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Kányádi Sándor: Valami készül 
 
 

 
Elszállt a fecske, 

üres a fészke, 
de mintha most is 
itt ficserészne, 

 
úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 

mintha még nálunk 
volna a fecske. 

 
Még egyelőre 
minden a régi, 

bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 

 
és a szellő is 

be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 

remegnek, félnek. 
 

Valami titkon, 
valami készül: 

itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

 
Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 
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Nagyon elszomorító és felháborító, hogy egyes emberek nem 
találnak maguknak más kikapcsolódást, minthogy tönkretegyék 
azt, amiért más megdolgozott. A közös tulajdon fogalma nem azt 
jelenti, hogy azt készakarva tönkre kell tenni, mert ha mindenkié, 
akkor senkié! Nézzék meg a képet! Miért kellett vajon ezeket a 
betűket leszedni? Ugye, nehéz lenne rá a válasz! Bejelentés 
érkezett az Önkormányzat felé arról is, hogy az itt épülő 
játszótéren nem csak gyerekek, hanem felnőttek is "játszanak". 
Egyáltalán nem felnőtt viselkedésre vall, ha a fajátékok 
kidöntésével fitogtatják egyesek az erejüket! A játszótér még 
nincs kész, tesztüzemmód alatt van. A gyerekek természetesen 
használhatják, de a "nagy" gyerekeket nyomatékosan megkérjük, 
hogy ne tegyék tönkre a játékokat! 

 

 
 

HÍREK RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
A játék megolajozza a testet és a lelket- mondta Benjamin Franklin. Tapasztalhatjuk, hogy ez így is van. Az 
elmúlt nyáron kétszer egy-egy hétig a játéké, az önfeledt szórakozásé volt a főszerep a könyvtárban. A 
gyerekek szülőkkel együtt jöhettek, hogy közös játékkal 
töltsék el együtt a szabadidőt.  
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A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata az Erzsébet program keretén belül a 
„Mesés nyár vár ránk" címmel kiírt táborozási program 
támogatásával 2015. 07. 05 – 07. 10. között 20 fő (10 sávolyi és 10 
somogyzsitfai) gyermek számára két családgondozó kíséretében 6 
napos balatonberényi táborozást szervezett. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. Nagyon sok élménnyel gazdagodva, sok új 
ismeretséget és barátságot kötve, fáradtan jöttek haza. Köszönjük 
Pápai Évának és Horváth Bélának, a SZESZK munkatársainak, hogy 
vigyáztak a gyerekekre és azt, hogy megszervezték ezt az élménydús 
hetet a gyerkőcök számára. 

 

 

 

 
A 6 napos balatonberényi táborozás élményeinek újra átélésére hívtuk a gyerekeket a könyvtárba. A Szociális 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának két munkatársa, Hámos 
Zsuzsanna és Horváth Béla levetítette a gyerekeknek és az érdeklődő szülőknek, vendégeknek a táborban 
készült képeket. A gyerekek nagy örömmel idézték fel az élményeket, eseményeket. Beszélgettek, 
felszabadultan nevettek egy-egy megtörtént eseményen, a vicces emlékeken. A képeket a gyerekek is 
megkapták emlékbe egy-egy DVD-én, így mindenki bármikor megnézheti újra otthon is, és természetesen a 
könyvtárban is. A gyerekek is készítettek ajándékot a két kísérő felnőttnek, Pápai Évának és Horváth 
Bélának. Megköszönték a lehetőséget és az egyhetes gondoskodást, felügyeletet. Reméljük, hogy jövőre is 
lesz ilyen lehetőség! A képekből készített videók a www.savoly.hu oldalon megnézhetők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Béres Sándor, Sanyi bácsi, a község legidősebb férfi lakosa betöltötte a 93. életévét. Ebből az alkalomból 
köszöntötte Bobek József István polgármester úr. Jó egészséget és még sok, boldog évek kívánt neki. Sanyi 
bácsi elmondta, hogy csendesen telnek a napjai. A nagy öröm számára az, amikor az unokák, dédunokák 

meglátogatják. 
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A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálata 2015.08.14-én Sportnapot 
szervezett hátrányos helyzetű gyermekeknek a szabadidő egészséges célú eltöltése érdekében. 
Az eseményen boronkai, horvátkúti, marcali, nagyszakácsi, kelevízi és sávolyi gyermekek csapatokat alkotva 
küzdöttek az első helyezésért. A versenyeken (sorverseny, szivacslabda dobás, kapura lövés, kerékpár 
ügyességi verseny) mindenki megtalálhatta azt a formát, melyben meg tudta mutatni ügyességét. 
A kisebb gyermekeket a nagyobbak és a felnőttek segítették, hogy ők is átélhessék a siker élményét. A 
rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott a nagy meleg ellenére is. A verseny zárását követően 
eredményhirdetés előtt szendvics ebéd, majd azt követően hűsítő jégkrém és fürdés várta a résztvevőket. 
Az eredmények mellett a verseny fő mondanivalója a mozgás öröme és az együtt elért siker jelentette a 
legtöbbet a gyermekeknek és a szervezőknek egyaránt! 
Az intézmény ezúton is szeretné kifejezni köszönetét a támogatóknak, a Humán, Köznevelési, Egészségügyi 
és Szociális Bizottságnak, és a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központnak! 

