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Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja XVII. évfolyam I. szám 2021. április 

 
Petőfi Sándor: A tavaszhoz 
 

Ifju lánya a vén télnek, 
Kedves kikelet, 
Hol maradsz? mért nem jelensz meg 
A világ felett? 
 
Jöszte, jöszte, várnak régi 
Jóbarátaid; 
Vond föl a kék ég alatt a 
Fák zöld sátrait. 
 
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, 
Beteg most szegény, 
Oly halványan üldögél ott 
A föld küszöbén; 
 
Áldást hoz majd a mezőre, 
Ha meggyógyitod: 
Édes örömkönnyeket sír, 
Édes harmatot. 
 
Hozd magaddal a pacsírtát, 
Nagy mesteremet, 
Aki szép szabad dalokra 
Tanít engemet. 
 
S ne feledd el a virágot, 
Ne feledd el ezt, 
Hozz belőle, amennyit csak 
Elbír két kezed. 
 
Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai, 
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottai; 
 
Ne legyenek szemfedőtlen 
Puszta sír alatt, 
Hintsd reájok szemfedőül 
A virágokat! 
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Megújult a „Rakottyási” út 

 

Mint ahogy arról értesültek és láthatták is, hogy a „Rakottyási” utat kátyúzási munkálatok miatt 2021.március 22-

től 2021.április 12-ig lezártuk. Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az út  felújítási munkálatai elkészültek, újra 

megnyitjuk a forgalom előtt a „Rakottyást”!   
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Tisztelt Sávolyi Lakosok! 
 
„Az elmúlt néhány hónap a koronavírusról szólt Magyarországon is. Ez nagyon sok plusz és különleges feladatot rótt 
mindenkire, és ahogy ezt Önök is tapasztalták, megnehezítette a hétköznapi életünket is.” 
Ezt írtam Önöknek 2020. júniusában. Akkor nagyon bíztunk abban, hogy ez a helyzet rövidesen véget ér. Sajnos azóta 
a CoVid újabb hullámai jelentek meg. Egyre nehezebben viseljük ezt, sokszor vagyunk türelmetlenek, értetlenek 
egymással, gyakran ez az idegek harcává válik. Még is az a kérésem, hogy ne hagyjuk, hogy a kilátástalanság uralkodjon 
el rajtunk! 
 
Ennek kapcsán szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel arról, ami az újságban megjelenik: 

- A Christoph Schmid úr által írt tanulmányhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az egy nagy lehetőség nekünk, 
sávolyi lakosoknak, hogy a Darim „bevállalta” azt, hogy befogadja a településen keletkezett ághulladékot. Ez 
egy óriási segítség, hiszen a vészhelyzet elmúltával tilos lesz ezen hulladékok égetése, és ennek elszállításáról 
nekünk lakosoknak kellene, illetve kell gondoskodnunk. Igaz, hogy az MTKSZ egy évben háromszor elszállítja 
az így keletkezett hulladékot, de nyilván ennél több és többször is keletkezhet. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget! 

- És ha már a környezetvédelméről esett szó, a veszélyes hulladékokat, műanyag, gumi, semmilyen módon ne 
tüzeljük el. Ezek rendkívüli módon szennyezik a környezetet, és egyébként is szelektíven gyűjthetők és 
elszállítják azt. 

- És szeretném Önöket ezúton is arra buzdítani, hogy a háztartásokban keletkezett sütő olaj hulladékot is gyűjtsék 
össze. Ennek leadására már van lehetőségünk az önkormányzat udvarán. Ezek az anyagok nagyon nagy 
talajszennyezők. David Brower kiemelkedő amerikai környezetvédő, neki köszönhetjük pl. a Föld Napjának 
létrehozását, a következő megszívlelendőket mondta: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.” 

