neki, hogy 
belevágtam. Nem bántam meg, sőt! Sokkal 
sivárabb lett volna az életem, ha nem találkozom 
ezekkel a kiváló emberekkel. A lányom már két 
hét után mondta, hogy anya neked jót tesz ez a 
tanfolyam, teljesen kicserélődtél. Én is úgy 
érzem, hogy sokat kaptam ettől a tanfolyamtól 
emberileg és szakmailag egyaránt. Mindenkinek 
köszönöm: a polgármesterünknek, aki kijárta, hogy 
legyen tanfolyam, a szervezőknek és a tanároknak 
is, hogy így mellénk álltak.  
Most németet tanulunk 400 órában. A csoportból 
öten még egyáltalán nem tanultuk, a többiek 
valamilyen szinten már foglalkoztak vele. (Van 
olyan, akinek nyelvvizsgája van.) Nagyon nehéz, de 
igyekszünk. A némettanáraink is nagyon türelmes 
és csodálatos emberek: Kissné Takács Ildikó és 
Horváth Mária. Sok, játékos feladattal tanítanak 
bennünket, interaktív táblánál szinte játszva 
tanulunk. A tanfolyamnak november 9-én lesz 
vége.  
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Mivel a nyelvtanulás nem feltétele a 
bizonyítványnak, azt már megkaptuk. Nagyon 
büszke vagyok rá, hogy 100 %-os lett. 
Munkalehetőség egyelőre semmi, de nem 
kesergünk, majd jobb lesz. Bízunk benne, hogy  
elkészül a Moto GP pálya, szállodák épülnek és 

lesz munkahelyünk. Sok tanfolyami társam 
külföldre készül, az interneten már keresgélnek, 
azt mondják, hogy ott jól megfizetik, akinek ilyen 
papírja van. És nem nézik le az embert, ami nagyon 
fontos. Köszönöm, hogy gondoltál rám, és 
elmondhattam a tanfolyammal kapcsolatos 
gondolataimat.  

 
Krénusz Éva neve nem ismeretlen a sávolyi lakosok körében. Ő a TANÍT-OKTAT BT. vezetője. Szervezi és 
felügyeli kistérségünkben azokat a tanfolyamokat, melyek már sok embernek adtak lehetőséget, reményt ahhoz, 
hogy munkát találjanak. A szobaasszonyi tanfolyamnak is ő a szervezője és vezetője. Az előző cikkhez 
kapcsolódóan kértem fel őt a beszélgetésre, annál is inkább, mert a három sávolyi nyilatkozó asszony is 
szeretettel és megbecsüléssel beszélt róla.  Én is nagyon segítőkész, kedves embernek ismertem meg. Marcali 
irodájában kerestem fel és kértem tőle tájékoztatást a három asszony által végzett tanfolyamról, a 
kistérségünkben levő kilátásokról, távlati tervekről, különös tekintettel a sávolyi lehetőségre.   
 

-Milyen elgondolások alapján indítottátok ezt a 
tanfolyamot? Tudom, hogy a sávolyi beruházások kapcsán 
is már felmerült ennek a lehetősége, hisz végeztünk is 
valamennyi szervezőmunkát, volt megbeszélés Sávolyon is 
ezzel kapcsolatosan.  
-Tulajdonképpen ennek az alapja az volt, hogy a Marcali 
Kistérségben kellene olyan tanfolyamokat indítani, amelyek a 
munkaerő piac igényeit nem csak kielégítik, hanem elébe is 
mennek azoknak.  
A tanfolyamok a Pécsi Regionális Képző Központ és a Dél-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Marcali 

Kirendeltsége szervezésében indultak. Erre készítettem tavaly ősszel egy tanulmányt, amiben elsősorban a 
Marcali Gyógyszállóra és a sávolyi beruházásra építettem. Ebben a képzési kínálatban szerepel a panziós 
falusi vendéglátó + 400 óra angol nyelvvel, szállodai szobaasszony + 400 óra német nyelvvel, a szakács 
tanfolyam, valamint az ECDL+pályázatíró tanfolyam. Ezek különálló szakmák. Azért tartottam fontosnak ezt 
a négy szakmát indítani, mert ha az idegenforgalmat, a vendéglátást, és a beruházásokat nézzük, továbbra 
is bízva a sávolyi beruházás megvalósulásában, akkor azt gondolom, hogy ezek mindegyike olyan, ami biztosan 
szükséges, és kell. A panziós, a szállodai szobaasszony valamint a szakács tanfolyam bemenete nyolc osztály, 
illetve szakmunkás végzettség, így adtunk egy lehetőséget azoknak, akik nem rendelkeznek szakmával, hogy 
első szakmához jussanak, vagy a már meglévő szakma mellé szerezzenek még egyet. Az ECDL+pályázatíró 
tanfolyam érettségire épül, de hallgatóink között van több diplomás is. Mivel az informatikai tudás 
önmagában nem elegendő, de az ECDL 7 modulja a pályázatírással összekötve biztosítja a piacképes tudást.  
Reményeink szerint majd a Gyógyszálló és a leendő sávolyi beruházás magával hoz még több beruházási 
lehetőséget és ezekhez szükséges lesz majd a pályázati források megtalálása és elérése.  
Az elméleti tudást a gyakorlatban kell alkalmazni, hasznosítani. Ezért gyakorlat orientálttá tettük 
képzéseinket. Például az ezen a tanfolyamon résztvevőket önkormányzatokhoz, vállalkozásokhoz helyeztük 
szakmai gyakorlatot szerezni. Szakdolgozattal, igazi élő pályázatokkal zárul a tanfolyam. 
A panziós végzettségűek 15 szobáig üzemeltethetnek kisebb szállodát, panziót.  Ez lehetőséget nyújt az 
egyén számára, hogy a saját lakását, házát nem csupán kiadhatja, hanem az általa megtermelt zöldséget, 
gyümölcsöt kínálhatja a vendégnek. Az otthon tartott állatokat levághatja, feldolgozhatja és 
felszolgálhatja.  A nyelvtanítással hozzásegítjük a hallgatókat ahhoz, hogy kommunikálni is tudjanak a 
külföldi vendégekkel. Az általunk kiadott OKJ-s bizonyítványok önálló, sokoldalú és komplett tevékenységre 
jogosítanak fel.  Így a nálunk végző szállodai szobaasszonyok, képesek alapfokú szinten a beszélgetni a 
vendégekkel. Én ezt nagyon jónak tartom! 
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-Igen. Az, hogy a nyelvet is ingyenesen tanulhatják, egy hatalmas lehetőség, mert mint ismeretes, a 
nyelvtanulás finanszírozása nem kevés pénzbe kerül. Mennyire tudják ezt a hallgatók értékelni?   
 -Hál’ istennek,  olyan emberek jöttek össze a tanfolyamainkon, akik lelkesek, akarják ezeket a szakmákat, 
és aktívan részt vesznek az oktatásban. A szállodai szobaasszonyok még az átlagnál is szorgalmasabb, 
igyekvőbb, törekvőbb emberek, és kialakult egy központi mag a három sávolyi asszony részvételével. Látszik, 
hogy közösségi emberek, akik a többieket is jól aktiválják, motiválják.  Nagyon jók a tanáraink.  A Pécsi 
Regionális Képző Központnál odafigyelünk arra, hogy oktatóink megfelelő végzettséggel rendelkezzenek, 
mindenkinek rendszeresen tovább kell képeznie magát. Igyekszünk a legkorszerűbb oktatási technikákkal 
dolgozni. Például kivetített előadásaink vannak, a nyelvi órákon interaktív táblákkal segítjük az oktatást. Ez 
motiváltabbá teszi a hallgatókat, mert játékos formában, könnyebben tanulják a nyelvet. Aztán 
folyamatosak az ellenőrzések is, mert belső ellenőrzés nélkül nem tud az ember jó munkát végezni. A 
visszajelzések is fontosak, folyamatosan kérdezzük a hallgatókat, hogy érzik magukat, mi a véleményük. 
Igyekszünk rugalmasak lenni. Sok a vidéki, az autóbusz érkezések- indulások is változóak, több szempont is 
van, amelyeket figyelembe kell vennünk. Két felvételi előzi meg a tanfolyamaink indulását. Van egy központi 
írásbeli, melyet a Pécsi Regionális Képző Központ állít össze.  Én ezen kívül még minden tanfolyamnál szóbeli, 
egyéni elbeszélgetést is szoktam tartani. Ahol azt is figyelembe veszem, hogy kik azok, akikben van annyi 
igyekezet, ambíció, hogy a megszerzett tudást, s majd a  bizonyítványt hasznosítani is akarja, szeretne 
dolgozni és munkát találni.  
-Végső soron a cél mindenképpen az, hogy munkát találjanak és dolgozni tudjanak.  
-Így igaz. A jelenlegi piacgazdaság viszonyai között a képző intézményeknek nem csak az oktatás-képzés 
szűken vett feladatait kell felvállalniuk, de felelősséggel tartoznak a hallgatók sikeres munkába állása, a 
munkaerőpiacon való érvényesülésük, a munkában maradásuk tekintetében is. Így a szakmai gyakorlati 
helyszínekkel, például Keszthelyen a Danubius Hotellel nagyon jó a munkakapcsolatunk, és a gyakorlati 
képzés tekintetében továbbra is számítok a közreműködésükre. A mi hallgatóink már egy bizonyos elméleti 
tudással rendelkeznek, amikor a gyakorlati helyszínekre engedjük őket. Látszik, értik a szakmát. Nem csak 
takarítanak, hanem tudják, hogy az a vegyszer milyen, annak mi az összetétele, hogy kell tárolni, mit kell 
azzal takarítani, tehát szakszerűen tudják alkalmazni az elméleten megszerzett tudásukat. A 
szobaasszonyok főnöke Keszthelyen dicsérte a csoportot és szívesen venne is fel dolgozókat.  Örömömre 
szolgál, hogy meg voltak elégedve a munkájukkal, a felkészültségükkel, a hozzáállásukkal. Fontosnak tartom, 
hogy a gyakorlat élőben, életszerűen menjen. A marcali Kék Hold szállodát mindképpen szeretném kiemelni, 
mert az ottani vezetővel, Horváth Lászlóval szintén nagyon jó a kapcsolatunk. Mint a panziós, és a szállodai 
szobaasszonyok gyakorlati helyszínének lebonyolítója, itt lesz majd a gyakorlati vizsgák helyszíne is. Ő egy 
nagyon segítőkész ember, rendkívül nyugodt légkört biztosít a vizsgához, ami a jó eredményekhez nagyban 
hozzájárul.  
-Hogy látod az esélyeiket az elhelyezkedésre? Nemcsak ezeknek a beruházásoknak az elkészültével, 
hanem talán előbb is?  
-Szerintem van valós alapja. A Kék Hold szálloda vezetője is szeretne felvenni hallgatóinkból, és van olyan 
is, akinek már van külföldi állásajánlata. Mint már említettem, Keszthelyen is többeknek ajánlottak 
munkalehetőséget.  
Amit még meg kell említeni, a szakmai programokba az alkalmazóképes szaktudás elsajátítása mellett 
beépítésre került a korszerű, a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák megszerzése.  A tanfolyamot 
megelőzi 60 óra személyiségfejlesztés, kommunikáció, pályaorientáció, álláskeresési technikák, 
tanulásmódszertan. Ez mindig annak a függvénye, hogy milyen a csoport összetétele.  
Ebben a hatvan órában hallgatóinkat arra is megtanítjuk, hogyan tudják magukat érvényesíteni, képviselni, 
hogy tudnak megjelenni a munkaerő piacon: pl. önéletrajz készítése, névjegykártya készítése. Ehhez 
kapcsoljuk a digitális írásunkat, ami alap informatikai tudást ad. Ez 60 órás modul, mely számítógép 
kezelést, szövegszerkesztést, és internethasználatot tartalmaz. Megtanulják, hogyan kell szórólapot 
készíteni, elmenni egy interjúra, ezeket az órákon szituációs játék formájában játszák el. 
A hallgatókat arra is fel kell készíteni, hogy mobilisak legyenek, hiszen nem biztos, hogy helyben találnak 
munkát.  El kell fogadni a bejárást, mint lehetőséget.  
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A panziós és a szállodai szobaasszony tanfolyamok kapcsán nagyon sok panzióval, szállodával kerültem 
kapcsolatba. Mindenhol dicsérték a hallgatóinkat, mert úgy érkeznek a gyakorlati helyszínre, hogy tudnak 
kommunikálni, tudják az informatikát, a számítógépet használni, megfelelő elméleti tudásuk van, 
felkészültek. Mindenhonnan pozitív visszajelzés érkezett. 
S ha majd végeznek, fontos, hogy ezt a tudást tudják beépíteni a mindennapjaikba, tudják magukat eladni, 
tudjanak megjelenni, akár az interneten is. Persze, hogy ez kinek mennyire sikerül, az egyéniség függvénye 
is. 
Hallgatóink a tanfolyam végeztével is számíthatnak ránk, az oktatókra és természetesen rám is. Bármikor 
megkereshetnek bennünket, kérhetnek segítséget tőlünk. Tapasztalatom az, hogy a hallgatók élnek is ezzel 
a lehetőséggel.  
-Hogy látod, lesz-e még ilyen tanfolyam? Kérdezem, gondolva azokra is, akik most kimaradtak. Ha 
visszaemlékszel a szervezés kezdeti szakaszára, Sávolyon is nagyobb volt az igény, mint három fő. Az 
esti indítású panziós tanfolyam lehetőségére is gondolok, mert az még mindig nyitott kérdés a 
településünkön, és a mai napig érdeklődnek a faluban erről. Mennyire látod ennek a megvalósulási 
esélyét?   
-Sokat dolgoztunk az ügyön Bobek József Polgármester Úrral és a Pécsi Regionális Képző Központtal. Aztán 
a pálya építésének megakadása hátráltatta a szervezést. A Pécsi Regionális Képző Központ akkori ígérete 
most is aktuális, és ha újraindul a beruházás, visszatérünk rá. Az esti panziós csoport indítását nehéz 
kivitelezni. mert idegenforgalmi, vendéglátó munkahely hiányában a  finanszírozás jelenleg nem megoldott.  
Meg kell majd találni azt a lehetőséget, akár a falusi turizmus szövetségén keresztül is, ami biztosítja a 
tanfolyam anyagi elindítását. Azt gondolom, ha beindul a beruházás, visszatérhetünk a kérdésre. Mind a 
magam, mind a Pécsi Regionális Képző Központ nevében ígérem, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, és 
segíteni fogunk, ezzel is lehetőséget adva mindazoknak a hallgatóknak, akik tanulni szeretnének.   