Hartal Katalin 

SZESZK igazgató 
(A szöveget és a képeket a www.marcaliportal.hu oldalról vettük. szerk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egész nyáron folyamatosan folyt a munka a községben. A kaszálás, az óvodai, ligeti játékok felújítása. Sor 
került a ravatalozó takarítására és teraszának átfestésére is. Folyamatos volt a köztéri virágágyások kapálása, 
öntözése.  
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A Képviselő-testület határozatai 
 
67/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (HEP) áttekintette és a program 
felülvizsgálatát szükségesnek tartja. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg és a felülvizsgált HEP- 
et terjessze a képviselő- testület elé 2015. szeptember 30- ig.  
Határidő: 2015.szeptember 30. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
  
68/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MKTSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft- vel megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. A képviselő- testület 
felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának 
aláírására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
69/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és tekintettel az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére, 
úgy határoz, hogy a Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti 
Csoportjának kérelmét nem támogatja, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt értesítse. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bobek József István polgármester 
 
70/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és Ménesi Ernő Vilmosné 8732 Sávoly, Petőfi u. 46. szám 
alatti lakossal bérleti szerződést köt a Sávoly, Rákóczi u. 21. szám alatti 
lakásra határozott időre, 2015. július 15. napjától 2016. július 15. napjáig, 
illetve Sávoly Község                                                                                                                                                          
Önkormányzatánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyáig terjedő 
időtartamra. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bobek József István polgármester 
 
71/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 2015. 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: 2015. július 8. 
 
72/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 
Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány támogatási 
kérelmét megtárgyalta és akként dönt, hogy azt, anyagi helyzetére 
tekintettel nem támogatja, egyben felkéri Bobek József István 
polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az Alapítványt 
értesíteni szíveskedjen. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
73/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testületének mind az öt 
tagja lemond augusztus havi tiszteletdíjából 6.000,- forintról, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pénzügyi iroda vezetőjét 
értesíteni szíveskedjen. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

74/2015.(VI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a Marcali 
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja felül Sávoly Község 
Önkormányzatának A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról 
szóló 8/2006 (III.30.) helyi rendeletét. 
Felelős: Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
79/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Sávoly Község 
óvodás és általános iskolás tanulói számára gyermekétkeztetési szolgáltatás vásárlása 
kiszállítással”- tárgyában meghirdetett, szerződés odaítélése iránti pályázati 
eljárásban a pályázati felhívásra benyújtott egyetlen, érvényes pályázat 
vizsgálatát követően – az erre kijelölt munkacsoport javaslata alapján – 
nyertes pályázóként állapítja meg a 
GYÉK- 2000 Kft. (8700 Marcali, Marczali Henrik 8.) 
benyújtott pályázatát. 
A nyertes pályázó által megajánlott ajánlati ár: 

 
A Képviselő-testület a pályázati felhívás mellékletét képező 
szerződéstervezet feltételei alapján összeállított szerződést a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja a jelen 
szerződés teljesítésének fedezetéül szükséges megfizetendő díj összegét.  
A Képviselő-testület felkéri Bobek József István, polgármestert, hogy a 
szerződés aláírásáról haladéktalanul gondoskodjon. 
Felelős (a szerződés megkötéséért): Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
80/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Sávoly Község 
szociális étkeztetési szolgáltatás vásárlása kiszállítással”- tárgyában meghirdetett, 
szerződés odaítélése iránti pályázati eljárásban a pályázati felhívásra 
benyújtott egyetlen, érvényes pályázat vizsgálatát követően – az erre 
kijelölt munkacsoport javaslata alapján – nyertes pályázóként állapítja meg 
a GYÉK- 2000 Kft. 
(8700 Marcali, Marczali Henrik 8.) benyújtott pályázatát. 
A nyertes pályázó által megajánlott ajánlati ár: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Képviselő-testület a pályázati felhívás mellékletét képező 
szerződéstervezet feltételei alapján összeállított szerződést a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja a jelen 
szerződés teljesítésének fedezetéül szükséges megfizetendő díj összegét.  
A Képviselő-testület felkéri Bobek József István, polgármestert, hogy a 
szerződés aláírásáról haladéktalanul gondoskodjon. 
Felelős (a szerződés megkötéséért): Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 Ajánlati ár (nettó) 

óvodás: 591.- 
iskolás teljes 
étkező: 789,05 
Iskolás ebéd: 
509,85 

H
uf 

 

 Ajánlati ár (bruttó) 

óvodás: 750,057 
iskolás teljes 
étkező: 1002,09 
Iskolás ebéd: 
647,5 

H
uf 

 

 Ajánlati ár (nettó) 590,55 
H
u
f 

 

 Ajánlati ár (bruttó) 749,99 
H
u
f 
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81/2015. (VII.29.) számú képviselő- testületi határozat: 

I. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29. §- ában megjelölt partnerségi egyeztetés 
tekintetében, annak érdekében, hogy a településfejlesztési 
és településrendezési dokumentumok megalkotása során 
biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, 
véleményezési lehetősége és az elfogadott 
településrendezési eszközök nyilvánossága, oly módon, 
hogy mindez hatékony módon segítse a település 
fenntartható fejlődését, az alábbiak szerint határoz: 

II. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
Sávoly Község közigazgatási területén a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök dokumentumai kidolgozása 
során az eljárásában közreműködő partnereknek tekinti a 
Sávoly Község közigazgatási területén az adott 
településfejlesztési és településrendezési dokumentum 
kidolgozásával, módosításával érintett területrész 
lakosságát, az érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó 
szervezeteket, valamint egyházakat, egyházi szervezeteket. 

