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Görög mese a barátságról 
 
 

Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben 
tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott 
össze az utcán, aki azt mondta: 
-Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb 
barátodról? 
-Várj egy pillanatot! - válaszolt Szókratész. - Mielőtt 
bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három 
kérdésre. 
Ezt hívják a tripla szűrőnek. Az első szűrő az Igazság. 
Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani 
akarsz igaz? 
-Nem. - Válaszolta az ember. - Éppenséggel csak 
hallottam róla, és ... 
-Rendben, szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy 
igaz-e vagy nem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, 
a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a barátomról, 
valami jó dolog? 
-Nem, épp ellenkezőleg... 
-Szóval - folytatta Szókratész - valami rosszat akarsz 
mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. 
Semmi baj, a harmadik szűrő még visszavan: a 
Hasznosság. 
Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz 
nekem? 
-Nem igazán. 
-Nos - vonta le a következtetést Szókratész -, ha mondani 
akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó és nem is 
hasznos, miért mondanád el egyáltalán? 

  

 
 

Ezért volt Szókratész egy 
nagyszerű filozófus és ezért 
tartották igen nagy becsben. 
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AZ ELMÚLT 3 HÓNAP HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 
 

A Sávolyi Gyerekek Klubja 12 gyerekkel és négy felnőttel Csillagvárba kerekezett. Egész nap 
kutyás programok várták az érdeklődőket. Vadászkutya bemutatót, agárfuttatást, agiliti 
bemutatót láttak. Körülnéztek a várban, bementek az állatsimogatóba és sok-sok érdekesség 
vette őket körül. Nagyon jól sikerült a nap. A mintegy 26 kilométer letekerése után mindenki 
kellemesen elfáradt. 
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Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány jóvoltából a Marcali Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat ingyenes ruhabörzét szervezett a sávolyi lakosságnak. Nagy sikere volt a 
válogatónak, sokan jöttek el. Köszönjük Tóth Renátának, Sávoly családgondozójának, hogy 
megszervezte a ruhabörzét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mint ahogy azt már többen is biztosan észlelték, felújítási munkákat végeztek a Sávoly- 
Somogysámson út egy szakaszán. Mart aszfalt és zúzott kő került az útra, megemelve azt, és 
kijavítva a hepehupákat. Az út mellékét feltöltötték földdel. A munkálatokat a Magyar Közúti 
Nonprofit Zrt. munkatársai végezték. Az út mellé kerülő földet a közútkezelő által 
karbantartott utak melletti árokásásból nyerték. Mivel Sávolyon a Rákóczi utca a cég 
kezelésébe tartozik, és a vízelvezetése is mindig a legproblémásabb, így került sor ezen 
szakasz árkainak a kiásására. Az Önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ahol szükséges, 
tisztítsák meg a hídgyűrűket, pucolják ki a földet, hogy zavartalanul tudjon a víz elfolyni 
mindenhol.  
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A nyár folyamán 11 sávolyi gyerek vehetett részt Erzsébet táborban Zánkán. Az ott készült 
fényképekből összeállított kisfilmet nézhették meg a gyerekek és az érdeklődő szülők a 
könyvtárban. A gyerekek nagyon élvezték a filmet. Elmondták, hogy jó volt felidézni az ottani 
élményeket, érzéseket. A vetítésen a két tábori kísérő, Reni néni és Béla bácsi (Tóth Renáta 
és Horváth Béla a Marcali SZESZK munkatársai) is részt vett. Ajándékként megkapták a 
gyerekek a képekből készült dvd-t, melyet Bobek József István, Sávoly község polgármestere 
adott át.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Marcali Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata 2016.08.05-én Sportnapot szervezett 
hátrányos helyzetű gyermekeknek a szabadidő 
egészséges célú eltöltése érdekében. 
Az eseményen marcali, horvátkúti, sávolyi, 
somogyzsitfai és csákányi gyermekek 
csapatokat alkotva küzdöttek az első 
helyezésért. 
A sorversenyen és a kerékpár ügyességi 
versenyen mindenki meg tudta mutatni 
ügyességét. A nagy meleg ellenére is a 

rendezvény jó hangulatban zajlott. A verseny zárását követően, az eredményhirdetés előtt 
meleg ebéd, majd azt követően hűsítő jégkrém és fürdés várta a résztvevőket. 
 

 
Béres Sándor, Sanyi bácsi, a község legidősebb férfi lakosa 
betöltötte a 94. életévét. Ahogy ő fogalmazott, már 95 
évesnek mondhatja magát! Ebből az alkalomból 
köszöntötte Bobek József István polgármester úr. Jó 
egészséget és még sok, boldog évet kívánt neki. Sanyi bácsi 
elmondta, hogy csendesen telnek a napjai. Az a legnagyobb 
boldogság számára, amikor a család meglátogatja, és itt 
vannak az unokák, a dédunokák körülötte.  
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Képviselő-testületi határozatok 

 
 
69/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt 
Posta épületének használatára vonatkozó Házirendet az 
előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal elfogadja.  

 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt 

Posta épületének használatára vonatkozó Teremhasználati, 
Terembérleti Szabályzatot az előterjesztéshez mellékelt 
formában és tartalommal elfogadja.  

