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Devecsery László:  
Ki segít a nyuszinak? 

 
 – Közeleg a húsvét, s én éppen most törtem el a kezemet! – 
sóhajtott a nyuszi  – Hogyan fogok én így hímes tojásokat 
festeni… 
Ebben a pillanatban kopogtattak. 
–Tessék belépni!  
Egy kisfiú és egy kislány volt a látogató. Julcsi és Máté: 
mindketten óvodások, s már napokkal ezelőtt elhatározták, 
hogy meglátogatják a húsvéti nyuszit.  
Kedvesen köszöntötték egymást. Nagy volt az öröm. A 
gyerekek csodálkozva nézték a nagy-nagy kötést a nyuszkó 
kezén.  
–Hogy’ tudsz bekötött kézzel hímes tojást készíteni?  
–Törött kézzel hogyan tudnék… Kesergek is eleget 
miatta…  
– Ne keseregj, majd mi segítünk!  
Nyuszi könyvtárából előkereste a Húsvéti hímes című 
könyvet. Sok-sok mintát találtak benne.  Hamarosan 
munkához is láttak. Nyuszi irányításával készültek a 
szebbnél szebb hímes tojások.  
– Örülnek majd a gyerekek! – lelkendeztek mindannyian.  
Ettől a naptól kezdve Julcsi és Máté minden délután 
meglátogatta a nyuszit. Mire elérkezett a húsvét, a tojások 
is elkészültek, s nyuszi kezéről is lekerült a kötés.  
– Köszönöm a segítséget! Most már magam is 
boldogulok…  
Vidám kedvvel köszöntek el egymástól. Jó érzéssel, könnyű 
szívvel várták húsvét vasárnapját.  Kiszaladtak az udvarra. A 
fák és a bokrok alatt mindenütt hímes tojások…  
Az egyik fa tövében két óriási csokoládé nyuszi üldögélt. 
Mellettük két hatalmas csoki tojás.  Julcsi és Máté 
titokzatosan egymásra mosolygott. Az udvar kerítése mögül 
mintha nyuszi-nevetést lehetett volna hallani. 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 
 

A Sávolyi Gyerekek Klubjának az elmúlt három hónap is mozgalmas időszaka volt. Minden 
szombaton tartottunk foglalkozást. Kézműveskedtünk, játszottunk, filmet néztünk, 
beszélgettünk. Van egy kisebb létszámú lelkes csapat, akik minden alkalommal jönnek. Azért 
dolgozunk, hogy a gyerekek változatos, szórakoztató programokon tudjanak részt venni. 
Szeretnénk, ha mindig sokan lennének. Jó lenne, ha többen is kihasználnák a lehetőséget és 
jönnének a szombatonkénti gyerekprogramokra. Szívesen látjuk az anyukákat, apukákat, 
nagyszülőket is! Szeretnénk, ha ezek az alkalmak családi programokká is válnának! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 
 
 

 
A felnőttekre is gondoltunk, amikor összeállítottuk az Agroturisztikai Központban a 
programjainkat, a lehetőségeket. Januárban csuhéval dolgoztunk, edény alátétet 
készítettünk. Februárban lelkes, tanulni vágyó csapattal és nézőközönséggel 
kezdtük el a kosárfonó szakkört. Az első feladat a vessző szétválogatása volt, azután 
jöhetett a kosár aljának készítése. Ezzel mindenki végzett és elkezdhettük az 
oldalvesszők befűzését. Gombócz Nándor bácsi nagyon türelmes tanítónk volt. 
Szükség is volt a türelmére. Ennek ellenére ő mindenkit csak dicsért és bíztatott. 
Négy alkalommal találkoztunk és elkészültek a kosarak is. Köszönjük Nándor 
bácsinak, hogy eljött hozzánk és segített a kosárfonás alapjait megtanulni. 
Reméljük, hogy ősszel tudjuk majd folytatni a tanulást és megmaradó tudást 
tudunk szerezni. Próbálunk olyan foglalkozásokat, programokat szervezni, hogy 
minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelőt.   
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Ajándék könyveket sorsoltunk a könyvtárban 
Azokat az olvasóinkat és családtagjaikat vártuk a könyvtárba erre a programra, akik 2016. 
decemberében kölcsönöztek a könyvtárból könyvet. Korosztályonként sorsoltunk egy-egy 
könyvcsomagot. Nagyon örülünk, hogy majdnem mindenki el tudott jönni. A felnőtteknél 
Szakács Imréné és Uhlár Istvánné örülhetett az ajándéknak. A felsősök közül Kócza Pálma 
nevét húztuk ki, az alsósok közül Egyed Hanna, Fazekas Kitti és Uhlár Zsófia kapott egy-egy 
könyvet. Mindenkinek gratulálunk és reméljük, hogy ezután is rendszeresen találkozunk a 
könyvtárban! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2017-ben is rendszeresen frissülő, 

 hetente megújuló folyóiratpolc várja az olvasókat. 

15 féle újság jár a könyvtárba. 

Többek között kertészet, lakáskultúra, főzés,  

szabadidő, tudományos témájúak is. 

Mindenki megtalálhatja az érdeklődésének, 
korosztályának  

megfelelő olvasni valót. 

 

Várunk mindenkit a könyvtárban! 

 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1262-ajandek-koenyveket-sorsoltunk-a-koenyvtarban
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Képviselő-testületi határozatok 

 
159/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselő-testület 2017. évi munkatervét megtárgyalta, azt az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
160/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját 
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában 
elfogadja. 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
161/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
KOSZESZ Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes 
elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásról szóló 2016. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
162/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 

1.) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy - a Marcali Városi 
Önkormányzat által kiírt pályázati eljárás alapján – a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást biztosító 
közszolgáltató a Koszesz Kft. (székhely: 8700 Marcali 
Táncsics u. 20.). 

2.) A Képviselő-testület a megkötendő közszolgáltatási 
szerződést a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában 
elfogadja, a következő főbb tartalommal: 

a) a közszolgáltatási szerződés időtartama: 5 év 
(2017. január 1-től 2021. december 31-ig); 

b) a szerződés időtartama alatt a díjtételek 
emelésére a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint évente egy ízben, a közszolgáltató 
előterjesztésére kerülhet sor. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Bobek József 
István polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
aláírására, illetőleg az egyéb kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
163/2016.(XII.14.) 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  
 
 
 
 

