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A fenyők álma 
 
A fellegek a fenyők álmai. 
Az ágak között megrekednek. 
Azután futásnak erednek, 
Vagy halkan suhannak odább, 
Mint foghatatlan, lenge holmi, 
Testetlen, fátylas délibáb. 
Az álmok sorsa: eloszolni. 
 
Néha úgy szállnak, fehér csipkeként. 
Hogy alig-alig fedik el a fényt. 
Ezek a boldog álmok. 
Aki ily álmot látott, 
Annak a fának hálálkodni kell. 
És hogyan hálálkodik a fenyő? 
Hogy ezerszeres illatot lehel. 
 
S néha jönnek gomolygón, nehezen, 
Szurony sem szaggatja meg odafenn, 
Csak néha üti át 
Egy órjás dárdáját a fellegen. 
Ezek a gonosz álmok. 
Aki ily álmot látott, 
Reccsenve jajdul, álmában kiált, 
Lát fekete vért és piros halált. 
 
De lassan elszáll jó és gonosz álom, 
Valahol virrad már a láthatáron, 
Oszlik a köd, 
A pára már kevés. 
Aranyderüvel messze valahol 
A kék ég jő: az örök ébredés. 
 
 

Reményik Sándor 
 
 

 
 

Ajánló a 
Sávolyi 

Hírmondó 
tartalmából: 

 
 
 
-2. oldaltól:  
Aktualitások, 
hírek 
 
 
-7. oldaltól:  
Schuller Tibor, 
Sávoly község 
polgármesterének 
gondolatai  
 
 
 -11. oldaltól:  
 Hírek, 
aktualitások     
 
 
-15. oldal: 
Szedervirág 
Óvodánk 
mindennapjai és 
eseményei 
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Összefogás Zsoltiért! 

Egy csodálatos estet töltöttünk együtt július 31-én 
Zsoltiért. 
Az, hogy ez így sikerült, elmondhatatlanul boldoggá 
tett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen 
eredménnyel zárul az est, amikor azon töprengtem, 
hogyan tudnék segíteni. Az ötlettől a megvalósulásig pár 
óra telt el. 
Kitaláltam, felhívtam Gazda Tamást, hogy vállalná-e? 
Természetesen azonnal igent mondott. Utána 
elmentem Kollár Zsoltiékhoz, hogy megkérdezzem, 
beleegyezik-e.  Mindezek után felhívtam a polgármester 
urat is, és a képviselő-testülettel együtt ő is támogatta és 
segítette az ötlet megvalósulását. Ennyi volt. Azonnali 

támogatást kaptam minden irányból. Lebeszéltem a 
Sávolyi Dalkörrel, nagy örömmel fogadták a 
megkeresésemet. Ők is azonnali igennel, tettrekészen 
várták a nagy napot! Ezek után Pál Csaba Elvis hívott, 
hogy miért nem szóltam, naná, hogy jön segíteni! 
Határtalan erő és szeretet áradt mindenkiből! 
Olyan ember is megkeresett, aki maga is rászoruló 
beteg, és olyan is, aki csak nagyon kevés jövedelemmel 
rendelkezik, mégis segítettek! 
Mindig is úgy volt, hogy a jószándék, az együttérzés 
nem társadalmi hovatartozáshoz kötődik. 
Réthey-Prikkel Miklós 100 ezer forinttal támogatta meg 
Zsolti gyógyulását. 
Tóth Gábornak köszönhetően a tombola fődíj egy 
egyhetes, félpanziós szálláslehetőség két személy 
részére az ausztriai hotelében. 
(Egy sávolyi lakos nyerte meg!) 
 
Köszönet mindenkinek! 
Gazda Tamásnak, a Sávolyi Dalkörnek, Pál Csaba 
Elvisnek! Mindenkinek, aki részt vett, aki 
adományozott és támogatta, aki tombola ajándékot 
hozott, vagy mulatott velünk!  
Nagyon jól sikerült este volt, mindenki kellett hozzá! 
Tudom, hogy semmi nem ér fel egy emberi lábbal, de 
ennyi segítő ember együttes ereje igen! 
Példátlan összefogásnak voltunk tanúi mind a 
támogatók, mind a résztvevők részéről! 

