
Vörsön "talpaltunk". 

Április 2-án, szombaton reggel kicsit 

csöpörgős időben, de jó kedvvel 

indultunk el kerékpárral Vörsre, a 

Talpas házba. Az idő mellénk állt és 

kellemes, esőmentes utunk volt. Vörsön 

kézműves foglalkozáson vettünk részt, 

a gyerekek ügyesen alkottak, anyák 

napi meglepetések készültek. 

Szabadtéri programként íjászat, 

ostorcsattogtatás és más ügyességi 

játékok várták a lurkókat. Hazafelé 

megálltunk a Vörsi kilátónál, ahol a 

Balaton- Felvidéki Nemzeti Park 

munkatársa, Kovács Zoltán beszélt a 

Kis Balatonon látható madarakról, 

amiket aztán a távcsővel 

megpróbáltunk befogni és megnézni. 

Mindenki elfáradt kicsit, de az 

élményekben gazdag nap után a haza 

utunk is kellemes volt. 
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Újabb munkalehetőség 9 embernek 
Újra kilenc embernek van munkája a községben. A további szociális ellátás igénybevételéhez 
önkéntesen vállalt 30 napos munkaprogramban vesznek részt. Sávoly bel- és külterületén az 
illegális szemétlerakókat tisztítják ki és szüntetik meg. Ezzel tisztább és élhetőbb lesz a falunk. 

Május 19-től indult újra a 
közmunkaprogram 

Sávoly község Önkormányzata 7 főre 
nyújtotta be pályázatát a 
közmunkaprogramra, ám csak 4 fő 
foglalkoztatására kapott lehetőséget, 70 
%-os támogatottsággal. A négy ember 
név szerint: Herceg László, Orsós 
László, Orsós Tibor és Orsós Tiborné. 
Május 19-től megindult a közterületek 
rendbetétele, így a folyamatos 
kaszálással remélhetőleg a falu képe is 
szebbé válik. A lakosság megszokta 
már, hogy évek óta az Önkormányzat 
alkalmazottai kaszálnak, a fiúk sokat 
dolgoznak azért, hogy a falu 
egységesen szép és rendezett legyen. 
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Sávoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének elfogadott 
határozatai. 
 
53/2014.(IV.29.) 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 
 
54/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának 
előterjesztését Sávoly Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete 
megtárgyalta, az alábbiakban felsorolt döntéseket hozta: 
 
1.) Sávoly Község Képviselő-testülete a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának zárszámadását a 
határozat mellékletei szerinti tartalommal fogadja el. 
A 2013. évre közösen elfogadott költségvetés az alábbiakban 
részletezett főszámokkal       valósult meg: 

Kiadások összesen: 285.745 eFt 
- személyi juttatások 170.814 eFt 
- járulékok 42.707 eFt 
- dologi kiadások 72.224 eFt 
Bevételek összesen: 331.110 eFt 
- tárgyévi bevételek 6.906 eFt 

- pénzforgalom nélküli bevételek 13.262 eFt 

- finanszírozás 310.942 eFt 

A közös önkormányzati hivatal záró-létszáma: 67 fő 
2.)  A képviselő-testület megbízza Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös Hivatal 
zárszámadásának Marcali Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe való beépítéséről.   
Felelős: dr. Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
55/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Somogy megyei Kormányhivatal Sávoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2014.(III.27.) önkormányzati rendeletére 
tett törvényességi felhívását, mellyel a képviselő-testület egyetért, a 
törvényességi felhívásban foglaltak megfelelően megalkotta 
9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendeletét. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját tájékoztassa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
56/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. § (1) 
bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló a 
sávolyi 391. helyrajzi számon felvett, beépítetlen belterületi  terület 
megnevezésű, 1708 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának 
átruházását Sávoly Község Önkormányzata részére. 
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  

sávolyi 391. hrsz.-ú ingatlan átruházásával kapcsolatos eljárás  

során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi  

nyilatkozatot megtegye, az ingatlan vagyonátruházását tartalmazó  

szerződést aláírja. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
57/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
DRV. Zrt. 2014-2016. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét, 
melyet a testület változatlan tartalommal elfogad. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott 
szolgáltatói javaslatoknak megfelelően az elvégzendő 
munkafeladatokra vonatkozó megrendelési igényt a községi 
önkormányzat nevében küldje meg a szolgáltatónak. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
58/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 
Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt 
formában elfogadja.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
59/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
belső ellenőrzési ütemtervet az 1. sz. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően jóváhagyja.  
A képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatal  
Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az éves belső  
ellenőrzési tervvel kapcsolatos mulasztása miatt tett törvényességi 
felhívását,  
mellyel a képviselő-testület egyetért, a törvényességi felhívásban foglaltak  
megfelelően elfogadta 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
a Somogy megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját tájékoztassa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
60/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Gaál Ferenc Zalaegerszeg, Móra Ferenc u. 2. szám alatti lakos, egyéni 
vállalkozó használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezésére irányuló 
kérelmét, mely alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
konténer kihelyezését nem támogatja. 
A testület elutasító döntését azzal indokolja, hogy a településen a 
Katolikus Karitász, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület is végzi e tevékenységet, a település nagysága nem indokolja 
újabb használtruha-gyűjtőkonténer kihelyezését. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
tájékoztassa a vállalkozót. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
61/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a köztéri virágok beszerzése céljára a községi önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére egyszeri 100 e Ft pénzügyi 
keretet engedélyez. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
közterületi virágok beszerzése céljára a pénzügyi keretet biztosítsa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