 
 

Olvasóink nevében is köszönöm a tájékoztatást. További sok sikert kívánok a munkádhoz! 
Pálfi Lászlóné 

 
 

 
MUNKÁHOZ SEGÍTŐ KÉPZÉSEK 

 
A SZŐCSÉNYI SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA EGYIK KIEMELT PROFILJA A 
FELNŐTTKÉPZÉS. 
ELSŐSORBAN A MEZŐGAZDASÁGBAN, ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN DOLGOZÓKNAK KÍNÁLJÁK A 
KÉPZÉSEKET. EZEK A TERÜLETEK EGYRE INKÁBB FELÉRTÉKELŐDNEK. EGYRÉSZT, A SZAKMAI 
FELKÉSZÜLTSÉGET, MÁSRÉSZT A PIACON ELFOGLALT POZÍCIÓKAT ERŐSÍTIK EZEK A 
TANFOLYAMOK. TAVALY CSAKNEM 300 FELNŐTT VIZSGÁZOTT. EZEN KÉPZÉSEKET KÉT ÉVIG 
TÁMOGATJA AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM. EZ TESZI LEHETŐVÉ, 
HOGY AZOK A HALLGATÓK, AKIK SIKERES VIZSGÁT TESZNEK, VISSZAIGÉNYELHETIK A 
KÉPZÉS KÖLTSÉGÉT. EHHEZ ŐSTERMELŐI, ILLETVE VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KELL 
RENDELKEZNI. MÉG ABBAN IS TUDJÁK SEGÍTENI A HALLGATÓKAT, HOGY AZ ISKOLÁN KÍVÜL 
MÁS HELYSZÍNEKEN IS MEGSZERVEZIK A TANFOLYAMOKAT, HA LEGALÁBB TÍZ-TIZENKETTEN 
JELENTKEZNEK. IGAZODNAK AZ IGÉNYEKHEZ: ARANYKALÁSZOS GAZDA, FAKITERMELŐ, 
MÉHÉSZ, MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ, MOTOR-FŰRÉSZKEZELŐ, VADÁSZ-VADTENYÉSZTŐ, 
HALÁSZ-HALTENYÉSZTŐ, MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ, PARKGONDOZÓ, 
VIRÁGKÖTŐ, TRAKTORVEZETŐ KÉPZÉSEK KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI. MEGFELELŐ LÉTSZÁM 
ESETÉN A SÁVOLYI ÖNKORMÁNYZAT IS SEGÍTI A HELYI JELENTKEZŐKET.  

KÖSZÖNJÜK ÁRVAI TIBORNAK, A FELNŐTTKÉPZÉSI KOORDINÁTORNAK AZ INFORMÁCIÓT. 
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Szomorú hírt olvastam az újságban: hosszú, méltósággal viselt betegség után életének 71. évében 
elhunyt Futó Elemér, a Kis-Balaton őre, térségünk természeti és néprajzi örökségének legalaposabb 
ismerője. Őt Sávolyon is sokan ismerték és szerették. Futó Elemér a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
munkatársa volt, természetvédelmi őrként dolgozott, ez volt a hivatása. Munkaidején túl is sok időt 
töltött el a védett természeti területek, különösen a Kis-Balaton őrzésével, feltárásával, 
fejlesztésével, illetve az idelátogató csoportok szakszerű kíséretével és tájékoztatásával. Az ő 
munkásságára emlékezve ajánlom figyelmükbe a Diás-szigeti túrákat, melynek során megismerhető és 
megtekinthető a Kis-Balaton madár- és növényvilága. A Diás-szigeti túra keretében megtekinthető a 
"Matula kunyhó", valamint a "Berek" írója, Fekete István és a természettudós Vönöczky Schenk 
Jakab emlékszobája.  

                 Fekete István emlékház                                 

A Diás-szigeti túrák kiindulópontja a Kis-
Balaton Kutatóház. 
Megközelíthető: Balatonszentgyörgy után a 
Zala-hídtól és a vasúti átjárótól egyenesen 
haladva kb. 1,5 km-re balra kell letérni és 
átmenni egy vasúti átjárón. Barna színű 
információs tábla is jelzi mindkét irányból, 
ahol le kell kanyarodni, Kis-Balaton Kutatóház 
felirattal. A Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság géptelepét látják majd meg 

először, de nem oda kell bemenni, hanem balra fordulni és a legutolsó házig továbbmenni. A 
kutatóház előtt egy nagy fatáblát látnak majd a Balaton-felvidéki Nemzeti Park térképével.  

             Matula-kunyhó                  A túrán való részvétel saját gépkocsival történik.                     
A Kutatóháztól indulva kb. 3 km megtétele után kell kiszállni az 
autóból, innen egy rövid séta megtételével jutnak be a Diás-
szigetre.    

Látogatható: április 1-től szeptember 30-ig.  
Időpont: keddtől péntekig, 10:00 órakor, naponta 1 alkalommal 
A túra időtartama kb. 1, 5 óra, előzetes bejelentkezés nem 
szükséges! Ajánlott, hogy kényelmes, könnyebb túrára alkalmas 
ruházatban, lábbeliben érkezzenek! Akinek lehetősége van rá, 
vigyen magával távcsövet! Szerdánként kerékpárral is 
látgatható!  

Belépődíj: 
Felnőtt: 500,- Ft 
Kedvezményezett: 350,- Ft  
Bővebb tájékoztatás a 06 83 315 341 számú telefonon kérhető. 

 
Használják ki a még előttünk álló kellemes, napsütéses őszi napokat és kiránduljanak egy jót a 

családdal, barátokkal!  
 Pálfi Lászlóné 
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SÁVOLY JÖVŐJÉNEK REMÉNYÉBEN ÉPÜLT… 
AMIKOR A MOTO GP HELYZETE A LEGKILÁTÁSTALANABBNAK LÁTSZOTT, BÉRESÉK AKKOR KEZDTEK SÁVOLY 
KÖZPONTJÁHOZ KÖZEL EGY NAGYMÉRETŰ ÉS NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSHOZ, S AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ 
VÁLLALKOZÁSHOZ. A KÖZSÉG LAKÓINAK VÉLEMÉNYE MEGOSZTOTT VOLT. VOLTAK, AKIK SARKALLTÁK, BÍZTATTÁK ŐKET, 
S VOLTAK, AKIK A BEBUKÁST JÓSOLTÁK. ÁM ŐK TÖRETLENÜL BÍZNAK SÁVOLY LEHETŐSÉGEIBEN ÉS JÖVŐJÉBEN. A 
BERUHÁZÁST AZ IDŐSEBB BÉRES FIÚ, GYÖRGY IRÁNYÍTJA, SZERVEZI ÉS INTÉZI A HIVATALOS ÜGYEKET. 
TERMÉSZETESEN A CSALÁD, ÉS KÜLÖNÖSEN AZ APA, BÉRES GYÖRGY ISTVÁN JÓVÁHAGYÁSÁVAL. AZ Ő VÉLEMÉNYE, 
JAVASLATA, AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT TAPASZTALATA NAGYON DÖNTŐEK A FIATALEMBER, GYÖRGY DÖNTÉSEIBEN. 
FELKERESTEM ŐT, HOGY ÉRDEKLŐDJEK TŐLE A VÁLLALKOZÁSUKRÓL.  
 
-Honnan, és hogyan jött az ötlet, hogy boltot, 
kávézót építetek, és ezzel kapcsolatos vállalkozásba 
kezdtek? 
-Tervem volt valamiféle vállalkozás beindítása. Ekkor 
szereztem tudomást a kistérségi pályázati 
lehetőségről. Mindenképpen saját vállalkozásban 
gondolkodtam és a pályázati összeg is megfelelt nekünk. 
A lehetőségek is adottak voltak, így a család úgy 
döntött, hogy belevágunk. A bolt nyitása az édesanyám 
foglalkozásához köthető, a tetőteret panziónak 
alakítottuk ki, ennek bejáratát, recepcióját pedig 
kávézóval egészítettük ki, így lett az épület egy 
összetett családi vállalkozás. 
-Valóban olyan könnyen és gördülékenyen ment az 
építkezés, ahogy mi, kívülállók láttuk? 
-Nem volt könnyű és gördülékeny, de azért örülünk, 
hogy úgy látszott. Nagyon kemény és sok munka van 
benne. Nemcsak a család, de az alvállalkozók is és a 
munkások részéről is. Mindenki megtette, amit kellett.  
-Mikor nyitottatok, mit tudtok ajánlani, biztosítani 
a községünk és a szomszéd falvak lakóinak, az 
érdeklődőknek? 

