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Az idén is bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatba, könyvtárunk is több programot szervezett az 

érdeklődő lakosoknak.  
Kiállítás nyílt régi rádiókból, tévékből, lemezjátszókból és más technikai 
eszközökből. A kiállítást Nádler József, a keszthelyi Rádió és Tévémúzeum 
tulajdonosa nyitotta meg. Mindenkinek köszönjük, aki felajánlásával 
hozzájárult a gyűjtemény kialakításához, bemutatásához! A felajánlók 
mindegyike úgy döntött, hogy nekünk adják a régi eszközöket, így a kiállított 
tárgyakat a könyvtár megtarthatja, a polcokon és tárlókon megtekinthetők. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A családfa készítés is téma volt a héten. Horváth Ferencné Kati jött el hozzánk, 
hogy elmesélje nekünk az ő családfa készítési tapasztalatait. Köszönjük neki, 
hogy itt volt velünk és megosztotta velünk a tudását. Jól éreztük magunkat és 
mind emellett sok új információval is gazdagodtunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerdai könyvheti programunkon az idősebb generáció képviselőit vártuk, hogy 
meséljenek a régebbi ételekről, szokásokról. Szíjártó Dénesné Amál néni és 
Béres Gyuláné Mariska néni tisztelt meg bennünket a jelenlétével. Nagyon 

sokat meséltek a régebbi 
időkről. Előjött a szó a 
lakodalmak kifőzéséről, a 
disznóölések ételeiről, a 
szokásokról, a régi 

édességekről, 
kelttésztákról. Nagyon jól 
éreztük magunkat, sokat 
tanultunk és kellemesen 
elbeszélgettünk. 
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A könyvheti kreatív napunkon horgolni tanultunk. Ménesi Ernőné Erzsi segített az érdeklődőknek, hogy 
készítsenek egy-egy egyszerű darabot. A képeken profi munkák is láthatók, nagyon szép függönyök és 
faliképek. A résztvevők több foglalkozáson is dolgozhattak, így sok-sok szép munka készült el a több hét 
alatt. 

Könyvheti programjaink sorában utolsóként a Hangoló Zenés Gyermekszínház előadását néztük meg. Az 
előadás az Óvodában került megrendezésre és az alsó tagozatos gyerekek is részt vettek a programon. 
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, vidám és interaktív volt a műsor. Köszönjük a remek előadást! 

 
Elültették a közterekre az árvácskát 

Mint ahogy az évek óta történik ilyenkor október közepén, most is kiültették az árvácskákat a közterekre. 
Nagyon szép virágokat hoztak, reméljük, hogy megmaradnak és egész tavaszig díszítik majd a falut. 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1631-elueltettek-a-koezterekre-az-arvacskat
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Képviselő-testületi határozatok 
 

 

97/2018.(X.17.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
A Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2019/2020-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokkal 
kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
Sávoly község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító 
iskolának továbbra is Sávoly község általános iskoláját javasolja 
kijelölni. Javasolja továbbá, hogy a sávolyi általános iskola 
beiskolázási körzetébe a 2019/2020-as tanévben Szőkedencs 
község is tartozzon bele.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2018. október 31. 
 
98/2018.(X.17.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a 
továbbiakban: Képviselő- testület) a 2013-2018. évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) érvényességi idejének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a  
 

 
Képviselő-testület Sávoly Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
(2013-2018) érvényességi határidejét 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. A Képviselő- testület továbbá felkéri a 
polgármestert, hogy Sávoly Község 2019-2023. évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a 2018. decemberi képviselő-testületi 
ülésre terjessze elő.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
99/2018.(X.17.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cost 
Consulting Kft-vel (székhely: 1037 Budapest, Domoszló útja 
46/A.) a vezetékes telefonszolgáltatásra kötött szerződés 
meghosszabbítását 2019. január 1. napjától 2020. december 31-ig 
terjedő időtartamra jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
 

 

Mindenki tisztában van vele, hogy az Agroturisztikai Központ teraszán a szabad wifi miatt 
van kihelyezve az asztal és a padok, hogy lehessen kényelmesen üldögélni, netezni, vagy 
akár csak beszélgetni. Már többször előfordult az elmúlt hetekben is, hogy teleszórva 
szeméttel, szotyival hagyták itt a terepet az itt üldögélők. Öt méterre van a kuka, és a 
csikktartó is. Nem hiszem, hogy nagy megerőltetés lenne beledobni a feleslegessé vált 
papírt, csikket. A meglévő értékeinkre miért nem tudunk vigyázni? Miért kell ennek újra és 
újra megtörténnie? Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk a környezetünk tisztaságára, 
épségére. Nem csak a saját vagyonunkat kell védeni, hanem a közös tereinket, értékeinket 
is. Mindenkinek az a jó, ha kellemesen és jól érezve magát tudja eltölteni a szabadidejét! 

