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Kányádi Sándor: Kánikula 
 
 

Kutyameleg, kánikula, 
nyelvét kiveti a kutya, 
budákol, a tűző, heves 

nap elől árnyékot keres.  
 
 

De alighogy hűvösre lel 
s leheverne, költözni kell: 
falja az árnyékot a nap, 
s az ebbe is beleharap. 

 
 

Pillognak a récék, libák, 
nem csinálnak most galibát; 

kiapadt a kicsi patak, 
mint a cérna, kettészakadt. 

 
 

Itt-ott ha még van is, ami 
víznek mondható valami,  
odamennek a bivalyok, 

s kimártják a kis patakot. 
 
 

Egyedül egy árva csacsi 
hangját lehet csak hallani, 
megereszt egy bátor iá-t, 

esőért az égre kiált. 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

Szentgyörgynapi Kavalkád 
Immár negyedik alkalommal rendeztük meg az Agroturisztikai Központnál a Szentgyörgynapi Kavalkádot. 
A mostani témánk a vadászat, halászat, horgászat volt. Volt előadás a Sávoly környéki vizekről és 
szabályozásukról, volt vadászkutya bemutató és jött hozzánk solymász. Lehetett lovagolni, lovas 
kocsikázni, totót tölteni, kézműveskedni, lesre mászni. Itt voltak velünk a helyi horgászok, akik 
megmutatták a szereléseket, lehetett fortélyokat kérdezni tőlük. A gyerekek lelkesen fociztak egyet. Késő 
délután pedig megvendégeltünk minden résztvevőt egy tál pörkölttel. Köszönjük szépen mindenkinek, aki 
hozzájárult a nap sikeres lebonyolításához! 
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Presír József előadásának margójára 
A Szentgyörgynapi Kavalkádon az első programunk Presír József 
vízgazdálkodási szakmérnök előadása volt a Sávoly környéki 
vizekről, a Kis Balatonról, a Balatonról. Az előadás nagyon 
érdekes, informatív volt. Presír úr forrásokat is megosztott velünk, 
többek között a MAPIRE Történelmi Térképek Online oldalt is, 
ahol sok érdekességet, információkat találunk Sávolyról is és 

Magyarországról is.   link:  https://mapire.eu/hu/ 
És nagyon érdekes egy kataszteri térkép, amely az 1859-es évből 
ábrázolja a tulajdonos családokat. Görgetéssel ki tudjuk nagyítani, 
megkereshetők a korabeli sávolyi családok nevei.  A térkép linkje: 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1689488.017660548%2C5780286.856
9743745%2C2074424.8921046956%2C5902586.102230657   

Érdemes böngészgetni! 
 
 

 
Kutyaoltás 

Az Önkormányzati Hivatalnál várta Dr. Kádár Tamás hatósági 
állatorvos az ebeket az éves egyszeri szurira. Aki nem tudta 
elvinni a kutyusát, ahhoz házhoz ment a doktor úr. Szerencsére a 
kutya tulajdonosok lelkiismeretesen állnak az oltáshoz és 
igyekeznek a kutyákat beoltatni. Sajnos azért így is előfordul, 
hogy maradnak ki ebek. Anyagi gondok miatt, vagy csak 
pusztán feledékenységből, hanyagságból. Kérjük a gazdákat, 
hogy mindenképpen törekedjenek arra, hogy be legyenek oltva 
az ebek! 

 

https://mapire.eu/hu/
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1689488.017660548%2C5780286.8569743745%2C2074424.8921046956%2C5902586.102230657
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1689488.017660548%2C5780286.8569743745%2C2074424.8921046956%2C5902586.102230657
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Látványos változások a Marótvölgyi csatorna munkálatainál 
 

Látványos előrelépés látható a Marótvölgyi csatorna munkálatainál. A képeken is látszik, hogy mennyit 
haladt a munka. Az Agroturisztikai Központ alatti területen szépen kialakult a meder, és a víz elfoglalta ott 
a helyét. A temető alatti részen a bánya és a közút között a gyökeres talajréteg leszedése, azaz humuszolás 
is megtörtént, felépítették a töltést is. Leszedték a felső réteget és utána kerül sor a meder kialakítására. 
Információim szerint az első agyagréteg eléréséig mennek le a meder ásásával, hogy stabil legyen a víz 
alapja. Megérkezett a 3000 köbméter kő, amit felhasználnak majd a meder stabilizálásához. Készülnek a 
töltések, a csatorna melletti járható magasítások. Szinte napról-napra változik a kép, lehet látni az építkezés 
folyamatát, változásait. Az esőzés időnként megakasztja a munkát, de amint lehúzódik a csapadék, már 
mennek is a munkaterületre a gépek és folytatódik az építkezés. A projekt fővállalkozója a Szabadics Zrt, és 
az egyik alvállalkozó a Tam-Bau Kft. Ezen a szakaszon a Tam-Bau Kft. munkatársai dolgoznak. A 
kotrógépek kezelőit GPS adó-vevő segíti, a betáplált adatok alapján végzik a munkát a gépekkel és mintegy 
10 centiméteres precizitással tudják tartani a szükséges koordinátákat. Szerintem ez nagyon szuper dolog! 
A számítógép alkalmazására ez egy jó hétköznapi példa. 
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Képviselő-testületi határozatok
 

