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Fodor József: Májusi üdvözlet 
 

Vérforraló május, csoda hónap! 
Teljes éjjel zeng, bugyog a zápor, 

És reggelre gyöngyöznek a lombok, 
A pataknak duzzadt kelyhe csillog 

És a földből kiömlik az illat, 
Álomból kelt szárnyas tolla reszket: 
Mély rejtekbe hallgatni be jó volt, 

Dús gallyakon hogy csengenek a csöppek, 
Üde, tiszta tengerüket itta  

Bő mellébe és sarjad a jó föld. 
Mennyi fénylő csíra, mind kipattan, 
Köröskörül friss és drága zöldség, 

Kertek és mezők telin mosolyognak, 
S mint lépsz, mohó, röpködő szemeddel 

Nem is bírod már e szörnyű szépet. 
Amit látsz, mind, mind magadba innád, 

Felgomolygó párák szürke hamvát, 
Alant a tisztuló zöld mezőket, 

Ezüst forrás habját könnyű gőzben  
S hogy a szíved mindig ittasuljon, 

Göngyölegből most engedt levélkét, 
Melynek gyenge zöldje föld- tejes még  

S ömlő virág- igéret mögött a 
Bő remények mennyet- ingatását- 
Óh, ami szép, soha el ne múljon!  
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AZ ELMÚLT HÓNAPOK HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 

Az átmenő utak szemétmentesítése 
Az Önkormányzat mindig nagy hangsúlyt fektet a község 
tisztaságára, többször volt már a falu környékén, a 
bevezető utakon szemétszedés, és minden szerdán 
összeszedik a szemetet a községben is. Az átmenő 
forgalom által eldobált szeméttől szabadították meg a 
dolgozók a környező utakat. A képet a hetes út Főnyed 
felé vezető szakaszán csináltam a munkáról. Sajnos 
többször is megtelt az utánfutó. Nagyon sok az eldobált 
szemét. Sok ember híján van az alapvető viselkedési 
szabályoknak, és minden, számára feleslegesnek tűnő 
dolgot "elhajigál", ahelyett, hogy az első útjába kerülő 
szemeteskukába dobná. Nagyon sokszor látni az utak 
mentén bezsákolt szemetet. Semmivel sem kellene több 

energia ahhoz, hogy ezeket a zsákokat egy szemétgyűjtőbe dobják, mint ahhoz, hogy az út szélére szállítják. 
Igénytelenség? Nemtörődömség? Lenne mit tanulnunk ezen a téren is!   
  

 
Kézműves foglalkozások és lehetőségek a könyvtárban 

A Községi Könyvtár több mint 12 ezer kötet könyvvel, interneteléréssel, 12 
féle folyóirattal várja az olvasókat. Az elmúlt hetekben több mint száz kötet 
új könyvvel sikerült bővíteni a választékot. Ezek között vannak felnőtt 
szépirodalmi könyvek, sok gyerekeknek való könyv és szakkönyvek is. 
Találhatnak maguknak érdekes könyveket többek között a kézimunkázók, 
a főzni szeretők és a barkácsolással foglalkozó érdeklődők is. A folyóiratok 
régebbi számai kölcsönözhetők is. Érdemes ellátogatni a könyvtárba és 
válogatni, "csemegézni" a könyvek és újságok közül. Minden érdeklődőt, 
régi és új olvasót szeretettel várok!  

Az elmúlt hónapokban több kézműves foglalkozás is volt a Községi Könyvtárban. Lehetőség volt a 
gyerekeknek is és a felnőtteknek is több program közül választani. A gyerekekkel készítettünk nádból fali 
díszt, facsipeszből dézsát, rongyszőnyeget szőttünk, fanyulak készültek húsvétra, papírkosarat fontunk és 
mindezek mellett lehetőség volt az önfeledt játékra is. A felnőttekkel horgoltunk, papírtárolókat csináltunk, 
csuhébabát alkottunk. Ezeken a szabadidős összejöveteleken a kézműves foglalkozáson túl beszélgetni, 
kikapcsolódni is lehet, kicsit kiszakadni az otthoni hétköznapokból. A következő alkalommal a makramé 
fonást elevenítjük fel és tanuljuk meg. A meghívót és időpontokat megtalálják a marotvolgye.hu oldalon és a 
szóróanyagokon.   
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Szépült és gyarapodott az Agroturisztikai Központ 

Az elmúlt hetekben több dologgal is gyarapodott az Agroturisztikai 
Központ berendezése. A sötétítő függönyök után a kanapén lévő ülőke 
huzata és párnái is megújultak, és a maradék anyagból asztalterítőkre is 
futotta. Mindezeket Őri Lászlóné Márti varrta meg. Az ajtónál lévő 
függönynek vasból tartó készült, amit Kovács Nándor bácsi készített el és 
Rinkóczi Imrével ketten fúrták fel a helyére. Több gyönyörű virágot 
kaptunk, a jukkák Bogdánné Vámosi Mónikától érkeztek, a kislevelű 
fikusz pedig Németh Zoltánné ajándéka. Elkészült a fatartó hordó is, 
mely Gáspár Borisz munkája. Az épület körül lévő ingyenes wifi vétel sok 

telefonról internetező látogatót vonz. Egyre jobb idő lesz, ezért elhelyeztünk egy asztalt két paddal a teraszra. 
Itt kényelmesen tudnak az érdeklődő netezők leülni. A bútorokat is Gáspár Borisz település-karbantartó 
készítette. Minden idelátogatót kérünk, hogy vigyázzanak a bútorra, hogy sokáig és sokan használhassák! 
Minden új tárggyal, berendezéssel otthonosabb, lakájosabb lesz a könyvtár, ami a betérő látogatók kényelmét 
szolgálja. A fent említett személyeknek nagyon szépen köszönjük a munkáját, a felajánlását! 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tavaszi nagytakarítás a temetőben 
Az Önkormányzat munkásai a temetőben is dolgoztak, tavaszi nagytakarítást végeztek. Összeszedték a 
szemetet, felgereblyézték a lehullott falevelet és a fűfelületeket. Szépen rendbetették, kicsinosították a temető 
egész területét. Az emberek, velük beszélgetve elmondták, hogy az elmúlt hetekben a rengeteg csapadék miatt 
az átereszek folyamatos ellenőrzése volt a hangsúlyos feladat. Ahol szükséges volt, ott ki is pucolták az 
árkokat, hogy ezzel is segítsék a víz zavartalan elfolyását. Közben természetesen a községben is rendet 
tartottak, összeszedték a szemetet az utcákon, a köztereken. Karbantartási, kisebb javítási feladatokat is 
elvégeztek. Megindult a fű, elindult a kaszálás, a fűnyírás. Folyamatosan dolgoznak azért, hogy a falu szép és 
rendezett legyen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1052-tavaszi-nagytakaritas-a-temetoben
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Szünidei gyermekétkeztetés az ebédlőben 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 
22. § a.) pontja alapján 13 gyermek igényelte a tavaszi szünetben a 
szünidei étkezést. Ez a déli meleg étkezést jelentette a gyermekek 
számára, március 24-én, 25-én és 29-én. A gyermekek az ételt helyben, az 
önkormányzat tálaló konyháján fogyaszthatták el.  
 

