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Sok kérdés merült fel a sávolyiakban a Balatonring nyílt napja után. Milyen program volt? 
Miért nem volt kiplakátozva? Mikor lesz a következő? Kik is azok a Balatonring angyalai? A 
legilletékesebb személyhez, Bobek József István polgármester úrhoz fordultam, hogy a 
kérdésekre választ kapjak és világos legyen a falu lakói előtt ez a nyílt napos program.  
 
-Hogyan és mikor jött létre a Balatonring angyalai mozgalom? 
-Sávoly Község életében nagyon fontos a megvalósuló beruházás! A beruházások legfontosabb 
eleme a „Balatonring” MotoGP nemzetközi pálya megépítése! Ha megvan a pálya, akkor minden 
beruházás megvalósul, amit a Befektetők szeretnének megvalósítani Községünkben! 
Sajnos az idei esztendőben, 2010-ben olyan újságcikkekkel és különböző „civilszervezetek” 
megnyilvánulásával találkozhattunk, amik a beruházás megvalósulása ellen voltak, vannak! Ma már 
tisztán látszik, hogy a Választás évének tudható be! Hisz azon populista, dogmatikus szólamok 
révén népszerűsítették önmagukat, mint „korrupció”, „adófizetők pénzének elherdálása”, stb.! 
Megjegyezni kívánom: akkor se, és azóta se tudtak semmi konkrétumot megmutatni, ami ezekre 
utalt volna! 
A fenti erők leginkább február és március hónapban kaptak igazán erős média megnyilvánulást. 
Tudjuk, áprilisban voltak a választások!  
Ekkor döntöttünk arról, hogy egy népszerűsítő kampányba kezdünk, ami megmutatja a valóságot, 
hogy mit jelent a Beruházás a Balaton régiónak, az Országnak! 
Ennek kapcsán jött létre a „Balatonring Angyalai” civil kezdeményezésként! Megkerestem 
Somogy megye, Veszprém megye, és Zala megye összes Polgármesterét, hisz ez a három megye 
alkotja a Balaton-régiót, s kértem Őket, hogy támogassák aláírásukkal az Ügyet. Nagyon sok 
Polgármestertől kaptam támogató visszajelzést.  
 
-Mennyi "angyal" védi, óvja, népszerűsíti jelenleg a pályát?  

-Elindítottunk egy kézi aláírásgyűjtést is, közel 1700 aláírás jött így 
össze. Közben már megfogalmazódott, hogy a kor szellemének 
megfelelően ezt ki kell terjeszteni az internetre is, ezért 
létrehoztuk a www.balatonringangyali.com web oldalt és ott is 
elindult az aláírásgyűjtés. A mai napig több mint 6300 aláírás gyűlt 
össze! Természetesen további aláírásokat várunk támogatóinktól! 
 

-Milyen programokat, kezdeményezéseket terveztek e nemes cél érdekében? 
-Ahogy múlt az idő, és sikerült szponzorunkkal, a Befektetőkkel egyeztetni, jött az ötlet, hogy 
ne csak egy egyszerű virtuális civil kezdeményezés legyen, hanem mutassuk meg, mi is valósult 
meg a Beruházásból, hisz szemmel látható már a sok befektetett pénz, munka! 
Ezért a Befektetők engedélyével (hisz a pálya területe a mai napig építési terület) „Nyílt napot” 
hirdettünk meg, a Balatonring angyalai részére, ahol az ide látogató vendégeinknek objektíven 
meg tudjuk mutatni, mi is valósult meg. El tudjuk mondani, hogy mi is az igazság, mit hozott 
Sávolynak eddig a Beruházás! 
Az első Nyílt Nap május 23-án volt. Körülbelül 200-an voltak az ország legkülönbözőbb pontjairól, 
Budapestről, Zircről, sőt egy házaspár direkt a „Balatonring” miatt jött Kalocsáról!  
A visszaigazolások azt mutatják, hogy egy jól sikerült napon vagyunk túl! 
Cél, hogy az országból idelátogató Vendégeinknek megmutassuk az építkezést, és tájékoztassuk 
Őket tárgyilagosan arról, amit mi sávolyiak ismerünk! 
 
-Mit üzensz, mire kéred azokat, akik még nem léptek a Balatonring angyalai táborába? 
Lépjenek be, mondják el ismerőseiknek, és várjuk Őket is a www.balatonringangyalai.com –on! 
 
Köszönöm szépen a válaszokat. Tehát egy kattintás, és Ön is a Balatonring angyalai táborába 
kerülhet. Kérem, hogy álljunk az ötletes, jó szándékú kezdeményezés mellé és mentsük meg a 
Balatonringet, hisz a falunknak ez a jövője.                                        Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KISTÉRSÉGI SZEZONNYITÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐN 
 

Immár második alkalommal vett részt a Marótvölgye Mikrotérség a Kistérségi 
szezon nyitón Balatonmáriafürdőn. Igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy 
falvaink szépségét, életét bemutassuk az érdeklődőknek. Településeink ne csak 
nevek legyenek a térképen a turistáknak, hanem kíváncsiságukat felkeltve 
látogatói legyenek környékünknek. Az idei rendezvény takarékossági okokból 
szerényebbre sikerült a tavalyinál, de nekünk idén sem volt okunk panaszra, ami a 
látogatottságot illeti.  
Főnyedről Fehér Valéria adta kölcsön a kiállításra édesanyja hagyatékából a 
legszebb gobelinjeit. 
Sávolyról Kovács Nándor vasmunkáit csodálták meg az érdeklődők.  
Szőkedencs a Tűzoltó és polgárőr egyesülettel mutatkozott be a versenyeken 
nyert kupáival, és telitalálat volt a beöltöztetett tűzoltó figura, ami a látogató 
gyerekek kedvencévé vált. Nem csak a sisak került le a báburól, hogy a kicsik 
felpróbálhassák, de később a kabát is, hogy a családi fotón feszíthessenek benne 
a kisfiúk. 
Szegerdőről Horváth János fotókiállítása aratott szép sikert. A képek 
Marótvölgye szebbik arcát mutatták be, láttatva azt, hogy miért is érdemes a 
környékünkre látogatni.  
 
 

Köszönjük minden közreműködőnek, hogy munkájával segítette a kiállítás 
megvalósulását!                                                                               

Horváth János Istvánné 
polgármester asszony 
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MEGNYÍLT AZ „ÚJ” FODRÁSZÜZLET 
Lakatos Istvánné, Margit 1980 óta dolgozik Sávolyon fodrászként. A napokban az üzlet 
az eddigi, megszokott helyéről átköltözött a Kossuth utca 4. szám alá, az óvoda mellé. 
Betértem az üzletbe, hogy elbeszélgessek vele. A beszélgetés közben is dolgozott, 
ottlétemkor négy vendég várakozott.  
 