III. A fent megjelölt partnerekkel az egyeztetések az alábbiak 
szerint szükségesek: 

 

Dokumentum  
(valamint 
módosításaik) 

Egyeztetéséne
k és 
elfogadásának  
eljárási 
szabályai 

Egyeztetési szakasz 

„előzetes 
tájékoztatá
si szakasz” 

„véleményezé
si szakasz” 

1. 
Településfejleszté
si koncepció 

1.1. Korm. 
rend. 30. § 
szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

2. Integrált 
településfejlesztés
i stratégia - ITS 

2.1. Korm. 
rend. 31.§ 
szerint 

nincs 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

3. 
Településrendezé
si eszközök 
(településszerkeze
ti terv -TSZT,                                
helyi építési 
szabályzat - 
HÉSz) 

3.1. Teljes 
eljárás a Korm. 
rend. 36-40. § 
szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

3.2. 
Egyszerűsített 
eljárás a Korm. 
rend. 41.§ 
szerint 

nincs 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

3.3. Tárgyalásos 
eljárás a Korm. 
rend. 42.§ 
szerint 

nincs 
partnerségi 
egyeztetés 

nincs 
partnerségi 
egyeztetés 

 
IV. A fent megjelöltek szerint a partnerekkel történő 

egyeztetési folyamat az alábbiak szerint történik: 
1. A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell 

megjelentetni a település honlapján és az önkormányzat 
hirdetőtábláján a tájékoztató megjelenése előtt min. 4 
munkanappal. 

2. A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének 
tárgyát, időpontját és a javaslatok, vélemények beadásának 
határidejét. 

3. A tájékoztató az: önkormányzat honlapján ill. munkaidőben az 
önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában 
tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21 
nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, 
illetve az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában 
legalább 15 nap időtartamig. 

4. A település egészére kiterjedő településrendezési eszköz 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) teljes eljárása 
során legalább egy alkalommal Falufórumot kell tartani. 

V. A partnerségi egyeztetés során felmerült javaslatok, vélemények 
dokumentálásnak módja  

1. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: 
javaslatot, véleményt írásos formában a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal Sávolyi Kirendeltségén a tájékoztató 
megjelenésének első napjától számítva az előzetes tájékoztatási 
szakaszban 21, a véleményezési szakaszban 30 napon, illetve az 
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 
napon belül lehet benyújtani. 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának 
módja az iratkezelés általános rendje szerint történik. 

3. A partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti 
előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével 
kapcsolatban, továbbá meg kell, hogy jelölje az eljárás további 
szakaszaiban való részvételi szándékát.  

4. Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban az 1. pontban 
meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az 
eljárás további –azaz a véleményezési- szakaszban nem vesz 
részt és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.  

5. A partner a véleményezési szakaszban a 3.§ (1) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal 
kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, 
észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a 
jogszabályhelyet megjelöli.  

6. Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz 
ügyiratának részét képezi, és azokat a főépítész vagy 
polgármester a tervező felé továbbítja.  

7. Valamennyi véleményt a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében 
meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó 
Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

IV. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának 
módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
4. §  

(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem 
fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész, illetve  
a tervezők, az illetékes Bizottság közreműködésével - javaslatot 
tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.  

(2) A főépítészi válaszokról a Képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) 
bekezdésében meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.  

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint 
történik. 

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 
nyilvánosságát biztosító eszközök  
5. §  

(1) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 
az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott 
formában olvasható a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatalban, illetve felkerül a település honlapjára. 

 
82/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 
 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti rendkívüli 
szociális támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert, 
hogy az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
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2) Sávoly Község Önkormányzata 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 
Sávoly Község Önkormányzata 2015. április 15-én nyújtott be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet III. 4. pont szerinti rendkívüli szociális támogatás 
igénybevételére 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. 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 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
 
83/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szegerdő Község 
Önkormányzatának a fizetési megállapodások határidejének 
átütemezésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalta, a képviselő-testületnek 
a határidők átütemezése, így a szerződés módosítása nem áll módjában. 

 
84/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaposvár Város 
Önkormányzatának a sávolyi tanulók után fizetendő étkezési 
hozzájárulásával kapcsolatos levelét megtárgyalta. Sávoly Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – élve a jogszabály adta 
lehetősséggel – az étkezési térítési díjat nem kívánja megtéríteni.   
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
85/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában levő traktor javítási költségeit tudomásul veszi, azt a 
költségvetés módosításakor megtervezi. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
86/2015.(VII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Bobek József István polgármestert, hogy augusztus hónapra szerződést 
kössön Marcali Város Önkormányzatával a szociális étkezés biztosítására. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 

Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 

 

 

Dr. Duró Ildikó háziorvos rendelési ideje 
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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 ugyanezt a 10 kérdést 
kapja, tehát a kérdések egyformák, csak az arcok és a sorsok változnak.  
A mostani számunkban Méri Istvánné, Ibolya válaszol a kérdésekre. Ő 2015. január óta segíti 
munkájával a Sávolyi Hírmondó létrejöttét. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban megismerjük őt is.  

 
1.) Mi volt élete legfelejthetetlenebb, legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit szívesen újra átélne? 
- Sok szép emléket átélnék szívesen újra, de hármat mindenképpen:  
- újra kimondanám férjemnek a 34 évvel ezelőtt kimondott boldogító igent 
- Adrienn kislányunk születése 
- Csongor kisunokám születése, amikor meghallottam azt az édes felsíró hangját. 
 
2.) Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 
- 2001-ben meghalt édesapám, aki nagyon szeretett volna még közöttünk élni. Minden nap eszembe jut, amikor imádkozom érte. 

 
3.) Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 
- Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye, amelyből sugárzik a szeretete, a barátság, és az igazi értékek keresése. Minden 
felnőtt elolvashatná, és tanulhatna belőle. A magyar irodalomból az egyik kedvencem Tamási Áron, a másik pedig Wass Albert.  