18/2018.(III.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a 
tájékoztatót, illetve a beszámolókat az előterjesztéshez mellékelt 
formában elfogadja. A képviselő- testület Dr. Duró Ildikó háziorvosnak 
és Bojcsuk Imréné védőnőnek további jó munkát és sok sikert kíván 
feladataik ellátásához. 
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
24/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az 
előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
25/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Marcali 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját kérjen szakmai 
állásfoglalást arra, hogy a 2013. április 1. előtt befizetett, de 
adóbevételként elő nem írt iparűzési adó befizetéséből származó 
50.942/e Ft összeg miként kerülhet ki a tárgyév költségvetéséből. 
Felelős: Zajcsuk Lajos pénzügyi irodavezető 
Határidő: 2018. június 30. 
 
26/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot 
nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület 
meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
27/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és azt 
a melléklet szerint elfogadja.  
Felelős: Bobek József István polgármester (a lakosság tájékoztatásáért) 
Határidő: azonnal 
 
28/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti, a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló, 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 
igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

2) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozatok megtételére: 
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,  
Sávoly Község Önkormányzata nem áll adósságrendezési 

eljárás alatt, Sávoly Község Önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- 
vagy vámtartozása nincs, a megpályázott támogatáson kívüli saját 
forrás rendelkezésre áll, Sávoly Község Önkormányzata megfelel az 
Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek, Sávoly Község 
Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési 
támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, a 
támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött.  

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
29/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester  
Határidő: azonnal 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat belső ellenőrzési feladatai 
polgári jogi szerződés keretében kerüljenek ellátásra 2018. április 1. 
hatállyal. 
Felhatalmazza a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a 
belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos pályázat lebonyolítására, az 
ellenőrzés kialakítására. 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
30/2018.(IV.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Temetőhöz vezető lépcső megrongálódása  
helye: Sávoly köztemető (112 hrsz)  
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

250.000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás                      0Ft  

Vis maior támogatási igény 2.250.000 Ft 90 % 

Források összesen 2. 500.000 Ft 100 % 

A bekövetkezett kárt az Önkormányzat saját erejéből nem tudja 
megoldani. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 2.500.000 Ft – azaz kétmillió ötszázezer - forint, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező 
feladatának ellátását szolgálja: 

- településüzemeltetés: köztemetők kialakítása és fenntartása 
(Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont) 

 A bekövetkezett káreseményre az Önkormányzat 
vagyonbiztosítása nem terjed ki. 

 Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal e 
feladatát nem tudja ellátni. 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 15.) 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
34/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Községi Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, 
azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester, Pálfi Lászlóné könyvtáros  
Határidő: azonnal 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári 
szolgáltatásairól szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester (a közlésért) 
Határidő: azonnal 
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35/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Sávoly Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának 
beszámolóját. 
Felelős: Bobek József István polgármester, Koltai-Tóth Andrea 
falugondnok 
Határidő: azonnal 
 
36/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező, a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelést jóváhagyólag 
elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatosan végzett munkájáéért 
köszönetét fejezi ki a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnak 
és Tóth Renáta családsegítőnek, valamint a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatalnak és Orbán Andrea szociális ügyintézőnek. 
Felelős: Bobek József István polgármester (a közlésért) 
Határidő: értelem szerint  

 
37/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 db Zalavíz 
Zrt. részvényét névértéken, 100.000 – azaz egyszázezer – Ft-ért eladja 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételhez kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
38/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Kálmánt, a 
Sávolyi Dalkör képviselőjét, az Önkormányzat által az államháztartások 
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
alapján, egyedi kérelemre, kulturális és közművelődési tevékenység, helyi 
hagyományok ápolása céljára 50.000 – azaz ötvenezer – Ft vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatásban részesíti.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatási szerződés megkötéséről.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. június 23. 
 
