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Eljött a szép húsvét 

reggele, 

Feltámadásunk édes 

ünnepe. 

Ünneplő ruhákba 

öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s 

virít a virág. 

A harang zúgása hirdet 

ünnepet, 

Egy kismadár dalol a 

zöld rétek felett. 

Tündérország rózsái 

közt gyöngyharmatot 

szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, 

megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől 

megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a 

piros tojások. 

Húsvét van, odakinn 

mosolyog az ég is, 

Adjanak egy ezrest, 

mosolygok majd én is! 

Örömmel és büszkén 

keltem fel ma reggel, 

Hogy meglocsoljalak 

téged sok-sok szeretettel. 

Sok házat bejártam, sok 

virágot láttam, 

De ilyet, mint te vagy, 

sehol sem találtam. Falu végén aranyvessző, 

aranysárga rüggyel büszkélkedő, 

Őz és nyuszi körbeállja, 

tekintetük megcsodálja. 

Gondold azt, hogy én is ott állok, 

és Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánok! 
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Várjuk az érdeklődő horgászokat! 

Mint ahogy arról már hírt adtunk, a helyi horgászok 

kezdeményezése nyomán megalakult a horgászok köre, 

klubja.Eldöntötték, hogy minden hónap második szerdáján 

17 órakor találkoznak az Agroturisztikai 

Központban. Tervben van egy-egy kisfilm megtekintése, 

diskurálás egy-egy témáról, az aktuális hírek 

megbeszélése. Ezekre az alkalmakra minden érdeklődő 

sávolyi pecást várnak. Ne várjon senki meghívót, ha 

érdeklődik a téma iránt, akkor jöjjön! 

Több mint 4,5 millió forint értékű tűzifát osztott az Önkormányzat 

A Képviselő-testület 92/2018.(IX.26.) határozata 

alapján kiosztották a rendelkezésre álló 

pályázaton kívüli tűzifa mennyiséget 

természetbeni juttatás címen. Az osztás a 

legidősebb lakostól Béres Imrénétől (Annus 

nénitől) aki a 91 évét töltötte be, kezdődött és 

életkor szerint visszafelé haladva tartott, a 

legfiatalabbig, Bogdán Györgyig, aki 64 éves. 

Mint ahogy arról már hírt adtunk, az 

Önkormányzat dolgozói kihordták a tűzifát a 

sávolyi lakosság részére. Személyenként 2 

köbméter vegyes tűzifát kaptak a lakosok, egy 

háztartásban élő további személyek 1 köbmétert. 

Az Önkormányzat a Marótvölgyi-csatorna 

munkálatai kapcsán kitermelt fát, valamint az 

elmúlt télen a közfoglalkoztatási program során 

kitermelt saját fakészletét osztotta ki összesen 

162 köbméter mennyiségben. Ezáltal 92 

személyt sikerült fához juttatnunk. 

Köszönet illeti az Országos Vízügyi 

Igazgatóságot, hisz Ők a Marótvölgyi-csatorna 

generál kivitelezői, a Szabadics Zrt.-ét a 

kivitelezésért, valamint a közfoglalkoztatásban 

résztvevő önkormányzati dolgozókat, hisz Ők 

tették konyha késszé és szállították ki a 

házakhoz, a lakosok legnagyobb örömére. 

 

 Senior Örömtánc bemutató 
Nagyon jó szabadidős programot ismertünk meg a senior örömtánc 

foglalkozáson. Némethné Nagy Judit oktató tartott bemutatót a táncból. 

Ez az izületkímélő mozgásforma nagyon hasznos az 50 feletti 

korosztálynak, fejleszti a mozgáskoordinációt, nagyon jó hatással van a 

szellemi frissesség szintentartására. Mindenkinek ajánlható, aki szeretne 

az egészségéért, a fittségéért tenni. Lehetőség van rá, hogy Judit havonta 

egy-egy alkalommal tartson foglalkozást. Kérünk minden érdeklődőt, 

hogy jelentkezzen a könyvtárban a részletesebb információkért!  