Vidáné Zana Edit 
 

Nagy meleggel és sok-sok programmal vártuk a gyerekeket 
 
Az augusztus 8-ai szombat délután 
is kánikulát hozott, így a párakapu 
nagyon jó szolgálatot tett a 
gyereknapon. Sok 
programlehetőséggel vártuk a 
gyerekeket ezen a délutánon. 
Sokféle fa gyerekjátékkal 
játszhattak a gyerekek, vezethettek 
gokártot, ugrálhattak és 
csúszhattak a légvárakon, 
célozhattak a darts foci labdáival. 
Lovagolhattak, motorozhattak, 
megismerkedhettek egy 
tűzoltóautó felszerelésével, 
kipróbálhatták a fecskendő 
használatát. Hintón 
körbejárhatták Sávolyt. A 
lufihajtogató bohóctól kérhettek 
bármilyen lufiállatot. 
Választhattak csillámtetkót, 
arcfestést, vattacukrot és 
pattogatott kukoricát. Minden 

gyerek kapott egy hotdogot és egy 
hideg italt. A nap zárásaként az 
Osztováta Együttes koncertjét 
hallgattuk meg. 
Külön köszönet a segítségért és a 
felajánlott munkáért Kovács 
Alexandrának és Martinának és 
családjuknak, ők hozták a pacikat 
a lovagláshoz. Köszönet Papp 
Gábornak, aki a hintót hozta és 
körbevitte az utasokat Sávolyon. 
Köszönjük Vida Imrének és 
barátainak, hogy megmutatták a 

motorozás szépségeit a 
vállalkozókedvű gyerekeknek és 
felnőtteknek is. Köszönjük a 
Szőkedencsi PTE tagjainak, hogy 
elhozták a tűzoltóautót és 
bemutatták a működését. 
Köszönet Németh Endrének, 
Csákány község polgármesterének 
a padokért. Köszönjük Sávoly 
Község Önkormányzatának, hogy 
finanszírozta a rendezvényt. 
Köszönet a Könyvtári Szolgáltató 
Rendszer Marcali központjának, 
hogy segítette a koncert 
megrendezését. Köszönet Vidáné 
Zana Edit alpolgármester 
asszonynak, aki megszervezte és 
levezényelte a napot! Mindenkinek 
köszönjük, aki munkájával 
hozzájárult ahhoz, hogy egy 
kellemes, szórakoztató délutánt 
tölthessenek el a gyerekek együtt. 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1871-zsoltiertkoszoneteditcikk
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1873-nagy-meleggel-es-sok-sok-programmal-vartuk-a-gyerekeket
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ELKÉSZÜLT A TEMETŐI KISKAPU 
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy elkészült a parkoló felőli temetői 
kiskapu, amelyen most nincs lakat. 
Sok éves probléma oldódott meg, hiszen az idős hozzátartozókat 
közelebb tudják vinni autóval, nem gyalog kell a parkolóból bemenni. 
Tisztelettel és nyomatékosan kérünk mindenkit, aki igénybe veszi a 
bejárási lehetőséget, hogy amikor elmegy, zárja be maga után a kaput. 
Ne legyen tárva-nyitva! 
 

  
 
ELKÉSZÜLT AZ ERDEI ÚT FELÚJÍTÁSA  
Páratlan összefogással egy évek óta tervezett, Sávoly község életében kiemelkedően nagy 
beruházásnak minősülő projekt valósult meg. A Sávoly 098/1 és 0102 hrsz-on található erdei út 
nagyobb csapadékhullások után és a téli időszakban hosszú ideig használhatatlanná válik és erre a 
régóta fennálló problémára a település már évek óta kereste a megoldást. 2017 decemberében 
beadásra került a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” (VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16) című pályázat. A kérelmet a település nagy örömére támogatásban részesítették, és a 
megvalósításra 90%-os támogatási intenzitással bruttó 46.418.856.- Ft vissza nem térítendő 
támogatást ítéltek meg. A beruházás sikeresen elkészült, a természet lehető legkisebb terhelésével. 
A kőszórásos technológiával készült út átadásra került a forgalomnak, és egy hosszú évtizedek óta 
fennálló probléma oldódott meg. A sikeres pályázati eljárás eredményeként a projekt kivitelezését a 
Közút Építő és Szolgáltató Kft. (Marcali) végezte el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILYEN VOLT ILYEN LETT 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1869-elkeszuelt-a-temetoi-kiskapu
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JÓ HANGULATÚ ESTET TÖLTÖTTÜNK EL EGYÜTT 
Jól sikerült a nyárbúcsúztató szalonnasütés. A tűzgyújtás után Sinkovics Zoltánnal néptáncoltunk: 
csárdáslépéseket, cifrázásokat tanított és mindenki nagyon igyekezett, hogy kövesse a zene 
ritmusát. Mire végeztünk a tánccal, leégett a tűz is, lehetett szalonnát, kolbászt, hagymát sütni. 
Beszélgettek, falatoztak a jelenlevők, mindenki jól érezte magát.  

 
 
 
 

 

Könyvtárunkban az Országos Könyvtári Hét 
programsorozatot Juhász Katalin előadóművész műsora 
nyitotta meg. A művésznő a gyerekeknek az őszről énekelt. 
Nagyon jól érezték magukat az apróságok, szívesen vettek 
részt a játékban, a táncban, a közös éneklésben. A programot 
a KSZR finanszírozásában tudtuk megrendezni. 
 