-A bolt nyitása szeptember 12-én volt, ünnepélyes 
megnyitóval és papi áldással.  A Panzióban már öt szoba 
berendezve várja a vendégeket. A kávéház megnyitóját 
tavaszra tervezem.  
A boltban hétköznap reggel 6-17 óráig, szombaton 6-15 
óráig várjuk a vásárlókat. A vasárnapi nyitva tartást is 
tavasztól tervezzük.  
Árukészletünk vegyesbolt jellegű, minden termékből 
széles választék található nálunk. Kedvező árakkal 
várjuk a hozzánk betérőket, de erről személyesen kell 
meggyőződni mindenkinek!  
Lehetőségek még a CENTRUM ABC- ben:  

Nem vagyunk tagjai semmilyen értékesítési láncnak, így 
nincs megkötve a kezünk, a vásárlók egyéni igényeit is 
tudjuk teljesíteni. 
Beszerzésünk középpontjában az áll, hogy a legjobbat 
legolcsóbban tudjuk biztosítani, mindenkor erre 
törekszünk. 
 -előhűtött, vákuumcsomagolású hús 
- heti kétszeri, háromszori szállítással friss gyümölcs, 
zöldség áll rendelkezésre, külön megrendelésre is 
- vonalkód rendszerünkkel a gyors, pontos kiszolgálás 
lehetősége már adott 

 
Technikai okok miatt a bankkártyás fizetési lehetőség 
biztosítása és az étkezési utalványok elfogadása 
nyitáskor még nem biztosítottak, de rövid távú terveink 
közt szerepel, hogy ezek a szolgáltatások elérhetők 
legyenek a vásárlóink számára.  
-Milyen terveket forgattok még a fejetekben?  
-Vannak hosszabb távú terveink. Egyelőre erre a 
vállalkozásra összpontosítunk, most szeretnénk a 
legjobban megfelelni a kedves vendégek és vásárlók 
elvárásainak.  
Ezúton szeretném megköszönni rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak a támogatásukat, 
munkájukat. Köszönet jár még Pap Zoltánnak, Sávoly 
község Főépítészének és valamennyi iparosnak, 
munkásunknak, akik odaadóan, keményen dolgoztak. 
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni 
Édesapámnak, hogy megteremtette a lehetőségét ennek 
a vállalkozásnak, és az alapoktól kezdve a 
legkeményebben dolgozott érte. Mindenkit szeretettel 
várunk a boltunkban, a panziónkban és a tavasszal 
megnyitásra kerülő kávéházunkban.  

Köszönöm szépen a válaszokat, és kívánom, hogy 
terveitek valóra váljanak! 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona
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Mervó Józsefet, a Sávolyi Motorfejlesztő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük a spanyol beruházó további 
terveiről, a komplex fejlesztés többi elemének sorsáról és arról, fognak-e, és ha igen mikor köröző 
versenymotorok dübörögni Sávoly község határában. 
-A Sávolyra tervezett motoros versenypálya építésének meghiúsulása után hogyan tervezi hasznosítani 
a befektető a község határában megvásárolt hatalmas földterületeit? 
-Kijelenthetem, hogy a versenypálya építése nem hiúsult meg, csupán a rossz gazdasági körülmények, a válság hatásainak 
következtében késedelmet szenved az építkezés. Mint ismeretes, a beruházást egészen más gazdasági környezetben, 
lényegesen jobb feltételek mellett kezdtük meg, amikor a piacon működő pénzintézeteknél rendelkezésre állt a 
finanszírozás a hasonló projektek megvalósításához, illetve az ilyen típusú, komplex fejlesztésekben rejlő lehetőségek 
iránti kereslet is lépést tartott a kínálattal. 2008-ban sokat változott a helyzet, ezt valamennyien a bőrünkön érezzük. 
A pálya megvalósítása érdekében ekkor tárgyalni kezdtünk a Magyar Fejlesztési Bankkal, amely hosszú idő, és rengeteg 
energia elfecsérlése után nem biztosította a szükséges hitelt, részben a minket ért nemtelen támadások miatt is. A 
kormányváltás után az új politikai vezetés az államigazgatás felső szintjének átalakításába kezdett, amely pár hónapot 
vett igénybe. Mára oda sikerült eljutnunk, hogy konstruktív megbeszéléseket folytatunk az illetékesekkel a pálya 
megépítéséről, a MotoGP magyarországi futamának jövőjéről. Annyit örömmel elárulhatok, hogy tárgyalópartnereink 
hozzáállása pozitív, a Magyar Kormány képviselőinek részéről nyitottság mutatkozik a pálya megvalósítására. 
-Örömmel hallom, hogy ezek szerint a fejlesztés nem feneklett meg teljesen. De mi a helyzet a 
Sávoly mellett felvásárolt egyéb területekkel? Tudomásom szerint a spanyol befektető a 
versenypályához szükséges területnél sokkal több földet szerzett meg, ahová más típusú 
fejlesztéseket álmodott. 
-Ez valóban így van, a befektető eddig sem titkolta, sőt a sajtóban is többször nyilatkozta, hogy a többi területre olyan 
kapcsolódó beruházásokat tervez, melyek számára a keresletet az egész évben üzemelő pálya látogatói biztosítják. 
Ebből a szempontból a pálya egy un. „mágnes”, amely odavonzza azokat a vendégeket, akik a mellé telepített 
szolgáltatásokat igénybe veszik. Tervezünk a területen többek között golfpályát, több szállodát, lakó- és kereskedelmi 
övezetet is. A gazdasági környezet sajnos napjainkban legkevésbé sem kedvez a hasonló fejlesztéseknek, ezért ezeket 
néhány év csúszással tudjuk megvalósítani. Látszik, hogy középtávon a világgazdaság felfelé ívelő pályára fog állni, ami 
azt jelenti, hogy az ilyen típusú beruházásoknak ismét lesz létjogosultsága. Akkor a teljes sávolyi fejlesztés valósággá 
fog válni úgy, ahogyan azt évekkel ezelőtt eredetileg megálmodtuk. 
-Jó hallani az Ön optimizmusát, az elmondottak alapján van még remény arra, hogy ebben a szegény, 
leszakadt térségben egy nemzetközi szinten is jelentős, munkahelyeket teremtő és adóbevételt növelő 
turisztikai attrakció épüljön. Rövid beszélgetésünk végén megkérdezem, mikor várhatjuk, hogy 
Sávolyon végre feldübörögnek a motorok? 
-Ezt megbecsülni meglehetősen korai lenne. A Dorna, a gyorsasági motoros világbajnokság futamainak rendezési jogát 
tulajdonló cég továbbra is elkötelezett Magyarország mellett. Több ország versenyez azért, hogy ha a Balatonring 
esetleg nem épül meg, az eredetileg ide tervezett futam rendezési jogát megkapja. A projektben érintett felek, köztük 
az Állam képviselői azonban elszántak abban a tekintetben, hogy ne engedjük át másnak ezt a páratlan lehetőséget. 
Szándékaink szerint a kivitelezési munkálatokat a jövő évben be tudjuk fejezni, ami után 2012 tavaszán már 
tesztüzemben működhet a létesítmény. Az első motoros vb futamra is valószínűleg ebben az évben kerülhet majd sor, 
amennyiben a jelenleg folyó tárgyalásokon megfelelő egyezség születik. 

 
A Szerkesztőség nevében is köszönöm a válaszokat! 

Pálfi Lászlóné 
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                                                      A 3. SIMON JÓZSEF FŐZŐVERSENY 
2010 aug. 12-én, szombaton délután a Liget környéke egyre hangosabb, egyre nyüzsgőbb lett. Kocsi 
kocsit követett, kerékpárral is, gyalog is érkeztek Sávoly község minden utcájának irányából az 
emberek. Gyönyörű, igazi nyári idő kerekedett délutánra, ami még jobban kicsalogatta a főzni 
szerető, kíváncsi, szórakozni vágyó embereket a Liget árnyas fái alatt megrendezésre kerülő 3. Simon 
József főzőversenyre. E versenysorozat megálmodói és szervezői a Schuller család. A feleségtől, 
Sonkoly Juliannától kérdeztem a következőket: 
-  Miért is kezdtétek el a rendezvényt? 
-2008-ban kezdtük el üzemeltetni a Ligeti Ivót, 
mely, mint a neve is mutatja, a sávolyi liget 
mellett terül el. Akkor döbbentünk rá, hogy itt 
van ez a csodálatos hely és nem használjuk ki 
eléggé. Kis töprengés után, megszületett a Liget 
Fesztivál és a főzőverseny gondolata. És miért 
éppen Simon Józsefről neveztük el?  Szomorú 
aktualitása volt, hisz pár hónappal előtte hunyt el 
barátunk, akivel több nyáron  át főztünk együtt a 
Boglári Halászlé főzőversenyen és a Vidi 
Csülökfesztiválon is. 
-Hogyan sikerült a 3. főzőverseny? 

-

Úgy érzem, hogy talán az idei sikerült a legjobban! 
Családok, baráti társaságok jöttek el és főztek 
együtt, jó hangulatban. Minden korosztály 
képviseltette magát! 11 csapat versengett 
egymással, 3 kategóriában. Lehetett levest, 
pörköltet és sültet készíteni, de többen 
desszerttel is kedveskedtek. Voltak versenyzők, 
akik többfélét is főztek. A zsűri, amelynek tagjai 
Tóth Dénes, Tombor Roland, és ifj. Simon József 
voltak, a verseny kezdetétől ismerkedett a 
csapatokkal és végigkísérte munkájukat.  

 
Végül a következőképpen döntöttek: Leves 
fajtában két kislány, Gáspár Liza és Péter Bea a 
Rózsadombi Rózsabimbók nyertek tejfölös, 
csülkös krumpli gulyással. A legfinomabb pörköltet 
/marhapörköltet/ a Piki Centrum ifjú szakácsai  
Radvánszki Milán és Schuller Levente Mohó 
Sapiens nevű csapata főzte. 
Sültek kategóriában a Noszlopysok csapata 
győzött Grill kavalkád nevű ételével. A zsűri 
különdíjjal jutalmazta a Gyarmati- Kovács család 
kürtös kalácsát. Minden csapat kapott oklevelet 
és valami kis jutalmat. Ezt állandó 
támogatóinknak, Schmid Christophnak, Bobek 
Józsefnek, Lakos Györgynek, Tóth Kálmánnak, 
Kiss Józsefnek és Málovics Józsefnek 
köszönhetjük! 
-Miben volt ez más az előző kettőtől? 
-Ebben az évben Málovics Józsival együtt 
szerveztük a versenyt. S mivel az idén elmaradt a 
Liget Fesztivál, a főzőversenyt próbáltuk 
színesebbé, hangulatosabbá tenni. A 
versenyzőknek és az idelátogató vendégeknek 
műsorral kedveskedtünk. Díjátadás előtt szép 
programmal szerepelt az idén alakult Sávolyi 
Dalkör. Díjátadás után pedig a Bal- Seen- Band 
adott két órás koncertet. A dalkörösök főzés 
közben is jókedvvel énekeltek, jelenlétükkel 
felpezsdítették a hangulatot. A Bal- Seen- Band 
szerepléséről is elismerően nyilatkoztak a 
jelenlévők, mindenki látta az óriási fejlődést, mely 
az 1 éves szorgalmas próbák eredménye. 
-Mik a további terveitek a rendezvénnyel? 
-Szeretnénk jövőre is megrendezni a 
főzőversenyt is és a Liget Fesztivált is. Az eddigi 
tapasztalataink azt mutatják, hogy érdemes!