-Első kérdésem az volt, hogy miért költözött ide az üzlet? 
-A helyi Önkormányzatnál felajánlották ezt a megüresedett helyiséget és 
éltem a csere lehetőségével, ugyanis ez sokkal nagyobb és szárazabb épület, 
mint a másik. Felújítottuk, átalakítottuk. Örömmel költöztem ide és 
nyitottam meg itt az üzletet. Kellemesebb és kényelmesebb körülmények 
között tudom a vendégeket fogadni, sokkal jobbak a munkakörülményeim.   
-Az elmúlt 30 év alatt biztosan sok élményben volt része Sávolyon. Meséljen el egy történetet! 

-Így hirtelen csak az 
jut eszembe, hogy sok 
kisgyerek félt a fehér 
köpenyemtől. Volt 
olyan, aki már a 
kapuban sírni, hisztizni 
kezdett.  
Számtalanszor 
megtörtént, hogy le 
kellett vetni a 
köpenyemet, és úgy 
már semmi gond nem 
volt a hajvágással.   

-Hogy érzi magát Sávolyon? 
-Jól érzem itt magam. Általános iskolába is ide jártam, mindenkit ismertem 
a faluban. Nem volt idegen a környezet, amikor 1980-ban megnyitottam az 
üzletet. Az üzlet megnyitásának ötletét Varga Rózsi (ő akkor itt volt óvónő) 
barátnőmmel találtuk ki. Kitanultam a szakmát, munkahely nem volt, így jött 
az ötlet, hogy próbálkozzak Sávolyon. A hosszú évek alatt bebizonyosodott, 
hogy akkor jól döntöttem.  
-Milyen szolgáltatásokat nyújt az üzlet?  
-A fő tevékenység a női- és férfifodrászat. Terveinkben szerepel a bővítés, 
kozmetikai és manikűrösi szolgáltatást szeretnénk a vendégeknek nyújtani.  
-Mikor lehet jönni? 
-A nyitva tartás nem változott, pénteken és szombaton, 8.00-16.00 óráig 
várom a vendégeket.  Előzetes bejelentkezés alapján is lehet jönni, elérhető 
vagyok a 0620/4186493-as telefonszámon.   
 

Köszönöm szépen a beszélgetést! 
Pálfi Lászlóné 
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A SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP 
Őri László sávolyi lakost nem kell bemutatni, mindenki ismeri a községben. Az elmúlt 
években is ő volt a „vizes ember” Sávolyon, hiszen 1984. február 24. óta ő látta el az 
ivóvízvezetékkel kapcsolatos feladatokat a faluban. A szennyvíztisztító megindulása óta ő az 
Aquazala kft helyi munkatársa. Megkerestem a telepen és megkértem, hogy beszélgessünk a 
tisztítóról és a munkájáról. Laci nagyon készségesen megmutatta a szennyvíztisztító 
telepet, mindent elmondott, elmagyarázott a telep működéséről, a víztisztítás folyamatáról. 
 
Ez egy zártrendszerű, biológiai szennyvíztisztító, kizárólag kommunális célokra készült. 

A bejövő szennyvíz először egy előszűrő 
rácson megy keresztül, majd ezután kerül az 
előlevegőztetőbe, onnét a kiegyenlítő 
tartályokba, majd ezután magába, a tisztító 
medencébe. Itt történik a biológiai tisztítás, 
ami azt jelenti, hogy élő baktériumok bontják 
le a szennyeződést a vízből. Ebben a 
folyamatban történik még vegyszeres kezelés, 
levegőztetés, ülepítés. Ezek után átkerül a 

fertőtlenítő medencébe, ott hypot kap. Ez a 
víz már teljesen tiszta, és innét folyik ki a 
Marótvölgyi csatornába.  A visszamaradt iszap 
a tisztítómedencéből visszakerül  az 
iszapsűrítő tartályokba és ez teljesen zárt 
rendszerben kerül elszállításra speciális 
tartálykocsival. Mindenhol szénszűrős 
szagelszívók vannak, így a telepen nem 
érezhető semmilyen szag. A vezérlés 
számítógépről történik, teljesen automata. 

Elmondhatjuk, hogy ez a rendszer nagyon korszerű és modern, azaz „21. századi”. 
Környezetvédő, vegyszermentes, és teljesen tiszta vizet termel ki.  
Mi a te feladatod, miből áll a munkád? 

A beosztásom szennyvízgépkezelő-
karbantartó. A munkámhoz tartozik a telepen 
található összes gépek, berendezések 
felügyelete, az egész telep karbantartása. 
Három átemelő szivattyú található a faluban, 
ezeknek a véd terület karbantartása is a 
feladatom. A telepen egyszerűbb 
laboratóriumi méréseket is folytatni kell, 
például foszfor, nitrát, ammónium, 
iszapsűrűség, szárazanyag tartalom mérést. 

Feladataim közé tartozik a kapcsolattartás a lakossággal. Bármilyen kérdés, gond adódik 
a rendszerrel kapcsolatban, akkor a céges telefonon elérhető vagyok: 0630/2388525.  
Hogy érzed magad ebben a munkakörben?  
Szeretem ezt a munkát. Örülök, hogy helyben tudok dolgozni. Hosszú éveken keresztül 
dolgoztam már a faluban, és szívesen dolgozom most is a sávolyi emberek szolgálatában.  

Köszönöm a beszélgetést és további jó munkát kívánok!                 Pálfi Lászlóné 
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Mint azt már olvasóink tapasztalhatták, 
időközönként megkérdezzük Sávoly 
lakosainak véleményét. Mostani témánk az 
előző cikkhez kapcsolódóan a 
szennyvíztisztító telep és a 
szennyvízcsatorna. Nagyon szerencsésnek 
mondhatja magát Sávoly lakossága, hogy 
teljesen ingyen jutott hozzá ehhez a 
beruházáshoz. Több sávolyi lakost is 
megkerestem a kérdéseimmel. Nem mindenki 
vállalta az újságban való megjelenést, így 
azok véleményét olvashatják most, akik 

hozzájárultak a nyilvánosság előtti szerepléshez.  
A következő kérdéseket tettem fel: Mik a tapasztalataik az első rákötések óta eltelt két 
hónap alatt? Mit éreznek jónak, előnyösnek? Milyen gondok, kérdések merültek fel az 
elmúlt időszakban? 
 