 
 

Következő programunk a koszorúzás volt. 2010 szeptember 17-
én volt a felújított Benkő kereszt szentelése. Erre emlékezve 
most 10 évvel később újra kilátogattunk a kereszthez, ahol a 
Sávolyi Önkormányzat Képviselőtestülete koszorút helyezett 
el. Schuller Tibor polgármester mondott köszöntőt, Tölgyesi 
Dávid plébánosunk megáldotta a keresztet. A Sávolyi Dalkör 
egy dalcsokrot adott elő. 
 

 

Sorozatunk harmadik programjaként egy csodálatos és 
szuggesztív előadást hallottunk és láttunk Kurucz Ádám 
Konrád Latinovits díjas előadóművésztől. A művész 20. 
századi erdélyi magyar alkotók műveit tolmácsolta a 
közönségnek, többek között Reményik Sándor, Wass Albert, 
Dzsida Jenő, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella és Kányádi 
Sándor műveiből hallottunk részleteket. Köszönjük Gáspár 
Krisztián segítő közreműködését valamint a KSZR 
támogatását! 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1882-jo-hangulatu-estet-toeltoettuenk-el-egyuett
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A könyvtári hét záróprogramja az Egy kicsi mozgás 
mindenkinek kell… mottó jegyében telt. Focizni, 
együtt lenni, mozogni hívtuk a gyerekeket és a 
szülőket. Két csapatra valóan jöttek el, így egy jól 
sikerült focimeccset játszottak egymás ellen a 
gyerekek és az "öregek". Gratulálunk mind a két 
csapatnak, mert a mozgással mindnyájan csak 
nyertünk! 
 
 
 
 
 

ÁTVEHETTÜK A PÁLYÁZATON NYERT AUTÓT! 
 

2020. október 12-én Balatonbogláron került sor a Magyar Falu Programban 
nyert autó átvételére. A kilenc személyes Peugeot kisbusz jó szolgálatot tesz 
majd a falu, a lakosság életének megkönnyítésében. A projektet a Magyar 
Falu Program Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (MFP-
TFB/2019) című felhívásból valósította meg a település. A falubusz 
megvásárlására településünk 12.284.999.- Ft vissza nem térítendő támogatást 

kapott Magyarország Kormányától. 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1893-atvehettuek-a-palyazaton-nyert-autot
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JÓL SIKERÜLT RUHABÖRZE A KULTÚRBAN 
Október 28-án szerdán felnőttruha börze volt, 29-én 
csütörtökön pedig gyerekruhákat lehetett 
válogatni a Kultúrházban. Mind a két alkalommal 
sokan jöttek el és vittek haza maguknak, 
családtagjaiknak ruhákat. Jól sikerült mind a két 
börze. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki 
felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy 
megtarthassuk a ruhaosztást. Továbbra is várjuk a 
felajánlásokat. 

 
 
 
 

JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT A SZÜNETI FOGLALKOZÁSOKON A KÖNYVTÁRBAN 
Az őszi szünetre többféle programot is szerveztem, hogy a gyerekek hasznosan, de mégis vidáman 

tudjanak eltölteni pár órát a könyvtárban. A 
témák a héten az őszhöz kapcsolódtak. Őszi ajtó 
és ablak díszeket készítettünk, a Könyvtármozi 
keretein belül megnéztük a Macskafogó című 
filmet. Szerdán sünös délutánt tartottunk. 
Többféle technikával készültek sünök. Ménesi 
Ernőné Erzsi néni sünisütit hozott a 
gyerekeknek, amit itt is nagyon szépen 
köszönünk. Megnéztük a Nyúl és a sün című 
népmesét és a Hetvenkedő sün című rajzfilmet. A 
gyerekek élvezték a filmezést is. Csütörtökön az 
Egri csillagok című filmet néztük meg. Mivel a 
tobozsüninek nagyon nagy sikere volt, így aznap 

is készült belőle pár darab. Jó volt együtt lenni, beszélgetni, sokat nevetni és közben alkotni, 
kézműveskedni! 
 

 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 
 

Az adatvédelmi törvény értelmében 
ezt a rovatunkat felfüggesztjük. 

Keressük a megoldást arra, 
hogy ezentúl is 

tudjuk közölni az  
idevonatkozó adatokat.  

 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1900-jol-sikeruelt-ruhaboerze-a-kulturban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1901-jol-ereztuek-magunkat-a-szueneti-foglalkozasokon-a-koenyvtarban
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Egy évvel a választás után 

 

Tisztelt Sávolyiak! 

 

Az idei évben elmaradt a Közmeghallgatás a különleges jogrend miatt. Ezért is látom szükségét egy hosszabb 

beszámolónak. Fontosnak vélem a lakosság tájékoztatását ilyen módon is. 