Szóljunk rá nyugodtan és lelkiismeret furdalás nélkül a rendetlenkedő gyerekre, vagy 
felnőttre! 

Ne szemeteljünk, hagyjuk magunk után tisztaságot! 
 

 
 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Bogdán Rajmund (2018.12.17.) 

 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
- 

 
 

Az téli időszakban is 
elindítjuk a  

KönyvtárMozi 

szolgáltatásunkat.  
 

A részletes programról 
érdeklődjenek a 

könyvtárban! 
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Mindenki szépet alkotott 
Ismét előkerültek a horgolótűk és több alkalommal is találkoztak a hobbi horgoló asszonyok. Mindenki 
nagyon ügyesen dolgozik, sok szép mintát, ötletet tanulnak egymástól. Az egyik foglalkozás alatt 
megnézték a Veréb is madár című magyar filmvígjátékot, amit a Könyvtármozi oldalról vetítettünk le. 
Nagyon jól éreztük magunkat, igazán szerencsés párosítás volt a film és a horgolás. Legközelebb 2019. 
január 2-án 16 órakor találkozunk ismét. Várunk mindenkit, aki szeret kézimunkázni, szeret beszélgetni, 
szeret közösségben lenni, szeretne kicsit kimozdulni otthonról.  
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Karácsonykor minden megtörténhet. Aki hisz Istenben, az a csodákban is, és ezek létét utóbbinak 
tulajdonítja, mások a különleges eseteket inkább a véletlenek számlájára írják. Hogy kinek van igaza, nem 
tudjuk, és nem is akarjuk megfejteni. Az viszont biztos, hogy az évnek ebben a szakában bármi 
megtörténhet. A következő három történet a legjobb bizonyíték erre. 

 
 

 
Amikor a remény a legjobb gyógyszer 
Az Amerikai Egyesült Államokban található Wisconsinban élő Mark R. Leonard hosszú évekig dolgozott hivatásos 
Télapóként. A bevásárlóközpontban gyerekek tucatjai álltak sorba, hogy találkozzanak vele, közöttük egyik évben egy 
kisfiú, aki egy fényképet szorongatva várta, hogy végre kettesben lehessen a Télapóval. Amint beszédbe elegyedtek, a 
kisfiú szomorúan mesélte, hogy a fényképen a testvére, Sarah látható, aki nagyon szeretett volna találkozni a 
Télapóval, csakhogy súlyos beteg, és jelenleg kórházban fekszik, így nem tudta elkísérni őket. 
A kisfiú a nagymamájával érkezett, akitől Mark megtudta, Sarah súlyos leukémiában szenved, és szinte biztos, hogy 
már az ünnepeket sem éri meg. Nem kérnek hát mást, csupán annyit, hogy látogassa meg őt a kórházban, hogyha 
utoljára is, Sarah legalább egyszer találkozhasson a Télapóval. 
Mark sosem vállalt korábban hasonló feladatot, ezúttal azonban, látva a nagymama szemében a könnyeket és a kisfiú 
szomorú arcocskáját, valamint kezében a kis fényképet, kivételt tett. Még aznap délután felkereste a kórházat, 
ahol Sarah feküdt. A kislányt az ágyában találta, sápadtan és legyengülve. 
Sarah észre sem vette Markot, csak akkor figyelt fel rá, amikor Mark könnyekkel a szemében, vidám arckifejezést 
erőltetve köszöntötte a Télapó jól megszokott köszönésével. 
A Télapó és Sarah órákig beszélgettek kettesben a szobában, kéz a kézben, majd mielőtt Mark távozott volna, 
megígérte Sarah-nak: megkéri az angyalokat, hogy vigyázzanak rá. 
Miután Mark távozott a kórházból, nem hallott többet a kislányról - egészen a következő év karácsonyáig, amikor is a 
bevásárlóközpontban a gyerekek között egyszer csak feltűnt egy szőke, erős, vidám kislány, hatalmas mosollyal az 
arcán. Sarah volt az, makkegészségesen, akin nyoma sem volt annak, hogy valaha a halállal kellett küzdenie. 