Önkormányzat 



 
 

 
 
66/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete  
a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó  
értékelést megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
67/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Somogysámsoni kistérségi vízmű (Marcali Város Önkormányzata,  
Somogysámson Község Önkormányzata, Sávoly Község 
Önkormányzata,  
Csákány Község Önkormányzata, Somogyzsitfa Község 
Önkormányzata,  
Szőkedencs Község Önkormányzata azonos működési területen lévő)  
víziközműveinek üzemeltetése tekintetében képviseletükben eljáró  
ellátásért felelősnek Somogysámson Község Önkormányzatát jelöli ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös ellátási                                     
felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló                                  
szerződés aláírására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
68/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Helyi Akciócsoport megalakításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1.) megerősíti Sávoly Község Önkormányzat 15/2014. (II.13.) Kt. 
számú határozatát, 
2.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Sávoly Község 
Önkormányzata részt kíván  venni a Marcali és Térsége 
Területfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti  programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési 
területének előzetes elismerésében. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal  
 
69/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a „Víziközművek vagyonértékelése” tárgyában kiírt  
beszerzés nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatást  
nyújtó Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási  
Tanácsadó Zrt. (1033 Budapest, Reviczky ezredes u.2.)  
ajánlattevőt hirdeti ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközművek  
vagyonértékelésére kötendő szerződés aláírására:  
Sávoly község szennyvízelvezető és tisztító rendszer vagyonértékelése  
300.000 Ft + ÁFA 
Somogysámsoni Kistérségi Vízmű vagyonértékelése 
Sávoly vonatkozásában 300.000 Ft + ÁFA 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2014. június 5.  
 
70/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei  Egyesülete Marcali Körzeti 
Csoportjának közösségi  programjai szervezéséhez kért pénzügyi 
támogatási kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a 
szervezet részére  
egyszeri 20 e Ft pénzügyi támogatást nyújt a községi önkormányzat 
2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy támogatás 
kifizetéséről gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza, 
hogy a támogatottal a támogatási szerződést kösse 
meg. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. június 10. 
 
71/2014.(V.21.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jó 
tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása céljára a községi 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
egyszeri 100 e Ft pénzügyi keretet engedélyez. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyjutalmak 
beszerzését és annak ünnepélyes keretek között történő 
átadását biztosítsa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. június 14. 
 
73/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly község Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót  
megtárgyalta, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal  elfogad. 
Felelős: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
74/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a vízi-közművek üzemeltetéséről az alábbiak szerint határoz: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 29. § (1) 

bekezdése alapján, - mivel a DRV Zrt. többségi állami és 

önkormányzati tulajdonú, a víziközművek üzemeltetésére 

alapított gazdálkodó szervezet - pályázat kiírása nélkül átengedi a 

törzsvagyonába tartozó szennyvízelvezető és tisztítórendszer 

közműveinek üzemeltetését a DRV Zrt. számára, a DRV Zrt.-t 

üzemeltetőnek kijelöli. 

2. A Képviselő-testület egyetért, hogy a Sávoly községet ellátó 

ivóvíz-közművek, mely a Somogysámsoni kistérségi ivóvíz-

rendszer részét képezi, üzemeltetését, szintén kijelöléssel a DRV 

Zrt. lássa el. 

3. A Képviselő-testület a törzsvagyonába tartozó 

víziközművek vagyonértékelése tárgyában meghozott 

69/2014.(V.21.) számú határozatát egyúttal módosítja, a 

víziközművek vagyon-értékelése tárgyában kiírt pályázati 

(versenyeztetési) eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

4. A Képviselő-testület megtárgyalta a DRV Zrt. üzemeltetési 

ajánlatát, melyet változatlan tartalommal elfogad.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

testület képviseletében a bérleti-üzemeltetési szerződést mindkét 

víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozóan a DRV Zrt.-vel 

írja alá a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. 

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 
75/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali V. 
számú felnőtt háziorvosi körzetnek a Sávoly, Szőkedencs, Szegerdő és 
Főnyed községek által alkotott háziorvosi körzetével történő össze-
vonásával egyetért, egyben felhatalmazza Bobek József István 
polgármestert, hogy: 
1.  a Marcali Városi Önkormányzat gesztorsága mellett a 

fentebbi településekkel kössön megállapodást az összevont 

körzet tekintetében; 

2. módosítsa a jelen előterjesztés mellékletében lévők szerint a 

sávoly 142/A/1 hrsz- ú és a sávoly 142/A/2 hrsz- ú ingatlanra 

2008. december 16. napján kötött adásvételi szerződéseket; 



 

  

3. az összevont, új háziorvosi körzet feladatellátására kössön 

szerződést a többi településen már háziorvosi tevékenységet 

ellátó dr Duró Bt- vel (dr Duró Ildikó háziorvos személyes 

közreműködése mellett); 

4. az összevont körzet működési engedélyének meg-

szerzésével összhangban lévő időpontban közös megegyezéssel 

szüntesse meg a dr Duró Bt-vel kötött megbízási szerződést 

azért, hogy az összevont körzet tekintetében a dr Duró Bt- vel 

köthessen feladatellátási szerződést a megszüntetést követő 

naptól.  