 
 
 
 

 
Asztal- és betűrongálás az Agroturisztikai Központnál 

 
Nézzék meg a képeket! Felháborító és egyben elkeserítő is, hogy vannak gyerekek, akik 
képesek megrongálni és tönkretenni azt, amit az értük is dolgozó felnőttek sok munkával és 
pénzráfordítással megteremtenek. Ráadásul pont nekik tettük ki, azoknak, akik idejönnek az 
épülethez! A személyiségi jogok védelme nem engedi, hogy nyilvánosságra hozzam a neveket. 
Ám ugye a személyiségi jog azt nem tiltja meg, hogy megrongáljuk az asztalt! 
Hát mindenképpen jó lenne, ha ezek a gyerekek elgondolkodnának, hogy mit illik tenni és mit 
nem való megtenni. Ha bejönnek hozzám a Könyvtárba, én szívesen elbeszélgetek velük, és 
felvilágosítom őket a helyes viselkedésről, az értékek megóvásáról, a munka becsületéről. 
Ugyanis többen is azon dolgozunk folyamatosan, hogy értéket teremtsünk Sávoly községben. 
Dolgozunk, hogy élhető, kulturált környezet vegye körül a lakosokat, és a lehetőségekhez 
képest szórakozási és kulturális programokat is tudjunk biztosítani.  
A másik folyamatos probléma az Agroturisztikai Központ felirat szándékos lerúgása, leverése, 
letörése. Tudatosan írtam ennyiféleképpen, ugyanis ez ennyiféleképpen megtörtént már! Ez is 
érthetetlen! Érthetetlen, hogy miért és kinek van útjában a felirat?! Szerencsére eddig sikerült 
mindig visszaragasztanunk. A szándékos rongálást, a közösség értékeinek szándékos 
tönkretételét nem tudom és nem is akarom elfogadni és tolerálni! 
Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk a közös értékekre is! 

Pálfi Lászlóné könyvtáros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1060-szuenidei-gyermeketkeztetes-az-ebedloben
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1075-asztalrongalas-az-agroturisztikai-koezpontnal
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Sávoly Község Képviselő-testületének határozatai 

 
2/2016.(I.20.) 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 
 
3/2016.(I.20.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint 
munkáltatói joggyakorló – a polgármester, Bobek József István 
2016. január 29. napjára, illetve a 2016. február 1-5. napja közötti 
időszakra vonatkozó szabadságolását jóváhagyja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 
 
4/2016.(I.20.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza Bobek József István 
polgármestert, hogy az OTP Bankkal, az önkormányzat 
számlavezető bankjával rulírozó hitelre irányuló szerződést kössön 
5.000.000.- Ft összeghatárig. A hitelszerződés futamideje naptári 
éven belüli, legfeljebb 2016. december 31. napja lehet. A 
képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 2016. 
évi költségvetésében ezt a hitelt és annak költségeit tervezni fogja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
5/2016.(I.20.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 353.100.- 
Ft bruttó összeg+ járulékai erejéig terjedő keretet hagy jóvá Bobek 
József István polgármester számára a Sávoly Község 
Önkormányzata által foglalkoztatott dolgozók 2016. április 
hónapjában folyósítandó jutalmazására. A képviselő- testület 
vállalja, hogy ezen összeget a költségvetésében tervezi. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
13/2016.(II.04.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta.  
Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját – amely szerint a képviselő-
testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget 
tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint a kijelölt 
képviselők a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat ellátták – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Felelős: Domsa Valéria, bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 

 
14/2016.(II.04.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, 4/2016. (I.20.) számon hozott döntését 
visszavonja, egyúttal a hitelszerződéssel kapcsolatos költségek 
ismeretében felhatalmazza Bobek József István polgármestert és a 
pénzügyi ellenjegyzésre jogosultat, hogy az OTP Bankkal, az 
önkormányzat számlavezető bankjával rulírozó folyószámla hitelre 

és egyéb feltételekre irányuló szerződést, illetve megállapodást 
kössön 5.000.000.- Ft összeghatárig. A hitelszerződés futamideje 
naptári éven belüli, legfeljebb 2016. december 31. napja lehet. A 
képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 2016. 
évi költségvetésében ezt a hitelt és annak költségeit tervezni fogja 
és a felvetett hitelt és járulékait visszafizeti. A hitelszerződés 
fedezete a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlán, 
a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számlán lévő, az 
önkormányzatot megillető összeg, a központi költségvetés számára 
továbbutalandó összegek kivételével.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
35/2016.(III.30.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a Sávoly 
Község Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
„Testvér-települési programok és Együttműködések” elnevezésű pályázati 
felhívására pályázatot nyújtson be. Felhatalmazza Bobek József 
István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa, és nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja és az előírások 
szerint a pályázatot megvalósítsa. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
 
36/2016.(III.30.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy 
Megyei Kormányhivatalnak a 2015. június 24- i képviselő- testületi 
nyilvános ülésen tárgyalt 7. számú napirendi ponttal, Ménesi Ernő 
Vilmosné lakáskérelmével kapcsolatos törvényességi felhívását 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal azonban nem ért egyet, 
tekintettel arra, hogy a vonatkozó kérelem nem minősül 
önkormányzati hatósági ügynek, és a vonatkozó ügyben nem 
szociális rászorultság alapján állapított meg a képviselő- testület 
jogosultságot. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. április 25. 
 
 
37/2016.(III.30.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sávoly 
Község Falugondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatára irányuló előterjesztést megtárgyalta és azt 
jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bobek József István polgármester 
 
38/2016.(III.30.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő 
Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 
 

Lakossági tájékoztatás a Központi Háziorvosi Ügyelet Működéséről 
 

Ezúton tájékoztatom Marcali és a kistérség lakosságát, hogy a központi háziorvosi ügyeleti ellátás  
2016. január 18-án (hétfő) 16.00 órától 
a marcali Kórház (8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.) Sürgősségi Betegellátó Osztály folyosóján kialakított 
rendelőben vehető igénybe. Az ügyeleti ellátást az Emergency Service Kft. biztosítja. 
Az ügyeleti idő az eddigieknek megfelelően az alábbi időszakban vehető igénybe: 
- hétköznapokon 16-08 óráig, 
- hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában. 
Az ügyelet változatlanul a 85/310-515-ös telefonszámon érhető el. 

Dr. Sütő László s.k. 
Marcali város polgármestere 
a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás elnöke 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére 
 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet 
kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a 
száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a 
tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a 
legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás 
és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.  
 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 
tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, 

vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. 
növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék 
égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is 
csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal 
(irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett.  
 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül 
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. A 
szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz 
kialakulását, továbbterjedését.  
 
Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti 
hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – 
beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is – , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.  
 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.  
 
 
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem 
oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://.....katasztrofavedelem.hu ),  
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).  
 
 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:  
 
 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39  
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32 
 
 
 

http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
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A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai különös tekintettel az ebek tartására. 
 
2016. április 11-én volt az ebek oltása Sávoly községben. Dr. Kádár Tamás hatósági állatorvos oltotta a 
kutyákat. Ekkor beszélgettem vele és kértem a doktor urat, hogy foglalja össze olvasóink részére az 
állattartás szabályait. 
 
Először érdemes tisztázni, mit jelent a kedvtelésből 
tartott állat fogalma.  A 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet alapján : „a rendszertani besorolásától 
függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag 
tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, 
igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- 
védelem és - eb és macska kivételével - közcélú 
bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, 
forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más 
kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és 
szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott 
haszonállat, és a vadászatra használt állat.” 
Nagyon változatos a fajok sokasága, amit ilyen célból 
tartanak, de legnagyobb számban azért a kutya és a 
macska a jellemző. 
Először is gondoskodnunk kell a megfelelő 
elhelyezésükről. A fent idézett rendeletre hivatkozva:” 
A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan 
méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző 
mozgási igényét ki tudja elégíteni.  

Tilos a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 

m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen 
tartósan tartani.” Az időjárás viszontagságaitól meg kell 
védenünk őket, tehát esőtől, széltől, hidegtől és 
napsütéstől. Egy megfelelően szigetelt kutyaól 
biztosíthatja mindezt. 
Következő feladat a táplálás. A kutyatápok 
megjelenésével egyszerűbbé vált a tulajdonos helyzete. 
Fontos azonban a gyártó által előírt az állat testsúlyának 
megfelelő mennyiség biztosítása. Az sem mindegy hogy 
milyen idős állatot táplálunk. Egy éves korig 
kölyöktápokat, 10 éves kor felett pedig senior tápokat 
adunk. Betegség, vemhesség, szoptatás alatt speciális 
tápokra is szükség lehet. Természetesen házi 
maradékkal is lehet biztosítani az állat igényeit, de a 
hússal való kiegészítés a magasabb fehérje igény miatt 
nélkülözhetetlen. A kutyáknak és macskáknak nincs 
szüksége csontra, sok egészségügyi problémát 
okozhatnak. (pl. szorulás, bélelzáródás stb.) Friss víz 
mindig legyen az állat előtt. 
A következő az egészségügyi ellátás. Felelős állattartó 
állata megbetegedése esetén azonnal értesíti az 
állatorvost és annak megérkezéséig nyugodt helyet 
biztosít neki, az ételt elveszi, de friss vizet biztosít. 
Védőoltások segítségével megelőzhetünk sok 
megbetegedést. Vannak kötelező és nem kötelező 
oltások. A nem kötelező, de ajánlott oltások több 
fertőző betegségtől védenek, a kétszeri alapoltás után 
évente ismételjük őket. 

A kötelező oltás a veszettség elleni immunizálás. 
Szabályait rendelet rögzíti. (164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól) 
 
A rendelet 

alapján:”Az 
állattartó köteles: 

a)6 minden 
három 
hónaposnál 
idősebb ebet - a 

tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból 
zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját 
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, 
ac) ezt követően évenként; 
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás 

megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő 
személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából; 

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén 
az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási 
könyv pótlását kérni;” 
A kutya azonosítása céljából, három hónapos kora 
után, azt tartósan meg kell jelölni, jelen esetben 
transzponderrel ( üvegkapszulába zárt microchip). Az 
állat elveszése, elhullása esetén a jelölést végző 
állatorvost értesíteni kell. A rendszer hasznossága a 
kutya elkóborlása esetén jelentkezhet, hiszen minden 
jelölt ebet a petvetdata állatazonosító rendszerben 
rögzítünk és a tulajdonos adatai onnan 
visszakereshetők. Már több elveszett kutyát tudtunk így 
visszajuttatni a gazdájához. Természetesen más állatfajt 
is meg lehet jelölni és regisztrálni.  
Külföldre utazás esetén állatútlevélre van szükségünk, 
amit az állatorvos állít ki. Néhány ország esetén 
speciális szabályok vannak, de az állatorvos 
felvilágosítást tud adni róluk. További hasznos 
információk a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján 
érhetőek el. ( www.maok.hu) 
 

Dr. Kádár Tamás

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800164.FVM#lbj5id9387
http://www.maok.hu/
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Közlemény a sajtónak 
 

 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali 
Telephelyén a rendelkezésre álló humánerőforrással az ezidáig 
fenntartott belgyógyászati struktúra – 29 aktív ágy, 60 krónikus 
ágy és 5 szakrendelés heti 115 órában – változatlan működtetése 
nem lehetséges a hatályos minimumfeltételek szerint, a 
Kaposvárról kijáró kollégákkal együtt sem. 

A Kórház – a betegellátás biztonságát szem előtt tartva – az 
Általános Belgyógyászati Osztály tevékenységének átmeneti 
szüneteltetésére kényszerül 2016. május 1-től. Az általános és 
krónikus belgyógyászati osztályokon, valamint a 

szakrendeléseken jelenleg 4 teljes munkaidős, 2 részmunkaidős közalkalmazott és 3 
részmunkaidős közreműködő/megbízott orvos munkatárs lát el feladatot. Közülük 3 
munkatárs nyugdíjas továbbfoglalkoztatott. 

Az orvos utánpótlás – csak marcali foglalkoztatással – gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A 
jelenlegi szakdolgozói létszám sem teljesíti a jogszabály szerinti feltételeket, a 
munkabeosztás elkészítése hónapok óta nehézségekbe ütközik. 

Több hónapos, a fenntartóval és az ÁNTSZ-szel, valamint valamennyi marcali vezetővel, 
orvos és szakdolgozó munkatárssal folytatott egyeztetés után születetett meg a mostani 
intézkedés, melynek előzményeként, Marcali köztiszteletben álló, egykori orvos vezetői közül 
érkezett korábban a javaslat a belgyógyászaton belül csak a járóbeteg-ellátás fenntartására. 

Ezen túl, a krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátást is működtetjük. Az intézkedés 
bevezetésével a marcali belgyógyászati tevékenység érdemben nem változik, szakmaisága 
megmarad, az akut eseteket továbbra is a Sürgősségi Betegellátó Osztály látja el. 

A munkaköri átcsoportosítások rövidesen megtörténnek, azokat valamennyi kolléga 
elfogadta. Egyetlen álláshely sem szűnik meg – az elbocsátás lehetősége a kritikus 
humánerőforrás helyzet miatt fel sem merült –, kevesebb feladat mellett változatlan 
bérezéssel folytatják a dolgozók munkájukat. 