Én is ott voltam ezen a műsoros-versenyzős délutánon, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Úgy 
gondolom, hogy dicséretes ez a kezdeményezés, és egyre több ötletes, szórakoztató és közösséget 

formáló rendezvényre van szüksége falunknak, Sávolynak. Köszönöm szépen a beszélgetést. 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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EBBEN AZ ÚJSÁGBAN A 3. SIMON JÓZSEF FŐZŐVERSENY GYŐZTESEINEK A RECEPTJEIT 
TESSZÜK KÖZZÉ. 3 KATEGÓRIÁBAN VOLT ÉRTÉKELÉS, ÉS 1 KÜLÖNDÍJAS LETT. AZ EGÉSZ 
DÉLUTÁN ÉS ESTE JÓ HANGULATÁT NEM TUDJUK RECEPTBEN LEÍRNI, DE AZ ÉTELEKÉT IGEN. 
 

A leves kategória győztesei Gáspár 
Elizabet és Péter Beáta Ágota 
voltak, akik Rózsadombi Rózsabimbók 
néven versenyeztek. Így készült a 
díjnyertes CSÜLKÖS KRUMPLI 
GULYÁS TEJFÖLÖSEN: 
1 db szép füstölt csülköt 
kicsontoztunk, a húst bőrével együtt 
felkockáztuk, a csontját 2-3 db-ra 

elvágtuk.  Az egészet vízbe tettük és kiforraltuk a húsból a sót és az erős 
füstös ízt. Leszűrtük a húst és félretettük a főzőlevét. Jó sok vöröshagymát 
felkockáztunk és a bográcsban kevés zsírban megpirítottuk, majd többször 
vizet hozzáadva puhára, kenhetővé főztük. Hozzáadtunk 4-5 db babérlevelet, 4-5 zöldpaprikát és piros 
paradicsomot felkockázva, jócskán meghintettük őrölt paprikával, majd beleraktuk a csülökdarabokat és a 
csontokat is. Ízesítettük fehér és fekete őrölt borssal, köménymaggal, szerecsendióval, vegetával, vargánya 
gomba porral és kevés sóval, mert a többi sót a csülök főzőlevének későbbi hozzáadása pótolni fogja. 
Amikor a hús félig megpuhult, raktunk hozzá bőven felkockázott sárgarépát és zöldséget, majd felengedtük 
a csülök levével. Kis főzés után hozzáadtuk a kockára vágott burgonyát és annyi vizet, hogy leves állagú 
legyen. Meghintettük 1 nagy csokor apróra vágott zöldség zöldjével és fél tasak majoránnával.  Amikor már 
elkészült a levesünk, tehát minden puhára főtt benne, kiszedtük a csülök csontokat belőle és behabartuk 1 
nagydoboz tejföllel, amit előtte simára kevertünk 3-4 evőkanál liszttel.  
 
A főétel győztesei a Piki Centrum szakácsai, Radvánszki Milán és Schuller Levente voltak. Ők Mohó 
Sapiens néven szerepeltek. A nyertes étel: MARHAPÖRKÖLT KAPROS GALUSKÁVAL  
Hozzávalók: 2kg marhalábszár, 7 nagy fej hagyma, 7 gerezd fokhagyma, 6 evőkanál zsír, vagy szalonnát is 
használhatunk, 3 evőkanál édes pirospaprika, 2 paradicsom, 2paprika, 2 dl vörösbor, só, bors, babérlevél, 
kömény 
Elkészítés: A húst megmossuk, lehártyázzuk és 2x2 cm-es kockákra vágjuk. A hagymát felaprítjuk, majd 

megpirítjuk aranysárgára és utána hozzáadjuk 
a feldarabolt paradicsomot, paprikát (lecsós 
alap), és a zúzott fokhagymát. A húst 
beledobjuk, és fehéredésig sütjük. Sózzuk, 
borsozzuk. Mikor kicsit levet engedett, mehet 
bele a pirospaprika, a kömény és a babérlevél. 
Felengedjük kis vízzel. Többször újra 
lepirítjuk a húst és újra felengedjük vízzel. 
(Szakaszosan pároljuk.) Közben állandóan 
kóstolunk, hogy a kívánt ízeket elérjük. Aztán 
hagyjuk főni, közben borssal és sóval állandóan 
ízesíthetjük, ha szükséges. Mikor a hús 
félpuha, mehet bele a vörösbor is. A legvégén 
még újra ízesíthetjük fűszerekkel. 
Kapros galuska: Hagyományos galuskát 
készítünk. Serpenyőben vajat hevítünk, ezen 

megpirítjuk az apróra vágott kaprot és a végén ebben forgatjuk meg a galuskát! 
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A sültek győztesei a „Noszlopysok” csapata (Takács Gábor, Kiss 
Lajos és Tóth Róbert) volt. A GRILL KAVALKÁD hozzávalói:  
1.5 kg " pipi cici " foghagymás pácban, 1.5 kg " bal lábas " csirke 
comb filé rozmaringos pácban, 1.5 kg " coca tarja " mustáros 
pácban, zöldségek a kiskertből frissen fűszerezve: cukkíni, 
paradicsom, paprika, vöröshagyma, lilahagyma, kukorica, újburgonya. 
Köretnek DINNYEKOSÁR (kosárformára faragott dinnye 
megtöltve mézzel, konyakkal, citromlével ízesített gyümölcsökkel) 
  

 
A különdíj méltó győztesei a Gyarmati és Kovács családok voltak a kürtöskalácssütéssel.  
A KÜRTÖSKALÁCS hozzávalói: 50 dkg liszt, 1 tojás, 2 
tojássárgája, 8 evőkanál porcukor, 1 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 10 
dkg vaj, só. Elkészítése: A lisztet elkeverjük a tojással, a 
tojások sárgájával, 6 kanál porcukorral, 8 dkg olvasztott vajjal, a 
felfuttatott élesztővel, és egy kevés sóval, majd jól 
összedolgozzuk. Amikor félig megkelt, több darabra vágjuk, és 
kisujjnyi vastagra sodorjuk. A tésztát sütőfára tekerjük.  
Lehetőleg parázs felett sütjük, állandóan forgatva. Amikor 
elkezd pirulni, többször átkenjük olvasztott vajjal. Amikor 
megsült, akkor meghintjük porcukorral, majd a cukrot 
rákaramellizáljuk. Ezután megszórhatjuk cukrozott dióval, 
kakaóval, fahéjjal, ki hogy szereti. Elkészítéséhez sok sikert, sok türelmet és kitartást kívánunk. Jó 
étvágyat mindenkinek! 

Gratulálunk innen is a győzteseknek! Próbálják ki bátran a receptjeiket, mert nagyon finom ételek 
voltak. Eredményes sütés-főzést kívánunk mindenkinek! 

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 ismereteket, felhívásokat, eligazításokat 
olvashatnak doktornőnk, Duró Ildikó és asszisztensei, Meretei Zsoltné és Fazekasné 
Mátés Erika tollából. Kérem, hogy szívleljék meg ezeket!  
 

 
 
„Itt van az ősz, itt van újra.”- Petőfi Sándor szavait idézve ismét jelentkezünk néhány időszerű jó 
tanáccsal:  

- Most érnek az őszi gyümölcsök, fogyasszunk belőlünk elegendőt vitamin készleteink 
feltöltésére. 
- Az idő lehűlésével gyakoribbá válnak a meghűléses betegségek, melyek lázzal is járhatnak.  
- Néhány tudnivaló a lázról:  

1. A láz a szervezet jó védekezőképességének a jele. Nem kell tőle 
félni, vagy megijedni. A kórokozók nagy része 38 °C felett elpusztul, 
és betegségünk gyorsabban gyógyul.  
2. A láz is egy tünet a köhögés, tüsszögés, orrfolyás mellett. 
3. A lázat lázmérővel tudjuk megállapítani. Legyen minden 
háztartásban lázmérő! 

4. A 38 °C feletti testhőmérsékletet nevezzük láznak, 37-38 °C között hőemelkedésről 
beszélünk. Csecsemőknél a végbélben mért testhőmérsékletből le kell vonni 0,5 °C-ot. 
5. Három napnál hosszabb, vagy visszatérő lázas állapot esetén feltétlen forduljon orvoshoz! 
6. A lázcsillapítás módszerei:  

~ legegyszerűbb a fizikai hőelvonással, hűtőfürdővel történő lázcsillapítás (eredménye nem       
tartós, de többször ismételhető)  

~ gyógyszeres 
- szájon át  
- végbélkúp formájában 

      7. Tartsunk otthon recept nélkül is kapható lázcsillapítót. Pl.: ASPIRIN, PARACETAMOL, 
RUBOPHEN.  
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2010. októberétől ismét ingyenesen elérhető az influenza elleni 

védőoltás, mely idén egy oltás formájában tartalmazza a régi és az új típusú vírust is. 
 

 
 

 
FIGYELEM! 

 
TABLETTÁVAL KEZELT CUKORBETEGEK RÉSZÉRE SZŰRŐVIZSGÁLATOT 

(HgbA1C) SZERVEZÜNK 2010. SZEPTEMBER 22-ÉN 13.00 ÓRAKOR A SÁVOLYI 
ORVOSI RENDELŐBEN. ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI AZ ORVOSI RENDELŐBEN LEHET. 
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A SÁVOLYI GYEREKEK SZIGETSZENTMÁRTONBAN TÁBOROZTAK 
 

2006-BAN A SÁVOLY KÖZSÉG LAKÓI SZAVAZATAI ALAPJÁN MEGALAKULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
POLGÁRMESTERE, BOBEK JÓZSEF ISTVÁN MÁR AZ ELSŐ TESTÜLETI ÜLÉSEN BEJELENTETTE, HOGY 
POLGÁRMESTERI TISZTELETDÍJÁNAK 10 %-át A HELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYEREKEINEK A 
TÁBOROZTATÁSÁRA, KIRÁNDULÁSUK SEGÍTÉSÉRE FELAJÁNLJA. EHHEZ A NEMES KEZDEMÉNYEZÉSHEZ 
CSATLAKOZOTT AZ ALPOLGÁRMESTER, SZŐKE CSABA IS. EZ A FELAJÁNLÁS ÉVES SZINTEN KÖZEL 200 000 
FORINTOT TETT KI.  
2010 NYARÁN A POLGÁRMESTERÜNK JAVASLATA AZ VOLT, HOGY AZ ÖSSZEGYŰLT FELAJÁNLOTT ÖSSZEGET 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGÉSZÍTSE KI ANNYI ÖSSZEGGEL, HOGY VALAMENNYI SÁVOLYI GYEREK INGYEN 
VEHESSEN RÉSZT A SÁVOLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZIGETSZENTMÁRTONRA SZERVEZETT TÁBOROZÁSÁN. 
EZT A TESTÜLET ELFOGADTA. A 21 SÁVOLYI FELSŐ TAGOZATOS GYEREKBŐL 15-EN ÉLTEK EZZEL A 
LEHETŐSÉGGEL. A SZÜLŐKNEK CSAK A KÖLTŐPÉNZT KELLETT ÁLLNIUK. A TÁBOROZÁS KÖLTSÉGE 15.000 
FORINT VOLT FEJENKÉNT. ÉLETÜKBEN ELŐSZÖR VETTEK RÉSZT A TÁBOROZÁSON ORSÓS KLAUDIA, BOGDÁN 
VIOLETTA ÉS GYARMATI ALEXANDRA. ŐKET KÉRDEZTEM. A HÁROM KISLÁNY SZINTE EGYSZERRE, EGYMÁS 
SZAVÁBA VÁGVA SOROLTA FEL A FELEJTHETETLEN 1 HÉT ESEMÉNYEIT, ÉS KÖZÖSEN VÁLASZOLTAK A 
KÉRDÉSEIMRE.  
-Örültetek-e ennek a lehetőségnek? 
-Igen, nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen nem mindennap tudunk ilyen helyre eljutni. 
Szüleinknek is nagy segítség volt ez, mert nem minden család engedheti meg magának azt, hogy 
táborozni menjen a gyereke.  
-Hogy éreztétek magatokat Szigetszentmártonban? 
-Boldogan indultunk a táborba. Hála istennek az idő remek volt, sokat fürödtünk, nagyon sok 
érdekes program várt ott ránk. Rengeteget kirándultunk, szállásunk vízparton volt. Nagyon-nagyon 
jól éreztük magunkat.  
-Melyek azok a táborozáshoz kötődő emlékek, amiket soha nem fogtok elfelejteni? 
-A megújult Budapesti Állatkertben rengeteg különleges állatot láttunk, amelyekkel eddig csak 
tankönyvekben találkoztunk. A ráckevei élményfürdő csúszdái felejthetetlenek voltak, és végre 
kikapcsolódhattunk a sok túra után. A dunai fürdőzés és hajózás is hatalmas élmény volt. A 
hajózás Bobek József polgármester úr jóvoltából valósult meg, ami egy életre szóló élménnyel 
gazdagított minket. Tábortűz mellett búcsúztunk a tábortól, nagy bulit csaptunk.   
-Ha az lenne a feladatotok, hogy levélben köszönjétek meg azoknak az embereknek az 
önzetlen segítségét, akik ezekhez a felejthetetlen emlékekhez juttattak titeket, milyen 
gondolatokat írnátok le?  
-Azoknak az embereknek, akik lehetővé tették ezt a táborozást, nagyon szépen köszönjük és 
reméljük, hogy a Jó Isten megsegíti őket, hogy más gyerekeknek is hasonló élményeket 
szerezzenek. További jó egészséget kívánunk! 