39/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község nyári 
virágosítására a 2018 évi költségvetés dologi kiadásainak terhére bruttó 
százhúszezer forint összegig történő felhasználást engedélyez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
virágok beszerzéséről és kiültetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 
40/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a biztonságos működés biztosítása érdekében az óvoda épületének 
villanyrendszerén szükségessé vált felújítás megvalósuljon. A képviselő-
testület egyúttal teljes körűen felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
felújítási munkálatok elvégzése érdekében a felújítás becsült értéke 
alapján irányadó beszerzési eljárásrend szerint a kivitelező kiválasztása 
érdekében szükséges intézkedéseket és a kapcsolódó jognyilatkozatokat 
megtegye. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
44/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek 
keretében a rendkívüli szociális támogatásra kiírt 2018. évi pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat 
tekintetében az alábbi határozatokat hozza: 

3) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.10. pontja, „a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” 
jogcím szerinti települési önkormányzatok rendkívüli szociális 
támogatása igénybevételére. Felkéri Bobek József István polgármestert, 
hogy pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
4) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatok megtételére: 

 a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott 
tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg Sávoly 
Község Önkormányzata nem nyújtott be. 

 Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel 
elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban, 

 a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre 
áll, 

 Sávoly Község Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B §-
ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,  

 Sávoly Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési 
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

 Sávoly Község Önkormányzata biztosítékmentességgel 
rendelkezik, 

 Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési támogatás 
tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, 

 a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött 

 a 2018. évben a költségvetési törvény 2. melléklet III.2. pont 
szerinti települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatás jogcímen kapott támogatásból nem fordít 
felhalmozási célokra és tudomásul veszi, hogy ennek 
megszegése esetén a támogatást vissza kell fizetnie. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 

45/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az 
átruházott hatáskörben hozott döntésről szóló tájékoztatót, melyet az 
előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
46/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-95-
5-17 megjelölésű pályázatra 1.050.000,- forint értékben nyári 
rendezvényszervezésre benyújtott pályázatot jóváhagyja, melyhez a 
szükséges önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi 
kiadások terhére biztosítja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
47/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 
épületének villanyrendszerén szükségessé vált felújítás költségeit a 2018. 
évi költségvetés dologi kiadásainak terhére elvégezteti. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal   
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48/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as 
évben jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredménnyel végző, valamint a 
nyolc tanéven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményt nyújtó 
tanulók állófogadására és jutalmazásra bruttó 250.000,- - azaz 
kétszázötvenezer – forintot, míg a nyolc éven át kitűnő tanulmányi 
eredménnyel végző 3 fő tanuló jutalmazására szokásjog alapján bruttó 
450.000 – azaz négyszázötvenezer - forintot,  azaz összesen bruttó  
700.000 – azaz hétszázezer - Ft forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetéséből a dologi kiadások terhére.                                    
Felelős: Bobek József István polgármester  

 
49/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
települési karbantartói álláshelyének pályáztatásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati felhívás megszövegezésére, közzétételére és a pályázattal 
kapcsolatos feladatok ellátására.  
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 

Határidő: 2018. június 23. 

 
 
 

Felhívás tábori részvételre! 
 

Nagy örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 2018 augusztus 13-20-ig 
ismételten vendégül látjuk a testvértelepülésünk, Füleksávoly 

gyermekeit.  
A tavalyi évhez hasonlóan ezt az egy hetet a sávolyi gyerekekkel együtt 

töltik el.  
A táborban való részvételhez regisztráció és előzetes jelentkezés 

szükséges. Az általános iskolás és középiskolás korosztályt várjuk.  
A jelentkezéseket az Agroturisztikai Központban (gyermek és szülő 

együtt) személyesen tudjuk fogadni.  
Ekkor bővebb tájékoztatót adunk a tábor körülményeiről és a 

programokról.  
Jelentkezési határidő: 

Várunk minden érdeklődő gyermeket! 
 

Sávoly Község Önkormányzata 
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Beszámoló a Községi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

 
 
Az év eleji időszak a könyvtárban is az előző évi tevékenységek, eredmények értékelésének, a statisztikai adatok összesítésének az időszaka. 
Így van ez most is, amikor a 2017-es év munkájáról, történéseiről szeretném tájékoztatni a falu lakosságát, olvasóinkat.  
 
A könyvtár nem önálló intézmény, az önkormányzat feladatai közül egy alapellátást biztosít Sávoly községben. 2013 év januárjában 
csatlakozott Önkormányzatunk a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez, melyet térségünkben a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 
koordinál. Azóta nincs önálló szerzeményezés, az ellátó rendszeren keresztül tudunk új könyveket kapni. 
 
