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Balogh József: Nyár 
 

Nyár kacsint be az ablakon 
egy tikkadtságos hajnalon, 
    fénye a redőnyt törve át 

magával füröszt hűs szobát. 
 

Paplant ébreszt és takarót, 
    lajháros-lusta ágylakót, 
    tarisznyájában új virág, 

- nem kap a szirma hőgutát -, 
 

s van benne friss vakáció, 
egy tópartra szánt rádió, 

fecskék cikázó röpte száz, 
veríték-lázas kerti ház… 

 
 A dinnye tőle cukrosul, 
nevet a Nap rá huncutul, 
  izzad az erdő, fű, a rét, 
  patak párolog, és az ég 

szinte önmagát fényli szét. 
 

Vihar, ha orvul mennydörög: 
kugliznak fönn az ördögök, 
  fürge felhő száll, dús-esős, 
  lenn fű között időz az őz, 

hisz’ messzi még az ősz, a csősz. 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

Szentgyörgynapi Kavalkád, immár harmadik alkalommal 
A harmadik Szentgyörgynapi Kavalkád a mesterségek kavalkádja volt. Vendégünk volt Domonkos László 
fazekas, aki korongozni tanított bennünket. A Marcali Múzeum munkatársai a kötélgyártást mutatták meg. 
Gombócz Nándor bácsival kosarat fontunk, Üstné Szép Gyöngyivel és Csordásné Tamás Ildikóval csuhéval 
dolgozhattunk, Szépné Fodor Edittel gyöngyöt fűzhettünk, Vida Tivadarnéval és Szíjártó Csabánéval babát 
készíthettünk, Vass Katalinnal szőttünk, Gáspár Ferencnével hímeztünk, Péter Alexandrával karkötőt 
fonhattunk, Gáspár Borisszal a fafaragást gyakorolhattuk. Mindeközben punyát, azaz cigánykenyeret készített 
nekünk Mészáros Klári, Bogdánné Vámosi Mónika és Orsós Tiborné. A kenyér mellé kolbász is került, melyet 
a helyszínen töltött és sütött Udo Lochmann. Nagyon tartalmas és színes délutánt töltött el minden érdeklődő, 
aki eljött az Agroturisztikai Központba. Köszönjük minden segítőnek és közreműködőnek, aki hozzájárult a 
program megvalósulásához! 
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Biciklis reggeli a könyvtárban 

Május 4-én reggel 6-9 óráig vártuk a bicikliseket, hogy reggelizzenek velünk. Köszönjük 
mindenkinek, aki munkájával, vagy felajánlásával segítette a rendezvény létrejöttét! A 
résztvevők tombola sorsjegyet kaptak, értékes nyereményeket sorsoltunk. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1337-biciklis20170504
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Filmvetítés az idősebb korosztálynak 
A szerdai programunkkal az idősebb korosztályt szólítottuk 
meg. Hívtuk őket filmet nézni, kicsit nosztalgiázni, 
beszélgetni, vagyis egyszerűen csak kellemesen 
kikapcsolódni. A Liliomfi című magyar filmet nézték meg, 
közben teát és ropogtatni valót fogyasztottak. Jól érezték 
magukat. 
A következő alkalommal is várunk minden érdeklődőt! 

 
Fergeteges előadások a Marótvölgye Színházban 

Az elmúlt időszakban az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában két felnőtt bérletes előadás 
is volt. Május 20-án a közönség a Fekete Péter című operettet láthatta. Június 24-én pedig 
szabadtéri előadásként az Egérfogó című krimit adták elő. Nekünk, sávolyiaknak külön 
büszkeség, hogy egy sávolyi fiatal, Orsós Kitti is szerepelt a Fekete Péter című darabban. 
Nagyon nagy sikerű előadások voltak, a közönség sokáig tapsolt a társulatnak. Sokan jöttek el 
megnézni a darabokat és mindenki feltöltődve, boldogan ment haza. Köszönjük az élményt a 
társulatnak!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1345-filmvetites-az-idosebb-korosztalynak
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Képviselő-testületi határozatok 

 

 

48/2017.(IV.19.) 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 

49/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy 

Megyei Kormányhivatalnak az egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

fogászati ellátásra vonatkozó feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása 

miatt SOB/03/985/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívását 

megtárgyalta. A javaslatban foglaltakat elfogadja, egyúttal tájékoztatja a 

Tisztelt Kormányhivatalt, hogy az egészségügyi alapellátás körébe 

tartozó fogászati ellátás 2017. április 1. napjától a Marcali III. körzet 

részeként biztosított. A feladat ellátása megállapodás alapján a Marcali 

Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül történik, a SANITASDENT 

Kft. (8360 Keszthely, Kossuth u. 7.-9., cégjegyzék száma: 20-09-

073246) közreműködésével. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2017. május 5. 