Azzal kezdem, amit a választás előtti kampányomban ígértem. 

„Én nem akarok, és nem fogok Önöknek felelőtlen ígéreteket tenni. Viszont nem minden pénzkérdés. Nagyon 

sok mindent meg lehet oldani szervezéssel, nagyobb odafigyeléssel, kellő akarattal. A harmincöt éves tanári pályán 

eltöltött idő megtanított arra, hogy a tárgyalókészség, a kommunikáció, a következetesség és a hitelesség az 

előrejutás záloga, hiányuk pedig káoszhoz, bizonytalansághoz, találgatásokhoz vezet. Csak néhány probléma, 

amelyek megoldásának megválasztásom esetén, feltétlenül hozzá szeretnék látni. A tájékoztatás hiányos és nem 

tényszerű. Egy ilyen kis falu halálra van ítélve, ha egyedül marad. A környékbeli községek vezetőivel gyakorlatilag 

nincs kapcsolatunk. Az civil kezdeményezések támogatása elutasításra talált. Hagyományos rendezvényeink rendre 

elhaltak. A helyi adószabályok átgondolása időszerűvé vált. A közmunkaprogramban produktív tevékenységek is 

végezhetők. Van erre példa bőven. A helyi vállalkozókat segíteni és nem gátolni kell munkájukban. A falu 

közhangulata elszomorító, az emberek bizalmatlanok, a lakosság megosztott. Nem kielégítő kapcsolattartás az itt 

letelepedett, letelepedni szándékozó vagy alkalmilag itt élő emberekkel. Útjaink, járdáink, árkaink állapota 

kétségbeejtő. Rengeteg dologra lehet pályázni, csak utána kell járni. A falugondnoki szolgálat nem tölti be, vagy 

nem teljesen tölti be feladatát. És folytathatnám tovább. Elérkezett az idő, hogy az üres szavakat valóságos 

tartalommal töltsük meg, lendületet és ne féket adjunk Sávolynak, a sávolyi embereknek. Hangsúlyozni szeretném, 

hogy a falu életének segítése TESTÜLETI feladat, így minden szándék csak szándék marad, ha a képviselők és a 

polgármester nem tudnak együtt dolgozni.” 

Az utolsó mondattal folytatnám. Azok az eredményeink, amelyeket az elmúlt évben sikerült elérnünk, 

természetesen nem egyéniek. Nem valósulhattak volna meg a testület hozzáállása, aktivitása, illetve a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozóinak segítsége és lelkiismeretes tevékenysége nélkül. Itt is szeretném megköszönni 

munkájukat!  

Szinte az első teendőm az volt, hogy megpróbáltam helyreállítani a kapcsolatot a környék településeinek 

vezetőivel. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen az elmúlt év során többször kértünk és adtunk segítséget első 

szóra és a természetesség erejével. 

Nagyon sok szórólappal tájékoztattuk a lakosságot, a legtöbb esetben német nyelven is. Ugyanezt tettük 

honlapunkon is, amely megújult és a savoly.hu oldalon lesz elérhető. 

A tavalyi évben újra megszerveztünk néhány hagyományos rendezvényt. Ilyen volt az szépkorúaknak rendezett 

est, az Adventi templomi hangverseny. Sajnos a Covid 19 vírus miatt kialakult helyzet, illetve a megfékezése miatt 

bevezetett intézkedések nem teszik lehetővé, hogy az idén is meg tudjuk rendezni ezeket az összejöveteleket. De 

most sem fogunk megfeledkezni időseinkről, az ünnepek előtt egy kis csomaggal fogjuk meglepni az életvitel szerint 

Sávolyon élő 62 évesnél idősebb lakosokat. Egyéb tervezett programjaink is elhalasztásra kerültek a járvány miatt. 

Nagyobb rendezvények közül egy jótékonysági bált, a Gyereknapot és a tábortűzzel összekötött nyárbúcsúztatót 

sikerült megrendeznünk, a gyülekezésre vonatkozó szabályok miatti igen rövid ideig tartó enyhítés alatt. Ezek a 

rendezvények nagyon jól sikerültek, sok ember érdeklődését keltették fel. De ahhoz, hogy jobban 

összekovácsolódjunk, több megmozdulásra van szükség. Ahhoz, hogy a közhangulaton érdemben tudjunk javítani, 

sokkal több embert kell megmozgatnunk. Viszont az is igaz, hogy szűk egy év alatt félévnyi időben rendkívüli 

jogrend került bevezetésre, a csoportos rendezvények csak nagyon kicsi időtartamban és korlátozott résztvevő 

számmal voltak megszervezhetők, nagyon leszűkítette lehetőségeinket. Személyesen is nagyon bízom abban, hogy 

a járvány megfékeződik, illetve a következő évben már eltűnik, és az élet visszaállhat a normális kerékvágásba! 

