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Párakapuval frissülhettünk 
az Agrónál 

Folyamatos volt a kánikula, 
nagy volt a nyári hőség! Az 

Agroturisztikai Központnál a 
látogatók párakapu alatt 

frissíthették fel magukat. A 
gyerekek élvezettel álltak 

alatta, kellemes volt a 
vízpermet a nagy melegben! 

 
Kerékpárosok látogattak el az Agroturisztikai Központba 

Marcali  és nagykanizsai bringások találkoztak az Agroturisztikai Központnál. 
Bobek József polgármester úr fogadta őket és várta a csapatot frissítővel, 

innivalóval. Szóba került a Kisbalaton bringakörút somogyi szakasza, az M1-es 
(Marótvölgy 1-es) kerékpárút lehetősége. Jó hangulatú, kellemes beszélgetés 
alakult ki, ami után a társaság folytatva a tervezett programot, elkerekezett 

Marcaliba. 

 
 
 
 
 
 

Köszönjük a segítséget! 
Mint ahogy a képeken látszik, megújult a Somogysámson felé vezető úton a 

kanyarban a bejáró, megkönnyítve a közlekedést a falu déli része felé. A 
temetőben egy elszáradt nyárfa veszélyeztette az arra járókat és az ott levő 

síremléket. Ezt is sikerült kivágni és megszüntetni a veszélyforrást. Mindezeket 
a munkákat köszönjük a TAM-BAU Kft. vezetőjének, Kólya Józsefnek, aki az itt 

dolgozó gépeivel és embereivel elvégeztette ezeket a munkákat. 
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Újabb képek a Marótvölgyi csatorna munkálatairól 

Látszik, hogy ismét nagyon sokat haladt a munka, maga a csatorna is sokat változott és a mellette lévő 
töltés is nagyon szépen kialakításra került. Készül a híd is és lassan véglegessé válik a csatorna formája. 

Ezek a képek a sávolyi területeken készültek, ami természetesen egy-egy része csak az egész 
munkálatoknak, azaz a Marótvölgyi csatorna projektnek.  
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Képviselő-testületi határozatok 
 

 
 
51/2018.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-
19.2.1.-95-5-17 megjelölésű pályázat kapcsán a 46/2018. (VI.13.) számú 
határozatát megváltoztatja, a nyári rendezvényszervezésre benyújtott 
pályázatot 1.110.000,- forint értékben jóváhagyja, melyhez a szükséges 
önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások 
terhére biztosítja. 
 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan a Pintér Károly egyéni 
vállalkozóval megkötött szerződést jóváhagyja. A képviselő-testület egyben 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására, a szükséges 
tovább jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
52/2018.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Bobek József István polgármestert, hogy a temető 
lépcsőjének helyreállítási munkáiról és a kivitelezés 
megvalósulásáról gondoskodjon. 

 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vis 

Maior pályázat elbírálásából adódó kockázatot megismerte, azt a 
kivitelezés mielőbbi megvalósulása érdekében felvállalja. 

 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
53/2018.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapacsolódó 
kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az alábbi határozatokat hozza: 
 

1. Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által – az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével - meghirdetett Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja, „a 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcím szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása igénybevételére. Felkéri a 

polgármestert, hogy a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 
című pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatok megtételére: 

a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 
Sávoly Község Önkormányzata nem nyújtott be. 
 
Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
 
a megpályázott támogatáson felüli saját forrás rendelkezésre áll, 
 
Sávoly Község Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek,  
 
Sávoly Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
 
Sávoly Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 
 
Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási 
joggal nem rendelkezik, 
 
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött. 
 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
 

3. Sávoly Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázaton támogatást kap, a tüzelőanyagnak a jogosultakhoz 
történő szállításának költségeit, valamint az esetlegesen 
felmerülő egyéb önerőt vállalja, ezt a költségvetésében biztosítja 
az adótöbblet terhére, vállalja továbbá, hogy a szociális 
tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Kristóf Ádám (2018.08.05.) 

Németh Máté (2018.08.30.) 

Házasságkötések: 
Schilt Beáta-Kovács Zoltán (2018.09.15.) 