Felelős: Bobek József István polgármester (a lakosság tájékoztatásáért) 
Határidő: azonnal 
 
70/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testületének mind az öt 
tagja lemond július havi tiszteletdíjából 6.000,- forintról, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a pénzügyi iroda vezetőjét értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
71/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016-os 
évben jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredménnyel végző, valamint a nyolc 
tanéven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményt nyújtó tanulók 
jutalmazására, az ünnepélyes fogadás megtartására összesen bruttó 
550.000 – azaz ötszázötvenezer - Ft forrást biztosít a 2016. évi 
költségvetése terhére, az általános tartalékból és a dologi kiadásból. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
72/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának Módosító okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat 
aláírására, és felkéri, hogy az alapító okirat módosítása miatt szükséges 
intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről 
gondoskodjon. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
73/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy a falugondnoki szolgáltatást 
rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető. A szolgáltatást 
rendszeresen igénybevevő konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási 
alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett 
listán nem kell feltüntetni, aláírásuk beszerzése az elvégzett tevékenység 
igazolására nem kötelező. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bobek József István polgármester 
 
74/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 
azzal, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
75/2016.(VI.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonérték 
nyilvántartásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DRV Zrt-vel a 
vagyonérték nyilvántartás vezetésére vonatkozó megállapodást aláírja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
81/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
iskolai kazán cseréjének szükségességéről szóló előterjesztést. A pályázat 
kiírásával egyetért, egyúttal felkéri Bobek József István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, illetve a tulajdonostársak 
bevonásáról a pályázat elbírálásába, valamint a költségek viselésébe.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
82/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
gyermekétkeztetési pályázat kiírásáról szóló előterjesztést. A pályázat 
kiírásával egyetért, egyúttal felkéri Bobek József István polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
83/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy Megyei 
Kormányhivatalnak a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-
testületének helyi építési szabályzatot megállapító 7/2010.(VIII. 18.) 
önkormányzati rendeletére vonatkozó, SOB/03/1313/2016. 
ügyiratszámú törvényességi javaslatát megtárgyalta. A javaslatban 
foglaltakat elfogadja és a feladat elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet 
rendelkezésre állása esetén: 
Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatot 
megállapító 7/2010.(VIII. 18.) önkormányzati rendeletének teljes felülvizsgálatát 
2017. december 31. napjáig vállalja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
 
84/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTKSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosított és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést az előterjesztéshez 
mellékelt formában jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
85/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti, az 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló 
támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

2) Sávoly Község Önkormányzata 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 mikor és hol 
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. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek, Sávoly Község 
Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, Sávoly Község Önkormányzata 
biztosítékmentességgel rendelkezik, Sávoly 
Község Önkormányzata a költségvetési 
támogatás tekintetében adólevonási joggal nem 
rendelkezik, a támogatott tevékenység hatósági 
engedélyhez nem kötött  
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
86/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Tóth Kálmán 
(8732 Sávoly, Szabadság u. 31. szám alatti lakos) kérelmét megtárgyalta. A 
Képviselő-testület a volt Posta épületének használatára vonatkozó 
Házirend 7. pontjában biztosított jogkörében eljárva külön engedélyt ad 
ahhoz, hogy a Dalkör tagjai technikai eszközeiket az épületben lévő 
szekrényben tartósan tárolhassák.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
87/2016.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa felül a KÖZVIL Zrt-vel kötött 
közvilágítási célú energiavásárlásra és a közvilágítás aktív és passzív 
elemeinek üzemeltetésére és karbantartására kötött szerződést. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között 
kedvezőbb feltételekkel lehet szerződést kötni, úgy gondoskodjon a 
jelenlegi szerződés felmondásáról és az új szerződés megkötése érdekében 
a pályázati eljárás kiírásáról.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
89/2016.(VIII.25.) 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 
 
90/2016.(VIII.25.) 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.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 26. 
91/2016.(VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 46. pontjában biztosított 
jogkörében eljárva – az Önkormányzat által a „Kazáncsere a Sávoly 147 
helyrajzi számú ingatlanban” tárgyban kiírt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, mely eljárásban nyertes pályázónak Nagy 
József egyéni vállalkozót (székhely: 8713 Kéthely, Sári u. 6.) hirdeti ki.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy – a jóváhagyott gázterv 
kézhezvételét követően haladéktalanul - gondoskodjon a szerződés 
megkötéséről.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: a gázterv jóváhagyását követően azonnal 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint átvevő a 
jegyzőkönyvhöz melléklet okiratban foglaltak szerint elfogadja a Sávoly 
147 helyrajzi szám alatti ingatlanból a Szőkedencs, Szegerdő és Főnyed 
Községek Önkormányzatainak tulajdonát képező, térítésmentesen 
felajánlott tulajdoni illetőségeket. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
3. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Sávoly 147 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes átadás-
átvételéhez kapcsolódó költségek Sávoly Község Önkormányzatát 
terhelik. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
szerződés megkötéséről gondoskodjon és az ügyintézésre felkérje a Dr. 
Illés Attila Ügyvédi Irodát (8700 Marcali, Múzeum köz 1.) - Dr. Illés Attila 
ügyvéd ügyintézése mellett -, hogy a megkötendő szerződéssel kapcsolatos 
földhivatali eljárásban az Önkormányzat képviseletét ellássa a NAV 
adatlap kiállítására is kiterjedően.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
4. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sávoly 147 
helyrajzi számú ingatlanhoz kapcsolódó kazáncsere beruházás és a Sávoly 
147 helyrajzi számú ingatlanban fennálló közös tulajdon 
megszüntetéséhez kapcsolódó eljárással felmerülő kiadások (ügyvédi 
munkadíj, egyéb eljárási költségek stb.) fedezetét a dologi kiadások 
megtakarítása terhére biztosítja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 18.) önkormányzati 
rendeletének megfelelő módosításáról gondoskodjon. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: soron következő nyilvános képviselő-testületi ülés 
 
 
92/2016.(VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Belügyminiszter 
által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapacsolódó kiegészítő támogatására 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 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
fejezet 18. pontja, „a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” 
jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
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: 2016. szeptember 30. 
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2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti 
alábbi nyilatkozatok megtételére: 
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljeskörűek, 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. 48/B. és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek, Sávoly Község Önkormányzatának nem 
áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, Sávoly 
Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, Sávoly Község 
Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal 
nem rendelkezik, A támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

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, és az esetlegesen felmerülő egyéb önerőt vállalja, ezt a 
költségvetésében biztosítja az adótöbblet terhére. Vállalja 
továbbá, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

93/2016.(VIII.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a füleksávolyi 
delegáció 2016. augusztus 12-14. közötti vendéglátásával kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul veszi, az ezzel kapcsolatos 200.000,- forintos költség 
fedezetét a 2016. évi költségvetéséből – az általános tartalék terhére - 
biztosítja 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

123/2016.(IX.20.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH 
kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező 41. 
sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét képező Sávoly 
település tekintetében Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért 
felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló gördülő 
fejlesztési terv elkészítésével a település víziközműveit üzemeltető 
DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 

2. Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH 
kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező 41. 
sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét képező Sávoly 
település tekintetében Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § rendelkezései alapján az 
ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által 2017-2031 
időszakra elkészített gördülő fejlesztési tervet – a mindenkori 
koncessziós díj terhére – elfogadja. 