 
4.) Hogyan látja Sávoly jövőjét? Mit tenne, javasolna a szebb évekért? 
- Egyelőre reménytelennek látom, de talán egyszer itt is elindul valami a választási ígéretekből. Mindenekelőtt szeretném, ha a falu 
megválasztott vezetői egységet tudnának alkotni, és mindenben a legjobb javaslatot fogadnák el a falu érdekében. Ha ők tudnának egy jó 
kis közösséget alkotni, akkor talán a falu lakossága is jobban összetartana. Véleményem szerint minden vezetőnek szét kellene tudni 
választani a munkát és az egyéni kapcsolatokat, barátságokat. A választások előtt az újságban mindegyikük azt nyilatkozta, hogy MINDEN 
sávolyinak a polgármestere, illetve a képviselője akar lenni. Javaslom, tegyék félre a választási sérelmeiket. 

 
5.) Miben hisz, bízik? 
-Bízom az imént leírtakban, s akkor nagyobb békesség lesz a sávolyi emberek között. Továbbá bízom a választási ígéretekben, hiszen a 
ciklusból van még vissza bőven idő. Reménykedem abban, hogy lesznek munkahelyek, amiből tisztességesen meg lehet élni. Ez tudná 
leginkább kizökkenteni az embereket a kilátástalanságból, a közönyből. Jó lenne látni, hogy valami idevonzza a fiatal családokat, hogy ne 
haljon ki a falu. 

 
6.) Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 
-Egyre kevesebb a szabadidőm, és ráadásul semmi nem megy már olyan ügyesen, gyorsan, mint 5-10 évvel ezelőtt (Csupán az idő rohan.) 
Heti kétszer robogunk Zamárdiba a férjemmel, hogy magunkhoz ölelhessük drága kis unokánkat. Ez a legkedvesebb időtöltésem! 

 
7.) Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a BARÁTSÁG, és mit a SZERETET? 
- A barátság nálam az őszinte, építő kritikát elfogadó kapcsolatot jelenti. A barát jóban, rosszban melletted áll, segít. Úgy gondolom, hogy 
barátból nem lehet sok, hiszen a barátságot folyamatosan ápolni kell. 
A szeretetet Isten ajándékának tartom. A család a legfontosabb, éreznie kell a családtagoknak egymás szeretetét. Vannak emberek -köztük 
én is-, akik nem tudják annyira kimutatni szeretetüket, pedig akarják. Persze ettől még lehet, hogy jobban és mélyebben éreznek, mint 
mások. A szeretetnek elfogadónak kellene lennie. Sokféle szeretet van: az embertársaink, a lakóhelyünk, a hazánk, az állatok iránti szeretet. 
Ezeket is tanulni, gyakorolni kellene, mert a nagy rohanásban elfelejtettük. Mindenki vágyik szeretetre. 

 
8.) Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud tolerálni, elviselni, elfogadni? 
- Nagyon tudnak bosszantani a hízelgő, nyalizó, álnok és törtető emberek, akik többnyire csak a saját érdekeiket tartják szem előtt. Sajnos 
mégis ők érvényesülnek. Azt szeretik, ha mindenki behódol nekik, a kritikát nem fogadják el. Az emberek nagy része pedig fél, hiszen 
könnyen munka nélkül maradhat, vagy egyéb hátránya származik abból, ha véleményt mer nyilvánítani. Mi lenne, ha mindig csak hallgattak 
volna az emberek? Ma végre demokrácia van, de milyen? Ma is „betörik a feje” annak, aki más véleményen van. Nekem már „betörött” 
néhányszor, de én ilyen voltam, vagyok és ilyen is akarok maradni. Nem tudom tolerálni az olyan embereket, akik a pletykák miatt 
megsértődnek, anélkül, hogy a másik felet is meghallgatnák. A bosszúállást az egyik legnagyobb hibának tartom. 

 
9.) Mi az az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 
- A füllentőkre, a nemtudásból fakadóan hibázókra nem tudok haragudni. A megbánást és a bocsánatkérést nagyra értékelem. Sokszor 
köpönyegforgatónak tartjuk azt az embert, akinek megváltozik valamiről vagy valakiről a véleménye. Szerintem az a köpönyegforgató, aki 
mindig arra hajlik, ahonnan számíthat valamire.  

 
10.) Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne Ön előtt, és 3 kívánságát teljesítené a való életben, mi lenne az? 
- Szeretem a meséket és néha jól esik elábrándozni egy kicsit azon, hogy mi lenne, ha… Először is egészséget kérnék a családomnak és 
embertársaimnak. Második kérésem az lenne, hogy a falusi emberek legyenek jobbak egymáshoz, tűnne el az irigység és a rosszindulat. 
Harmadszorra szeretném megérni az unokám (unokáim) felcseperedését, hogy nyugdíjasként is legyenek még örömteli éveim. 

 
Köszönjük szépen a válaszokat! 

Szerkesztőség 
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A BEFÔZÉS FÛSZEREI 
Itt a savanyúságok eltevésének az ideje! A különféle zöldségeket legtöbb 
esetben savanyítással tartósítjuk. A felöntőléhez adott fűszerek nemcsak 

ízesítésre valók, hanem nagy részük a tartósításban is nagy szerepet játszik. 
A háziasszonyok által jól ismert savanyúság-fűszerek mellett né- 

hány ritkán használt hozzávalót is említünk. 
A legtöbb savanyúság alapfűszere a babérlevél,a bors, a köménymag, a mustármag és a 
koriánder. Általános tulajdonságuk, hogy segítik az emésztést, megakadályozzák a 
puffadást, segítik a zsírok lebontását. Ezért is jó a zsírosabb húsételek mellé egy jó nagy 
adag savanyúságot elfogyasztani.  
 