- A Rakottyai úttal kapcsolatban néhány megjegyzés. Az, hogy milyen katasztrofális állapotban volt, mindenki 
számára ismert. Talán az is, hogy ennek rendbetétele nem kevés pénzt igényel. Bár adtunk be két pályázatot is, 
azok még elbírálás alatt vannak, mindenképpen tennünk kellett valamit. És ehhez segítséget is kaptunk. Egy 
cég biztosította a kátyúzáshoz és az útszélesítéshez szükséges alapanyagokat, egy másik cég pedig ezek 
helyszínre történő szállításához adott segítséget. Köszönet nekik. A munkálatokat saját erőből oldottuk meg. 
Az önkormányzatnak, a falunak, ez az egész egy fillérjébe sem került. Nem lett ez autópálya minőség, de 
biztonságosan lehet rajta közlekedni végre. 

- Az árkok tisztítása nem fejeződött be. A Kossuth utca készen van, a Rákóczi és Petőfi utcákban tárgyalások 
folynak a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel, ezek az utak nem önkormányzati kezelésben vannak, a Szabadság 
utca árkainak kotrására több lehetőség is felmerült, ezek megvalósíthatóságán dolgozunk. Természetesen, amíg 
az árkok nincsenek kikotorva, addig a tulajdonosoknak a hídgyűrűk kitisztításával nincs dolga, viszont a 
Kossuth utcai ingatlantulajdonosokat ezúton is kérném, hogy azok, akiknél ez elmaradt, tegyék meg. 

- A pandémia miatt sajnos nem lehet rendezvényeket tartani, így a közösség építése nagyon nehéz. Pálfi Lászlóné 
nagyon szép kezdeményezése volt, hogy a magyar költészet napjáról, egy közös versmondással emlékezzünk 
meg. Csodálatos érzés volt, hogy ilyen sokan vettek részt egy találkozásban, ami ugyan fizikálisan nem, de 
lelkiekben összejött. Külön megtiszteltetés volt, hogy a testvér település, Füleksávoly polgármestere Ferencz 
Gyula úr is részese volt ennek. És hasonló kezdeményezés a Séta és ismerkedés Sávollyal program is. Ha tudnak, 
minél többen vegyenek részt ebben is. 
 

A júniusi gondolataimat kiegészítve.  
Lassan újra visszatér az élet a normális kerékvágásba, és hagyományos eseményeink, rendezvényink is megvalósíthatóvá 
válnak. Az oltás lehet a biztosíték arra, hogy ez így is történjen. Továbbra is az a kérésem, hogy aki még nem regisztrált 
az oltásra, tegye meg, vigyázzanak magukra és egymásra is!  
További jó egészséget kívánok! 
 
Sávoly, 2021. 04. 25. 
 
Tisztelettel: Schuller Tibor 
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzatnak van 
négy rókacsapdája. 

Tudjuk, hogy elszaporodtak, elszemtelenedtek a rókák a községben. 
Éppen ezért, ha valakinek kárt és gondot okoztak az állatok, akkor lehetőség van a csapdák 

kihelyezésére. 
Akinek ilyen jellegű igénye van, az az önkormányzaton jelezzen. 

 

HANGSÚLYOS KÉRÉS A LAKOSSÁG FELÉ! 

 

ÁLLANDÓ PROBLÉMA A KÖZSÉGBEN, HOGY A KUTYÁK AZ UTCÁN KÓBOROLNAK. TÖBB 

BEJELENTÉS ÉS PANASZ IS ÉRKEZETT FELÉNK EZZEL KAPCSOLATBAN. EGYRÉSZT 

NAGYON HATÁROZOTTAN KÉRÜNK MINDEN KUTYATULAJDONOST, HOGY ZÁRJÁK A 

KUTYÁKAT! ZÁRT KAPU, ZÁRT KERÍTÉS. EZ A KUTYATULAJDONOSOK FELELŐSSÉGE! 

MÁSRÉSZT, HA VALAKI KUTYÁT LÁT AZ UTCÁN, NYUGODTAN FÉNYKÉPEZZE LE, MERT A 

FÉNYKÉPPEL TUDUNK A JEGYZŐ FELÉ JELEZNI, JELENTENI, HOGY AZ UTCÁN VAN A 

KUTYA. 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

Lehetőség háztartási fáradt étolaj összegyűjtésére 

Értesítjük a lakosságot, hogy lehetőség nyílik a háztartási fáradt étolaj összegyűjtésére, leadására a 

községben.  