3. Sávoly Község Önkormányzata, mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH 
kóddal rendelkező 59. sorszámú Sávoly szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer, és a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező 41. 
sorszámú Somogysámsoni kistérségi vízmű részét képező Sávoly 
település tekintetében Ellátásért Felelőse meghatalmazza a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a 
DRV Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített és az ellátásért felelős 
által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, és a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az Önkormányzatot képviselje. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
124/2016.(IX.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 
előterjesztést. A szociálisan rászoruló nappali tagozatos egyetemi, főiskolai 
hallgatók támogatására 180.000.- forintos keretösszeg megállapításával 
csatlakozik a pályázathoz. 
A Képviselő-testület felkéri Bobek József István polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 
nyilatkozatban jelezze az önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. október 3. 
 

 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
-  

 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
Bogdán Imréné Orsós Mária (élt 60 évet) 
Kovács Ernőné Kócza Anna (élt 84 évet) 
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Péter 
Alexandra 

 

 
 

Mi újság az Agroturisztikai Központ háza táján? 
Az Agroturisztikai Központ átadásával 2015. április 25-én egy minden szempontból igényes, a mai kor 
követelményeinek megfelelő közösségi ház és külső tér került a faluközösség szolgálatába. Az elmúlt 

másfél évben nagyon sok program volt. Igyekeztem a falu minden korosztályát 
megszólítani, aktivizálni. Ez néha több, néha kevesebb sikerrel meg is valósult. Volt 
kiállítás, sportrendezvény, kulturális program, kézműves foglalkozások és sok-sok egyéb 
más lehetőség. A megnyitás óta folyamatosan fejlesztettünk, szépítettünk, 
gyarapodtunk. Igyekeztem minden technikai eszközt beszerezni, hogy meglegyenek az 
ideális feltételek. A ház berendezését is úgy alakítottuk, hogy kényelmes, otthonos 
legyen. Jó érzés legyen belépni, és kellemesen lehessen eltölteni az időt. Úgy gondolom, 
hogy ez sikerült is. Nagy örömömre szolgál, hogy október 1-től a Nemzeti Művelődési 
Intézet Közfoglalkoztatási programjának keretein belül sikerült egy fő munkatársat 
felvenni. Péter Alexandra személyében fiatal, agilis, tenniakaró munkaerőt kaptam. 

Szandi sávolyi születésű, itt él a községben. Bizonyára sokan ismerik. Sok tervvel, elképzeléssel jött 
dolgozni, így a motiváció, a lelkesedés nem hiányzik.  

Tervezett programok és foglalkozások az elkövetkező három hónapban 
Novembertől hosszabb nyitvatartási idővel, több programmal, heti foglalkozásokkal várjuk a lakosságot. 
A részletes tájékoztatókat, meghívókat a szokásos csatornákon - marotvolgye.hu, hirdetőtábla, személyes 
megkeresés – olvashatják. 
A gyerekfoglalkozások a megszokott szombat délelőtti rendszerben mennek tovább. Ehhez szeretnénk a 
gyerekeket és a szülőket is kérni, hogy kicsit gyűjtögessenek!  
Kedves gyerekek! Gyűjtsetek:  ~ a teafilter-papírt 

~sima felületű, 5-6 cm-es köveket 
~vécépapír gurigát 
~üres csigaházat 

A felnőtteknek is tervezek kézműves foglalkozásokat.  
Az őszi első program a csuhé feldolgozása lesz. Lábtörlőt fogunk készíteni. Ez látványos és könnyű 
munka, így mindenkinek sikerélménye lehet, aki szeretné kipróbálni. Ha ügyesek leszünk, akkor lehet 
más formákat is készíteni a csuhéból. Téli elfoglaltságnak a vesszőfonás megtanulását és gyakorlását 
tervezem.  
Másik program a Baba-mama torna beindítása. Erre a babákat –1 éves korig- várjuk az anyukákkal vagy 
apukákkal együtt. Zenés, játékos, mozgásos foglalkozás, ami fejleszti a baba mozgását, hallását, és erősíti 
a baba-szülő kötődést is. Reméljük, hogy lesz megfelelő létszámú érdeklődő! 
A felnőtt női torna is felmerült igényként. Kezdésként heti egy alkalommal tartanánk. Szeretnénk, ha 
minél többen jönnének és a tornával, a mozgással kicsit színesíteni tudnánk a mindennapokat. 
Az idősebb, nyugdíjas korosztálynak szeretnénk beindítani a Régi idők mozija vetítéssorozatot. Ezeken az 
alkalmakon régi magyar filmeket nézhetnének meg. Egy kis tea és keksz mellett lehetőség lenne 
beszélgetni a filmről, a régi szép emlékekről..  
A fenti programokról részletes tájékoztatót küldünk. 
Lehetőség lenne bérletes színházi előadásokat hozni a községbe. Egyelőre az igényfelmérés folyik. 
Szeretnénk, ha az érdeklődő személyek az újsághoz mellékelt jelentkezési lapot visszahoznák a 
könyvtárba, hogy mielőbb összesíteni tudjuk az igényeket. 
November hónapban szeretnénk egy kiállítást is megrendezni, amihez kérjük a lakosság 
segítségét. A kiállítás témája az I. és II. világháború emlékei lennének. Bármilyen ehhez 
kapcsolódó tárgy: képeslap, lőszer, kulacs, sisak vagy sapka, dögcédula, ruha, gomb, háborús 
okirat, korabeli újság, könyv. Bármi, amit azokhoz a korszakokhoz kötni lehet. Mindez 
természetesen Sávoly múltja, az itt élő családok története is! Kérjük, hogy jelezzenek a 
könyvtárban, ha hozzá tudnak járulni a kiállítás megrendezéséhez. Szívesen fogadunk minden 
tárgyat és dokumentumot! Előre is köszönjük a segítséget! 
A helytörténeti gyűjteményünket is szeretnénk felfrissíteni és bővíteni, ehhez is kérjük a lakosság 
segítségét. Folyamatban van egy kinti pajta építése, ennek elkészültével átrendezhető lesz a kiállítás és a 
belső tér megnövekszik. Ha előkerül olyan régi tárgy, bármilyen eszköz, szerszám, ruha, amit szívesen 
felajánlanának a gyűjteménybe, akkor azt jelezzék a könyvtárban és elmegyünk érte.    
Töltsük együtt kellemesen a szabadidőt! Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban a programjainkon! 
 

