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December 18-a délutánjára hívta a képviselő-testület az időseket, 

egy jó vacsorára, ünnepi műsorra, beszélgetésre, együtt eltöltött 

időre. A sávolyi óvodások, az általános iskolások és a Sávolyi Dal-

kör megható előadásai után következett a finom vacsora. A talp-

alávaló zenét Sinkovics László szolgáltatta. A gyerekek saját ke-

zűleg készített ajándékkal is kedveskedtek az időseknek. Min-

denki nagyon jól érezte magát, örült az együttlétnek, a beszélge-

tésnek, a táncnak, a zenének. Aki nem tudott eljönni, annak ki-

szállították a vacsorát. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, 

Csordásné Tamás Ildikónak, Üstné Szép Gyöngyinek, Gaálné 

Horváth Máriának, Siposné Tamás Szilviának, Szépné Fodor 

Editnek a munkájukat!  
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Megalakult az új Képviselő-testület 

Az okróber 13-ai választások megtörténtével új polgármestert és képviselő-testületet 
választott Sávoly. A megválasztott közszereplők átvették a megbízóleveleiket, letették az 

esküt és október 24-én megtartották első testületi ülésüket. 
A polgármester Schuller Tibor. 

A képviselő-testület tagjai: 
Egyed Zsolt, Domsa Valéria, Koltai-Tóth Árpád, Vidáné Zana Edit. 

Az alpolgármesteri teendőket Vidáné Zana Edit látja el. 
 

 
 

A Képviselő-testület hírei 

Az elmúlt három hónapban 8 alkalommal ült össze a testület, ezen ülések jegyzőkönyvei megtekinthetők a 

község honlapján. Aktualizáltunk néhány szabályzatot, amelyek segítségével decemberben emelni tudtuk a 

lakástámogatási hozzájárulást, biztosítottuk a mozgóboltok működését településünkön. Döntöttünk az Idő-

sek Napja és az Adventi koncert rendezvények támogatásáról. Módosítottuk a „Magyar Falu Programban” 

és az „Erdei Feltáró út megépítése” megnyert pályázatokon, így valóban lehetőségünk lesz egy gépjármű 

beszerzésére, valamint az út eredeti költségeken való megépítésére. Támogatjuk az Őszinte Mosoly Közala-

pítványt, amelynek segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek számára a vásárlási kedvezményen kívül tar-

tós élelmiszer csomagot és újabb ruhabörze akciót tudunk majd biztosítani. 

Sávoly, 2020. február 

Sávoly Község Képviselő-testülete 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1780-megalakult-az-uj-kepviselo-testuelet
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Tisztelt Sávolyi Lakosok! 

Azt gondolom, hogy nagyon sokan várták már a Hírmondó aktuális számának megjelenését. Az, 
hogy erre most került sor, két dologtól függött: egyrészt sok esemény történt decemberben és 
cikkekre vártunk, másrészt törekedtünk arra, hogy a kiadvány arculata is megváltozzon. 

- Azt szerettük volna, hogy az újság esztétikailag is megfelelő formában kerüljön Önök elé, a 
képek jól láthatóak legyenek, amire a helyi fénymásolás nem alkalmas. Ha valamit kiadunk a 
kezünkből, az igényesen nézzen ki. A nyomdák karácsony előtti túlterheltsége azonban ezt 
nem tette lehetővé, így a késlekedés alapvető oka ez volt. 

- Szeretnénk tartalmi változást is létrehozni. Felesleges az oldalakat a gyűlések 
jegyzőkönyveinek teljes bemásolásával megtölteni, hiszen azok tartalma a honlapon 
megtalálhatók. Ha valaki mégis szeretné nyomtatott formában is látni, mert az interneten nem 
tud hozzáférni, kérésére nyomtatott formában is rendelkezésre állunk. Így viszont egy 
kivonatot jelentetünk meg, ami érthetőbb formában fogalmazza azt meg, hogy miről is 
döntöttünk. Egy új rovatot is indítunk, ha van rá érdeklődés, „Lakosság kérdez, a szakember 
válaszol” címmel. Ha van olyan kérdésük, amire talán többen is kíváncsiak, mi megkeressük 
az illetékes szakembert, orvost, jogászt, gazdászt stb., és megpróbálunk választ adni a 
kérdésre. Kérdéseiket személyesen, de írásban is megtehetik. 

- A harmadik változtatás az újság formai megújulása lenne, amire, ha van ötletük, azt is szívesen 
várjuk. 