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
76/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkoztatja, hogy az átalakulás eredményeként létrejövő 
jogutódi társaságnak a ZALAVÍZ Zrt-nek tagja kíván lenni,  
az önkormányzat teljes vagyoni hozzájárulásával. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
az önkormányzat képviseletében a tagi hozzájárulásról  
szóló nyilatkozatot megtegye. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Szedervirág Óvoda közalkalmazottai kérését,  
mely alapján úgy döntött, hogy az intézményi dolgozók  
munkahelyi étkezésének támogatásához többlettámogatást  
nem nyújt. A képviselő-testület elutasító döntését azzal indokolja, 
hogy az intézmény 2014. évre jóváhagyott költségvetése e célra 
fedezetet nem tud nyújtani, az önkormányzatnak nincs lehetősége a 
jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok megemelésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
tájékoztassa a Marcali Óvodai Központ Közalkalmazotti Tanács 
Elnökét. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

78/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az óvoda intézménye részére a tavaszi szünet idejére 
indokolatlanul kiszállított óvodatej kapcsán megállapítja 
az önkormányzati többletköltség keletkezését, a testület 
tudomásul veszi, hogy erről az óvodai központ vezetője 
tájékoztatásra került, de az emiatt keletkező többletköltséget  
nem kívánja az intézményi költségvetésre áthárítani. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 

Újra bővült a géppark 
 

A Sávolyi Önkormányzat sikeres cserét bonyolított le a 
Somogyvári Önkormányzattal. Volt egy súlyproblémák 
miatt nem használt rézsükasza (nem bírta el a kistraktor), 
ezt elcserélték egy ferdekaszára, amit viszont a 
somogyváriak nem használtak. Így mind a két 
önkormányzat jól járt. A munkások felszerelték ma a 
traktorra és sikerült is megkezdeni vele a munkát. Ezzel 
újra bővült a géppark, sokkal könnyebb, gyorsabb lesz az 
árkok, a partoldalak kaszálása. 
 
 

Újabb munkalehetőség 9 embernek 
 

Mától újabb kilenc embernek van munkája a községben. 
A további szociális ellátás igénybevételéhez önkéntesen 
vállalt 30 napos munkaprogramban vesznek részt. Sávoly 
bel- és külterületén az illegális szemétlerakókat tisztítják 
ki és szüntetik meg. Ezzel tisztább és élhetőbb lesz a 
falunk. 
 
 

Felköszöntötték a község legidősebb hölgy lakosát 
 

Kelemen Józsefné Szarka Mária 1926 május 17-én 
született, ő a községben a legidősebb hölgy lakos. 88 éves 
múlott a napokban és ebből az alkalomból Bobek József 
István polgármester úr és Osváth Lajos alpolgármester 
úr meglátogatták. Jó egészséget és még sok-sok boldog 
évet kívántak neki a családja körében. Mariska néni örült 
a vendégeknek és szívesen elbeszélgetett velük. 
Elmondta, hogy szeret olvasni, rejtvényt fejteni, így egy 
kicsit gyorsabban megy az idő, könnyebb az öregség. 
További jó egészséget és örömteli, szép napokat Mariska 
néninek!
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Sávolyi arcok – sávolyi sorsok 
 

EBBEN A SOROZATBAN SÁVOLYI EMBEREKET MUTATUNK BE, AKIKKEL TALÁLKOZHATNAK AZ UTCÁN, 
A BOLTBAN, A TEMPLOMBAN, VAGY BÁRHOL, ESETLEG A SZOMSZÉDJUK IS LEHET.  
MINDEN KIVÁLASZTOTT UGYAN EZT A 10 KÉRDÉST KAPJA, TEHÁT A KÉRDÉSEK EGYFORMÁK, CSAK AZ 
ARCOK ÉS A SORSOK VÁLTOZNAK. A MOSTANI SZÁMUNKBAN KÓCZA MÓNIKA TAGÓVODA VEZETŐ 
VÁLASZOL A KÉRDÉSEKRE. REMÉLJÜK, HOGY VÁLASZAI ALAPJÁN JOBBAN MEGISMERJÜK ŐT IS.  

 
39 éve élek Sávolyon, ide születtem, itt nevelkedtem és itt is 
élek és dolgozom. Az „igazi” sávolyiak születésem óta 
ismernek és tudják, hogy milyen ember is vagyok valójában. 
Ezek a kérdések abban segíthetnek megismerésemben, hogy 
felnőttként miket tartok fontos értékeknek, hogyan szemlélem 
a világot. Köszönöm Dr. Szerbné Kramcsák Ilonának, hogy 
gondolt rám és bizalmával megtisztelt, és felkért, hogy 
válaszoljak az alábbi kérdésekre. 

 
- Mi volt élete legfelejthetetlenebb, 
legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit 
szívesen újra átélne? 
- Sok szép, felejthetetlen és emlékezetes pillanat volt az életem 
során, amiket szívesen újra átélnék. Az élet viszont 
visszafordíthatatlan és megismételhetetlen, így annak kell 
örülni, ami éppen most adódik számunkra. Azt gondolom, 
keressünk mindig valami szép dolgot, amiben mi magunk 
gyönyörködhetünk, amiben örömünket találjuk, és mindjárt jut 
minden napra valami értékes és emlékezetes. 