Az olaj leadása ingyenes! Az Önkormányzat udvarában elhelyeznek egy tartályt, egy gyűjtő edényt, amibe 

bele lehet rakni az olajat. Kérünk mindenkit, hogy cseppmentesen, jól lezárt petpalackban, vagy befőttes 

üvegben tegye bele a tartályba, nehogy kiboruljon, kifolyjon az olaj. 

Az olajat a hivatal nyitvatartási ideje alatt tudják behozni az udvarra. 

Hétfőtől péntekig 8-14 óráig.   

Tegyünk környezetünkért, gyűjtsük össze a fáradt olajat! 

Sávoly Község Önkormányzata 

 

 
 

AUCH EINE EXKLUSIVE ANFRAGE AN DIE BEVÖLKERUNG! 

 

EIN STÄNDIGES PROBLEM IN DER GEMEINSCHAFT, DAS HUNDE AUF DER STRASSE GEHEN. 

Es wurden mehrere Mitteilungen und Beschwerden erhalten. EINMAL BITTEN WIR ALLE 

HUNDEBESITZER, DIE HUNDE ZU SCHLIESSEN! GESCHLOSSENES TOR, GESCHLOSSENER 

ZAUN. DAS IST DIE VERANTWORTUNG DER HUNDEBESITZER! 

AUF DER ANDEREN HAND, WENN JEMAND EINEN HUND AUF DER STRASSE SEHT, MACHEN 

SIE EIN FOTOGRAFIE-BILD, WEIL DIE FOTOGRAFIE AUF DEN ARZT UNTERZEICHNET 

WERDEN KANN, BEDEUTET, DASS DER HUND AUF DER STRASSE IST. 

 

Wir informieren die Öffentlichkeit auch darüber, dass die Gemeinde vier Fuchsfallen hat. 

Wir wissen, dass sich die Füchse im Dorf vermehrt haben. 

Deshalb ist es möglich, Fallen zu stellen, wenn jemand den Tieren Schaden und Ärger zugefügt hat. 

Jeder, der einen solchen Bedarf hat, sollte sich bei der Gemeinde melden. 

 

Wir möchten die Bevölkerung darüber informieren, dass es im Dorf möglich ist, gebrauchtes 

Haushaltskochöl zu sammeln und zu entsorgen. Die Lieferung von Öl ist kostenlos! Auf dem Hof der 

Gemeinde befindet sich ein Tank, ein Sammelgefäß, in das das Öl gefüllt werden kann. Wir bitten alle, es 

ohne Tropfen in den Behälter, in eine gut verschlossene Haustierflasche oder in ein Einmachglas zu geben, 

damit das Öl nicht herausläuft. 

Das Öl kann während der Bürozeiten in den Hof gebracht werden. Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr 

Lass es uns für unsere Umwelt tun, sammle das gebrauchte Öl! 

Gemeinde Sávoly 
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HÍREK, AKTUALITÁSOK 

 
A húsvét előtti héten, több napon is tartottunk ruhabörzét. Mivel 
csoportosulni, összejönni tilos, így a Művelődési ház elé a járdára 
pakoltuk ki a ruhákat. Egész délelőtt, 9-13 óráig lehetett válogatni, 

nézegetni, így elkerülve a tömeget. A szabadtéri börzének nagy 
sikere volt. 

 

 
A jó idő megengedte, hogy 

több kinti javítási, karbantartási munkát elvégezzenek az önkormányzat 
munkásai. A buszmegállókat is sikerült lekenni, frissíteni a festéket rajtuk. 
Átfestették az utca névtáblákat. A temetőben voltak kidőlt, törött emlékek, 
azokat is összeragasztották, vissza felállították.   