 

Kaposvár, 2016. április 19. 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
Igazgatótanácsa 

 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1080-koezlemeny-a-sajtonak
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Véradás a községben 
 

A mostani véradáson sajnos nagyon kevesen voltak, szám szerint öt 
ember adott vért. Nem tudják a vérellátóban és a Magyar 
Vöröskeresztnél, hogy mi az oka, de egyre kevesebben adnak a 
környékünkön vért. Az embereket megkérdeztem, és az az általános 
vélemény alakult ki, hogy nem megfelelő időpontra szervezik a véradást. 
A munkából nem mindenkit engednek el, hiába is adnak igazolást a 
véradásról. Nem tudom, mi lenne a jó megoldás, mindenesetre fontos 
lenne, hogy minél többen adjanak vért. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
 

Tóth Jázmin (2016. március 12.) 
 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
- 

 
 

 

Könyvtárhasználati órák a Községi Könyvtárban 
 
Összesen kilenc könyvtárhasználati órán vett részt három osztály az általános iskolások közül. Zsiborás József 
tanár úr az informatika óra keretein belül hozta el a gyerekeket a könyvtárba. Beszéltünk a könyvtár 
funkciójáról, az információkeresés lehetőségeiről, a dokumentumok fajtáiról, a katalógusról. Önálló 
feladatmegoldással gyakoroltuk a kézikönyvhasználatot, a keresést a lexikonokban, a szótárakban és a 
szakirodalomban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1082-verados0421
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Milyen értékeket, hagyományokat tudunk átadni a gyerekeinknek? 
(Családi riport) 

 
A mai technikailag gyorsan fejlődő világban több a lehetőség a fiatalok számára, ugyanakkor nagyobb a 
bizonytalanság is, nehezebb a választás. A saját út, a saját életcélok megtalálása és megvalósítása biztos 
családi háttér és támogatás nélkül nem lehetetlen, de sokkalta nehezebb.  Kitolódnak az életszakaszok, a 
lányok életében is eltolódnak a hangsúlyok a megélhetés és a karrier irányába. Az idősebb anyák, nagyanyák 
életében a stabilitás, a kiszámíthatóság dominált. A férjhezmenés, a családalapítás hangsúlyosan kijelölték a 
lányok útját. Az anyák szerepe óriási a család összetartásában. Hogyan lehet továbbadni, átadni a 
tapasztalatokat az ifjabb generációnak? Milyen útravalót, jó tanácsokat tud adni a mai világban, a mai 
körülményekre a család idősebb generációja a fiataloknak, gyerekeknek és az unokáknak? Erre keressük a 
választ riportunkban. 
 
A Kelemen család négy generációs nagycsalád. Kelemen Józsefné Mariska néni négy gyermeket, két fiút és két lányt 
nevelt fel becsülettel, tisztességgel. Azt kérdeztem Mariska nénitől, hogy ő mit kapott útravalóul az édesanyjától, mit 
tudott ebből átadni a gyerekeinek? Milyen anyai praktikákat tanított a lányainak, milyen életre való tanácsokkal látta el 
őket? Mit tud mondani az unokáknak, a dédunokáknak a mai életről, a világban való könnyebb boldogulás érdekében? 
 
- Abban az időben a férjhezmenés előtt a lányoknak minden munkát meg kellett tanulni. Otthon bevonták 

őket minden munkába, ahogy nőttek, úgy fokozatosan mindent 
megtanultak, egyre több dolgot bíztak rájuk. Azt tartották, hogy tudjon 
mindent, mert ha elkerül, ne mondják, hogy : -Na, ezt sem tanította 
meg az anyja! Nem ért semmihez!  
A fiatal menyecskék, ha anyóshoz kerültek, akkor igazodni, 
alkalmazkodni kellett, nem lehetett visszaszólni, ellentmondani. Ezzel 
megtanították az idősebbek tiszteletét, a munka fontosságát is a 
fiataloknak. Ha valaki elkerült otthonról, vissza haza már nem nagyon 
mehetett volna, muszáj volt beilleszkedni a férje családjába.   
Az én fiatalkoromban a háború miatt sok fiatal nem volt itthon. Az én 
párom is háborúban volt, négy évig voltunk jegyesek. Amikor a nővére 

férjhez ment, akkor házasodhattunk mi is össze és jöhettem ide hozzájuk. Addigra már tudtam főzni, kenyeret 
dagasztani, kemencét befűteni, varrni és minden egyéb fontos ház körüli munkát. Ahogy sorban jöttek a 
gyerekek, azok gondozása, nevelése mellett a háztartás is az én dolgom volt, és a kertben is rendben kellett 
mindennek lenni. Az anyósomék jártak a mezőre, mire este hazaértek, főtt étellel vártam őket. Sajnos az 
anyósom korán meghalt, így a férjemmel, az apósommal és a négy gyerekkel heten voltunk a családban.  
Ahogy a gyerekek is cseperedtek, fokozatosan segítettek ők is. Mikor már nagyobbak voltak, reggel 
elindítottam őket az iskolába, utána a férjem testvérével mentünk mi is a dolgunkra a mezőre -akkor már tsz 
rendszer volt-, aztán iskola után jöttek segíteni a gyerekek is a mezőre. Ezt a munkát megtanulták a gyerekek 
is.  
A lányaim viszont már gyári munkába jártak, nekik már nem a kenyérsütést kellett megtanulni mire férjhez 
mentek, hanem a munkahelyen kellett helytállni. Akkor már más világ lett. Aztán amikor családot alapítottak, 
kénytelenek voltak megtanulni a házimunkát is, meg ami azzal jár.  
Az unokáim pedig megint másképp élnek, nem azt a világot élik, mint mi. Én ehhez nem tudok már 
hozzászólni, alkalmazkodni.  
Amikor kicsik voltak az unokák, nyaranta itt voltak nálunk, 7 gyerek volt napközben rám bízva. Főztem nekik, 
elláttam őket és vigyáztam rájuk. Nagyon szerettek itt lenni. Alig vártam én is, hogy itt legyenek, de azt is 
vártam már, hogy hazamenjenek! Mindig felírták, hogy mit főzzek ebédre.  
Zita mindig azt mondta, hogy mama, a tiéd finomabb, mint az otthoni. Játszottak, egymást elszórakoztatták, 
megtanultak alkalmazkodni egymáshoz.   
Ebben tudtam a gyerekeimnek segíteni, hogy vigyáztam az ő gyerekeikre.  
 
Mindig arra neveltük a gyerekeinket is, hogy jó testvérek legyenek, szeressék, segítsék egymást. Az 
unokáknak is mindig ezt mondtam, tanítottam. Az a nagy boldogság nekem, amikor mindegyik itt van, látom 
a dédunokákat is és velük lehetek.  
 