 
- Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 
- ”Fiatal” korom ellenére engem is értek fájdalmak, csalódások 
és nagy pofonok az életben, van, amiket elraktározok mélyen, 
mert fájdalmas, ha felszakad. Ezekre nem gondolok, mert így 
könnyebb (volt) feldolgozni és tovább lépni. Azt azonban 
megtapasztaltam ezek révén, hogy kellenek a kudarcok és a 
rossz élmények is az életben, mert ezektől megerősödök és 
tanulok belőle, a magam javára tudom fordítani. 

 
- Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 
- Még iskolás koromban olvastam Mikszáth Kálmán Különös 
házasság című könyvét, ami rögtön magával ragadott és mély 
érzéseket keltett bennem. Azóta többször elolvastam, de az 
értékéből sokadik olvasásra sem veszített. 

 
- Hogyan látja Sávoly jövőjét? Mit tenne, javasolna a 
szebb évekért? 
- Gyermekként azt tapasztaltam, hogy a sávolyiak szerették 
egymást, jóban voltak egymással, szomszédjaikkal, összejártak. 
Én is nagyon sok háznál, családnál „nevelkedtem, 
vendégeskedtem”. Mára ez egy kissé megkopott, elhalványult, 
nem érzek annyi egymás iránti nyitottságot és önzetlen 
viszonyt, mint régen. Bízom benne, hogy ezen lehet még 
változtatni, és az emberek kedvesebben fordulnak oda 
egymáshoz, jobban összefognak a falunk érdekében, mert ez –
lenne- a legfontosabb alapja Sávoly jövőjének. 

 
- Miben hisz, bízik? 
- Elsősorban magamban hiszek, és a családomban bízok! 
Ha elhiszem, hogy tudok jót tenni és bízhatom a 

családom támogatásában, akkor sok minden legyőzhető, 
megvalósítható. Másod sorban –mint már írtam-, bízom 
abban is, hogy a sávolyiak még tudnak irigység, rosszindulat és 
bosszúállás nélkül is szebb jövőt alakítani. 
 
- Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 
- Szabadidőmet igyekszem úgy alakítani, hogy sok időt 
tölthessek a családommal, emellett 18 éve vagyok kórustag a 
Bárdos Lajos Nőikarban. Velük is sokat járunk koncertezni 
országon belül és kívül. 

 
- Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a 
BARÁTSÁG és mit a SZERETET? 
- A barátság is és a szeretet is mély érzelmekre alapozódik és 
szorosan összekapcsolódik nálam. Ha ez hiányzik, akkor már 
semmit sem ér, nem az igazi. A barátságban is kell lennie 
szeretetnek, és ha valakit szeretek, valamilyen szinten a 
barátommá is válik. 

 
- Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud 
tolerálni, elviselni, elfogadni? 
- Amit egyáltalán nem tudok tolerálni és elfogadni az a 
hazugság és az igazságtalanság. Ez a kettő rossz emberi 
tulajdonság, amit legszívesebben eltűntetnék. Nem szeretem a 
rosszindulatot és a bosszúállást sem, de ezeket el tudom 
viselni. 
 

- Mi az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 
- Úgy gondolom, hogy emberek lévén bárki hibázhat. Ezeket a 
hibákat –még ha rosszul sül is el- el lehet/kellene nézni 
egymásnak. Természetesen csak akkor, ha véletlenül, önhibán 
kívül és nem rossz szándékból történtek. Ezekből lehet 
tanulni, megerősödni és megbocsájtani. 

 
- Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne Ön előtt, és 
3 kívánságát teljesítené a való életben, mi lenne az? 
- Nem hiszek a tündérmesékben, és nem várom a mesebeli 
tündér jöttét sem. Sok mindenben magunk irányítjuk a 
sorsunkat és életünket. Tudunk érte/ellene tenni, ha akarunk. 
Amibe van „beleszólásunk”, azért tegyünk is, és nem kell utána 
sajnálkoznunk. Én is alakítottam és formáltam a saját életemet, 
így nem panaszkodom. Amire szükségem van azt megkaptam: 
szerető és gondoskodó családom, munkahelyem, amit régóta 
és sokban alakítottam és formáltam, hogy mindenki számára 
kedvező legyen, fedél a fejem felett, egészségem. Én nem 
vágyom nagy dolgokra, az apróbbakat meg igyekszünk 
valahogy magvalósítani összefogással, segítséggel, szeretettel és 

egymás támogatásával. 
Köszönöm szépen a válaszokat! 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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Füleksávolyban jártunk 

2013 májusa óta a szlovákiai Füleksávoly település testvértelepülése Sávolynak. Az akkori ott tartózkodásunk 

alkalmával sok kedves ismerőst, barátot találtunk. Az internet segítségével sok emberrel tarjuk a kapcsolatot, 

figyelemmel tudjuk kísérni az ottani eseményeket, történéseket. A két község polgármesterei is folyamatos 

kapcsolatban vannak, konzultálnak a testvér települési kapcsolat építéséről, szorosabbá tételéről. Ennek egyik 

lehetősége adódott akkor, amikor a könyvtárban duplapéldányban meglévő köteteket az állományellenőrzés során 

leselejteztük és felajánlottuk a füleksávolyi könyvtárnak.  Bobek József István, Sávoly község polgármestere és 

Pálfi Lászlóné könyvtáros elvitték a könyveket és átadták Ferencz Gyula ottani polgármester úrnak és a falunak. 