 
Sajnos a pandémiás helyzet miatt nem tudunk közösségi 
rendezvényeket tartani, nem lehet gyülekezni. A Költészet 
napja alkalmából készítettünk egy videót. Ezzel a közös 
versmondással emlékezve erre a jeles napra, József Attila 
születésnapjára. A költő A Dunánál című versét mondtuk 
el sokan, amit aztán egy egységes egésszé összevágtunk. 
Minden közreműködőnek nagy-nagy köszönet és 
gratuláció a közös produkcióért! 
A videót ezen a linken tudják megnézni:  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3nzVjmOOdajzihL8yFb_5TTC2iS9GWQCVYZO3ofbyOfO7
bKsaSnxbHCQo&v=6DH3NHNZ1G8&feature=youtu.be 
 

Séta és ismerkedés Sávollyal 
Sajnos az idei évben sem tudjuk megrendezni a Szentgyörgynapi Kavalkádot. Nincs mit tenni, a vírus felülírta a közös, 
nagylétszámos programterveinket. 
Kitaláltunk egy családi, egyéni programot, amit, ha nem is a Kavalkád helyett, de kicsit pótolva azt, ismertetni szeretnék. 
Hívunk mindenkit egy falubejáró sétára! 
A községben öt helyszínen: a Ligetben, a Benkő keresztnél, a Templomnál, a rakottyai keresztnél, a Temetőben 
elhelyeztünk egy-egy kis kazettát, amelyben van egy pecsét és az adott helyszínről egy-egy rövid ismertető, egy kis 
falutörténet. Az Agroturisztikai Központban és az Önkormányzaton lehet kérni a pecséthez tartozó füzetecskét, 
amelyben minden helyszínnek meg van a pecsét helye. 
A pecséteket és történeti ismertetéseket április 24-május 30-ig találják meg a helyszíneken. 
Járják végig a falut, sétáljanak, olvassanak, pecsételjenek, csináljanak képeket, beszélgessenek, kapcsolódjanak ki a 
családdal, a gyerekekkel, az unokákkal! 
Örömmel vennénk, ha a sávolyi facebook oldalon megosztanák a séta, a pecsételés pillanatairól készült képeket! 
Sétáljuk végig és ismerjük meg Sávolyt!                                                     Pálfi Lászlóné könyvtáros 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3nzVjmOOdajzihL8yFb_5TTC2iS9GWQCVYZO3ofbyOfO7bKsaSnxbHCQo&v=6DH3NHNZ1G8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3nzVjmOOdajzihL8yFb_5TTC2iS9GWQCVYZO3ofbyOfO7bKsaSnxbHCQo&v=6DH3NHNZ1G8&feature=youtu.be
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AZ IDŐJÁRÁS, AZ EGÉSZSÉG ÉS MI 
 

Az időjárás nem tud mindenkinek megfelelni. A gazdák legtöbbször esőt, a nyaralók napsütést, az 
időjárásra érzékenyek nem túl ugrásszerű hőmérsékletet kívánnak. 
Minden embernek megfelelni olyan művészet, amelyet az időjárás Istene 
sem tud biztosítani. Tényleg megfelel a valóságnak az, hogy az időjárás 
régebben kellemesebb volt, jobban megfelelt az évszakoknak vagy 
becsapjuk magunkat idealizált emlékeinkkel? 
Jelen van-e a klímaváltozás itt nálunk a régióban, Sávolyon vagy a környékén 
is? 
Ezért elemezzük az utóbbi 30 év feljegyzéseit, a csapadékot és a 
hőmérsékletet illetően a Darim Kft. gazdasági területén található időjárás 
állomáson. 
Mindenekelőtt vizsgáljuk meg közelebbről a csapadék kérdését. Sávolyon az 
éves csapadékmennyiség átlagosan 685 mm-t vagy liter/ m2-t tesz ki. Az 

egyes évszakok közötti különbségek az elmúlt évtizedben a korábbival összehasonlítva extrém eltérést 
mutatnak. 
Így a 2010-es évben majdnem kétszer több eső esett, azaz 940 mm, egy évvel később a felénél kevesebb, 
vagyis 344 mm. A 2011-es év az utóbbi 30 év legszárazabb éve volt. Még érdekesebben oszlik meg az 
eső mennyiségének megfigyelése évtizedek szerint. Az 1990-es években átlagosan majdnem ugyanannyi 
eső esett, vagyis átlagosan 692 mm évente, úgy, mint a 2000-es években 2010-ig.  
 