 

 

Amikor az ünnep fontosabb volt, mint a harcok 
A karácsony különös ünnep: alig akad olyan ember, akinek ne enyhülne meg ilyenkor kicsit a szíve. És ez akkor sincs 
másként, ha éppen a frontvonal a helyszín, szemben az ellenséggel, az időpont pedig 1914. december 24-e, az első 
világháború ideje. 
Az első világháború egyik napról a másikra tört be a nemzetek életébe. 1914 nyarán még egyetlen német, skót vagy 
francia sem sejtette, hogy néhány hónap múlva a fagyos földön fekve, fegyverekkel a kezekben néznek egymással 
farkasszemet. De arra sem számítottak, hogy a karácsony olyan hatással lesz rájuk, hogy azt örökre az eszébe vési 
majd az emberiség. Hogy mi történt december 24-én a lövészárkokban, nem tudjuk, csak azt, hogy az egymással 
szemben álló felek egyszer csak úgy döntöttek, legalább karácsony idejére felfüggesztik a harcot. Az első bátortalan 
átkiabálások után hamarosan ki is merészkedtek rejtekükből, majd néhány óra múlva már együtt dohányoztak, 
társalogtak és cigarettáztak azok a németek, franciák és skótok, akik egy nappal azelőtt még a másik halálát kívánták.  
Bár az alkalmi barátkozásnak igyekeztek véget vetni a vezetők, a karácsony hangulata egészen magával ragadta a 
katonákat. Egyiküknek az is eszébe jutott, hogy karácsonyfát állít a lövészárokban - estére a frontszakasz teljes vonalát 
a karácsonyfák tucatjain égő gyertyák jelölték. 
 
 

Az összefogás dala 
1984-ben vetítették a BBC-nek azt az összeállítását, mely az éhínség sújtotta Etiópiára hívta fel a figyelmet. Az ír 
énekes és zeneszerző, Bob Geldof is látta a műsort, az éhező gyerekek látványa pedig olyan hatással volt rá, hogy ott, a 
fotelben ülve azonnal elhatározta, még akkor tesz valamit az éhínségtől szenvedő országért. Az elhatározásból napok 
alatt ügy lett: Midge Ure-rel, az 1970-es, 1980-as évek legendás skót zeneszerzőjével azonnal dalírásba fogtak, hogy az 
abból származó bevétellel valamiképpen is segíthessenek az éhező Etiópiának. 
Azt akkor senki sem gondolta, hogy ezzel világméretű kezdeményezést indítanak el. 
Legközelebbi BBC-s szereplésekor Bob már nyíltan beszélt a dalról és a kezdeményezésről. A dal, az azóta világhírűvé 
vált Do they know, it's Christmas? felénekléséhez számos ír és angol művészt is meghívott, közöttük olyan neves 
előadókkal, mint Phil Collins, Sting, George Michael vagy Paul McCartney. A kislemez, melyen az ominózus dal 
szerepelt, 1984. december 3-án jelent meg, és már az első héten egymillió példány kelt el belőle. 
Öt hétig vezette a slágerlistákat, és összesen három és fél millió példányban fogyott el. Bob Geldofnak még azt is 
sikerült kiharcolnia, hogy a kislemez után járó ÁFA-t az angol kormány jótékony célokra fordítsa. De nem csak a 
zenészek, a média is támogatta a kezdeményezést: a neves angol rádió, a Radio 1 minden órában lejátszotta a dalt. 

http://www.youtube.com/watch?v=8jEnTSQStGE
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Immár a harmadik évadot kezdtük a Marótvölgye Színházzal. Az első előadás A padlás (Presser Gábor-
Sztevanovity Dusán-Horváth Péter darabja) volt november 10-én este. Most is, mint mindíg, csodálatos 

élményben volt részünk! Köszönjük a társulatnak, az Imre Sándor Szeretetszínháznak a nagyszerű előadást, 
a csodás játékot, a sok-sok érzelmet és humort! A közönség háromszor tapsolta vissza a színészeket. 

 

 
 

Ismét gazdagodott, szépült a falu. Elkészült a 
faragott harangláb a temetőben. Gáspár 
Borisz fa felajánlásából és munkájával valósult 
meg. Amikor ott voltam a temetőben fotózni, 
sokan voltak rendezni, diszíteni a sírokat és 
mindenki dícsérte, hogy milyen szép és 
stílusos. Szalai László segített a munkában. 
Köszönjük a község nevében! Elkészült a 
lépcső is, nagyon mutatós lett a térkőből 
felépített bejárat! Megszépült a temető 
Mindenszentekre. 

