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Várnai Zseni: Csodák csodája 

Tavasszal mindig arra gondolok, 
hogy a fűszálak milyen boldogok: 

újjászületnek, és a bogarak, 
azok is mindig újra zsonganak, 

                                        a madárdal is mindig ugyanaz, 
újjáteremti őket a tavasz. 

A tél nekik csak álom, semmi más, 
minden tavasz csodás megújhodás, 
a fajta él, s örökre megmarad, 
a föld őrzi az életmagvakat, 

s a nap kikelti, minden újra él: 
fű, fa, virág, bogár és falevél. 

                                         Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, 
innám a fényt, ameddig rám ragyog, 

a nap felé fordítnám arcomat, 
s feledném minden búmat, harcomat, 

élném időmet, amíg élhetem, 
hiszen csupán egy perc az életem. 

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él, 
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél, 
s a holnapom? Azt meg kell érni még, 
csillag mécsem ki tudja meddig ég?! 
de most, de most e tündöklő sugár 
még rám ragyog, s ölel az illatár! 

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, 
hogy éreztessem, ahogy érezem 
ez illatot, e fényt, e nagy zenét, 

e tavaszi varázslat ihletét, 
mely mindig új és mindig ugyanaz: 
csodák csodája: létezés... tavasz! 

 



 2 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
Megyei kitüntetés a Jegyző asszonynak 

Dr. Steiner Györgyi körjegyző asszony 2011. január 6-án kitüntetést vett át 
Balatonbogláron Gelencsér Attilától, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökétől. Ebből 
az alkalomból kértem meg a jegyző asszonyt, hogy beszélgessünk egy kicsit.  

-Először is szeretettel gratulálok az elismeréshez, 
annál is inkább, mert, ahogy hallottam, egyedül 
volt jegyző a kitüntetettek között. Mi ez az 
elismerés pontosan?  
-A Somogy Polgáraiért Díj a Somogy Megyei 
Közgyűlés által önkormányzati rendelettel alapított 
kitüntető díj, amelyet személyek vagy kollektívák 
munkásságának elismeréseként adományoz a 
Közgyűlés, és minden évben Somogy Megye Napján a 
Közgyűlés Elnöke ad át ünnepélyes keretek között. 

-Milyen érzés volt hallani a nevét, és fogadni az elismeréseket, a gratulációkat?  
-Természetesen nagyon jó érzés volt az elismerés, de a következő két gondolatom az volt, hogy 
ezért még jobban és többet kell dolgozni, és az, hogy ez egyedül, a Körjegyzőség többi 
dolgozója, a fenntartó önkormányzatok hozzáállása nélkül nem ment volna. 
-1991 január 1. óta, azaz 20 éve dolgozik körjegyzőként Sávolyon. Kívülállóként is látni, 
hogy az évek alatt megsokszorozódott a munka, de mennyit változott a hivatali munka 
tartalmilag? Milyen új feladatokkal, kihívásokkal kell szembenézni napjainkban?  
-Munkánkat mindig az általános társadalmi és gazdasági folyamatok határozzák meg. Nekünk 

ezeket jogalkalmazóként mindig az éppen 
hatályos jogszabályok szerint kell a lakosság 
felé közvetíteni. 
A legnagyobb kihívás a felgyorsult jogalkotás 
nyomán az új, vagy módosult jogszabályok 
megfelelő, szolgálatszerű alkalmazása. 
A közelmúlt feladatellátását lényegesen 
befolyásolta a tervezett nagyberuházás is. 
 -A közigazgatási munka sokrétű, foglalkozik 
gazdasági, jogi, szociális és egyéb ügyekkel. 

Az eltelt idő alatt volt-e olyan ügy, megoldott feladat, amire különösen szívesen emlékszik 
vissza? 
-Sok-sok kisebb és nagyobb ügy volt a húsz év alatt, ami sikerélményt hozott. Lehetett ez egy 
nagyobb önkormányzati támogatás elnyerése, de lehetett egyetlen ember problémájának a 
megoldása is, mert neki személy szerint az volt a nagy ügy.  Kiemelni egyet sem tudok és nem is 
akarok, mert egy megoldott ügy után azonnal ott volt egy új megoldandó, és onnét már az volt az 
érdekes. Mindenesetre a jó érzést mindig a másik fél elégedettsége, öröme okozza, legyen az 
önkormányzat, bármely más szerv, közösség vagy személy, de akár még egy segítségre szoruló 
állat is lehet. 
-Még egyszer gratulálok! Jó egészséget és sok sikert kívánok a további munkájához! 
Köszönöm szépen a beszélgetést!                                                    Pálfi Lászlóné 
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SZARKA JÓZSEF, SÁVOLY LEGIDŐSEBB FÉRFI LAKOSA, JANUÁR 3-ÁN 
ÜNNEPELTE 92. SZÜLETÉSNAPJÁT. BOBEK JÓZSEF ISTVÁN POLGÁRMESTER ÉS 
OSVÁTH LAJOS ALPOLGÁRMESTER MEGKÖSZÖNTÖTTÉK JÓZSI BÁCSIT, ÉS 
TOVÁBBI JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNTAK NEKI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. JANUÁR 15-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A MEGHIRDETETT SPORT ÉS 
JÁTÉK DÉLELŐTT. A RENDEZVÉNY CÉLJA, HOGY LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTSUNK 
AZ ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA A TÁRSASJÁTÉKRA ÉS A SPORTOLÁSRA. 
HUSZONNYOLCAN ÉLTEK A LEHETŐSÉGGEL ÉS LÁTOGATTAK EL. ÖRÖMÜNKRE 
SZOLGÁL, HOGY ENNYIEN ELJÖTTEK, HISZ, EZ A SZÁM JÓL MUTATJA 
DIÁKJAINK, FIATALJAINK ÉRDEKLŐDÉSÉT A SPORT IRÁNT.  KÉT PINGPONG ÉS 
EGY CSOCSÓ ASZTAL VÁRTA A JELENTKEZŐKET. ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A 
JÁTÉK MINÉL GÖRDÜLÉKENYEBBEN MENJEN, HÁZIBAJNOKSÁGOT 
SZERVEZTÜNK.  A VERSENYT TÁRNAI PÉTER ÉS KOZMA LAJOS TELEPÜLÉSI 
KÉPVISELŐK VEZÉNYELTÉK LE. A DÉLELŐTT NAGYON JÓ HANGULATBAN TELT 
EL, ÉS MINDENKI JÓL ÉREZTE MAGÁT.  
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HÚSHAGYÓ KEDD ESTE KÜLÖNÖS TÁRSASÁG JÁRTA A SÁVOLYI UTCÁKAT. 
BEÖLTÖZÖTT MASZKÁSOK KOPOGTATTAK A HÁZAKNÁL ÉS RIOGATTÁK A 
TELET, ÉS A FALU LAKÓIT. REMÉLJÜK, HOGY SIKERÜLT ELŰZNI A HIDEGET, ÉS 
VÉGRE MEGJÖN A VÁRVA VÁRT TAVASZ, A JOBB IDŐ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HA HÚSHAGYÓ KEDD, AKKOR FARSANG AZ ÓVODÁBAN. A GYEREKEK SZEBBNÉL-
SZEBB ÉS ÖTLETES JELMEZEKBE BÚJTAK, AZ ÓVÓ NÉNIK PEDIG SZINTÉN 
BEÖLTÖZVE ELŐADTAK EGY JELENETET AZ EGYIK MAGYAR NÉPMESÉBŐL. AZ 
ÖRÖMTELI MOSOLYOK A GYEREKEK ARCÁN, A FELSZABADULT NEVETÉS 
MUTATJA, HOGY NAGYON JÓL ÉREZTÉK MAGUKAT AZ APRÓSÁGOK. A 
SZALAGOS PEREC SEM MARADT KI A FARSANGI MULATSÁGBÓL, HISZEN A 
SZAKÁCS NÉNIK AZT SÜTÖTTEK EBÉDRE, MINDENKI NAGY-NAGY ÖRÖMÉRE! 
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2011. márciusa van. Egy éve, 2010. március 12-én egy fontos bejelentés volt Sávoly életében: nem adta meg 
a Magyar Fejlesztési Bank azt a hitelt, amit a Befektetők igényeltek. Azóta a Gp pályán semmi nemű 
munkálatot nem folytattak!  
Igaz, voltak események a Balatonring Angyalai szervezésében. Nyílt napok, ahol quadozhattunk, rally 
autózhattunk, sőt helikopterrel még felülről is megnézhettük a pályát, községünket.  
De a munkák nem folytatódtak! Vajon miért nem? Hisz azt láthattuk, akik lent voltunk a pályán (sokan 
voltunk, sávolyiak, s nagyon sok vendég az ország különböző pontjairól), hogy nagyon sok munkát végeztek a 
területen, s ez nagyon sok pénzbe került!  
A 2010-es év a választás éve volt. Először országos, majd ősszel az önkormányzati.  
Már többször mondtam, nyilatkoztam: hiszem, hogy a pályaépítés megtorpanását a politika okozta, s a 
politikának kell kimondania a folytatását is!  
Remélem, hogy a 2011-es esztendő meghozza Sávolynak a folytatást, a régiónak, a Balatonnak pedig egy 
olyan attrakciót, - a Moto Gp versenyt - amivel kilendülhet a holtpontból, egy stagnáló, enyhén csökkenő 
turizmusból.  
Számos település polgármesterétől hallom, hallottam mit is jelentene Nekik a Gp, mivel számolnak 
Nagykanizsától Siófokig, ha megvalósul a Balatonring. Márpedig meg kell valósulnia! 
 