 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1677-varjuk-az-erdeklodo-horgaszokat
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1678-toebb-mint-4-5-millio-forint-erteku-tuzifat-osztott-az-oenkormanyzat
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1683-senior-oeroemtanc-bemutato
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 

Az idei január sem hozta meg az „igazi” telet a gyerekek számára. Néhány hópihe ugyan mutatkozott, de arra sajnos 
nem volt elég, hogy a gyerekek igazán kiélvezhessék a téli játékokat. Amikor lehetőség adódott, kimentünk a szabadba 
és figyeltük a természet változásait. Az idei évben is megrendeztük az „Egészségedre!” heteket. Két hétig olyan 
tevékenységeket szerveztünk, amelyek alkalmával a gyerekek elsajátíthatták, mi mindent tehetnek egészségük 
megőrzése érdekében. Zöldségekből, gyümölcsökből vitamin salátákat készítettünk, mézes almát sütöttünk, amit 
jóízűen el is fogyasztottunk. Egy egész hetet szenteltünk arra, hogy a mozgás egészségmegőrző szerepét erősítsük, 
felkeltsük a gyerekek érdeklődését a mozgás fontossága iránt. Minden napra készítettünk egy zenés összeállítást, 
melyre a gyerekek szabadon mozoghattak, táncolhattak. A gyógytestnevelő Odzsi néni idén is fergetegesen jó 
hangulatú órát tartott, melynek alkalmával speciálisan tartásjavító, és állóképesség javító gyakorlatokat végeztünk. Jól 

sikerült a program, mert a télen egész jól bírták a gyerekek, nem sokat voltak 
betegek. 
Februárban az iskolába készülő nagycsoportosaink  a „Balázsolás” szokásával 
ismerkedtek. Ennek jegyében látogatást tettek az első osztályban, ami olyan jól 
sikerült, hogy kedvet is kaptak a tanuláshoz.  
A farsangi készülődés idén is nagyon jó hangulatban zajlott. Feldíszítettük az 
óvodát, készítettünk álarcokat, bohócokat, lufikat fújtunk, különféle ügyességi 
játékokat játszottunk. Hagyományosan húshagyó kedden rendeztük meg a 
jelmezes „télűző” farsangi mulatságunkat. Előadtunk a gyerekeknek egy vicces 

mesét, majd táncoltunk, mulatoztunk. A jó idő megengedte, hogy kivonuljunk az utcára is hirdetni, hogy közeleg a 
tavasz. Az Agroturisztikai Központban vendégül látta két anyuka 
kis csapatunkat fánkokkal. Köszönjük nekik a finomságokat! 
Kellően elfáradva tértünk vissza az óvodába.  
Márciusban a „Víz világnapja” alkalmából megismertettük a gyerekeket 
azzal, miért fontos vizeink védelme. Sétát tettünk a határárokhoz, melynek 
alkalmával egy kicsit betekinthettek a gyerekek a környékünkön folyó 
munkálatokba. A vízmintából akváriumot készítettünk, figyeltük a vízi 
csigákat, vízi növényeket.  
Április első hetében nagyon szép volt az időjárás, a tavaszi virágokat és a 
természet ébredését figyeltük meg a gyerekekkel. Sétáltunk a falu utcáin, 
figyeltük hogyan szépülnek a kertek. Virágokkal díszítettük az óvodát is.  

A húsvéti készülődés ismét lázba hozta a gyerekeket. Megismerkedtek a 
hagyományos húsvéti szokásokkal, verseket, dalokat tanultak. Különféle 
dekorációs dolgokat készítettek és többféle módon ismerkedtek a tojásfestéssel 
is. Sikerült egy különleges, a gyerekek számára nagy élményt nyújtó  sétán is 
részt vennünk, melynek alkalmával nyuszikat simogathattak a bátrak. 
Megfigyelhették a mozgásukat, hogy mit esznek, és hogy milyen selymesen 
puha a szőrük. Köszönjük szépen a szülőknek, akik ezt lehetővé tették! 
A húsvéti ünnepkör zárásaként egy rendhagyó kiállítással egybekötött barkács 
délelőttöt szervezünk a szülőkkel közösen.  
Óvodánk minden dolgozója nevében nagyon boldog húsvéti ünnepet 

kívánok minden kedves olvasónak! 
Csordásné Tamás Ildikó 
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Képviselő-testületi határozatok 
 
163/2018.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irénjegyző 
Határidő: Értelem szerint 
 