A babérlevél mediterrán növény, legtöbbször szárított formában 
vásároljuk meg. A legértékesebb a még zöld színű levél. Edényben 
dísznövényként is nevelhetjük, így frissen is felhasználhatjuk. Ám ha 
ételbe szánjuk, ne permetezzük! Értékes anyagai a csersav és a 
keserűanyagok, amelyek kesernyés ízükkel különösen jól illenek a 
savanyú, ecetes ételekhez, így a savanyúságokhoz is. A cseranyagok 
baktériumölő hatásúak, így segítenek abban, hogy a savanyúság 
hosszan eltartható legyen.  

 
A mustármag szintén kissé csípős ízű a szinalbin hatóanyagnak köszönhetően. Nagyon jó emésztést 
segítő hatású, fokozza a máj és az epeműködést. A köménymag elsősorban káposztát tartalmazó 
savanyúságok, csalamádé, illetve a cékla savanyúság alapfűszere. Illóanyagainak köszönhetően fanyarkás-
édeskés ízű. Étvágygerjesztő hatású, gyomorerősítő, véd a felfúvódástól.  

 

Hasonlóan jól hat az emésztésre a koriánder is, amely C-vitaminban is igen gazdag, így segíti a tartósítást, 
egészségvédő hatású. A bors kissé csípős ízét a piperin adja, de sok más hasznos anyagot, illóolajat tartalmaz. 
Étvágygerjesztő hatású.  
 

Ha tartósításról beszélünk, feltétlenül szólnunk kell a fokhagymáról, amely köztudottan a legerősebb 
természetes antibiotikum. A savanyúságok eltevésénél egy liter térfogatra számolva egy gerezd fokhagymát is 
helyezzünk az üvegbe, így az ötliteres üvegbe 5 gerezdet rakjunk. Mindenféle savanyított zöldségféléhez 
használhatjuk, a kovászos uborka sem „buggyanik meg” olyan könnyen, ha kovászolás előtt fokhagymát 
rakunk az uborkák közé.  
 

A zöldfűszerek közül a kapor talán a legismertebb, az ecetes uborka elhagyhatatlan fűszere, éppen ezért egyes 
vidékeken uborkafűnek is nevezik. Bátran használhatjuk hidegen eltett, vegyes hordós savanyúsághoz, paprika és 
savanyú káposzta eltevéséhez is. Célszerű a júniusban elvetett, friss, éppen bimbós kaporból használni. Jellegzetes 
aromáját illóolajában található karvon adja (ez a hatóanyag a mentában és a köményben is megtalálható). Emellett 
A- és C-vitamint is tartalmaz. Serkenti az emésztést, megakadályozza a fölfúvódást.  

 

A vasfű (verbéna) a hordós savanyúságok alapvető fűszernövénye. Régen a fahordókat vasfüves, csomboros főzettel forrázták át 
fertőtlenítés céljából. Csersavat, keserűanyagot és egyéb hasznos enzimeket tartalmaz, ami antibakteriális 
hatású. Enyhén sós ízének köszönhetően kevesebb só kell az eltevéshez. Utak mellett gyomként is 
gyakran előfordul, de csak tiszta helyről, elsősorban száraz, napsütötte rétekről szedjük, július-augusztus 
hónapban. Uborka, káposzta, hordós paprika eltevéséhez használjuk. Étvágyfokozó hatású, serkenti a 
máj és epe működését. A borsfű, más néven csombor ősi magyar fűszerünk, az erdélyi konyha 
elengedhetetlen ízesítője. Illóolajat, cseranyagot, nyálkát tartalmaz, emésztést javító, felfúvódást gátló, 
bélféregűző hatású. Hidegen eltett savanyúságokhoz javasolt a használata. Borsos ízének köszönhetőn 

kiváló borspótló, így gyomorkímélő diétán lévők a bors helyettesítésére is használhatják. 
 

A szőlő- és a meggylevél igazán különlegessé teszi a savanyúságot. Az üvegek tetejére, aljára, vagy a rétegek 
közé helyezhetjük a friss, megmosott leveleket. Nagy mennyiségben tartalmaznak antioxidáns vegyületeket, 
amelyek segítségével a savanyúság hosszabban eltartható.  
 

A torma alapvetően a cékla savanyúság fűszere. Csípős íze jól ellensúlyozza a cékla édeskés zamatát, az 
ecet savanyúságával és 
a kömény fanyar aromájával csodás ízharmóniát alkot. A torma a benne található glikozidoknak 
köszönhetően antibakteriális hatású, mustárolaj-tartalma fokozza a nyálkahártyák vérellátását, ily 
módon az emésztést és felszívódást, a kálium pedig serkenti a veseműködést, a vizelet kiválasztását. 

Egy-egy szál meghámozott tormagyökeret bármely savanyúság eltevésénél használhatunk, segíti a hosszabb eltarthatóságot. 
Eredményes befőzést kívánunk!          Szerkesztőség 
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„Jaj úgy élvezem én a strandot!” 
 

A Marcali Kistérség Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja lehetőséget biztosított arra, hogy a sávolyi iskolás 
gyerekek 4-5 alkalommal ingyen strandolhassanak a Marcali Városi Fürdőben. Biztosították a belépőjegyeket, az utazást 
pedig Sávoly Község Önkormányzata fizette. A Sávolyi Általános Iskola pedagógusai közül pedig többen vállalták a 
gyermekek kísérését és felügyeletét. 2-2 pedagógus ment alkalmanként 15-16 gyermekkel. A kánikulában igen nagy 
örömmel vették birtokba a fürdő kinti medencéit. A csúszda volt a nyerő. A mélyvizes medencébe csak a 
biztonságosan úszó gyerkőcök mehettek, illetve ugrálhattak bele. Természetesen csak akkor, ha a kísérő tanár nénik 
közül valaki együtt úszkált velük a vízben. Élvezték mindannyian a fürdést, és jó élményekkel tértek haza a nap végén. 
Örülnének, ha a jövő nyáron is adódna ilyen alkalom. Egyébként a környező települések közül egyedül Sávoly élt ezzel 
a lehetőséggel. Így legalább több hely volt a medencében! (:  
Köszönjük a gyerekek nevében a támogatóknak, hogy színesebbé, élménydúsabbá tették sok kisgyerek nyarát. A 
pedagógusoknak pedig azt köszönjük, hogy szabadidejükből is szívesen áldoztak fel a gyerekek érdekében. 