Igaz, eddig is adott Sávolynak a beruházás, hisz már egy éve van szennyvízrendszerünk, s mi, akik 
rákötöttünk, egy éve ingyen használjuk a rendszert. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 2011-es esztendőre vonatkozó víz és szennyvíz rendeletét. A vízdíj a 2010-es esztendő 
szintjén maradt, vagyis 363,- Ft/m3 + ÁFA. A szennyvízdíjnál kéttényezős díjszabást fogadott el 
Képviselő-testületünk, az alapdíj 790,-Ft/hó+ÁFA, valamint 610,- Ft/m3+ÁFA. Lakosságunknak ennyivel kell 
számolnia majd.  
Mikortól kell fizetni? A szennyvízrendszer, a csatorna és a tisztító jelenleg befektetői tulajdonban van, és 
ideiglenes üzemeltetés folyik. Egyeztetés zajlik Önkormányzatunk és a Sávolyi Termálcentrum Kft - mint 
tulajdonos - között a tulajdon átadásáról, és ha ez rendeződik, akkortól kell lakosságunknak számolni a 
szolgáltatás utáni fizetéssel. 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további intézkedéseket tett, rendeleteket alkotott a 
2011-es esztendőre. Folyamatosan azt hallhatjuk országosan, és helyi szinteken is, hogy a kialakult nehéz 
gazdasági környezet milyen lehetetlen helyzetbe hozta az ország oly sok önkormányzatát. Szinte minden 
héten olvashattuk, hogy hol, milyen iskolát, közoktatási intézményt zártak be finanszírozási problémák 
miatt. Önkormányzatunk mindent megtesz Intézményének megtartásáért!  
Ezért Községünk adóbevételeinek strukturális változtatását eszközölte Önkormányzatunk 2011. január 1-
től! 
Először is eltörölte a lakossági kommunális adót, melynek mértéke 5 000,- Ft/év volt.  
A törvényi lehetőségeket figyelembe véve bevezetésre került a belterületi ingatlanok után fizetendő 
telekadó. Mértéke 100 Ft/m2, melyet a törvény által deklarált szabályoknak megfelelően kell kiszámolni. A 
mértékből Önkormányzatunk különböző arányú kedvezményeket biztosított, az ingatlanok tulajdonosi 
összetételét figyelembe véve. Eszerint magánszemélyek, akik nem rendelkeznek sávolyi állandó lakóhellyel, 
valamint a sávolyi székhelyű jogi személyek (cégek, vállalkozások) ötven százalékos (fizetendő adó 50,-
Ft/m2/év) kedvezményt. Azok, akik sávolyi állandó lakóhellyel rendelkeznek és az adott ingatlanon laknak, 
kilencvenhat százalékos (fizetendő adó 4,-Ft/m2/év), valamint a sávolyi állandó lakóhellyel rendelkező, de 
nem az adott ingatlanon lakó ingatlanok esetében nyolcvan százalékos (fizetendő adó 20,-Ft/m2/év) 
kedvezményt biztosít a rendelet. 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete érzékelve a településünk lakóinál érzékelhető rendezetlen ingatlan 
viszonyokat, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2011-es esztendőre a 2011. január elsején állandó 
lakhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosok esetében egységesen kilencvenhat százalékos (fizetendő adó 
4,-Ft/m2/év) kedvezményt szándékozzon biztosítani. Lehetőséget kapjanak lakóink a különböző 
ingatlanjaik rendezéséhez. 
Ez úton is felkérek erre Mindenkit! 
Ennyit a legfontosabb, a lakosságot nagymértékben foglalkoztató dolgokat illetően. Önkormányzatunk 
mindent megtesz a pálya építése folytatásának elősegítése céljából, valamint Településünk gazdasági 
stabilitásának folyamatos megtartása érdekében. 

Bobek József István polgármester 
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ANDÁNÉ KÁLÓCZI RITA RÉGÓTA DOLGOZIK SÁVOLYON VÉDŐNŐKÉNT. BIZONYÁRA 
NAGYON SOKAN ISMERIK, AZ ÉVEK ALATT SOK EMBERREL TALÁLKOZOTT MÁR A 
MUNKÁJA KAPCSÁN. UGYANAKKOR MAGÁNEMBERKÉNT KEVESEN ISMERIK. EZ IS 
ADTA AZ APROPÓT AHHOZ, HOGY LEÜLJEK VELE BESZÉLGETNI.  
 
- Kérlek, hogy mesélj magadról, a családodról. Honnan származol, honnan indultál? Hova jártál 
iskolába? 

- Szegerdőről származom, ebből adódóan az ottani és a 
főnyedi lakosságot nagyon jól ismerem már gyerekkorom óta. 
Ide Sávolyra jártam általános iskolába, így nagyon sok embert 
itt is ismertem már akkor is. Nagykanizsára jártam 
középiskolába, és Budapesten végeztem a főiskolát, 1986-ban 
kaptam kézhez a diplomámat. Azóta dolgozom itt Sávolyon 
körzeti védőnőként. Balatonszentgyörgyön lakom a 
családommal együtt. Férjem az ottani téglagyárban dolgozik. 
Van két felnőtt korú fiam. Az idősebb harmadéves 
egyetemista Győrben, villamosmérnöknek készül. A fiatalabb a 
rendészeti technikumban tanul Budapesten, és készül az idei 
főiskolai felvételire.  
- Milyen feladatokkal, kötelezettségekkel jár a védőnői 
munkakör?  