50/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és 

azt a melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Bobek József István polgármester (a lakosság tájékoztatásáért) 

Határidő: azonnal 

51/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ellátási 

felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az 

alábbiak szerint határoz: 

1. Somogysámsoni kistérségi vízmű (Marcali Város 

Önkormányzata, Somogysámson Község Önkormányzata, 

Sávoly Község Önkormányzata, Csákány Község 

Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata, 

Szőkedencs Község Önkormányzata azonos működési 

területen lévő) víziközműveinek üzemeltetése tekintetében 

képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Somogysámson 

Község Önkormányzatát jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös 

ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer 

működtetéséről, és képviseletről szóló megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

52/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező 

DRV_V_339 Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért 

Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerinti gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos 

feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 

hatalmazza meg, és felhatalmazza a polgármestert a 

meghatalmazás aláírására. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező 

DRV_S_311 Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11. § szerinti gördülő fejlesztés tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg, és felhatalmazza a 

polgármestert a meghatalmazás aláírására. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

53/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 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 

 

54/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki 

szolgálat szakmai programjának módosítását megtárgyalta, azt az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

55/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 

virágosítására a 2017 évi költségvetés dologi kiadásainak terhére 

százezer forint összegig történő felhasználást engedélyez. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

virágok beszerzéséről és kiültetéséről. 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

Határidő: 2017. május 15. 

 

59/2017.(V.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 

2013. december 30-án megkötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését kezdeményezi azzal a felfüggesztő feltétellel, 

amely szerint a szerződés megszűnik a DBR Dél-Balatoni 

Régió Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményének 

megszerzése napján de legkésőbb 2017. november 10-én A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntető okirat aláírására. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

2) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátását 

átruházza a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra. A 

módosított társulási megállapodást – jelen előterjesztéshez 

mellékelt tartalommal és formában - jóváhagyja. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

60/2017.(V.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft-ben (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1.) a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás üzletrészt szerezzen akként, hogy a Marcali Városi 

Önkormányzat törzsbetétjéből 100.000 – azaz egyszázezer Ft értékben 

törzsbetétet vásárol. Sávoly Község Önkormányzata az ügylethez 

kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat megtételére. 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Sárközi Virág (2017.04.27.) 

Bese Larina Adrien (2017.04.30.) 
Szőke Mátyás (2017.05.04.) 

Bogdán Natasa Tiara (2017.05.29.) 
Franger Bence (2017.06.17.) 

 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
Gazda Lajosné Béres Rózsa (élt 82 évet) 
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Bobek József, Sávoly község polgármesterének kérésére 
és bíztatására belekezdtem egy projektbe, ami az 1956-os 
sávolyi eseményekkel foglalkozik. Anno Ili néni (Dr. 
Szerbné Kramcsák Ilona) közreműködésével interjúk 
készültek a postán az idősebb korosztály egyes 
képviselőivel. Ezen interjúk közül kerestem meg a 
forradalommal kapcsolatosakat. Sajnos a hangfelvételek 
minősége nem mindig tette lehetővé, hogy minden szót 
megértsek és lejegyezzem, ezért előfordulhat, hogy 
kimaradtak szavak, mondatok. Viszont azt sem akartam, 

hogy olyat írjak, ami nem hangzott el. Kicsit vágatlannak tűnik a szöveg, de a 
visszaemlékezések is ide-oda csapongnak. Itt olvashatják a visszaemlékezéseket. Ha 
valakinek van kiegészítése, hozzáfűzni valója az olvasottakhoz, azt szívesen fogadom és 
lejegyzem, hogy teljesebb legyen ennek a korszaknak is a feltárása, megismerése. Például az 
említett neveket sem tudtuk mindig pontosan beazonosítani, ebben is kérjük a segítségüket! 
 