Remélem kellemes élményekben lesz részük olvasás közben!  

Jó egészséget kívánok Mindenkinek! 

Tisztelettel: Schuller Tibor 

 
Közmeghallgatás 

 
November 27-én este tartotta a képviselő-testület a 2019 évi közmeghallgatást. Schuller Tibor polgármester 
köszöntötte a megjelent érdeklődőket, egybegyűlteket. A polgármesteri tájékoztató után voltak felvetések, 
kérdések, javaslatok a lakosság köréből, amiket közösen megvitattak. 
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Informatív előadás az egészséges, szívbarát életmódról 
Nagyon hasznos információkat és tippeket hallottunk Dr. Duró Ildikó háziorvosunk előadásán. A fő 
téma a szív és az érrendszeri problémák megelőzése és kezelése. Nagyon sokat tehetünk a saját 
közérzetünk, az egészségünk javításáért, mindezt az életmód megválasztásával. Fontos a megfelelő 
táplálkozás, a rendszeres mozgás. És természetesen más tényezők is befolyásolják az életünket, azokra 
is hallhattunk megoldásokat, példákat. Az előadás után kialakult egy kis beszélgetés, többen kérdeztek 
a doktornőtől személyes példák alapján. Köszönjük szépen Dr. Duró Ildikó doktornőnek a tanulságos 
estét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ismét őszi virágültetés 
Újra eltelt a nyár, ismét eljött az ideje az őszi-téli virágok kiültetésének. A közterekre is kikerültek az 
árvácskák, hogy a téli időszakban is diszítsék a falut. Mint ahogy már évek óta hagyomány, ezer tő 
virág került kiültetésre. Óvjuk, vigyázzuk őket, hogy sokáig tudjunk gyönyörködni bennük! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmet néztünk és őszi koszorút csináltunk 
Az őszi szünetben is vártuk a gyerekeket a könyvtárba. A 
Könyvtármozi szolgáltatás keretein belül megnézték a gye-
rekek a Keménykalap 
és krumpliorr című 
magyar filmet. Nagyon 
jól szórakoztak, sokat 
nevettek! A kézműves 
foglalkozáson őszi aj-

tódíszt készítettünk. Mindenki ügyes volt, szép koszorúk készül-
tek. 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1778-informativ-eloadas-az-egeszseges-szivbarat-eletmodrol
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1781-ismet-itt-az-oszi-viragueltetes
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1783-filmet-neztuenk-es-oszi-koszorut-csinaltunk
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Marcell (2019. 09.22.) 

Stephaics László (2019.10.15) 
Kovács Bálint László (2019. 12. 14.) 

Gáspár Dóri (2020. január 14.) 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Árvai János (élt 80 évet) 

Kovács Lajosné Kovács Margit (élt 81 évet) 
Horváth Józsefné Derdák Mária (élt 89 évet) 
Bóka Józsefné Baksics Margit (élt 73 évet) 

Domsa László (élt 79 évet)

 

Ruhabörze a Kultúrban 
Az Őszinte Mosoly Alapítvány felajánlott egy busznyi ruhát és cipőt a községnek. Ebből az alkalomból 
rendezett az Önkormányzat ruhabörzét a lakosságnak. Sokan eljöttek és örömmel válogattak az eredeti 
olasz ruhákból. Köszönjük az alapítványnak a felajánlást! 

 

Jótékonysági előadás az óvoda javára 
November 16-án, szombaton este rendhagyó előadás volt a Kultúrházban. Az Imre Sándor Szeretet-

színház társulata jótékonysági előadás keretében mutatta 
be az „Isten pénze" című musicalt. A teljes bevételt fel-
ajánlották az óvodának. Mozgásfejlesztő játékot szeret-
nénk a befolyt összegből vásárolni az udvarra. 72.000 Ft-
ot sikerült összegyűjteni! A gyerekek és az óvoda dolgo-
zói nevében szeretném megköszönni Bartokos Tamás-
nak a felajánlást, a társulatnak a színvonalas előadást. Kö-
szönöm azoknak, akik eljöttek szombaton este, adakoz-
tak és megtekintették a gyönyörű és tanulságos karácso-
nyi történetet és köszönöm azoknak is, akik nem tudtak 

eljönni, de hozzájárultak felajánlásaikkal a kisgyermekek öröméhez. 
Csordásné Tamás Ildikó 

Az őszi- téli  
időszakban is elindítjuk a  

KönyvtárMozi szol-

gáltatásunkat.  
 