164/2016.(XII.14.) 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 
165/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1811/2016. számú 
törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal - 
az Eatv. 5 § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt ellátás 
kivételével - egyetért, de a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében felhatalmazza Bobek József István polgármestert, 
hogy a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére 
határidő hosszabbítást kérjen. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
166/2016.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: képviselő- testület) a Somogy Megyei 
Kormányhivatal SOB/03/1251-4/2016. számú tájékoztatást 
kérő levelére válaszul az alábbi döntést hozza.  
A képviselő- testület az egészségügyi alapellátási feladata 
részeként a fogászati alapellátás biztosítása érdekében társulási 
megállapodást kötött a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulással (a továbbiakban: Társulás). A Sávoly települést is 
magában foglaló, vegyes, III. számú fogászati alapellátási 
körzet feladata ellátásának biztosítása érdekében a Társulás 
több intézkedést tett és tesz folyamatosan. A Társulás az 
ellátás szünetelését az egészségügyi államigazgatási szervnek 
határidőben bejelentette. 
A képviselő- testület felhatalmazza Bobek József István 
polgármestert arra, hogy az egészségügyi államigazgatási 
szervtől és az általa folytatott korábbi gyakorlat szerint 
tájékoztatást kérjen a Tárulástól a fogászati feladat ellátásának 
biztosítása érdekében tett intézkedésekről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
2/2017.(I.18.) 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 
2017.(I.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bobek 
József István főállású polgármester illetményét 2017. január 1. 
napjától kezdődően az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja és a 
Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján 398.900 Ft-ban – azaz 
háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forintban –, 
költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdésére tekintettel havi 
bruttó 59.835 Ft-ban - azaz ötvenkilencezer-
nyolcszázharmincöt forintban - állapítja meg.  
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző  
Határidő: értelem szerint 



 
 
 

4/2017.(I.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres 
György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2017. január 1. napjától bruttó 179.491 Ft helyett – Béres 
György alpolgármester Mötv. 80. § (2) bekezdése szerinti 
írásbeli lemondására tekintettel – havi bruttó 55.000 Ft-ban – 
azaz ötvenötezer forintban –, költségtérítését az Mötv. 80. § 
(3) bekezdésére tekintettel havi bruttó 8.250 Ft-ban - azaz  
nyolcezer-kétszázötven forintban - állapítja meg.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
5/2017.(I.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Marcali Város Önkormányzata, mint a 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal székhely 
önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú) felhívásra.  
Felelős: Bobek József István polgármester  
Határidő: 2017.február 1. 
6/2017.(I.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzata a Sávoly, Rákóczi u. 22. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti kérelmet megtárgyalta. 
Felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalt az ingatlan 
állapotának felmérésére. A Hivatal nyilatkozzon írásban, hogy 
az ingatlan lakható-e. Ha nem lakható, akkor pedig árazott 
költségvetéssel alátámasztva nyilatkozzon arról, hogy milyen 
munkálatok elvégzésével lehet lakhatóvá tenni.  
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 
Határidő: 2017. február 15. (soron következő képviselő-
testületi ülés időpontja) 
14/2017.(II.08.) 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 
15/2017.(II.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a Sávoly 
Község Önkormányzata a VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16. 
azonosítószámú Külterületi helyi közutak fejlesztése,  
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
elnevezésű pályázati felhívására az előterjesztés szerint 
pályázatot nyújtson be "Sávolyi feltáróút fejlesztése" címen, amely 
keretében a Sávoly 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése a 
pályázati cél.  
Felhatalmazza Bobek József István polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, a 
pályázatot benyújtsa, és nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerződést aláírja és az előírások szerint a pályázatot 
megvalósítsa. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

16/2017.(II.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a Sávoly 
Község Önkormányzata a VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16. 
azonosítószámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
elnevezésű pályázati felhívására pályázatot nyújtson be 
"Sávolyi feltáróút fejlesztése" címen, amely keretében a Sávoly 
098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése a pályázati cél az 
alábbiak szerint: 
A projekt összes költsége (a projektnek a támogatás 
szempontjából elszámolható költsége): bruttó 52 216 461 
HUF (nettó 41 115 324 HUF) 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő 
számszerű összege és forrásai:  
bruttó 7 832 469 HUF (nettó 6 167 298 HUF). 
A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás 
összege: bruttó 44 383 992 HUF (nettó: 34 948 025 HUF). 
Sávoly Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő 
összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
18/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta. 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: 
 
Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési 
évet követő három évre várható összegének bemutatása 
 

Megnevezés Sorszám 

  

Saját bevétel, és adósságot 
keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség 
a tárgyévet követő 

Saját bevételek   tárgyév 1.év 2.év 3.év 

Helyi adók 1 22400 23000 23000 23000 

Osztalékok, üzemeltetési díjak 2 2550 2600 2600 2600 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 100 100 100 100 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni érétkű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 4 3266 3000 3000 3000 

Saját bevételek összesen (1+….+4) 5 28316 28700 28700 28700 

Saját bevételek( 5.sor) 50%-a 6 14158 14350 14350 14350 

Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7     

Felvett hitel, és annak tőketartozása 8     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
kötvény 9     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (6-7) 10 14158 14350 14350 14350 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 



 
 
 
 

 
19/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint 
munkáltatói joggyakorló – a polgármester választása szerint a 
2017. 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 
20/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
A Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017/2018-as tanévre vonatkozóan tervezett iskolai felvételi 
körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
A képviselő-testület továbbra is javasolja, hogy a sávolyi 
általános iskola beiskolázási körzetébe a 2017/2018-as 
tanévben Szőkedencs község is tartozzon bele.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. február 15. 
21/2017.(II.15.) 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. március 31. 
22/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat települési karbantartói 
álláshelyének pályáztatásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt 
formában jóváhagyja. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint munkáltatói joggyakorló felkéri a 
Polgármester Urat, gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről a pályáztatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. 

Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
23/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta. Egyetért a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásával oly módon, 
hogy 31.260 – azaz harmincegyezer-kétszázhatvan - Ft 
keretösszeget különít el költségvetésében a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sávoly községet érintő 
tevékenységének támogatására. Felhatalmazza a 
polgármestert a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal történő megállapodás aláírására és az eseti 
igénylések elbírálására. 
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

27/2017.(II.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az EFOP-3.9.2-16 „Humán 
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat 
benyújtását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a partner települési önkormányzatok 
részvételével kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt 
konzorciumi megállapodás megkötésére, valamint a 
konzorcium vezetőjét a pályázat benyújtásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
155/2016.(XII.07.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Sávoly, Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, Szőkedencs, Tapsony és 
Nagyszakácsi települések részvételével szennyvíz-
elvezetési agglomeráció kerüljön kialakításra Sávoly 
központtal a 379/2015.(XII. 08.) Korm. rendelet 
alapján azzal, hogy az agglomeráció kialakításához 
kapcsolódó valamennyi költséget – ideértve a Sávoly 
Községre eső részt is - Somogyzsitfa, Somogysámson, 
Csákány, Szőkedencs, Tapsony és Nagyszakácsi 
Községek Önkormányzatai fizetik meg. Sávoly 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
agglomeráció kialakítása érdekében az érintett 
településekkel együttműködik. Az együttműködés 
célja a települési szennyvíz-elvezetés és a szennyvizek 
biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a települési 
szennyvíz ártalommentes elhelyezésének 
megvalósítása. Sávoly Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. szakmai segítségével kerüljön 
sor az agglomeráció kialakítási kérelem benyújtására. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az érintett hat település nyilatkozataiban 
foglaltakkal egyetért, miszerint a vonatkozó pályázat 
benyújtásához (KEHOP-2.2.2.), illetve a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó valamennyi költséget – 
a Sávolyra (mint agglomerációs központra) eső 
költségeket is ideértve – Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, Szőkedencs, Tapsony és 
Nagyszakácsi agglomeráció tag települések a köztünk 
létrejött megállapodás szerinti arányban 
egyetemlegesen vállalják. Sávoly Község 
Önkormányzata a csatlakozáshoz további feltételek 
nélkül hozzájárul. 

3. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a települések becsatlakozása után az 
üzemeltetési költségek lakosságszám arányosan 
számított Sávoly településre eső részét vállalja.  

4. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyúttal felhatalmazza Bobek József István 
polgármestert az agglomeráció kialakításához és a 
becsatlakozás megvalósulásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Bobek József István 
Határidő: értelem szerint 
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156/2016.(XII.07.) 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 2017. 
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 2017. 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 
157/2016.(XII.07.) számú képviselő-testületi határozat: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017. január 
1-jétől történő csatlakozási szándékát támogatja. 
Felelős: Bobek József István 
Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Megkezdődtek a községben a tavaszi szezonális munkák. 9 embert vett fel az Önkormányzat, 
akik megkezdték a falu kaszálását, a közterek tisztántartását.  
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A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás értesíti a Kedves Szülőket,  
hogy a 2017/2018 nevelési évre  

az óvodai beíratások ütemezése 
az alábbi időpontokban történik: 

 

 

Szedervirág Óvoda 
8732 Sávoly, Kossuth utca 5. 

 
2017. április 27 – 28.  

(csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig 
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Beszélgetés Bojcsuk Imréné Ágival, községünk védőnőjével 
 

Bojcsuk Imréné Ági 2012. február 1-től látja el a 
védőnői feladatokat Sávolyon. A beszélgetés 
aktualitását egy örömteli hír jelenti. 
 
-Hallottam, hogy 13 terhes kismamát tartasz nyilván 
napjainkban. Igaz ez? Ezek a babák mind Sávolyra fognak 
születni? 
-Igen, a körzetben 13 terhes kismama van, viszont Sávolyon 

hat terhes van mostanság, tehát hat kisbaba fog születni Sávolyra. 
-Az eltelt időszakban már biztosan megismerted a falut, az embereket Sávolyon. Hogy érzed itt 
magad? 
-Jól érzem magam. Az emberek kedvesek, barátságosak, úgy érzem elfogadtak. Bár nem 
vagyok teljesen idegen, hiszen huszonegynéhány éve már helyettesítettem itt. Most az akkori 
gondozottaim a szülők. 
-Az elmúlt öt évben hány kisbaba született, akiket te gondoztál, felügyeltél? 
-Összesen 18 születés volt ez alatt az idő alatt. Azóta egypáran már el is költöztek.2012-ben 
például 1 baba született, 2016-ban viszont 6. 
-Tudom, hogy nem csak a kicsi babák felügyelete a feladatod, hanem ennél sokkal összetettebb 
a dolgod. Mi is pontosan a munkád lényege? 
-Ha nagyon szűkszavú akarok lenni, akkor várandós anyák és 0-6 évesek gondozása, valamint 
vegyes körzet lévén iskola egészségügyi feladatok ellátása. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadási 
alkalmakkor és a családlátogatások során gondozásba veszem a terheseket, tájékoztatom őket a 
szükséges vizsgálatokról, vezetem a gondozási könyvet. Mindezek mellett életvezetési 
tanácsokat is adok, tájékoztatom őket a szociális juttatásokról, segítek az igénylésben. 
Felkészítem a terheseket a szülésre, a csecsemők fogadására. Gondozom a gyermekágyast, az 
újszülöttet. Szervezem a védőoltásokat. A gyermekeket iskoláskoruk végéig gondozom. Minden 
korosztálynak meg vannak a maga jellemzői. Nemcsak az anyukákat és a gyermekeket 
gondozom, hanem az egész családot. Fontos feladatunk a nővédelem, ezen belül felhívjuk a 
figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. 
Az iskolában osztályonként szűrővizsgálatokat végzek, egészségnevelési órákat tartok. Fontos 
része munkámnak a kapcsolattartás, az együttműködés a háziorvossal, a gyermekjóléti 
szolgálattal, a különböző szervezetekkel, az önkormányzatokkal és a népegészségügyi 
intézettel. 
Mindezek mellett nagyon sok az adminisztráció, minden történést dokumentálni kell. A 
gondozási terveket, jelentéseket rendszeresen írni kell. Összetett a munkám, az emberekkel 
való foglalkozás mellett a papírmunkából is bőven van, de éppen ezért is szeretem, mert nem 
egyhangú. 
 
Tudom, hogy mostanára már te is kétszeres nagymama vagy, hiszen két kicsi gyönyörű unokád van, egy kisfiú és egy 
kislány. Gratulálok hozzájuk és nagyon jó egészséget kívánok neked, hogy minél többet tudjál velük lenni és szeretni 
őket!  Munkádban pedig további eredményes tevékenységet kívánok, mindannyiunk megelégedésére! Köszönöm a 
beszélgetést! 

Pálfi Lászlóné 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1260-beszelgetes-bojcsuk-imrene-agi-vedonovel
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2017. március 20. óta új munkatárssal találkozhatnak a hivatalban. Pozsgai Krisztina 
fogadja a lakosságot és látja el a teendőket az ügyfélfogadási időben. 

 
 

Kértem őt, hogy mutatkozzon be pár mondatban. 
Teszem ezt azért, hogy a sávolyi emberek jobban 
megismerhessék és ismerősként köszönthessék, 
ha betérnek ügyet intézni a hivatalba.  
 
- Szeretettel üdvözlöm a falu lakóit, Pozsgai Krisztina 
vagyok, és Marcaliban élek a családommal. Két felnőtt 
lányom van, akik a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tanulnak.  
Előző munkáim során is emberekkel foglalkoztam, 
igaz más területen. Nap, mint nap problémák 
megoldása volt a feladatom, ami nem okozott 

nehézséget, mivel könnyen alakítok ki kapcsolatokat, hamar megtalálom a közös hangot az emberekkel.  
Remélem a falu lakóival is hasonlóképpen lesz. Megpróbálom a hozzám fordulók problémáit 
maximálisan intézni és elrendezni. 
- Mikor fogadod az ügyfeleket és milyen ügyekkel lehet hozzád fordulni? 
- Az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig van, pénteken a Marcali Önkormányzaton dolgozom. 
Minden olyan ügyben tudok segíteni, ami önkormányzati hatáskörbe tartozik, pl. szociális kérelmek 
beadása, nyomtatványok kitöltése, stb. Várom szeretettel a sávolyi polgárokat. 
  