 

Mariska néni öt dédunokájával 



12 

 

 
 
 
 
Németh Zoltánné Kelemen Piroska a család 2. generációját képviseli (ma már 5 unoka boldog nagymamája). Maga is 
három lányt nevelt fel, és aktívan részt vesz az unokái mindennapi nevelésében is. Sok-sok anyai tapasztalattal 
rendelkezik az anya-lánya kapcsolatról. Tőle is azt kérdeztem, hogy milyen értékeket, elvárásokat hozott ő a családból, a 
szüleitől, és mi az, amit át tud adni a gyerekeinek, az unokáinak? Milyen hagyományokat, családi szokásokat, emberi 
értékeket tart fontosnak, amit mindenképpen tovább kell hagyományozni a fiatalok részére. 
 

- Nagycsaládban nőttem fel, nagyszülőkkel, szülőkkel együtt éltünk négyen 
gyerekek. Szigorúan neveltek bennünket, de nagy-nagy szeretetben. Az 
idősebbeknek és a szülőknek is meg kellett adni a tiszteletet. Mindig fontos 
volt a család iránti tisztelet, az egymás iránti szeretet. Mindig a nagyapám 
volt, aki megvédett bennünket. Őt nagyon szerettük. És ez így volt akkor is, 
amikor az én gyermekeim nőttek. Én már nem voltam annyira szigorú, de 
velük már a nagyszülők sem voltak annyira szigorúak, ők már „csak” 
szerették őket. A lányok is nagyon szerették a papát és a mamát. Az 
édesanyámnak köszönhettem, hogy el tudtam menni dolgozni.  Most viszont 
én adom vissza a lányomnak, Szilvinek azt, amit én kaptam, vigyázok az 
unokákra, hogy tudjon dolgozni. Így adom át és tovább azt a törődést és 
szeretetet, amit annak idején én is kaptam. Próbálok segíteni Zitának és 

Nikinek is, de a távolság miatt kicsit nehéz. Az a legnagyobb boldogság, ha együtt vagyunk. A család szeretete, a család 
összetartása, az egymás iránti tisztelet a legfontosabb. 

 
Zita (Németh Zita) a család megszólított tagjai közül a 3. generációt 
képviseli. Neki magának is nemrég születtek iker lányai, így már ő maga is 
boldog édesanya. Meséld el nekünk légy szíves Zita, hogy mit gondolsz az 
általad tudatosan vagy ösztönösen átvett szokásokról, a családban fontosnak 
tartott értékekről? Miben hasonlítasz édesanyádra, a testvéreidre? 
 Mi az, amit mindenképpen tudatosan szeretnél továbbadni, megtanítani a 
lányaidnak? 
 

- Született sávolyi vagyok, itt jártam óvodába, iskolába, itt töltöttem szép gyermekkoromat. 2002-ben költöztem el 
tanulmányok, és későbbi boldogulásom miatt. Nagyon sok mindent tanultam édesanyámtól, nagymamámtól az életről, 
a becsületről, a kétkezi munkáról és a talponmaradásról. Arról, hogy az élet nemcsak a rohanásról, hanem az apróbb 
örömökről is szól. Most, hogy Balatonlellén lakom a párommal és 8 hónapos ikerlányainkkal, sok mindent tudok 
kamatoztatni a tanultakból, mivel egyedül vezetem a háztartást, rendezem a kertet. Nem beszélve arról, hogy napi 
szinten telefonon beszélgetünk, és kérem ki mind édesanyám, mind nővérem tapasztalatait, véleményüket a 
gyerekneveléssel kapcsolatban. Persze, azért az anyai ösztönök nem csapnak be.   
Fontos számomra a család, igyekszem úgy alakítani dolgainkat, hogy minél több időt töltsünk együtt Sávolyon. Emellett 
a türelem, a szeretet, a bizalom, a megbocsájtás is mind nagyon lényeges dolgok. Nyitottnak kell lenni az új dolgok 
iránt. Ami élettapasztalatot magammal hoztam és az évek során rámragadtak, akár rosszak is, szeretném mind átadni, 
megtanítani a lányainknak. 

 
 Szilvi (Gaálné Németh Szilvia) szintén a 3. generáció képviselője. Két nagyobbacska fiú édesanyja, akiknek a nevelése 
mellett dolgozó nő is. Szilvitől is azt kértem, hogy mondja el nekünk, mit gondol a családban fontosnak tartott 
értékekről? Miben hasonlítasz édesanyádra, a testvéreidre? Mi az, amit mindenképpen tudatosan szeretnél továbbadni, 
megtanítani a fiaidnak? 

- Szerintem egy családban fontos a szeretet, a másik tisztelete. Hogy figyeljünk oda egymásra, 
hogy segítsük egymást, hogy a feladatokból mindenki vegye ki a részét. Fontos a bizalom, hogy 
bátran fordulhassunk egymáshoz, ha problémánk van. Gyerekkorunkban anyu egyedül nevelt 
bennünket, annak minden nehézségével együtt. Megtanultuk, hogy becsüljük a keveset, és azt, 
hogy mindenért meg kell dolgozni. Legyünk büszkék arra, amit elértünk, mert azt a magunk 
erejéből értük el. Azt hiszem, ez elkísér bennünket. Tudjuk, hogy mindenben számíthatunk 
egymásra, akár tanács kell, akár csak az, hogy valaki meghallgasson. Gyerekkoromban minden 
búcsún együtt volt a család a mamáéknál, ez az évek múlásával megszűnt. Mi arra törekszünk, 
hogy az ünnepeket együtt töltsük. Az ünnep egyik napja az én családomé, a máik napja a férjem, 
Attila családjáé. Ezt néha egy-egy gyerek betegsége keresztülhúzza. Pl. nálunk a 2015-ös 
karácsony idén januárban volt. De a lényeg, hogy együtt vagyunk. 

 
 
 

Piri az öt unokával 

Zita és a lányai 

Szilvi a fiaival 



13 

 

 
 
 
 

Külsőleg is és belsőleg is sok dologban hasonlítunk egymásra a testvéreimmel. Félszavakból is megértjük egymást. 
Ismerjük egymás gondolkodását, ízlését. Tudok ruhát venni bármelyiküknek, mert tudom, hogy amit veszek, az tetszeni 
fog, és jó lesz. Anyutól nagyon sok befőzési tippet tanultam, és ő sokat segít a gyereknevelésben. Megtanultam a virágok 
szeretetét, ma már én is rengeteg virágot veszek tavasszal, hogy szép legyen az udvar. A mamától tanultam például sós 
kiflit sütni és rétest nyújtani. Nagyon jó érzés nekem, hogy a lányok (Zita és Niki. szerk.) sokszor felhívnak tanácsért a 
gyerekneveléssel vagy akár a főzéssel kapcsolatban. Jó hallani tőlük: -Úgy csinálom, ahogy tőled hallottam! 
Remélem, hogy az én fiaim is ilyen testvérek lesznek, ilyen jó lesz a viszony közöttük. Erre próbáljuk rávezetni őket. 
Próbáljuk továbbadni nekik, hogy a család egy biztos háttér, ahova jó hazajönni. Fontos a sok együtt töltött idő, a sok 
közös emlék, amire jó visszagondolni. Fontos, hogy tanuljanak, mert a tudást nem veszik el tőlük, bár ezt mi is csak 
felnőtt fejjel értettük meg, és hogy képességeikhez mérten a legtöbbet hozzanak ki magukból. Próbálják meg megőrizni 
a hagyományokat, a családi emlékeket. Ha valakinek jó a viszonya a családjával, a szüleivel, az már fél siker ahhoz, hogy 
boldog ember legyen az életben.  