A részletes programról ér-
deklődjenek a könyvtár-

ban! 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1784-ruhaboerze-a-kulturban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1791-jotekonysagi-eloadas-az-ovoda-javara
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A SÁVOLYI DALKÖR FELLÉPÉSEI AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN 
 
     A Sávolyi Dalkör fellépései az adventi időszakban a hagyományok ápolásával és a jótékonyság jegyében telnek. Az 
Idősek Napi ünnepségek és karácsonyváró műsorok erre az időszakra esnek. A karácsonyi műsorunk alapja a falunkban 
gyűjtött Betlehemes játék és szintén a falunkban gyűjtött Szentcsaládjárás hagyományának ápolása. Büszkén tesszük ezt, 
hiszen a mienk, Sávolyé, és nagyon értékes. Emellett énekelünk ismert karácsonyi dalokat, legtöbbször rábírjuk a közön-
séget a meghitt, együtt éneklésre is! Vannak a műsorunkon ünnepi hangulatot ébresztő mai dalok is zenekísérettel. 
      Az idősek napi műsorokon általában népdalcsokraink közül énekelünk, ami a mi fő profilunk, és amelyekkel szép 
sikereket értünk el rangos zsűrik előtt. De nem marad el a vidám hangulat sem, tréfás dalokkal, operett összeállítással, 
magyar nótákkal, együtt énekléssel! 
 
Műsoraink 2019. év Advent időszakában: 
 
Nov. 16.: Somogyzsitfa, Idősek Napja 
Dec. 14.: Szegerdő, Idősek Napja 
Dec. 17.: Sávoly, Templomi karácsonyváró koncert 
Dec. 18.: Boronka, MMSZ Fejlesztő Iskola karácsonyi ünnepségén 
Dec. 18.: Sávoly, Idősek Napja 
Dec. 19.: Nemesbük, Idősek Otthona, Karácsonyi műsor 
Dec. 20.: Zalakomár, Idősek Otthona, Karácsonyi műsor.  
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Elkészült a kültéri betlehem 
Immár ötödik alkalommal sikerült a templomkertben elkészí-
teni a kültéri betlehemet. Az első betlehem 2014-ben készült. 
A felállított bábuk, a kiállított állatok Jézus születését idézik, a 
Szentcsalád istállóban eltöltött estéjét hivatottak megelevení-
teni. A templom bejáratánál felállított koszorú gyertyái hirde-
tik az adventi időszak múlását, a karácsony közeledtét. 
 
 

Kiosztották a szociális tűzifát 
Az országban sok helyen havazott, Sávolyon hideg eső esett, megjött a tél. Sok sávolyi lakosnak segítség 
a hideg napokra a szociális tűzifa osztása, amit december első napjaiban megkezdtek az önkormányzat 
alkalmazottai. Ahogy az időjárás engedi, igyekeznek mindenkinek minél előbb eljuttatni a tűzrevalót. 57 
köbméter fa kerül kiosztásra 51 személynek. A képviselő-testület a jövedelmek alapján döntötte el, hogy 
kik a rászorultak. Kik azok, akik egy köbmétert, kik azok, akik másfél köbmétert kapnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kikerültek az oszlopokra az utcai adventi díszek 
 

Már évek óta hagyomány, hogy Sávolyon is utcai díszek kerül-

nek az oszlopokra az adventi, karácsonyi időszakban. Az idén 
immár 35 dísz teszi hangulatosabbá, fényesebbé a falu utcáit sö-

tétedés után.  

 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1793-kulteribetlehem2019
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1796-kikerueltek-az-oszlopokra-az-utcai-adventi-diszek
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A sávolyi gyerekeket is megajándékozta a Mikulás 

 

December 6-án a sávolyi gyerekeket is meglátogatta a Mikulás. Zenés műsorral egybekötve adta át a 
csomagokat a megjelent ifjúságnak. A műsort a KSZR támogatásával a Kultúr Találka együttes szolgál-
tatta, a csokoládét pedig Sávoly Község Önkormányzata vásárolta a gyerekeknek. 