Köszönöm szépen olvasóink nevében is a válaszaidat. 
Jó munkát kívánok, és kívánom, hogy minél előbb itthon érezd magad nálunk, Sávolyon!  

Pálfi Lászlóné 
 

Új program az Agroturisztikai Központban! 
 

Várjuk a község idősebb lakosságát régi magyar filmek vetítésére! 
Minden hónap második szerdáján 17 órától szervezzük a vetítést. Akinél szükséges, 
annak megoldjuk a szállítását is! A film mellé egy kis sütemény, egy tea, egy kávé, 

és indulhat a matiné délután!  
Utána pedig egy kis beszélgetés, csevej a kortársakkal! 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel! 
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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 

Szíjártó Csabáné Ági válaszol a kérdésekre. Ő 2017. március 1-óta dolgozik 

az Agroturisztikai Központban. Az ő foglalkoztatását az Országos Széchenyi 

Könyvtár pályázata és az általuk biztosított teljes finanszírozás teszi lehetővé. 

Nagy segítség a munkája, az itt léte. Reméljük, hogy válaszai alapján jobban 

megismerjük őt is és bizalommal, nagyobb bátorsággal tudnak hozzá fordulni 

a kérdéseikkel, kéréseikkel, ha betérnek az Agroturisztikai Központba. 

1.) Mi volt élete legfelejthetetlenebb, legemlékezetesebb pillanata, eseménye, amit szívesen újra átélne? 

- Amikor megtudtam, hogy babát várok, ráadásul kisfiút. 

 

2.) Mi volt a legfájóbb esemény az élete során? 

- A nővérem szív műtét alatt meghalt 7 évesen, ezután nekem nagyon hiányzott. 

 

3.) Melyik a kedvenc könyve? Miért épp ez? 

- Kedvenc könyvem nincs. Kedvenc íróm Móra Ferenc, de bármilyen könyvet szívesen elolvasok, ha érdekel. 

 

4.) Miben hisz, bízik? 

- Bízom benne, hogy az iskola, és az óvoda nagyon sokáig működik még a faluban.  

 

5.) Mit szeret legjobban csinálni a szabadidejében? 

- Olvasni, a fiammal társasjátékozni, rejtvényt fejteni. 

 

6.) Mire sajnálja legjobban az időt? 

- Az elfecsérelt időt, ha nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretném. (elrontott süti, tönkrement vetemény) 

 

7.) Az Ön „értelmező szótárában” mit jelent a BARÁTSÁG és mit a SZERETET? 

- Barátság, ha a másikra a bajban is számíthatok. Szeretet, ha az ember szívében őszinteség, tisztelet, segítő 

készség van a másik felé. 

 

8.) Mely emberi tulajdonságot egyáltalán nem tud tolerálni, elviselni, elfogadni? 

- A hazugságot, és a kétszínűséget. 

 

9.) Mi az emberi hiba, amit legkönnyebben tolerál? 

- Ha valaki hibázik, de belátja és bocsánatot kér. 

 

10.) Ha a mesebeli TÜNDÉR megjelenne Ön előtt, és 3 kívánságát teljesítené a való életben, mi lenne az? 

- Egészséget mindenkinek, nagyobb összetartást a faluban élőknek, és boldogabb, szebb jövőt a 

gyermekeinknek! 

Köszönöm szépen a válaszokat! 

Pálfi Lászlóné 
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FŐZZÜNK-SÜSSÜNK 

 rovatunkban régi ételeket szedtünk össze, amiket sok-sok évvel ezelőtt főztek, 
sütöttek a régiek. 

Köményes rántott leves 
Hozzávalók 2 adagra: 2 evőkanál zsír, 2 púpozott evőkanál búzaliszt , 1 teáskanál egész köménymag, 1 teáskanál 

fűszerpaprika, 1 l víz, ízlés szerint só, 2 db közepes tojás 
Elkészítés: A lábasban felhevítjük a zsírt, Forró legyen, de ne túlhevített! Beletesszük a 
köménymagot, lisztet és alaposan elkeverjük. Ha a liszt sima és felhabzott, azonnal mehet 
hozzá a pirospaprika. Ezzel keverjük el és azonnal öntsük fel a vízzel. Adjuk hozzá a sót. 
10 percen át főzzük. Míg fő a leves, a tojásokat kikeverjük egy tálban. Ha jól elforrta a 
habját, akkor folyamatos keverés közben vékony sugárban csurgassuk bele a tojást. Ezzel 
kész is a leves. A kész levesbe feltétként tehetünk pirított zsemlekockát. 

Lisztes sterc 
Hozzávalók 2 személyre: 0,6 kg liszt, 1 teáskanál só, 8 dkg sertészsír. A tálaláshoz ízlés szerint 
lekvár, tejföl, aludttej, mazsola, porcukor. 
Elkészítés: Forralunk két liter vizet. A lisztet a lábosba öntjük és szárazon, lassú tűzön, 
folytonosan kevergetve felforrósítjuk. Amikor már kicsit kezd színesedni, felöntjük annyi forró 
vízzel, hogy szétkeverhető, de sűrű masszát kapjunk. A zsírt egy kisebb lábosban felforrósítjuk, és 
a stercbe beledolgozzuk. Addig kevergetjük fakanállal, amíg széteső (császármorzsa szerű) ételt 

kapunk. Tálalhatjuk édesen lekvárral, mazsolával, porcukorral ízesítve, de ízlés szerint sósan is tejföllel, vagy aludttejjel. 
 

Tejfölös tojás 
Hozzávalók 2 személyre: 4 tojás, 2 evőkanál tejföl és 1 evőkanál liszt, ízlés szerint só, zsír a 
sütéshez. 
A tojásokat kikeverjük a tejföllel, a liszttel és a sóval, majd a felforrósított zsírra öntjük. Jól 
átsütjük, kevergetjük, hogy apró darabok legyenek. Savanyúsággal és friss kenyérrel tálaljuk.  
 

 
Bátran próbálják ki ezeket a régi, de nagyon finom ételeket! 
Pálfi Lászlóné és Szíjártó Csabáné 

 

 
Kedves olvasóink! 

 
Kérjük Önöket, hogy aki ismer és tud régi sávolyi étel receptet, az jelezze 

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

kedvelt recepteket ne hagyjuk elveszni, hanem osszuk meg a fiatalokkal 
is. A hagyományaink megőrzéséhez, átadásához a régi ételeink összeírása 

és megörökítése is hozzátartozik. 
Szerkesszük együtt Sávoly szakácskönyvét! 

Minden receptet várunk! 
Szerkesztőség 
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Pinokkió előadás a gyerekeknek 

 

 

 
Imre Sándor Szeretetszínház – Marótvölgye Színház 

Az út, amely összeköti az elsőt a másodikkal. 
 