Méri Istvánné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Botond (szeptember 5.) 

 

Házasságkötések: 
Pirgi Kata és Béres György (szeptember 5.) 

 

Halálozások: 
Árvai Csaba (élt 46 évet) 

 
 
 
 
 
 

Véradás a Sávolyi Kultúrházban! 
2015. október 12-én, 10-12 óráig! 

Minden régi és új véradót szeretettel várnak! 
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Van egy történetem 

 
SZERETNÉNK AZ ÚJSÁGBAN EGY ÚJ SOROZATOT ELINDÍTANI, „VAN EGY TÖRTÉNETEM” CÍMMEL. 
PRÓBÁLTUNK EMBEREKET „FAGGATNI” BÁRMILYEN HUMOROS, VIDÁM, SZOMORÚ 
TÖRTÉNETRŐL. EGYENLŐRE ZÁRT KAPUKAT TALÁLTUNK. 
 
Íme, két szintén tanulságos és érzelmes történet. A mesélők ismeretlenek, ám köztünk is élhetnének az elbeszélők, 
hiszen velünk is megtörténhettek volna ezek az esetek. Olvassák szeretettel! 
 
 
 
Gyermekkor 

 
 „13 éves voltam és bátyámmal együtt jó iskolai bizonyítványt hoztunk haza. 
Szüleink örültek neki és apám megígérte, hogy délután elvisz a cirkuszba, mely 
akkor a falunkban játszott. 
Ebédelni ültünk, amikor a telefon megszólalt. Sürgős ügy miatt kérték apámat, 
hogy délután menjen be a munkahelyére. Bátyámmal szomorúan néztünk 
egymásra, oda a mulatságnak. Ekkor azonban meghallottuk apánk határozott 
válaszát. Nem, nem mehetek, várjanak a dologgal holnapig. 
Anyánk csöndesen megjegyezte, hogy a cirkusz máskor is eljön a falunkba.  
- Tudom- felelte apánk, a cirkusz visszajön, de a gyermekkor nem! 
Betartotta ígéretét. Hosszú évek múltak el azóta, de ha erre a délutánra 
visszagondolok, mindig meleg szeretet önti el a szívemet édesapám iránt. Az ő 
atyai jósága örökre eszményem lett.” 

 
 
 
 
Pongyola 

 
 „Karácsonyra férjemtől egy nagyon szép, de igen drága pongyolát kaptam. Úgy gondoltam, hogy 
karácsony után elviszem az üzletbe és kicserélem két olcsóbbra. Amikor kérésemet előadtam az 
eladónőnek, az tágra nyílt szemekkel kérdezte: az valóban az ön férje volt? Miért- kérdeztem-, 
természetesen az volt. Az eladónő odahívta a kolléganőjét. Emlékszel arra a férfira, aki megkért, 
hogy próbáld fel a pongyolát? Képzeld, valóban a feleségének vette! Majd hozzám fordult és 
megkérdezte, hogy hány éves házasok vagyunk. 27 éve vagyunk házasok- válaszoltam. Az eladónő a 
fejét csóválta. Ha én az ön helyében volnék, a világért sem cserélném el ezt a pongyolát. Régóta 
vagyok eladó, de még nem láttam férfit ilyen gonddal, és szeretettel választani ajándékot a felesége 
számára. Ön nagyon szerencsés asszony! 
Hazavittem a pongyolát, és boldogan hordom azóta is, hogy a férjem lássa, mennyire örülök neki.” 

  
 
 
 
 
TOVÁBBRA IS VÁRJUK A TÖRTÉNETEKET!  
 
 
 
 
HA ÚGY ÉRZI, HOGY SZÍVESEN MEGOSZTANÁ TÖRTÉNETÉT AZ OLVASÓKKAL, ÚGY JELEZZE MÉRI 
ISTVÁNNÉ IBOLYÁNAK VAGY PÁLFI LÁSZLÓNÉ KÖNYVTÁROSNAK, AKIK SZÍVESEN FELKERESIK 
ÖNÖKET ÉS LEJEGYZIK AZ ÚJSÁG RÉSZÉRE. 
 

SZERKESZTŐSÉG 
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AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MINDENKIT MEGILLET! 

 

HIRDETMÉNY 
Tisztelt Marcaliak és Marcali Járási Lakosok! 

 

Az Egyenlő Bánásmód  Hatóság megyei referense,  Marcali Város Önkormányzatával, az ÁROP-1.A.3.-2014 projekt keretében 
kötött együttműködési megállapodás értelmében, 2015. októberétől a Marcali Járásban élő emberek számára 
fogadóórát tart az alábbiak szerint. 

Az ügyfeleknek lehetősége lesz személyesen tanácsot, tájékoztatást kérni olyan ügyekben, amelyekben vélhetően sérült 
az egyenlő bánásmód elve, (a panaszost valamely tulajdonsága miatt érte hátrányos megkülönböztetés) illetve a referens 
segítséget nyújt diszkriminációs ügyekben a panaszbeadványok összeállításában és benyújtásában az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz, - segítve ezzel a jogorvoslathoz való ingyenes hozzáférést.  