Ők örömmel fogadták a könyvvel teli dobozokat, amelyekből nem csak a könyvtárba jutott, hanem az óvodába és 

alapiskolába is kerültek könyvek. Nagyon szép és hasznos napot töltöttünk Füleksávolyban. Köszönjük 

vendéglátóinknak az egész napos figyelmet, szeretetet és törődést! 
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A füleksávolyi polgármester látogatása Sávolyon 

 

A június 13-15-ig tartó hétvégét Sávoly Község Önkormányzata és a Koltai-Tóth család közös meghívására 

Sávolyon töltötte Ferencz Gyula, testvértelepülésünk, Füleksávoly község polgármestere. Pénteken kora délután 

érkezett a családjával, az Önkormányzat épületében fogadta Bobek József István, Sávoly község polgármestere a 

települési képviselőkkel és dolgozókkal együtt. Pénteken délután bejárták a szűkebb környéket, Marótvölgye 

településeit, nevezetességeit, este pedig vadászat volt a program. Szombaton délelőtt a vendégek hivatalos 

programként részt vettek az általános iskolai ballagáson és az azt követő fogadáson. Ferencz Gyula polgármester 

úr elmondta, hogy nagy örömmel tett eleget a protokolláris kötelezettségnek és vett részt a hivatalos programon. 

„A tudást és a megszerzett ismeretet nem veheti el tőletek senki”- mondta a gyerekeknek és gratulált a szép 

tanulmányi eredményekhez. Ajándékot is hozott a sávolyi gyerekeknek: sportszereket és játékokat, hogy 

vidámabban és hasznosan teljen a szünidő. Füleksávoly is gyerek centrikus település, ott is sokat tesznek azért, 

hogy az óvoda és az alapiskola is megmaradjon, a helyi gyerekeknek ne kelljen más települések intézményeibe 

eljárni. Szombat délután és vasárnap délelőtt a tágabb környékkel való ismerkedés volt a program a vendégeknek. 

Nagy elragadtatással fogadták és nagyon tetszett nekik a sok nevezetesség, jól érezték magukat. Kötetlen 

beszélgetésre, ismerkedésre és hivatalos megbeszélésre is volt alkalom ez alatt az idő alatt. A két polgármester 

sokat beszélgetett arról, hogy hogyan lehet a két település között a kapcsolatrendszert mindjobban kiépíteni, 

szorosabbá tenni. Sok ötlet felmerült, de abban mind a két településvezető egyetértett, hogy a gyerekek lehetnek az 

egyik kulcsszó a testvér települési kapcsolatban. Reméljük, hogy az itt eltöltött hétvége hozzájárult az egymás 

jobb megismeréséhez és a személyes ismeretségek és barátságok szorosabbá tehetik a két község hivatalos 

kapcsolatát.  
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Június 14-én került sor az általános iskolában a ballagásra és tanévzáró ünnepségre. A nyolcadikosok megható 
ünnepség keretében búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. Törőné Gelencsér Ildikó értékelte az elmúlt 
tanévet és sok-sok jutalomkönyvet osztott ki a jól teljesítő gyerekeknek. Kellemes pihenést kívánt a nyárra a 
nebulóknak és bezárta a 2013/14-es tanévet. Az iskolai ünnepség után a jeles és kitűnő tanulókat és szüleiket 
állófogadásra várták az Önkormányzatok képviselői és a polgármesterek. 25, köztük 16 sávolyi gyerek vehetett át nagy 
értékű könyvjutalmat és oklevelet a szép tanulmányi eredményéért. A sávolyi gyerekek: Bogdán Erika, Bogdán 
Fanni, Egyed Hanna, Fazekas Kitti Magdolna, Csordás Márkó és Szőke Dominik 1. osztály. Gaál Dávid 2. 
osztály. Kovács Martina, Kovács Alexandra, Sipos Dániel 3. osztály. Üst Lili, Üst Fanni, Csordás Bence 4. 
osztály. Gáspár Elizabet és Egyed Balázs 6. osztály. Üst Botond 7. osztály. 
Ferencz Gyula Füleksávoly község polgármestere is hozott ajándékot a sávolyi gyerekeknek, melyet a gyerekek nevében 
Bobek József István sávolyi polgármester vett át.  
 
Minden gyereknek gratulálunk, és jó pihenést kívánunk a nyárra! 
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FŐZZÜNK, SÜSSÜNK EGYÜTT! 

 

 

 

 

Itt a nyár! Vége a tanévnek, a 

gyerekek otthon vannak vagy elmennek 

nyaralni, táborokba, vagy éppen a 

nagymamához. Ilyenkor kerülnek- 

fordulnak és mindig kell valami a kezükbe, valami rágcsálnivaló. 

Főleg, ha egy túráról érkeznek, netán egy izgalmas 

futballmérkőzésről. Ezúton szeretett szomszédasszonyom, Kovács 

Lajosné Margit néni régi receptjeit adjuk közzé, aki ezekkel a „csemegékkel” még a fiait is kiszolgálta, 

jelenleg pedig a sűrűn betérő kedves unokák kedvére akar tenni. 