164/2018.(XII.12.) 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 
 
165/2018.(XII.12.) 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 
  
166/2018.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 
évi munkájának alapjául szolgáló, jelen előterjesztés mellékletét 
képező munkatervet az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 167/2018.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és Sávoly Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékeltek szerint 
megalkotja.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
168/2018.(XII.12.) 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 2019. december 27. 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 
tovább utalandó összegek kivételével. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, 
továbbá arra, hogy a hitelt és járulékait a 2019. 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 
 
169/2018.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
1945297872 iratazonosító számú támogatói okirat alapján a 
Sávoly 098/1 és 0102 hrsz-ú utakon megvalósításra kerülő 
"Sávolyi feltáróút fejlesztése" megnevezésű beruházás 
megvalósítása érdekében a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-vel 
(székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.) kötendő 
együttműködési megállapodás megkötését az előterjesztéshez 
mellékeltek szerint jóváhagyja.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
170/2018.(XII.12.) 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 2018. 
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 
171/2018.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, a jelenlegi ajánlatot nem fogadja el, 
egyben felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
munkaszervezetét, hogy keressen kedvezőbb megoldást a 
távfelügyelet biztosítására és működtetésére  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. január 16. 
172/2018.(XII.12.) 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: 2018. december 18. 
174/2018.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Sávoly 
Község 2019-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
megtárgyalta és a mellékelt formában azt elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
175/2018.(XII.20.) 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: 2019.01.01-
2019.12.31-ig). 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018.12.28. 
 



6 
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1/2019.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy - a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018.évi L. törvény 3. melléklet I.12.pontja alapján- a 
belügyminiszternek a  Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása 
megjelölésű pályázati kiírására benyújtja pályázatát, amelynek 
keretében vállalja, hogy a pályázat eredményessége esetén  a 
Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló törvényben 
rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 
46.380,- forintban állapítja meg a köztisztviselői  illetményalapot. 
A képviselő-testület, mint fenntartó rögzíti, hogy a költségvetési 
törvényben meghatározott 38.650,- forint összegű illetményalapot 
alkalmazta – a Marcali Közös Önkormányzati hivatal vonatkozásában 
- 2018. július 1-jén. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. január 25. 
 
4/2019.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 
 
5/2019.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő-testület adósságot 
keletkeztető ügyleteket nem tervez, így az Áht. 29/A § alapján 
meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
6/2019.(II.13.) 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 
 
 
 
 
 

 
7/2019.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint 
munkáltatói joggyakorló – a polgármester választása szerint a 2019. 
évre esedékes szabadság-kivétel ütemezését a benyújtott tervnek 
megfelelően engedélyezi. 
A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerinti kivételét – 
előzetesen az alpolgármesterrel egyeztetve - biztosítja a polgármester 
részére.  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 
 
8/2019.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és a Marcali Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Sávoly községet érintő munkáját 30.300 – azaz 
harmincezer-háromszáz - Ft összeggel támogatja.  Felhatalmazza a 
polgármestert a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a 
támogatás tárgyában kötendő megállapodás aláírására. 
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: 2019. március 31. (a megállapodás aláírására) 
                2019. június 30. (a támogatás átutalására) 
 
9/2019.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 
előterjesztéshez mellékeltek szerint jóváhagyja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester (közzétételért) 
Határidő: 2019. március 31. 
 
14/2019.(III.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a Sávoly Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül „A nemzeti és 
helyi identitás erősítése” 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: azonnal  
 
15/2019.(III.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek 
számára a 16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet alapján a civil 
szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és 
rendezvényeihez nyújtható pénzügyi támogatással kapcsolatos 
pályázatról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.  
 
Felelős: Bobek József polgármester 
Határidő: 2019. március 31. (a pályázati felhívás közzétételére)
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Húsvéti mese 
(Levente Péter) 