Október 23-án, Kaposváron voltam tanfolyamon, 

körülbelül egy hét múlva kerültünk ki az iskolából, 

elengedtek bennünket, megszűnt az iskola. Mikor 

hazaértünk, akkor ugye zajlottak az események, akkor 

alakult meg az új bizottság. Egyik éjjel Valkó István, 

Szabadság utcai lakos megjelent nálam 27 

karhatalmistával. Nagykanizsaiak voltak. Kérdezték, 

hogy „Maga a tanácselnök?” -Mondtam, hogy én 

voltam. Azt mondta utána, hogy „Bántották-e magát 

valakik? Van e magának haragosa?” Azt válaszoltam, 

hogy engem nem bántott senki, ilyen eset nem történt, 

és nincsen haragosom. Úgy elvisszük ám Kanizsára. 

Elmentek a karhatalmisták, nem történt utána semmi.  

Egy idő múlva visszajöttek, pár hónap múlva. Jankó 

bátyja eljött hozzám, azt mondta, hogy felsőbb 

szervektől kaptam egy utasítást, hogy menjek vissza, 

és működjek együtt az itteni bizottsággal. Rendben 

van, visszamentem. 

 

Utána jöttek ezek a megtorlások, amikor Marcaliból 

meg egyéb helyekről karhatalmisták jelentek meg. 

Kivonták azokat az embereket, akiket gyanúsnak 

gondoltak, aztán elbeszélgettek velük. Én tudtam 

nagyjából, hogy mikor, ki, melyik, hogy másnap ki 

jön be oda. Akkor meg este szóltak az Albertnek, 

hogy menjen le 1 órára. Az volt akkor, hogy abban a 

szobában ezeket az embereket ott a társaságnál, aki 

ment be az ajtón, annak a karhatalmista mindjárt 

odadurrantott neki. Ha én mentem be, mikor nem volt 

senki beszélgetni, akkor volt egy jelszó, hogy ’mit-

tudom-én’ hányat kell koppantani, akkor tudtam, hogy 

ki ment be. 

A volt titkárnőt, aki itthon volt az események 

történése alatt, személyesen érintették az ügyek. 

Akiket ő bemondott, azokat behívatták. A végén már 

kifogyott a nevekből, akkor azt mondta annak a 

főhadnagynak, hogy „Főparancsnok úr, menjen be az 

elnökhöz, mert az is részt vett az eseményekben.  

Mondtam a főhadnagynak, hogy nem bántott senki, 

itthon sem voltam. Így akkor belenyugodott. 

 

Soha nem felejtem el, a Péter János bácsi, áldott jó 

ember volt, a Péter Margitnak az apja, az öreg a 

légynek sem ártott soha. Arra miért haragudtak, vagy 

én nem tudom, csak annyi, hogy bejött, bementek vele 

a szobába, és amikor kijött véres volt, úgy 

összeverték. Amikor az kijött ilyen állapotban, én 

annyira megrendültem, hogy másnap felmondtam, 

otthagytam a tanácsot. Több hónapon keresztül otthon 

voltam.  

 

Közben Szőkedencsen történt egy nagy sikkasztás. 

Volt egy nyárfás út, ott volt egy tisztáson a kocsma a 

nyárfák közt, a pénzt eltették, nem volt senki. Aztán 

jöttek Marcaliból, hogy mennénk el Szőkedencsre, 

elvégeztem az iskolákat már. Mondom, én miért 

menjek, majd dolgozok máshol. Azt mondták, hogy 

akkor menjek el ideiglenesen, belenyugodtam ebbe, el 

is mentem. Közben a szőkedencsiekkel olyan jó 

viszonyba kerültem, hogy ott maradtam. 9 évig ott 

voltam. Akkor kerültem vissza, amikor megalakultak 

a körzeti tanácsok. Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs, 

Sávoly egy körzethez került, akkor hoztak ide vissza. 