 
 Niki (Dulczné Németh Nikoletta) szintén nemrégiben lett szülő, egy gyönyörű kicsi fiú boldog édesanyja. A 

családban ő is a 3. nemzedéket képviseli. Tőle is azt kértem, hogy mesélje el nekünk, 
hogy mit hozott otthonról? Milyen értékeket, hagyományokat, szokásokat szeretne 
megtartani és majd továbbadni a kisfiának, a következő generációnak? 
 
- A tisztelet fontosságát. Pl.: mindenkinek köszönni kell. Erről van egy vicces 
történetem. Én, a szófogadó kislány elmentem anyuval Marcaliba. Még kicsi voltam. 
Mivel mindenkinek köszönni kellett, így az utcán minden létező embernek 
köszöntem. Csókolom, csókolom, csókolom! Nem győztem köszöngetni. Aztán 
mondta anyu, hogy csak azoknak kell, akiket ismerünk, és akinek ő is köszön. Ugye 
Sávolyon mindenkinek kellett köszöni, mert ha én nem is, de ők engem ismertek. 

Anyu mesélte, hogy az ő gyerekkorukban, ha valakinek nem köszöntek, akkor a hírük előbb hazaért, mint ők! 
- Nem voltunk módos család, anyu hármunkat egyedül nevelt. Amiért minden tiszteletem az övé. Anyu és az élet 
megtanított minket arra, hogy minden apró dolognak örüljünk, ne legyünk követelőzőek, és telhetetlenek. Vigyázzunk 
arra, amink van. Én mai napig olyan vagyok, mint a szorgos hangya. Mindent elteszek, mert még valamikor szükség 
lehet rá. Ünnepkor pedig sokkal jobban esik, ha valakinek eszébe jutok és felköszönt, mint az ajándéknak. 
- Amiért megdolgozunk, az a miénk, és kétkezi munkával előrébb jutunk, ne féljünk a munkától, dolgozzunk kitartóan, 
mert magunkért tesszük. Mikor általános iskolás voltam, a társaim otthon játszottak, míg mi cukorrépát kapáltunk. Az 
egész család, a mamáék, és a közeli barátok is. Akkor nem tetszett, hogy dolgoznom kell, melyik gyereknek tetszik? De 
úgy gondolom, nem vált hátrányomra. 
- Főzés: imádtam a mama főztjét, és persze anyuét is. Suliba menet útbaestek a mamáék, sokszor bementünk enni. Van 
egy receptes füzetem, amit otthoni receptekkel írtam meg, a húslevestől, a rántáson át a sütikig. Még a nővérem, Szilvi 
receptjei is benne vannak. Van benne olyan, ami úgy van beírva: mama féle sós kifli, anyu szilvalekváros pogija. 
Megcsinálom, finom, de nem olyan, mint az övüké. (: 
- Mindig számíthatunk egymásra. Amikor a suliban szünet volt, anyu dolgozott, mi reggeltől estig a mamáéknál 
voltunk. Szerettünk is ott lenni! Most anyu vigyáz a Szilvi fiaira, mikor ők dolgoznak. Sajnos Zita és én messze vagyunk, 
de amikor tud, akkor jön. De tudom, ha valami gondom lenne, ő jönne és segítene. A tesóimmal is mindenben és 
mindig számíthatunk egymásra. 
- Kötelesség: dolgunk végeztével jöhet a játék! Anyutól szoktunk kapni feladatokat. Pl.1 kosár kukorica kopozása 
naponta. Ha végeztünk, mehettünk játszani. Mai napig így vagyok. Sokszor a férjem, Guszti mondja: gyere pihenj egyet. 
Én erre csak azt felelem: mindjárt, előbb befejezem. 
- Technika: anyu kislánykorában még nem volt tv, nálunk már volt. Esti mese után alvás volt, és filmek közül sem 
nézhettünk meg akármit. Most a tv mellett van számítógép, telefon, ps, meg még mi minden. Én sem vagyok képben. 
Nekünk már nehezebb dolgunk lesz, és magunkat is képezni kell, hogy lépést tartsunk velük. Ügyelni arra, hogy ez a 
gépi világ be ne szippantsa a gyerekeket. Én úgy látom, hogy a Szilviék megtalálták az arany középutat, mert a 
számítógép mellett a fiai megmaradtak a biciklizésnek, a focinak, a társasnak is. Ezt a csatát Zitának és nekem még 
meg kell vívnunk. 
Én ezeket az értékeket szeretném átadni a kisfiamnak, Gergőnek. Remélem sikerülni fog. Izgulok, hogy jó anyuka 
leszek-e, de mindent megteszek érte. Ha pedig tanácsra lesz szükségem, lesz kitől kérjek: mamám, anyukám, tesóim: 
Szilvi és Zita. 

Köszönöm szépen a család tagjainak, hogy vállalták az interjút. Kívánom a család minden tagjának, hogy elképzelései, tervei 
megvalósuljanak és sikerüljön a hagyományokat, az értékeket továbbadni, áthagyományozni az újabb generációknak, az ifjabb 
nemzedékeknek! A család, a hagyományok, a családon belüli szocializáció, az emberi példák meghatározó jellegűek minden ember életében. 
A gyökereink, a hozott értékeink a szerzett tapasztalatokkal kiegészülve együttesen tesznek bennünket ép, egész, lelkileg egészséges emberré! 
Mindenkinek kívánom, hogy ez megvalósuljon az életében! 
 

Pálfi Lászlóné 

Niki és családja 
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Van egy történetem rovatunk 
Lélekmelengető történetek 

Csak a halál 
 

Vasa János, Finnország hercege nem akarta elismerni a svéd király fennhatóságát és fellázadt 
ellene. Több napos harc után fogságba esett és halálra ítélték, amit aztán életfogytiglani 
börtönbüntetésre változtattak.  
Felesége, a hűséges Jagelló Katalin, ahogy az ítéletről értesült, Stockholmba sietett és arra kérte 
a királyt, hogy a fogságot férjével megoszthassa.  
A király igen meglepődött és megkérdezte: 
_ Tudja-e hogy a férje sohase fogja többé látni a napvilágot? 
- Tudom-, felelete az erős asszony. 
- Tudja-e, hogy vele most már nem fejedelem, hanem lázadó fogoly módjára bánnak? 
- Tudom, de akár szabad, akár fogoly, akár bűnös, akár ártatlan, Vasa János az én férjem és az is 

marad. 
- De hát miért áldozná fel szabadságát és fiatalságát? Erre semmi sem kötelezi: a bírói ítélet szétszakított minden 
köteléket, mely őt eddig a világhoz és a családjához fűzte. 
Felelet helyett az asszony lehúzta ujjáról karikagyűrűjét és odatartotta a király elé. 
- Olvassa fenség! 
A király kezébe vette a gyűrűt és rámeredt a bevésett írásra: „ Mors sola - Csak a halál!” 
S a hű asszony 17 évig önkéntes fogságban élt férjével. 
 