 
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti zsombékos 
réten élt három festőnyúl: Sára, Karcsi és Piroska. Sára 
sárga festőköpenyben sárga tojásokat festett, Karcsi 
kék köpenyben kékeket, Piroska piros köpenyben 
pirosakat. 
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett a húsvét. A 
zsámbéki tyúkok, nehogy odalegyen a becsület, 
kosárszám hordták nekik a tojást. A tyúkok mögött 
naposcsibék masíroztak. Apró csőrükkel ők is 
tojásokat görgettek. 
A festőnyulak meg festettek, festettek és festettek.  
Lassan az egész rét megtelt száradó színes tojásokkal. 
Minden állat gyönyörködve nézte. A zsombékok alól 
békák bámulták boldogan, a füvek hegyéről csigák 
lesték lelkesen, az ég tetejéről röpködő madarak 
számlálták önfeledten. 
– Hess innen! – kergette Sára a kíváncsiskodókat. – 
Meg ne lássam, hogy valamelyiktek hozzáér a 
tojásokhoz! 
Nem is esett baja egyetlen tojásnak sem. Rendben 
ment minden – egészen addig, amíg Piroska csuklani 
nem kezdett. 
Úgy kezdődött, hogy Piroska elmerülten dolgozott. 
Egyszer csak megállt a kezében az ecset, annyit 
mondott, hogy: – Hukk! – és egy nagyot ugrott. Aztán 
visszahuppant, és akkor azt lehetett hallani, hogy: 
RECCS! 
– Jaj, oda egy tojás! Egy szép piros tojás! – jajveszékelt 
Sára. Karcsi döbbenten hallgatott. 
Piroska mondani akart valamit, de csak annyit tudott 
szólni, hogy: – Hukk! – és ugrott egy újabbat. Megint 
visszahuppant, és megint csak azt lehetett hallani, 
hogy: RECCS! 
Aztán megint: – Hukk! – és megint: RECCS! És: – 
Hukk! – és: RECCS! 
– Állítsd meg, Karcsikám! – könyörgött Sára. – Csinálj 
már valamit! 
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort. 
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát:  
– Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – ám Piroska 
egyre ugrált. Szegény doktor kénytelen volt együtt 
szökdécselni vele. Mikor Piroska azt mondta, hogy: – 
Hukk! – arra mind a ketten felugrottak. A levegőben a 
doktor megnézte Piroska torkát: – Semmi baj, mondd 
szépen, hogy: – Á! – Aztán mind a ketten 
visszahuppantak: RECCS-RECCS! RECCS-RECCS! 
– Semmi baj – lihegte a doktor. – Csak egy kis csuklás! 
– és elszelelt. 
Piroska meg folytatta: – Hukk! – RECCS!... – Hukk! – 
RECCS!... 

– Jaj nekünk, nem marad tojás! – siránkozott Sára. – 
Ilyen szégyent! Csinálj valamit, Karcsikám! 
Karcsi a homlokára csapott: – Sót ide! – mert a 
nagymamájától hallotta egyszer, hogy a só jó a csuklás 
ellen.  
– És citromot ide! – kapott észbe Sára is, mert a 
dédmamájától hallotta, hogy a citrom jó a csuklás 
ellen. 
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A 
harangozótól kapott egy kis sót. Fordult, és nyargalt 
vissza máris a zsombékos rétre. 
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A 
gondnoknénitől kapott egy fél citromot. Rohant vissza 
ő is Piroskához. 
Piroska megnyalta a sót, és csak annyit mondott, hogy: 
– Hukk! – majd ugrott egyet: RECCS! 
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit 
mondott, hogy: – Hukk! – és megint ugrott egyet: 
RECCS! 
– Ó, egek! – keseredett el Sára. 
– Végünk van! – jelentette ki Karcsi. 
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. 
Elrejtőzött a bokrok között, és bajszát nyalogatva 
figyelt. 
– Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... 
Az túl izmos! A pirosat?... Az túl ugrálós! A sárgát?... 
Az az ijedtségtől egészen elgyöngült... Az jó lesz! – és 
kúszni kezdett Sára felé. 
– Sára éppen könyörgőre fogta a dolgot: – Állj meg, 
állj meg, Piroskám! – Állj meg, mert megesz a szégyen! 
– Miért a szégyen? Inkább majd én! – vigyorodott el a 
róka. Abban a pillanatban Piroska minden addiginál 
magasabbra ugrott és meglátta a rejtőzködő ravaszdit. 
– Róka! Róka! – kiáltotta, és az ijedségtől menten elállt 
a csuklása. 
– Menekülni! – kiáltotta Karcsi, mire mindhárman 
futni kezdtek. Zsámbék felé vették az irányt. 
A róka nem merte a városig követni őket, mert félt, 
hogy a zsámbéki polgárok kiporolják a bundáját. 
– Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek! 
– gondolta, és sebtében eltakarodott. 
Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék 
akkor vállukra ültették Piroskát, és úgy vitték vissza a 
zsombékos rétre, mint a nap hősét. Piroska már nem 
csuklott, csak örömében szipogott egy kicsit. 
Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, 
különösen húsvét táján, nézzetek jól körül: talán 
meglátjátok a három festőnyulat. De óvatosan 
keresgéljetek, nehogy egy száradó színes tojásra 
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Könyvtári programok gyerekeknek a tavaszi 
szünet ideje alatt 

Április 23-án kedden 9 órakor filmvetítés 
Április 24-én szerdán 13 órától játék, internet, 

szabadfoglalkozás 
Április 25-én csütörtökön 10 órától kézműves foglalkozás 

Gyere el és érezd jól magad! 
Találkozzunk a Könyvtárban! 