Domsa Lászlóné: Nagyon jó a csatorna. Ilyen még nem volt egy faluban sem. 
Nincs gond a szippantásra. Előnyösnek azt tartjuk, hogy a befizetett pénzünket 
visszakapjuk, fel tudjuk használni másra. 
 
Kovács Zoltán: A rákötés óta, ha történtek is bármilyen hibák és műszaki 
problémák, azt mi a szennyvíztisztító telep és a telep személyzetének jó 
munkájának köszönhetően nem tapasztaltuk.  A legnagyobb előnye az az, hogy 
nem kell havonta kétszer szippantani, mert anyagilag igencsak megterhelő volt. 
Egy-egy alkalommal közel 10 ezer forintot jelentett nekünk. Semmiféle gondról 
nem számolhatunk be. Köszönjük a lehetőséget, hogy szinte teljesen ingyen 
jutottunk hozzá ehhez a beruházáshoz, és ezzel az érintettek nagy anyagi 
terhet vettek le a lakosság válláról. Kívánjuk, hogy a rendszer és a telep ezután 
is hiba nélkül működhessen, és köszönjük a telep személyzetének a további 
munkáját. 
 
Major Krisztina: Zökkenőmentes volt a rákötés, és az eltelt idő alatt sem 
tapasztaltam semmi negatívumot. A legfontosabb, hogy nem került pénzünkbe a 
rákötés, valamint, hogy a próbaidő alatt sem kell fizetnünk szennyvízdíjat. Sok 
pénzt és kellemetlenséget spórolhattunk meg a beruházóknak köszönhetően. Az 
eltelt két hónap talán még rövid idő ahhoz, hogy gondok adódjanak. 
 
Bóka Józsefné: Nagyon az elején vagyunk, most még minden jól üzemel a 
rákötés óta. A falu fejlődésében nagy előrelépés a közművesítés. Ezt sikerült 
megvalósítani, köszönet érte. Többet érnek az ingatlanok és a telkek. Még nem 
volt semmi gond, ezt majd évek múlva kell megkérdezni, akkor több tapasztalat 
lesz a működéssel kapcsolatban.  

Köszönöm a kérdésekre adott válaszokat! 
Pálfi Lászlóné 
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SÁVOLYT NAGGYÁ TESZIK…? 
 

Széchenyi István a reformkor idején írta, hogy „kiművelt emberfők” tehetik igazán naggyá a 
hazát. A legnagyobb magyar megállapításából kiindulva végiggondoltam falunk helyzetét. A 
fiatalok közül kikre, kire is számíthat kicsinyke falunk, akinek óriási fejlődést jósolnak. Kik 
lesznek azok a kiművelt emberfők, akik most főiskolások, egyetemisták, akik tudásukat, 
képzettségüket, műveltségüket Sávoly felvirágzására szentelik. Haza jönnek, és itthon csinálnak 
karriert, építgetik Sávoly jövőjét. Ezzel a célzattal indítottam be e riportsorozatot.  
Sávoly község ifjúságából több fiatal jár egyetemre, főiskolára. Ők a családjuk és a falu 
reménységei. Kíváncsi vagyok rá, hogy ők mit gondolnak a falunk beruházásairól, községünk 
jövőjéről, a helybeli lehetőségekről, s milyen terveik vannak? Vajon visszajönnek-e, számolnak-e 
szülőfalujuk lehetőségeivel? S mi is az ő életcéljuk, jövőképük? 
Gáspár Szabolcs az ősztől egyetemista, így vele folytatjuk tovább a sorozatot. Szabolcsot is 
tanítottam, Ő azon tanulók közé tartozik, akiket kedves emlékként őrzök a szívem mélyén. 
Szorgalmas, értelmes, okos fiú volt, s mind e mellett kedves, udvarias és segítőkész. Ilyen 
vőlegényről álmodoznak a lányos anyák szeme fényük számára. Felkerestem és a következő 
kérdésekkel érdeklődtem felőle.  
 
Mikor, és miért döntöttél úgy, hogy mégis folytatod tanulmányaidat és egyetemre 
jelentkezel? 
Egy évvel ezelőtt a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolába jártam, ahol 
Informatika szakon végeztem, és tudtam, hogy szeretném továbbra is ezt 
tanulni és valamilyen informatikai szakmát szerezni. Ekkor döntöttem el, hogy a 
Pannon Egyetem Mérnökinformatikusi karára jelentkezem, ahova sikeresen 
bejutottam és az első évemen túl is vagyok.  
Légy szíves, mutasd be az iskoládat! 

Ahol jelenleg folytatom 
tanulmányaimat, az a 
Veszprémi Pannon 
Egyetem kihelyezett 
iskolája Nagykanizsán. Itt 
is hasonlóképpen, mint 
Veszprémben, több szak 
is elvégezhető. Például: 
turizmus-vendéglátás, 
mérnök informatikus, 
idegenforgalmi 
szakmenedzser, 
logisztikai műszaki 
menedzserasszisztens, 

banki szakügyintéző, számviteli szakügyintéző, műszaki informatikai 
mérnökasszisztens, gépipari mérnökasszisztens. Az egyetem nagyon jó, és egy 
teljesen új világot tár elénk. Mind az egyetem, mind a kollégium családi légkört 
nyújt, azonban a vidám hétköznapok és a kollégiumi bulik mögött kemény tanulás 
áll. Én mindenkinek ajánlom, mert aki bekerül, rögtön beleszeret. 
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Milyen végzettséget és lehetőséget biztosít ez a felsőfokú intézmény számodra? Vagyis mi 
leszel, ha nagy leszel? 
Ha befejezem itt a tanulmányaim, akkor a mérnök informatikus végzettséget 
szerzem meg. Ez sok lehetőséget kínál az ország bármely területén, és külföldön 
is elismert végzettség. Ami nem figyelmen kívül hagyható, hogy a mai világban a 
számítástechnika ismerete nélkülözhetetlen és mindenhol jelen van. Ebben a 
szakmában benne vannak a jövőre nézve a lehetőségek, és folyamatosan fejlődve 
a korral egyre nagyobb szükség lesz rá, mert egy informatikus mindig résen van 
és megragadja a lehetőséget.  
Az egyik egyetemi tanítómat idézve: „Az informatika olyan, mint a TGV (francia 
nagysebességű vonat). Sebessége az informatika fejlődésével egyenlő, tehát fel 
kell venni vele a versenyt.” 
 
