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Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja XII. évfolyam I. szám 2018. április 

 

Iványi Mária: Miért lett bolond az április? 
 

Kicsi házban fönn az égen, fodros felhők rejtekében nagy a lárma, hajcihő. 
Jussát osztja az idő: szép Tavasznak virágfüzért, 

a Nyárnak napsugár tüzét. 
Tarka subát ád az Ősznek, s megteszi őt szőlőcsősznek. 

Utolsónak jön a Tél, meleg subát, csizmát kér. 
Havat, amit lerázzon, s ködkucsmát, hogy ne fázzon! 
Idő anyó vígan mondja, a világra nincs már gondja! 

Négy fiát küldi a földre, négy évszak jár körbe-körbe. 
Legelöl a Tavasz jár, fut utána tüzes Nyár. 

Lassan ballag Ősz apó, s hogyha Tél jön, hull a hó. 
Csakhogy baj van, rontom-bontom! Hogy miféle? 

Máris mondom: míg a Tavasz tündökölve elindult a messzi 
földre, megtelik az Idő háza. 

Tizenkét kis unokája csak betoppan s így beszél: 
- Ködkucsmát kapott a Tél, Ősz apó meg tarka subát, a Nyár napsugárból ruhát. 

A Tavasznak virág fakad! Nekünk már semmi sem marad? 
Idő anyó mosolyogva unokáit kézen fogja: 

- Dehogyisnem, kis bohók. Válasszatok, nebulók! 
Január meg Február Decemberrel együtt jár. 

Ti a Tél fiai vagytok, kicsi ködkucsmákat kaptok. 
November meg Október s öccsük, a kis Szeptember 
Ősz apóval járnak-kelnek, őszi lombot festegetnek. 

Nektek adok, gyerekek kicsi csöbröt s ecsetet. 
Augusztus a Júliussal, kézen fogva Júniussal 

napsugarat visznek, hoznak, s harmatot a virágoknak. 
Ti meg, Tavasz gyermekei kaptok egy kis mesebeli aranykürtöt. 

S merre jártok, hol a kürtöt megfújjátok, 
kivirul a margarét, csupa virág lesz a rét!                  

Menj Március! Május, te is! Veletek járjon Április! 
Ám Április meg sem mozdul. Duzzog, mérges, félrefordul. 

S pityeregve így beszél: - A Tavasznál szebb a Tél! 
Havat kérek, Nagyanyó! Azt pergetni csuda jó! 
Hogy a havat megkapta, máris tovább folytatta: 

- Az Ősz esőfelhőt kapott! Az eltakarja a napot. Én is olyat akarok! 
- Legyen, ahogy akarod! - szólt az Idő - Most elég? 

- Várj! Napot is adj elébb! Meg szelet is, hideget, langyosat és meleget! 
Így ni! Most már mehetünk, s ott lenn vígan lehetünk! 
Így van az, hogy áprilisban, bár a tavasz régen itt van, 

hol zápor hull, hol a hó, hol meg nap süt, ragyogó. 
Téli szelek fújnak néha, bizony, kicsit hideg tréfa! 
Április már régen bánja, hogy így tele az iszákja. 

 
Összehordott nyarat, telet, s így kapta a bolond nevet. 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

Internet Fieszta 
Csatlakozva az Internet Fieszta országos rendezvénysorozathoz március 22-29-ig könyvtárunkban is szerveztünk programokat az 
érdeklődő lakosoknak. Ez a programsorozat az internet megismertetését, hasznos és segítő lehetőségként való használatát tűzi ki 
célul. Az idei téma az internet és az egészség összekapcsolása, az egészség népszerűsítése az internetes oldalak, portálok 
segítségével. Természetesen ez minden korosztályt érint és így rengeteg program lehetőségét kínálja, nagyon sok témában.  
A könyvtárunkban összeszedtük a nálunk található könyveket ebben a témában. Ezeket jól látható helyre kihelyeztük és lehet 
belőle válogatni, kölcsönözni. 
A felső tagozatos és középiskolás korosztályt vártuk egy beszélgetésre, melynek apropóját a cigaretta, a drog és az alkohol 
élettani hatásai a fiatalok szervezetére gondolat adta. Bojcsuk Imréné Ági védőnő jött el a gyerekekkel beszélgetni.  
A felnőtt lakosságot egy kis testmozgással, ehhez otthoni kipróbálásra videó ajánlással és finom, egészséges salátával vártuk. 
Vendégünk volt Egyedné Szabó Gabriella és Bogdánné Vámosi Mónika.  
Az óvodások megnéztek egy zenés kisfilmet a gyümölcsökről és zöldségekről. Beszélgettünk arról, hogy miért fontos ezeket 
fogyasztani, miért fontos ilyen kis korban is a vitaminbevitel. Ezután ilyen témájú kirakóval játszottak, majd a látogatás végén a 
gyerekek meg is kóstolhatták a gyümölcsöket és zöldségeket. Minden kisgyerek kapott ajándék színezőt is, amit hazavihetett és 
otthon mesélhetett a könyvtárban tett kis kirándulásról. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A recept író versenyt is hirdettünk „Egészséges ételek” témában. 

Kummer Lajosné Marika hozott recepteket. Mivel most van a medvehagyma szedésének ideje, így olyan recepteket 
válogatott össze, amikhez felhasználható ez az egészséges növény. 

 
Medvehagymás pogácsa 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg Ráma, 1 dl tejföl, 3dkg élesztő, 2 tojássárgája, 1 dl tej, 1 dkg cukor, ízlés szerint só, 10 dkg 
medvehagyma 
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, 20 percet pihentetjük. Kinyújtjuk, összehajtogatjuk és 20 perc után újra sodorjuk. Ezt 
megismételjük még egyszer. Majd miután újra kinyújtottuk, kiszaggatjuk és a tepsiben még 10 percet pihenhet. 25 perc alatt 
készre sütjük a 200 fokos sütőben.  
 