A gyerekek gondolatai azt hiszem azt az érzést erősítették meg, hogy adni, segíteni az 
egyik legnemesebb cselekedet! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KÖZÉRDEKŰ - AKTUÁLIS - KÖZÉRDEKŰ  

Elfogadásra került az egész Község teljes közigazgatási területét átfogó új 
Településszerkezeti terv és leírása, valamint a Szabályozási terv és Helyi Építési 

Szabályzat. A fentiek, mint a településrendezés eszközei a lakosság és a fejlesztők 
legmesszemenőbb igényeit kielégítik, természetesen a törvényi keretek betartása 
mellett. Indulhatnak a fejlesztések, mind a lakosság mind a fejlesztők részéről.  

A szabályzat, a tervek és a térkép a marotvolgye.hu sávolyi oldalán megtekinthetők. 
Szerkesztőség 

 
SÁVOLYT NAGGYÁ TESZIK?! 

ROVATUNKAT NEM SZÜNTETJÜK MEG, HANEM SZÜNETELTETJÜK ADDIG, AMÍG 
ÚJABB SÁVOLYI FIATAL KERÜL FŐISKOLÁRA, VAGY EGYETEMRE. 

EZ, REMÉLJÜK, HAMAR BEKÖVETKEZIK, ÉS ÍGY ÚJRA ÉLNI FOG EZ A 
RIPORTSOROZAT. 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
 
 

Anyakönyvi hírek 
Születések 

--- 
Házasságkötések: 

--- 
Halálozások: 

Molnár Tiborné Varga Irén (élt 65 évet)  

 
 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET! 
A 2010. augusztus 10-ig összegyűjtött tasakok feladásra kerültek, de sajnos az idén 

sem állt mellénk a szerencse. 
Ennek ellenére kedves sávolyi anyukák, nagymamák, keresztmamák, rokonok, barátok! 

Kérjük, hogy ezután is főzzenek, ízesítsenek újra vagy továbbra is a Delikát 8 
ételízesítővel! Gyűjtsük az üres tasakokat, hogy részt vehessünk a „Főzzünk 8 

játszóteret” játékban! Reméljük, hogy a 2011-es év szerencsét hoz és Sávoly község 
is felsorakozhat a játszóteret nyert települések sorába. A 
Delikát 8 ételízesítős tasakokat a könyvtárba, óvodába és 

iskolába lehet leadni, elküldeni, a gyűjtés folyamatos. 
 Eredményes gyűjtést kívánunk!   

Szerkesztőség 
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POLGÁRMESTER JELÖLTEK-SÁVOLY 

Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum 
Bobek József István  Független   Nyilvántartásba 

véve  
  2010.09.01   

Szira Zoltán  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ 
Kereszténydemokrata Néppárt   

 Nyilvántartásba 
véve  

  2010.08.25   

Tóth Kálmán  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.03   

EGYÉNI LISTÁS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK-SÁVOLY 

Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum 
Bogdán Imre  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ 

Kereszténydemokrata Néppárt   
 Nyilvántartásba 

véve  
  2010.08.25   

Gáspár Ferenc  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Horváth Lászlóné  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ 
Kereszténydemokrata Néppárt   

 Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Kovács Zoltán 
Lajosné  

Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.08.28   

Kozma Lajos  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.01   

Nagy Brigitta  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.08.25   

Németh Szabolcs  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.01   

Osváth Lajos  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.01   

Sonkoly Julianna  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Szabó László  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Dr. Szerbné 
Kramcsák Ilona  

Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Szőke Csaba 
Ferenc  

Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.08.28   

Tárnai Péter  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.02   

Ifj Tombor Nándor  Független   Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.03   

Tulman Zsolt  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM   

 Nyilvántartásba 
véve  

  2010.09.01   

Utolsó frissítés időpontja: 2010.09.07 07:45:53 

A listát az Országos Választási Iroda honlapjáról töltöttük le. 
 

A https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/467/467_0_index.html linkre kattintva bárki 
megtekintheti. 
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Folytatódtak a Balatonring rendezvényei. Július 18-án a quadozás mellett helikopteres kirándulást 
lehetett tenni, és a magasból megnézni a pályát, Sávolyt és környékét. Augusztus 29-én is volt 
meglepetés program: egy BMW 318 rally autó jobb első ülésén ülve megtapasztalni, hogy milyen érzés 
végigszáguldani, megpördülni, ki-kisodródni a pályán.  
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Szeptember 1-én megkezdődött a 
2010-2011-es tanév. Hat sávolyi 
elsős kezdte meg általános iskolai 

tanulmányait:  
 

Orsós Balázs, Bogdán Andor,  
Üst Fanni, Üst Lili,  

Csordás Bence és Bogdán István.  
 

Nekik is, és minden iskolás 
gyermeknek jó tanulást, és 

eredményekben gazdag tanévet 
kíván a szerkesztőség. 

 
 
 
Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József 
István Polgármester ●Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Pálfi 
Lászlóné ●Megjelenik negyedévente ●Elérhetőségeink: savolykonyvtar@gmail.com, www.marotvolgye.hu 
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SÁVOLYI HÍRMONDÓ 

MELLÉKLETE 
Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja IV. évfolyam III. szám melléklete 2010. szeptember 

 
Az elmúlt négy év a falu vezetői szemszögéből 

2006-2010. 
 

A 2010-es év a választások éve. Tavasszal az ország vezetőire voksoltunk, most 
ősszel, október 3-án pedig a helyi választásokra készülünk. Több embertől 
hallottam, hogy nem megy el szavazni, mert minek, nincs semmi értelme. Pedig 
igen is van! A demokratikus szavazásnak pont ez a lényege, hogy a többség 
döntése alapján alakuljon az ország, a megye és a települések sorsa. Azok az 
emberek legyenek az állam, a megye, a községek vezetői, akiket a legtöbben 
szeretnének, akikben a legtöbben megbíznak, akik a legrátermettebbek. Munka, 
tennivaló van bőven! A mi kis falunkban is! Kérek minden sávolyi szavazó polgárt, 
hogy menjenek el szavazni, és feltétlenül annak a neve mellé tegyék az X-t, 
akiben, akikben látják a tenni akarást, a szolgálatvállalást, a rátermettséget. 
Mert bizony polgármesternek, képviselőnek lenni komoly szolgálatot, 
felelősségvállalást, alázatot és közös gondolkodást is jelent.  
„ Aki felvette a kolompot, az kolompoljon is!”- gyakran mondta egyik sávolyi 
barátom, ha azt ecseteltem neki, hogy sok-sok munkával jár a képviselőmunka.  
Hogyan is „kolompoltak” a megbízásuk végét járó falunk vezetői az elmúlt négy év 
alatt? Hogyan látják, értékelik polgármesteri és képviselői munkájukon keresztül 
a 4 éves ciklust.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


 2 

SÁV O L Y I   H Í R M O N D Ó   M E L L É K L E T E 
 
 

Bobek József István Polgármester 
 

2010. lezárul egy négy éves ciklus Községünk, Sávoly életében.  
Ideje elszámolni, mi is valósult meg az ígéretekből.  
Engedjék meg, hogy először is hadd emlékeztessem Önöket, mit is ígértem 2006-ban, 
milyen irányba is szerettem volna Községünket, Sávolyt vezetni! 
 
A következő célokat, feladatokat szeretném megvalósítani, írtam 2006-ban.  

- Az iskola, óvoda megtartása, fejlesztése, stabilitásának kialakítása / a 
fiatalság igényskálájának szélesítése- sport, kultúra 

- Az idős lakosság, a szép korúak igényeire való nagyobb odafigyelés / 
gyógyszerek kiváltása, járda-udvar évszaki rendben tartásának segítése  

- A lakosság rendszeres informálása / újság, elektronikus újság 
megjelenítése, több fórum, találkozási lehetőség szervezése, ahol a 
lakosság javaslatot tehet és bírálhat 

- Munkalehetőségek megteremtésének segítése / továbbképzési lehetőségek 
biztosítása 

- A közbiztonság kérdésének megoldása 
- A falu esztétikai képének javítása / közterületek, középületek 

rendbetétele, felújítása, szépítése  
- Falunap szervezése, hagyománnyá tétele  
- Az Ady utca szilárd burkolatúvá tétele, a járda program elindítása 

 
Végig olvasva ígéreteimet, azt mondhatom, sok mindent sikerült megvalósítani! 
Községünk az elmúlt négy esztendőben elindult egy úton, ami szerintem és remélem 
Önök szerint is helyes út, megteremtve, hogy Sávoly fejlődhessen, a sávolyi lakosság 
ne vándoroljon el, helyben találhassa meg a jövőbeni boldogulását; olyan komfort 
érzete legyen, ami a városokban lakóknak adatik meg. 
De természetesen Én is érzem, hogy hol kell, és hol lehet tenni még. 

Induljunk el időrendben 2006-
tól, mik is történtek, ami jó 
párunknak már annyira 
természetes, hogy nem is 
gondolunk rá, pedig ebben a 
ciklusban valósult meg. Ahhoz, 
hogy ezt megtegyük, megtegyem, 
elő kell vennem a „Sávolyi 
Hírmondó” számait, hisz annyi 
minden történt, hogy nekem is fel 
kell elevenítenem, mit is tettünk 
meg.  
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Kérem, tegyék Önök is, hisz e lapnak az alapvető funkciója a tájékoztatás. Hoppá egy 
ígéret, ami teljesült! Ahogy az elektronikus újság kialakítása is, de ne siessünk előre, 
nézzük időrendben! 
 
Milyen régen is volt, hogy sikerült a Templomunk és a Hősi emlékművünk éjszakai 
megvilágítását megoldanunk. Hirdetve az éjszakában messziről látszó fényével, itt 
emberek laknak, sávolyi emberek! 
2006 novemberében elindult az M-7-es autópálya építése. Itt voltak az építők 
majdnem két évig. 
Munkát adtak sok embernek, ezáltal megélhetést sok családnak. Mit is köszönhetünk 
az építésnek? Sikerült vizes árkainkat rendbe tenni, megvalósult az első szélessávú 
internet kialakítása a Mikronet, melyet a mai napig sokan használunk. Ezáltal megnyílt 
egy új világ számunkra, ami mára természetes. Sikerült az Ady utcánkat időjárástól 
függetlenné, járhatóvá tenni, Körjegyzőségünk parkolóját kibővíteni. S 
természetesen voltak negatív dolgok is, hisz a Szabadság utcai lakók számára 
kellemetlenséget is hozott a nagy forgalom, a túlsúlyos gépjárművek közlekedése 
(néha még éjszaka is).  
 