Felnőtt fiatalemberként hogyan látod szülőfalud, Sávoly jövőjét? 
 

Sávoly előtt nagy lehetőségek állnak, 
amit jól kell tudni kihasználni. Ha 
Sávolyon az elképzelt tervek 
megvalósulnak, akkor gyökeres 
változás fog bekövetkezni, itt a 
szülőfalumban és az egész környéken 
is. Ez a beruházás 
munkalehetőségeket adhat a 
fiataloknak és egy visszatartó erő 
lenne, hogy ne hagyják el otthonaikat. 
Ha a munka jönne ide, akkor nem 
kellene elhagyni a falunkat, hanem 
még embereket lehetne idehozni. Én 
nagyszerű dolognak tartom ezt a 
beruházást. Mind azt, amit elért már 
a községünk, ennek a befektetésnek, 
és a polgármesterünknek 

köszönhetjük. 
Terveid között, mint lehetőség – szerepel-e, hogy Sávolyon szeretnél majd letelepedni, 
családot alapítani? 
Én úgy gondolom, hogy itt éltem le a gyerekkorom és úgy érzem, nem szívesen 
válnék meg szülőfalumtól. Ha a lehetőségek engedik és munkalehetőség is adódik 
a környéken, akkor én itt szeretném leélni az életemet. Sávoly szerintem nem 
egy elveszett hely és látok benne lehetőségeket, ha ezek valóra válnak, akkor 
mindenképpen maradni fogok. 
 

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és eredményes, szép emlékekkel teli egyetemi 
éveket kívánok neked és kívánom, hogy terveid valóra váljanak.  

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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A SÁVOLYI DALKÖR 
„Akinek nótája nincsen, annak szíve 
sincs!”- mondja egy régi magyar nóta. (A 
füredi Anna-bálon.... szerk.)  A 
sávolyiaknak nótájuk is van és szívük is 
van…. Természetesen jó hangjuk is az 
énekléshez, és igényük, hogy a közelgő 
Sávolyi Fesztiválon sávolyi és környékbeli 
gyűjtésű dalokat adjanak elő a község 
lakói és a vendégek szórakoztatására. 
Molnárné Csécs Ágnes énektanár és 
karvezető elvállalta az énekkar vezetését. 
Ilyen kezdeményezéssel alakult meg a 

SÁVOLYI DALKÖR, melynek 19 lelkes tagja van. Meglátogattam őket a próbán és egy 
kellemes órát töltöttem el velük. Közben interjút készítettem a Dalkör vezetőjével, 
Molnárné Csécs Ágnessel.  
 

-Ági, terveid 
között szerepelt-e 
hogy nyugdíjas 
éveidben felnőtt 
énekkart vezetsz 
Sávolyon? 
-Már régóta 
foglalkoztatott a 

gondolat, hogy ha majd nyugdíjba 
megyek és jobban ráérek, akkor jó lenne 
összehozni az énekelni szerető 
embereket Sávolyon. Jártamban-
keltemben sok népdalkört, nyugdíjas 
klubot láttam és mindig úgy éreztem, 
ezt nálunk is meg kéne próbálni.  
-Hogyan fogadtad az ötletet a testület és 
az énekkart szervező asszonyok részéről? 
-A legutóbbi idősek napi vacsorán 
szerencsére nagyon jókedvű, jól éneklő, 
énekelni szerető társaságba kerültem. 
Ott mondogatták az asszonyok, hogy 
szeretnének létrehozni egy kórust, 
segítenék-e? Örömmel fogadtam az 
ötletet. Szerencsére Kovács Ferencné 
(Árvai Angyal) személyében remek 
szervező emberre akadtunk, aki 
mentesített a kezdeti nehézségektől. 
Amikor ő, és az Önkormányzat részéről 
Dr. Szerbné Ilike felkerestek a 
kéréssel, már névsort tudott mutatni a 
jelentkezőkkel. Így aztán május 12-én 

megtartottuk az első összejövetelünket 
12 fővel. Azóta nagy örömünkre 
gyarapodtunk. Jelenleg 19 olyan tagunk 
van, akire lehet számítani.  
-Hogyan látod, mik a tapasztalataid a 
Dalkör eddigi munkáját figyelembe véve? 
Számomra, és úgy látom, a Dalkörben 
mindeni számára öröm az együtt éneklés. 
Az asszonyok, férfiak jókedvvel jönnek, 
lelkesek, nagyon lelkiismeretesen, 
pontosan jelennek meg a próbákon, 
melyeket közös megegyezéssel 
szerdánként 18.00 órakor tartunk a 
Posta épületében. A megalakuláshoz 
képest gyorsan ért bennünket a 
felkérés, hogy szerepeljünk a Sávolyi 
Fesztiválon, de örültünk is neki, hiszen a 
közös éneklés mozgatórugója a közös 
szereplés élménye is. E kevés 
felkészülési idő ellenére igyekszünk 
minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy 
be tudjunk mutatkozni a Sávolyi 
Fesztivál közönségének.   
A próbákon a jókedvű munka után 
szívesen maradunk még egy kicsit, 
beszélgetünk, énekelgetünk, kicseréljük 
dalos ismereteinket. Nem titkoltan 
reménykedem abban, hogy olyan 
„gyöngyszemekre” akadunk, amit itt 
Sávolyon énekeltek, ami helyi, ami 
sajátunk. Dalosaink komolyan vették 
kérésemet. 
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Minden próbán újabb és újabb dalok 
listájával jönnek, melyek eszükbe 
jutottak, vagy gyűjtögették. 
-Mik a további terveid a Dalkörrel 
kapcsolatban?  
-Terveim nagyon egyszerűek. 
Szeretném, ha ez a lelkes csapat együtt 
maradna. Polgármester úr és a képviselő-
testület is támogatását fejezte ki a 
dalkör működéséhez. Úgy gondolom, 
hogy ez elengedhetetlen a jövőre nézve. 
Szeretném, ha létezésünk elterjedne a 
köztudatban, esetleg más falvakban is  
 

 
megismerhetnének bennünket. Az út 
elején állunk, ez nem egy gyors 
folyamat, türelmet kérek mindenkitől. 
Szeretettel várunk sorainkba minden 
érdeklődőt. Amíg akad, aki jókedvvel 
énekel velünk, én szívvel-lélekkel 
vállalom a Dalkör vezetését. 
Garai Gábor sorait ajánlom figyelmükbe: 
„ Jókedvet adj, és semmi mást Uram! 
A többivel megbirkózom magam! 
Akkor a többi nem is érdekel, 
Szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 
Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 
Nem kell más, csak ez az egy oltalom.”