Medvehagymás, szezámos rudak 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 50 dkg tehéntúró, 25 dkg Ráma, 2 tojás, 3 dkg élesztő, 10 dkg medvehagyma, só, szezámmag 
Elkészítés: A két tojásfehérje kivételével a hozzávalókat összegyúrjuk és 30 percre a hűtőbe tesszük. Kivesszük, vékonyra 
kinyújtjuk és a felvert tojásfehérjével lekenjük, majd az apróra vágott hagymát rászórjuk és összehajtogatva pihentetjük. 
Pihentetés után újra kinyújtjuk, hajtogatjuk és újra kinyújtjuk. Ekkor újra lekenjük a tojással, megszórjuk a szezámmaggal és 
rudacskákat vágunk belőle.  200 fokos sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük. Nagyon finom, puha marad több napon keresztül.   
 
Medvehagymás lepcsánka 
Hozzávalók: 2 nagyobb burgonya, 1 tojás, liszt, ételízesítő, 10 dkg medvehagyma, olaj a sütéshez. 
Elkészítés: a burgonyákat lereszeljük, hozzáadjuk a két tojást, az ételízesítőt, jól kikeverjük, beletesszük az apróra vágott 
medvehagymát és annyi lisztet keverünk bele, hogy lágy, galuskaszerű tésztát kapjunk. Az olajat felforrósítjuk és evőkanállal 
beleszaggatjuk, elnyomkodjuk és arany barnára sütjük. Lehet hozzá tejfölt is tálalni.  
Jó étvágyat kívánok mindenkinek! 

Kummer Lajosné  
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Minden olvasónkat, kicsiket és nagyokat 

is várják az új könyvek a könyvtárban. 
Nyitvatartási idő alatt az internetes 

gépek is rendelkezésre állnak az 
érdeklődőknek a számítógépes 

teremben.  
Várunk mindenkit! 

 

 
 

Megtörtént az optikai légkábel behúzása a községben 
Az ország gazdasági versenyképességének javítása érdekében a kormány európai uniós 
támogatásért pályázatot hirdetett GINOP-3.4.1-15 néven minimum 30 megabit/s névleges 
sávszélességű internethálózat (NGA), illetve felhordó hálózatok építésére. Cél, hogy 2018 
végére minden háztartásban elérhető legyen a minimum 30 megabit/s és az ország 
lakosságának 50%-ában legalább 100 megabit/s névleges sebességet nyújtó internet hálózat. 
Ennek a projektnek a vonalának a kiépítése folyt a községünkben. Beszélgettem a 
munkásokkal és elmondták, hogy ők a kábel húzását végzik csak el. A következő napokban, 
hetekben jön egy másik brigád, akik a dobozokat helyezik majd fel az oszlopokra. Hogy 
mikor lesz ebből szolgáltatás, azaz használható internet, azt nem tudjuk, de reméljük, hogy 
minél előbb igénybe vehetjük a korszerű és gyors adatátvitelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kézműves foglalkozások a gyerekeknek 
 
Az elmúlt foglalkozásokon a Könyvtárban több lehetőség közül is 
választhattak a gyerekek. Különböző mintájú pörgettyűk készültek 
papírból, amelyek a szivárvány színeiben pompáztak. A másik 
alkalommal szívecskés ajtódíszeket csináltak a gyerekek, melyeket 
színezni és ragasztani is kellett. Harmadik alkalommal a foglalkozáson 
újrahasznosítottunk. Konzerves dobozokat vontunk be és tolltartókat 

varázsoltunk belőlük. Szép és ízléses asztali tolltartók készültek. 
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Az elmúlt hetek csapadékos időjárása - több mint 55 mm eső esett, az elolvadó hóról nem is beszélve - nem 
kímélte a temetői feljárót sem. Balesetveszélyessé vált a lépcső, ezért lezárták, elkerítették és felirattal látták 

el a jobb oldalát.  

Kérünk minden arra járó gyalogost, különösen az idősebbeket, hogy óvatosan és 
körültekintően közlekedjen a feljárón. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Megújult a régi kultúrház bejárata. Ízléses tetőt kaptak a bejáratok és elkészült egy új hirdető tábla is. Az 
utcanév táblák is megszépültek, friss konzerváló anyagot kaptak és a betűket is átfestették. A felújítások 
Gáspár Borisz keze munkáját dicsérik. 

 
 
 
 
 
 

 
A márciusi „hó helyzet” az egész országban megnehezítette a közlekedést. Nem számítottunk rá, de az idő 
megtréfált bennünket. Sávolyra is nagy mennyiségű hó hullott. A közlekedést nem zavarta, mert az 
Önkormányzat munkásai igyekeztek mindenhol megtisztítani az utakat és a járdákat, így nem alakult ki 
balesetveszélyes szakasz.  
 

 
 
 
 
 

 

Változott a gyermek és közétkeztetési szolgáltató 
 

Sávoly Község Képviselő-testületének döntése alapján február 1-től a 
konyhát  az ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Kft veszi át 
üzemeltetésre, így ettől az időtől kezdve a gyermek és szociális étkeztetést ők 
fogják biztosítani. A kft ezen a linken http://www.atroplusz.hu/fooldal 
elérhető.  