Az Imre Sándor Szeretetszínház a gyermek előadások mellett felnőtteknek is játszik Sávolyon. 
Bizonyára azok is hallottak a színházi előadásokról, akik nem mentek el megnézni azokat. A 
„régi kultúrban”, azaz a nagyteremben sok-sok munkával sikerült átalakítani és alkalmassá 
tenni a színpadot arra, hogy elhelyezhető legyen rajta a nagyobb díszlet és minden kellék, ami 
kell az előadásokhoz. Az öltöző és raktár rész is megoldottá vált, így teljesen birtokba vehette a 
társulat az épületet és elkezdődhetett a munka. Bartokos Tamással, a társulat vezetőjével ültünk 
le beszélgetni. 
 
- Köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Tudom, hogy Sopronban tanultad a színész mesterséget, 
Mikó István társulatában játszottál. Azt is olvastam, hogy ott érezted meg annak az elhivatottságát, hogy 
sérült emberekkel foglalkozz, velük „csinálj” színházat. Mesélnél ezekről az évekről? Hogy jött létre az 
Imre Sándor Szeretetszínház? 

 
- Hosszú út vezetett a Soproni Petőfi Színház világot jelentő 
deszkáitól az Imre Sándor Szeretetszínház missziójához. Ez 
idő alkalmassá tett arra, hogy megtanuljam, hogyan kell az 
elejétől a végéig egy színházat felépíteni. Úgy gondolom, hogy 
ez az egyszerűbb dolog, hiszen ez megtanulható, és nekem jó 
mestereim voltak. Három fontos állomáson mentem keresztül, 
míg rátaláltam az utamra, és a színház útjára: a munkából 
hivatás, a hivatásból elhívás lett. Az Úr sérült emberek 
társadalmi integrációjának szolgálatába állított, melyhez 
óriási lelki segítséget is adott, - magukat a sérült embereket-, 

akiktől folyamatosan tanulok, és erőt kapok e rögös úton. 
 
- Aztán ugye Marcali következett. Mesélnél ezekről 
az évekről?  

- Marcali nem egy külön állomás, hanem ennek a folyamatnak és jelenlegi állapotunknak is egy fontos része. Egyébként 
Bőszné Kiss Katalin hívott le egy pályázat kapcsán, melyben helyi fiatalokkal és a Kéthelyi Szociális Otthon lakóival 
(akikkel már régóta alkottunk közösen) állítottuk színpadra a Légy jó mindhalálig musicalt. Ebben az időben 
fogalmazódott meg bennem egy másik misszió: a gyerekek tehetséggondozása a színházi integráció keretén belül.  

 
- És jött a sávolyi ismeretség. Először a gyerek darabok, 
azután a felnőtt előadások. Mondd el légy szíves, hogyan 
alakult ki az a lehetőség, hogy Sávolyon tartsatok 
előadást?  
 
- A sávolya óvodások az előző évad gyermekelőadásain vettek 
részt. Egy alkalommal nem tudtak eljönni az előadásunkra, így 
felajánlottam, hogy külön elmegyünk nekik játszani. 
 
 

Lázár Ervin: Négyszögletű kerekerdő 
című meséjének előadása a sávolyi 

gyerekeknek 
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Pletyka című felnőtt bérletes előadás 

A felújított és átalakított kultúr folyosója 

A Pletyka előadás közönsége 

Meseelőadás a sávolyi óvodában 

 
 
 
 

 
A polgármester úrral, akkor már régóta jó viszonyt 
ápoltunk, és felmerült a kérdés részükről, hogy nem 
csinálnánk-e ott is előadásokat, mivel szeretnék, hogy a 
kultúra fontos pillére legyen a közösségüknek.  
Természetesen színházi szakemberként a helyszín és a 
nézők számából adódó lehetőségekből kiindulva nemet 
kellett volna mondanom, de a falu vezetése és 
intézményeinek vezetőivel való beszélgetés után 
megfogalmazódott bennünk egy tiszta, sallangmentes 
tehetséggondozás olyan fiatalok számára, akiknek ez 
igazán kitörés lehet az életében. 

- Ez az évad az első Sávolyon, de reméljük, hogy 
még nagyon sok lesz. Így azt is mindenképpen 

meg kell kérdeznem, hogy milyen terveitek, 
elképzeléseitek vannak a jövőre nézve?  
- Szeretném erősíteni ezt a missziót is, ötvözve a többivel, és 
Marótvölgyében létre hozni egy tehetségközpontot, mely a 
gyermekekből fakad, és melyben nekünk annyi a dolgunk, 
hogy szeretettel gondoskodjunk róluk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az elért eredmények nagyon biztatóak és reméljük, hogy hosszú távú együttműködés, közös 
munkálkodás alakul ki a falu és a társulat között. Személy szerint én nagyon örülök, hogy sikerült 
mindezt az értéket létrehozni a községben. Eddig is dolgoztam érte és ez után is azon leszek, hogy 
megtartsuk és fejleszteni tudjuk a színházat. Köszönöm szépen a beszélgetést és jó egészséget és sikeres 
munkát kívánok! 

Pálfi Lászlóné 
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Illegális szemétlerakó helyek Sávoly község közigazgatási területén 

 
Rendszeresen kirándulok, kerékpározok Sávoly környékén, ismerem a környező falvak, a berek útjait. Mindig 
nagy szomorúsággal és felháborodással tölt el, ha szemetet látok eldobálva, szétszórva. Akkor is felháborít, ha 
csak egy-egy kisebb, szinte véletlenül elhullajtott szemetet látok. Ám amikor tudatosan lerakott és ott hagyott 
hatalmas szemétkupaccal találkozom, akkor előkívánkozna belőlem az agresszív oldalam és nagyon szeretném 
azoknak az embernek a kezét elverni, akik kirakják a lomot a természetbe. Jó lenne mindenkinek a fejébe 
világosságot varázsolni és megértetni embertársainkkal, hogy nem ez a módja annak, hogy megszabaduljanak a 
felesleges szeméttől. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy pénzbe kerül a hulladéklerakóba elvinni és 
leadni. de ennyit csak tehetünk a környezetünkért, tágabb értelembe véve a Földért, az unokáinkért! Azt is 
tudom, hogy ezeket a szeméthalmokat idegenek hozzák ide. Legalábbis remélem, hogy nincs olyan sávolyi 
lakos, aki ezt megtenné!  
Sávoly Község Önkormányzata sokat tesz azért, hogy ne csak a falu belterülete, hanem a külterületek is 
rendben legyenek. Rendszeresen kaszálnak és összeszedik az eldobált szemetet is a munkások. Lehetőség van 
a szelektív gyűjtésre és elszállításra is. Éljünk a lehetőségekkel! 
Elkeserítő a sok szemét, ami körülvesz bennünket!  
Ezek a képek Sávoly területein készültek. A felújítás miatt lebontott pala, a több négyzetméternyi fekete fólia, 
az autógumi, a kidobott lomok mind-mind megtalálhatók a lerakásokban.  
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Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk a környezetünkre, óvjuk 
a természetet és ne szemeteljünk! Tanítsuk meg 
gyermekeinknek, unokáinknak a környezettudatos 
viselkedést, gondolkodást! 
 Nekünk csak egyszerű dolgokban kell részt venni, ahhoz, 
hogy védjük a környezetet, mint például az, hogy megfelelő 
helyre rakjuk a szemetünket. Amit bárki megtehet. Hiszen 
mindenki szép és zöld környezetet szeretne maga körül. 
Ne legyintsünk erre érdektelenül, hogy ha más nem 
csinálja, akkor én sem, mert bár egy fecske nem csinál 
nyarat, de elhozza a változást.  
Minden jó érzésű embert felháborít az illegális 
szemétlerakók létrehozása, tegyünk érte együtt, hogy 
megakadályozzuk! Előfordult, hogy pont akkor jártunk 
arra, amikor le akarták rakni a szemetet és bizony nem 
hagytam szó nélkül az esetet. Természetesen szükségem 
volt minden határozottságomra és bátorságomra, hogy 
szólni merjek, de nem hagytam magam lerázni és kiálltam 
a szemétlerakó ember ellenében. Ha ilyennel találkozunk, 
szóljunk bátran! 
 