A fogadóórák ideje:  

minden hónap első keddi napján, 14.00 – 16.00 óráig 

A fogadóórák helyszíne:  

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 41. szoba 

                                       8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

A fogadóórákat tartja: 

dr. Berdár Valéria, az EBH Somogy megyei referense 

Az első fogadóóra ideje:  
 

2015. október 06. (kedd) 14-16 óra 
 
 
 
Marcali, 2015.09.30. 
 
 
              Dr Sütő László 
      Marcali Város Polgármestere, a 
     Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 
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Az emlékezés kertje 
Ősszel, a Halottak napja közeledtével szeretnénk megszépíteni a sírok környékét. A temető is kert, szép magyar 
szavunk is van rá: sírkert. Ahhoz, hogy egész évben kellemes látványt nyújtson az emlékezés kertje, és színesebbé 
tegyük a szomorúnak ható, kopár sírhantokat, ültessünk olyan virágzó, vagy lombjukkal díszítő évelő dísznövényeket, 
alacsony fácskákat vagy törpecserjéket, amelyek kevés fenntartás mellett is szépen díszítenek. Most van itt az ideje. 
 

A hagyományos, őszi sírkerti virágok, az árvácska, a krizantém, a borostyán és a buxus mellett 
ültethetünk hangaféléket: csarabot (1-es kép), erikát, dérbabért, babérhangát, amelyek éppen 
ebben az időszakban virágoznak, vagy termésük, színes lombjuk 
mutatós. Tudni kell, hogy a hangafélék savanyú talajt kedvelnek, 
ezért ültetéskor nagy mennyiségű tőzeget kell a talajba keverni. 
Tavaszi díszként hasonló talajigényű törpe növekedésű 
havasszépét (Rhododendron, 2-es kép) is ültethetünk.  

Az évelők közül most ültethetjük a tavasszal virágzó, ősszel pedig 
pirosra színesedő lombjával mutatós bőrlevelet, a szintén tavaszi, a szeretet jelképének 
is tekinthető szívvirágot, ami a nyár folyamán visszahúzódik, átadva helyét például a 
kiegészítő egynyáriaknak, nyári virágzású évelőknek. Árnyékos helyre valók az alacsony 
növekedésű árnyékliliom-fajták, napos, félárnyékos helyre pedig a törpe harangláb. Az évelők közül választhatunk az 
alacsony, párnát képező fajok közül is: ikravirág (3-as kép), pázsitviola, balkáni harangvirág, pázsitszegfű. Jó takarást 
adó, gyeppótló évelő például a kis és nagy meténg alapfaja vagy tarka levelű (Variegata) (4-es 

kép) változata, a borostyán több fajtája,  köztük a naposabb 
viszonyokat is jól tűrő fehéren mintázott levelűek. A félcserjék, 
cserjék közül a sokszínű kúszó kecskerágók, az örökzöld 
orbáncfű és a szőnyeg-madárbirs jöhetnek számításba. Ezek a 
sírhanton elterülve néhány év alatt befedik azt, csupán a 

kinövő hajtásokat kell időnként eltávolítani. A meténg és a 
borostyán kifejezetten árnyékba való, az orbáncfű is jól viseli az 

árnyékot. A tarka levelű kecskerágókat és a szőnyeg-madárbirset akkor válasszuk, ha a sír 
naposabb helyen fekszik. Sok napfényt igényel a talajtakaró kisvirágú 

rózsa és a cserjés pimpó is (5-ös kép), amelyek virágzásukkal 
megelőzik, átfedik a krizantém nyílását.  
Ne szégyelljünk tavasszal nyíló hagymás virágot ültetni a sírra! Ennek is októberben, 
novemberben van az ideje!  
Az őszi árvácska közé duggassunk néhány hagymát a csokros tulipánból, a kisvirágú 

császárkoronából, a szellőrózsából, vagy a kockásliliomból (6-os kép), gyöngyvirágból, 
amelyek tavasszal üdítő látványt nyújtanak.  

Az árvácskától nehezen válunk meg. A nagyvirágú színkeverékek mellett válasszunk a jól 
bokrosodó, egész télen át bőségesen virágzó, és tavasszal is újjáéledő mini fajták közül, 

amik bőséges színválasztékban kaphatók.  
Fontos, hogy őszi ültetésnél a növény körül jól 
tömörítsük meg a talajt, így a fagy nem tudja 
kifordítani a tövet a helyéről, és tavasszal újból sok 
bimbót hoz.  
A tavaszi ültetésű egynyári növények közül, az árvácska 

után, az erős napfénynek, melegnek kitett, könnyen kiszáradó 
helyre választhatunk rózsameténget (7-es kép), szálviát vagy bojtocskát. Árnyékosabb helyre 

való a mindig nyíló begónia, a vízifukszia, a lobélia és a ternye (8-as kép). Félárnyékos helyre akár muskátlit is 
ültethetünk, piros vagy fehér színben. Nagyon jól mutatnak a sírokon a törpe növekedésű, színes lombú örökzöldek, 

fenyő- vagy borókafélék. A fejfa mellé – attól függően, hogy hány halott 
fekszik a sírban – egy vagy több oszlopos termetű borókát is 