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1523-valtozik-a-gyermeketkeztetesi-szolgaltato
file:///C:/Users/user/Desktop/2018%20márciusi%20újság/ezen%20a%20linken
file:///C:/Users/user/Desktop/2018%20márciusi%20újság/ezen%20a%20linken
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Képviselő-testületi határozatok
 

140/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 
Rendőrkapitányságnak a közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság 
körében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja.  
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
141/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Mária Zarándokút megvalósulásának támogatása érdekében a 
Mária Út Közhasznú Egyesülettel együttműködési megállapodás 
kerüljön aláírásra. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a pénzbeli támogatáson kívül valamennyi, az önkormányzati 
partnerekre vonatkozó támogatási formát vállalja, egyúttal 
felhatalmazza Bobek József István polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.   
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
142/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal 
és kezdeményezi, hogy a település a gyermekétkeztetést 2018. január 1-
től a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Marcali 
Óvodai Központon keresztül biztosítsa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
143/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
Mikulás ünnepségének ajándékcsomagjaira a 2017. évi költségvetés 
dologi kiadásainak terhére nyolcvanezer forint (1000,- Ft/csomag) 
felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
ajándékcsomagok mielőbbi elkészíttetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2017. december 6. 
144/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 2017/2018-as téli időszakban 
Sávoly község közigazgatási területén elvégzendő hóeltakarítási 
munkálatok elvégzésével Kovács Norbert őstermelőt (Sávoly, Rákóczi 
u. 66.) bízza meg 13.000,- forint+ÁFA/óra áron.  
A Képviselő-testület felkéri Sávoly község polgármesterét a szerződés 
megkötésére. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2017. december 1. 
145/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 
9-én a településen élő 65 év feletti lakosok részére karácsonyi 
ünnepséget tart. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
rendezvény megszervezéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2017. december 9. 
146/2017.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat:  
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
adventi díszkivilágításának felhelyezésére a 2017. évi költségvetés 
dologi kiadásainak terhére százezer forint felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
világítótestek mielőbbi felhelyezéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2017. december 5. 

 
 
 
255/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi 
arculati kézikönyvről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
256/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 
Határidő: értelem szerint 
257/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
munkájának alapjául szolgáló, jelen előterjesztés mellékletét képező 
munkatervet az előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
258/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat részvételével működő társulások céljáról, helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
259/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
KOSZESZ Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő 
közszolgáltatásról szóló 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott díjakat felülvizsgálta és úgy határoz, hogy a díjakat nem 
módosítja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
260/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Sávoly Község Önkormányzata 
fenntartásában lévő köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokért 
fizetendő díjtételek mértékén nem változtat.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
261/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy 
Megyei Kormányhivatalnak a Sávoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének helyi építési szabályzatot megállapító 
7/2010.(VIII. 18.) önkormányzati rendeletére vonatkozó, 
SOB/03/1313/2016. ügyiratszámú törvényességi javaslata alapján 
meghozott 83/2016.(VII. 14.) számú határozatában foglalt ütemtervet 
az alábbiak szerint módosítja:  
A feladat elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén Sávoly 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sávoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének helyi építési szabályzatot megállapító 7/2010.(VIII. 18.) 
önkormányzati rendeletének teljes felülvizsgálatát 2018. december 31. napjáig 
vállalja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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262/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hitelfelvételről szóló előterjesztést megtárgyalta. Felhatalmazza Bobek 
József István polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötését az 
alábbiak szerint kezdeményezze. A hitel típusa: folyószámlahitel. A 
hitel összege: 5.000.000 Ft – azaz ötmillió forint. A hitel lejárata: 
legkésőbb 2018. december 31. A hitel biztosítéka a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlán, a helyi adók és a 
gépjárműadó fogadására szolgáló alszámlán lévő az önkormányzatot 
megillető összeg - a központi költségvetés számára továbbutalandó 
összegek kivételével. 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, továbbá arra, 
hogy a hitelt és járulékait a 2018. évi költségvetésébe betervezi, 
egyúttal felhatalmazza Bobek József István polgármestert és a 
pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés megkötésére, valamint az 
egyéb feltételekben történő megállapodásra. 

Felelős: Bobek József István 
Határidő: értelem szerint 
263/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy 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 az előírások szerint a pályázatot 
megvalósítsa. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 
264/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1676/2017. ügyiratszámú, a 
főállású polgármesterek szabadsága kiadásával kapcsolatos szakmai 
segítségnyújtást. A szakmai anyagban foglaltakkal egyetért, a 
polgármester szabadsága kiadásának jogszerűsége érdekében a 
szükséges, hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi.  
Felelős: képviselő-testület, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
265/2017.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
adventi díszkivilágításának javításához szükséges eszközök vásárlását a 
2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére bruttó százhatvanezer 
forintig engedélyezi. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
világítótestek mielőbbi javításáról. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
3/2018.(I.10.) számú képviselő-testületi atározat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-es 
tanévre vonatkozó, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási 
Hivatala által megküldött, általános iskolák felvételi körzetének 
kijelölésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, azt az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja azzal a javaslattal, hogy a 
Sávolyi Általános Iskola beiskolázási körzetébe Szőkedencs község is 
tartozzon bele 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2018. február 15. 
 
 
 

 
 
4/2018.(I.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Vass Tibor (8700 Sávoly, Petőfi u. 10.) részletfizetés útján történő 
vételi ajánlatát a Sávoly, Rákóczi u. 22. szám alatti iker ingatlan jelenleg 
nem lakott részére és úgy dönt, hogy az ingatlant nem értékesíti.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
5/2018.(I.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása érdekében, jóváhagyja a 
Sávoly Község Önkormányzata és az Atroplusz Kft. (székhely: 9800 
Vasvár, József Attila u. 23-25.) között megkötött szolgáltatási 
szerződést.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
9/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 46. pontjában biztosított 
jogkörében eljárva – az Önkormányzat által a „Sávoly Község 
Önkormányzata részére gyermekétkeztetési szolgáltatás nyújtása” 
tárgyban kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, mely 
eljárásban nyertes pályázónak az Atroplusz Kft-t (székhely: 9800 
Vasvár, József Attila u. 23-25.) hirdeti ki.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

szerződés megkötéséről (a szerződés időtartama: 2018.02.01-

2018.12.31-ig, a pályázatban és szerződésben foglalt hosszabbítási 

lehetőséggel élve legkésőbb 2020. december 31-ig).  