 

 
 

Az idén 100 éve, hogy az I. világháború befejeződött és 73 éve, hogy 
kapituláltak a németek és vége lett a 2. világháborúnak. Magyarországon és 
Sávolyon is szinte nincs olyan család, aki nem volt érintett valamilyen rokoni 
vagy baráti kapcsolatban a két világháborút megjárt katonákkal. Sajnos sok 
katona ott is maradt a frontokon, vagy a táborokban. Sávolyon is sok hősi 
halottunk van. Hagyomány, hogy halottak nap tájékán az Önkormányzat 
emlékező koszorúzásra hívja a hozzátartozókat, a lakosságot. Így történt ez 
november 14-én is. A képviselő-testület megjelent tagjai koszorút helyeztek el 
és mécsest gyújtottak a hősök emlékére a Templomkertben, az egybegyűltek 
pedig 1 perces néma tisztelettel adóztak az elhunyt katonák emlékének. 

 

 
 
Sávoly Község Képviselő-testülete 2018. november 14-én közmeghallgatást tartott 
a régi kultúrházban. A megjelentek először megnézhették diasorozaton, hogy mi 
történt a 2017 novemberétől napjainkig terjedő időszakban. Ezek után Bobek 
József István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszámolt az idei év 
pénzügyi mutatóiról és az elért eredményekről, majd válaszolt a lakossági 
hozzászólásokra, kérdésekre. 
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Ma elkezdték kihordani az idősebb sávolyi lakosság részére a tüzifát. A Képviselő-testület 92/2018.(IX.26.) 
határozata alapján kiosztják a rendelkezésre álló pályázaton kívüli tüzifa mennyiséget természetbeni juttatás 
címen. Az osztás a legidősebb lakostól életkor szerint visszafelé haladva történik, a teljes fakészlet 
elfogyásáig. Személyenként 2 köbméter vegyes fa jár, de háztartásonként, több jogosult esetén maximum 3 
köbméter kerül kiosztásra. Az önkormányzat területein, az önkormányzat dolgozói által, és a Marótvölgyi 
csatorna munkálatainál kitermelt fa sok idős sávolyi embernek könnyíti meg a téli tüzelés gondját. 

 
 

Megint eltelt egy esztendő, közeledik a 
karácsony. A hagyományokhoz híven 
kikerültek az adventi utcai díszek az 
oszlopokra. Az idén az önkormányzati 
dolgozók készítettek a meglévő díszekhez még 
mintegy 20 darabot, minden utcába jut 
belőlük, így az egész falut fel tudják diszíteni. 
A fényeket önerőből, saját munkával 
készítették el.  
Elkészült a kültéri Betlehem is a 
Templomkertben. Köszönjük mindenkinek, 

aki munkájával, vagy adományával lehetővé tette, hogy idén is megvalósulhasson. Immár 5. éve, az adventi 
időszakban látható a Három Királyok és a Szent család csoportja a jelképes istállóban. Az adventi koszorút is 
felállítottuk, amelyen sorban gyúlnak meg  a gyertyák karácsonyig.  

 

 
 

Mint ahogy az minden 
évben történik, az idén 
december hatodikán is 
meglátogatta és 
megajándékozta a 
sávolyi gyerekeket a 
Mikulás. Meglepetés 
programként a Kákics 
Együttes koncertjét 
hallgathatták meg az 
egybegyűlt gyerekek és 
szülők.  

A nagyon jó hangulatú műsor után a Mikulás bácsi minden gyereknek odaadta az ajándékcsomagot. 
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Helyi horgászok kezdeményezése nyomán december 13-án 
megbeszélést tartottak az érdeklődő megjelentek. 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 horgász és 
érdeklődő akkor jöjjön bátran! Az első napi téma a csali tüskés 
módszer bemutatása és annak gyakorlati tapasztalatai volt. 
Feloldásként megnéztek egy vidám rövidfilmet a 
horgászbakikról. Következő alkalommal 2019. január 7-én 

találkoznak 17 órakor az Agroturisztikai Központban. 