Halálozások: 
- 

Az őszi- téli időszakban is 
elindítjuk a  

KönyvtárMozi 
szolgáltatásunkat.  

 
A részletes programról 

érdeklődjenek a 
könyvtárban! 
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Sávolyi arcok – sávolyi sorsok 
Ebben a sorozatban sávolyi embereket mutatunk be, akikkel találkozhatnak az utcán, a boltban, a templomban, vagy 
bárhol, esetleg a szomszédjuk is lehet.  
Minden kiválasztott ugyan ezt a 10 kérdést kapja, tehát a kérdések egyformák, csak az arcok és a sorsok változnak. A 
mostani számunkban Kecskés Georgina válaszol a kérdésekre. Ő 2018. augusztus 1-e óta dolgozik az Agroturisztikai 
Központban az Országos Széchenyi Könyvtár Közmunkaprogramjában. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban 
megismerjük őt is.  
 
1. Mi volt gyermekkorod legemlékezetesebb pillanata, amit újra átélnél? 

- Gyermekkorom legemlékezetesebb pillanata? Fogalmam sincs… Alapból szép gyerekkorom volt. Szerintem, ha vissza 
lehetne menni, akkor mindent ugyanúgy élnék meg és át. 

-  
2. Milyen céljaid, elképzeléseid vannak az életben, amelyeket meg akarsz valósítani? 

- Célok és elképzelések? Fogós kérdés. Sok cél lebeg a szemem előtt, de erre most nem tudnék válaszolni. Vagy inkább 
fogalmazhatnék úgy is, hogy nem szeretném elkiabálni…. 

-  
3. Ha örökölnél egy nagy házat, mit kezdenél vele? 

- Attól függ, hogy hol lenne az a ház..   első körben biztosan felújítanám. Majd két lehetőséget vennék számításba: - 
beköltöznék és élném az életem vagy ha olyan helyen van, ahol megéri ezzel foglalkozni, akkor kiadnám. 

-  
4. Mit szeretsz a legjobban a szabadidődben csinálni? Milyen lenne egy tökéletes napod? 

- Ez leginkább kedv kérdése, éppen mihez van/lenne kedvem. Egy tökéletes nap mindenképp egy jó forró feketével 

indulna…. de mivel nem kávézom, így egyik sem lesz tökéletes.   viszont egy nagyon szép és tartalmas nap még 
kikerekedhet belőle, mint például az utolsó szeptemberi késő nyári nap. Ellátogattunk a párommal Sárvárra, ahol egy 
egész napot töltöttünk. Megnéztük a vármúzeumot és sétáltunk a várkertben. Egy gyors ebéd, majd ismét séta. Ez 

szerintem egy nagyon szép nap! Mindenkinek csak ajánlani tudom.  

-  
5. Melyik a kedvenc könyved? Miért pont ez? 

- Olvasni szerető emberként erre nem tudok konkrét könyv címet írni. Bármit elolvasok, aminek a tartalma megfog.  

-  
6. Mire sajnálod legjobban az időt? 

- Semmire! Mint mondják, a jó munkához idő kell!  

-  
7. A Te „ értelmező szótáradban” mit jelent a BARÁTSÁG és mit a  SZERETET? 

- Barátság… hm.. Azt hittem, nincs is ennél könnyebb. Miért is ne tudnék egy ilyen egyszerű kérdésre választ adni, de 
végiggondolva már nem is olyan egyszerű. Annyi biztos, hogy kell hozzá egy másik ember, akivel valami csoda, 
kényszer folytán kapcsolatba lépünk és, ha ez a kapcsolat hosszabb ideig működik, akkor már baráti viszony is ki 
alakulhat belőle. Persze ez is relatív, mert a barátságnak is sok fajtája van: kezdve az óvodatársaktól egészen a 
munkahelyi kapcsolatokig. Ezek közül szerencsés esetben vannak, akik egész életünket végigkísérik és vannak azok, 
akikkel csak egy rövidebb időt töltünk együtt, de ez is lehet ugyanolyan értékes és emlékezetes. Vegyük példaként az 
iskolai barátainkat, hány volt és abból mennyi maradt meg felnőtt korunkig. A szám valószínűleg nem lesz nagy, de ha 
egy ember is maradt, akivel a mai napig kapcsolatban vagyunk, akkor az már sikernek könyvelhető el és rá lehet 
mondani, hogy igen xy az én igazi barátom, akire feltétel nélkül bármikor számíthatok, és aki tőlem is ugyanezt várhatja 
el. 