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. január 31.  
10/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a Ménesi Ernő Vilmosnéval (8732 Sávoly, 
Petőfi u. 46.) a Sávoly, Rákóczi u. 21. szám alatti önkormányzati lakásra 
2017. május 22-én megkötött bérleti szerződés 1. pontjának a „Sávoly 
Község Önkormányzatánál fennálló jogviszonyáig” szövegrészét az alábbiak 
szerint módosítja: „az önkormányzat étkeztetési feladatának ellátásában 
történő munkavégzése idejére”. A bérleti szerződés jelen módosítással nem 
érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak.  
Határidő: 30 nap (a módosított szerződés aláírására)  
Felelős: Bobek József István polgármester 
12/2018.(II.14.) 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 
14/2018.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint 
munkáltatói joggyakorló – a polgármester választása szerint a 2018. 
évre esedékes szabadság-kivétel ütemezését a benyújtott tervnek 
megfelelően engedélyezi. 
A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerint kivételét – előzetesen 
az alpolgármesterrel egyeztetve - biztosítja a polgármester részére.  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 
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Jegyzőkönyv 
Készült Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 22-én Sávolyon, a Művelődési Ház helyiségében 
tartott közmeghallgatásáról. 
Jelen vannak:   Bobek József István polgármester 

Béres György, alpolgármester 
Domsa Valéria 
Kócza Mónika,  
Egyed Zsolt, képviselő-testületi tagok 

Meghívottak:    Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 
Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, jogi és közbeszerzési referens 

A lakosság részéről: kb. 28 fő 
Bobek József István polgármester javaslatára a jelenlévők az alábbi napirendet tárgyalják: 
Napirend:  
1./ A képviselő-testület beszámolója a 2017-es évben végzett munkájáról, tájékoztató az önkormányzat 2018. évi terveiről, feladatokról 
Bobek József István polgármester bemutatja a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelenlévőket, ezt követően rövid diavetítést tart 
az év eseményeiről, majd tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat költségvetéséről, a tervezett bevételekről, kifizetésekről és a sikeres 
pályázatokról. 
Bobek József István, polgármester 

Szeretettel köszöntök mindenkit Sávoly község kultúrházának színháztermében. Az imént bemutatott fotósorozatban is láthattuk, 
hogy az Agroturisztikai Központ milyen fontos szerepet tölt be a településünk életében. Láthattuk, hogy mi minden történt nálunk az elmúlt 
egy évben.  

Minden év – ez is – a tervezéssel kezdődik. Önkormányzat esetében tudni kell, hogy az állami finanszírozás miatt a tervezésünk 
mínuszos, mivel alulfinanszírozottak vagyunk (éves szinten körülbelül 20 millió forinttal). Azonban mínuszos költségvetést nem tervezhetünk, 
így a tervezett kiadási összeget megpróbáljuk kigazdálkodni. Ez két módon valósulhat meg. Részben a takarékos gazdálkodással, részben pedig 
pályázatok útján elnyert összegekkel.  

Éves költségvetésünk kb. 200 millió forint, amely 53 millió forint értékben tartalmaz egy görgetett összeget – egy adótervezési 
anomáliát – még a körjegyzőségi időszakból. Reálisan 150 millió forintból gazdálkodunk. Az állami finanszírozás ennek kb. 60-70 %-át fedezi. 
A fennmaradó 30-40 %-ot saját bevételekből és pályázati összegekből kell fedeznünk. Ezúton is szeretném megköszönni a Hivatal dolgozóinak 
e tárgyban nyújtott munkáját.  
Szeretnék rövid tájékoztatást adni a pályázatainkról: 

1. A településen 8 fő közfoglalkoztatása valósul meg pályázati forrásból, kb. 8,5 millió forint bér és 2,1 millió forint dologi kiadással és 

ehhez társul még a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál foglalkozatott dolgozói létszám. Sajnos azonban a munkaügyi központ 

tájékoztatása szerint 2018.03.01-től hátrányos változások várhatók.  

2. A Bethlen pályázat keretében sikerült megvalósítanunk egy remek programot a sávolyi és füleksávolyi gyerekekkel közösen. Ennek 

előzménye volt, hogy Alpolgármester Úrral együtt részt vettünk májusban a testvértelepülés rendezvényén, ahol sikerült elmélyíteni a 

két település kapcsolatát. A pályázatot eredetileg 2,2 millió forintra adtuk be, amelyből csupán 750.000 forintot nyertünk el, de ebből 

az összegből is sikerült megvalósítani az eredeti programokat.  

3. Az úgynevezett „önhiki” pályázaton 16 millió forintra pályáztunk, de ebből 7,128 millió forintot sikerült elnyerni. Először csalódott 

voltam, de amikor láttam, hogy a többi somogyi település közül (és itt 260 településről beszélünk!) benne vagyunk az első 10-ben az 

elnyert összeggel, már más színben láttam a dolgot.  