Eddig 5 ruhabörzét tartottunk elsősorban az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány felajánlásaiból, de 

felhívásunkra nagyon sok helyi, egyéni adakozás is történt. Ezeknek nagy sikere volt, és tényleg jó minőségű 

holmikból tudtak válogatni azok, akik ellátogattak a művelődési házba. Az Alapítvány ezen felül még karácsony 

előtt 30 rászoruló gyermeknek fog tartós élelmiszer csomagot eljuttatni. 
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A közmunkás létszám a tavalyi évben 5 fő volt, az idén ezt sikerült 3 fővel megnövelni. Én is szerencsésnek 

tartanám, ha a nemek aránya a férfiak javára billenne el a nehezebb fizikai munkák miatt. De a kiértesített férfiak 

közül, volt, aki el sem jött a megbeszélésre, volt, aki ott közölte, hogy nem vállalja el a munkát, mindössze 3 férfi 

volt, akit alkalmazni tudtunk ezekkel a feltételekkel. Továbbra is azt szeretném, ha valamilyen mezőgazdasági 

tevékenységet is tudnánk folytatni, de a jelenlegi lehetőségek nem teszik lehetővé az ilyen létszámbővítést vagy a 

programváltást. 

Az emberek igenis megmozgathatók. Az elmúlt év során nagyon sok esetben kértünk és kaptunk segítséget 

honfitársainktól, ha valamilyen segítségre volt szükségünk. Legyen ez társadalmi munka, említhetném itt, hogy 

kaptunk segítséget épületfestésben, villanyszerelésben, a védőmaszkok megvarrásában, fakivágásban, vagy 

valamely rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, programjának színesítésében. Ez csak egy néhány 

dolog, amit itt felsoroltam, és személy szerint azért nem említek meg senkit, mert nagyon nem szeretnék senkit sem 

megbántani azzal, hogy kihagyom a felsorolásból. 

És itt térnék rá arra, hogy nem csak magánszemélyek segítettek nekünk. A helyi cégektől, vállalkozásoktól is 

kaptunk segítséget munkában, felajánlásban, munkagépeket bocsátottak rendelkezésünkre. 

Néhány rövid gondolatban szeretnék arról is szólni, amit említettem a kampányomban is, illetve felmerült a 

tavalyi Közmeghallgatáson. 

A járdáink, különösen a Rákóczi utcában nagyon rossz állapotban vannak. Adtunk be pályázatot ez ügyben is, 

készen van a teljes Rákóczi utca járdájának terve, de nem nyertünk forráshiány miatt. Jövőre újra beadjuk, de, ha 

nem lesz sikeres a pályázat, akkor muszáj lesz önerőből, saját forrásból javításokat végeznünk, legalább a 

legveszélyesebb részeken. Ugyan ez vonatkozik a Rakottyás útra is. Az idénre terveztük, de már csak a tavasz 

folyamán fogunk kátyúzásokat végezni. Elkezdődött a vízelvezető árkok kotrása. Az idei évben a Kossuth utca, 

tavasszal a Szabadság utca teljes kotrása fog megvalósulni. Ezek az önkormányzat saját útjai. A Rákóczi illetve a 

Petőfi utca árkai a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, és ők jelezték, hogy azokat a munkagépeket, 

amelyeket mi tudunk biztosítani, nem engedik fel útjaikra, így viszont a kotrást nekik kell megoldani, ami egyebként 

is az ő feladatuk. Tárgyalásaink pozitív hangulatúak, így meg van az esély arra, hogy ezeken az utakon is megvalósul 

a kotrás. Természetesen így az átereszek kitisztítása is áttevődik a következő évre. A temető végre úgy néz ki, ahogy 

egy temetőnek ki kell néznie. Ezt főleg segítséggel és saját munkával tudtuk megvalósítani. Még egy urnafal illetve 

padok hiányoznak.  Jövőre erre is adunk be pályázatot, de ha, nem megy másként, önerőből fogjuk megoldani. 

Felmerült a buszmegálló áthelyezése abból a célból, hogy a Szabadság utcából illetve a Rákóczi utca északi részéről 

ne kelljen legyalogolni a lenti buszmegállóhoz. Itt elkezdődött az egyeztetés a Volánbusz Zrt., a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt., a Marcali Rendőrkapitányság és az Önkormányzat között. A hozzáállás minden fél részéről biztató, 

a tavasz folyamán fogjuk összehozni ezt a találkozót. Megkönnyítettük a mozgóboltok működését a településen, 

ezzel is könnyítve, főleg idősebb honfitársaink bevásárlási lehetőségét. A kutyák oltásával illetve helytelen tartásával 

kapcsolatban az eboltás elcsúszása miatt csak az ősz folyamán tudtunk intézkedni. A begyűjtött adatok és 

információkat átadtuk az illetékes hatóságnak. A rókakérdéssel kapcsolatban annyi változás történt még, hogy 

vásároltunk 4 db csapdát, ebből három az önkormányzaton található, egy pedig Koltai-Tóth Árpád képviselő úr 

otthonában, abból az okból, ha sürgősen intézkedni kell. Ha ilyen probléma merül fel, vagy minket, vagy őt lehet 