A könyvtár 11547 kötet saját állománnyal rendelkezik. A KSZR-es könyvek száma 904 darab, ebből 2017-ben 360 könyvet hoztunk az ellátó 
rendszerből, ezzel frissítve a választékot. A folyamatos csere lehetővé teszi, hogy olvasóink is hozzájussanak a friss kiadású könyvekhez, 
újdonságokhoz.  
 
Könyvtárunkban 9 féle folyóirat olvasható. A KSZR által előfizetett folyóiratok csomagban érkeznek, azon nem tudunk változtatni, de ennek 
ellenére úgy próbáltam a választékot összeállítani, hogy minden korosztály megtalálhassa az érdeklődésének megfelelő témát. Saját 
előfizetésünk volt a Nők Lapjára és a Szabadföldre.  
 
Beiratkozott olvasók 2017-ben 
 

6-9 éves 10-14 éves 15-19 éves 20-29 éves 30-49 éves 50-62 éves 62 év feletti összesen 

5 13 9 11 8 17 11 74 

 
A táblázat azt mutatja, hogy 74 fő rendszeres olvasója és használója volt a könyvtárnak 2017 december 31-én. Az 524 lakossági létszám 
tükrében elmondhatjuk, hogy a lakosok 14 %-a olvasója volt a könyvtárnak.  
 
Könyvtárhasználat 2017-ban 
 

személyes könyvtárhasználat kölcsönzött 
dokumentumok 

helyben használt 
dokumentumok 

referensz kérdések 
száma 

  ö
ss

z
e
s 

   ö
ss

ze
sb

ő
l 
1
4
 é

v
en

 a
lu

li 
 

ö
ss

ze
sb

ő
l 
in

te
rn

et
h

as
zn

ál
at

 

ö
ss

ze
s 

1
4
 é

v
en

 a
lu

lia
k
 á

lt
al

 k
ö

lc
sö

n
zö

tt
 

ö
ss

ze
s 

1
4
 é

v
en

 a
lu

lia
k
 á

lt
al

 h
as

zn
ál

t 

 

3825 1673 1688 2893 518 2945 1257 528 

 
A táblázatból kitűnik, hogy 3825 látogató fordult meg a könyvtárban 2017-ben. Ha összevetjük ezt is a lakosság létszámával, akkor 
elmondhatjuk, hogy átlagosan Sávoly minden lakosa legalább hétszer megfordult a könyvtárban 2017-ben!   
A kölcsönzött dokumentumok mutatója alapján az állomány 23 %-a forgott az olvasóknál.  
Az állomány 24 %-át használták az olvasók helyben. 
 
Négy számítógépen érhető el az internet. A 1688 használó azt mutatja, hogy élnek is a lehetőséggel az olvasók. Ami ebben a témában külön 
lehetőség, hogy ingyenes wifit biztosítunk az épületben és az épületen kívül is. Ezt is szeretik, és sokan használják a községben.  
Mindezekből kitűnik, hogy jó a könyvtár kihasználtsága. Természetesen azon dolgozom, hogy ezek a számok növekedjenek, és még többen 
használják a könyvtárunkat. 
 
A 2017-es esztendő változása volt, hogy a kulturális közfoglalkoztatott, Péter Alexandra mellett sikerült egy OSZK által foglalkoztatott 
segítőt is, Szíjártó Péterné személyében felvenni. Ez a tény még nagyobb kihasználtságot és hosszabb nyitvatartási időt jelentett az említett 
időszakban.  
A könyvtár heti hat napon és heti 34 órában volt nyitva, tehát 2017-ben összesen 296 napon volt elérhető a könyvtár az érdeklődő lakosok 
számára.  
Mind e mellett több program megszervezése és lebonyolítása is lehetővé vált.  
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A könyvtárban összesen 65 rendezvény volt 2017-ben.  
Ebből négy rendezvény volt az ellátó rendszer által finanszírozott esemény, a többi program mind saját szervezés volt.  
 

összesen: 
 

65 rendezvény 

ellátó rendszer által finanszírozott: 
 

4 rendezvény 

összes résztvevők száma: 
 

1027 fő 

 
A számokból kitűnik, hogy egy-egy rendezvényen átlagosan 16 fő vett részt. A legtöbb látogató a Szentgyörgynapi Kavalkádon volt, 200 fő.  
Mivel minden korosztályt szeretnénk folyamatosan megszólítani, így programjaink között szerepelt játszóház, sportdélutánok, kézműves 
foglalkozások, kiállítások, filmvetítés, kerékpártúrák, koncert. 13 alkalommal kapcsolódtunk országos rendezvény sorozatokhoz, ilyen volt 
például a Biciklis reggeli, vagy az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvényeink. Ilyenkor szintén igyekszünk minden 
korosztályt megmozgatni és bevonni.  
 