 

Péter Alexandra
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Digitális szakadék tanfolyam 
 

Sávolyon is sikerült elindítani, aztán kisebb zökkenők után be is fejezni a GINOP-os Digitális szakadék 
megszüntetése projekt keretein belül indított tanfolyamot. 25 vállalkozó szellemű  hallgatónk volt két 
csoportra osztva, akiket bevezettünk az internet világába és megismertettük a szervezők által 
rendelkezésre bocsájtott gépek kezelésével. A második hét végén mindenki sikeres vizsgát tett és 
tanúsítványt kapott az elvégzett tanfolyamról. Ráadásnak megkapta az eszközt, a tabletet, amin két 
hétig dolgozott. A tanfolyamon résztvevő hallgatókat kértem, hogy mondják el a véleményüket, 
benyomásaikat.  
Hogy érezték magukat, mit tanultak, hasznos volt-e részt venni a tanfolyamon, folytatná-e, ha lehetőség 
adódna rá, és mennyire tudja otthon használni a gépet? 

Gyarmati Marianna:  
Jól éreztem magam nagyon sok mindent megtanultam amit eddig meg nem tudtam 
pl hogy hogyan kell letölteni dolgokat. Recepteket nézni az interneten böngészni 
stb. Hasznos volt számomra, mert segített olyan dolgokban, amit eddig még nem 
tudtam megcsinálni magamtól. Szívesen folytatnám, de a munka miatt most nem 
menne egyszerre a kettő. Azóta itthon is használom a gépet, bar kicsit lassú. Amire 
kell, tudom használni. 
Tóth Kálmánné Margit: 

A tanfolyamon jól éreztem magam a közvetlen, segitőkész hozzáállásotok miatt. 
Nehéz megszokni ezt "érzékeny" gépet, de sok hasznos dolgot lehet rajta megnézni. 
A tanfolyam folytatásán részt vennék szívesen,de ha lehetne később, jelenleg elég 
sok kinti munka van, így nem igen tudnék foglalkozni a géppel.  
Köszönöm, hogy megkerestél 
Kummer Lajosné: Jól éreztem maga a tanfolyamon. Meg voltam mindennel 
elégedve. Mindig jó hangulat volt. 
Hasznos volt a tanfolyam. Nekem az tetszik legjobban, hogy megtanultam használni 
a böngészőt. Én úgy gondolom, hogy a folytatáshoz több tudás kellene, ezért én ezt 
nem hiszem, hogy vállalnám. Biztos, hogy 
nehezebb lesz, mint a mostani tanfolyam volt. 
megtanultam használni a gépet és ez nagyon jó 
dolog. Örülök, hogy belevágtam a tanfolyamba és 
sikerült elvégezni.  
Orsós Tiborné: Örülök, hogy sok mindent meg 
tudtam tanulni. Nagyon jól éreztem magam, 

mindenkivel barátságosak és türelmesek voltak. Köszönöm szépen, hogy a csoport 
tagja lehettem. 
Kollár Zsolt: 
Nekem tetszett a tanfolyam, azon belül is az összetartás, hogy segítettünk egymásnak a 
tanulásban. Összetartó kis csapat volt. A táblagépet nekem különösen nem volt nehéz 
kezelni, mivel én már ismerkedtem ilyen eszközökkel azelőtt is, és így könnyedén 
megcsináltam a feladatokat. Örülök neki, hogy volt ilyen lehetőség és örülnék annak is, 
ha még lenne több ilyen! 
Péter Lászlóné: 
Nekem nagyon tetszett az egész tanfolyam, nagyon jó volt a hangulat. Úgy érzem, 
hogy sok olyant tanultam, amit a későbbiekben hasznosítani tudok, és fogok is. 
Nagyon szívesen részt vennék még egy erre épülő tanfolyamon. Nagyon hasznosnak 
találom a tabletet, mert könnyen kezelhető, és nagyon mobil. Köszönöm, hogy részt 
vehettem a programban. 
Köszönöm szépen!       Pálfi Lászlóné 
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FŐZZÜNK-SÜSSÜNK 
rovatunkban régi ételeket szedtünk össze, amiket sok-sok évvel ezelőtt szinte 

naponta sütöttek a régi sávolyi háziasszonyok. 
 

Kukoricakása: hozzávalók: 100 g kukoricadara (pontosan ennyi!), 6 dl víz 
(pontosan ennyi!), 1 közepes fej vöröshagyma, 1 ek napraforgó olaj, 2 kk. só, 1 
csipet fekete bors, 2 ek tejföl (a tálaláshoz) 
elkészítés: Az apróra vágott hagymát megpároljuk az olajon. Hozzáadjuk a 
kukoricadarát, vizet és a fűszereket. Lassú tűzön főzzük, az elején néha 
megkavargatjuk, a vége felé sűrűbben. Amikor kész, azon nyomban, melegében 
tálaljuk, tejföllel.  