értesíteni. Továbbra is szeretnénk létrehozni egy egyesületet, ami a település kulturális, biztonsági és sport életét 

fogja össze, de a felhívásunkra, hogy ki szeretne polgárőrnek jelentkezni, eddig 13 ember jelentkezett, ez még kevés, 

de a kérdés nyitott, nem állunk le, rajtunk nem múlik. A Dalkört is szerettük volna ebbe bevonni, de a vírushelyzet 

ebbe is beleszólt. Velük a kapcsolatot normalizáltuk, ott adunk segítséget, ahol tudunk. Ők ebben az évben 

ünnepelték 10 éves évfordulójukat, igaz, hogy most csak nagyon szerényen, de reméljük, jövőre ezen még tudunk 

segíteni. Egyébként Díszoklevelet kapott a kórus és a kórusvezető ebből az alkalomból, amihez, és az évfordulóhoz 

is szívből gratulálunk. Azokat a rendezvényeket, amelyek hagyományosak és megtarthatók voltak, (Mikulás, a jó 

tanulók tanévvégi jutalmazása, virágosítás, újság stb.) mi is megtartottuk. A könyvtárban is nagyon sok program 

volt, amíg és amikor erre lehetőség adódott. Semminek nem vagyunk ellenzői, ami bevált, sikeres volt, és a közösség 

javát szolgálja. Saját készítésű díszekkel bővítettük az ünnepi díszkivilágítást, és ezt szeretnénk minden évben 

folytatni. Újra világít a Betlehem, világítanak az adventi gyertyák. Köszönjük szépen a belefektetett munkát!  
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Néhány szó a pályázatokról: 

Kampányomban is írtam arról, hogy sikeres pályázatok nélkül nem tud egy település nagyobb beruházásokba 

belefogni. Sok pályázatot kell beadni ahhoz, hogy legyen esélyünk nyerni. Mi a következő pályázatokat adtuk be, 

illetve vettünk részt a beadásukban az idén: 

Magyar Falu Program: 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása:  

Pályázott összeg: 5 000 000 Ft 

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés:  

Pályázott összeg: 5 000 000 Ft 

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése:  

Pályázott összeg: 4 200 000 Ft.  

Elnyert támogatás közterületi játszótér fejlesztésre: 3 700 000 Ft 

Óvodaépület felújítása:  

Pályázott összeg: 20 000 000 Ft 

Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése:  

Pályázott összeg: 20 000 000 Ft.  

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft 

Faluházak felújítása:  

Pályázott összeg: 20 000 000 Ft 

A támogatásban nem részesült pályázatok „tartaléklistára” kerültek, van még esélyünk a pozitív elbírálásra, ha 

újabb erőforrások szabadulnak fel. Bízunk benne! 

Ezeken kívül a további pályázatokat adtuk még be: 

A Bethlen Gábor Alapítványhoz: „Testvér-települési programok és együttműködések” 

Pályázott összeg: 2 000 000 Ft. Jelenleg tartaléklistás. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál meghirdetett „Fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes 

tulajdonba adására” pályázat. Nyertünk 9,8 m3 tüzifát. 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat. 66 

m3 tüzifa vásárláshoz kaptunk támogatást. 

A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli 

támogatás” pályázat: nyertünk a túlfizetett iparűzési adó visszafizetéséhez 7 800 000 Ft-ot. Itt egy kis kitérőt 

szeretnék tenni a betervezett illetve befolyt adókkal kapcsolatba. Bizonyára tudják, hogy az éves költségvetés 

tervezésekor az adóbevételeket az előző évben befolyt adó alapján kell a bevételekben szerepeltetni. Ez az egyik 

adózónk esetében 2020-ban 19 000 000 Ft lett volna, mivel ekkora összeget fizettek be 2019-ben. Viszont a 

betervezett bevételhez képest 7 500 000 Ft folyt be, ráadásul a 2019-es túlfizetés miatt ebből is vissza kell fizetnünk 

5 500 000 Ft-ot. És hiába volt egy nagyobb összegű 13 000 000 Ft-os nem tervezett adóbevétel, még így is több 

millió Ft-os hiányunk keletkezett, amely hiány kompenzálására tudtuk ezt pályázati összeget fordítani.  