 
A lelkes tagokat is megkérdeztem. Hogyan fogadták a felnőtt énekkarba való felhívást, 
személy szerinti megszólítást? Hogyan érzik magukat a próbákon? Hogyan látják a Dalkör 
jövőjét?
 
Kovács Ferencné: Én nagyon örülök, 

hogy Sávolyon is 
megalakult a 
Dalkör. Remélem, 
hogy Sávoly 
lakosainak is 
tetszeni fog. Mi a 
férjemmel együtt 
nagyon örülünk, 

hogy ilyen sokan összejöttünk, és egy jó 
csapat kialakult. Én szeretném, ha a 
jövőben is folytatnánk a dalkört. Ha 
folytatjuk, akkor ennél többen lennénk 
és nem kevesebben. Nagyon szépen 
megköszönöm Molnárné Csécs Ágnesnek, 
hogy elvállalta a dalkör vezetését. Már 
alig várom a szerdát, hogy tudjunk 
dalolni és egy jót beszélgetni.  
Tóth Árpád: Sajnos a legelső 

összejövetelre még 
nem jutott el 
hozzám a hír, és 
egy egész hétig 
tépelődtem, hogy 
valakinek eszébe 
jutok-e?  
 

 
Gondoltak rám, és ez nagyon jó érzés 
volt. Örülök neki, valami talán ismét 
megmozdul, hisz kis falunkban a „Dal” 
már nagyon régóta szól. A próbák nagyon 
jó hangulatban telnek, jó az összhang, 
hisz ide azok jöttek, akik szeretik a 
dalt, a nótát. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy lassan úgy kell 
bennünket kiseprűzni a teremből. Mindig 
van új dal, amit még szeretnénk 
elénekelni, és ha első nekifutásra nem 
sikerül, gyakoroljuk, míg össze nem áll. 
 A rohanó világunkban nagyon jó ez a 
nap, saját magunkat is szórakoztatjuk, 
és bízom benne, hogy idővel másokat is 
szórakoztatni fogunk. Úgy érzem, a 
Dalkörön nem fog múlni semmi. Igaz, a 
puding próbája az evés, mondja a szólás 
is. Én nagyon bízom vezetőnk, Molnárné 
Csécs Ágnes szavaiban: „Jól szól!” És 
ebből bármi lehet. Ha kell, saját erőből 
megoldunk dolgokat, de remélem, hogy 
lesz támogatás is. Várjuk a lehetőséget, 
hogy felléphessünk, hogy meg tudjuk 
mutatni magunkat, falun belül is és kívül 
is.  
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Méri Istvánné: A Dalkör megalakítását 

remek ötletnek 
tartom. 

Meglepetten, ám 
annál nagyobb 
örömmel fogadtam 
a személyes 

meghívást. 
Gondolom 

tudhatták, hogy aránylag jó a hangom. A 
zenei hallásom igen kifinomult, azonnal 
észreveszem a hamis hangokat. Ezt a 
képességemet édesapámtól örököltem; 
Őt fiatal korában Dóri József bíztatta, 
hogy menjen rádiófelvételre, s legyen 
magyarnóta-énekes. Sajnos nem volt 
önbizalma, ahogy nekem sem. Fiatal 
koromban szerettem volna énekes lenni, 
fújtam a táncdalokat, kiénekeltem a 
legmagasabb hangokat is. A próbákat 
előre várom. Isteni a hangulat! Sokat 
viccelődünk, nevetünk, eszünkbe jutnak 
huncut gondolatok a dalok közben. 
Természetesen az éneklést, a 
szövegtudást, a ritmusok betartását a 
lehető legkomolyabban vesszük. 
Szeretnénk a falunapi közönségnek 
örömöt szerezni. A Dalkör jövőjét 
mindenképpen érzem. Az első 
fellépésünk fogadtatása nagy lendületet 
adhat. Ám ha mégsem tetszene a 
közönségnek, szerintem akkor is tovább 
folytatjuk. Kipróbálunk másfajta dalokat 
is, esetleg próbálkozunk vidéken is. Nem 
nagyképűségből mondom mindezeket. 
Úgy tapasztalom, hogy e rövid idő alatt 
jó tanítványai lettünk Áginak, ő is 
elégedett velünk. A zene úgy, mint más 
művészetek, nagyon szubjektív. Kinek ez 
tetszik, kinek az. Nekem például minden 
műfaj szép dalai tetszenek. Persze egy 
amatőr csapattól nem szabad csodákat 
várni. Úgy gondolom, hogy a saját 
szórakozásunk miatt a továbbiakban is 
eljárunk a Dalkörbe, de reménykedem 

abban, hogy sokaknak tetszik majd 
egyszerű előadásunk. 
Kovács Zoltánné: Nagyon örültem a 

dalkör 
megalakulásának, 

és annak is, hogy 
rám is gondoltak. A 
próbákon nagyon 
jól érzem magam, 
sok új dalt is 
megtanulunk, amit 

talán most hallunk először. A társaság is 
nagyon jó, és arra is jók ezek az esték, 
hogy kicsit kizökkenjünk a mindennapok 
megszokott ritmusából. Szerintem van 
jövője a Dalkörnek, ha továbbra is össze 
tudunk jönni. Remélem, hogy mások is 
csatlakoznak még hozzánk. 
Tóth Kálmán: Örömmel fogadtam a hírt, 

melyről már 
hónapok óta 
beszéltek. Úgy 
döntöttünk a 

feleségemmel, 
hogy mindketten 
tagjai leszünk a 

csoportnak. 
Nagyon kellemes 

találkozás volt, hiszen az a korosztály 
jött el, akikkel a fiatalságunkat tudjuk 
felidézni. A kezdeti jó hangulat hatására 
még egy tagot, Szabó Jánost is 
meghívtam, ő is szívesen jött. Jól 
érezzük magunkat, hiszen vele és Tóth 
Árpáddal sokszor nótázgattunk. Csécs 
Ági nagyon jó dalcsokrot állított össze, 
meglehetősen gyorsan partnerek 
lettünk. Nemsokára színpadképes csapat 
leszünk! Jelenleg mindenki pontosan 
érkezik, teszi a dolgát, és senki nem siet 
haza a két órás próba után.  
Ha lesz siker az első fellépés után, 
akkor megnő az önbizalom, és lehet, 
hogy egy hosszú út elején vagyunk. 
Részemről látok igyekezetet a 
megmaradásra.