- Szeretet…  hm…   Hogy mi a szeretet? Számomra az élet, az egyetlen, ami éltet. A legjobb és legnemesebb érzés a 
világon. Nincs jobb érzés, ha szerethetünk valakit, mellette lehetünk, ha vigasztalhatjuk, megölelhetjük. A mai világban 
egyre többet jelent a szeretet, kihalás veszély fenyegeti. Félek, hogy egyszer eltűnik a szeretet a világból. A szeretet 
egyben bizalom és megértés is, a másik elfogadása, kitartás a másik mellett. A szeretet hatalmas, megfoghatatlan, 
láthatatlan. Csak érezni lehet, és aki érzi, boldog. Aki szeretni képes, vidám ember, s akit viszont szeretnek, övé a világ. 

-  
8. Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tudod elviselni? 

- Világ életemben elviselhetetlennek tartottam, ha valaki „pipiskedett” illetve ha valaki nagyképű. 

-  
9. Mi az az emberi hiba, amit legkönnyebben elfogadsz? 

- Ez az adott helyzettől függ. Emberek vagyunk, így mindenki hibázhat…., bizonyos korlátokon belül. 

-  
10. Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne előtted és 3 kívánságodat teljesítené a való életben, mi lenne az a három kívánság? 

- Titok  

Köszönjük szépen a válaszokat! 
Szerkesztőség 
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A Könyvtári Héten nekünk 
is jut naponta program. 

 
A felajánlott technikai 
régiségekből kiállítás. 

 
 

Érdekes program lesz a családfa 
készítés, melynek rejtelmeibe 

Horváth Ferencné Kati avat be 
bennünket. 

 
 

Az idősebb asszonyokat hívtuk, 
hogy meséljék el régi receptjeiket, 

ételeik leírását. És hogy legyen 
kinek átadni a sok-sok tudást, a 

fiatalasszonyokat, a tiniket is 
várjuk erre a beszélgetésre! 

 
 

A könyvtári kreatívkodás szintén 
csoportos műfaj, várunk erre is 
minden horgolni tudó, vagy ezt 
megtanulni szerető érdeklődőt. 
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Gárdonyi Géza: Isten veled, gólyamadár! 
 
Valami különös szomorúság borzong át a lelkemen. Nemcsak a lelkemen: minden fán, minden fűszálon, az egész 
tájon, még a felhőkön is. Ez a szomorúság az ősznek megérkezése. Kertemben már az őszirózsák fehér és lila virágai 
melengetik az arcukat a nap sugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint 
az öregemberek: egyik, mint a sárga öregember; a másik, mint a piros öregember.  
A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem halásztak, csak álltak-
álldogáltak elgondolkozva a fűben; ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok 
még nem gondoltak akkor az elutazásra.  
Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a másik világrészből; ősszel meg mindig 
visszatér a másik világrészbe. De ott nem házasodnak, nem raknak fészket, és nem költenek, csak itt minálunk. Melyik 
hát az igazi hazájuk?...  
Még furcsább, hogy az a két gólya meg az a pár száz fecske az egész országból csak a mi falunkat szereti. A messze 
Afrikából ide térnek mindig vissza, ide ám, a mi szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezőnkre. Mi van a 
falunkon olyan szeretni való, hogy érdemes érte átrepülni egész nagy tengert meg egy egész nagy országot?  
Ahogy ott láttam a mozdulatlanul merengő két gólyát a vörösre aszott mezőn, a húszéves Balla gyerek jutott az 
eszembe. Azt is így láttam ma állani a kertbe. Az ásónyélre támaszkodva állt, és szomorúan nézett maga elé. Mert ő is 
elköltözik innen.  
Szentmihálykor elviszik. Maga se tudja, hova. Kell a Balla gyerek a császárnak.  
No, a mi két gólyánk nem kell a császárnak. De lám, hogy így egybevetem 
őket, arra gondolok, hogy a válás érzése nem azonos fájdalom-e bennük?  
Ahogy a két gólya ott áll egymás mellett, bizonyára így beszélgetnek:  
– Öregem – mondja az asszony –, a vízililiomnak fogytán a virága.  
Az ura bólint erre a fejével csöndesen.  
Ismét az asszony szól:  
– Mikor indulunk?  
– Mikor az utolsó liliom is eltűnik.  
– A gyerekek eléggé erősek?  
– Megbírják.  
Mind a kettő újra bús elmerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár! Egész testével szomorú.  
A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak: egyenes az út 
Délnek!  
A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze.  
Töméntelen, nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az ő csivitelésük-
csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon min forgott a beszéd? Vezért választottak-e, vagy az út irányát hányták-
vetették meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából? Vagy valamelyik más falubeli fecskenépről szavaztak, hogy megvárják-e 
őket, vagy nélkülük menjenek? – Ki tudná megmondani, ha nem madár?  
Fölkerekedtek, egypárszor körülkanyarodtak fenn, mint a búcsúsok. Bizonnyal a falura néztek alá a 
magasból, meg a vidékre, aztán elszálltak a messzeségbe.  
De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi otthonának?  
Ó, bizony könnyű azt kitalálni... Elközelgett az ősz. Az október hideg leheletétől dermedten hullanak el 
a bogarak milliói. A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, s a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket.  
Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az istenadta valamennyi.  
Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger 
felhői fölött. Talán éppen most kiáltja az egyik gólyafiú:  
– Anyácskám, elfáradtam!  
– Terjeszd ki a szárnyadat – feleli bizonnyal az anyja.  
S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnnyal leng a levegőben. 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 
 