 

lépjetek!  

 
 
 
 

 

Tájékoztatás a helybeni vérvételről 
 

Többen tapasztalhatták, hogy a háziorvosi szolgálat által végzett 
vérvétel ez év január óta nem működik az eddig 
megszokottakhoz képest, hisz mindenkinek Marcaliba kell 
mennie a vérvételre. 
2019. január 1-től a Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali 
telephelyén nem biztosítanak kémcsövet a háziorvosoknak a 
helyi vérvételekhez. A háziorvosok a betegekre való tekintettel 
vették le a vért, szívességet téve ezzel az ellátott körzetek 
lakosainak. A vérvétel, mint alapellátás, a kórház feladatai közé 
tartozik, hisz a finanszírozást is ők kapják utána.  
Jelzés érkezett az Önkormányzatunk felé a lakosság részéről a 
vérvétel megszűntéről, ezért tájékoztatást kértünk 
háziorvosunktól, Dr. Duró Ildikótól. 

 Egyeztetve vele, a legutóbbi kistérségi ülésen szóba hoztuk a problémát, és kiderült, hogy ez a Marcali 
Kistérség összes háziorvosi körzetében probléma.  
Sütő László a Marcali Kistérség elnöke felvállalva a kérdést, elindította a helyzet megoldásának folyamatát, 
megbeszélést kezdeményezett  Dr. Moizs Mariann PhD Főigazgató Asszonnyal.  
Reméljük, hogy a megbeszélés megfelelő fogadtatásra talál és visszaáll a régi rend lakosságunk 
megelégedésére.  

Bobek József 
polgármester 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
- 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Bogdán Imre (élt 63 évet) 

Gombócz Nándorné Simon Mária (élt 82 évet)

A tavaszi-nyári  
időszakban is elindítjuk a  

KönyvtárMozi 

szolgáltatásunkat.  
 

A részletes programról 
érdeklődjenek a 

könyvtárban! 
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Az elmúlt téli időszak a Marótvölgyi csatornánál is pihenő időszak volt. Viszont a fagy elmúltával, a jó idő 
eljövetelével megindultak a munkák. Elkészültek a kisebb hidak és nekiálltak a nagyobb, erősebb átkelő 
elkészítésének is. A képek az elmúlt hetekben készültek. 
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Értesítés ügyfélfogadási rend változásról 
 

 

Kutyaoltás és chipezés 
Április 17-én volt a kutyaoltás a községben. Nagyon sokan éltek a 
házioltás lehetőségével és hívták a doktor urat házhoz. Dr. Kádár 
Tamás hatósági állatorvos elmondta, hogy most is vannak olyanok, 
akik nem oltatják be a kutyájukat. Kérünk mindenkit, hogy ne 
maradjon el az oltás, próbálják meg beiktatni ezt a költséget. 
Általában tavasszal, áprilisban szokta az ebeket szúrni, lehet rá 
számítani, mindenki ütemezze erre az időszakra a költségét! 
Mindenkinek az az érdeke, a kutyának is, a gazdának is, ha 
megkapják az ebek a szurikat. A pótoltás időpontjáról a 
későbbiekben tájékoztatjuk a kutya tulajdonosokat. 
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Rendhagyó Padlás előadás 
Szombaton egy rendkívüli előadásnak voltak résztvevői a meghívott vendégek. Az Imre Sándor 
Szeretetszínház a Padlás című előadást játszotta. A meghívottak között a Nemeskisfaludi Szeretetotthon 
lakói és a társulat mindennapjait segítő támogatók, barátok és rokonok is ott voltak. A színház missziója, 
tevékenységének fontos része, hogy sérült emberekkel együtt játszanak. Ez most is így történt, hiszen az 
otthon lakói közül többen is szerepeltek az előadott darabban. Külön öröm és megtiszteltetés volt a 
színészek és a közönség részére, hogy az előadást megtisztelte jelenlétével Szalay-Bobrovniczky Vince, a 
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Az államtitkár úr elmondta, hogy nagyon 
nagy hatással volt rá az előadás, nagyon pozitívan értékelte a magas színvonalú előadást. Nagyon jó 
kezdeményezésnek tartja a fogyatékkal élőkkel együtt játszást, és támogatja a színházat. Sok lehetőség, 
fejlesztési mód van ezen a területen, amit a társulatnak is érdemes kihasználni például pályázatokon való 
részvétellel. Kiemelte azt is, hogy nagyon dicséretes dolog ilyen kis településen, mint Sávoly, lehetőséget és 
helyet adni a társulatnak és ezzel lehetőséget biztosítani a lakosságnak is a kikapcsolódásra és a sérült 
emberek támogatására. 