                                                                                     Pálfi Lászlóné könyvtáros 
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Van egy történetem rovatunk - Lélekmelengető történetek 

 
 

Mindannyiunknak vannak nehézségei, az Élet mindenkit próbára tesz 
időről időre. Van, aki ezt könnyedén kezelni tudja, valakinek 
nehezebben megy. Legyünk bár gyerekek vagy felnőttek, fiatalok 
vagy idősek, mindannyiunknak szüksége van bátorításra, hogy 
előbb-utóbb megoldódnak a problémák. Mindannyiunknak 

szüksége van olyan erő történetekre, amelyek életre keltik bennünk a 
reményt, ha másnak sikerült, nekünk is sikerülhet. 

 
 
A lufik 

 
Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén 
eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal 
vásárlót vonzott oda.  
Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát, és végül egy fehéret is. Egymás után 
felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig álldogált 
egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte:  
- Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi?  
A léggömbárus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete lufi zsinegét, és miközben 
az felszállt a magasba, így szólt:  
- Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli a magasba. 
 

 

A tele üveg 
 
Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy konzervüveget és feltöltötte kb. 5 cm 
átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. Igen - volt a válasz. 
Ezután elővett egy dobozt, tele apró kaviccsal, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Miután a 
kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. 
A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal, és azt kezdte betölteni az üvegbe. Természetesen a 
homok minden kis rést kitöltött. - És most - mondta a prof, - vegyék észre, hogy ez az önök élete. 

A kövek a fontos dolgok - a családod, a partnered, az egészséged, a 
gyerekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. 
A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak; mint a munkád, a házad, 
az autód. A homok, az összes többi. Az apróságok. Ha a homokot töltöd be 
először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az 
életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem 
marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak számodra. Fordíts 
figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságod érdekében. 
Játssz a gyerekeiddel! Szakíts időt orvosi ellenőrzésre! Vidd el a párodat 
táncolni! Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet 
rakni. Először a kövekre figyelj - azokra, amik igazán számítanak! Állítsd be 
a prioritásokat! A többi csak homok. Később azonban az egyik hallgató 
fogta az üveget, amelyről a prof és a többiek megállapították, hogy tele van, 
és beleöntött egy üveg sört. Természetesen a sör kitöltötte a 
homokszemcsék közti hézagokat, így az üveg tényleg tele lett. 
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FŐZZÜNK-SÜSSÜNK 
A sütőtök kedvező élettani hatásait már az indiánok is ismerték, kígyómarást kúráltak a segítségével és 
szeplő eltüntetésére is használták. 
Napjainkban tudományos kutatások támasztják alá, hogy a sütőtök kalcium, cink, mangán, réz, vas, 
foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának 
köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. A sütőtök alkalmas gyulladásos betegségek 

kezelésére, különösen nagy hatékonyságot mutat megfázásos, meghűléses 
megbetegedések esetében, de alkalmazható tüdőgyulladás és egyéb 

tüdőkárosodások kezelésére is. A sütőtök enyhíti az allergikus 
köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztma rohamokat. 
Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, különösen a pattanások 
kezelésében jelenthet nagy segítséget. A népi gyógyászatban 
hashajtóként és béltisztítóként használták. Fogyasztása jótékony hatást 

eredményez az emésztési gondokkal küszködőknek. A sütőtök serkenti a 
máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében, 
fogyasztásával csökkenthető a prosztatarák és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata.  
A sütőtök alacsony kalóriatartalma révén fogyókúrázóknak is ideális! 
Aki még soha nem kóstolt igazi sütőtököt, azt gondolhatja, hogy az, aminek ennyi jótékony hatása van, 
csak rossz ízű lehet. Az így vélekedőket és a szkeptikusokat biztosíthatjuk, tévednek! Egy olyan zöldség, 
ami talán sütve a legfinomabb, de készíthető belőle ízletes leves, főzelék, sütemény, lekvár, ivólé, érdemes 
a kipróbálásra és a család étrendjébe történő beillesztésre.  
Ritka az olyan zöldségféle, mint a sütőtök, amely három olyan fontos jellemzőt egyesít, mint az 
egészségesség, a finom íz és az elérhető ár. Aki a sütőtök kiemelkedő élettani hatásai, sokoldalú 
felhasználási módjai ellenére is kétkedő marad, gondolkodjon el azon, hogy talán nem véletlen, hogy 
sütőtököt az Antarktisz kivételével minden földrészen termelnek és fogyasztanak! 
Összeállítottam egy menüsort. Próbálják ki a recepteket, süssenek, főzzenek és beigazolódik, hogy 
sokrétűen használható és tényleg nagyon finom a sütőtök! További recepteket találhatnak a 
http://www.mindmegette.hu/kategoria/jelleg/sutotokos internetes oldalon. 