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

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


 
S Á V O L Y I   H Í R M O N D Ó 

 
Ha csak a magunk szórakozására jövünk 
össze régi szép dalokat énekelgetni, már 
akkor is megérte. Vannak tervek, hogy 
miből álljon össze a repertoárunk. 
Várunk TÉGED is- jó csapat vagyunk! 
Simon Lajosné: Nagyon örültem a 

meghívásnak. 
Nagyon jól érzem 
magam a 
próbákon, jó a 
hangulat, itt 
mindenki egyet 
akar: legjobb 

tudása szerint énekelni. Úgy érzem, 
hogy másoknak is sikerül örömet 
szerezni. Bízom benne, hogy lesz jövője 
a Dalkörnek, rajtunk biztosan nem múlik, 
mert itt mindenki szívvel-lélekkel, és 
nem utolsó sorban jókedvvel énekel.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szőke Ferencné: Amikor megkérdezték, 

hogy volna-e 
kedvem 

népdalokat  
énekelni, 

azonnal igent 
mondtam. 

Nagyon örültem 
a felkérésnek. 

Korombeliekkel régen is beszéltünk róla, 
hogy fiatalkorunkban mennyi 
összejövetelre jártunk: kézimunka 
szakkörbe, énekkarba, táncolni. Minden 
nap hallgatom a Kívánság Kosár című 
műsort, és énekelgetek. A próbákon 
nagyon jól érzem magam. A dalok a fiatal 
korunkra emlékeztetnek. A barátnőkkel, 
barátokkal a mindennapokról 
beszélgetünk, elfelejtve a napi 
fáradalmainkat. A próbák végére 
pozitívan és tele energiával megyünk 
haza. Nagyon tetszik mindez, és 
izgatottan várjuk a fellépést. Én úgy 
látom az összejövetelek hangulatából, 
hogy mindenki szívesen, jó kedvvel 
énekel. Gondolom, hogy az idősebbek 
jobban összefognak, nem lesz rövid 
életű próbálkozás. A fellépésekkel járó 
hangulat majd még erősebben 
összekovácsol minket.

 
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Szorítok a Sávolyi Fesztiválon való szerepléshez és 

a további eredményes munkához. Aki a megnyilatkozások alapján ráérzett erre a jó 
hangulatra, megkedvelte a kellemes társaságot, az jelentkezhet. Felvétel a Sávolyi 

Dalkörbe folyamatosan van. A csapat minden szerdán 18.00 órától szeretettel várja a 
Postán a nótakedvelőket. 
 Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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TURISZTIKAI ROVATUNKBAN A MARCALI VÁROSI FÜRDŐ ÉS SZABADIDŐKÖZPONTBA 
LÁTOGATUNK EL. EZT A LÉTESÍTMÉNYT 2003 JÚLIUSÁBAN NYITOTTÁK MEG ÖT 
MEDENCÉVEL. AZ AZÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN SOKAT FEJLŐDÖTT A FÜRDŐ: ÚJ MEDENCÉK 
ÉPÜLTEK, BŐVÜLTEK A SZOLGÁLTATÁSOK. MINT AHOGY A NEVÉBEN IS SZEREPEL, 
SZABADIDŐ KÖZPONTKÉNT IS MŰKÖDIK, RENGETEG PROGRAMOT, KIKAPCSOLÓDÁST ÍGÉRVE 
AZ IDELÁTOGATÓKNAK. MINDEZEK MELLETT TERMÉSZETESEN ELSŐDLEGES A FÜRÖDNI, 
STRANDOLNI VÁGYÓK KISZOLGÁLÁSA.   
A Városi Fürdő és Szabadidőközpont a város északi részén 80.000 m2-es épített parkban 
található. A fürdőben 50 m-es versenysportmedence, tanmedence, gyermekpancsoló, termál - és 
gyógymedence van. A fedett uszoda 25m -es 4 pályás. A fedett részben is található: 
tanmedence és termálvizes medence. A gyógyvízzel eredményesen kezelhetők a reumatikus, az 
idegrendszeri és a nőgyógyászati panaszok. A sportolást és szabadidő eltöltést 4 db teniszpálya, 
2 db strandkézilabda és strandröplabda-pálya, valamint kosárlabda pálya szolgálja. A 
gyermekjátszótér a nagyméretű homokozókon kívül 18 féle épített játékelemmel van 
felszerelve. Az 50.000 m2-es park a kocogáson, meditáláson túlmenően remek regenerálódási 
lehetőséget biztosít.  
A szabadidő központ rendszeresen részt vesz a városi, kistérségi nagyrendezvények 
lebonyolításában, szervezésében. A nagyszerű környezet, a tágas tér, a nagyszámú sportpálya, 
az alkalmanként felállított szabadtéri színpad miden esetben a kikapcsolódni, szórakozni vágyók 
igényeit szolgálja.  
    
BBeellééppőő  áárraakk::  
  
FFeellnnőőtttt  eeggyysszzeerrii  bbeellééppőőjjeeggyy    11..220000  FFtt  
FFeellnnőőtttt  nnaappsszzaakkii  eeggyysszzeerrii  bbeellééppőőjjeeggyy    880000  FFtt  
  
KKeeddvveezzmméénnyyeess  bbeellééppőő  áárraakk  
GGyyeerrmmeekkeekk  1144  éévveess  kkoorriigg,,  nnaappppaallii  ttaaggoozzaattooss  ddiiáákkookk,,  nnyyuuggddííjjaassookk  rréésszzéérree  
  
KKeeddvveezzmméénnyyeess  eeggyysszzeerrii  bbeellééppőőjjeeggyy  880000  FFtt  
KKeeddvveezzmméénnyyeess  nnaappsszzaakkii  eeggyysszzeerrii  bbeellééppőőjjeeggyy    660000  FFtt  
  