Az utóbbi 10 évben a csapadékmennyiség jelentősen csökkent. 2020-ig éves átlagban csak 670 mm, 
amely megfelel 20 mm-es évenkénti csökkenésnek. Ha megfigyeljük a vegetációs periódus alatti 
csökkenést, tehát áprilistól októberig, akkor a csökkenés még drasztikusabb, 480-ról 430 mm-re esik 
vissza. Ez azt jelenti, hogy a 7 kukoricanövénynek, amely egy m2-nyi szántóföldön áll, 50 literrel 
kevesebb vízzel kell beérnie, mint 10 évvel korábban. A növekvő szárazság ezért nem tette lehetővé 
a kukoricahozam növelését. Szárazságtűrő fajták vetésének köszönhető, hogy a kukoricahozamokat 
ennek ellenére átlagosan évekig változatlannak lehetett tartani. Megnehezítik a növénytermesztést még 
olyan időjárási események is, mint a heves esők, utoljára 2020 július 25-én több mint 110 mm eső hullott 
alig 24 óra alatt. Korábban nem tapasztaltunk ilyesmit. 
 
 Hőmérséklet változása sem kevésbé izgalmas. Az ezredforduló óta a 2005-ös évben mérték a 
leghidegebb hőmérsékletet, -18 C fokot február elején és mérsékelt hőmérséklet-változást a nyári 
hónapokban. Általában elmondhatjuk, hogy a téli hónapok a 2009-ig tartó években jelentősen 
hidegebbek és hóban gazdagabbak voltak, mint a következők. Legalább évente egy alkalommal volt 
-15 C fok alatti hőmérséklet. Ezenkívül a 2007-es évben volt utoljára fehér karácsony és a gyerekek 
örömére szánkózásra alkalmas vastag hótakaró. 
 
A 2011-es év óta eltelt években jelentősen emelkedett a hőmérséklet, 39,7 C fok csúcshőmérséklet 2012-
ben és 41,1 C fok 2017-ben árnyékban mérve csak a trendet magyarázzák meg és rendszerint hosszú és 
száraz periódusok vannak július 20 és augusztus 15 között, amely ilyen formában régebben nem létezett.  
A legforróbb év eddig 2019 volt, nem kiugróan, de tavasztól kezdve átlag fölöttien meleg. Még egy 
megfigyelés is megerősíti a fokozódó felmelegedést. Karácsony hetében a maximális hőmérsékletek a 
2009-es évek óta három kivétellel (2011, 2012 és 2016) mindig +10 C fok fölött voltak.  
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2020-ban például maximum + 14 C fokos értéket mutatott, 2000-ben ellenben csak + 5 C és 2007-ben 
-1 C fokot Szenteste. 
Sajnos most nem áll rendelkezésre a helyszínen több lehetőség az időjárás megfigyelésére. Így nincsenek 
feljegyzések a szélről, a szél sebességéről és hasonlókról. De tudjuk, hogy a vihar és a félelmetes 
orkánerejű széllökések már nálunk se ritkák. Hála Istennek, eddig a nagy károk megkíméltek bennünket. 
Egy dolgot érez azonban sok helybeli ember is, - az időjárásra való növekvő érzékenységet, amelyet a 
klímaváltozás és ennek következményei okoznak. Egész egyszerűen azért, mert a klímaváltozás 
megérkezett Sávolyra is. Úgy érezzük magunkat, mint a növények a földeken, amelyek szárazság, 
hőség és stressz hatása alatt állnak, és sok mindent kell elviselniük. Azzal a különbséggel, hogy azokat 
talán stressz tűrőbb fajtákra cserélik a jövőben.  
De mi történik velünk? Olyan könnyen nem lehet bennünket máról holnapra genetikailag 
megváltoztatni és helyettesíteni. Ezért vigyázzunk, kérem egymásra és kerüljünk lehetőleg mindent, ami 
a Föld felmelegedéséhez és egyéb megterheléshez vezet. 
 Egy jó tanács, amit vegyünk nagyon a szívünkre: a kerti hulladékot vagy rosszabb esetben a műanyag 
szükségtelen elégetését szüntessük meg. 
A kipufogó gázok és az égetésből származó füst megbetegít bennünket és gyengíti az 
immunrendszerünket. És éppen erre nincs szükségünk a legkevésbé sem ezekben a CoVid-
időkben. 
 