De kárpótolódtunk is azzal, hogy a Szabadság utca teljes hosszában új 
aszfaltburkolattal lett ellátva. 2008 júniusában adták át az autópályát, s kialakult a 
köldökzsinór, az M-7-es autópálya 183 km-es szelvényénél megépült a sávolyi lejáró. 
Ma már ez a múlt. Természetesnek vesszük, hogy Budapestre érünk másfél óra alatt, 
vagy a tengerpartra három óra alatt. 
Ha beindul valami, akkor az egyik hozza magával a másikat. Emlékszem, négy éve azt 
mondtam, ha megépül az autópálya és a sávolyi lejáró, akkor hiszem, hogy Sávoly 
fejlődésre van ítélve! 
Nem sokat kellett várnunk! 
Már több mint egy évtizede létrejött egy vállalkozás, a Sávolyi Termálcentrum Kft. A 
Kft. tulajdonában van kb. 80 ha föld a Hupolagos területén, valamint a Községünkben 
levő hőforrás kezelési joga. A Kft. tulajdonosai sajnálatos módon forráshiány miatt 
nem tudtak fejleszteni az évek alatt. 2007 tavaszán váratlan fordulat állt be, 
sikerült a céget értékesítve fejlesztőket hozni térségünkbe, a SEDESA 
cégcsoportot. 
Először csak Golf-Termálcentrumról beszéltünk, majd folyamatosan bővült a 
gondolat, logisztikával. 2007. június 13-án Vicente Cotino úr a SEDESA csoport elnöke 
Sávolyon tartott sajtótájékoztatón jelentette be a sávolyi beruházást. Akkor Cotino 
úr három csoportra osztotta a befektetői szándékot, az első a Golf-Termálcentrum, a 
második a Logisztikai központ (ez ma már a törvényi előírások miatt Szőkedencsre 
került), a harmadik a település infrastrukturális beruházásai. Ezt erősítették meg a 
2007. december 15-én tartott, igaz hidegre sikerült lakossági tájékoztatón, 
Falunapon, ahol a Befektetők tájékoztatták lakosságunkat terveikről.  
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Ekkor tüntethettük ki Díszpolgári címmel Bide Jánost, Községünk korábbi vezetőjét. 
Azt hiszem, akik a hideg ellenére kint voltak, jól érezték magukat. Teltek a hónapok 
és kívülről úgy tűnt nem történik semmi. Csak a Befektetők vásárolták fel a földeket, 
sikerült is több mint 500 ha földterület tulajdonosává válni, így hagyva több száz 
millió forintot a korábbi tulajdonosi körben. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az 
ingatlanok, házak megújultak, komfortosabbá téve lakóik életét, szépítve Sávoly 
összképét. 
2008. július 23-án Bajnai Gordon akkori nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 
bejelenti, hogy Sávolyon MotoGP pálya épül „BALATONRING” néven. 2008. november 
6-án megtörtént az alapkőletétel, kis idő múlva elindult az építkezés, majd a pálya 
kálváriája.  
A sávolyi „Balatonring” beruházás, mint Kormányunk által kiemelt beruházás, s annak 
megfelelően Kormány Garanciával biztosított Állami Beruházásként van a mai napig 
nyilvántartva! 
Mit is hozott ez Sávolynak az ismertségen kívül, hisz ma nem sok olyan ember van az 
Országban, aki ne hallott volna Sávolyról, a „BALATONRING”-ről. Nézzük sorban. 
Talán a legfontosabb a munkahelyteremtés, sok család férfitagjai dolgoztak az 
építkezésen, s fognak is.  
Ahhoz, hogy az építkezés megindulhasson, el kellett készíteni Községünk 
településrendezési eszközeit a lakosság és a fejlesztők legmesszemenőbb igényeinek 
kielégítésével, természetesen a törvényi keretek betartása mellett.  A ciklus négy 
esztendejében öt ilyen folyamat zajlott a mindenkori befektetői terveknek és 
igényeknek megfelelően, természetesen az önkormányzati elképzelések figyelembe 
vételével, Befektetői finanszírozás mellett. 
Ez év augusztus 18-án elfogadásra került az egész Község teljes közigazgatási 
területét átfogó új Településszerkezeti terv és leírása, valamint a Szabályozási terv 
és Helyi Építési Szabályzat.  
 
Indulhatnak a fejlesztések, mind a lakosság mind a fejlesztők részéről. 
 
Az új Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat hosszú ideig meghatározza 
Községünk fejlődési útját, hisz kialakításra került a Faluközpont, Oktatási és 
Közigazgatási fejlesztéseket magában foglalva, lehetőséget biztosít ide telepedő új 
lakók, vállalkozók építkezéseire (3000 állandó lakosig). 
  
Az építkezéshez elengedhetetlenül szükséges volt Községünk infrastrukturális 
fejlesztése. Mint mindenki számára ismert, Sávoly Község Közigazgatási területén 
végbemenő fejlesztések első ütemeként befejeződött a szennyvízrendszer kiépítése, 
elkészült a csatornahálózat, a szennyvíztisztító mű. Egy régi álmunk teljesült!  
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A Befektetőkkel, a SEDESA-val folytatott eredményes tárgyalásunk kapcsán - az 
Országban egyedülállóan - Községünk lakói számára az ingatlanra való felállásig 
teljesen ingyenessé vált a rákötési lehetőség.  
Ezzel Családonként, ingatlanonként minimum 250 000,- Ft. maradt Családjaink 
kasszájában! 
A Szabadics Zrt. munkálatai során, a jó voltukból, szerencsére további 
fejlesztéseket is sikerült megvalósítani. Ilyenek a Rákóczi u., Kossuth u., Petőfi u. 
kereszteződés új aszfalt burkolattal való ellátása, az iskolai parkoló leaszfaltozása, 
az óvodai parkoló kialakítása, a Körjegyzőség előtti parkoló kialakítása. Az összes 
önkormányzati ingatlan ingyenes szennyvízrákötését is sikerült elérnünk. 
 
Más infrastrukturális fejlesztés is történt Községünkben.  
Sikerült elérnünk, hogy az EON a 20 KV-os vezeték rendszerét áttelepítse 
„kertjeinkből” egy olyan új nyomvonalra, amely a jelenlegi ingatlantulajdonosoknak 
további fejlesztési lehetőséget biztosít az új Szabályozási terv szellemében. 
Kiépítésre került az „Optikai kábel”, új lehetőséget biztosítva Községünk 
háztartásainak. A telefonkábelen lehetőség van a „T-Home” csomagra, egy kábelen a 
telefon, az internet, és a TV elérhetőségére.  
Így azt hiszem Községünk minden lakójának lehetősége van mindazon alapszolgáltatás 
igénybevételére, ami a városokban élők számára elérhető, teljes az összkomfort! 
Számomra az egyik legfontosabb fejlesztés, a sávolyiak régi elvárása valósult meg, 
talán azóta, hogy a 7 számú főútvonal elkészült, s átszelte Községünk lakóövezetét, 
belterületét.  
Sikeresen pályáztunk a 7 számú főútvonalat keresztező zebrára, és világítótestekre, 
ezáltal biztonságosabb közlekedést lehetővé téve a Szabadság utcai lakóknak. Ezek 
megvalósulását követően a 7 számú főközlekedési útra kikerült Sávoly Község 
lakóterület kezdete táblája, hirdetve, hogy Sávolyon keresztül közlekednek a 
gépjárművek. 
 
Ennyit az úgymond „nagy dolgokról”, de vannak továbbiak, amik ugyanolyan fontosak, 
mint az előzőek és a mindennapi életünket alkotják. 
 
Számomra az egyik legfontosabb terület a gyermekeink, tanulóink fejlődésének 
biztosítása. 
Sikerült iskolánkat megtartani, igaz nagy anyagi ráfordítás árán, még azon az áron is, 
hogy nehéz anyagi helyzetben lévő társult községeinktől is átvállaljuk intézményünk 
anyagi terheit. De Bennük, a fiatalokban van a jövő, hiába a fejlesztések, ha 
elengedjük gyermekeinket, az iskolát! Sikerült iskolánkban társult községeinkkel 
közösen 2,5 millió forintértékben, egy audiovizuális nyelvi és számítástechnikai labort 
berendezni. 
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Az egyik legnagyobb sikernek érzem, hogy társult községeinkkel közösen minden 
évben sikerül megrendezni azt a polgármesteri fogadást, amelyen jeles és kitűnő 
tanulóinkat fogadhatjuk és gratulálhatunk Nekik és Szüleiknek az elért 
eredményükhöz! 
 
Hadd említsem meg az Ősz beálltával a hétvégi Gyerek klubjainkat Pálfiné Ibolya 
vezetésével, mert hasznos elfoglaltságot biztosít gyermekeink részére. 
Könyvtárosunk Pálfiné nemcsak könyvtárosként tevékenykedik, hanem népművelőként 
foglalkozik lakóinkkal, gyermekeinkkel, s egyben Községünk „médiása” is, megörökítve 
fotóival a mindennapi történéseket, hogy azok fennmaradhassanak az utókor részére! 
Nem beszélve a számítástechnikáról, hisz négy számítógép biztosítja lakóink számára 
a számítástechnika és az internet elérhetőségét, Ibolya közreműködésével. 
A Polgármester és az Alpolgármester lemondott jövedelmének bizonyos százalékáról 
a sávolyi gyermekek javára. A 2007-2008-as esztendőkben a Búgócsiga alapítványnak 
lett felajánlva az iskolás gyermekeinket szolgálva. 2009-ben különböző játékok, 
sporteszközök (asztalitenisz asztal és csocsó) vásárlására fordítottuk, amelyek a 
Kultúrház emeletén kerültek elhelyezésre, gyermekeink örömére. 
2010-ben 15 gyermek részére ingyenes nyári táborozás lehetőségét teremtettük meg 
a pénzből. 
 
Igen sok idő telt el, hogy templomunkon kigyulladtak a fények, pontosan 2006. 
november 24-én, amikor is Önkormányzatunk időseinket meghívva megrendezte az 
Öregek Napi Ünnepséget. Már hagyomány, hogy ilyenkor gyermekeink (az unokák) 
tartanak műsort Időseink számára, s vacsora mellett igyekszünk további 
meglepetésekkel szolgálni.  
Már az is hagyomány, hogy telente a rászoruló, főleg egyedül állók részére téli 
tűzifát próbálunk juttatni az év közben önkormányzati területekről kitermelt fákból. 
Minden évben felköszöntjük községünk legidősebb asszonyát, Kanász Jánosnét, 
Margit nénit, és legidősebb férfiúját Szarka Jóska bácsit. 
Az időskorúak egyik legfontosabb kérdése az egészségügyi ellátás. Ez az a terület, 
amire igazán büszkék lehetünk. A sok vajúdás, bizonytalan helyzet után úgy érzem Dr. 
Duró Ildikó háziorvosunk ideköltözésével és munkájával sikerült hosszú távra 
megoldanunk az egészségügy kérdését. Köszönet Neki és Munkatársainak! 
 
Akinek nincs múltja annak jövője sincs! Fontos a múlt, épp ezért Önkormányzatunk 
nagy figyelmet fordít a múltunk, Sávoly történelmének megismerésére, 
megismertetésére. Épp ezért a Sávolyi Hírmondó szinte minden számában megjelenik 
történelmünk egy szelete. Hogy további tudásunk lehessen a jól emlékező idős sávolyi 
lakók segítségével, szinte klubfoglalkozás szerűen gyűjtjük össze a múltunkat, fotók, 
elbeszélések alapján. Köszönjük Nekik az önzetlen segítségüket.  
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Még sok munkánk van, de előbb-utóbb sikerül méltó formában (könyv) megjeleníteni a 
613 éves Saul, Sávoly, „Szavoli” történelmét.  
 