-Hozzám tartozik a terhes gondozás, 0-3 éves korig a gyerekek fejlődésének nyomon követése, az óvodás 
és általános iskolás korosztály, és a nőgondozás. Ám ha egy családba bemegyek, akkor ott általában van 
nagypapa, nagymama, és ők is elmondják a gondjaikat. Az egészségnevelés is a védőnő feladatkörébe 
tartozik, így gyakorlatilag az egész falut átfogja a tevékenységem. Az egészségnevelés, a nő gondozás az 
azt is jelenti, hogy mondjuk, aki szülni szeretne, akkor azt fel kell készíteni a terhességre, a szülésre: 
hogyan szedjen vitamint a terhesség alatt, hogyan készüljön a családtervezésre. A nők hova menjenek a 
gondjaikkal, menjenek el rákszűrésre, a fogamzásgátlásról is beszélni kell, ha nem akar szülni. A női élet 
során felmerülő életkori sajátosságok, kérdések mind-mind ide tartoznak. Egy idősebbnél a klimax, az 
öregkori gondok. Nagyon szerteágazó, és sokrétű feladat ez. És bizalmi állás is, mert egyik családról sem 
adhatom ki az értesüléseket. Én azért dolgozom, hogy megoldódjanak a gondok. Nagy dolog, hogy 
beengednek a családjukba, sok helyen szeretettel és szívesen várnak. Egy kicsi gyerekhez hetente megyek, 
a nagyobbakhoz háromhetente, havonta. Az életkor előre haladtával ugyan csökken a látogatások száma, de 
végig figyelemmel kísérem a gyerekeket egészen a középiskolás korukig. Hallom is és olvasom internetes 
védőnői oldalakon is, hogy sok helyen nem szívesen fogadják a védőnőket, nálunk ilyen szerencsére nincs.  
- A szavaidból úgy veszem ki, hogy ez a munka neked hobbi is, szeretettel és szívesen csinálod. 
Felbonthatjuk életkori gondozás szerinti, vagy tevékenység szerinti területekre is a munkádat. Melyik 
az a terület, ami különösen kedves a szívednek? 
- Igazából nem tudok kiemelni egyet sem, mert például a terhes gondozásnál az a legnagyszerűbb érzés, 
amikor megszületik a baba és a kezedben tarthatod a kicsi csecsemőt. Utána meg a csecsemőgondozás, 
látni, hogy hogyan fejlődik, növekszik a kisgyerek. Az óvodai, iskolai korosztálynál megint mások a 
hangsúlyosabb feladatok, de végig követhetem a családokat a születéstől a halálig szinte. Mi egy összetett 
körzet vagyunk, és én ezt nagyon szeretem. Mire a gyerekek az iskolába kerülnek, már ők is megismernek 
annyira, hogy bizalommal fordulnak hozzám, és szívesen beszélgetnek, mesélnek. Nem szeretnék például 
csak iskolai védőnő lenni, ez az összetettség nekem pont megfelel. Szeretem, hogy ilyen sokrétű a munkám.  
- Tudom, hogy tartasz szakkört az iskolában a gyerekeknek. Bizonyára sok munka, energia kell ehhez 
is, milyen eredményeket értetek el már ezen a téren? 
-Az elmúlt években folyamatosan volt csecsemőgondozó- és elsősegélynyújtó szakkör is. Az idén a gyerekek 
sokrétű elfoglaltsága miatt az elsősegélyt tudtuk csak elindítani. Nagyon nehéz az időpontokat összehozni, 
de a gyerekek megkerestek, hogy ezt mindenképpen szeretnék, így megoldottuk. Van rá igényük, és kedvük 
is. Most ez az öt gyerek nagyon ügyes.  
A csecsemőgondozó verseny úgy kezdődött nekünk, hogy marcali körzetéből nem volt más iskola, aki 
csapatot állított volna, így mi rögtön a megyei versenyre jutottunk be. Így ez nagyon nehéz, mert az oda 
bekerült csapatok már egy versenyen megmérettettek, és nekik már előnyük volt.  
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Amikor mi ott először megjelentünk a megyeszékhelyi csapatok között, akkor fogtam a fejemet, hogy 
„Atya úr isten”, mi lesz itt! És megnyertük, elsők lettek a gyerekek! Lakatos Anita, Méri Adrien, és Ádám 
Balázs alkották a csapatot. Ők voltak az első versenyzőim, ezt sose felejtem el. És Tatabányán, az országos 
versenyen is ötödikek lettek. Nagyon ügyesek voltak, hiszen ott megyeszékhelyek képviseltették magukat, 
és megyei csapatok közül az ötödik hely nagyon szép eredmény volt! Azután voltunk Győrben, Budapesten, 
Kaposváron, Balatongyörökön is országos versenyen. Ötször voltunk összesen az évek alatt. Olyan is volt, 
hogy két lány volt csak a sávolyiak közül, a Kovács Ági és a Tombor Marianna, így a fiamat készítettem fel 
harmadikként velük. Általában a sávolyiakat arról is megismerték, hogy mindig volt egy fiú is a csapatban. 
Ez elvétve fordult elő a többi csapatnál. Most is nehéz a versenyekre elmenni, mert valamivel mindig 
ütközik, nincs egyeztetés a versenyrendezésben. Az igazi elismerés, amikor a gyerekek maguktól odajönnek 
hozzám, és megköszönik, hogy foglalkoztam velük. Ez nagyon jó érzés, ilyenkor érzem, hogy érdemes 
csinálni. Mert a versenyre felkészülés során nem kevés anyagot kell megtanulni. A főiskolás jegyzeteimből 
szoktam felkészíteni a csapatot és ezt mind pluszban meg kell tanulni a gyerekeknek. Egy ilyen megyei vagy 
országos versenyre való felkészülés nekem is ismétlés és jó továbbképzés. 
- Minden osztályban van egészségnevelés óra? 
- Igen és mindig korosztály szerinti témákban haladunk a felvilágosításban, beszélgetésben. Én nem 
szoktam az osztályokat megbontani nemek szerint, mert véleményem szerint egyformán kell tudnia a 
fiúknak is és a lányoknak is egymás testi változásairól. Azt mondhatom, hogy a gyerekek nagyon 
„felnőttként” kezelik ezeket a beszélgetéseket. Sokszor bizony tudnak olyanokat kérdezni, amire nem 
könnyű válaszolni. Ötödik osztályban van a pubertás, a hatodikban a dohányzás és pubertás, hetedikben a 
hepatitis, nyolcadikban a családtervezés. Természetesen változhat az órák témája, hisz manapság a 
gyerekek korábban megismerkednek minden külső hatással, a lányok korábban kezdik manapság a nemi 
életet is, nem kirívó a 10-12 éves kor, így az órákon ezekre a témákra is ki kell térni.   
- Szóval tényleg nagyon összetett a munkád.  
Igen és pontosan ez a szépsége a számomra, mert akár melyik terület maradna ki, nekem az hiányozna. 
Amikor iskolai szünet van, már alig várom a tanítást, mert hiányoznak a gyerekek. Hiányozna a terhes 
gondozás is, de amikor egy kisbaba megszületik, az is nagyon csodálatos dolog, hogy végigkísérheted a 
fejlődését, segédkezhetsz a gondozásában. Egy védőnőnek nincs hétvége sem, mert olyankor is sokszor 
kapok telefont, csak annyit, hogy elindult a kisgyerek, vagy megette ezt vagy azt az ételt. És most már 
azok szülnek, akiket születésük óta ismerek, akikkel kezdtem itt Sávolyon dolgozni 1986-ban.  
- A huszonöt év hosszú idő. Mi a véleményed, mennyire változtak a családok körülményei, mennyit 
változott a gondolkodásmód, az emberek maguk? 
Szerintem a problémák ugyan azok maradtak, csak súlyosabbá váltak. Alapjában az emberek sem változtak, 
inkább csak a körülmények. A nyugdíjas ugyanúgy nem tudja magát eltartani, munkanélküliség van, és a 
létbizonytalanság még nehezebbé teszi az életet. Mikor mi dolgozni kezdtünk, akkor azt hittük, hogy biztos 
a munkahely, de ez mindig bizonytalanabbá és nehezebbé vált az elmúlt évek során. Az akkori anyagi 
tartalékok már rég elfogytak, egyik hónaptól a másikig élnek a családok, sőt nagyon sokan hitelből tartják 
fenn magukat, amiből nem tudnak kilépni. Ezt sokszor a fiatalok nem gondolják végig, főleg a 
gyerekvállalásnál gondolkodnak felelőtlenül. Ha megszületik a baba, akkor bizony nagyon nehéz helyzetbe 
kerülnek. Régen nem volt ennyi válás, a gyerekek helyzete talán biztosabb volt. Mostanra ez megváltozott. 
És a védőnő ebben is segíthet, ha csak beszélgetéssel is, de a gyerekek érzik, hogy bizalommal 
fordulhatnak hozzám, és ha úgy látom, akkor továbbküldöm más szakemberhez. 
Kiskorú terhes egyre kevesebb van. A betegségeket is igyekszünk minél előbb kiszűrni. 
   - Az évek alatt sok érdekes emberrel találkozhattál. Mesélj el egy-két emlékezetes esetet, 
természetesen név nélkül.  
- A versenyekkel kapcsolatban jut eszembe most egy eset, amikor az egyik vöröskeresztes szervező jött 
oda hozzánk és mondja: Tudjátok mit hallottam? Itt vannak a sávolyiak, mi mehetünk is haza! Tekintélyünk 
volt a versenyeken.  
- Mivel töltöd a szabadidődet? Van-e valamilyen hobbid, a munkádon kívül? 
- Szabadidőm nem sok van. Imádok olvasni, mindenolvasó vagyok. Kötni és hímezni is szoktam, de ez már 
egyre kevesebb. Szeretek kirándulni is. Vannak állataink, van hegyünk, ott is folyamatos a munka. A 
konyhában is szeretek tevékenykedni, szívesen sütök süteményt. Így az otthoni kikapcsolódás sem 
egyhangú.  
- Köszönöm szépen a beszélgetést! További jó egészséget, és sikeres munkát kívánok neked! 
                                                                                                                                              Pálfi Lászlóné 
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A FALUBAN MINDENKI ISMERI RINKÓCZI IMRÉT, AKI SÁVOLYON TELEPÜLÉS 
KARBANTARTÓKÉNT DOLGOZOTT. 2010. DECEMBER 31-TŐL NYUGDÍJAS. 
MEGKERESTEM IMRÉT, HOGY BESZÉLGESSÜNK KICSIT AZ ELMÚLT ÉVEKRŐL. 

-Mióta dolgozott az Önkormányzat alkalmazásában? 
1999. március 1-től dolgoztam itt, miután elődöm, Mátés Józsi 
bácsi nyugdíjba vonult. Ő sok hasznos tanáccsal ellátott, mivel én 
ezelőtt ilyen munkát nem végeztem, de aztán szépen belejöttem. 
Ezt megelőzően gépkocsivezető voltam a helyi termelő 
szövetkezetben. Mikor a tsz megszűnt, én is a munkanélküliek 
táborát gyarapítottam. Volt benne részem, milyen érzés, amikor 
valakinek nincs munkahelye. Jött ez a lehetőség, gondoltam, 
megpróbálom, fel is vettek. Kicsit tartottam ettől a munkától, de 
az akkori polgármesternek, Egyed Józsefnek köszönhetőn 
sikerült beilleszkednem. Ő elég rugalmasan kezelt, de ettől 
függetlenül a munkát el kellett végezni. Igaz, hogy nem 

tartoztam közvetlenül a körjegyzőhöz, de ő is segített beilleszkedni. Közben jött egy új 
polgármester, Bobek József István úr személyében. Ő is nagyon rendes volt velem szemben, 
csak a legjobbat mondhatom róla. A munkát megkövetelte minden dolgozótól, abban nem volt 
elnéző. Most már elmerem mondani, hogy az első időszakban gondolkodtam rajta, hogy ez 
mégsem nekem való munka. Aztán mégiscsak maradtam és nem bántam meg.  
-Mi volt pontosan a feladata?  
Ami azt illeti, itt nagyon sokféle munkát kellett elvégezni. 
Elsősorban a falu kaszálása, kéthetente tavasztól-őszig. A 
temető tisztántartása, rendbetétele úgyszintén hozzánk 
tartozott. Többes számban beszélek, mert nem egyedül 
voltam, nem is bírtam volna ekkora területtel. Aztán a foci 
pálya, a kispálya, ami most rét, az állomási út és a 
rakottyai út is önkormányzati munkaterület, ezeken is 
végeztük a tisztítást, a kaszálást, a mindennapi munkákat. 
Jött a virágosítás, a villanyoszlopokon is, ami minden 
másnapi öntözést jelentett. Árkok, átereszek tisztítása. Télen a hó adott munkát, a hótolást. A 
fiúk a járdán tolták le, majd síkosság mentesítőt szórtak rá. Mikor volt idő rá, fát vágtunk, amit 
kiosztottak az idősek és rászorulók között. Hozzám tartozott többek között a gépek javítása, 
karbantartása is. Ebben nagyon sokat segített Vida Tibor, itt is megköszönöm neki. Amikor 
Gáspár Ferenc, az ebédes sofőr szabadságon volt, ebédet hordtam. Nem is lehet itt mindent 
felsorolni, annyi mindent kellett elvégezni. Az emberekről is néhány szót mondanék. Első 
időszakban egyedül voltam, néha el voltam csüggedve, mert egy embernek sok volt ez a munka. 
Majd jött Herczegh Imre, de már ő is nyugdíjas. Közben felvették Bogdán Lászlót, aki még 
mindig itt van az önkormányzatnál. Ha volt rá lehetőség, akkor vettek fel közmunkásokat. És 
velük együtt végezve a munkát már kicsit könnyebben voltam.  
-Sokszor öt-hat ember is dolgozott a keze alatt. Többször fényképeztem a csapatot 
különböző munkák során, és láttam, hogy mindig végtelen türelemmel, jóindulattal fordult 
az emberek felé. Gondolom, ezt a figyelmet vissza is kapta.   