HHaa  tteehheettiikk,,  hhaasszznnáálljjáákk  kkii  aa  jjóó  iiddőőtt,,  ééss  llááttooggaassssaannaakk  eell  aa  ffüürrddőőbbee..  AAuuttóóbbuusssszzaall  uuttaazzóókknnaakk  iiss  
kköönnnnyyeenn  mmeeggkköözzeellíítthheettőő..  KKiittűűnnőő  eeggéésszz  nnaappooss  kkiikkaappccssoollóóddáásstt  kkíínnááll  aazz  eeggéésszz  ccssaallááddnnaakk,,  vvaaggyy  aakkáárr  
bbaarrááttii  ttáárrssaassáággookknnaakk  iiss..  MMeelleegg,,  nnaappooss  iiddőőtt  kkíívváánnookk  aazz  eeggéésszz  nnyyáárrrraa!!                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                  PPáállffii  LLáásszzllóónnéé     
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Schmid Krisztinát kértem meg, hogy újságunkban egy teljes osztrák 
menüt állítson össze nekünk. Az ő férje, Christoph osztrák 
állampolgárságú, szülei Alsó-Ausztriában élnek, így a kis család 
gyakran vendégeskedik ott. Ilyenkor természetesen helyi 
különlegességeket is fogyasztanak. Krisztina ügyes háziasszony, a hét 
minden napján süt-főz, és ha különösen kedveskedni szeretne 
férjének, akkor osztrák menüsorral teszi ezt. Íme, egy kis ízelítő 
szomszédjaink konyhájából:  
 
SÜTŐTÖKLEVES 
Hozzávalók: 2 dkg vaj, 1 vöröshagyma, friss zöldpaprika, 25 dkg sütőtök, só, 
kömény, fokhagyma, zöldfűszer, főzőtejszín, ¾ liter víz 
A hagymát felaprítjuk és a vajban üvegesre sütjük, paprikát és kockára 
vágott sütőtököt adunk hozzá, puhára pároljuk, átpasszírozzuk, felöntjük a vízzel, fokhagymával és 
zöldfűszerekkel (petrezselyem, zeller) ízesítjük, tejszínnel dúsítjuk.  
TIROLI GOMBÓC: 

Hozzávalók: 4 száraz zsemle, 1 hagyma, 
petrezselyemzöld, 6 dkg zsiradék, kb. 1,5 dl tej, 2 
tojás, só, 1-2 evőkanál liszt, 15 dkg füstölt, főtt tarja 
vagy sonka  
A zsemléket apró kockára vágjuk és a zsiradékban 
megpirított hagymát és petrezselyemzöldet 
hozzáadjuk, aztán langyos tejjel leöntjük, sót, tojást, 
kockára vágott húst és szükség szerint, lisztet adunk 
hozzá. Finoman összekeverjük, enyhén gyúrjuk. Ököl 
méretű gombócokat formázunk belőle, melyeket 
lisztben kicsit megforgatunk, majd forró, sós vízben 
kifőzzük. A víznek enyhén forrnia kell. Főzési idő kb. 
15 perc. Szitára szedjük ki, hogy a felesleges víz 
lecsöpögjön.  

 
ZÖLDSÉGMÁRTÁST készítünk hozzá: 
Hozzávalók: kb. 30 dkg zöldség (brokkoli, hagyma, spenót, bármilyen főzelék növény idény és ízlés szerint), 
1 főzőtejszín.  
Lisztből és zsiradékból rántást készítünk, felengedjük kevés vízzel, beletesszük a megtisztított 
zöldségeket, fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel ízlés szerint. Ha megpuhult, bot mixerrel simára 
keverjük, és tejszínnel dúsítjuk. Híg főzelék-állagúnak kell lennie. Ezt adjuk a gombócok mellé. 
WACHAU-I TORTA:  
Hozzávalók: 6 tojás, 12 dkg cukor. 7 dkg csokoládé, 12 dkg dió, 2 dkg zsemlemorzsa (rummal meglocsolva), 
lekvár, csoki máz. 
A tojások sárgáját a cukorral felverjük, hozzáadjuk a felolvasztott csokoládét és a darált diót. Ezt a  
masszát kanalanként adagolva hozzákeverjük a már  keményre felvert tojásfehérjehabhoz, és óvatosan 
belekeverjük a zsemlemorzsát is. Zsírozott, lisztezett tortaformában kb. 180 C -on kisütjük. Amikor a 
tészta kihűlt, lekvárral (lekvár helyett rumos – csokoládés krémet is használhatunk) töltjük, és csoki 
mázzal vonjuk be.  
 
Üzenem a főzés terén bizonytalankodó olvasóknak, hogy ne keseredjenek el, nekem 19 éves koromig csak a 
kávéfőzés sikerült, de aztán megtanultam főzni, és most már nem csak kávét, hanem teát is tudok 
készíteni, az ételek mellé! Ha nekem sikerült, akkor másnak is! Sok sikert a konyhában!      Schmid Krisztina   
 
 
                                                       

Köszönöm szépen a menüsort. Eredményes főzést kívánok minden kezdő és gyakorlott 
háziasszonynak! 

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

NYÁRI JÓ TANÁCSOK 
 

-a rendkívüli meleg idő miatt 11-15 óra között ne tartózkodjanak a 
tűző napon. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor feltétlenül 
használjanak fényvédőfaktoros napvédő krémet. Mindenképpen 
védjék a fejüket is az erős naptól.  

-fogyasszanak az átlagosnál is több folyadékot. Egyenek sok vitamint, amit az 
idénygyümölcsök és zöldségek nagy mennyiségben tartalmaznak.  
-területünkön fertőzött szúnyogok szaporodtak el, a csípések gyulladtak, 
pirosak, és nagyon viszketnek. Használjanak szúnyogriasztó sprayt, vagy krémet. 
A csípésekre tegyenek hideg vizes borogatást, kezeljék tüneteket enyhítő 
krémmel. Ha nem múlnak a panaszok, akkor mindenképpen keressék fel a 
háziorvost. 
-a kullancscsípés veszélye is folyamatosan fennáll ezen a nyáron is. A védőoltás 
gyerekeknek is és felnőtteknek is kapható és elérhető. Aki sokat tartózkodik a 
szabadban, annak javasolt is. 
 

FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! 
 

 
2010. július 10-én egészségünk megőrzése érdekében 

 ingyenes szűrővizsgálatot szervezünk  
az ÁNTSZ Marcali Kistérségi Intézetével közösen a  

SÁVOLYI FESZTIVÁL  
helyszínén.  

Lehetőség lesz vérnyomás- és testzsír mérésre, vércukor-, és 
koleszterin-szintmérésre, valamint látásvizsgálatra.  

 
A szűrés ingyenes és névtelenül zajlik. 

 
 A fesztiválon résztvevők közül mindenkit szeretettel várunk! 
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M E G H Í V Ó 
 
Sávoly Község Önkormányzata 2010. július 10-én szombaton FESZTIVÁLT 
rendez, melyre tisztelettel és szeretettel hívja és várja Sávoly község lakóit és 

minden érdeklődőt. 
 