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön" 

 
Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el 

sok-sok évvel ezelőtt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is.  
Gondoljunk mi is mindig erre! 

Pálfi Lászlóné 

 

 

Megoldódott a község fogászati ellátása 
 

Megoldódott a község fogászati ellátása. Ismét Marcaliban vehetik igénybe a fogászati ellátást Sávoly település lakosai. 
2017. április 1-től a III. és IV. sz. fogászati vegyes körzethez tartozó lakosság ellátását a SANITASDENT Kft. végzi a 

Rákóczi u. 6-10. sz. alatti felújított rendelőben. 
III. körzet:  Személyesen közreműködő fogorvosok: dr. Almassi Amirhossein  
Szakdolgozó: Ormai Éva  
Közszolgáltatás keretében történő rendelés ideje:  

Csütörtök: 9.00- 15.00 
IV. körzet:  Személyesen közreműködő fogorvosok: dr. Udvarácz Lilla fogorvos (kedd, 
szerda)  
dr. Almassi Amirhossein (hétfő, péntek)  
Szakdolgozó: Ormai Éva  
Közszolgáltatás keretében történő rendelés ideje:  

Hétfő: 13.00- 19.00  
Kedd: 14.00- 20.00  
Szerda: 8.00- 14.00  
Péntek: 9.00- 15.00 (iskolafogászat) 

. Sávoly település a III. sz. körzetbe tartozik, de mivel a IV. körzetet ugyanaz a szolgáltató látja 
el, ezért a IV. körzet rendelési idejében is lehet jelentkezni. 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1318-megoldodott-a-koezseg-fogaszati-ellatasa
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Bobek József, Sávoly község polgármesterének kérésére és 
bíztatására belekezdtem egy projektbe, ami az 1956-os 
sávolyi eseményekkel foglalkozik. Anno Ili néni (Dr. 
Szerbné Kramcsák Ilona) közreműködésével interjúk 
készültek a postán az idősebb korosztály egyes 
képviselőivel. A kép egy ilyen alkalommal készült az 
idősekről, amikor a postán beszélgettek. Ezen interjúk 
közül kerestem meg a forradalommal kapcsolatosakat. 
Sajnos a hangfelvételek minősége nem mindig tette 
lehetővé, hogy minden szót megértsek és lejegyezzem, 

ezért előfordulhat, hogy kimaradtak szavak, mondatok. Viszont azt sem akartam, hogy olyat 
írjak, ami nem hangzott el. Kicsit vágatlannak tűnik a szöveg, de a visszaemlékezések is ide-
oda csapongnak. Itt olvashatják a visszaemlékezéseket. Ha valakinek van kiegészítése, 
hozzáfűzni valója az olvasottakhoz, azt szívesen fogadom és lejegyzem, hogy teljesebb legyen 
ennek a korszaknak is a feltárása, megismerése. Például az említett neveket sem tudtuk mindig 
pontosan beazonosítani, ebben is kérjük a segítségüket!  
 
-A földművelési minisztérium mellett parkoltam 
egy Csepel autóval. Egy 7 forint 50 filléres 
konzervet ettem ebédre, fél 2 volt, az öreg Gyuri 
bácsi a TSZ-ben volt könyvelő, magunk voltunk 
fenn Budapesten. A polgári erdőket a TSZ át 
akarta venni, azt rendezte. Én ott ettem, és ilyen 
egyetemisták jöttek: „Bátyja, mit csinál itt?”, 
mondom eszek. Azt mondták: „Tűnjön innen, 
mert felborítjuk az autót.” hát mondom 
„Hogyhogy?”.Azt felelték: „Mire vissza jövünk 
ne legyen itt, mert felborítjuk az autót.” 
Jön a Gyuri bácsi ki, nagy hasú ember volt. 
„Pistikém, Pistikém,” azt mondja „szóba se áll 
velem senki, menjünk innen, mert valami baj 
van”. Azt mondtam: „Igen Gyuri bácsi, baj van, 
azt mondták, nézze, ott mennek azok az 
egyetemisták, felborítják az autót, ha nem 
megyek el innen.” 
Na, menjünk haza. 23-a, jó ködös este volt, 
odaértünk Fehérvárra, körforgalom előtt meg 
volt egy kávézó, mondtam neki: „Menjünk 
Gyuri bácsi, igyunk egy kávét”. Megyünk be, 
ott már kiabálják, hogy Budapesten dobálják a 
csillagokat, már Fehérváron is dobálták a 
csillagokat, nem csak Pesten, amikor mi 
odaértünk. 
Na, nyomás haza, Fonyódon akkor volt valami 
brigádvezetői tanfolyam. Voltak ott sávolyiak, 
menjünk, vigyük őket haza, hátha valami baj 
lesz”. 
Mire mi odamentünk, már nem volt ott senki, 
azok már eljöttek onnan. Na hazaértünk, akkor 