U.i.: Tiszta biokerti hulladékot le lehet adni a Darim KFT gazdasági területén előzetes 
megállapodás szerint. 
A szétválogatott műanyag-hulladékot rendszeresen elviszi a hulladékszállító, lakkozott 
ablakkereteket a zárolt hulladékgyűjtés keretében lehet elszállítani.                                                                     

 Christoph Schmid 
 

Das Wetter, die Gesundheit und WIR 
 
Das Wetter kann es nicht jedem recht machen. Landwirte wünschen sich meistens Regen, Urlauber 

Sonnenschein und Wetterfühlige nicht zu sprunghafte 
Temperaturänderungen. Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die auch 
der Wettergott nicht (vollends) kann! Stimmt es wirklich, dass das Wetter 
früher angenehmer war, angepasster an die Jahreszeiten, oder lassen wir uns 
durch unsere idealisierten Erinnerungen täuschen? Gibt es den 
Klimawandel auch hier bei uns in der Region in und rund um Sávoly? 
Dazu analysieren wir die Aufzeichnungen betreffend Niederschlag und 
Temperatur der letzten 30 Jahre der am Hofgelände der Darim Kft. 
befindlichen Wetterstation. Zunächst wollen wir uns den Niederschlag 
näher anschauen: 
In Sávoly beträgt die jährliche Niederschlagsmenge im Mittel 685 mm oder 
Liter pro m2. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren sind jedoch 