Ugyanúgy kellett dolgoznom, mint a csapat többi tagjának. 
Ha a munka úgy alakult, én is beálltam árkot ásni. Igaz, 
többször változott a brigád összetétele. Én mindegyik 
csapattal meg voltam elégedve, nem tudok semmi rosszat 
mondani rájuk. Ők se énrám, úgy gondolom, mert nem 
vagyok egy kiabálós típus. Ennek ellenére, mindent 
megcsináltak, amire megkértem őket. Nem éltek vissza a 
helyzettel. Néha voltak kisebb gondok.    
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Előfordult, hogy több pihenő időt tartottak, de másnap behozták a lemaradást. Nekem is a 
polgármester úr volt a közvetlen főnököm, de mivel elég sokszor távol volt, megbízott, hogy 
figyeljek a fiúkra, lányokra. A virágszigeteket két asszony gondozta.  Intézte a falu ügyeit, 
főleg a motorpályát, többször is előfordult, hogy éjjel-nappal ment.  
A faluban mindennapos téma a motorpálya az emberek között. Én szeretném, ha mielőbb 
elkészülne. Gondolom, más is így van vele. Néhány szót a polgármesterről. Amióta ő irányítja a 
falut, sokat fejlődött a község. Elkészült a szennyvízcsatorna a tisztítóval, amiért a lakosságnak 
nem kellett fizetni, ezt a motorpálya építőinek is köszönhetjük. Aztán itt van a virágosítás a 
faluban. Minden évben falunapot rendezünk, szóval zajlik az élet. Mindehhez a képviselő-testület 
együttműködése is kell, mert csak közösen tudják eldönteni, mi az, ami a legjobb a falunak.  

A gépparkról is pár szót. Szépen alakul, minden 
évben gyarapodik a számuk. Mindig olyan gépet 
szereznek be, ami megkönnyíti az emberek 
munkáját. Itt van az új traktor is, amivel én 
dolgoztam, ezt nagyon megbecsültük, Ezzel nagyon 
sokféle munkát meg lehet oldani: kaszálás, hótolás, 
földhordás, virágöntözés, boronálás, focipálya 
hengerezés, satöbbi. Amíg nem volt ez a traktor, 
addig kézi motoros kaszával kaszáltam. Sokszor 
besegített az állomási út kaszálásába Horváth 
Elemér és Kovács Emil is. Nem is kellett nekik 
szólni. A hó tolásban Kovács Norbert segített. A 

mezei dűlőutak kaszálásában Herczegh László és Christoph Schmid gépei könnyítették a 
munkámat. Famunkákban pedig Domsa József volt sokszor a segítségemre.  
Sokan segítettek tehát, köszönet érte mindenkinek.  
Többen kérdezték, hogy miért nem maradtam még tovább dolgozni? Én úgy éreztem, hogy abba 
kell most hagynom, mert ha még maradok, akkor az, az egészségem rovására megy. A fiatalkori 
motorozás örömei most „jelentkeznek”, az ízületeim érzik az akkori sok hideget.   Sajnáltam a 
gépet is, és szerettem ezt a munkát is. Jó volt a társaság is. Ha kellek, és hívnak, időm és 
egészségem is engedi, akkor szívesen bemegyek segíteni, ha tudok.  
- Hogy érzi magát nyugdíjasként, mivel telnek a napjai?  
Hát, ami azt illeti, most sem pihenek eleget, mindig akad valami elfoglaltság: vannak állatok 
itthon, azok gondozása, etetése, fa 
fűrészelés, bolti bevásárlás. Van egy kis 
földem, azt is el kell munkálni. Szóval, nem 
unatkozom. Furcsa, hogy nem kell menni 
minden nap időre, de majd hozzászokom. Nem 
mondom, hiányzik az önkormányzati gép, de 
mivel van sajátom, némileg pótolja azt. Most 
jobban tudom a tervezni a saját munkámat, 
ami sokszor elmaradt a falu miatt.  
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a 
polgármester úrnak, a körjegyző asszonynak, a 
képviselő-testületnek, a körjegyzőségi és 
önkormányzati dolgozóknak, mindenkinek, akik 
segítették a munkámat.  
További jó egészséget és jó munkát kívánok mindenkinek. 
 
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánom, hogy sok-sok éven át élvezhesse még jó 
egészségben a nyugdíjas életet!                                                  Pálfi Lászlóné 
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SIKERÜLT AZ ÚJ TELEPÜLÉS KARBANTARTÓT KINEVEZNI. 2011. JANUÁR 1. ÓTA DULCZ 
GUSZTÁV LÁTJA EL EZT A MUNKAKÖRT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL BESZÉLTEM MEG VELE A 
TALÁLKOZÓT, ÉS ÜLTÜNK LE BESZÉLGETNI.  
- Sávolyon nem sokan ismerik, ezért arra 
kérem, hogy mutatkozzon be, meséljen 
magáról, meséljen a családjáról! 

-1969. február 4-én 
születtem 

Budapesten. Az 
általános iskolai 

tanulmányaimat 
Ráckevén végeztem 
és utána az ottani 
Ady Endre 

Gimnáziumban 
érettségiztem 1987-

ben. Majd autófényezőnek tanultam és 
ebben dolgoztam sok-sok éven át. aztán 
dolgoztam az építőiparban, 
Németországban. Ezek után 1996. április 
elsején helyezkedtem el a Tököli 
Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtási 
Intézetében, és 2010. március 1-ig 
dolgoztam ott. Van két gyermekem. Mirtill a 
lányom, ő első osztályos gimnazista, a fiam 
Gusztáv Alex, ő 5 osztályos általános 
iskolás. Ők az édesanyjukkal Ráckevén 
élnek, ugyanis 8 éve elváltunk. A válásom 
után, 6 éve találkoztam a jelenlegi 
párommal, Németh Nikolettával. A szüleim is 
Ráckevén élnek, Az édesapám 67 éves, az 
édesanyám 64, és van egy húgom, aki 
jelenleg New Yorkban él.  
- Úgy tudom, hogy családi szálak kötik 
Sávolyhoz. Mik is ezek pontosan? 
- Az édesanyám sávolyi lány volt, Horváth 
Ferencné Tütősi Sarolta lánya. Annak idején 
az általános iskolai nyarakat mindig itt 
töltöttem a nagyszüleim tanyáján. Onnan 
nem jártunk be a faluba, nem sok lehetőség 
adódott a falubeli gyerekekkel 
megismerkedni, de az elmúlt hat év alatt, 
amióta a Nikivel együtt vagyunk, rengeteg új 
ismerőst szereztem itt Sávolyon, sok 
embert megismertem.  
- Mi késztette arra, hogy jelentkezzen erre a 
munkára? Milyen elképzelései, tervei vannak 
evvel kapcsolatban? 
- Az elsődleges motivációm az volt, hogy le 
tudjak itt telepedni Sávolyon, állandó 
jövedelemmel meg tudjam teremteni a közös 
életünk alapjait Nikivel. Mint már mondtam, 
hat éve lesz április elsején, hogy együtt 

vagyunk, és eddig távkapcsolatban éltünk. 
Szeretnénk összeköltözni, ténylegesen 
közös életet élni. Úgy néz ki, hogy sikerül 
albérletet is találnunk, és adottak lesznek a 
közös élet feltételei.  
A másik motivációm az volt, hogy nekem 
eddig mindig zárt-, helyhez kötött 
munkahelyeim voltak, ez a munkakör viszont 
szabadabb mozgást tesz lehetővé.  Kint 
vagyunk a természetben, nem zárt helyen 
tevékenykedünk, nem unalmas, nem 
egyhangú. Szeretek a gépekkel is 
foglalkozni. Ha valamilyen javítás, szerelés 
adódik, azt is szívesen elvégzem.  
- Mi a feladata pontosan?  
- Jelenleg egy állandó, és két közmunkás van 
velem együtt az önkormányzat 
alkalmazásában.  A feladatom, amellett, 
hogy magam is végzem a munkát, felügyelem 
és irányítom az embereket, megszervezem a 
munkavégzést. Feladatunk a község teljes 
rendben és tisztán tartása, a fűnyíráson át 
a szemétszedésig, és természetesen vannak 
alkalmi, időközi munkák is, amiket szintén el 
kell végezni. Három hónapos próbaidőre 
vettek fel erre a munkára, és 
természetesen azon vagyok, hogy 
megfeleljek az elvárásoknak, és hosszútávon 
is sikerüljön a községért dolgoznom.  
- Van- e hobbija, mivel tölti szívesen a 
szabadidejét? 
- A horgászat az a hobbi, amit még most is 
szívesen csinálok. A fiamat is el szoktam 
vinni magammal, de az utóbbi időben őt is 
megfertőzte a számítógép, nehéz otthonról 
kimozdítani. Régebben szertornáztam, 
önvédelmi sportokat űztem, de a gyerekeim 
születése után erre már nem nagyon volt 
lehetőségem. A büntetés végrehajtásban 
pedig nagyon kiszámíthatatlan volt a 
beosztás, ott nem nagyon lehetett tervezni 
előre, és sokszor kellett helyettesíteni, így 
a szabadidőm egyre kevesebb lett. 
Remélem, hogy most már több szabadidőm 
lesz, és több idő jut a kikapcsolódásra. 
Köszönöm a beszélgetést! 
További jó egészséget kívánok a 
munkájához! 
                                Pálfi Lászlóné 
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EBBEN AZ ÉVBEN ÁPRILIS 24-25-ÉN LESZ A HÚSVÉT. A NAGYBÖJTI IDŐSZAK ÉS A 
MÉG HÁTRALEVŐ IDŐ TESZI AKTUÁLISSÁ, HOGY MEGEMLÉKEZZÜNK ERRŐL A 
KÖZELGŐ ÜNNEPRŐL ÉS A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOKRÓL 
 
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának 
emlékére. 325-ben a niceai zsinat a keresztény Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 
21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a 
Húsvét ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai 
böjtjének emlékére, a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje. 
A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való 
bevonulásának emlékére. Jézus szamárháton érkezett a városba. A főpapok úgy döntöttek, hogy 
tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus 
tanítványai körében költötte el. 

Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: 
"Vegyétek, ez az én testem", és bort, mondván: 
"Igyátok, mert ez az én vérem."   A vacsora után 
Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s 
arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A 
tanítványok azonban elaludtak. Itt a Getsemáné 
kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét 
a katonáknak, akik elhurcolták. 
Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, 
istenkáromlással vádolták, Péter pedig, aki 

leghűségesebb tanítványa volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius 
Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. A tömeg Jézust 
bűnösnek ítélte, Pilátus pedig megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus halála nem az ő 
kezéhez tapad.                                   
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt 
tartják: a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. 
Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas 
rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény 
ember lábát.  
Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, 
hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott. 
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében 
a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban 
az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a 
passiójátékok, élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. 
Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a 
keresztút (Via Crucis) stációit. 

Nagyszombaton 
véget ér a 40 
napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. 
Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a 
víz- illetve tűzszentelés. Katolikus 
templomokban a gyertyát a megszentelt tűz 
lángjáról gyújtják meg. Jellegzetes szokás még 
a feltámadási körmenet szombat estéjén. 
Húsvét vasárnapján a kereszténység Jézus 
feltámadását ünnepli. 
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ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEBBEN! 

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

A jó idő beköszöntével elszaporodtak területünkön is a kullancsok. 
Amit a kullancsról érdemes tudni: 

Hazánkban két kullancsfaj terjedt el. Az egyik a közönséges 
kullancs, a másik a kutya kullancs. 1-4 milliméter nagyságúak, de 
vérrel teleszívott állapotban babszem nagyságúra is 
megduzzadhatnak. A közönséges kullancs szemmel nem 
rendelkezik, elülső lábain egy speciális érzékszerv található, 
amellyel érzékeli a melegvérű szervezetek szénmonoxid 
kibocsátását. A kullancs számára az ideális élettér a nyirkos, 
nedves, árnyékos aljnövényzet. A nem látó kullancsfajok 1-1,5 

méter magasságig másznak, onnan pottyannak áldozataikra. Miután rákerült a bőrre, megkeresi a 
vérszíváshoz számára legmegfelelőbb helyet, ormányával behatol a bőrbe, és először a 
nyiroknedveket szívja, 4-6 óra elteltével kezd csak a vér szívásába. Ennek időtartama függ a 
kullancs nemétől, fejlettségi állapotától. Például a peterakásra készülő kullancs hetekig csünghet 
áldozatán. A folyamat fájdalommentes. Kirándulások, hosszabb túrák után érdemes 
kullancsvizitet tartani. Eltávolítása kullancs eltávolító csipesszel történjen. Előfordul, hogy a 
feje beszakad, nem kell megijedni, az már nem fertőz.  
A kullancs több száz betegség terjesztésére képes, de csak töredékük veszélyes. A legritkább, 
de legveszélyesebb az agyhártya- és agyvelőgyulladás, a kullancs által hordozott vírus okozza. 
Lappangási ideje 21-24 nap. Ezt követően magas láz és izomfájdalmak jelentkeznek, mely pár nap 
alatt szűnik. 1-2 napos tünetmentesség után ismét magas láz, fejfájás, szédülés, hányás alakul ki, 
és megjelennek az idegrendszeri tünetek: bénulás, légzésleállás. A betegséget okozó vírus ellen 
nincsenek gyógyszereink, viszont a betegség megelőzésére létezik védőoltás. A védőoltást az év 
bármely időszakában meg lehet kezdeni. Menetrendje: az első oltás után 1 hónap múlva, majd 9-
12 hónap múlva emlékeztető oltások szükségesek. Ezt követően 3 évente javasolt emlékeztető 
oltás. Csecsemőknél elég 1,5 éves kor után kezdeni az oltássorozatot.  
A kullancsok által terjesztett másik leggyakoribb betegség a LYME-borreliosis.  A Lyme-kór 
szinte soha nem jár lázzal, az első tünet a csípés helyén kialakuló Lyme-folt, mely piros és 
napról-napra széli részein növekszik. A betegség késői 
fázisában, hetekkel-hónapokkal a csípés után szívizom 
nagyobbodás, arcideggyulladás, nagyízületi gyulladás alakulhat ki. 
A betegség hosszabb időtartamú antibiotikum kúrával 
gyógyítható. Védőoltás nincs ellene.  
A kullancsok kedvelt behatolási helyei felnőtteknél a térdhajlat, 
hónaljárok, gyermekeknél a fül mögötti terület és a hajas 
fejbőr. Kerti munkáknál, kirándulásokon, érdemes a nadrágszárát a zokniba, a pólót, az inget a 
nadrágba betűrni. Hosszú hajúaknak tanácsos a haj összekötése.  
Az ősz eljöttével a kullancsok is felkészülnek a télre, behúzódnak az avar alá, ezért érdemes a 
lehullott leveleket összegereblyézni és elégetni. Nyáron pedig a rendszeres fűnyírással vehetjük 
elejét a kullancsok terjedésének.   
Kérem, hogy vegyük komolyan a kullanccsal kapcsolatos odafigyelést, és ellenőrizzük gyermekeinket, 

magunkat, és még a kutyánkat is kirándulások, kerti munkák, séták után, mert jobb félni, mint 
megijedni. Köszönjük a hasznos tájékoztatást! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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VINCE-NAPI BORKÓSTOLÓ 

Negyedik alaklommal szerveztem meg Sávolyon a borkóstolót. A korábbi évek színhelye a volt Posta épülete 
volt, ez alkalommal a Kultúrház adott helyet a 
rendezvénynek. A helyszínváltozás oka volt, hogy a 
Sávolyi Dalkör meghívást kapott, lehetőséget 
adtunk, hogy előadják „boros” nótáikat. Molnárné 
Csécs Ágnes 13 borral, jókedvvel kapcsolatos 
nótával készítette fel a Dalkört a tél folyamán. 
Ezt a nagyszerű előadást láthattuk, hallhattuk.  
Számomra nagy örömöt jelentett Dr. Duró Ildikó 
háziorvosunk előadása a bor jótékony hatásairól. 
Az alapos felkészülést lelkes előadásban 
hallhattuk. A szőlő és bor élettani szerepét, 
egészségre gyakorolt hatását sok oldalról 
világította meg, de szólt a mértéktelen 
borfogyasztás káros hatásáról is.  
Mottó: az első pohár az egészségé, a második 
pohár a jókedvé, a harmadik pohár a gyalázaté.  
A borverseny megkezdése előtt gyertyagyújtással 
és felállással emlékeztünk meg a három éve 
elhunyt barátunkról, Simon Józsefről. 
A borkóstolóra 12 vörös, és 7 fehér bort hoztak a 
sávolyi boros gazdák. A hagyományoknak 
megfelelően társadalmi zsűrik bíráltak. Az öt 
csoport értékelése alapján a következő eredmény 
született: fehér borok közül Kozma Lajos, Simon 
Lajos és Tóth Kálmán bora volt a legjobb. A vörös 
borokból Szabó Ernő, Kovács József, Tombor 
Zoltán bora ízlett a legjobban. A gratulációk után 
a gazdák saját boraikat kínálták. Ezután hallhattuk 
a Sávolyi Dalkör második blokkjának előadását, ami 
már igazi „boros” hangulatban telt. A kóstoló alatt 
sajt, alma, sütemények szívták magukba az 
alkoholt. Az elvégzett érdemi munka után került 
sor a finom vacsorára. A menü vaddisznópörkölt 
volt, melyet a szervező ajánlott fel. Egyed László 
és Mulasics Attila készítették el. Köszönjük, finom 
volt, aranyérmes! A vacsora és a borozgatás során 
közelebb kerültek egymáshoz az asztaltársaságok 
és fergeteges jókedv kerekedett. A Dalkör, mint 
hangulatfelelős, kitűnőre vizsgázott, mindenki jól 
érezte magát. Szeretnék, ha egy év múlva újra 
megrendezésre kerülne a Vince napi borkóstoló. A 
jól sikerült rendezvényt köszönöm a Sávolyi 
Dalkörnek, Dr. Duró Ildikó háziorvosunknak, a 
Sávolyi Önkormányzatnak. A finom süteményeket a 
boros gazdáknak és a Dalkör tagjainak. A 
regisztrációt és az értékelést Málovics Józsefnek. 
Szeretném, ha hasonló rendezvények hoznák 
közelebb a sávolyi embereket, igény van rá.  
 

„Borban az igazság, borban a vigasz, 
Borban a felejtés, borban a tavasz…” 
Itt a tavasz, kezdjünk a szőlőműveléshez, hogy egy év múlva újra finom borokat kóstolhassunk!  