A Sávolyi Gyerekek Klubja 2007-ben indult teljesen a könyvtár keretein belül. Azóta folyamatos a tevékenységünk. Novembertől áprilisig 
minden szombat délelőtt nyitva volt a könyvtár, és ezeken a délelőttökön játék-és sportlehetőséggel, kézműves foglalkozásokkal és más 
érdekes programokkal vártuk a gyerekeket és szüleiket. Ezek a délelőttök minimális anyagi ráfordítással valósultak meg. Sokszor készítünk 
újrahasznosított és saját gyűjtésű anyagokból új tárgyakat, díszeket. Így volt ez 2017-ben is. Több mint 25 alkalommal volt a gyerekeknek 
program. Tavasztól őszig is több alkalom volt, amikor kerékpároztunk, gyereknapot tartottunk, és az iskolai szünetekben is rendszeresen 
szerveztem a gyerekeknek elfoglaltságot. Egy jól sikerült program volt például a nyárzáró tábortűz gyújtása szalonnasütéssel egybekötve. 
Szeretnénk, ha ez hagyománnyá válhatna.  
 

Mivel a könyvtár az egyetlen közösségi tér a községben, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket 
értelmes és tartalmas programokkal tudjuk „megfogni”. 
  
2 alkalommal volt az általános iskolások számára könyvtári óra, ezeken összesen 25 általános iskolás tanuló vett részt.  
A könyvtárhasználat keretein belül információkeresés, irodalomkutatás és referensz kérdések megválaszolása volt a feladat. Községi 
könyvtárosként nem feladatom a könyvtári órák megtartása, de szívesen csinálom, hisz ez is a szakmám része. Örülnék, ha többet jönnének 
szervezett formában is az iskolások. A gyerekek szeretik a kicsit kötetlenebb, ugyanakkor mégis informatív könyvtári órákat.  
2 alkalommal látogattak el az óvodások a könyvtárba. Ismerkedtek a könyvekkel, a könyvtárral. Reményeim szerint ezt tudjuk növelni. 
 
Az elmúlt esztendőben nagy kihívás és nemes feladat volt, hogy augusztus 13-20-ig vendégül láttuk a testvértelepülésünk, 
Füleksávoly gyerekeinek egy csoportját és a kísérő felnőtteket. A sávolyi gyerekek is részt vehettek a táborozáson, így a két 
település gyerekei ismerkedhettek, barátságokat köthettek. A gyerekek vegyes korosztály volt, 9 évestől 17 évesig, de ennek 
ellenére sikerült olyan programokat szerveznünk, ami mindenkit lekötött és jól érezte magát.  
 
2017-es esztendőben az Önkormányzat csatlakozott a Digitális szakadék csökkentése című projekthez és  a könyvtárban 2 csoportban 
összesen 25 helyi lakosnak tartottam tanfolyamot, ahol is megismerkedtek az okos eszközökkel, megtanulták kezelni azokat, megismerték az 
internet adta lehetőségeket. Ezt folytatva két alaklommal tartottam a tanfolyamon részvevőknek konzultációs lehetőséget is.  
A könyvtár a helyi média központja is. Itt szerkesztem a Sávolyi Hírmondó számait, 2017-ben már a XI. évfolyam jelent meg. Ebben a 
munkában Méri Istvánné magyar szakos helyi pedagógus volt a segítségemre.  
Itt folyik a marotvolgye.hu honlap szerkesztése is, melyhez a fotókat és cikkeket is én készítem.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nehéz a lakosságot kimozdítani otthonról, de természetesen nem lehetetlen. Olyan programokra, 
lehetőségekre van szükség, amely nem csak szórakozást és kikapcsolódást jelent, hanem közösségteremtő ereje is van. Ilyen volt pl. a 
Gyereknap, a családi sportnap, vagy egyes kézműves foglalkozásaink. Ezeken a rendezvényeken az egész család rész vehetett, minden 
generáció érintett volt.  
A kézműves foglalkozásokat is azért tartom fontosnak, mert a hagyományok őrzése, továbbadása nagyon hangsúlyos területe a kulturális 
nevelésnek. Ezek is alkalmat adnak a családoknak arra, hogy együtt legyenek, közösen alkossanak.  
 
Éppen ezért örülök nagyon a helytörténeti gyűjteménynek és köszönet minden sávolyi és nem sávolyi embernek, aki felajánlásával, 
adományával hozzájárult a létrejöttéhez!  
 