 Íme a receptek: 

 

Sós perec 

 

3 dl víz, 2 kávéskanál cukor, 3 dkg élesztő, 30 dkg liszt. Kis kovászt 

készítünk, ha megkel, akkor hozzá 30 dkg liszt, 10 dkg zsír vagy vaj, 1 

egész tojás. Ezt jól összedolgozzuk, és egy órát pihentetjük. Felvágjuk apró 

részekre és kisodorjuk rudakká, perecformákat alakítunk ki belőle és 

kizsírozott vagy sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk. Kis ideig még kelni 

hagyjuk. 3 kanál lisztet 1 evőkanál sót kevés vízzel összedolgozunk és a 

perec sütésének utolsó fázisában megkenjük vele. Visszatéve a sütőbe 

készre sütjük. Melegen és hidegen is fogyasztható. 

 

 

Búzaprósza: aludttejes prósza, gáz tepsibe való 

 

2 nagydoboz kefirbe óvatosan beledolgozunk 3 tojás felvert habját, kevés sót, 

és egy plusz tojássárgáját is belekeverünk. Körülbelül 35-40 dkg lisztet 

teszünk bele, óvatosan elkeverjük és kizsírozott tepsibe öntjük. Olvasztott 

zsírral megöntözzük és egy tejfölben elkevert 2 tojássárgájával is 

megöntözzük. Szilvával, magozott meggyel, cseresznyével, lekvárral 

megszórjuk a tetejét és rózsaszínűre sütjük. Tálalás előtt porcukorral 

meghintjük a tetejét.  

 

 

 

Kakaós szelet: közepes tepsibe való 

 

2 egész tojás, 25 dkg cukor, 10 dkg zsír, 15 dkg liszt, 2 dkg kakaó, 1 csomag 

sütőpor, 2 dl tej. Ezeket a hozzávalókat összekeverjük, és zsírozott tepsiben 

sütjük. Felszeleteljük, és vaníliás porcukorral meghintjük. 

 

Egyszerű, könnyen elkészíthető csemegék ezek. Tessenek kipróbálni! 

 
Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 
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KERTÉSZKEDÉS - TRÜKKÖK 
 

MINDEN FALUSI PORTÁN ISMERNEK ILYEN-OLYAN KERTÉSZKEDÉSI PRAKTIKÁKAT, TRÜKKÖKET, AMIKET 
MÉG AZ ŐSÖKTŐL, NAGYSZÜLŐKTŐL, SZÜLŐKTŐL TANULTAK ÉS TOVÁBBADNAK EGYMÁSNAK A 
NEMZEDÉKEK. EBBEN AZ ÚJ SOROZATBAN OLYAN EMBEREKET KERESTEM RIPORTALANYOKNAK, AKIK 
KICSIT MÁSKÉNT, A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐEN KERTÉSZKEDNEK, RITKA NÖVÉNYT TERMESZTENEK, 
SZOKATLAN, VAGY ISMERETLEN ELJÁRÁST, FURCSA MÓDSZERT ALKALMAZNAK ÉS ÍGY ÉRNEK EL 
EREDMÉNYEKET. EZEKET A MÓDSZEREKET, TANÁCSOKAT SZÍVESEN ÁTADJÁK, HOGY MÁSOK IS 
KIPRÓBÁLHASSÁK.  

Mostani számunkban Simon Lajosné Erzsike mesél olvasóinknak a virágszaporítás és nemesítés fortélyairól.  
A növények ivaros szaporítási módja a magvetés, de nem minden növény magja csírázik jól, ezért sikeresebb lehet 
valamely hajtás, levél, gyökér, sarj, hagyma, vagy gumó meggyökereztetése. A nemesített fajták, különösen a hibridek 
nem hoznak csíraképes magot, így ezeknél a növényeknél kizárólag ez a szaporítás jöhet szóba. Az egyes 
növényfajoknál más és más módszer hoz eredményt, ezért jó, ha tudjuk, melyik növénynél melyiket válasszuk annak 
érdekében, hogy szaporítási kísérletünket siker koronázza. 
A növények ivartalan szaporítási módjai a következők: 
1. A gyökereztetés gyűjtőfogalmába tartozik a dugványozás és a bujtás, aminek többféle módja is van. 
2. Sarjakról történő szaporítási mód a tő- és gyökérsarjról, a gyökértörzs (rizómáról) darabolásával, tarackról, fióknövényről, 

levélsarjról, indáról és hagymáról, gumóról, hagymagumóról történő szaporítás. 
3. Külön kategória a tőosztás, ahol nemcsak egy-egy növényi részt használunk fel, hanem egy teljes növényt 
veszünk kettő, vagy többfelé. 
4. Összenövesztés, amihez az általában tavasszal végzett oltás és a nyár végén végzett szemzés tartozik. 
 
Ez alkalommal a dugványozással foglalkozunk részletesen. A dugványozás során a kifejlett növényről 
(anyanövényről) vett különböző részeket késztetjük gyökér fejlesztésére, megfelelő körülmények között. 
Attól függően, hogy mi ez a rész, fás, félfás, hajtás-, levél- és gyökérdugványozást különböztetünk meg. 
 