 

 
Jó hír a kerti kutakkal kapcsolatban 

Elfogadta az Országgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére az illegálisan kialakított 
kutak bírságmentes engedélyeztetési időszakának meghosszabbítását 2018 év végéről 2020 végéig - közölte az 

agrárkamara csütörtökön. 
A közlemény szerint a NAK még 2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint az 
illegálisan kialakított kutakat bírságmentesen lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi 
hatóságoknál. 
Emlékeztettek, hogy a 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelőzően azt a vízhasználót, aki 
vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság 
kötelezhette a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve magának a kútnak az 
átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére. Ezen kívül akár egymillió forintig 
terjedő bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre. 
A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymódosítás amellett, hogy eltörölte a szankciókat, 

lehetővé teszi, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós pályázatokon is indulhassanak. A visszajelzések 
alapján számos gazdálkodó élt a lehetőséggel. 
Az uniós források biztonságos lehívása érdekében a NAK kezdeményezte a moratórium meghosszabbítását. Ez 
alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények - többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a 
házi vízigényt kiszolgáló kutak - vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi - 
ismertették. 
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

A gyönyörű őszi időjárás kedvezett a kinti programoknak, ezért a gyerekek sokat tartózkodhattak a 
szabadban. Többször is tettünk nagyobb sétákat. Különböző helyszíneken, más-más betakarításra váró 
zöldség és gyümölcs szedésében segédkezhettek ügyes kezű óvodásaink. Szüreteltek szőlőt, törtek 
kukoricát, zöldségeket és tököt szedtek. Nagyon élvezték a munkát, szorgosan dolgoztak. Tevékenyen részt 
vettek az udvarunkra hullott levelek gyűjtésében, bár legjobban a talicskázást élvezték. Novemberben nem 
maradhatott el a „Márton napi” libák meglátogatása a dadus néniék udvarán és ha már ott voltunk muszáj 
volt megnézni a többi állatot is. A különböző néphagyományokhoz kapcsolódóan végeztünk „jóslásokat” is, 
de azt gondolom, az eredményben már nem lehet annyira megbízni, mint a „régi időkben”. 
Decemberben kezdetét vette az adventi készülődés. Feldíszítettük az óvodát, adventi koszorút és naptárat 
készítettünk, dalokkal, versekkel hangolódtunk az ünnepekre.  
Jó szokásához híven meglátogatott bennünket a Tálapó, aki most is ajándékokkal megrakott zsákkal 
érkezett. Meghallgatta a gyerekek műsorát, majd mindenkinek osztott egy jó kövér csomagot. Idén a 
gyerekek nagyon bátrak voltak, sokat kérdeztek tőle és Ő mindenkinek türelmesen válaszolt.  
A Luca napi népszokásokhoz kapcsolódóan székre állva boszorkányokat kerestünk, búzát vetettünk.  
Sajnos a betegségek nem kímélték gyermekeinket, folyamatosan kevés volt a létszám.  A nagy- és középső 
csoportosok voltak túlnyomó részt betegek, ezért idén először nem tudtunk részt venni a Templomi 
koncerten.  
A mézeskalács sütés viszont nem maradhatott el, egy csütörtök délelőtt ismét finom mézes illat lengte be az 
óvodát. Szebbnél szebb sütemények készültek a szorgos kezek munkája nyomán. Természetesen időnként 
meg is kellett kóstolni, hogy biztosan elég jól sikerültek-e. Nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk el a 
szülőkkel együtt. 
Az utolsó adventi hét nagyon mozgalmasan indult. Hétfő délelőtt meglátogattak bennünket a Balatonboglári 
Kézilabda Akadémia diákjai és tanárai, akik megajándékozták gyermekeinket. A csomagokban többek 
között labda, sapka, kulacs és édesség lapult. Olyan jól érezték magukat nálunk, hogy velünk töltötték a 
délelőttöt és egy jót játszottak a gyerekekkel. Köszönjük Szabolcs Atyának, hogy létrehozta a Kaposvári 
Karitásszal karöltve ezt a találkozót.  
Délután egy kis pihenőt követően pedig immár hagyományos módon az iskola énekkarát láttuk vendégül, 
akik ebben az évben is gyönyörű műsorral örvendeztettek meg bennünket. A kicsi gyerekek ámulattal 
figyelték a műsort, majd egy közös énekléssel kívántunk egymásnak szép ünnepeket.  
A magam és munkatársaim nevében én is azt kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek szeretetben, 
békességben teljenek, a családok tudjanak csak egymásra figyelni, jusson idő a pihenésre, közös játékokra! 
Az új év pedig tartson bennünket egészségben és hozzon még több örömet, boldogságot! 

 
Csordásné Tamás Ildikó 
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