Kukoricaprósza: hozzávalók: 21 dkg kukoricaliszt (esetleg felesben búzaliszttel 
keverve), 1 db tojás, 1 dl napraforgó olaj, 1 teáskanál só, 2 ek cukor, 1 csomag 
vaníliás cukor, 450 g tejföl (12%-os, vagy kefir), 1 tk szódabikarbóna, 3 ek 
szilvalekvár (kemény), 1 csomag vaníliás cukor (szóráshoz) 
elkészítés:  A tojást kikeverjük a cukorral, sóval, olajjal és szódabikarbónával. 
Beletesszük a kefirt és a lisztet is, majd simára keverjük az egészet. Ha kicsit 
keménynek érezzük, öntsünk hozzá egy pici tejet Hagyjuk 15 percet pihenni, hogy a 
szódaportól kissé beinduljon a massza fellazulása.  Kikent, lisztezett tepsibe öntjük, 

majd a tetejére lekvárt pötyögtetünk. Előmelegített sütőben pirosra sütjük. Tálaláskor szórjuk meg 
vaníliás porcukorral. 
Kelt prósza: hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 4 dl tej, 1 db tojás, 1 db tojássárgája, 1.5 dkg sertészsír 

(olvasztott),  2 marék dió (durvára vagdalt), 2 dkg élesztő, 3 ek cukor 
(kristály), 1 teáskanál só (csipetnyi), 1 ek sertészsír (a tepsi kikenéséhez) 
elkészítés: Az élesztőt 1 dl enyhén cukros tejben felfuttatjuk. A tojást egy 
nagyobb edényben  jól felverjük, s fele tejjel és a sóval elvegyítjük. Ehhez 
öntjük a felfuttatott élesztőt. Hozzáadjuk a lisztet, a maradék langyos tejet és 
a felolvasztott zsírt. Simára keverjük. Letakarjuk, s meleg helyen egy óra 

hosszat kelni hagyjuk. Ezután egy zsírral kikent gáz tepsibe öntjük, amelyben szépen elsimítjuk (vizes 
kanállal könnyebb). Egy tojássárgáját fél dl tejjel elkeverjük, megkenjük vele a tészta tetejét, amelyet 
megszórunk a durvára vágott dióval és kristálycukorral. Még fél óráig kelni hagyjuk a tepsiben, majd 
megsütjük. Kockákra vágva tálaljuk.  

Szijártó Csabáné 

Kedves olvasóink! 
Kérjük Önöket, hogy aki ismer és tud régi sávolyi étel receptet, az jelezze nekünk a 

könyvtárban. Szeretnénk egy kiadványt készíteni ezekből a receptekből, 
ételleírásokból. A régi, nagyanyáink által is már főzött és kedvelt recepteket ne 

hagyjuk elveszni, hanem osszuk meg a fiatalokkal is. A hagyományaink 
megőrzéséhez, átadásához a régi ételeink összeírása és megörökítése is 

hozzátartozik. 
Szerkesszük együtt Sávoly szakácskönyvét! 

Minden receptet várunk! 
Szerkesztőség 
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Füleksávolyon jártunk 
 

Önkormányzatunk Testülete meghívást kapott Füleksávolyra testvér-települési találkozóra 
május 26-28-a között. A meghívást örömmel fogadtuk, s Településünket, Sávolyt Polgármester 
és Alpolgármester személyében képviseltük. 
Szinte napra pontosan a négy évvel ezelőttihez, újra Füleksávolyon jártunk testvér-települési 
találkozón. Füleksávoly sikeresen pályázott s egy kiválóan megrendezett találkozón vehettünk 
részt. 
Most is, mint mindig azt éreztük, hogy haza megyünk, hisz a vendégszeretet, a kedvesség 
amiben részünk van, ahányszor ott járunk, az otthon érzetét biztosítja számunkra. 
Ferencz Gyula Polgármester Úr és Füleksávoly lakossága, oly sok ismerős (nevek felsorolását 
mellőzném, mert nem lenne elég egy füzet rá) megint megmutatta, hogy Füleksávoly kiváló 
szervezésben és sikeres, több napos rendezvényt biztosít mindenki számára. 
Láthattuk, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlődésen ment át a falu, a megújult park. 
Láthattuk az iskola és óvoda felújítását, technikai fejlesztéseket. Mindehhez szívből 
gratulálunk. 
Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy testvér-települési polgármester társaimmal 
közösen elültethettük hazai településeink fáit a Testvériség parkjában, közösen gyújthattuk 
meg a Barátság tábortüzét szombat éjszaka. 
Az írás helyett beszéljenek a képek! 
Köszönjük Nektek Füleksávoly! 