 

 

 

Közvilágítási hiba bejelentése 

 
Értesítjük Sávoly lakosságát, hogy 
honlapunkra közvilágítási hibabeje-
lentő modult építettünk be, melyet a 
fő menü sor jobb oldalán találnak 
meg. A menü pontra rákattintva fel-
nyílik a panel, annak kitöltésével tud-
ják elküldeni a hibaüzenetet. A modul 
beépítése a lakossági hibabejelentés 
kényelmes és ingyenes lehetőségét kí-
nálja Sávoly lakosságának. A bejelen-
tések közvetlenül a szolgáltatóhoz 
futnak be, gyorsabbá téve a hibák be-
jelentését és remélhetőleg a kijavítását 
is. 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1798-savolyi-gyerekeket-is-megajandekozta-a-mikulas
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1789-koezvilagitasi-hiba-bejelentese
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Adventi koncert a templomban 
 

December 17-én ismét megrendezésre került a hagyományos adventi koncert a templomban. 
Schuller Tibor polgármester úr köszöntője, karácsonyi gondolatai után került sor a műsorra. 
Felléptek a sávolyi óvodások, az általános iskolások, a Sávolyi Dalkör és a Bárdos Lajos Nőikar. 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

 
November első hete a Márton napi népszokások jegyé-
ben telt el. Időjóslást végeztünk, lámpásokat készítet-
tünk, amelyekhez jócselekedeteket is kapcsoltunk.  
Ismét meghívást kaptunk Könyvtári délelőtti prog-
ramara. Filmet néztünk a gyerekekkel, melynek témája a 
család volt, mert éppen ezt dolgoztuk fel az óvodában is 
ebben a két hétben.  
Az Imre Sándor Szeretetszínház részéről felajánlást kap-
tunk egy jótékonysági előadás megszervezésére. Az Isten 
pénze című musicalt játszotta a társulat. A teljes bevételt 
felajánlották az óvodás gyermekek részére. Az előadás 
nagyon jól sikerült, kicsit megalapozta a karácsonyváró 
hangulatunkat. 
 

 
83.000 Ft-ot sikerült összegyűjteni. A pénzből egy moz-
gásfejlesztő udvari játékot vásároltunk a kisebb gyerme-
kek részére - mert az elmúlt években ők vannak nagyobb 
létszámban-, amit a tavasszal birtokba is vehetnek. Na-
gyon szépen köszönjük Bartokos Tamásnak a felajánlást, 
a társulatnak a színvonalas előadást. Köszönjük azok-
nak, akik eljöttek és megnézték, és azoknak is, akik nem 
tudtak eljönni, de ajánlottak fel pénzt és ezzel hozzájá-
rultak a kisgyermekek öröméhez.  
Az adventi készülődés hetében nyílt napot rendeztünk a 
középső- és nagycsoportos szülők részére. Két szülő jött 
el és nyert betekintés a délelőtti foglalkozások, fejlesztő 
és egyéb játékok hangulatába.  
Decemberi első és nagyon várt vendégünk természete-
sen a Télapó volt. Idén sem feledkezett meg rólunk. Lá-
zas készülődés előzte meg érkezését. Mindenki bátor 
volt és nagyon örült a csomagokban lapuló finomságok-
nak. 
A következő héten finom mézeskalácsillat lengte be az 
óvodát. A szülőkkel közösen készítettük és díszítettük a 
különféle formát öltött süteményeket. Természetesen a 
szorgos kis kezek folyamatosan kóstolgatták is, hogy biz-
tos minden rendben legyen.  
Az iskola énekkara idén is szívmelengetően gyönyörű 
előadással örvendeztetett meg bennünket egy hétfő dél-
után. A folyamatosan megújuló műsoraik alkalmával 
minden évben szebbnél szebb dalokkal ismerkedhetünk 
meg.  
Az idei templomi koncerten két év kihagyás után, nagy 
örömünkre ismét tudtunk egy szép kis műsorral kedves-
kedni az embereknek. Sajnos most is voltak köztük be-
tegek, de ennek ellenére sikerült felkészülnünk. Nagyon 
ügyesek voltak a gyerekek, büszkék vagyunk rájuk! 
A szép korúak köszöntésére rendezett ünnepségen is 
részt vettünk, örömmel verseltek, és énekeltek óvodása-
ink. 
Karácsonyra sajnos nagyon sok gyerek lebetegedett, 
mindössze öten voltak a karácsonyfa körül. Reméljük 
szünet után ismét újult erővel vághatunk neki a követ-
kező évnek! 
Minden kedves olvasónak örömteli pillanatokban és 
egészségben gazdag újévet kívánok! 
 

                                                                                        
Csordásné Tamás Ildikó 
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Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Sávoly Község Polgármestere ● Meg-
jelenik negyedévente ● Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com,  

www.savoly.hu 

Ez a kiadványunk a Gyöpös-Föld Kft. támogatásával készült. 

SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

mailto:savolykonyvtar@gmail.com
http://www.savoly.hu/