 

 
Szépül a falu 
Felújításra kerülnek a szelektív hulladékgyűjtők kerítései. Már nagyon megviselte őket az időjárás, 
elkorhadt a fakerítés. A Templom előtti járdaszakaszra új, fából kivájt virágtartók kerültek. Várják a jó időt 
és hogy minél előbb virág kerülhessen beléjük. Kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak a közös értékekre, ne 
rongáljunk, ne szemeteljünk! 
 

 

 

Fergeteges Oszkár! 
 

Az Imre Sándor Szeretetszínház 
második bérletes előadása az Oszkár 
című vígjáték volt. A társulat ismét kitett 
magáért. A közönség ismét egy szuper 
előadást láthatott. Mindenkinek nagyon 
tetszett, a közönség nagyon jól érezte a 
magát. Feltöltődve, kikapcsolódva 
indultak el haza.   
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1696-rendhagyo-padlas-eloadas
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1702-szepuel-a-falu
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Sávolyon is TeSzedd napok! 
Sávoly község is csatlakozott az országos 
TeSzedd felhíváshoz, így összeszedésre került az 
utak mellett a sok elszórt hulladék és 
megpróbáltuk felszámolni a község területén lévő 
illegális szemét lerakóhelyeket is. 10 ember vett 
részt az akcióban, központilag kaptunk zsákokat 
és kesztyűket a munkához. 
400 zsák tellett meg. Igen, jól olvassák. 400 zsák! 
Ezt a mennyiségű szemetet valakik idehozták! 
Sávolyon nagy az átmenő autóforgalom. A község 
elhelyezkedéséből adódóan a Nagykanizsa-
Balaton, és Nagykanizsa-Marcali útvonalak szelik 
át, ami ebből a szempontból nagyon sok 
problémát okoz. Szinte napi szinten találni újabb 
és újabb lerakott szemétkupacokat, gondosan 
összecsomagolt szemeteszsákokat, kidobott 
autógumit, haszontalanná vált és szükségtelen 
háztartási dolgokat, épület és ház bontásából 
származó mindenféle törmeléket, anyagokat. Aki 
lerakja az út mellé ezeket a hulladékokat, vagy a 
bezsákolt szemetet, az mit gondol? Miért 
gondolja, hogy ott jó helyen van?  

Akkor lehetne talán változtatni ezeknek az 
embereknek a magatartásán, ha beleláthatnánk a 
fejükbe és az alapján megértethetnénk velük, 
hogy a természeti környezet, az utak melletti 
területek nem szemétlerakó helyek! 
Csak egy példa a rendszeres szemetelésre a 
Sávoly-Somogysámson úton. Akinek van pénze 
heti több alkalommal gyorséttermi autósmenüt 
finanszírozni, annak legyen annyi intelligenciája, 
hogy az étkezés után megmaradt csomagolást 
nem az út mellett dobja ki az autó ablakán a 
nádasba, hanem egy szemétgyűjtőbe teszi 
valamelyik községben, vagy városban. 
Az is felháborító, hogy a sportpálya öltözőjét 
valaki, vagy valakik szemétlerakónak használták 
és telehordták mindenféle maszattal. 
Lenne mit változtatnunk nekünk embereknek a 
sok-sok eltévelyedett fejben! 
Szeretném hinni, hogy a törvényi szigorítás 
megoldás lehet. Egyik megoldás talán. 
 