Fás dugványozás 
A fás dugványozás nagyon 
egyszerű szaporítási mód, 
különleges berendezést nem 
igényel. Fás dugványozással 
szaporítják a gyümölcstermő 
növények közül a 
ribiszkefajtákat, valamint az 
egyes gyümölcsfa alanyokat 
(myrobalan, birs), de a 
szőlővessző gyökereztetése is 
ebbe a kategóriába tartozik. A 
díszfák közül a nyár (Populus) 
és a fűz (Salix) fajok, illetve a 
legtöbb díszcserje szaporítása 

történik ily módon. A dugványszedés időszaka lombhullástól az első fagyok beálltáig tart, de a fagytűrő fajokat, fajtákat még 
januárban is lehet szedni.. Az eredés szempontjából azonban előnyösebb, ha szedés után azonnal elvégezzük a műveletet. A 
fásdugványok hossza általában 15-30 cm közötti, így egy jól fejlett vesszőből 2-3 dugvány is készíthető. A fás dugványok 
dugványozására sor kerülhet ősszel (legkésőbb október végéig), vagy tavasszal, amikor a talaj felső rétegeinek hőmérséklete elérte 
a 10 C-ot. 
Zöld-, vagy hajtásdugványozás 
Ennél a szaporítási módnál a növény zöld hajtásait használjuk fel a vegetációs idő alatt. A 
zölddugványok a növekedésüket épp befejezni készülő hajtásokból készülnek, májusban, vagy 
júniusban. A dugványokat késsel vágjuk, amelyekből növényfajtól függően 10-30 cm-es 
darabokat készítünk. Az alsó metszlap közvetlenül egy nódusz alatt legyen (talpalás), fölötte a 
leveleket távolítsuk el. A zölddugványokban a tartalék tápanyag nem elegendő a 
begyökeresedéshez, szükség van a levélfelületre, ezért a felső leveleket hagyjuk meg. A 
nagyobb levelű növényeknél kurtítsuk meg a leveleket, mert a túlzott párologtatás a dugvány 
kiszáradásához vezet. 
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Gyökereztető közegként mosott folyami homokot, tőzeget, perlitet, vagy ezek keverékét, de mindenképpen jó vízáteresztő-
képességű, levegős közeget használjuk. A gyökérképzősét a talp meleg segíti. A levéllel is rendelkező dugványok esetében pedig 
figyelni kell a magas páratartalomra, ezért fóliával, vagy üveggel takarjuk le a dugványokat. A tűző nap ellen pedig árnyékolni kell, 
és az állandó vízutánpótlást lombpermetezéssel, párásítással tudjuk biztosítani, ami egyben hűti a növényeket. Rózsa, leánder, 
különböző díszcserjék, virágok szaporítása történhet így.  
 
Félfás dugványozás 
A félfás dugványozás csak a hajtásállapotban, vagyis a dugványszedés időpontjában különbözik a zölddugványozástól. Itt a 
növekedésüket már befejezett leveles hajtásokról szedjük a dugványt, július-augusztusban. 
 

Gyökérdugványozás 
Gyökérdugványozással a gyökérsarjakat hozó és a gyökerükön járulékos rügyeket 
fejlesztő gyümölcsfajok szaporíthatók (málna, szeder, birs, egyes almaalanyok). A 
dugványozás ideje a fagyok beállta előtt, ősszel van. A dugványok mérete ceruza 
és ujjnyi vastagság közöttiek. A gyökérdugvány alapjául szolgáló gyökérzetet 5-10 
cm-es darabokra vágjunk. A kész dugványokat a tél folyamán fagymentes helyen 
nyirkos, nedves, tőzeges homokban tároljuk és tavasszal fektetve vagy ferdén 4-5 
cm-es mélységbe dugványozzuk. 
 
 
 

Levéldugványozás 
Levéldugványról egyes szobanövényeket szoktuk szaporítani, így a fokföldi ibolyát (Saintpaulia), a levélbegóniát (Begonia rex), a 
peperómiát (Peperomia), a díszcsalánt (Coleus) és az anyósnyelvet (Sansavieria). A növekedésben levő anyanövény feljett, de nem 
öregedő levelét válasszuk le. A fokföldi ibolya esetében levélnyéllel vágjuk le a levelet, és azt tűzzük a laza, homokos gyökereztető 
közegbe. Az anyósnyelv hosszú levelét daraboljuk fel, és a úgy duggassuk függőlegesen a közegbe, körülbelül 2 centiméter 
mélységben. A levélbegónia fő levélereit vagdossuk be, és vízszintesen helyezzük el a gyökereztető föld felszínén, és nehezékként 
helyezzünk rá kavicsot. Így tegyünk a peperómiával is. 
A kaktuszféléket a sarjak leválasztásával, és azok elduggatásával szaporíthatjuk. 
 
Vízben gyökereztetés 
Számos növényt gyökereztethetünk vízben, például a muskátlit, a leándert, az angyaltrombitát (Datura) is, és a szobai 
levéldísznövények többségét is (filodendron, fikusz, Scindapsus). A lemetszett szárvégek csak 2-3 centiméter mélyen merüljenek 
el a vízben, nem kell, hogy az egész szár a vízben álljon. Fontos azonban, hogy az elpárologtatott vizet rendszeresen frissel 
pótoljuk. 
 
 
Következő számunkban folytatjuk.  