4. A szociális pályázatunkon 2,036 millió forintot nyertünk. Így lehetőségünk van a lakásfenntartási támogatást szélesebb körben 

nyújtani. Ez azért fontos, mert ebben az ellátási formában már állami pénz nincs, az önkormányzat saját maga gazdálkodja ki a 

szükséges összeget. A képviselő-testületünk döntése szerint ugyanis a lakosságot e formában akkor is kell támogatnunk, ha az állam 

kivonul e területen. Ma 29 család kap támogatást.  

5. A szociális célú tűzifapályázaton 838.000 forintot nyertünk, amely 44 m3 tűzifa vásárlását teszi lehetővé. A mai ülésen azonban 47 

kérelmet bíráltunk el. A képviselő-testület döntése szerint valamennyi kérelmező kap 1-1 m3 tűzifát és a hiányzó 3 m3-t az 

Önkormányzat fogja biztosítani.  

Összesen eddig 21 millió forintot kaptunk nyertes pályázatainkra. Ma 9,2 millió forint az egyenlegünk, de tudni kell, hogy ehhez az 
összeghez még kötelezettségek is társulnak (melyeket a Hivatal, a Kistérség felé, illetve a beszállítónk részére kell megfizetnünk).  

Jogos igény a településünkön, hogy az időskorúakat, szépkorúakat köszöntsük egy összejövetel keretében. Ennek eleget téve 2017.12.09-
én (szombaton) szeretettel várunk minden kedves 65 év feletti sávolyi lakost 11:00 órakor ide a színházterembe, ahol is az Imre Sándor 
Szeretetszínház színielőadására kerül sor, majd minden kedves megjelentet vendégül látunk egy ebédre.  

Szeretném azt is elmondani, hogy a költségvetési egyensúlyunk biztosítása érdekében nagy szerepe van a helyi adóknak is. Ma 4,1 millió 
forint kintlévőségünk van, amely magánszemélyeket érint. Jótékonyan hat a kintlévőség mértékére, hogy csak olyan személy részesülhet 
ellátásban az Önkormányzattól, akinek nincs tartozása az Önkormányzat felé. E tény szerencsére növeli a törlesztési kedvet.  
Három további fontos dologról is szeretnék beszámolni: 

1. Jogszabályi előírások alapján kötelező megalkotnunk a települési arculati kézikönyvet és a településképi rendeletünket. Ezen 

dokumentumok társadalmi egyeztetésére 2017.11.24-én pénteken 15:00 órakor fog sor kerülni ebben a teremben. Ez már a második 

egyeztetési forduló lesz, melyre tisztelettel meghívok ezúton is minden érdeklődőt.  
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2. Felkérek minden települési lakost, hogy szíveskedjen fokozottan ügyelni az állattartási szabályok betartására. A mai koszorúzási 

ünnepségünket is megzavarta egy szabadon lévő kutya. Szőcsényben dolgozó tanártól kaptam bejelentést e-mailben, hogy nem tud a 

munkahelyére eljutni kerékpárral a településünkön keresztül, mert olyan sok a szabadon kószáló eb. Halottak Napja környékén is 

tapasztaltuk, hogy a kutyák, kecskék a temetőbe is bemennek és kárt tesznek a sírokban. Kérem ismét, hogy szíveskedjenek 

gondoskodni arról, hogy az állatok ne legyenek kint.  

3. A Hivatal mai tájékoztatása alapján a Rendőrség kiadta az engedélyt a belterületen garázdálkodó rókák kilövésére. Az év eleji 

rókakérdés szerencsésen megoldódott, reméljük, hogy hamarosan a jelenlegi is rendeződni fog. A rókák egyébként a Marótvölgyi 

csatorna felől jönnek fel a településre. További probléma a településen, hogy a vadkár annyira gyakori, hogy többen inkább nem 

termeltek a földjeiken, minthogy a vadak egyék meg idő előtt a termést. A vadkárt polgári peres úton lehet érvényesíteni, de az új 

vadászati törvény és a vadásztársaság frissen megválasztott elnökével való szervezés alatt álló találkozóm alapján remélem, hogy 

sikerül olyan megegyezésre jutnunk, hogy perekre ne kerüljön sor.  