 
Sütőtökleves Hozzávalók: 50 g vaj, 2 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 100 ml száraz fehérbor, 1,2 kg 
sütőtök, 500 ml, húsleves alaplé, só, bors, 150 ml cukrozatlan habtejszín, 2 evőkanál olívaolaj, 0,25 teáskanál édes-
nemes paprika, szezámmag, lenmag. 
Elkészítése: A lábasban forrósítsuk fel a vajat, és fonnyasszuk meg rajta a 
meghámozott, finomra vágott vörös- és fokhagymát. Adjuk hozzá a bort, és nagy 
lángon forraljuk néhány percig. Forgassuk bele a megtisztított, kimagozott, 
felkockázott tököt, öntsük fel az alaplével és ugyanannyi vízzel, ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk meg, majd forraljuk fel. Ezután közepes lángon, lefedve főzzük 40-45 
percig, vagy amíg a tök megpuhul. Húzzuk le a tűzről a levest, és pürésítsük bot 
mixerrel. Gazdagítsuk a tejszínnel, és ismét sózzuk, borsozzuk meg. Keverjük össze a 
felhevített olívaolajat és a pirospaprikát. Ezzel meglocsolva, továbbá egy kevés szezám- és lenmaggal megszórva 
tálaljuk a levest. Pirítós illik hozzá. 
 
Sütőtökös csirkemell Hozzávalók: 1 csirkemellfilé, 40 dkg tisztított sütőtökbél, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd 
fokhagyma, olaj, só, 1 teáskanál szárított zsálya, 2 dl tejszín, 15 dkg sajt vegyesen, jó ha van közöttük egy 
karaktesebb ízű (pl. parmezán, de kéksajt, cheddar, füstölt sajt is lehet), 70 dkg sütőtök (héj 
és magok nélkül), 1 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, 3 ek olívaolaj, 30 dkg gömbölyű 
szemű rizs, 1 l zöldségleves-alaplé, 1 dl fehérbor, 3-4 dkg vaj, 5 dkg parmezán reszelve, 
szerecsendió, bors. 
Elkészítés: A csirkemellet és a sütőtököt kb. centis darabokra kockázzuk, a hagymát 
finomra aprítjuk, a fokhagymát pedig egészen apróra vágjuk. Az olajon megfuttatjuk a 
hagymát, majd mehet rá a hús és a fokhagyma. Alaposan kifehérítjük, hozzáadjuk a 
sütőtököt, sózzuk, zsályával megszórjuk, és fedő alatt puhára pároljuk. Egy kevés fehérbort 
is önthetünk alá, nem fogja elrontani. Egy másik edényben felforraljuk a tejszínt, majd 
alacsony lángon beleolvasztjuk a sajtokat. 
Ha már puha a tök és a hús, egyszerűen hozzáadjuk a sajtmártást, összekeverjük, és tálalhatjuk is. 

http://www.mindmegette.hu/kategoria/jelleg/sutotokos


12 

 

 
 
 

 
Sütőtökös rizs Hozzávalók: 70 dkg sütőtök (héj és magok nélkül), 1 fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, 3 ek 
olívaolaj, 30 dkg gömbölyű szemű rizs, 1 l zöldségleves-alaplé, 1 dl fehérbor, 3-4 dkg vaj, 5 dkg parmezán reszelve, 
szerecsendió, bors. 
Elkészítés: A tökbelet kockákra daraboljuk. A hagymát apróra kockázzuk, a fokhagymát finomra vágjuk. A tök 
felét egy fazékban félig felöntjük vízzel és megsózzuk. Félig rátett fedő alatt puhára 
főzzük, majd rúd mixerrel pürésítjük. 
Egy lábosban felforrósítjuk az olívaolajat, és együtt megpároljuk rajta a kétféle 
hagymát. Hozzáadjuk a rizst és a maradék tököt, majd párolni kezdjük. Közben az 
alaplét felforraljuk. A sütőtökös rizst felöntjük a fehérborral, és hagyjuk szinte teljesen 
elfőni. Ezután a keverékre annyi forró alaplét öntünk, amennyi éppen ellepi, majd 
gyakran megkeverjük. (Nem kell folyamatosan keverni.) Az elfőtt lét apránként 
mindaddig utánapótoljuk, amíg a rizs fogkeményre (al dente) puhul. Szükség esetén – 
ha az alaplé már elfogyott – forró vizet adhatunk hozzá, hogy a rizottó állaga kellően 
lágy legyen. Végül a rizottót a vajjal, a parmezánnal és a tökpürével krémesre keverjük, továbbá sóval, frissen reszelt 
szerecsendióval és őrölt borssal ízesítjük. 
Fűszeres sült sütőtök Hozzávalók: 80 dkg sütőtök (pucolva és kockákra vágva), 4 ek. 
zsiradék, 1 kk. bazsalikom, 1 kk. oregano, 1 kk. rozmaring, 1 kk. kakukkfű, só, bors 
Elkészítés:  
Egy edénybe hevítsük fel a zsiradékot és pár perc alatt pároljuk meg benne a sütőtök 
kockákat. Amikor puhulni kezd, adjuk hozzá a bazsalikomot, az oregánót, a rozmaringot 
és a kakukkfüvet. A végén sóval, borssal fűszerezzük, és jól forgassuk össze. 
Sütőtöktorta Hozzávalók: A tésztához: 10 dkg háztartási keksz, 3 db tojásfehérje, 10 dkg dió, 12 dkg barna cukor 
A töltelékhez: kb. 1 kg sütőtök, 2 ek tej, 2 db tojás, 15 dkg barna cukor, 1/2-1/2 mokkáskanál só, őrölt bors, 
szerecsendió, fahéj, szegfűszeg, 0,3 dl whisky 
Elkészítés: A sütőtököt megmossuk, félbevágjuk, magjait kikaparjuk. Héjastól nagyobb 
kockákra vágjuk, tepsire tesszük, és sütőben, közepes lángon megsütjük. Amíg kihűl, a 
kekszet és a diót ledaráljuk. A tojásfehérjét habbá verjük, de mielőtt teljesen 
megkeményedne, a cukrot is beledolgozzuk. A kekszet és a diót beleszórjuk, majd egy 
20-30 cm átmérőjű, enyhén kikent, morzsával behintett formába öntjük. Sütőben nagy 
lángon 15 percig sütjük. Ez idő alatt a sütőtököt meghámozzuk, és áttörjük. Az így 
kapott tökpüréhez hozzáadjuk a tejet, a cukrot, a kissé felvert tojásokat, a fűszereket és a 
whiskyt. A masszát az elősütött tésztára öntjük, majd közepes lángon 45 percig tovább 
sütjük. 
Sütőtökös kakaós kalács Hozzávalók: A sütőtökös tésztához: 15 dkg liszt, 2,5 dkg rétesliszt, 0,7 dkg élesztő, 0,5 dl 
tej, 1 evőkanál cukor, nagy csipet só, 1,5 dkg margarin, 1 tojássárgája (kicsi), 8 dkg, sütőtök.  
A kakaós tésztához: 12,5 dkg liszt, 2,5 dkg rétesliszt, 0,7 dkg élesztő, 0,5 dl tej, 1 evőkanál 
cukor, nagy csipet só, 1,5 dkg margarin, 1 tojássárgája (kicsi), 1 evőkanál kakaó (cukrozatlan), 
A kenéshez: 1,5 evőkanál főzőtejszín, 1 dkg margarin (olvasztott), 1-2 evőkanál tej. 
Elkészítés: A sütőtökös tésztához a tejet langyosítsuk meg, majd keverjünk hozzá 1 
teáskanál cukrot. Ezután morzsoljuk bele az élesztőt, és futtassuk fel. A margarint olvasszuk 
fel, majd amikor már csak éppen langyos, keverjük hozzá a tojássárgáját és a felfuttatott 
élesztőt. Keverjük össze a kétféle lisztet, a csipet sót és a maradék cukrot. Az előzőleg 
megsütött és teljesen kihűtött sütőtököt villával alaposan nyomkodjuk össze. 
A margarinos-élesztős keverékhez kanalazzuk rá a sütőtököt, ezután pedig a lisztes keveréket. és dagasszuk ki. 
Ezután meleg helyen bő 1 óra alatt kelesszük duplájára a tésztát.  
A kakaós tésztát ugyanígy készítsük el és meleg helyen kb. 50 perc alatt kelesszük duplájára a tésztát. 
Amikor mindkét tészta megkelt, nyújtsuk ki azonos méretűre. Ezután a sütőtökös tésztát kenjük le a főzőtejszínnel, 
és helyezzük rá a kakaós tésztát, majd tenyérrel kicsit nyomkodjuk le. Végül szorosan tekerjük fel. 
Egy sütőformát kenjünk ki, majd helyezzük bele a tésztát. Letakarva, meleg helyen kelesszük 45 percig. 
Amikor a tészta megkelt, kenjük le az olvasztott margarinnal. Helyezzük előmelegített sütőbe, majd közepes 
hőmérsékleten süssük kb. 40 percig. A sütőből kivéve a forró tésztát kenjük le a tejjel, majd takarjuk le 
konyharuhával, és hagyjuk így kb. 10 percig. Ezután óvatosan borítsuk ki a formából, majd helyezzük rácsra, és 
hűtsük ki egészen.  
 