Tóth Kálmán borász 
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Mostanában nagyon divatossá vált a sütés nélküli sütemények 
készítése. Csak keverni-kavarni, főzni, mártogatni, összerakni 
kell a kellékeket, majd hűteni, és a végeredmény finom 
csemege. Ebben a rohanó világban úgy gondolom, hogy 
hasznos, ha ilyen tippeket ajánlok Önöknek. A recepteket 
kedves kolléganőimtől Tóthné Lakatos Gyöngyitől, Szépné 
Fodor Edittől, Méri Istvánnétól és Medvésy Esztertől 
gyűjtöttem, valamennyi kipróbált, többször is elkészített, 
továbbadott recept.  

A közelgő húsvétra is lehet belőlük válogatni.   
 

NÉGER PUSZI 
Hozzávalók: fél kiló háztartási keksz, fél kiló porcukor, 4 db 
tojás, 10 dkg kakaó, 25 dkg margarin. 
Elkészítés: A margarint összevágjuk, és lassú tűzön 
felolvasztjuk. Amikor felolvadt, akkor beletesszük a tojásokat, 
a kakaót és a cukrot. Jól elkeverjük és felfőzzük krémnek. A 
kekszet apróra tördeljük (nem daráljuk!), egy nagyobb tálba 
tesszük. Az elkészült kakaós keveréket ráöntjük, és ezzel is jól 

összekeverjük. Az előre becukrozott gyúródeszkára evőkanállal csomókat rakunk belőle, 
tetejére kókuszreszeléket hintünk, és hagyjuk kihűlni.  
 

TÚRÓS-GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉNY 
25 dkg túrót 1 dl tejjel összekeverünk, 1 vajat a mikróban 
kicsit megpuhítunk, és a túróhoz adjuk. 1 dl tejben 3 kávéskanál 
zselatint elkeverünk, felforraljuk, és amikor kihűlt, a 
masszához keverjük. 2 dl Hullala tejszínhabot felverünk, és ezt 
is a krémhez keverjük. Egy tál aljára rumos tejbe áztatott 

babapiskótát rakunk le, erre jön a krém fele, aztán újra egy sor piskóta, és a krém másik fele. A 
tetejére lecsepegtetett befőttet (barack, ananász), vagy friss gyümölcsöt (pl. kivit) rakunk, és 
jól kihűtve tálaljuk.   
 

HABOS GESZTENYETORTA 
Hozzávalók a tésztához: két csomag gesztenyemassza, 18 dkg 
kakaós omlós keksz, 8 dkg hideg vaj. 
A krémhez: két csomag vaníliás pudingpor, 8 dl tej, 15 dkg vaj, 10 
dkg cukor, 1 tojás sárgája, 1 csomag babapiskóta, 2 dl kávé.  
A tetejére: 5 dl tejszín, 1 evőkanál porcukor, kakaópor, vagy 
csoki reszelék 
Elkészítés: A kakaós kekszet ledaráljuk, összekeverjük a 
kiolvasztott gesztenyemasszával és a felkockázott hideg vajjal. 
Belesimítjuk egy 22-23 cm-es tortaforma aljába.  
A pudingporokat megfőzzük a tejjel és a cukorral, ha kihűlt, 
hozzákeverjük a tojássárgáját és a vajat. Addig keverjük, amíg 
szép sima nem lesz a krém. A babapiskótákat belemártjuk a 
kávéba. A krém felét a gesztenyés alapra simítjuk, beborítjuk a 
kávés piskótákkal, majd befedjük a maradék krémmel. 3-4 órára 

behűtjük. A tejszínből kemény habot verünk a cukorral. Rásimítjuk a torta tetejére, meghintjük 
tortareszelékkel, vagy vaskos kakaópor-réteget szórunk rá.  Óvatosan kivesszük a 
tortaformából és már tálalhatjuk is! 
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KÓKUSZTEKERCS 
30 dkg darált kekszet összedolgozunk 3 dkg kakaóval, 20 dkg 
porcukorral és 1 dl tejjel. Kókuszos, porcukros deszkán 
kisodorjuk, és megtöltjük az alábbi töltelékkel: 20 dkg 
porcukrot simára keverünk 1 RAMA-val, hozzáadunk 1 csomag 
kókusz reszeléket. Rákenjük a kisodort masszára, feltekerjük, 
és alaposan lehűtve szeleteljük.  
 

RAFAELLO (kb.50 darab) 
50 dkg cukrot, 2 dl vizet, 1 RAMA-t kikeverünk, s addig 
főzzük, amíg a cukor elolvad. Ez után apránként, hogy ne 
csomósodjon, belekeverünk 25 dkg kókuszreszeléket, és 50 
dkg tejport. Gombócokat formálunk, a közepükbe tehetünk 
mogyorót, mandulát, vagy meggyet. Kókuszreszelékbe 
forgatjuk.   
Mutatósan tálalhatjuk, ha apró bonbonos papírokba 
tesszük.  
 

CITROMJÓ 
Két doboz nagy tejfölt (450grammos, 20 %-os!), 12 evőkanál 
porcukrot, 2 vaníliáscukrot géppel jól összekeverünk, és 
hozzákeverjük 3 közepes nagyságú citrom levét és lereszelt 
héját. 2 csomag tejszínhabport előírás szerűen elkészítünk, és 
óvatosan belekeverjük a krémbe. Előveszünk egy csomag 
babapiskótát. Egy nagyobb magasabb oldalú tálba rakunk a 
krémből, rá babapiskóta, addig rétegezzük, amíg el nem 
fogynak a hozzávalók. Az utolsó réteg krém legyen.    

Tetejét díszíthetjük egy felkarikázott citrommal.  (Bármilyen más gyümölccsel is készíthetjük.) 
 
ÁLOMPUDING 
5 dl tejet, 1 vaníliás pudingport, 1 vaníliás cukrot megfőzünk. 5 dkg reszelt 
étcsokoládét és 2 teáskanál instant kávét a félig kihűlt pudinghoz keverünk. 
1 csomag tejszínport felverünk, és azt is hozzáadjuk. Tálkákba, vagy 
kelyhekbe merjük, és alaposan lehűtjük. Tálalás előtt csoki reszelékkel, 
gyümölccsel, vagy tejszínhabbal díszíthetjük.  

 
 ALBERTKEKSZES 
Hozzávalók: 2 nagy csomag Albert keksz, 25 dkg RAMA, 20 dkg cukor, 3 
evőkanál rum vagy aroma, 2 csomag vaníliás cukor, 3 dkg kakaó, 2 csoki 
puding, fél liter tej 
Elkészítés: Állandó keverés mellett a hozzávalókat lassú tűzön felfőzzük. 
Melegen összeragasztjuk a kekszeket a krémmel. Alufóliába csomagoljuk 

és 1 napot a hűtőben hagyjuk állni. Átlósan szeleteljük, így lesz szép csíkos. 
KAKAÓS KRÉMMEL TÖLTÖTT OSTYALAP  
Hozzávalók: 20 dkg cukor, 20 dkg darált dió, 2 egész tojás, 25 dkg 
margarin, 4 evőkanál kakaó, 2 csomag ostyalap 
Elkészítés: A hozzávalókat gőz fölött összefőzöm, és ezzel a krémmel 
töltöm a lapokat. Egy éjszakára a hűtőbe tesszük, éles késsel 
szeleteljük.  
Eredményes próbálkozást, kellemes kóstolást, sütizést kívánok! 
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EZ ÉV FEBRUÁR ELSEJE ÓTA 12 SÁVOLYI LAKOS DOLGOZIK A KÖZMUNKA KERETEIN BELÜL A SZOMBATHELYI 
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL. FELADATUK, HOGY A SÁVOLYI VASÚTÁLLOMÁSTÓL DÉLRE, A 
SÍNEKTŐL NYUGATRA ESŐ TÖLTÉS MENTÉN A CÖLÖMPÖS ÁROKIG KIPUCOLJÁK, RENDBE TEGYÉK A TÖLTÉS 
SZÉLÉT. A BEHAJLÓ ÁGAKAT, VASTAG TUSKÓKAT KISZEDIK, LEVÁGJÁK, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN LEHETŐVÉ 
VÁLJON A GÉPPEL KASZÁLÁS. A VASTAGABB ÁGAKAT ELSZÁLLÍTJÁK, A VÉKONYABBAKAT A GYEPŰ OLDALÁRA 
HÚZKODJÁK. MÁRCIUS 1-ÉN LÁTOGATTAM MEG A CSAPATOT, A TAVASZ ELSŐ NAPJÁN. AZ IDŐJÁRÁS NEM 
VOLT ÉPPEN TAVASZI, DE ENNEK ELLENÉRE DOLGOZTAK. AZ ELMÚLT MÁSFÉL HÓNAP ALATT SIKERÜLT 
KIPUCOLNIUK AZ EGÉSZ SZAKASZT, ÉS AHOGY A KÉPEKEN IS LÁTSZIK, PÁRHUZAMOSAN HALADNAK A 
TÖLTÉS KÉT OLDALÁN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKATÁRSAI FOLYAMATOSAN DOLGOZNAK AZON, HOGY SZÉPÜLJÖN A KÖZSÉG. 
KITISZTÍTOTTÁK A TEMETŐ MELLETTI GYEPÜSZÉLT. RENGETEG, TEMETŐBŐL ÁTDOBÁLT SZEMETET SZEDTEK 
KI A KERÍTÉS MELLŐL. KIVÁGTÁK A NAGYOBB FÁKAT, TUSKÓKAT, HOGY TUDJÁK MAJD GÉPPEL KASZÁLNI. 
MIVEL MOST SZÉP TISZTA LETT EZ A RÉSZ, REMÉLJÜK, HOGY SENKINEK NEM JUT ESZÉBE ODADOBÁLNI A 
SZEMETET. ARRA VALÓK A TEMETŐBEN ELHELYEZETT HULLADÉKTÁROLÓK... MEGTISZTÍTOTTÁK A SÁMSONI 
ÚT FELŐLI BAL OLDALI FALUSZÉLT IS. EZEN A RÉSZEN A TUSKÓKAT IS KISZEDIK MAJD, ÍGY ITT IS 
KÖNNYEBB LESZ A TERÜLET FOLYAMATOS TISZTÁN TARTÁSA. 
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2011. MÁRCIUS 19-ÉN, A LESELEJTEZETT KÖNYVEKET KIÁRUSÍTOTTUK A KÖNYVTÁRBAN. NAGYON ÖRÜLTÜNK, 
HOGY SOKAN ÉRDEKLŐDTEK, ÉS MAJDNEM MINDENKI VÁSÁROLT IS. 23 EZER FORINT JÖTT ÖSSZE, AMIT 
MAJD ÚJ KÖNYVEK VÁSÁRLÁSÁRA HASZNÁLHATUNK FEL. A KEZDEMÉNYEZÉSNEK SIKERE VOLT, ÍGY 
SZEPTEMBERBEN ISMÉTELTEN TARTUNK KÖNYVVÁSÁRT. TERMÉSZETESEN ELŐTTE IDŐBEN ÉRTESÍTÜNK 
MINDENKIT. KÖSZÖNÖM MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK, HOGY HOZZÁJÁRULT A VÁSÁR SIKERÉHEZ! (Pálfi Lászlóné) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2011-BEN IS! KEDVES 
SÁVOLYI ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK 
ROKONOK, BARÁTOK! KÉREM, HOGY 2011-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 2011-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.  

