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Petőfi Sándor 
ŐSZ ELEJÉN     
  
Üres már a fecskefészek 
Itt az eszterhéj alatt, 
Üres már a gólyafészek 
Tetejében a kéménynek... 
Vándor népe ott halad. 
  
Ott a messzeség homályin, 
Ott az égnek magasán. 
Látom még, mint kis felhőket, 
Vagy már nem is látom őket? 
Csak úgy képzelem talán. 
  
Elröpűlnek, elröpűlnek, 
Tavasz s nyár vendégei, 
És őket már nemsokára 
A kertek s mezők virága 
S a fák lombja követi. 
  
Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt 
Majd borul, majd kiderűl. 
Ajka még mosolyg, s szemébe 
Könny tolúl... ennek sincs vége, 
S ajkán ujra mosoly űl. 
  
Bús mosolygás és vidám könny! 
Csodálatos keverék. 
Észrevétlen karon fogja 
És egy más világba vonja 
A merengés emberét. 
  
Órahosszat elmerengek, 
És ha egy elejtett tárgy 
Vagy harang, amely megkondul, 
Fölriasztott álmaimbul: 
Elmém, nem tudom, hol járt? 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 
Az eltelt nyári szünetben is 10 gyereknek biztosította az önkormányzat a rendszeres, 
napi meleg étkeztetést. Nagy segítség volt ez a családoknak. A gyerekek minden nap 
fél tizenkettőtől délig mehettek ebédelni, ott helyben fogyaszthatták el az ételt. 

 
„Csoda” az udvarban: Egérfogó a Marótvölgye Színházban 

A2016/17-es évad utolsó előadása június 24-én volt a Marótvölgye Színházban. Az Imre Sándor Szeretet 
Színház Agatha Christie Egérfogó című krimijét adta elő nagy sikerrel. A szabadtéri előadást sokan 
megnézték, az óvoda udvar tökéletes helyszínnek minősült. Köszönjük a társulatnak az élményt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyári programok a könyvtárban 

 
A nyári kézműves foglalkozásokat az iskolai szünet ideje alatt szerdai napra tettük 
át. Ezeken a napokon az Agroturisztikai Központban az érdeklődő gyerekek filcből 
tűpárnákat varrtak, a 3d-s origamival ismerkedtek, filmet nézhettek. Egész nyáron 
adott volt a lehetőség a tartalmas, szórakoztató kikapcsolódásra. 

 

Átfestették a templom tornyának északi felét 
 

Már a 2012-es felújítás után fél évre kijöttek a foltok a templom tornyának északi 
oldalán. Festék hiba és a régi vakolat problémája miatt volt a gond, így július utolsó 
hetében kijavították és átfestették. Ezt a munkát garanciálisan végezte a Béres 
Építők cég. 
 

Lakossági fórum a településképi kézikönyv elkészítésének tárgyában 
Sávoly Község 11/2017. (VI.30) önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerinti, valamint a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 29/A.§ 
értelmében lakossági fórumot tartottak a LAKOSSÁGI ELŐZETES 
TÁJÉKOZTATÁS, SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI 
RENDELETÉNEK ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 
KÉZIKÖNYVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN. A fórumon Papp Zoltán 
Tamás, Sávoly község főépítésze tartott előadást.  

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1370-szuenidei-gyermeketkeztetes
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Képviselő-testületi határozatok 

 
84/2017.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és 
kohézió erősítése” című felhívásra benyújtani kívánt pályázatban létrejövő 
konzorciumban, annak tagjaként részt kíván venni. A képviselő-testület 
nyilatkozik továbbá, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a 
pályázat támogatása esetén azokat vállalja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a konzorcium vezetőjét a 
határozat megküldésével értesítse, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás aláírására, a pályázati anyag előkészítéséhez és 
benyújtásához kapcsolódó, valamint az egyéb szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

85/2017.(VIII.01.) 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 meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25. 

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 kívüli saját forrás rendelkezésre áll, Sávoly Község 
Önkormányzata megfelel az Áht. 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: 2017. augusztus 25. 

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, 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: 2017. augusztus 25. 

86/2017.(VIII.01.) számú képviselő-
testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza Bobek József István 
polgármestert, hogy a Sávolyi Falugondnoki Szolgálat 
tekintetében a központilag finanszírozott rendszerbe történő 
egyedi befogadási kérelmet nyújtson be a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős Balog Zoltán Miniszter Úrhoz. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
 

87/2017.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a sávolyi 
szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása tárgyában benyújtandó pályázattal 
kapcsolatos tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja, amely szerint: a sávolyi 
szennyvíztisztító telep 100%-os sávolyi önkormányzati tulajdonban marad, továbbá 
a sávolyi agglomeráció keretében megvalósítandó szennyvízelvezető rendszer 
tulajdonjogára vonatkozóan; az egyes települések közigazgatási határán belül kiépülő 
szennyvíz-elvezető rendszer az adott település 100%-os tulajdonát képezi azzal, hogy 
a tulajdonjog a település szennyvizét elvezető vezetékrendszer a szomszéd település 
befogadó műtárgyáig tart akkor is, ha a település közigazgatási határán túl 
helyezkedik el. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 

89/2017.(VIII.24.) 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 

90/2017.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
Sávoly Község Önkormányzata módosított Munkáltatói Juttatási Szabályzatát az 
előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 

91/2017.(VIII.24.) 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 a „GYÉK 2000.” Kft-t (székhely: 8700 Marcali, 
Marczali H. u. 8.) hirdeti ki.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés 

megkötéséről (a szerződés időtartama: 2017.09.01-2017.12.31-ig).  

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 28. 