Pálfi Lászlóné 
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Ajándék könyvek érkeztek a sávolyi lakosoknak 
 
 
 
 

Egy kedves hangvételű 
levéllel  

 
együtt két ajándékkönyv  

 
érkezett a sávolyi 

polgároknak.  
 

FERENCZ GYULA,  
 

testvértelepülésünk, 
Füleksávoly  

 
község polgármestere küldte 

az  
 

ajándékot.  
 

SZOMOLAI TIBOR  
 

szlovákiai magyar író két 
kötetét 

 
 szeretettel ajánljuk az olvasni  

 
szerető lakosok figyelmébe. 

 
 A felvidéki magyarság 

életéről,  
 

a mátyusföldi magyarság  
 

sorsáról szóló könyvek  
 

kikölcsönözhetők a  
 

Községi Könyvtárból.  
 
 
 

Sávoly Község  
Önkormányzata 
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Veszedelmes szépségek 
Minden évben több száz olyan mérgezés fordul elő Magyarországon, amit növények idéznek elő. Kertjeinkben, a természetben 
és a szobanövényeink között is több olyan akad, amelyek veszélyeiről jó, ha tudunk. Egyes növények lenyelve okoznak 
rosszullétet, hányást, sőt akár légzési nehézséget, számos azonban már a bőrre jutva is a bőr kipirosodását, viszketését, 
felhólyagosodását eredményezheti. Gyermekeinknek minél korábban tanítsuk meg, hogy ismeretlen növényt ne vegyenek a 
szájukba, hiszen a balesetek nagy része ebből adódik!  
A tavaszi időszakban nagyon látványosak lehetnek az alábbi növények, mégis érdemes figyelni rá, hogy ne hagyjuk a 
kisgyermekeket egyedül játszani a közelükben, a háziállatokat pedig szintén érdemes lehet az ilyen növényektől elzárni. 
(Persze alapvetően minden ismeretlen hatású növénytől jobb, ha óvjuk a gyerekeket, házi kedvenceket

 
Őszi kikericsA kikericseknek tavasszal általában csak a 

leveleit látjuk. 
Az őszi kikerics nagyon „trükkös” növény: a 
pompás virágait ugyan ősszel láthatjuk, de a 
levelek ettől függetlenül a tavaszi időszakban 
jelennek meg. A növény minden része 
mérgező, akár halálos mérgezést is okozhat. 
A virág hiányában nehéz lehet felismerni a 

leveleket, ezért például a lovak legelőjének 
„kikericstelenítését” rendszerint az őszi időszakban végzik. 
A növényevő állatok általában elkerülik a kikerics leveleit, 
legtöbbször az ezzel szennyezett, kaszált széna okozza a 
mérgezéseket. A gyerekek a kertekben általában kevésbé 
találkozhatnak ezzel a növénnyel. 
Májusi gyöngyvirág A növény minden része mérgező!  