 
H I R D E T M É N Y 

 Értesítjük a lakosságot, hogy 2011. április 6-án, szerdán 7.00 órától 9.00 óráig 
a  Körjegyzőség udvarán lesz az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása.   
Kérjük, hogy mindenki hozza magával az eb oltási könyvét. Az oltás díja 3.200 Ft. 
Az állatorvos csak bejelentés alapján végez háznál oltást. A háznál történő oltás díja 
egy eb esetén 3.700 Ft, minden további eb után 3.200 Ft. Az az állattartó, aki az 
oltási kötelezettségének nem tesz eleget, 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 



 18

sújtható. P Ó T O L T Á S: 2011. április 19-én, kedden 7.00 - 7.30 óráig a 
szokott helyen.                                                                                    Körjegyzőség 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

2011. MÁRCIUS 25-ÉN VÉRADÁS VOLT SÁVOLYON A 
MAGYAR VÖRÖSKERESZT SOMOGY MEGYEI 
SZERVEZETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN. SIKERÜLT 
BESZÉLGETNEM SEBREK CSILLÁVAL, A SZERVEZET 
KÉPVISELŐJÉVEL.   

Ki adhat vért? 
A véradásra való alkalmasság eldöntése orvosi feladat. Azok a donorok alkalmasak 
teljes vér adására, akik megfelelnek az alábbi szempontoknak: 
-életkoruk első véradásnál 18-60 között van, rendszeres véradás esetén a felső 
korhatár 65. életév 
-testsúlyuk legalább 50 kg. 
-általános állapotuk fizikailag és pszichésen is jó 
-nem áll fenn véradásból kizáró ok 

A véradás egyúttal egészségügyi 
szűrés is, ugyanis csak egészséges 
ember adhat vért! 
A Magyar Vöröskereszt 
rendelkezik azzal az 
ismeretanyaggal, tapasztalattal és 
szervezett aktíva hálózattal, amely 
alkalmas a biztonságos vérellátás 
elveinek a terjesztésére, a véradók 
toborzására és megtartására. 
Mit tud tenni a Magyar 
Vöröskereszt annak érdekében, 
hogy minél többen adjanak vért? 
A véradás fontosságának 
elterjesztése nagy feladat, a 
véradók megbecsülésére is 
kiterjedt figyelmet fordítunk, 
véradó ünnepségeken kitüntetjük 
rendszeres véradóinkat. 

Véradástoborzás lehetőségei: 
szórólap, plakátok, névre szóló 
meghívók a véradásra, helyi médiák 
igénybevétele, önkéntesek 
segítsége az új véradók 
megnyerésére. 

Sávolyra mióta szerveznek véradást? 
Sávolyon kb. 20 éve van véradás, régebben nagyobb létszámú volt. A március 25-ei 
véradáson 23 megjelent véradó volt, ebből 20-an adták le és 2 új véradó jelent meg. 
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KÖSZÖNÖM SZÉPEN A TÁJÉKOZTATÁST. TOVÁBBI JÓ EGÉSZSÉGET, ÉS SIKERES 
TOBORZÓ MUNKÁT KÍVÁNOK! KÖZÖS ÉRDEKÜNK, HOGY A VÉRELLÁTÓ KÖZPONTOK, 
ÉS ÍGY A RÁSZORULÓ BETEGEK NE MARADJANAK VÉR NÉLKÜL!             Pálfi Lászlóné 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

MÁSODIK ALKALOMMAL VETT RÉSZT KÉT KORCSOPORTBAN A SÁVOLYI TEKECSAPAT A 
VONYARCVASHEGYEN MEGRENDEZETT HOLLÓSI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENYEN. A 12 
AMATŐR CSAPAT KÖZÜL A SENIOR CSAPAT (TÓTH KÁLMÁN, PÉTER IMRE, KISS LAJOS 
ÉS SCHULLER TIBOR) A MÁSODIK HELYET SZEREZTE MEG. A JUNIOR CSAPAT (EGYED 
ZSOLT, MULASICS ATTILA, SINKOVICS ZOLTÁN ÉS SCHULLER LEVENTE) A NEGYEDIK 
HELYEN VÉGZETT. EGYÉNI TAROLÁSBAN SCHULLER TIBOR ELSŐ LETT, 
TELJESÍTMÉNYÉT KUPÁVAL ÉS A KÖZSÉG BORÁVAL JUTALMAZTÁK. NAGYSZERŰ 
VERSENY, JÓ HANGULAT, EREDMÉNYES SZEREPLÉS! KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET ÉS A 
TÁMOGATÁST!                                                                                                      Tóth Kálmán 

 

25 JELMEZES VERSENYÉVEL ZAJLOTT A FARSANG AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. A SZÉP 
SZÁMMAL MEGJELENT KÖZÖNSÉG NAGYON JÓL ÉREZTE MAGÁT. A 
TOMBOLASORSOLÁSON IS NAGYON SOK AJÁNDÉK TALÁLT GAZDÁRA.  
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S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 

SÁVOLY MINDEN 
POLGÁRÁNAK ÉS 
MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK 

BOLDOG HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁN A 

SZERKESZTŐSÉG. 

 
 

A tervek szerint az idei húsvéton is ünnepi szertartásokra várják a híveket a 
templomba.  

Orvos Levente plébános tájékoztatója alapján  
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN Szentmise az utolsó vacsora emlékére.  

(lábmosás szertartása, oltárfosztás, Jeremiás siralma).  
NAGYPÉNTEKEN Nagypénteki liturgia.  

NAGYSZOMBATON a Húsvét vigíliája (Tűzszentelés, vízszentelés, körmenet). 
VASÁRNAP ételszentelés és ünnepi szentmise.  

HÉTFŐN ünnepi szentmise.  
A konkrét időpontokkal kiegészített pontos programot a hirdetőtáblákon 

megtalálják az érdeklődők.  
Mindenkit szeretettel várnak! 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 

Bogdán Kristóf (szeptember 8.) 

Gaál Zsombor (február 15.)  

Házasságkötések: 

----- 

Halálozások: 
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Tamás István  (élt 76 évet) 

 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
 

KREATÍV HOBBI 
 

2010 SZEPTEMBERÉTŐL NÉMETET TANÍT A SÁVOLYI ISKOLÁBAN MEDVÉSY ESZTER 
KOLLÉGANŐM, AKI MINDEN NAP ÚJ KIEGÉSZÍTŐKKEL: NYAKLÁNCCAL, FÜLBEVALÓVAL, 
KARKÖTŐVEL DOBTA FEL AZ AZNAPI RUHÁIT. EZEK A KIEGÉSZÍTŐK EGYSZERŰEK, ÍZLÉSESEK, 
MUTATÓSAK, ÉS MINDIG A RUHÁJÁHOZ ILLŐEK VOLTAK. NŐKÉNT IS MINDEN NAP 
MEGCSODÁLTAM A „KELLEMES ÖSSZHANGOT”. EGYSZER RÁKÉRDEZTEM, HOGY HOL 
VÁSÁROLJA EZEKET A NEM MINDENNAPI BIZSUKAT. EKKOR DERÜLT KI, HOGY Ő MAGA 
KÉSZÍTI. FŐISKOLÁS KORÁTÓL EZ A HOBBIJA. SZABADIDEJÉBEN GYÖNGYÖKET FŰZ, ÉS 
KREATÍV GONDOLKODÁSÁNAK, SZÍNES FANTÁZIÁJÁNAK, REMEK KÉZÜGYESSÉGÉNEK 
KÖSZÖNHETŐEN SZÜLETNEK EZEK AZ IRIGYLÉSRE MÉLTÓ KOLLEKCIÓK. EGY MAGÁRA ADÓ, 
IGÉNYES NŐNEK NAGYON HASZNOS ELFOGLALTSÁG, EZÉRT IS ÜLTEM LE VELE BESZÉLGETNI. 
SZERETNÉM, HA MEGISMERTETNE MINKET A GYÖNGYFŰZÉS REJTELMEIVEL, S HA ADÓDIK 
ALKALOM, MEGTANÍTANA E HASZNOS HOBBI MESTERFOGÁSAIRA. ÚGY ÉRZEM, A 
GYÖNGYFŰZÉS KORTALAN. A KISLÁNYOK, A NAGYLÁNYOK, AZ ANYUKÁK, DE MÉG A 
NAGYMAMÁK IS KÉSZÍTHETNEK NYAKLÁNCOT, KARKÖTŐT, FÜLBEVALÓT. HA NEM SZERETIK A 
BIZSUKAT, AKKOR AJÁNDÉKNAK SEM UTOLSÓ, A HASZNOS, KELLEMES IDŐTÖLTÉSRŐL NEM 
IS BESZÉLVE.  