A FESZTIVÁL PROGRAMJA: 
12.30: Istentisztelet 
13.30: Köszöntők 

13.45: EBÉD 
Jó ebédhez jó zene! 

13.45.Sávolyi Dalkör bemutatkozó műsora 
14.00: Baglas Citerazenekar 

14.45: Kisbalaton Táncegyüttes műsora 
15.30: Marcali 3 tenor 

16.30: Ritmika Kangoo és Táncklub fellépése 
16.45: Sportdélután 

19.00: Retro zene: HKG Bulizenekar 
20.00: LL. Junior 

21.00-3.00.: Bál: Niagara együttes zenél 
 

További lehetőségek: ugráló vár, sávolyi panoráma tűzoltók mentőkosarából, lovaglás, 
íjászkodás, arcfestés, ingyenes egészségügyi szűrések (testzsír, vérnyomás, vércukor, 

koleszterin és látásvizsgálat) 
Büfét biztosítja: Ligeti Ivó, Full Cafe kávézó 

A Fesztivál helyszíne: Osváth-kanyar (Rákóczi u. 68.) 
 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk! 
 

Tisztelettel: Bobek József István 
polgármester 
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SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSAI 
 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 2010-BEN IS! KEDVES 
SÁVOLYI ANYUKÁK, NAGYMAMÁK, KERESZTMAMÁK 
ROKONOK, BARÁTOK! KÉREM, HOGY 2010-BEN IS FŐZZÜNK, 
ÍZESÍTSÜNK ÚJRA, VAGY TOVÁBBRA IS A DELIKÁT 8 
ÉTELÍZESÍTŐVEL! GYŰJTSÜK AZ ÜRES TASAKOKAT, HOGY 

RÉSZT VEHESSÜNK A „FŐZZÜNK 8 JÁTSZÓTERET” AKCIÓBAN! REMÉLEM, A 
2010-ES ÉV SZERENCSÉT HOZ ÉS SÁVOLY KÖZSÉG IS FELSORAKOZHAT A 
JÁTSZÓTERET NYERT TELEPÜLÉSEK SORÁBA. A DELIKÁT 8 ÉTELÍZESÍTŐS 
TASAKOKAT A KÖNYVTÁRBA, AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LEHET LEADNI, 
ELKÜLDENI, VAGY A TESTÜLETI TAGOKNAK ÁTADNI. A GYŰJTÉS FOLYAMATOS. 

 
Kedves Sávolyiak! 

A környéken a mi templomunk a legszebb a virágdíszítés szempontjából. Ez 
a templomatya, Kardos Csaba és családja, valamint Vida Tivadarné, Eta 
mama érdeme. Köszönet nekik érte. Eta mama az, aki félnapokat gyűjti be 
a virágokat a falu egyik végétől a másikig. Ha szeretjük a virágos, szép 
templomunkat, akkor segítenünk kell neki. Minden héten szombat reggeltől 
délig vízzel telt vödrök lesznek a templom ajtó elé rakva, hogy a templomba 
szánt virágokat a lakosság elhelyezze bennük. Ne kelljen Eta mamának 
végigjárni a falut. Segítsünk neki! Ha szombat reggel megyünk bevásárolni a 
boltba, akkor a virágot is el tudjuk vinni. A jó szomszéd is segíthet, sőt az 
unoka is szívesen elviszi kerékpárral. Fogjunk össze ebben is és segítsük Eta 
mama munkáját. Vasárnap a szemet gyönyörködtető, virágos templom 
kárpótolja majd fáradtságunkat. Előre is köszönjük a segítségüket!  

Szerkesztőség 
 
  
 

Anyakönyvi hírek 

Születések: 
--- 

Házasságkötések: 
--- 

Halálozások: 

Kánya László (élt 85 évet) 
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Május 30-án nagy ünnepre virradt Sávoly. Balás Béla püspök úr látogatott el hozzánk, hogy 

20 fiatalnak kiszolgáltassa a bérmálás szentségét.  
 

Sávoly község lakossága is hozzájárult az árvízkárosult ónodi honfitársaink megsegítéséhez. 
Sávolyiak kezdeményezésére gyűjtés indult, és nagyon sok tartós élelmiszer, tisztítószer 
és ruha gyűlt össze az óvodában. Az elszállítást is felajánlásokból sikerült megoldani.  
Köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen formában hozzájárultak a kezdeményezés 

sikeréhez! 
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A 2009-2010-es tanévre is meghirdette a négy község (Sávoly, Szőkedencs, Főnyed, 
Szegerdő) képviselő-testülete a jeles és kitűnő eredményt elért tanulók versenyét. Az 
idei tanévzáró ünnepség után a sávolyi Körjegyzőség épületében összesen 28 tanulót, 
köztük 12 sávolyi gyereket láttak vendégül szüleikkel és tanáraikkal együtt. Bobek 
József István polgármester úr értékes könyvajándékot adott át a helyi gyerekeknek és 
állófogadás keretében gratulált a szép bizonyítványokhoz.     

A kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért sávolyi tanulók: 
Kovács Elizabet 1. osztály 
Mészáros Dávid 1. osztály 
Gáspár Elizabet 2. osztály 
Péter Márk Béla 2. osztály 
Egyed Balázs 2. osztály 
Schmid Stephanie 3. osztály 
Üst Botond 3. osztály 
Vida Edvárd Patrik 5. osztály 
Péter Eszter Julianna 6. osztály 
Gyarmati Dániel 6. osztály 
Péter Zsolt 6. osztály 
Osváth Roland 7. osztály 
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Sok szeretettel gratulálunk a szép eredményekhez! 
Jó pihenést, kellemesen eltöltött szünidőt kívánunk minden gyereknek! 

Szerkesztőség 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hírtelen leesett nagy mennyiségű csapadék Marótvölgyében is gondot okozott. A 
megáradt Tapsonyi halastavaknál átszakadt a gát és a víz a mi környékünkre húzódott le. 

Elöntötte a tőzegbányát, ahol szintén átszakadt a töltés, és a víz átfolyt a Sávolyt 
Somogysámsonnal összekötő úton. Nagyobb kárt nem okozott, de az arra közlekedőknek 

óvatosan kellett keresztülhajtani ezen az útszakaszon. 
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Az Úr Napját a hagyományokhoz híven az idén is megünnepelte a falu hívő lakossága. A 
felállított sátrak szépsége híven tükrözte ennek a keresztény ünnepnek a lelkiségét.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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
 

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

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