Bobek József István 
Sávoly Község polgármestere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1365-2017majus26bobek
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Ballagás és évzáró az általános iskolában 

Június 17-én tartották az évzáró és ballagási ünnepséget az általános iskolában. A búcsúzó után a 
polgármesterek várták állófogadásra a jó tanulókat és szüleiket a tanáraikkal együtt. Kócza Pálma 8. 
osztályos tanuló nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítványt produkált, így ő külön jutalomban részesült. 

Sávolyi jeles és kitűnő tanulók: 

Bogdán Gábor 1. osztály  
Bogdán Luca 2. osztály  
Szőke Zoltán Viktor 2. osztály  
Péter Csaba 2. osztály  
Orsós Viktória 2. osztály  
Sipos Ádám 3. osztály  
Bogdán Nikoletta 4. osztály 
Szőke Dominik 4. osztály  
Fazekas Kitti Magdolna 4. osztály  
Egyed Hanna 4. osztály  
Csordás Márkó 4. osztály  

Bogdán Fanni 4. osztály  
Gaál Dávid 5. osztály  
Sipos Dániel 6. osztály  
Mészáros Annamária 6. osztály  
Kovács Martina 6. osztály  
Kovács Alexandra 6. osztály  
Bogdán Andor 7. osztály  
Csordás Bence 7. osztály 
Üst Fanni 7. osztály  
Üst Lili 7. osztály  
Kócza Pálma 8. osztály 

 

 

Kikerültek az egynyáriak a közterekre 
 

 

 

 

 

 

 

Mintegy 1000 tő vinka virágot 
ültettek ki a munkások a 
közterekre. Nagyon szép lett a 
falu, mindenhol szépen 
virítanak a virágok. Bízzunk 
benne, hogy az időjárás is 
kedvező lesz és megmarad 
minden tő virág.  
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1367-ballagas-es-evzaro-az-altalanos-iskolaban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1357-kikerueltek-az-egynyariak-a-koezterekre
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Az elmúlt időszakban is vártuk a barkácsolni, kikapcsolódni vágyó gyerekeket, lakosokat a 
könyvtárba a különböző kézműves és szabadidő foglalkozásokra. Készültek üvegdíszek, 
álomfogók és filcből ablakdíszek. Lehetőség volt játékra, filmnézésre. Kirándultunk 
kerékpárral a Szőkedencsi Levendula Farmra. A nyáron is várunk mindenkit a könyvtárba.  
Sok új olvasni való is van: friss könyvek, folyóiratok.  
 

Heti rendszerességgel tartunk kézműves foglalkozásokat, ezekre is várunk kicsiket 
és nagyokat egyaránt! 

A nyári programokról, lehetőségekről a honlapunkon, vagy akár személyesen is 
érdeklődhetnek. 
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Ollóvágta Pista bácsi volt a vendégünk 

Június 3-án délelőtt Lengyák István, Ollóvágta Pista bácsi és kedves felesége, Éva néni voltak 
a vendégeink. Nagyon szuper foglalkozást tartottak! A gyerekek és a felnőttek vágtak, 
hajtogattak és mindenféle csodás állatfigurák alakultak ki a papírból. Nagyon érdekes és 
szórakoztató délelőtt volt, sokat tanultunk és szuper jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen 
Pista bácsiéknak! A programot a Könyvtári Szolgáltató Rendszer finanszírozta. 

 
 

Szünidei gyermekétkeztetés 
 
Az előttünk állő nyári szünetben is 10 gyereknek biztosítja az 
önkormányzat a rendszeres, napi meleg étkeztetést. 
 Nagy segítség ez a családoknak.  
A gyerekek minden nap fél tizenkettőtől délig mehetnek ebédelni, ott 
helyben fogyaszthatják el a meleg ételt. 
 