 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 
Újra itt a szeptember, újra kinyitott az óvoda kapuja. A kissé hosszúra nyúlt nyári szünet alatt megújultunk, 

megszépültünk. Megtörtént az épület átvezetékelése, majd festése. A munkálatok szépen haladtak, így időben el is 

készültünk a kezdésre. Köszönjük szépen a fenntartónak, hogy biztonságossá, széppé tették óvodánkat.  

Az új nevelési évet 20 kisgyermekkel indítottuk. Ebből 4 nagycsoportos, 5 középsős és 11 kiscsoportos érkezett 

köztük 5 új pici kezdte meg óvodai életét. Decemberig még hármak csatlakoznak hozzánk.  A beszoktatás 

zökkenőmentesen zajlott, az új kicsik hamar beilleszkedtek, tetszik nekik az új környezet. A szülők is 

segítségünkre voltak, hagyták, hogy mi „irányítsuk” a beszoktatást.  

Természetesen a régi ovisainknak is újra vissza kellett zökkenniük az óvodai életbe, de szerencsére már nagyon 

várták, hogy ismét jöhessenek, így könnyű volt az újra indulás.  

A szeptember nálunk immár hagyományosan a Mihály napi vásárra való készülődésről szól. Idén sincs ez 

másként. Már lázasan dolgozunk a vásári portékák kivitelezésén. A szülők is sokat segítenek az alapanyagok 

beszerzésében. Mindenféle otthon már nem használatos „kincseket” hoznak, amikből szebbnél szebb termékek 

készülnek. A kicsik is lelkesen dolgoznak, részt vesznek minden olyan munkafolyamatban, amiben csak tudnak. 

Emellett persze dalos játékokat, vásári kikiáltókat is tanulunk. 

Sajnos a betegségek már most megtizedelték a létszámunkat, de az éppen nem betegek nagyon sokat dolgoznak 

azon, hogy a vásáron sok finom gyümölcsöt összegyűjthessünk. Az ősz folyamán ezekkel szeretnénk a 

vitaminokat pótolni, a betegségeket megelőzni.  

Kihasználjuk a nyári időjárás utolsó szép napjait és sokat tartózkodunk a szabadban. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy vidám, lelkes kis csoportunk van idén is, sok segítőkész, szintén lelkes szülővel. 

Ebben az évben is sok színes, érdekes programot szeretnénk nyújtani a gyerekeknek és szüleiknek is.  

                                               

                                                                              Csordásné Tamás Ildikó 
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