Egy másik lehetőség az emberek bevonzására az épületbe a technikai eszközparkunk bővítése. A meglévő eszközeinkre építve bővült a 
szolgáltatásunk, bevezettük a Könyvtármozi lehetőségét. 2017-ben négy alkalommal volt vetítés, felnőtteknek is és gyerekeknek is. Lehetőség 
ez az idősebbek napközbeni fogadására is, ám ez a korosztály nehezen akar kimozdulni otthonról.  
 
Büszkén és örömmel írok arról, hogy 2017-ben két alkalommal is bemutathattam a Sávolyi Községi Könyvtár munkáját és 
mesélhettem a könyvtár által szervezett kulturális munkáról, a könyvtár szerepéről a falu életében. 2017. május 16-án a Kaposvár 
környéki települési könyvtárosoknak és megyei munkatársaknak volt alkalmam előadást tartani a Takács Gyula Megyei és Városi 
Könyvtárban Kaposváron. 2017. november 10-én pedig a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtárban, Marcaliban mutattam be az itt 
folyó munkát a Marcali kistérségi könyvtárosoknak.  
Mind a két alkalommal nagy sikere volt az előadásomnak és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy sokan szívből gratuláltak 
és további sikeres munkát kívántak.  
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Összességében a 2017-es évről elmondható, hogy sikeres volt. Igyekeztünk azért dolgozni, hogy adottságainkat, lehetőségeinket minél jobban 
kihasználva tudjuk a falu lakosságát, minden korosztályát programokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel kiszolgálni.  
 
A KSZR-es eszközbeszerzésünk részben sikeres volt, a gyerekrészre igényelt babzsák foteleket és egy kis kerek asztalt megkaptuk. A 
gyerekek azóta is nagy örömmel és lelkesedéssel veszik birtokba a babzsákokat. A technikai fejlesztéshez pedig kaptunk egy laptopot, amit a 
vetítéseknél nagyon jól tudunk hasznosítani.  
 
Az Önkormányzat is hozzájárult a technikai berendezések fejlesztéséhez egy PA rendszer vásárlásával, amivel a rendezvényeink szükséges 
hangosítása megoldottá vált.  
 
A 2018-as évre is vannak terveink, elképzeléseink. Minden korosztályt szeretnénk megszólítani a programjainkkal, hogy minél több 
kikapcsolódási lehetőség legyen a lakosságnak. Az emberek teljesen bezárkóztak, nincs közösségi tevékenység. Ezen szeretnék változtatni és 
közösségi térré, találkozó hellyé tenni az Agroturisztikai Központot, ezen belül a könyvtárt.  
 
Sávoly, 2018. május 3.         Pálfi Lászlóné könyvtáros 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
- 

Házasságkötések: 
Pálfi Edina és Lánczeth József 

(2018. 06.09.) 

Halálozások: 
Kovács Józsefné Bíró Ilona (élt 86 évet) 

Osváth Lajosné Pálfi Piroska (élt 78 évet) 

 

 
Ajándék a könyvtár olvasóinak 

 
Az Internet Fiesta ideje alatt a legtöbb rendezvényt szervező könyvtári szolgáltató 
helyeket megjutalmazzuk. A 2018-as évben az első 3 helyezett könyvtár ajándékot 
kap. 
Gratulálunk és további sikeres rendezvényeket kívánunk! 
Az ajándékot postán küldjük.  
 
Üdvözlettel: 
 
Schmidtné Bakó Tünde 
osztályvezető, könyvtári szakértő 
 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
Hálózati, szaktanácsadói osztály 
 

 
Az Internet Fiesta rendezvénysorozattal bekerültünk az első három helyre a somogy 

megyei könyvtárak között. 
 

A fenti levelet kaptuk a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárból és megérkezett a 
csomag is. A dobozban természetesen olyan ajándékok vannak, amelyek az olvasóké, 

látogatóinké lesznek. Köszönjük szépen, hogy a kollégák is gondolnak ránk. Az 
olvasók visszajelzései mellett a könyvtári szakmai visszajelzések, elismerések is 

fontosak, motiválóak. 
 
Pálfi Lászlóné könyvtáros  
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91 éves a falu legidősebb asszonya 
 

Béres Imréné Derdák Annus néni június 22-én töltötte be a 91. életévét. Ő a legidősebb 
asszony Sávolyon. Ebből az alkalomból látogatta meg Bobek József István, Sávoly község 
polgármestere és köszöntötte őt fel. Példaértékű Annus néni optimizmusa, életszeretete, 
boldog tenni akarása. Sajátkészítésű süteménnyel kínált meg bennünket. Minden nap 
többször kisétál az udvarra, a kertbe, mert kell a mozgás, a fizikai tevékenység. 
Elmondása szerint ő olyan, mint a "Sümegi vár is vár" mondás, mert ő is várja a 
gyerekeit, az unokáit és a dédunokáit. Nagy öröm, amikor befut valamelyik családtagja és 
ő természetesen boldogan kínálja meg a saját keze által készített finomsággal. Jó 
egészséget kívánunk Annus néninek, hogy még sokáig süthessen, főzhessen a 
szeretteinek! 