Pálfi Lászlóné 
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Kultúrális rovat 
Pünkösd 
 
A Szentlélek pünkösd napján áradt ki Jézus Krisztus anyjára, Szűz Máriára és az apostolokra. 
 
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a 
kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú 
kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon 
áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg 
a keresztények számára: 
 
Szentírásból ismert Húsvét után az ötvenedik napon tartják. Így pünkösdvasárnap (a 
nyugati kereszténységben) legkorábbi lehetséges dátuma: május 10., a legkésőbbi pedig 
június 13. 
Bár a Pünkösdöt ünnepként csak a II. században említik ókori keresztény írók (Tertullianus, Órigenész), ünneplése 
egyidős az egyházzal, tehát az apostolok idejéből való. A bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd ünnepétől 
kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik. 
 
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz, ezek a következők:   
 
Májusfa állítása 
 
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május elsejére virradó éjszaka állítottak 
májusfát. Másik jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor 
bontották le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb 
esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.[4] 
 
Pünkösdi király választása 
 
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő 
legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre 
hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség legtöbb esetben 
egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak, 
kocsmázhattak. 
 
Pünkösdi királynéjárás 
 
Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a legkisebb, 
a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a 
pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, 
közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló 
mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A 
Dunántúlon jellemző termékenységvarázslással összekötött szokás később 
adománygyűjtéssel párosult. 
 
Csíksomlyói búcsú 
 
Zarándokok tömege a csíksomlyói búcsú helyszínén 
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyománya a 15. 
századból maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek 
pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. 
A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát. 
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Kiültetésre kerültek a virágok a községben 
 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is 
"kivirágoztak" a közterületek. A 
Képviselő-testület döntése alapján 1200 
tő egynyári virág került kiültetésre a 
már megszokott helyekre, ágyásokba. 
Újra szépült, csinosodott a falu. 
 

 

 

Bivalynap Kápolnapusztán 

 

25 gyerek és 10 felnőtt indult június 7-én útnak kerékpárral Sávolyról, hogy részt vegyen Kápolnapusztán a 

Bivalynapon. Nagyon jól érezték magunkat. Rengeteg érdekes program és kézműves foglalkozás volt, amiket ki is 

próbáltak és nagyon szép ajándéktárgyak, emlékek készültek. Az egész napos kikapcsolódás után kicsit fáradtan 

indultak haza a nagy melegben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elkészültek a községben a szelektív hulladéktárolók végleges helyei 

 
 
Augusztusra várható a konténerek megérkezése is. 
Ezzel nagy előrelépés történt településünkön a szelektív 
hulladékgyűjtés területén, hiszen minden sávolyi 
lakosnak szinte egyforma távolságra vannak a gyűjtők. 
Remélhetőleg minél többen igénybe veszik majd a 
szolgáltatást, mely nagyban megkönnyíti a környezet 
tudatos hulladékgyűjtés elterjedését a községben is. Az 
Önkormányzat nagyon örül az elkészült szigeteknek, 
hiszen mindig fontosnak tartotta a korszerű és megújuló 
hulladékgazdálkodást.  
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Elsőáldozók a Sávolyi templomban 
 

Hagyományosan mindig a Sávolyi Búcsú napján van a községben az 
Elsőáldozás. Az idén is ez így történt, június 15-én vasárnap 8 kisgyerek, 
köztük 5 sávolyi vehette magához első alkalommal az oltári szentséget. A 
képen a gyerekek János atyával közösen. Sávolyi gyerekek: Bogdán 
Andor, Csordás Bence, Üst Fanni, Üst Lili és Vida Hella. 

 

 

Számítógép mögé ültek a sávolyi nyugdíjasok és dolgozók 

 
Sávoly Község Önkormányzata ez év márciusában, az Esélyegyenlőségi Program keretében számítógépes tanfolyamot 
hirdetett meg a lakosság részére. Két csoportot tíz-tíz fővel, a csoportok tanfolyam tematikája más-más ismeretek 
megszerzésére irányult, egy csoport a Nyugdíjasok számára, a másik csoport a Dolgozói csoport. 
Megkerestük az oktatási intézményünk vezetőit, hogy biztosítsák a tanfolyam elvégzéséhez szükséges, még az 
Önkormányzatok által fejlesztett számítógépes labor használatát. Azonnal támogatták az ötletet, sikerült felkérni az 
oktatás megtartására az intézmény számítógépes szakemberét, Végh Mariann tanárnőt.  
A tanfolyam tizenöt alkalommal összesen harminc órában segítette a résztvevők ismeretszerzését. 
A nyugdíjas csoportba jelentkező tíz fő sikeresen elvégezte a tanfolyamot, a dolgozói csoportba jelentkező tíz főből 
kilencnek sikerült ez. 
A sikeres tanfolyam elvégzését igazoló Oklevél ünnepélyes átadására július 5-én került sor az Önkormányzat 
dísztermében, amelyet egy kis állófogadás követett. 
Gratulálunk a tanfolyamot sikeresen elvégzőknek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítjük olvasóinkat, hogy technikai okok miatt a Sávolyi Hírmondó júniusi száma egy hónap késéssel 
jelenik meg. Megértésüket köszönjük! Szerkesztőség. 

 
Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester ● 
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság. Tagjai: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona, Pálfi Lászlóné ● Megjelenik negyedévente ● 
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