A májusi gyöngyvirág egy másik olyan 
növény, amely nagyon súlyos, akár 
halálos mérgezést is okozhat. Ha 
vágott virágként díszítjük vele a lakást, 
akkor a vázában lévő vizet is úgy 
érdemes tárolni, hogy a gyerekek, 

háziállatok ehhez se férjenek hozzá. Mivel a virág nagyon 
mutatós, esetleg felkeltheti a gyerekek figyelmét, ezért soha 
ne hagyjuk egyedül a gyerekeket a gyöngyvirág 
„társaságában”. 
Ciklámen A ciklámen minden része mérgező, a gumók pedig 

különösen veszélyesek. Leginkább a 
gyerekek figyelhetnek fel a színpompás 
virágokra, ha nem figyelünk rájuk, akár 
rágcsálni is kezdhetik, ezért felügyelet 
nélkül ne hagyjuk „ciklámen közelben” a 

gyerekeket! 
Hunyorok A legtöbb hunyor mérgező! 

A hunyorok a tavasz első 
hírnökeiként a kertek gyönyörű 
ékességei lehetnek. Mivel a növény 
minden része – beleértve ebbe a 
szép formájú és gyakran színes 
virágot – mérgező, így a gyerekeket 

a hunyorokról is távol kell tartani. 
Aranyeső Az aranyeső nem egyenlő a bókoló aranyfával 

(amelynek magja egyébként szintén 
mérgező), hanem egy a hüvelyesek 
közé sorolható növény. A növény 
minden része nagyon, akár halálosan 
mérgező, ezért fontos, hogy a 
gyerekek ezt se próbálják 

„megkóstolni”. 
 

A gyakoribb kerti növények közül a hortenzia, a kontyvirág, a 
gyűszűvirág, a leander, és a sisakvirág akár halálosan mérgezőek, 
míg a kökörcsinek, egyes kutyatejek, a liliom, az odvas keltike, a 
puszpáng, a tulipán vagy a nárcisz is okozhatnak súlyosabb 
mérgezéseket! 

 
 
 
 
Mérgező angyaltrombita 
Amint azt a neve is sugallja, nagy virágról van szó, amely 
varázslatos, és a virágjainak szó szerint trombita alakjuk van. 
El kell kerülni ennek a virágnak a lenyelését, mivel a színes 
virágok hallucinogéneket tartalmaznak, ami mérgező az 
emberekre és az állatokra nézve. 
Azálea és rododendron.  
Az azálea és a rododendron népszerű cserjék, amelyeket az 
örökzöld levélzetük és látványos viráguk 
miatt tartanak. Ennek a két 
díszcserjének a változatos színű, harang 
alakú virágai andromedotoxint 
tartalmaznak, egy erős mérget, ami 

fájdalmat, bénulást és esetenként 
halált okozhat. 
Nadragulya 
Ha van bármilyen ismeretségünk 
a mérgező növényeket illetően, akkor 

már valószínűleg tudjuk, hogy a nadragulya mérgező. A 
burgonyafélék családjába tartozik, a virágok lila színűek és 
átlagos kinézetűek. A növényben levő tropán alkaloidok 
halálosak lehetnek úgy az emberekre, mint az állatokra. 
Boglárka 
A boglárka általában vadon nő, jóllehet 
egyesek a kertjükben nevelik. Ha 
hozzáérünk a növényhez, az bőrgyulladást 
okozhat, különösen az érzékeny bőrű 
emberek esetében. Ha véletlenül lenyeljük a 
virágát, az a száj felhólyagzásához és bélproblémákhoz 
vezet. 

Gyűszűvirág 
A gyűszűvirágot nagyon szeretik a 
kertészek, a színes és csőszerű virágai 
miatt. Jóllehet gyógyászati szempontból 

fontos, a növény szinte minden része, beleértve a virágait is, 
mérgező. A gyűszűvirág-mérgezés tünetei a következők: 
hányás, rendszertelen szívverés és görcsök. 
Leander 
A leander egy cserje, melynek keskeny 
levelei és illatos virágai vannak. A növény 
részei, beleértve a virágait is oleandrint, 
neriint és számos más erősen mérgező 
anyagot tartalmaznak, melyek hatással 
vannak a szívre, az idegrendszerre és az emésztőrendszerre. 

 
Óvakodjunk a mérgező virágok, növények 

termesztésétől kertünkben! Ha bizonytalanok 
vagyunk, kérjük ki szakember tanácsát! 

 
 

http://www.edenkert.hu/szobanoveny/viragdiszek/az-azalea-gondozasa/2445/
http://www.edenkert.hu/szobanoveny/gondozas-es-apolas/rododendron-otthoni-szaporitasa/3321/
http://www.edenkert.hu/diszkert/diszfak-es-cserjek/leander-gondozas-szaporitas-kertepites-kerttervezes/2163/
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Immáron a harmadik alkalommal rendeztük meg a Bringás reggelit a könyvtárban. Nőtt az érdeklődés a 
rendezvény iránt: több mint negyvenen tiszteltek meg bennünket és jöttek 
el velünk reggelizni. Mindenkinek köszönjük a részvételt! Külön köszönet minden támogatónknak, akik 
felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy megvendégelhessük a kerékpárosokat. Kihúztuk a bringás reggeli 
nyertes tombolaszelvényeit. Köszönöm a segítséget az önkormányzati alkalmazottaknak! Aki még nem vette 
át a nyereményét, - 4-es és 8-as tombolák- az megteheti a szelvény bemutatása után a könyvtárban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai a sávolyi és szegerdői polgárvédelmi csoportokkal, 
valamint a Marcali Berzsenyi Mentőcsoport tagjaival gyakorlatokat hajtottak végre. Greffer József, a 