A Mikulás ünnepségre 2017. december 6-án 18:00 órakor kerül sor, itt a színházteremben, ahová minden sávolyi gyermeket szeretettel várunk.  
Bemutatom azoknak, akik még nem találkoztak vele, Pozsgai Krisztinát, a Hivatal új dolgozóját, aki a Sávolyi Kirendeltségen végzi munkáját.  
Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
Hozzászólások: 
Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 
A róka ügyhöz szeretnék annyit hozzátenni, hogy minden települést érint, még Marcalit is. Az egyik állatorvos arról tájékoztatott, hogy a 
rókáknak nincs természetes ellenségük, a vakcinázás miatt a veszettség ellen is védettek, ezért szaporodtak el túlságosan.  
Schmid Krisztina 
A róka ügyhöz szeretnék én is annyit hozzátenni, hogy a mi udvarunkban nem csak róka, hanem aranysakál is van. Nappal is besétál. Mit lehet 
tenni?  
Kozma Lajos 
Én sajnálom a négylábú rókákat, de mit lehet tenni a kétlábúakkal? A 75 éves Édesanyámtól rendszeresen ellopják, amit megtermel magának. 
Ez nagyobb baj, mint a róka. Jövő tavasszal kamerát fogok felszerelni a kertre és fel fogom venni, hogy ki a tolvaj. Több telket is be kell 
kamerázni, utána majd már meg is lehet nevezni az elkövetőket.  
Bobek József István polgármester 
Ma volt a rendőrségi beszámoló napirenden a képviselő-testület ülésén. Ott megfogalmazódott, hogy a jövőben szorosabb együttműködésre és 
kölcsönös információ-cserére fogunk törekedni a bűnesetek visszaszorítása érdekében.  
Arról is tájékoztatnék mindenkit, hogy a Marótvögyi csatorna áthelyezési munkálatainak előkészítése megkezdődött. A területeket érintő 
kisajátítás még csak kb. 80 %-os. Amíg a Földhivatal nem írja át a területeket az Állam javára, addig nem kerülhet sor a munkaterület átadásra. 
Ez a beruházás 2,2 milliárd forint költségvetésű. A régi malomárokra kerül a csatorna áthelyezésre.  
Schmid Krisztina 
Már a Hivatalnál is bejelentett problémám a füstölés. Nem lehet szellőztetni, teregetni, bűz van, tele a levegő mérgező gázokkal. A 
hulladékszállítási időpontokban az érintett ingatlanoknál nincs kirakva a kuka. Hová teszik a szemetet? Miért nem komposztálnak? Miért égetik 
télen a levelet, amikor vizes? Honnan van, amit égetnek? Lomb, ág nincs, az biztos. Lehetne-e korlátozni az égetési lehetőségeket? Három nap 
sok, amit most tesz lehetővé a rendelet. Nem is oltják el a lángot. Nagyon büdös van. Jó lenne, ha a faluban is lenne biológiai hulladék-szállítás. 
A telkemen 150 éves platánfák vannak, lehet-e védetté nyilvánítani őket? 
Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 
Az égetés belterületen az önkormányzati rendelet szabályait betartva történhet. Külterületen, vagy zártkert esetében csak előzetes bejelentés 
után (a Katasztrófavédelemnél kell bejelenteni, 3000 Ft illeték megfizetésével). A platánfák esetében javaslom, hogy a települési arculati 
kézikönyv és településképi rendelet pénteki (2017.11.24. 15:00 óra) egyeztetésekor szíveskedjen jelezni a védetté nyilvánítási igényét.  
 
Bobek József István polgármester a közmeghallgatást további kérdés és hozzászólás hiányában bezárta. 

k.m.f. 
Bobek József István     Bödőné dr. Molnár Irén 

                        polgármester                       jegyző 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

T á j é k o z t a t á s 
Tájékoztatom Sávoly község lakosságát, hogy a település belterületén megjelenő, a háziállatokban kárt okozó 
rókák előfordulását az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni:  

 település közigazgatási területén vadászati joggal rendelkező vadásztársaság felé:  
Szt. Hubertus Vadászegyesület 
8737 Somogysimonyi, Petőfi utca 1. 
Vadászmester: Hegyi László tel.: 30/979 1143 

 a Sávolyi Önkormányzati Hivatalban Pozsgai Krisztina munkatársunknál személyesen, vagy a 85/520-
168 telefonszámon. 

Marcali, 2018. március 19. 
        Bödőné Dr. Molnár Irén   
          címzetes főjegyző sk. 
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Honlapunk elmúlt egy éve 
 
2008. szeptemberében indult honlapunk, a marotvolgye.hu.  
Azóta nagy utat tettünk meg! A kezdeti bizonytalanság és tapasztalatlanság után gördülékenyen és naprakészen 
tájékoztatjuk az érdeklődő látogatókat a velünk történt eseményekről és hasznos információkat közvetítünk. Változtak 
menüpontjaink, megjelenési formánk is. Mindig az igényeknek és az új kihívásoknak megfelelően próbáljuk kialakítani a 
formát is és a tartalmat is. A sávolyi és Sávoly környéki embereknek természetes lett, hogy információkeresésük első 
lépéseként a falu honlapját keresik fel, ezeket az oldalakat böngészik át.  
Az azóta eltelt időszakban is folyamatos volt a látogatottságunk, minden hónapban nagyon sokan megnézik az 
oldalakat és böngésznek a menüpontok között. 
Az elmúlt, 2017-es év statisztikai adatait ismertetem meg Önökkel. 
Az összes találat, kattintás azt jelenti, hogy mennyi képet, lapot, hírt nyitottak meg. A pirossal írt számok a legnagyobb 
értékeket jelölik. Az összes találat az oldalon történt minden megkeresést jelöli, tehát ha valaki több cikket és képet is 
megnézett, akkor azt a szerver összeadja és az adja ki az összes találat mennyiségét. 
Itt is látszik, hogy magasak a számok. Itt az augusztusi hónapban volt a csúcs, azt jelöltem kiszürkítve. 444.331 találat 
volt! Ebben az időszakban voltak itt a füleksávolyi gyerekek nálunk, így valószínűleg a magas nézettség ennek a ténynek 
is köszönhető. Szlovákiai barátaink is sokszor nézték az oldalainkat. (:   
 

2017 Összes találat Összes oldal Összes látogatás 
január 237290 42350 11119 

február 296368 43332 12469 

március 280712 68211 13965 

április 244755 76162 14492 

május 355823 107196 15320 

június 336605 99279 14671 

július 220647 78233 13172 

augusztus 444331 71972 14435 

szeptember 318057 41030 13110 

október 219591 38153 14256 

november 211600 38596 12545 

december 313510 38910 13606 

összesen: 3479289 743424 163160 

havi átlag 289940 61952 13596 

napi átlag 9532 2036 447 

 
Az oldalak, a lapok száma a minden egyes megnyitott lapok számát jelenti és ez mutatja legpontosabban a forgalmat. 
Itt is pirossal írtam a legmagasabb értékeket. Ebben az oszlopban is van kiugró szám. A májusi szürkével jelölt 107.196 
azt jelenti, hogy ennyi oldalt néztek meg a látogatók ebben a hónapban. Ez igazán tekintélyes forgalmat jelent. 
Az összes látogatás azt mutatja, akik megnyitották az oldalakat. A szürkével jelölt májusi 15.320 a legtöbb. Ennyien 
látogatták meg májusban a marotvolgye.hu oldalt. A számok mögött személyek vannak, tehát például 2017-ben 
naponta átlagosan 456 ember nézte meg a honlapot.  
A napi látogatást az alábbi táblázat mutatja, melyben havi bontásban látható a napi átlagos és a napi maximum 
látogatás.  