ültethetünk.  
A lombhullató fafajok közül választhatjuk a japán juhart, valamint 
a csüngőlombú fajokat, így a csüngő kecskefüzet, csüngő 
vérbükköt (9-es kép), szomorú díszalmát, szomorú eperfát, csüngő 
japánakácot vagy a csavart mogyorót.  
Fontos, hogy visszafogottabb színeket válasszunk, az ültetett növény termete kisebb legyen, ne 

uralkodjon el a síron.  
Úgy ültessük be a hantot, mintha egy apró kert lenne, ahol szeretteinkkel, hozzátartozóinkkal 

találkozunk és együtt lehetünk újra gondolatban, lélekben! 
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Szeptember 22-én, az országos rendezvénysorozathoz csatlakozva a Sávolyi Községi Könyvtár is bringás 
reggelit szervezett. Vártunk minden kerékpárral munkába, iskolába, óvodába közlekedő sávolyi bringást, 
hogy elköltsenek nálunk egy reggelit. Lehetőség volt a kerékpárok állapotfelmérésére, a gumik felfújására is. 
Sokan éltek is a lehetőséggel. 29-en tiszteltek meg bennünket. Mindenkinek váljék egészségére a reggeli! A 
felajánlásokat, a hozzájárulásokat nagyon szépen köszönjük! A maradék reggelit elvittük az óvodásoknak, 
akik jó szívvel, örömmel fogadták és jóízűen elfogyasztották. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Szeptember 24-én folytatva a retro kiállítások sorát, újra helyi gyűjtők anyagából nyílt kiállítás az 
Agroturisztikai Központban. Látható képeslap, söralátét, bélyegek, régi porceláncsészék és egyéb 
gyűjtemények. A kiállítást Monostori Szilveszter, a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatója 
nyitotta meg.  

 
A kiállítás október 16-ig látható, naponta a nyitvatartási időben. 

Minden érdeklődőt várunk szeretettel! 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 

 

 

 

 
 
Szeptember 1-én ismét megnyíltak a Szedervirág 
Óvoda kapui.  
Szeretettel és izgalommal vártuk az új kisóvodásokat.  
A kicsiknek az óvodakezdés mindig nehéz, akárcsak a 
szüleiknek. Az otthontól, a biztonságot nyújtó 
környezettől, az óvó-védő szülőktől „elválni” nagy 
kihívás. Az óvoda feladata az, hogy az elszakadást 
megkönnyítse, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek.  
Akik első gyermeküket bízzák ránk, azokat tanácsokkal 
látjuk el, amit általában meg is fogadnak, mert 
megbíznak a sokéves tapasztalatainkban. Sokat segít 
egy otthonról hozott kedves tárgy, amit magához 
szoríthat, vagy a cumi, amivel el tud aludni. Nyitott 
óvoda vagyunk, ezért a szülők napközben is 
érdeklődhetnek gyermekükről, bátran kérdezhetnek, 
ezáltal ők is megnyugszanak, hogy jól érzi magát a 
kisgyermekük.  Az idei évben hamar beszoktak az új 
kiscsoportosok, sok sírós nem is volt, és akadt olyan is, 
aki a kezdetektől fogva nagyon bátor, barátságos volt. 
A csoportszobánk gazdagodott egy gyönyörű vászon 
festménnyel, ami egy várat ábrázol az építősarokban. A 
egyik dadus néni lánya, Péter Alexandra - aki nagyon 
ügyesen rajzol és fest – lepte meg vele az óvodásokat. 
Természetesen a nagyobbaknak is újra bele kellett 
rázódniuk a mindennapos óvodai életbe. Ezt nagyban 
megkönnyítette, hogy szinte év elejétől kezdve 
folyamatosan készülődtünk az immár hagyományosnak 
mondható Mihály-napi vásárunkra.  
Erre az alkalomra többféle portékát készítünk a 
gyerekekkel közösen, különböző technikákkal. A 
készülődést minden évben megelőzi az „ősz 
kincseinek” gyűjtögetése, amiket aztán változatos 
módon fel is használunk az eladásra kínált termékek  
 

barkácsolásánál. Készült karkötő, kulcstartó, 
mécsestartó, az elmaradhatatlan ajtódísz és még sok 
hasznos dolog. A vásáron gyümölcsökért lehet 
választani, az alkudozás pedig szinte kötelező. A 
gyerekek egy kis műsorral is kedveskedtek a 
vendégeknek, és felelevenítettük a Mihály-napi 
ünnephez kapcsolódó népszokásokat, időjósló 
mondásokat. Sok olyan vásárlónk is akadt, akiknek már 
nem jár óvodába a gyereke, de szívesen visszajön egy-
egy vásári portékáért. Nagyon örültünk nekik és várjuk 
őket az elkövetkezendő években is. A gyerekek nagy 
örömére sok gyümölcsöt gyűjtöttünk össze, így most 
hosszú ideig naponta ehetnek szőlőt, almát, körtét, 
diót, de még fügét is.  
A következő jeles ünnep, ami rögtön másnap 
következett, a „Magyar népmese napja” volt. A 
népmesék fontos szerepet töltenek be a gyerekek 
személyiségfejlődésében, sok és érdekes tanulsággal 
szolgálnak. A mi óvodánkban a gyerekek körében 
különösen kedveltek ezek a történetek. Nagy 
kedvencük a „Kőleves” című mese, ezért az idei 
ünnepen ezt játszottuk el nekik. Ámulva figyelték, 
miként tréfálja meg a mesebeli katona a bugyuta 
öregasszonyt. Miután vége lett, ők maguk is egész 
délelőtt főztek, tovább játszották a mesét.  
Mindkét napra meghívtuk a szülőket is. A vásárra 
sokan eljöttek, de a másnapi mesére már csak egy 
nagymama volt a vendégünk. A továbbiakban azt 
szeretnénk elérni, hogy a „ Magyar Népmese Napja” 
elnevezésű rendezvényünk hasonlóan népszerű legyen, 
mint a Mihály - napi vásár. 

Csordásné Tamás Ildikó 

 

 

Képek az óvodások mindennapjaiból: 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
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Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester 
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