Téli hagyományunk az Advent köszöntése Templomunkban, a Balatonkeresztúri 
Bárdos Lajos Nőikar előadása Tengerdi Győző karnagyúr vezényletével. 
Templomunkban a sok érdeklődőnek bár testet nem, de szívet melengető élményben 
van része. 
 
További hagyomány köszönhető a Schuller Család kezdeményezésének, az évente 
megrendezésre kerülő Simon József emlékére rendezett főzőverseny, valamint a 
Liget Fesztivál, ami igaz 2010-ben elmaradt, de bízunk a jövőbeni megrendezésében.   
 
Idén már másodszor tartottuk meg közösségi összefogással „Falunapunkat” a 
hagyományosnak tekinthető Sávoly Fesztivált. Rendezvényünk egész napos programot 
biztosít a szórakozni vágyó lakosainknak, valamint munkát az arra önként jelentkezők 
részére. 
 
Idén először lépett fel Fesztiválunkon a Sávolyi Dalkör, Molnárné Csécs Ágnes 
tanárnő vezényletével. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Ez az első igazán lakossági 
kezdeményezés, ami köszönhető Kovács Ferencnének „Angyalnak”, Molnárné Csécs 
Ágnes tanárnőnek és természetesen a Dalkör minden tagjának. 
 
Községünk életét folyamatosan kísérik az önkéntes társadalmi munkák: a Fesztiválon 
való munkálatoktól, Községünk szépítésének kialakításán át, az Oktatási 
Intézményeink állagának javításáig. Engedjék meg, hogy neveket ne említsek, hisz 
annyian vannak, hogy szinte a teljes lakosságot felsorolhatnám. Egy biztos, bárkihez 
fordultam kéréssel, Ők azonnal segítőkészen álltak a dolgokhoz, jó pár esetben 
munkagépet is biztosítva.  
 
A Községünk szépítésének munkálataiban Önkormányzatunk is megpróbálta a 
legtöbbet megtenni.  
Ma elmondhatjuk, hogy szinte teljes mértékben fel van szerelve Önkormányzatunk az 
ebben a ciklusban, önerőből és különböző pályázatok útján szerzett gépekkel, Sávoly 
közterületeinek évszaki karbantartására.  
 
Pályázati úton, a közhasznú munkák, és közcélú munkák során folyamatosan munkát 
tudunk biztosítani átlagosan öt embernek, ezzel megélhetést öt családnak. Ezek 
államilag támogatott pályázatok, így az állam jó részét átvállalja költségeinknek.   
Hiszem, hogy hiába ad Községünk teret a fejlesztésnek, ha nem méltó körülményeket 
találnak az ide látogatók.  
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A magunk szerény eszközeivel próbálunk ezért is mindent megtenni a közterületek 
folyamatos kaszálásával, virágosításával, télen a hó időben történő eltakarításával. Ma 
jó érzés bejönni Sávolyra, mert egységesen rendben van tartva.  
 
A Temetőre kiemelt figyelmet fordítunk! Az egyházközösséggel karöltve elindítottuk 
a Falunkban található kőkeresztek rendbetételét. 
 
Közbiztonság! Jó kapcsolatot tartunk fenn a Marcali Rendőrkapitánysággal. 
Folyamatos egyeztetések során sikerült elérni a marótvölgyi KMB csoport 
állományának létszámfejlesztését.  
Sávoly, szolgálati lakás (Rákóczi u.21) biztosításával lehetőséget tudott adni Molnár 
Tamás törzsőrmester Úr letelepedésére. Hiszem, hogy a helyben lakás 
közbiztonságunkon is érződik, érezhetővé válik. 
 
Folyamatos kérdés lakóink részéről a munkalehetőség. Amikor a különböző 
fejlesztések, építkezések elindulnak, azonnal van munkahely, hisz fizikai munkaerőre 
szükség van. S mindig feladatunknak éreztük, hogy ezeken a területeken elsősorban 
sávolyiak dolgozzanak.  
Ez mind szép és jó, de mi lesz akkor, ha az építkezések befejeződnek, akkor hová, 
merre?! 
Önkormányzatunk folyamatosan figyelmet fordított arra, hogy képzési lehetőséget 
biztosítson lakosságunk részére. Ennek keretében a Munkaügyi Központ segítségével 
sikerült Sávolyon Parkgondozói tanfolyamot szervezni, így adva bizonyítványt jó pár 
munkanélküli kezébe. Befejeződött a Szobaasszony tanfolyami képzés, ma 
nyelvtanfolyamra járnak. S büszkén mondhatom, három asszony végezte el ezt a 
tanfolyamot, megteremtve a későbbi munkába állás lehetőségét.  
Hisz nem halat kell adni, hanem hálót!   
 
Talán túl sokra sikerült ezen írás, ami az elmúlt négy esztendő történéseit próbálta 
összefoglalni, de azt hiszem így is jó pár dolog kimaradt. Így kérem, fogadják el 
tőlem a teljesség igénye nélkül. 
Olvassák el újra az elejét, mit is ígértem 2006-ban! S döntsék el mit sikerült 
megvalósítani! 
 
Hiszem, hogy van jövője Sávolynak, s az elmúlt esztendők munkálatai során 
felkészültünk arra, hogy a fejlesztések megvalósuljanak Községünkben! 
Köszönöm minden Sávolyinak a segítőkészségüket, az erőt, a kitartásukat az elmúlt 
esztendők munkáiban! 
ÉLJEN SÁVOLY!! 

Bobek József István  
Polgármester 
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Szőke Csaba István Alpolgármester 
 
 
 
 
Az ő beszámolója külön lapon szerepel. 
(Szerkesztő Bizottság)  
 
 
 
 
 

 
 
 

Horváth Lászlóné települési képviselő 
  
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót! 
 

 
A kérdésre válaszolva, hogy hogyan látom és 
értékelem az elmúlt 4 évet, mint képviselő, - 
úgy gondolom, nem a legmegfelelőbb ez az 
időszak, hiszen választások előtt állunk.  
Sok éve, pontosan 16 éve vagyok képviselő és 
az utolsó 4 év munkáját értékelve azt 
gondolom, hogy eredményesen működtünk, de 
ezt e Tisztelt olvasók is látják és érzékelik, 
persze mindenki másképpen vélekedik a 
működésünkről.  
Nagyon sok tenni való lenne még, amit 
fontosnak tartok: az utolsó ciklus elején 
testületi ülésen javasoltam:  

- Rákóczi utcában a járda felújítását 
- A temető feljárójának, lépcsőjének 

újjáépítését 
- Temetőkapu készítését, fából 

faragottat 
- Rakottyai utat közlekedésre alkalmassá 

tenni, 
- Az iskola, az óvoda, valamint a szolgálati lakások külső tatarozását 
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Az iskola és óvoda a négy Önkormányzat tulajdona, és annál is inkább, mert már régen 
fel kellett volna újítani. Ez az Önkormányzatok hanyagsága. Az önkormányzati lakások 
a szemünk láttára mennek tönkre, mint aminek „se ura, se gazdája”.  
A testületi munkának, mint ahogy minden munkának, vannak árnyékolt oldalai is. A 
képviselők törvényes keretek között döntenek, és ha nincsen megfelelő pénze az 
Önkormányzatnak, akkor tervezhetünk, álmodhatunk, ígérhetünk, mondhatunk, amit 
csak akarunk.   
A faluban élő idősekre, a szűkös anyagiakkal rendelkezőkre jobban oda kellene 
figyelni és segíteni őket. Döntéseimmel, a munkámmal igyekeztem a legjobb 
tudásomnak megfelelően a falut és a faluban élők javát szolgálni.  
Nem akarom értékelni tovább a testület munkáját, hiszen ez a lakosság feladata.  
Zárszóként csak annyit, ha megfelelő emberek ülnek a testületben, és tudják a 
fontossági sorrendet, akkor jó és megfelelő döntést hoznak a polgármesterrel együtt.  
Hibát minden ember munkájában lehet találni, csak azéban nem, aki nem csinál 
semmit. Az eredményes együttműködés feltétele: a megértés, az egymás iránti 
tiszteletadás, testületen belüli egyenrangúság.  
Minden kedves olvasónak erőt, egészséget kívánok!  

Köszönettel és tisztelettel: Horváth Lászlóné képviselő 
 

Osváth Lajos települési képviselő 
 
 

Négy évvel ezelőtt a falu megtisztelt a bizalmával, hogy képviselőnek választott. A 
képviselő-testület megalakulásától fogva az idősek problémáival és velük kapcsolatos 

feladatokkal foglalkoztam. 
Így minden ősszel a szép korúak napjának megünneplése előtt 
a meghívót mindenkinek személyesen eljuttattam és az 
ünnepség megszervezésében is tevékenyen részt vettem. 
A falu legidősebb asszonyát, Kanász Jánosnét születés napján 
minden évben, otthonában a polgármester úrral 
felköszöntöttük, ugyanígy a falu legidősebb férfi tagját, 
Szarka Józsefet is. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
területek tisztán tartása után összegyűjtött tűzifát a 
rászorulók között évről-évre szétosztottuk. 
A képviselő-testülettel együtt próbáltuk a falut szebbé tenni. 
Első évben önkéntes segítőkkel együtt lefestettük a hidakat, 
a volt Posta épületet, valamint a Rakottyás-kereszt kerítését, 
és a Ligetben lévő játszótér elemeit. A következő évben 
virágosítottuk a falut, a meglévő virágágyások mellé újakat 
létesítettünk. A templom elé virágcserepeket fogattunk le, 
amelyekben egész éven át nyíltak a virágok.  

Tavaly óta minden villanyoszlopon piros futós muskátli díszíti a falut. 
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A képviselő-testület döntése alapján tavasztól-őszig minden ház előtt a füvet az 
önkormányzat dolgozói lekaszálják, télen a járdákról a havat letakarítják, majd 
lesózzák.  
Az utolsó két évben sikerült megvalósítani a lakosság igényét, a „Falunap” 
megszervezését.  
Színes programokkal próbáltuk a falu lakóit szórakoztatni.  
Az előző évek hagyományaihoz híven a képviselő-testület támogatta a templomban 
tartandó Adventi koncert megrendezését és a fellépők megvendégelését is. 
A négy év eredménye az Ady utca esős és téli időben járhatóvá tétele, valamint a 
Szabadság utca újraaszfaltozása.  
Elértük azt is, hogy gyalogátkelőhely került felfestésre a 7. sz. útra, és itt lakott 
terület tábla került kihelyezésre.  
Az elmúlt négy év alatt lelkiismeretesen próbáltam a falu érdekeit képviselni. Úgy 
gondolom, hogy a következő képviselő-testület célja legyen az elért eredmények 
megtartása és a falu továbbfejlesztése.   
 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona települési képviselő 
 
Én nagy megtiszteltetésnek éreztem és vettem, hogy képviselővé választott a község 
lakossága 4 évvel ezelőtt. Ezt a megtiszteltetést úgy érzem, hogy a munkámmal 

igyekeztem megköszönni és 
megszolgálni. A kulturális 
tevékenységekért voltam 
felelős a testületen belül. Ez a 
feladat elég széles skálájú, 
sok-sok apró és nagy 
feladatokat foglal magába. 
Nagyon jó visszagondolni a 
munkánk elejére: amikor 
megszerveztük a folyamatos 
tájékoztatást biztosító, 
negyedévente megjelenő 
Sávolyi Hírmondót. 16 darab 
Sávolyról szóló, aktuális 
híreket hordozó lappal 
szolgáltuk Önöket. A 
Könyvtárban megalakítottuk a 