 

- Mióta készítesz nyakláncokat, 
karkötőket? 
- 5 éve készítek különféle 
gyöngyékszereket. A főiskolán a 
lakótársamnak szerettem volna egyedi 
ajándékot adni a születésnapjára. 
Egyéniségéhez illő gyöngynyakláncot 
vásároltam neki. Ekkor jött az ötlet, 
hogy hasonlót magam is tudnék 
készíteni. Ezen felbuzdulva találtam 
otthon damilt, vettem különböző színű 

gyöngyöket és készítettem egy nyakláncot.  
- Milyen kellékek szükségesek ehhez a hobbihoz? Költséges-e?      
 - Kellenek gyöngyök, bőrvarró cérna, vagy damil, vagy sodrony, stopper kapocs, szerelőpálca, 
fülbevalóhorog, memóriadrót, csomórejtő, gyöngyfűző tű, rugalmas damil. A hobbyboltokban 
nagy választék van szebbnél szebb, más és más alakú, kisebb-nagyobb gyöngyökből. Valószínűleg 
néhány alkatrész neve ismeretlennek tűnik: 
- Sodrony: Erősebb anyagú, mint a damil, megtartja a formáját, de sokkal sérülékenyebb. Ha 
egyszer megtörik, nem lehet 
visszaállítani eredeti állapotába. Erre 
fűzzük fel a gyöngyöket. 
- Stopper: ez egy szerelőalkatrész. Arra 
szolgál, hogy a gyöngyöket külön-külön is 
rögzíteni lehessen.  
- Szerelőpálca: fülbevalókhoz és 
medálokhoz használható. 
- Memóriadrót: karkötőkhöz használható, 
megtartja a formáját és nem kell 
kapoccsal rögzíteni a végeket. 



 22

Az alapanyagokon kívül szükséges még kisméretű lapos és kúpos fogó is.  Ha szövött 
gyöngytárgyakat, ékszereket szeretnénk készíteni, be kell szereznünk egy szövőkeretet is. Ez a 
hobbi a közepes árkategóriába tartozik, olcsóbban lehet elkészíteni a gyöngyékszereket, mint 
amennyiért vásárolni lehet őket. Inkább időigényes elfoglaltságról van szó.  

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
 
- Milyen érzés viselni a saját készítésű bizsukat? 

- Nagyon jó dolog, hogy a saját 
készítésű ékszereimet hordhatom. Az 
a legjobb érzés, amikor megdicsérik 
egy-egy munkámat, és kiderül, hogy azt 
magam készítettem. A legnagyszerűbb 
érzés viszont az, mikor elmondom, vagy 
megmutatom, hogy a bonyolultnak 
látszó ékszert vagy gyűjteményt nem 
is olyan nehéz elkészíteni. 
- Honnan veszed az ötleteket, hogy 
egy-egy női ékszer látványos és 
mindig más és más legyen? 

- Mint említettem, a legelső próbálkozásom a lakótársamnak vett nyaklánc mintájára készített 
lánc volt. Miután rájöttem, hogy nem is nehéz, keresgéltem az interneten. Rengeteg alapmintát 
találtam, amit mindig más, és más módon lehet díszíteni. Más készítők képei is segítenek az 

ötletgyűjtésben. Több kis füzetet is vásároltam 
könyvesboltokban, ezekből is rengeteg új ötlettel 
és módszerrel, technikával gazdagodtam. Volt 

példa arra is, hogy a televízióban egy 
bemondóhölgyön láttam egy mintát, azt rögtön 
lerajzolta és másnap el is készítettem. Mára 
eljutottam odáig, hogy saját elképzeléseket, 

terveket valósítok meg.  
- Tartanál-e a sávolyi fiatalok részére „Készítsd a bizsudat magad!” foglalkozást? 
Szívesen megosztanám tudásomat, ötleteimet a sávolyi fiatalokkal is. Viszont csak azoknak a 
fiataloknak ajánlanám ezt a hobbit, akik türelmesek, kitartóak, és kísérletező kedvűek.  A 

foglalkozásokat kis csoportoknak (5-6 fő) 
lenne érdemes tartani, hogy minden lépés 
alaposan begyakorolható legyen. 
Mindenképpen csak 10-12 éves kortól 
ajánlanám, mert ekkorra alakulnak ki azok 
a finommotoros képességek. Amelyek 
szükségesek ehhez az elfoglaltsághoz. 
Nagy örömmel tölt el és megtisztelve 
érzem magam, hogy válaszolhattam a 
kérdéseidre a Sávolyi Hírmondó részére 
kedvenc elfoglaltságomról, a 
gyöngyfűzésről.  
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Köszönöm a beszélgetést, nagyon szeretném, ha a gyöngyfűző foglalkozás megvalósulna, és 
kicsik és nagyok között is lenne sok-sok érdeklődő e hasznos hobbi iránt.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
 

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
ESZTERGÁLT MŰALKOTÁSOK 

MINDIG ÖRÖMMEL SZÁMOLOK BE A SÁVOLYON ÉLŐ EMBEREKRŐL, AZ ÁLTALUK 
LÉTREHOZOTT ÉRTÉKEKRŐL. LAKIK SÁVOLYON EGY FIATALEMBER, AKI GYÖNYÖRŰ 
ESZTERGÁLT DÍSZ-, ÉS HASZNÁLATI TÁRGYAKAT KÉSZÍT. GÖLLER LÁSZLÓ 1989 ÓTA ÉL 
SÁVOLYON. KÉT GYERMEKE VAN, FELESÉGE SZABÓ ILONA, AKI SÁVOLYI SZÜLETÉSŰ. 
OTTHON KERESTEM FEL LACIT, ÉS Ő SZÍVESEN VÁLLALTA A BESZÉLGETÉST. ÖRÖMMEL 
MUTATTA MEG A MŰHELYÉT ÉS AZ ELKÉSZÜLT MUNKÁIT. 
Sávolyon nem sokan ismernek, ezért kérlek, hogy mesélj magadról.  

Budapesten születtem 1967. 
november 26-án. Szüleimmel 
Boronkára (ez Marcali melletti kis 
falu) költöztünk és ott nőttem fel. 
Az általános iskolát a marcali 
Noszlopy Gáspár Ált. Iskolában 
végeztem el, majd Kaposváron az 
503. Szakmunkásképzőben 
tanultam tovább és ott szereztem 
meg az építő gépszerelő szakmát.  
Ott ismerkedtem meg a 
feleségemmel, és 1989 májusában 
összeházasodtunk, azóta itt élünk 

Sávolyon az ő szülői házában. Akkor augusztusban jelentkeztem a Balatonszentgyörgyi 
Téglagyárba, és ma is ott dolgozom.  
Tudom, hogy hobbiként műveled a faesztergálást. Mióta csinálod, hogy jött az 

indíttatás? 
4-5 éve kezdtem fával foglalkozni, mivel a vasas 
szakmában sok volt a konkurencia. Bevezettük 
az Internetet, és az ottani barangolások 
közepette találtam olyan oldalakat, amelyek 
tetszettek. E mellett egyben kihívás is volt, 
hogy meg tudom-e valósítani a látott  
mintát, ötletet.  
Milyen technikával dolgozol? Milyen anyagokat 
használsz? 
Technikám nincs, mivel ezt a szakmát nem 
tanultam. Látok egy anyagot, elképzelek egy 

formát, és megpróbálom megcsinálni.  
Faanyagot, ismerősöktől, haveroktól szoktam 
kérni. Díszítőt, különleges színű fát venni 
szoktam. Ezeket felfűrészeljük, és száradni 
hagyjuk. Ilyenek a gyümölcsfák: Cseresznye, 
alma, dió. Használok még sok bükköt, és akácot is.  
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A képeken látszik, hogy sokféle munkád van, változatosak a formák, a tárgyak. 
Honnan jönnek az ötletek?  
Az ötletek egy részét az Interneten nézem meg. Sok egyéni elgondolású tárgyam is 
készült.  

S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 
 

Megkeresnek pontos elképzelésekkel is, 
konkrét kérésekkel, hogy mi kellene. 
Például elkorhad, vagy elreped egy 
kerítésoszlop dísz, amit az eredeti, 
adott forma alapján kell pótolni, új 
darabot készíteni.    
Megrendelésre is dolgozol, vagy 
inkább a saját szórakoztatásodra a 
saját elgondolásaidat készíted el? 
Munkáimat elsősorban a családomnak 
készítem. Ha jönnek ismerősök, 
haverok, és meglátják a tárgyakat, 
akkor sokszor mondják, hogy nekik is 
kellene, készítsem el ugyan úgy. 
Csináltam már gyertyatartókat, tálakat, 
húsvágókat, kenyér szeletelőket, 

vázákat, virágtartókat, székeket, és sok minden mást. Nem is tudom összeszámolni, 
mennyi minden készítettem már.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kívánom, hogy hobbidban találd meg továbbra is a szabad alkotó munka, a kikapcsolódás 
örömét! Köszönöm szépen a beszélgetést.                                      Pálfi Lászlóné 
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