im abgelaufenen Jahrzehnt im Vergleich zu früher extrem auffällig. So regnete es im Jahr 2010 fast um 
das Doppelte mehr, nämlich 940 mm, im Jahr darauf gleich um die Hälfte weniger, nämlich nur 344 
mm. Das Jahr 2011 war somit das mit Abstand trockenste Jahr der letzten 30 Jahre. Noch interessanter 
wird es bei Betrachtung der Regenmengen nach Jahrzehnten aufgeteilt. In den 1990-er Jahren regnete 
es im Schnitt fast gleich viel, nämlich durchschnittlich 692 mm pro Jahr wie in den 2000-er Jahren bis 
2010.  
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In den letzten 10 Jahren hat sich die Niederschlagsmenge jedoch deutlich verringert. Sie betrug bis 2020 
im Jahresschnitt nur mehr 670 mm, was einem Rückgang pro Jahr von 20 mm entspricht. Betrachtet 
man den Rückgang während der Vegetationsperiode, also von April bis Oktober, fällt der Rückgang 
noch drastischer aus, von 480 auf 430 mm. Das bedeutet, dass die 7 Maispflanzen, die auf einem 
m2 Ackerboden stehen, mit 50 Liter weniger Wasser auskommen müssen als noch vor 10 
Jahren. Die zunehmende Trockenheit hat daher keine Steigerung der Maiserträge zugelassen. Dem 
Anbau trockentoleranterer Sorten ist es zu verdanken, dass die Maiserträge trotzdem im Schnitt über 
die Jahre knapp konstant gehalten werden konnten. Erschwerend kommen für die Pflanzenproduktion 
noch extreme Wetterereignisse wie Starkregen, zuletzt am 25. Juli 2020 mit mehr als 110 mm Regen 
in weniger als 24 Stunden, dazu. Das gab es früher nicht. 
Die Temperentwicklung ist nicht weniger spannend. Seit der Jahrtausendwende ist das Jahr 2005 bislang 
das Kälteste mit einer Minimumtemperatur von -18,5 °C gemessen Anfang Februar und einem sehr 
gemäßigten Temperaturverlauf während der Sommermonate. Generell kann man sagen, dass die 
Wintermonate in den Jahren bis 2009 wesentlich kälter und auch schneereicher waren als die folgenden. 
Zumindest einmal im Jahr gab es Temperaturen unter minus 15 °C. Das Jahr 2007 war außerdem das 
letzte mit weißen Weihnachten und zur Freude der Kinder mit einer ergiebigen Schneedecke zum 
Rodeln. Speziell in den Jahren seit 2011 ging es mit den Temperaturen gewaltig bergauf, 
Spitzentemperaturen mit 39,7 °C im Jahr 2012 und 41,1 °C in 2017 im Schatten gemessen sollen nur 
den Trend verdeutlichen und stehen für lange Trockenperioden in der Regel zwischen 20. Juli und 15. 
August, die es in dieser Form früher nicht gab. Das heißeste Jahr war bislang 2019, nicht spektakulär, 
aber vom zeitigen Frühjahr an überdurchschnittlich warm. 
Noch eine Beobachtung soll die zunehmende Erwärmung verdeutlichen. In der Weihnachtswoche 
waren die Maximum Temperaturen seit dem Jahr 2009 mit drei Ausnahmen (2011, 2012 und 2016) 
immer über 10 °C plus. 2020 zum Beispiel betrug der Maximum Wert +14 °C, im Jahr 2000 dagegen 
nur +5 °C und 2007 – 1 °C am Hl. Abend. 
Leider stehen vor Ort bislang nicht mehr Möglichkeiten der Wetterbeobachtung zur Verfügung. So 
gibt es keine Aufzeichnungen über Wind, Windgeschwindigkeit und ähnliches. Wir wissen aber, dass 
auch Sturm und beängstigende Orkanböen auch bei uns keine Seltenheit mehr sind. Gott sei Dank sind 
wir von großen Schäden bislang verschont geblieben. 
Eines spüren viele Menschen hier – die zunehmende Wetterfühligkeit bedingt durch den Klimawandel 
und dessen Folgen. Ganz einfach deswegen, weil der Klimawandel auch bei uns in Sávoly 
angekommen ist. Es geht uns wie den Pflanzen am Feld, die vermehrt durch Trockenheit, Sturm und 
Hitze unter Stress stehen und vieles ertragen müssen. Mit dem Unterschied, dass sie vielleicht durch 
stresstolerantere Sorten im nächsten Jahr ersetzt werden. Doch was passiert mit uns? So leicht kann 
man uns nicht von heute auf morgen genetisch verändern und ersetzen. Darum passen wir bitte auf 
einander auf und vermeiden wir möglichst alles, was zur Erderwärmung und sonstigen Belästigungen 
und Belastungen beiträgt.  
 
Einen Beitrag, den ich ihnen ans Herz legen möchte wäre, endlich mit dem unnötigen Anzünden von 
Gartenabfällen oder noch schlimmer – Plastik und sonstigem Kunststoff- aufzuhören.  
Abgase und Rauch aus Verbrennung machen krank und schwächen unser Immunsystem. Und 
gerade das können wir in CoVid-Zeiten am wenigsten gebrauchen.  
 
PS: Reiner Biogartenabfall kann bei der Darim am Hofgelände nach Vorabsprache abgegeben 
werden. Getrennter Plastikmüll wird regelmäßig von der Müllabfuhr abgeholt, lackierte 
Fensterstöcke können im Rahmen der Sperrmüllsammlung entsorgt werden.  