 
Nejlonvirágok készültek 

Ismét eljött hozzánk Novotny Zoltánné Edina, hogy egy újabb virágforma, a pöttyös orchidea elkészítését megtanítsa az 
asszonyoknak. Nagyon jó hangulatban, kellemesen telt el az este és közben természetesen a virágok is elkészültek. A május 30-ai 
foglalkozáson folytattuk a virágok készítését. Csodálatosan szép ciklámenek készültek a harisnyából. Mindenki nagyon ügyes volt 
és élvezettel, örömmel készítette el a virágot. Koltai-Tóth Andrea mindenkinek hozott saját készítésű kaspót, amibe beletehettük a 
kész ciklámeneket. Köszönjük. Köszönjük Edinának is, hogy ismételten időt és energiát szánt ránk és eljött hozzánk. Reméljük, 
hogy lesz még alkalmunk találkozni! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hivatalosan is elkezdődött a vakáció! 
Kilenc végzős gyerek búcsúzott ma az iskolától, a tanároktól. A tanévzáró és ballagási ünnepség keretében sok gyerek kapott az 
egész éves kiváló teljesítményéért jutalomkönyvet, oklevelet. A ballagási ünnep után az Önkormányzat épületébe várták a 
polgármesterek a jó tanulókat, szüleiket és a pedagógusaikat a hagyományos állófogadásra. Minden meghívott gyermek 
könyvjutalmat vehetett át a polgármesterektől. Három végzős diák külön jutalomban is részesült, hiszen ők nyolc éven keresztül 
minden évben kiválóan teljesítettek: Üst Lili, Üst Fanni és Csordás Bence. Nekik külön gratulálunk és sikeres középiskolai éveket 
kívánunk! Negyvenévi munka után Somogyi-Magyar Józsefné nyugdíjba vonul, Bobek József István, Sávoly község polgármestere 
megköszönte munkáját és jó pihenést, aktív nyugdíjas éveket kívánt neki.  

 
 
 
 
 
 
 
A kiváló teljesítményt nyújtó sávolyi gyerekek:  
 

Gaál Zsombor és Péter Zoltán 1. osztály.  
Bogdán Gábor 2. osztály.  
Szőke Zoltán Viktor, Szijártó Péter, Péter Csaba, Orsós Viktória, Bogdán Luca 3. osztály.  
Sipos Ádám 4. osztály.  
Csordás Márkó, Egyed Hanna, Fazekas Kitti Magdolna, Bogdán Fanni, Bogdán Nikoletta, Szőke Dominik 
5. osztály. Gaál Dávid 6. osztály.  
Kovács Alexandra, Kovács Martina, Sipos Dániel 7. osztály.  
Bogdán Andor, Csordás Bence, Üst Fanni és Üst Lili 8. osztály.  
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1595-91-eves-a-falu-legidosebb-asszonya


12 

 

 
 
 

Kiültették a közterekre az egynyári virágokat 
 
Mintegy 1000 tő vinka került kiültetésre a községben a közterekre. A munkások egész nap dolgoztak azért, hogy szép 
legyen a falu. Az ebédlő előtt az ősszel elültetett levendula is szépen hajt, nemsokára virágzik. A hosszú távú terv, hogy 
levendula legyen a köztereken, évelőként egyszerűbb lenne vele a bánás, egységesebb lenne a kinézet is. 

 

Látogatás a helytörténeti gyűjteményben 
 

Vendégül láttuk az általános iskola alsó tagozatos gyermekeinek egy csoportját 
az Agroturisztikai Központban.  
Iskolai táborban vettek részt a gyerekek és a program keretében megnézték a 
helytörténeti kiállításunkat.  
Örömmel kalauzoltam őket, meséltem nekik, amit a gyerekek érdeklődve 
fogadtak.  
A látogatás végén mindenkit megajándékoztunk egy könyvjelzővel.  
Szívesen látnánk tanévben is az iskolai csoportokat a könyvtárban, a 
múzeumunkban. Örülünk, hogy a mostani programunkkal hozzá tudtunk 
járulni a táboroztatás, a pályázat sikeréhez. 