esett le az öreg Papásnak a Jóska gyereke a 
fáról, eltört a keze. Menjünk el Kanizsára, 
vigyük el a kórházba, mondta az öreg. A gyerek 
nem emlékszik rá, 6 éves, pici gyerek volt. 
Elvittük, akkor már Kanizsán húzták le a 
szobrot az Erzsébet téren, két harckocsi húzta, 
nem akartak elengedni minket. Az SZTK volt 
még akkor, az volt a kórház, még ez a kórház 
nem volt meg. „Nem lehet erre menni” azt 
mondták, „Engedjenek” mondom „Itt van ez a 
gyerek, eltörött a keze, be kellene gipszelni”. 
Na, elengedtek bennünket, de azt mondták, 
hogy erre már ne jöjjek vissza. De ott már 
potyogtak a csillagok, mindenhol kiabálás, 
begipszelték a gyerek kezét, jövünk haza. 
Elfáradtam én is, reggel is ködben mentünk 
Pestre, meg hazafele is. Már itthon hallgattuk a 
rádiót, a néprádión ment, hogy Nagy Imre 
beszél. Én utána is, minden nap dolgoztam. 
A TSZ átadta az autót a szövetkezetnek, 
Kanizsára, Kaposvárra, Keszthelyre jártam 
árukért, hordtam a boltokba. Mentem egyszer 
Kaposvárra, nemzeti zászló ki volt rakva az 
autóra, hogy ne bántsanak bennünket. Kaposvár 
előtt megállítottak, mert a vörös csillag rajta volt 
a Csepelen, levetették. „Ezen ne múljon”, 
mondom „én leveszem”, hét csavar fogta. Még 
mindig megvan az a csillag, ott van hátul a 
kamrában. Levettem, utána mentünk Sárvárra a 
cukorért. A TSZ cukorrépát termelt. 
Meghoztam a cukrot.  
 



 
 
 
Mentem Keszthelyre, főtér előtt, akkor még ott 
volt a benzinkút, ki volt kötve egy szamár, senki 
nem volt az utcán, tankolni akartam, szóba sem 
állt velem senki. Szamár oldalára rá volt írva, 
hogy csak én maradtam kint, akkor mondták, 
hogy aki azt akarja, hogy a Kádár legyen a 
miniszterelnök, az ne maradjon kint, aki azt 
akarja, hogy maradjon, az meg maradjon.  
- A nagy templom előtt, csak én maradtam kint, mondom, 
most mit csináljak. Az öreg Szarka is velem volt, na 
menjünk tovább. Nem engedtek el bennünket, akkor az volt 
a szerencsém, hogy a volánosoknál volt egy Vései gyerek, 
együtt is voltunk tanfolyamon. Leterelték az autókat a vasút 
állomásra, leeresztették a kerekeket, hogy ne tudjanak 
elmenni. „Én megyek sárvárra a cukorgyárba.” mondom. 
„Ergye” gyorsan - azt mondja. „A vasútállomáson leeresztik 
a kerekeket.” Na, én elmentem, akkor mentünk Keszthelyen 
a vadász csárdánál, ott volt a nemzetbizottság, vagy mi az 
isten, a nemzetőrök, be voltak rúgva, akik igazoltattak, 
géppisztoly volt náluk. „Hol az igazolvány? Hol a 
menetlevél?” -kérdezték.. Na, mondom, húzd meg a ravaszt, 
mindjárt meghalunk. Aztán elengedtek, csak az volt a 
lényeg, hogy bélyegző legyen rajta, ha a plébános úr is tette rá, 
de az volt a lényeg, csak bélyegző legyen.  
Elmentünk, megpakoltuk, jövünk vissza, akkor meg az 
oroszok álltak, a halászcsárdánál. „Hova megyünk? Mit 
viszünk?” -kérdezték. Mondom: „Hazafele, cukrot a Tsz-
nek.” Magyar tolmács volt mellette, elkezdi, hogy szálljak ki, 
inget fel, hogy nincs e pisztoly, „nincsen” mondom. Na, 
elengedtek azok is, és így értünk haza. Úgyhogy én minden 
nap mentem, akkor is, abban a forradalmi időszakban, 
mindig megúsztam, pedig a bari hegyi bejáró után kb. 150 
méterre, ott kilőttek egy sofőrt, meghalt, belegurult az árokba, 
ott elég mély az árok. 
- Kaposváron voltam, hazaküldtek bennünket 
október 23-a után, de úgy, hogy majd szólnak, 
hogy vissza kell menni, mert ugye nem 
fejeződött be a tanfolyam, aztán így minden 
cuccunkat otthagytunk, tehát a ruhanemű, meg 
egyéb dolgokat is. Na, aztán egy jó darabig nem 
szólt senki sem, közben megváltozott a helyzet, 
hogy akkor már befejeződött a tanfolyam 
közben.  A Pista volt az Áfésznek a sofőrje, a 
Tamás Feri, meg a Pista. Kaposvárra ment 
valamiért, megkérdeztem, hogy nem vinne-e el, 
aztán hazahozom a bőröndöket.  
Elmentünk oda, ahol volt a tanfolyam, volt két 
nagy harckocsi fegyveres orosz katonákkal, 
akkor a főbejáratnál volt egy őr, volt tolmács is,  
aztán a kapuhoz mentem. Mondtam, hogy ki 
vagyok, és mi volt itt.  
 
 

 
 

Azt felelte, hogy akkor menjek vele, bementünk 
egy komolyabb irodába. Ott volt egy szovjet 
ezredes, az volt a kaposvári szovjet parancsnok. 
Mondtam neki, hogy az épületben tanfolyam 
volt, hol laktunk, a bőrönd itt van, azt szeretném 
hazavinni.  Azt mondta, hogy nem tudja, 
menjek, kérdezzem meg a szakácsnőket, azok 
már előbb itt voltak. Lementem a konyhára, 
mondom nekik, hogy mit akarok. Azt mondták, 
hogy mindent összepakoltak, elvitték egy másik 
épületbe ezeket a bőröndöket. Akkor elmentem 
oda, ott voltak a bőröndök, megtaláltam a z 
enyémet, bepakoltuk, így aztán haza tudtam 
hozni. 
- Sárgarépa, zöldség meg krumpli, egy egész Csepel autóval. 
Tamás sógor meg a Papp Laci, ezek jöttek. Mama is eljött 
velem, a feleségem, azt mondta, nem enged el egyedül, mert 
hátha kilőnek engem is, akkor lőttek ki egy sofőrt. Eljött az 
is, elmentünk Pestre, a földművelődési minisztériumhoz, hogy 
lerakjuk az árut. Senki nem fogadott bennünket, akkor az 
oroszok már ott jártak össze-vissza. 
Hát, mondom nincs mese, odatolattam a lépcsőre, nyomás 
lefele, leraktuk a cuccot. De hát már este volt, nem megyünk 
haza éjjel, mert hátha valami probléma lesz. 
Rákos hegyen volt a mamának rokona, kimentem oda, az 
üzemanyagot leszippantottam két marmon kannába. 
Mondom, éjjel hátha elviszik, ha elakarják majd vinni, ne 
tudják elindítani a Csepelt. Reggel meg feltöltöttem, úgy 
jöttünk haza, de hát borzasztó, hogy micsoda viszonyok 
voltak! Az oroszok között jöttem ki, az égvilágon nekem 
nem szólt senki, Én 44-ben ősszel voltam fent, volt 2-3 
bombázás, de nem volt úgy összedöntve a város 3 bomba 
után, mint a nagy körút, ahogyan kinézett akkor a 
forradalom alatt. A déli pályaudvaron kifordulva az autók, 
kiégve, a kocsik a déli pályaudvaron ki voltak borogatva. 
 