Christoph Schmid 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

Januárban bíztunk benne, hogy részünk lehet egy kis téli időjárásban, de sajnos idén sem mutatta meg magát 
igazán. Azért a gyerekeknek igyekeztünk némi télies hangulatot teremteni, legalább a csoportszobában. 
Mesékkel, versekkel és változatos formájú barkácsoló tevékenységekkel idéztük meg a havazást, havas 
játékokat.  
Az „egészségedre” hetek keretein belül különféle egészségmegőrző praktikákat ismertetettünk meg a 
gyerekekkel. Talán sosem volt még ennél aktuálisabb a téma. A kis ovisok felnőtteket meghazudtoló 
profizmussal sorolták a koronavírus tüneteit, megelőzésének módjait, a maszk használattól a kézmosás helyes 
technikájáig. Természetesen nagy hangsúlyt fektettünk immunrendszerünk erősítésére is. Egészséges 
nassolni valókat készítettünk és feltérképeztünk minden olyan vitaminforrást, amihez ebben az időszakban 
hozzá lehet jutni. Kedvencük idén is a mozgásos hét volt. A mozgás nagyon fontos egészségünk megőrzése 
szempontjából, többféle lehetőséget ki is próbáltuk. Torna, gyógytorna, tánc, versenyek. Ezen a héten végre a 
hóban is tudtunk játszani.  
Februárban volt egy hét, amikor abban a „szerencsés” helyzetben voltunk, hogy mindössze 5 nap leforgása 
alatt, megcsodálhattuk 2 évszak szépségeit. A hét elején a gyönyörű télben hóembert építettünk, aztán a hét 
második felében bogarakat gyűjtöttünk és figyeltünk meg árnyékos helyet keresve a meleg tavaszban. 
Határtalan tanácstalanságunkban a medvét kértük meg, hogy jósolja meg, mi vár ránk. Szerinte határozottan 
tavasz közelít, bár ebben a mai napi nem lehetünk biztosak.  
A farsangi időszak idén is sikert aratott a gyerekek körében. Lázas készülődés, díszítés, vidám játékok serege 
előzte meg húshagyó kedd napját, amikor is szándékunkban állt, kiűzni a hideget. Vicces jelmezek, mókás 
játékok, és fergeteges hangulat uralta ezt a délelőttöt.  
Létszámunk a következő időszakra kissé megfogyatkozott, de a lelkesedésünk továbbra is töretlen maradt. 
Nagyon vártuk már a tavaszt, ezért készítettünk kisze bábokat, és a hagyományoknak megfelelően elégettük, 
bízunk benne, hogy a füsttel együtt elűztük a bábokra felírt rossz dolgokat is az életünkből.  
Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ünnepünk eseményeit megismertessük óvodásainkkal. Fejlettségi 
szintjüknek megfelelően meseszerűen dolgoztuk fel a történéseket. A menetelést és a katonás játékokat 
minden évben nagyon kedvelik. Készítettünk csákókat, pártákat, zászlókat, nemzeti színű virágokat és 
tartottunk az óvoda udvarán egy kis megemlékezést.  
Sajnos, ahogy a híradásokból értesülni lehetett, előre látható volt egy újabb óvoda és iskolazárás. Nem örültünk 
neki, de a jelen helyzetben ésszerű döntés volt. A járvány minden eddiginél erősebben tombol, sokkal 
komolyabb tüneteket okoz a mutálódott vírus, ezért tőlünk is sokkal komolyabb odafigyelést, 
elővigyázatosságot kíván. Mindent a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően teszünk. Bízunk benne, 
hogy már látszik a vége, talán hamarosan kilábalunk belőle, és egy nyugodtabb világban élhetünk. 
Megtanultuk, hogy az egészségünk és a családunk a két legfontosabb dolog az életünkben. Elvesztettük a 
biztonságérzetünket, amit nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Bízunk abban, hogy mielőbb újra fogadhatjuk a 
gyerekeket a tiszta, és átfertőtlenített óvodánkban. Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, 
mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok!                                          Csordásné Tamás Ildikó 
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Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó Sávoly község polgármestere ● 
Megjelenik negyedévente ● Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com,  
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