Pálfi Lászlóné könyvtáros 

Kirándulás a Levendulafarmra 
 

Maroknyi csapatunk lelkesen indult útnak a Szőkedencsi Levendulafarmra. Kellemes időben, kényelmes tempóban 
kerékpároztunk. A farmra érve megcsodáltuk a gyönyörű levendulást, a lila ágyásokat, a rengeteg szálldosó pillangót. 
Feltöltődve a látványtól és az illattól, kellemesen elfáradva értünk haza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szociális ebéd a nyári szünidőben 
 
Az előttünk álló nyári szünetben is biztosít az állam a helyi 
önkormányzaton keresztül a rászoruló gyerekeknek szociális 
étkeztetésként ebédet. Kilenc gyermek veszi igénybe a lehetőséget. A 
gyerekek minden nap fél tizenkettőtől délig mehetnek ebédelni, az 
ebédlőben fogyaszthatják el a meleg ételt. 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1577-kiueltettek-a-koezterekre-az-egynyari-viragokat
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1589-latogatas-a-levendulafarmon
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 

 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

A húsvéti szünet után a „Föld napja” elnevezésű projektünk keretében sok helyszíni foglalkozást szerveztünk a 

gyerekeknek. Sétát tettünk a tőzegbányához, ahonnan földmintákat vettünk, vizsgálatokat végeztünk. A 

földmintákat belehelyeztük egy üveg edénybe, ahol jól elkülönültek az egyes rétegek. A tetejére egy különleges 

réteg került, ugyanis a gyerekek hoztak a saját udvarukból egy kicsit, hogy mindenki magáénak érezhesse.  

Április végén a gyerekek lelkesen, titkolózások közepette készültek az anyák napi ünnepségre. Készítettünk kis 

táskákat, üdvözlőlapokat, virágcsokrokat ajándékba. Kis műsort adtunk elő, mely nagyon meghatotta az 

anyukákat, nagymamákat.  

Májusban színházi előadást is megtekinthettünk. A „Hamupipőke” című mesét mutatták be az Imre Sándor 

Színház tehetséges színészei. Nagyon érdekes, vicces volt a történet, nagyon jól szórakoztunk.  

A „Madarak, fák napja” projektünk keretében rengeteg megfigyelést végeztünk. Az idén sok kismadár választotta 

lakhelyéül az óvoda udvarát, ezért szinte minden nap felfedeztünk valami újdonságot. Tollakat gyűjtöttünk, 

nyomokat rögzítettünk. 

Ebben az évben is meghívást kaptunk a marcali Bóbita Óvoda „Gyertek lányok ligetre” elnevezésű táncos 

rendezvényére, melyen, mint fellépő csoport vettünk részt. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, sikert arattunk a 

műsorszámunkkal. Utána megvendégeltek bennünket, majd az udvaron kipróbálhattunk néhány különleges népi 

játékot.  

Az évzáró ünnepségünk június első szombatjára esett. Az idő szép volt, a műsor nagyon jól sikerült. A kicsik 

zenés, mozgásos dalokat adtak elő, a nagyok és a középsősök pedig egy vicces vásári mulatozást. Négy 

nagycsoportos óvodásunktól kellett elbúcsúznunk, akik szeptemberben megkezdhetik iskolai tanulmányaikat. 

Helyettük szeptemberben hét új kiscsoportost köszönthetünk óvodánkban.  

Gyereknapra sok érdekes programot tudtunk nyújtani, szülői és fenntartói segítséggel. A Zalaszabari kalandpark 

animátorai szórakoztatták különféle izgalmas játékokkal a gyerekeket és szüleiket. Arcfestés, latintánc „Szurival”, 

találós kérdések, ügyességi játékok sora színesítette a délelőttöt. Természetesen az elmaradhatatlan légvárazás is 

nagyon népszerű volt.  

A négy nagycsoportosunktól kiránduláson köszöntünk el. Keszthelyen hajókáztunk, majd a Vadászati Múzeumot 

néztük meg. A gyerekek nagyon élvezték, érdeklődőek, nagyon aktívak voltak.  

Az utolsó színházi előadásunk alkalmával „Óz a nagy varázsló” történetét ismerhettük meg. Sokszínű, izgalmas, 

előadás volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét a sávolyi tehetséges gyermekek bevonásával, kiváló 

szereplésével örvendeztettek meg bennünket.  

A nyári szünetünk június elejével veszi kezdetét. A gyerekek már nem jönnek, viszont az óvodában komoly 

munkálatok kezdődnek. Az épület átvezetékelése fog megtörténni. 

Kívánom a családoknak, hogy tartalmas programokban bővelkedő, szép nyarat töltsenek együtt!  

 

Csordásné Tamás Ildikó 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 
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