Hindu tanmese 

Van két testvér. Mindkettő friss, életerős, bátor harcos. Az egyik testvér fogadást ajánl a 
másiknak: 
Tartsunk versenyt, melyikünk tudja hamarabb háromszor körülrepülni a világot.  
A másik elfogadta, mire a kihívó testvér azonnal felpattant csodálatos pávájára és repült, 
repült, és nagyon hamar megvolt a világ háromszori körberepülése. Amikor visszaért, 
testvére már várta. 
- Hát te? Hogyhogy már itt vagy? Háromszor körüljártad a világot? De hát hogyan 
csináltad? 
A testvér így válaszolt: 

- Egymás mellé állítottam apánkat, anyánkat, testvéreinket, és háromszor megkerültem őket. Hiszen ők az én világom! 
 

A két jégtömb 
Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt beborító erdő 
közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást. Viszonyuk meglehetősen hűvös volt. Néhány "jónapot", egy-két 
"jóestét". Semmi több. "Jégtörésről" szó sem volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról: - Igazán eljöhetne hozzám! 
De a jégtömbök egyedül nem tudnak elmozdulni a helyükről. Így nem történt semmi, és a jégtömbök még jobban 
önmagukba zárkóztak.  
Az üregben lakott egy borz, aki egy nap így fakadt ki:  
- Milyen kár, hogy itt bent kell lennetek! Gyönyörűen süt a nap odakint!  
A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk óta tudták, hogy a nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra.  
Meglepő módon azonban, most az egyik jégtömb azt kérdezte: - Milyen a nap?  
- Csodálatos... Maga az élet. - válaszolta zavartan a borz.  
- Csinálhatnál egy kis rést az odú tetején... Szeretném látni a napot! - mondta a másik.  
A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek közé és a nap meleg, enyhe fénye 
aranysugárként hatolt be az üregbe.  
Néhány hónappal később egyszer délben, ahogy a napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb észrevette, hogy 
olvadni kezd és kis patakká változik. Másképpen érezte magát, nem volt már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A 
másik jégtömb is ugyanezt érezte. Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska kezdett csordogálni. Ki is folytak az 
üregből és nem messze onnan, csillogó kis tavat alkottak, amelyben az ég kékje tükröződött.  
A két jégtömb még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a magányt, a közös aggodalmat és 
bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma és valójában szükségük van egymásra.  
Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú farkú 
mókus pedig megfürdött benne.  
És ebben a boldogságban ott tükröződött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak.  
  
Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, 
hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt? (:  
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Szeret, nem szeret? Ötletek növénytársításhoz 

 
A természetben megtalálható növényi 
együttesek megfigyelését használja fel a 
növénytársításként a kertészkedő. Az 
egyes növények egymásra előnyösek, 
hátrányosak vagy közömbösek lehetnek. 
Elsősorban zöldségféléknél tudjuk 
felhasználni a növénytársítás előnyeit. 
Általánosságban azt érdemes betartani, 
hogy a társításnál a magasabb 
társnövényeket az ágyások sarkaiba 
helyezzük, hogy ne árnyékoljanak, az 
alacsonyabbak esetén a sorokban 4-5 
tövet helyezzük. A zöldségesben a 
főnövényt és a társnövényt 3-4-5:1 
arányban társítsuk. 

Rossz szomszédok: 

 petrezselyemnek – fejes 
saláta; 

 sárgarépának – spenót, 
kapor; 

 hagymának – káposzta, bab; 

 burgonyának – hagyma, 
kerti laboda, napraforgó, 
cseresznye; 

 paradicsomnak – karalábé, 
kömény, vöröskáposzta, 
sárgarépa, petrezselyem; 

 reteknek – izsóp, zamatos 
turbolya (nagyon csípősé 
teszi); 

 borsónak – kardvirág, 
fokhagyma; 

 uborkának – burgonya; 

 kajszinak – burgonya, 
paradicsom. 

Jó szomszédságok: 

 A gyümölcsfák tányérjában 
ültetett körömvirág levéltetű 
és fonálféreg riasztó. 

 A metélő- és a fokhagyma 
távol tartja a rovarokat, ez 
főként a fiatal csemetéknél 
hasznos. Az almafa 
varasodását a metélőhagyma 
gátolja. 

 A fa alá ültetett kerti zsázsa, 
sarkantyúka és fodormenta a 
levéltetveket riasztja, a 
fehérüröm pedig a 
gyümölcsmolyokat. 

 Almásban a vizitorma 
takácsatka riasztó hatású. 

 A cseresznye alá praktikus 
macskagyökeret ültetni, 
mert az odagyülekező 
macskák a madarakat 
elkergetik. 

 A gyümölcsös soraiban 
hasznos a beléndek, 

csattanómaszlag és a 
macskagyökér, mert ezek 
foszfort kötnek meg, a 
dohány pedig káliummal 
gazdagítja a talajt. 

 A ribiszke mellett a 
fehérüröm és a 
metélőhagyma segít a 
ribiszkerozsda féken 
tartásában. A szeder a 
burgonya közelében 
azonban 
gombabetegségekre 
fogékonyabbá válik. 

 A szamóca között a 
fokhagyma a 
gombabetegségeket és a 
szamócaatka fertőzését 
csökkenti. A szamóca jó 
társnövénye a körömvirág, 
bokorbab, saláta, burgonya 
és a csalán. 

 A szőlő termékenységét az 
izsóp, minőségét a szilfa 
közelsége növeli. 

 A rózsa fejlődését elősegíti a 
fokhagyma, vöröshagyma, 
rezeda és a petrezselyem. 

 Fontos védőnövények a 
fűszer- és gyógynövénynek, 
amelyek egyrészt 
odacsalogatják a megporzó 
és hasznos rovarokat, 
másrészt távol tartanak 
bizonyos kártevőket. Jó 
méhvonzó hatású a mézfű, 
citromfű, mentafélék, 
borágó és a kakukkfű. A 
bazsalikom légy- és 
szúnyogriasztó, a zsázsa és 
az izsóp káposztalegyet tart 
távol. A káposztalepkéket a 
kapor, zsálya, rozmaring, 
kakukkfű, fehérüröm, menta 
és a bársonyvirág riasztja. 

 A burgonyán a fehér 
árvacsalán segít, mert 
burgonyabogár riasztó. 