 

hónapok napi átlagos 
látogatás 

napi legtöbb 
látogatás 

január 358 723 

február 445 605 

március 450 714 

április 483 648 

május 494 825 

június 489 728 

július 424 505 

augusztus 465 668 

szeptember 437 819 

október 459 577 

november 418 564 

december 438 594 

 5621:12 7957:12 

havi 
átlagban 

468 663 
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Azért ez szép szám! Látszik a folyamatos látogatottság! Mindenesetre igaz, mert a statisztikát a weboldal automatikusan 
kiszámolja, ahhoz a használónak nincs hozzáférése. A táblázatok adataiból látszik, hogy folyamatos az érdeklődés a 
honlapunk iránt.  
Nem csak Magyarországon nézik az oldalunkat, hanem az egész világról vannak megkeresések. Ez az ábra azt mutatja 
százalékos felosztásban, hogy 2017 szeptemberében milyen országokból volt megkeresés az oldalunkra. Természetesen 
a magyar megkeresés a legtöbb, de az angliai, a német, szlovák találatok száma mindig az első tízben vannak.  

 
A „technika ördöge” honlapunkat is felkeresi 
néha, de igyekszünk minél gyorsabban javítani 
az adódó hibát, hiányosságot. Napi szinten 
frissítünk, de így is akad olyan menüpont, ami 
nem elérhető, a rendszerből adódóan akadnak 
megnyitási problémák. Folyamatos a 
karbantartás, így reméljük, hogy minden 
látogatónk megelégedésére minél előbb tudjuk 
a problémákat orvosolni.  
Az elmúlt hetekben változtattunk 
menüpontokon: töröltünk is és újakat is 
létrehoztunk. Próbálom úgy alakítani a 
honlapot, hogy a felhasználók, a látogatók 
könnyebben, gyorsabban jussanak a keresett 
információhoz. 

 
 
Sávoly község Önkormányzatának is van közösségi oldala, ahol megosztjuk a honlapra feltett cikkeinket, így még több 
emberhez jutnak el az információk. Regisztráltunk a legnézettebb video portálon, ott videókat oszthatunk meg a 
látogatókkal. A már rendelkezésre álló anyagok megosztásra kerültek a https://www.youtube.com oldalon.  
 
A vendégkönyvben leírhatják véleményüket, hozzászólhatnak a munkánkhoz.  
 
A Múltunk rovatban régi képeket, dokumentumokat teszünk közzé. Szívesen fogadunk minden dokumentumot, képet.  
 
A látogatóink számának folyamatos növekedése, a pozitív személyes visszajelzések mind azt mutatják, hogy jó úton 
haladunk, van értelme a munkánknak. Az eltelt évek igazolják, hogy az információszerzés elsődleges formája Sávolyon 
is az internetes böngészés lett. 

 Pálfi Lászlóné honlapszerkesztő 
 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
- 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
 

Bogdán László (élt 49 évet) 

 

 

 

Kedves Sávolyi Lakosok! 
Visszaemlékezésekből hallottuk, 
hogy a Liget fáit valamikor réges-

régen, talán 1941 környékén az 
akkori leventék ültették. Mivel ez is 

hozzátartozik a község 
történelméhez és erről még nem 

történt konkrét feljegyzés, kérünk 
mindenkit, aki tud információval 

szolgálni erről a témáról, hogy 
jelentkezzen a könyvtárban. 
Szeretnénk kideríteni, hogy 

pontosan mikor és hogyan történt a 
faültetés. 

Segítségüket előre is köszönjük: 
Szerkesztőség. 
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Marótvölgyi öblözet rendezése 

 
Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Konzorciumi partner: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Projekt címe: Marótvölgyi öblözet rendezése 

Szerződött támogatás összege: 2 190 407 587 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

Projekt tartalmának bemutatása: 

Az ár- és belvíz veszélyezteti a Marótvölgyi belvízöblözetben a Budapest-Nagykanizsa vasútvonalat, az M7-es 

autópálya töltését és a 7. számú főutat. Mivel a medrek vízszállító képessége, kiépítettsége a Marótvölgyi 

belvízöblözetben nem megfelelő, ezért a szivattyúzások általában nagyon hosszú ideig tartanak, és az esetleges 

kártalanításokkal együtt jelentős költségeket emésztenek fel. A belvizek mellett árvízi kockázatot is jelent az 

öblözetben a jelenlegi helyzet, valamint a hosszabb ideig a belvízöblözetben pangó vizek vízminőségi 

szempontból való romlása - különösen a nyári melegebb hónapokban – a Kis-Balaton vízminőség javító hatásfokát 

csökkenthetik, extrém esetben akár halpusztuláshoz, botulizmushoz is vezethetnek. 

A cél a Marótvölgyi belvízöblözet kiépítése a KBVR üzemvízszintjének megfelelő állapotúra, amely a belvizek és 

árvizek lehető legkisebb kártétellel és költséggel való levezetését lehetővé teszi, valamint biztosítja a belvízöblözet 

folyamatos, megfelelő vízellátását. 

Tervezett munkák: szivattyúállás, vízbevezető műtárgy, vb. híd, csatornák és a hozzájuk kapcsolódó 

kisműtárgyak, földművek építése, a Marótvölgyi csatorna megfelelő vízszállítási képességének helyreállítása, a 

KBVR többi belvízöblözetében elvégzendő fejlesztési munkák. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30 

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 

A http://marotvolgy.ovf.hu/ oldalon folyamatosan nyomon követhetik a munkálatokat, az elkészült szakaszokat.  