Mentem én, először betartottam a szabályokat, behajtani 
tilos, egyirányú utca, mindenki csak ment, hát akkor én is 
mentem arra, amerre a legközelebb volt. Amikor 
lelassítottam, akkor az utasok felugráltak a kocsira, mert 
nem volt közlekedésük. Aztán ütötték a tetejét, álljak meg, 
mert ők leszállnak, ez volt a jel. Minden nap dolgoztam, és 
nem történt hál’ istennek semmi baj. 

 
Következő számunkban folytatjuk! 

Péter Alexandra 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
Tóth László (élt 86 évet) 

Gyarmati Jenőné Miháczi Mária (élt 88 évet)  
Sági Jánosné Király Anna (élt 84 évet) 

Erdődi Dezsőné Puskás Gizella (élt 84 évet) 
Kelemen Józsefné Szarka Mária (élt 90 évet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk 

Sávoly minden 
lakójának és  

minden olvasónknak! 
 

Szerkesztőség 

 

 

 

Szociális ebéd a szünetben is 
A téli szünetben is biztosította az Önkormányzat a szociálisan 
rászoruló gyerekeknek a napi egyszeri étkezést. 12 gyerek igényelte 
az ebédet, melyet a szünet minden napján az ebédlőben 
fogyaszthattak el. Sajnos előfordul, hogy a gyerekek közül nem 
mindenki jelent meg enni. Ha már kérték ezt a támogatási formát az 
Önkormányzattól, akkor figyeljenek rá a szülők, hogy igénybe is 
vegyék a gyerekek!  
 

Újra gyarapodott az Agroturisztikai Központ berendezése 
Ismét megvalósult egy elképzelés: elkészült az Agroturisztikai 
Központban a központi falipolc, ami a média felszerelést hivatott tárolni 
és a vetítővásznat. Gáspár Borisz keze munkája. A projektornak is sikerült 
állandó helyet találnunk. A diavetítés, a filmvetítés ezzel teljes mértékben 
megoldódott. Nagyon örülünk neki. Megint tettünk egy lépést ahhoz, 
hogy otthonos és barátságos legyen a ház berendezése és ezzel a technikai 

segítséggel bővíteni tudjuk szolgáltatásainkat, programjainkat.  
 

Elindult a Digitális szakadék csökkentése tanfolyam 
Sávolyon is sikerült megszervezni és elindítani a Digitális szakadék IKER1 és IKER 2 képzési 
programot. A tanulók 2 csoportban, 2x35 órában sajátítják el a digitális világba való belépéshez 
szükséges tudnivalókat és teszik meg az első lépéseket. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1251-szocialis-ebed-a-szuenetben-is
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1292-ujra-gyarapodott-az-agroturisztikai-koezpont-berendezese
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1301-elindult-a-digitalis-szakadek-csoekkentese-tanfolyam
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

Az eltelt három hónap kissé rendhagyó volt óvodánk életében, mert hosszú évek óta nem fordult elő ilyen hosszú, 

betegségekkel terhelt időszak. Januárban háromhetes „Egészségedre” elnevezésű projektet terveztünk. Sajnos nagyon 

kevés létszámmal tudtak részt venni a gyerekek, mert folyamatosan betegek voltak. Ennek ellenére, aki el tudott 

jönni, azzal meglátogattuk a doktor nénit, védő nénit, megfigyeltük a munkájukat. A boltban közösen vásároltunk 

zöldségeket, gyümölcsöket és készítettünk belőle vitamin salátákat. Ezzel próbáltuk meg egy kicsit támogatni az 

immunrendszerünket, sajnos elég kevés sikerrel, mert vissza- vissza tértek a bacilusok. A félévi szülői értekezletre 

ezért meghívtuk a Doktornőt, hogy hasznos tanácsokat kérjünk tőle a betegségek megelőzése, illetve hatékony 

kezelése terén. Januárban újabb színházi előadást tekinthettek meg a helyi Kultúrházban az óvodás és iskolás 

gyerekek. A Pinokkió című mesét adták elő a színházi társulat tagjai. Ismét nagyon jó hangulatú, előadást láthattunk, 

nagyon élvezték a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Nagyon örülünk, hogy gyermekeinknek alkalma nyílik itt 

helyben ilyen színvonalas előadásokat megtekinteni. A farsangi időszakban kétszer is rendeztünk táncházat. Az első 

alkalomra meghívtuk a szülőket is. Régi óvodásaink, az első és második osztályosok ügyes tánccsoportja 

örvendeztetett meg bennünket egy vidám műsorral, Gyuszi bácsi vezényletével. Az óvodai farsangot a hagyományok 

szerint húshagyó kedden tartottuk. A gyerekek már reggel magukra öltötték a jelmezeiket és tízórai után kezdetét 

vette a farsangi mulatozás. Először az óvónénik és dadus nénik előadásában nézhették meg az „Ilók és Mihók” című 

vicces mesét, majd egy kis táncot követően szintén Üst Gyula tanár bácsi vezetésével az iskola felső tagozatos 

néptáncosai adtak egy kis műsort, aztán jól megtáncoltatták az ovisokat is. A rossz idő miatt az utcára nem tudtunk 

kimenni, így ebédig tartott a teremben a mulatság. Nagyon jó hangulatú délelőtt volt.  

A nagycsoportosokkal meglátogattuk az első osztályosokat, megnéztük milyen ügyesen olvasnak, írnak és számolnak 

már. Szilvi néni az ovisoknak is készült játékos feladatokkal, amit ügyesen meg is oldottak, majd az óra végén egy jó 

kis dalos játékot is eljátszottunk közösen. Nagyon tetszett a nagycsoportosoknak, izgatottan várják az iskolába lépést. 

Könyvtári látogatást is tettünk, ahol a könyvek világával ismerkedtünk, megnézhettünk több érdekes könyvet és 

megtekinthettük a helytörténeti kiállítást is. A március 15-i megemlékezésünket a teraszunkon tartottuk, meneteltünk, 

énekeltünk, verseket mondtunk. 

A víz világnapja alkalmából kisétáltunk a határárokhoz, vízmintát vettünk, amelyből egy akváriumot készítettünk, 

megfigyeltük az élővilágot, majd kellemesen elfáradva tértünk vissza az óvodába. Következő napjaink a húsvéti 

készülődés jegyében telnek majd, verseket, énekeket tanulunk, majd a szünet előtti utolsó napon a szülőkkel együtt 

barkács délelőttöt tartunk, ahol húsvéti díszeket készítünk. Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánok a gyerekek és az óvoda dolgozói nevében! 

 

Csordásné Tamás Ildikó 
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