 A paprika jól társítható 
gyógynövényekkel, 
amelyeknek magas az illóolaj 
tartalmuk, ez alól egyedül az 
ánizs a kivétel. 

 A bársonyvirágot minden 
zöldségnövénnyel érdemes 
telepíteni a fonálféreg 
riasztó hatása miatt. A 
cickafark más illóolaj-

tartalmú növény 
illóolajtartalmát növeli. 

 A csalán jó hatással van 
szamócára és a 
paradicsomra. A 
sarkantyúvirág a retek 
csípősségét csökkenti. A 
kamilla a hagymára kedvező 
hatású. Az édeskömény 
mellé ne telepítsünk 
koriandert, mert a csírázását 
gátolja. Az édeskömény 
ugyanakkor jó hatású a 
bokorbabra és a 
paradicsomra. 

 A metélőhagyma csökkenti 
az uborkalisztharmat 
fertőzését és a sárgarépára is 
jó hatású, mert a 
sárgarépalégyre riasztó. Jól 
kombinálható a póréhagyma 
és a zeller, valamint a 
vöröshagyma és a sárgarépa. 
A csombor elősegíti a 
hagymafélék fejlődését. 

 A káposztasorokban 
érdemes palántázni salátát 
földibolhák, paradicsomot a 
káposztalégy, zellert 
káposztalepkék ellen. 

 A bokorbabnak jó 
társnövénye az uborka, 
csemegekukorica, zeller és a 
csombor. 

 A cékla jó társnövénye a 
kukorica, burgonya, 
sárgarépa és a petrezselyem. 
Az uborka, kukorica, 
napraforgó köztesként, az 
uborka és a karalábé, a saláta 
és a korai káposzta is jó 
kombináció. A zeller a 
paradicsommal és a 
bokorbabbal díszlik. A 
salátát sárgarépával és nyári 
retekkel társítsuk. A 
paradicsom 
petrezselyemmel és 
káposztafélékkel 
kombináljuk. 

 A burgonya jó társnövényei 
a borsó, csemegekukorica, 
zöldbab, torma és a 
káposzta. A tökfélék karós 
babbal és 
csemegekukoricával 
társíthatók jól. 
(forrás: Biokultúra 2000/2)
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Támogatóink, segítőink 
Béres György 
Béres György István 
Bobek József István 
Bogdánné Vámosi Mónika 
Czigoth Péter 
Csordásné Tamás Ildikó 
Gáspár Borisz 
ifj. Herczegh László 
Imre Sándor Szeretetszínház 
Dr. Kádár Tamás 
Koczor Olga 
Koltai-Tóth Andrea 
Koltai-Tóth Árpád 
Udo és Coni Lochmann 
Ménesi Ernő Vilmosné 
Orsós Tiborné 
Péter Alexandra 
Péter József 
Sávoly Község Önkormányzata 
Szira Ferenc 
Üst Botond 
Üstné Szép Gyöngyi 
Vida Katalin 
Vida Tivadarné 
 

 

 

 

Szentgyörgynapi állatos kavalkád az Agroturisztikai Központban 
 

Szentgyörgy napja a magyar paraszti életben nevezetes dátum volt, akkor hajtották ki először az állatokat a 
legelőre. Ebből az alkalomból szerveztünk szombat délutánra állatos programokat az Agroturisztikai 
Központba. Volt állatsimogató, kisállat-bemutató a helyi tenyésztők kedvenceiből. Megnyitottuk Gáspár 
Elizabet természet fotóinak kiállítását. Sok-sok játékos feladat és fejtörő várt megoldásra. Megválasztottuk 
Sávoly legszebb kutyáit. Megnézhettük az Imre Sándor Szeretet Színház csodálatos meseelőadását. 
Láthattunk képzett kutyákkal bemutatót. Ehettünk grillkolbászt és együtt lehettünk ezen a délutánon. 
Mindenkinek nagy-nagy köszönet, aki munkájával vagy felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy ez a program 
megvalósulhasson! 

Pálfi Lászlóné szervező 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 

 

 

 

 
 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
Az új évet az egészséges életmód jegyében kezdtük el. Az „Egészségedre” címet viselő három hetes projektünk 
keretében ellátogattunk az orvosi rendelőbe, a védőnőhöz. Különféle vitaminsalátát készítettünk zöldségekből és 
gyümölcsökből, amiket a gyerekek maguk vásároltak a boltban.  
A telet a farsangi mulatságunkkal próbáltuk meg elűzni. A hagyományokhoz híven az óvónénik és dadus nénik egy 
mulatságos mesét adtak elő a gyerekeknek, majd az utcára vonulva hirdettük, hogy közeledik a tavasz.  
Sinkovics Zoltán néptáncoktató fergeteges farsangi táncházat tartott a gyerekeknek. Sok érdekes tánclépést és 
mozdulatot elsajátítottunk. 
A „bölcs bagoly” héten a könyvtárban tettünk látogatást, és ismerkedtünk a könyvek csodálatos világával.  
Március elején újabb kísérletet tettünk a tél elűzésére és az óvoda udvarán kiszebábokat égettünk.  
Március 15-e ünnepére hangolódva a Sávolyi Dalkör katonadalokból összeállított előadását hallgathattuk meg.  
A húsvéti készülődés közepette bepillantást nyerhettünk a kosárfonás ősi rejtelmeibe. Évszaki kiállítást rendeztünk a 
szebbnél szebb kosarakból és ki is próbálhattuk, hogy ez a mesterség bizony nem is olyan könnyű.  
A húsvéti barkácsnapunkon papírkosárkát és üdvözlőlapokat készítettünk.  
Az idei nevelési évben is megrendezésre került a Prücsök fesztivál, a balatonszentgyörgyi Margaréta Óvodában. Mivel 
csak nagycsoportosokkal nem tudtuk megoldani a fellépést, ezért pár ügyes, táncolni szerető középsőst is 
beválogattunk a csapatba. A felkészülés nagyon jól sikerült, ügyesek voltak a gyerekek, méltán lehettünk rájuk 
büszkék mi is és a szüleik is.   
A víz világnapja közeledtével kirándulást tettünk a közeli határárokhoz és bányatóhoz. Különböző kísérleteket 
végeztünk a vízzel. Vízmintákat vizsgálgattunk és akváriumot készítettünk.  
A tavasz sem telhetett el színházi előadás nélkül. Az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában megtekinthettük Fésűs 
Éva: Palacsintás király című mesejátékát, ami nagy élmény volt a gyerekeknek.  
Áprilisban az Agroturisztikai Központban Szent György napi rendezvény volt, ahova szintén készültünk egy kis 
műsorral, ezúttal csak a sávolyi gyerekekkel. Nagyon jó hangulatú délután volt, színes programokkal.  
Az évzáróig még nagyon sok tennivaló vár ránk, szeretnénk méltóképpen lezárni, ezt az eseménydús 
évet. 

                                                                                                         Csordásné Tamás Ildikó 
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