 

A helyi lakosok ezekből a munkálatokból a Somogysámson felé vezető út melletti töltés és átfolyó kialakítását 

látták. Majd az őszi időszakban az Agroturisztikai Központ mögött bent az ároknál dolgoztak és dolgoznak máig is 

a markológépek. Sávoly községet is érinti a beruházás. 

Március 22-én lakossági helyszínbejárásra hívták az érdeklődőket a projekttel kapcsolatban a Főnyedi 

Szivattyútelepre, ahol beszámoltak a már elvégzett munkákról.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://marotvolgy.ovf.hu/
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Temetetlen holtak 
 
2018. március 10-én este ismét csodálatos élményben volt része azoknak a nézőknek, akik megnézték az évad 
utolsó előadását a Marótvölgye Színházban. A társulat Jean-Paul Sartre Temetetlen holtak című drámáját 
adta elő. Nagy hatású előadás volt, a közönség együtt élt a darabbal, a színészek játékával. Köszönjük szépen 
ezt a csodálatos, szép estét! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berki vízhelyzet 
Az alábbi képek a berekben, a határároknál készültek a legutóbbi esőzés és hóolvadás után. Nagyon sok a 
víz, megint nem látni az árok szélét, csak a nádas sejteti, hogy merre is lehet a partja. Az Agroturisztikai 
Központnál lévő füves pálya is víz alatt van, az ottani árokban is folyamatos a "vízellátás". Mostmár nagyon 
várja mindenki a tavaszt, reméljük, hogy hamarosan megérkezik és nem kell mostanában újra havat 
lapátolni, esetleg havat elpucolni az utakról. Bízzunk az időjárásban! (: 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 

 
A Szedervirág Óvoda pillanatai 

 
Januárban, bár nagyon vártuk, nem érkezett meg a tél. Ettől függetlenül elkészítettük a madáretetőket és 

kihelyeztük az óvoda udvarára. A gyerekekkel folyamatosan gondoztuk a madarakat. 

 Hagyományainkhoz híven ismét megtartottuk a három hetes „Egészségedre!” projektünket. Az első héten 

vendégül láttuk a Doktor nénit és jó mélyen belenéztünk a táskájába. A gyerekeket nagyon érdekelte, mit rejt, mert 

azt még sosem látták. A második héten a mozgás, mint az egészség megőrzésének része volt a téma. Megkértük 

Odzsi nénit, hogy jöjjön át hozzánk és jól mozgasson meg bennünket. Fél órás játékos, nagyon vidám és nagyon 

hatásos tornát tartott nekünk. A harmadik héten a zöldségeké és a gyümölcsöké volt a főszerep. Vásároltunk 

közösen a gyerekekkel a boltban hozzávalókat és nagyon finom zöldség, illetve gyümölcssalátát készítettünk 

belőle.  

A „Bölcs Bagoly” héten a könyvek fontos ismeretnyújtó szerepére irányítottuk a gyerekek figyelmét. 

Ellátogattunk az Agroturisztikai Központba, ahol a gyerekek könyveket, újságokat nézegethettek, majd 

megtekintettünk egy magyar népmesét.  

Február elején a gyerekek egyik legjobban várt ünnepére, a farsangra készülődtünk. Közösen feldíszítettük az 

óvodát, különféle álarcokat, bohócokat készítettünk, majd végre elérkezett a nagy nap. Már reggel jelmezbe 

öltözött mindenki és tízórai után kezdetét vette a farsangi buli. Előadtuk a gyerekeknek a „Dolgozz macska” című 

vicces mesét, utána pedig egészen ebédig fergeteges táncmulatságot rendeztünk. „Betáncoltuk” az egész óvodát. 

Ebéd után a kellemes fáradtságtól mindenki pillanatok alatt elaludt.  

Tulajdonképpen a telet szerettük volna elűzni vele, de a Tél idén is úgy gondolta, hogy majd akkor jön, ha Ő akar. 

Meg is érkezett akkor, amikor már távoznia kellet volna, de ha már itt volt egy kicsit játszottunk a hóban, végül is 

ez sem maradhatott el.  

Március 15-e ünnepére készülve a gyerekeket megismertettük korosztályuknak megfelelően az ünnep 

jelentőségével. Készítettünk zászlókat, csákókat, pártákat. A gyerekek a hagyományos katonazenéket kedvelték 

leginkább. Természetesen az ünnepi felvonulás, menetelés sem maradhatott el a teraszon.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy tavaszi kiállításunk alkalmával ismét egy helyi nagyon kreatív volt óvodásunk, 

Péter Alexandra munkáit mutathattuk be. Többek között rajzokat, saját díszítésű bögréket, gyönyörű 

keresztszemes hímzéseket hozott, mely utóbbit a nagy- és középső csoportosok papíron, a szülők pedig 

fakorongokon ki is próbálhattak.  

Most a húsvéti ünnepekre készülünk. Felelevenítettük a hagyományokat, készítettünk nyuszikat, csibéket, 

báránykákat. A kisfiúk lázasan készülődnek a locsolkodásra, ezért locsolóverseket is tanultunk. A gyerekek 

eljuttatták kívánságaikat a húsvéti nyuszinak. Reméljük célba értek és szebbé tették minden gyermekünknek a 

húsvét reggelét. 

A Szedervirág Óvoda dolgozói nevében minden kedves olvasónak azt kívánom, hogy boldogan teljenek az 

ünnepek, legyünk azokkal, akiket szeretünk.  

                                                   Csordásné Tamás Ildikó 
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