Pálfi Lászlóné
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1707-savolyon-is-teszedd-napok
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Kiosztották a szociális tűzifát is 
Sor került a szociális tűzifa kiosztására is. A Képviselő-testület döntése értelmében 47 személy 

kapott, így összesen 55 
köbméter tűzifa került 
kihordásra. A 

közfoglalkoztatásban 
résztvevő munkások ezt a 
famennyiséget is 
kályhakészre feldolgozták, 
ezzel is könnyítve a 
rászoruló személyek dolgát. 

 

 

Programlehetőségek és látogatók a könyvtárban 
Mint ahogy azt már megszokhatta az érdeklődő lakosság, igyekszünk a könyvtárban minden 
korosztály számára érdekes, kreatív és szórakoztató 
programokat szervezni. 

A szombati 
nyitvatartásokkal is azt 
céloztuk meg, hogy a 
gyerekeket értelmes és 
érdekes programokkal 
várjuk. Ezekre 

felkészültünk, 
előkészítettük a délelőtti foglalkozásokat. Sajnálatos, hogy nem érdeklődtek a lehetőségek iránt.  
A számítógépek használata népszerű, mindig ülnek gyerekek a gépek előtt, de a többi lehetőség 
iránt nem érdeklődnek. 
Terveztünk palacsintás délelőttöt, mozizást, kézműves foglalkozást. Vártunk minden általános és 
középiskolás fiatalt! Sajnos hiába! 
A felnőtteknek folyamatos a horgoló szakkör, ahol szebbnél szebb alkotások születtek. Működik a 
horgászok klubja, ami szintén kitűnő lehetőség a kikapcsolódásra, a beszélgetésre, a tanulásra. 
A felnőtt korosztálynak is tervezünk vesszőfonás tanulást, filmvetítést, és más érdekes programokat. 
Sajnálatos módon az ő körükben is nagy az érdektelenség. 
A programlehetőségekről tájékozódhatnak honlapunkon, a facebook oldalunkon és a községben 
kihelyezett hirdetőtáblákán, szórólapokon!  

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókról 
Ország szerte 2886 településen összesen több mint 370 ezer, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó magyarországi 
háztartás kaphat egyenként 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot a téli 
rezsicsökkentés keretében, erről döntött a kormány 2018-ban. 
Ez Sávolyon is megvalósul az elkövetkező hetekben. Sávoly Község 
Polgármestere összehívta az érintett lakosokat (negyven főt, háztartást 
érintő kérdés) és tájékoztatást adott a lehetőségekről, válaszolt a feltett 
kérdésekre. Ebben a programban az Önkormányzatnak közvetítő 
szerepe van, tájékoztatja a lakosságot a szükséges tennivalókról a téli 
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozatban foglaltak alapján. A leadott igényeket 
összesítették. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az előzetesen leadott tüzelőanyag igényt a lakosság egyszer 
módosíthatja, így változtathat az igényelt támogatáson. Ezt a Módosító nyilatkozat kitöltésével és 
aláírásával tehetik meg az érintett lakosok. Sokan éltek a lehetőséggel. 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1684-osztjak-a-szocialis-tuzifat-is
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1686-programlehetosegek-es-latogatok-a-koenyvtarban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1682-tajekoztato-es-nyilatkozat
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Felújítások az Önkormányzat épületében 

A tél folyamán az Önkormányzat épületében is munka folyik. Uhlar 
István karbantartó munkája nyomán megújultak a szociális 
helyiségek korhadt, ősöreg ablakai. Kijavította a vizesblokk 
vezetékének hibáit, a kifolyókat és kifesti a helyiségeket. Az 
Önkormányzat fontosnak tartja és költ is rá, hogy az épület állaga 
megmaradjon, ne romoljon. A folyamatos belső karbantartással 
mindez megvalósítható.  

 

A Kiskondás Együttessel farsangoltunk 
Jó hangulatú, fergeteges koncertet adott ma a Kiskondás Együttes a színházteremben. Kicsik és 
nagyok is nagyon-nagyon jól érezték magukat a színes, interaktív programon. A koncert az 
önkormányzat és a KSZR közös rendezésében valósult meg. Ez egy plusz programlehetőség volt a 
könyvtárunk számára, melyet a KSZR azért biztosított, hogy a tavalyi sikeres munkánkat így is 
elismerje. Köszönjük a támogatást és a lehetőségeket Sávoly Község Önkormányzatának és a KSZR 
munkatársainak is! 
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