92/2017.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-

15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_339 kódszámú, 
Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért 
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 
szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2018-2032. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja  

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-
02051-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_311 kódszámú, 
Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2018-2032. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 

93/2017.(VIII.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatának módosított határidejéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a képviselő-testület a határidő módosítást támogatja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot a soron 
következő képviselő-testületi ülésen terjessze elő.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. október 18. 

94/2017.(VIII.24.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Kálmánt, a Sávolyi 
Dalkör képviselőjét, az Önkormányzat által az államháztartások kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet alapján, egyedi kérelemre, 
kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása céljára 50.000 – 
azaz ötvenezer – Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesíti.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 

szerződés megkötéséről.  

 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 24. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Orsós Milán Dávid (2017. 07. 14.) 

 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
Bogdán Györgyné Balogh Mária (élt 65 évet) 
Keresztes Jánosné Ács Julianna (élt 90 évet) 

Varga Imréné Király Mária (élt 87 évet) 
Vida Tibor (élt 51 évet) 

 

 

 

PROGRAMOK MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA AZ 
AGROTURISZTIKAI KÖZPONTBAN 
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Az évad első előadása lement, de még a 
két következő előadásra lehet venni 
bérletet, 2000 forintos egységáron. 

Az előadásokra jeggyel is lehet jönni, de 
a jegyek csak elővételben lesznek 

kaphatók! 
Érdeklődni, jegyet és bérletet venni az 

Agroturisztikai Központban lehet. 

 

 

 

 

 

PROGRAMOK MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA AZ 
AGROTURISZTIKAI KÖZPONTBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Sávolyi Lakosok! 
Visszaemlékezésekből hallottuk, hogy a Liget fáit valamikor réges-
régen, talán 1941 környékén az akkori leventék ültették. Mivel ez is 

hozzátartozik a község történelméhez és erről még nem történt 
konkrét feljegyzés, kérünk mindenkit, aki tud információval szolgálni 

erről a témáról, hogy jelentkezzen a könyvtárban. Szeretnénk 
kideríteni, hogy pontosan mikor és hogyan történt a faültetés. 

Segítségüket előre is köszönjük: Szerkesztőség. 
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Minden érdeklődőt, kicsit és nagyot szeretettel várunk a programokra! 
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Nyárbúcsúztató tábortűz 
 

A nyarat és egyben a szünetet is elbúcsúztattuk augusztus 30-án a gyerekekkel. Együtt megnéztük a 
kisfilmet, amiben a füleksávolyiakkal eltöltött hét eseményeiről nosztalgiázhattunk. Ezután lehetett játszani, 
és a tábortűznél szalonnát sütni. Így méltóképpen ért véget az idei nyár. 
 

   

 

 

   

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telt házas előadás 

A Marótvölgye Színház 2017/18-as évadának első előadása a Valahol Európában című musical volt. A társulat 
szeptember 15-én, pénteken délután tartotta a főpróbát, melyet az általános iskolások is megnézhettek. 
Szombaton este volt a bemutató, mely telt ház előtt zajlott. Az előadás különlegessége volt, hogy sávolyi 
gyerekek is szerepeltek benne.  
 

Gratulálunk Bogdán Fanninak, Bogdán Lucának, Csordás Márkónak, Egyed Hannának, 
Fazekas Kitti Magdolnának, Gaál Dávidnak, Orsós Kittinek, Üst Fanninak és Üst Lilinek! 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! 
 
Nagyon nagy sikerű, emlékezetes előadás volt! A közönség könnyezve, meghatódva tapsolt a színészeknek. 
Köszönjük az élményt! 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 

 
A Szedervirág Óvoda pillanatai 

A Szedervirág Óvodát szeptember 1-én újra birtokba vették a gyermekek. Az idei nevelési évben 20 kisgyermek látogatja majd az 
intézményt. 17-en kezdtünk és decemberben csatlakozik még hozzánk 3 kiscsoportos, akik már nagyon várják, hogy közénk 
jöhessenek, mert a nagyobb testvérüket minden nap bekísérik az oviba és szívesen maradnának már ők is. Két új kiscsoportos 
kezdte meg az óvodai éveit és nagyon gyorsan elsajátították az óvoda szokásrendszerét, hamar beilleszkedtek közénk. Ebben nagy 
szerepe volt annak, hogy a szülők nagyon jól segítették a beszoktatást. Így a gyermekek is hamar biztonságban érezték magukat.  
 Az előző évekhez hasonlóan idén is rengeteg programot kínálunk a gyermekeknek és szüleiknek. Lesznek kiállításaink, 
koncertjeink, nyílt napjaink, melyekre természetesen továbbra is várjuk az érdeklődőket. Az első programunk a hagyományokhoz 
híven a Mihály- napi vásár. Szeptember eleje óta készülnek a vásári portékák, melyekkel megörvendeztetjük a hozzánk érkezőket. 
A nagyoktól a kicsikig mindenki részt vesz a készülődésben. Közben azért arra is ügyelünk, hogy elegendő idő jusson az önfeledt 
játékra is, hiszen ez a gyerekek legkedvesebb elfoglaltsága.  
A Marcali Óvodai Központ életében változás történt. Kiss Sándorné Marika igazgató óvónő nyugdíjba vonult, helyette Tamásné 
Turbéki Angéla lesz az elkövetkezendő években az igazgató. Az óvoda rendezvényeit eddig is szívesen látogatta, ezután is így lesz, 
ezért a szülőknek rengeteg alkalma nyílik arra, hogy jobban megismerhessék. Ahogy eddig is, továbbra is szeretettel várjuk 
rendezvényeinkre az érdeklődőket.         Csordásné Tamás Ildikó 
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