Szólnom kell még két korábbi pályázatról is. A Magyar Falu Program keretében lett beadva a Tanya- és 

falugondnoki buszok beszerzése című pályázat, ami a jelenlegi Képviselő Testület hivatalba lépésekor került éppen 

várakozó listára. Nagyon sok munka, egyeztetés és utánajárás során sikerült a buszt ténylegesen megszereznünk, és 

a december eleji átalakítással vált valóban falugondnoki busszá majd egy éves kálvária után. A másik örökölt 

pályázat a Sefag Zrt-vel közösen beadott erdei feltáró útra kiírt pályázat volt, amelyet sikerült az idén megvalósítani 

illetve átadni, méghozzá minimális plusz költség ráfordításával (az újra tervezés költsége), az eredeti 

költségvetésnek megfelelően 50 000 000 Ft körüli összegből, és nem 75 000 000 Ft-ból. 

Eddig úgy tűnik, hogy a következő év tavaszán, megtörténik a közvilágosítás korszerűsítése is, és ezáltal 

esténként sokkal jobb látási viszonyok közt és biztonságosabban közlekedhetünk. 

Én egy percig sem állítom azt, hogy mindig a legtökéletesebb munkát végeztük, hogy nem követtünk el hibát, 

vagy nem hoztunk hibás döntést. Egy azonban biztos, hogy a jószándék vezetett minket, és én személyesen is arra 

törekedtem, hogy a település fejlődjön, az itt élő emberek élete minél könnyebb és elviselhetőbb legyen. 
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Zárásként mégegyszer szeretném megemlíteni, hogy nagyon szerettünk volna egy olyan délutánt, estét 

megszervezni, ahol egy kicsit meghittebb hangulatban, teával, forralt borral, mézeskaláccsal együtt készülhettünk 

volna az ünnepekre a Falu Karácsonyfánál, amit szintén lakossági javaslatra állítottunk, és együtt díszítettünk volna 

fel. Sajnos ez ilyen formában nem tudott megvalósulni. De a fa áll. Égnek rajta a fények. És bárki, bármikor tehet 

fel rá díszt, jelképezve ezzel az összetartozást. 

 

 
 

Ezen a képen már a díszek is láthatók a fán, amelyeket Önök helyeztek el. Én ezzel a képpel üzenem Önöknek, 

hogy nagyon vigyázzanak magukra és egymásra, és kívánok vele nagyon békés és nyugodt Ünnepeket, valamint 

sikerekben gazdag, vígságszerző Új Esztendőt! 

 

Sávoly, 2020. 12. 10. 

 

Tisztelettel: Schuller Tibor 
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ADVENT SÁVOLYON 

Az idei adventi időszakot sajnos átjárja a 
vírus elleni védekezés, a bezártság, a félelem 
is. Ezt is ellensúlyozandó elkészült a 
templomnál a betlehemi istálló mása. 
Érdemes sötétedés után elsétálni és 
megnézni az esti, kivilágított Betlehemet! 
Pár percet csendben eltöltve ráhangolódni a 
Karácsonyra, az adventi időszak 
várakozására. 
Mint ahogy már bizonyára észrevették, 
felállítottuk a falu karácsonyfáját az 
Agroturisztikai Központnál. A tervünk az 
volt, hogy egy kis összejövetel alkalmával a 
lakossággal együtt díszítjük fel, az Önök 
által készített díszekkel is. Sajnos a vírus 
miatt kialakult helyzet ezt sem teszi 
lehetővé. Jó lett volna közösen körbe állni a 
feldíszített fát, és átélni az összetartozás 
érzését. Az alapdíszítést megcsináltuk, 
viszont arra kérünk mindenkit, hogy akinek 
van kedve, nyugodtan tegyen díszt a fára, 
hozzájárulva a közös karácsonyfa díszeihez, 
ezzel is kicsit kifejezve, hogy 

összetartozunk, egy közösség vagyunk.  
 

 
ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT, 

HOGY A 484/2020 (XI.10) SZÁMÚ 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 

A KÖNYVTÁRAK IS ZÁRVA 
TARTANAK. 

BELSŐ MUNKÁK FOLYHATNAK. 
KÉRELMEK ALAPJÁN AJTÓT 
NYITOK ÉS KIADOM, AMIT 

KÉRNEK. EZEN KÍVÜL A 
LEADOTT KÉRÉSEKET HÁZHOZ 

IS SZÁLLÍTOM.  
A 70/5590399-ES, VAGY A 900-064-ES 

TELEFONON JELEZZENEK 
BÁTRAN! 

MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET 
KÍVÁNOK! 

VIGYÁZZANAK MAGUKRA! 
PÁLFI LÁSZLÓNÉ KÖNYVTÁROS 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1907-advent-savolyon
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A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN AZ IDEI ÉVBEN IS FELKERÜLTEK A 
DÍSZFÉNYEK AZ OSZLOPOKRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÁVOLYON IS JÁRT A MIKULÁS 

 
Az idén az otthonukban látogatta meg a Mikulás a sávolyi gyerekeket. Végig járva a falu utcáit 56 
gyermeknek vitt csokoládéval teli csomagot. Sok kisgyerek énekelt, verset mondott a piros ruhás 
öregnek. Volt, akivel fotó is készült. Minden gyermek nagyon örült a sok-sok finomságnak, 
édességnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1910-2020mikulasos
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Influenza - oltással vagy anélkül? 
 