 
 
 

 

Dzsungel könyve előadás a gyerekeknek 
Az Imre Sándor Szeretetszínház gyermekeknek szóló bérletes sorozata utolsó darabjaként a 
Dzsungel könyve zenés feldolgozását adták elő. A gyerekek nagyon élvezték a darabot, 
mindenki percekig tapsolt az előadás után. Külön öröm számunkra, hogy sávolyi gyerekek is 
szerepeltek az előadásban: Csordás Márkó és Orsós Kitti. Gratulálunk a gyerekeknek és 
további sikeres fellépéseket kívánunk nekik! A társulatnak pedig még sok-sok előadást, amit 
természetesen Sávolyon is megnézhetünk és élvezhetünk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1361-ollovagta-pista-bacsi-volt-ma-a-vendeguenk
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Az ovis 
gyerekek is lázasan készülődtek arra, hogy ezen a szép 
ünnepen méltóképpen felköszönthessék az anyukájukat, 
nagymamájukat. Egy megható kis műsort adtak elő, majd a 
saját készítésű ajándékaikat is átnyújtották nekik. 
Mindenki számára szívet melengető pillanatok voltak ezek. 
A Marcali Bóbita Óvoda május közepén megrendezte a 
„Gyertek lányok ligetre” elnevezésű vidám programját, 
melyre a mi kis táncos csoportunk is meghívást kapott. Egy 
rövid kis műsorral készültek gyermekeink is, akik nagyon 
szépen szerepeltek. Egy kellemes délelőttöt töltöttünk el 
ott, melynek során lehetőségünk volt még különféle 
ügyességi játékot is kipróbálni az óvoda udvarán.  
Köszönjük a szülőknek, hogy a buszköltséggel 
hozzájárultak ahhoz, hogy eljussunk erre a rendezvényre.  
A nevelési évünk utolsó színházi előadása a „Dzsungel 
könyve” című zenés előadás volt. Nagyon jól szórakoztak 
ismét a gyerekek. Napokig játszották még a különböző 
jeleneteket, sokat beszéltek róla. Nagyon örülünk neki, 
hogy az idei évben az óvoda minden gyermeke igényes 
színházi élményekhez juthatott, köszönet érte 
mindenkinek, aki támogatta ennek megvalósulását.  
Utolsó évszaki koncertünket a hagyományoknak 
megfelelően az iskola énekkara adta, egy vidám dalokból 
álló összeállítással, melynek zárásaként megtanítottak 
nekünk egy szórakoztató játékot is. Köszönjük nekik, hogy 
színvonalas előadásaikkal évente többször is 
megörvendeztetnek bennünket.  
Elérkezett ismét az évzáró, 8 kisgyermekünktől búcsúztunk 
el és adtuk át őket a leendő tanító néninek. Az ünnepségre 
a kicsik egy kis zenés, dalos műsorral készültek, a nagyok 
és középsősök pedig egy pünkösdölőt adtak elő. 
Elballagott gyermekeinknek sok sikert kívánunk az iskolai 
évekhez.  
A nevelési év legjobban várt napja a gyereknap is 
megrendezésre került június elején. Egy táncházzal 

indítottunk, mert ez a gyerekek kedvence, majd sorversenyek és az elmaradhatatlan focimeccs 
következett, melynek az lett meglepő módon a végeredménye, hogy az „Egyik csapat”, 
fantasztikus küzdelem során legyőzte a „Másik csapat”-ot. Szülői felajánlásként két órán 
keresztül légvárazhattak a gyerekek. Nagyon vidám hangulatú délelőtt volt, melyen nagy 
örömünkre sok szülő is részt vett.  
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 

 
 
 
A nagycsoportosokkal az idei évben is elmentünk kirándulni. Az úti cél Keszthely volt. 
Délelőtt hajókázni vittük őket, a „Hableány” nevű történelmi emlékhajóval. Utána kacsákat és 
hattyúkat etettünk a parton, majd megtekintettük a Vadászati és modellvasút kiállítást. A 
gyerekek sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtak a nap végére.  
Az év vége eljöttével szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem 
mindenkinek a segítségét, aki az év folyamán bármilyen formában támogatta óvodánkat.  
Kívánom, hogy a nyár folyamán mindenkinek jusson idő a megérdemelt pihenésre, sok időt 
tölthessenek együtt a családok!      Csordásné Tamás Ildikó 
   

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