kirendeltség vezetője elmondta, hogy a mai sávolyi továbbképzés egy 
országos programsorozat része volt, és illeszkedett a befogadó nemzeti 
támogatás területi és helyi szintű feladatainak kidolgozásába. Két 
helyszínen folyt a program. A Kultúrházban sor került egy 80 főt 
befogadó szálláshely kialakítására. Az Agroturisztikai Központ mögötti 
ároknál pedig árvízvédelmi gyakorlat volt. Felállítottak egy mobilgátat 
és mellé építettek egy nyúlgátat.  
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A harmadik osztályosok látogattak el a könyvtárba. Beszélgettünk a könyvtári viselkedésről, 
az olvasás fontosságáról, a könyvekről. A gyerekek meséltek olvasmányélményeikről, a 
legutóbb olvasott könyvről, meséről. Játékos feladatként egy Csukás István idézetet kellett 
kirakniuk. Mindenki nagyon ügyes és aktív volt. A 2. osztályosok is két órát töltöttek el a 
könyvtárban. Az első órában beszélgettünk a könyvekről, az olvasásról. A gyerekek 
ismerkedtek a könyvekkel, keresgéltek, lapozgattak, miközben felolvastam nekik egy 
rövidebb mesét. Az idő második felében a folyóiratokról, újságokról volt szó, és 
természetesen ezeket is megnézhették, átlapozhatták. Az óra végén ajándékot kaptak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A baloldali kép a faluközpontban kihelyezett postai 
gyűjtőládáról készült. A mozgóposta munkatársai jelezték, 
hogy a levelek mellett szemetet is találtak a ládában. 
Ötméteres körzetben két szemétgyűjtő is van ott, miért nem 
abba dobáljuk a hulladékot? Tudom sajnos, hogy ez a kérdés 
költői kérdés marad. Minden héten 
szerdán délelőtt összeszedik a szemetet a 
község területén. Nézzék meg, a jobb 
oldali képen látszik, hogy a régi bolt 

ablakában és előtte a járdán is ott "díszeleg" az eldobott, otthagyott 
szemét. Két lépésre van a hulladéktároló! Sokszor hallom a sávolyiaktól, 
hogy az átmenő forgalomra panaszkodva emlegetik a szeméthalmokat. 
Természetesen ebben is van igazság. Ám a ma reggeli képeken szereplő 
szemetet hitem szerint helyi lakosok dobálták el. Sajnos, még mindig itt 
tartunk! Kérek mindenkit, hogy vigyázzanak a környezetünkre, a 
falunkra! Bátran szóljanak rá gyerekre és felnőttre egyaránt, ha 
szemetelni, rendetlenkedni látják! Ne a normálisan, rendesen viselkedőnek kelljen 
meghúznia magát, hanem figyelmeztessük bátran a szemetelő, rendetlenkedő 
embertársainkat! 
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

A Szedervirág Óvoda újra megnyitotta 
kapuit, elkezdődött egy újabb nevelési év. 22 
kisgyermek vehette birtokába ismét a játékokat. 
Sok az új kiscsoportos. A beszoktatási idő alatt 
sírdogáltak, de nyitottak voltak az újszerű 
élmények befogadására. A szokásrendszer 
elsajátításában nagy segítségükre voltak idősebb 
társaik, akik előszeretettel rendezgették, terelgették 
őket. Sokszor verseny folyt azért, hogy kinek ki 
segíthet. A szeptember a kicsik számára arról szólt, 
hogy megszokják azt, hogy idejük egy részét a 
családtól távol töltsék, elfogadják az óvó néniket, 
dadus néniket. Ez idő alatt kiemelt figyelmet 
fordítottunk rájuk. Természetesen emellett a 
középső-, nagycsoportos gyerekeket is segítenünk 
kellett abban, hogy felvegyék az „óvoda ritmusát”. 

 Hagyományainkhoz híven ebben az évben 
is nagy gonddal készültünk az év első nagy 
rendezvényére, a Mihály-napi vásárra. Rengeteg 
vásári portékát barkácsoltunk idén is, szinte 
minden gyermek kivette a részét a munkálatokból. 
Szorgos kezek által készültek többek között táskák, 
képek, nyakláncok, kiscsigák, ajtódíszek. A 
vásárfiát gyümölcsökért árultuk, hogy a mogorva 
őszi napokon minden délelőtt tudjanak a gyerekek 
vitaminokkal feltöltődni.  Sikerült is többféle 
gyümölcsöt, mézet, lekvárt begyűjtenünk. 
Szeptember 30-án a magyar népmese napján az 
óvónénik bábelőadásában tekinthették meg a 
gyerekek és az érdeklődő szülők a „Kiskakas 
gyémánt fél krajcárja” című mesét. Nagy sikere 
volt, mert a gyerekek többsége ismerte a szemfüles 

kiskakas esetét a kapzsi török császárral, jókat 
nevettek rajta.  

Az újabb bábelőadás szerencsére nem 
váratott sokáig magára, hiszen pár nap elteltével a 
Könyvtáros néni jóvoltából vendégül láthattuk az 
oviban a Tekergő Bábszínházat és egy újabb 
fergetegesen jó előadásban volt részünk. Ez a mese 
is bővelkedett humoros jelenetekben és újra 
értelmet kapott az a tanulság is, hogy a jó barátok 
minden helyzetben számíthatnak egymásra. Az 
első és második osztályosok is velünk együtt 
izgulhatták végig a történetet.  

A következő napunk is eseménydúsan telt, 
mert nagycsoportosaink meghívást kaptak 
Marcaliba, a Tündérliget Óvoda által szervezett 
Diákolimpiára. A gyerekek napok óta lázasan 
készülődtek a különféle versenyszámokra. Megérte, 
mert derekasan helytálltak, még érmet is tudtak 
hazahozni. Emellett sok-sok élménnyel tértek 
vissza az óvodába és büszkén mutatták az 
okleveleket, valamint az ajándékba kapott labdákat.  

Az előttünk álló időszak is nagyon 
eseménydúsnak ígérkezik. Sok érdekes rendezvény, 
köztük kiállítások és koncertek teszik színessé az 
őszt. A honlapon folyamatos tájékoztatást adunk 
arról, hogy melyik programunk mikor lesz 
pontosan. Nagyon sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, aki szeretne velünk egy-egy 
kellemes délelőttöt eltölteni. 

 
Csordásné Tamás Ildikó
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