Sávolyi Gyerekek Klubját, kirándulni vittük a sávolyi lányokat, fiúkat. Olyan gyerekek 
is jöttek velünk, akik még Marcalin túl  nem voltak. Színházlátogatást szerveztem a 
színház „szerelmeseinek”. Eljutottunk a kaposvári és a pécsi színházba is, kellemes 
kirándulással összekötve.  
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Lelkes irányítója, tervezője voltam a virágos Sávoly munkálatainak. Ha ez a sok szép 
virág beszélni tudna, biztos elmesélték volna, milyen lelkesen, milyen szeretettel 
ültettük mi, asszonyok, lányok, hogy szebb, esztétikusabb legyen környezetünk, a mi 
községünk. Ha szükség volt, akkor Orvosi Rendelő takarítására mozgósítottam a 
szorgalmas, ügyes asszonyokat, lányokat. Az adományok kiosztásában is szívesen 
vettem részt, hisz ezzel a rászorulókon segíthettünk. 2006. karácsonyára karácsonyi 
hangulatú kivilágítással szerettünk volna kedveskedni Sávoly lakóinak, s ehhez a 
helybéli vállalkozók anyagi segítségét, támogatását kértük. Szőke Csaba 
alpolgármesterrel együtt felkerestük a sávolyi vállalkozókat, az ő segítségükkel 
sikerült megvalósítani a tervünket. Lassan az egész falu karácsonyi kivilágítással 
köszöntheti Jézus Krisztus születését. Az előző testület kezdeményezését, a 
karácsonyi koncertet mi is minden évben megszerveztük, így hagyományt 
teremtettünk. Ezzel a hagyományteremtő rendezvénnyel együtt a Mikulás ünnepség 
lebonyolítása is az én feladatom volt. Mind kettő felemelő érzésekkel töltött el a 
könnyes, ragyogó, boldog szemek láttán.  
2008 őszén sikerült a községünk múltját jól ismerő, lelkes csapatot összegyűjtenem, 
akikkel két-három hetente a Posta épületében találkoztunk, és megpróbáltuk Sávoly 
történetét feldolgozni. Ezek a szép korú emberek ennek a nemes feladatnak szívvel-
lélekkel a támogatói.  
A legnagyobb feladatnak, kihívásnak a Falunap, majd később a Sávolyi Fesztivál 
rendezvényt tartottam képviselő munkám során. A kis falunap, amikor szépítettünk, 
festettünk, takarítottunk 2007. őszén a községünkben, már megmutatta, hogy a 
sávolyi emberek képesek az összefogásra egy nemes cél érdekében. Ezt erősítette 
meg a 2009-ben  megrendezett igazi Falunap rendezvény, ahol közel 60 ember 
lelkesen és példaértékűen tevékenykedett azért, hogy a lakosság jól érezze magát és 
hogy jó híre szálljon Sávolynak. Valamennyien boldogok voltunk, hogy sikerült, 
megcsináltuk! A Sávolyi Fesztivál is egy jól sikerült, színvonalas, minden korosztály 
szórakozására, kikapcsolódására lehetőséget adó esemény volt a falu lakosságfa 
szerint. Nagy öröm számomra, hogy a Sávolyi Dalkör szervezésében részt vehettem. 
Láttam, átéltem sikereiket, s velük együtt izgulhattam és szoríthattam nekik. Én is 
szeretnék hozzájuk tartozni, hisz egy jó szándékú, emberi, lelkes, odafigyelésre 
érdemes közösségnek tarom őket. 
 Persze hétköznapibbak, szürkébbek, sokszor lehangolók és az éjszakába nyúlóak 
voltak a testületi ülések, de mindenkor felelősségre, előrelátásra, kreativitásra 
szükséges embereket követeltek. Vállunkon kellett hordoznunk a falunk sorsát, 
tudatosan kellett nemet, vagy igent mondani, és mindkettőért tudni vállalni a 
felelősséget. Hát mit mondjak? Nekem ez lelkileg nehezebb volt, mint a kulturális 
munka szervezése, rendezése, kigondolása. Számomra kellemes élmény volt 
visszatekinteni az elmúlt események felidézésével. Én nagyon szerettem ezt a munkát 
és lelkesen, felelősséggel próbáltam végezni. Hogy fejlődést, mozgolódást, 
közösségépítést hozott ez a négy év, az tagadhatatlan. A felsorolt események is ezt 
bizonyítják.  
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Ezek az események, rendezvények nem jöhettek volna létre, nem lehettek volna 
sikeresek a lelkes, cselekedni-bizonyítani akaró kedves sávolyi segítőim nélkül, Önök 
nélkül, és Pálfi Lászlóné Ibolya, könyvtárosunk odaadó, szorgalmas munkája nélkül.  
Itt szeretném megköszönni a jó szándékú, példaértékű segítségnyújtást, bíztatást, 
az együtt izgulás és az együtt megélt boldogság érzését. Ezek bizonyítják, hogy a 
közösségért dolgozni nem könnyű feladat, de szép és nemes! Egyik kedvenc költőm így 
fogalmazta ezt meg:  

„Ne fogjon senki könnyelműen 
A húrok pengetésihez! 

Nagy munkát vállal az magára, 
Ki most kezébe lantot vesz.”  (Petőfi Sándor) 

 
 
 

Tóth Kálmán települési képviselő 
 

Mint települési képviselő, az önkormányzati testületbe a legtöbb szavazattal 
kerültem be 2006 októberében. Számomra nagyon furcsa volt, hogy az új testület 
nem tartotta érdemesnek az előző polgármestert és képviselő-testületet arra, hogy a 
rendezett pénzügyi háttérrel átadott munkát megköszönje. A flegmatikus vezetési 
stílus az első alkalommal kezdődött, majd többször visszaköszönt. Több esetben nem, 
vagy késve lett tájékoztatva a testület az eseményekről. Tudtunk, és beleegyezésünk  
nélkül kezdett el tárgyalni földvásárlásról, külföldi befektetésről. Az M7-es 
autópálya építése során a Szabadság utca lakóit két évig tette ki a kellemetlen 
forgalomnak, pornak, veszélynek. A testületen belüli reszortmegosztásnak volt jó és 

rossz oldala is. Sok átfedés, de végül is jó csapat 
munka alakult ki, egymás iránti tiszteletünk példás 
volt. Mindig éreztem, hogy kevesebbet tudok a 
történésekről, mint a többiek, bár ők is úgy 
állították, hogy nincs elég információ. A Moto GP 
nagy falat egy ilyen kis településnek, jöttek is 
városból meg külföldről, és ott állunk tudatlanul, 
hogy kinek leszünk a kegyeltjei. Eladtuk földjeinket, 
a csatorna megépítésével elköteleztük magunkat a 
befektetőknek. Kiszolgáltatott helyzetünkben 
minden ettől függ, hogy az iskolát, óvodát, 
intézményeket tudjuk-e fenntartani, meg tudjuk-e 
tartani a közterületek szépségét.  
A falu szépítésében szívesen vettem részt. A 
sporttal kapcsolatos megbízatásomat eredményesnek 
ítélem meg. Amikor pénzkeretet kaptam (két 

falunap), szervezett eseményt tudtunk magunk mögött.  

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

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


 14 

SÁV O L Y I   H Í R M O N D Ó   M E L L É K L E T E 
 
Sajnálatos, hogy Sávoly tömegsportjának 0, nulla Forint jutott, ebből meg nem sok 
rendezvényt lehet szervezni. Civil kezdeményezésre viszont több alkalommal is sor 
került sportolásra, eredményes versenyekre, amit az önkormányzat nem támogatott.  
Szívesen kezdeményeztem a szőlőtermelők és boros gazdák között a Vince napi 
borkóstolót, melyet három alkalommal rendeztem meg sikerrel.  
Összességében az elmúlt ciklust jónak, eredményesnek értékelem. A tőlem elvárható 
segítséget úgy érzem, megadtam. Mint képviselő harminc évet töltöttem el a 
testületben, szolgáltam Sávoly közéletében.  
Megköszönöm a bizalmat, amit kaptam, és amivel soha nem éltem vissza.  
Továbbra is Sávolyt szeretném szolgálni, amihez újabb megerősítést kérek.  

Tóth Kálmán képviselő 
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Szőke Csaba Ferenc Alpolgármester 

 
 
 
4 ével ezelőtt képviselőnek jelöltettem magam.  Mert változást akartam és tenni a 
faluért. Ezúton is köszönöm a megtiszteltetést hogy képviselőnek választottak. Az 
önkormányzati választások után, tenni akarással telve indultunk neki egy új 
ismeretlennek, tele ötletekkel, fiatalos lendülettel. Aztán a beleugrottunk közepébe. 
Rendeletek sora. A faluban lévő emberek életébe bele látva külső szemlélő nem is 
gondolná mennyi nehéz helyzet és problémás ügy található kis falunkban. Azok 
megoldása nehéz, embert nem kímélő feladat! Egy külső szemlélő nem látja, hogy 
mennyi idő és energia van egy-egy döntés mögött, hogy legjobbat és igazságos 
döntést hozzunk. Nem egyszer éjszakába nyúló viták és a problémát megoldó ülések 
zajlottak. Ezért nem is értem a faluban lévő emberektől azt hallva, hogy mit csináltok 
ti képviselők! Erre az a válaszom. Hogy az önkormányzati munka nem egyszemélyes 
feladat, hanem több ember hozzáadott, összehangolt munkája. Mert bármi történik: 
beruházás, rendeletek a falu életét megváltoztató esemény, az akkori testület 
döntése alapján történik. Az elmúlt négy évet mozgalmasnak mondhatjuk magunk 
mögött. Ha minden gondolatot, tervezett feladatot, amit kitűztünk magunknak nem 
sikerült befejezni. Nagymértékben befolyásolta, segítette Sávoly életét a 
beköszöntő óriási beruházás, a falu életét nagyon megváltoztatta. Reménykedem 
abban, hogy sok akadályt már nem gördítenek a beruházások befejezése és Sávoly 
fejlődése elé. Úgy gondolom, négy év munkánk legnagyobb eredménye. Az elkészült 
dolgok után, amit hiányoltunk mindannyian a faluban, az összefogást az emberek 
között, ezzel a falu életében nagy változást látok. A programok szervezése, ami 
régebben lehetetlennek tűnt, most látszólag könnyedén óriási dolgokat vittünk végbe. 
A faluban élőket úgy látom, egyre többet szeretnének tenni a faluért, hasonlóan, mint 
mi a testület négy évvel ezelőtti indulásakor. Az a nagymértékű összefogás 
eredménye, ami a falu érdemeit szolgálja. Ezért a környezetünkből kapjuk az 
elismerő, dicsérő szavakat! Az önkormányzat részéről kitűzött célok, rendezvények 
sikeréhez nélkülözhetetlen volt a falu hozzáállása és áldozatos munkája is kellett a 
sikeres megvalósításhoz. Még akkor is, amikor a világban lévő gazdasági válság az 
országot, családokat és emberek életét nehezíti. Sávoly jövőjét még így is 
bizakodónak látom a gazdasági válság közepén. A jövő kiszámíthatatlansága 
kihívásokkal teli lesz a falu és az önkormányzat életében. Az én meglátásom 
eredményesnek értékelem az elmúlt négy éves ciklust. Az elmúlt négy év tapasztalata 
nagyon sok ötletet, egy szélesebb rálátást adott nekem, sok mindenre megtanított. 
Ezt a tapasztalatot a jövőben sokkal jobban szeretném felhasználni a falu életében. 
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