Az influenza elleni védekezés fontos része az immunrendszer erősítése. A vitaminhiány, az egészségtelen 
táplálkozás, a mozgásszegény életmód mind-mind gyengíti az emberi szervezet védekezését a fertőzések ellen. 
Az egészséges életmód pedig erősíti a szervezet védekezőrendszerét. Ez persze nem feltétlenül elég a 
fertőzések kivédéséhez, azonban segít a gyorsabb gyógyulásban. 
 
A koronavírus-járványra tekintettel a szakemberek mindenkinek javasolják az október közepétől elérhető 
influenza elleni oltások beadását.  
A vakcinát a kormány döntése alapján idén mindenki ingyen kaphatja meg.  
Jelenleg kétféle oltóanyag is rendelkezésre áll, az egyik a gyermekek számára ajánlott, 35 hónapos korig, nekik 
ugyanis két oltást kell kapniuk. A másik pedig a felnőttek számára ajánlott úgynevezett háromkomponensű 
vakcina – ami szintén biztos védelmet nyújt a betegséggel szemben. 
 
A Magyarországon forgalomban lévő influenza ellenes oltóanyagok kizárólag inaktivált vírust vagy annak 
csupán egy meghatározott részét tartalmazzák. Ezek nem okozhatnak betegséget, hanem csupán „felkészítik” 
az immunrendszert az influenza elleni védekezésre. Az oltás beadását esetlegesen kísérheti néhány 
kellemetlen tünet. Ezek a következők lehetnek: láz, fejfájás, gyengeség, rossz közérzet, valamint a beadás 
helyén: bőrpír, duzzanat, fájdalom. Ezek a jelenségek átmeneti jellegűek, önmaguktól spontán javulnak 
néhány napon belül. 
A rizikócsoportba tartozókra, kiemelten az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre különösen figyelni 
kell. Nemzetközi megfigyelés szerint ugyanis megduplázódik a halálozás esélye, ha valaki egyszerre szenved 
koronavírus- és influenzafertőzésben. 
Kiemelten fontos a mindenkori szabályos maszkviselés, a fertőtlenítés és a távolságtartás fontossága.  
Az influenza szezon alatt is érdemes kérnie a védőoltást, ha azt korábban nem volt módjában megtenni!  
Az oltás felvétele előtt konzultáljon kezelőorvosával! 
 

Forrás: 
www.hirado.hu 
www.koronavirus.gov.hu 
www.oltokozpont.hu 

 

  

 
 

TÁJÉKOZTATÓ SÁVOLY KÖZSÉG HONLAPJÁRÓL 
 
 
A http://marotvolgye.hu/new/ oldal megszűnik 
a keretprogram avulása miatt. 
 
Elindítottuk a https://savoly.hu/ oldalt.  
 
Ez az oldal még tesztelés alatt van.  Dolgozunk 
rajta, hogy minél jobb és felhasználóbarátabb 
legyen. Egy ideig még párhuzamosan megy a 
kettő, de fokozatosan az új, a https://savoly.hu/ 
fog üzemelni.  
 

http://marotvolgye.hu/new/
https://savoly.hu/
https://savoly.hu/
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A FERTŐZÉS MEGELŐZÉSE A SÁVOLYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 
2020. március 16-tól Magyarország minden iskolája távoktatásra, illetve online oktatásra tért át. Ez 
meglepetésként érte mind a szülőket, mind a gyerekeket, mind a pedagógusokat. Iskolánk tanulóinak nagy 
részénél az online oktatás feltételei nem voltak adottak. A pedagógusoknak a technikai adottságokhoz 
alkalmazkodva kellett megoldani a feladatot. Júniusban két hetet felzárkóztatásra fordítottunk, ahol azonban 
a két és fél hónap lemaradást nem lehetett pótolni.  
A szokásos nyári programokat nem szerveztük meg a gyerekek és a kollegák biztonsága érdekében. Még alig 
jutottunk túl az első „megpróbáltatáson”, szeptemberben újból a covid 19 vírushelyzettel kellett szembe 
néznünk. A szülők aggódtak lesz-e iskolakezdés? A pedagógusok aggódtak, hogy kezdjük a tanévet? A tavalyi 
tananyagot is pótolni kell, be kell hozni a lemaradást. 
Mondhatom, hogy iskolánk viszonylag jól „átvészelte” ezt az időszakot, bár voltak nagyon nehéz hetek, 
amikor csak négy pedagógus tudott foglalkozni nyolc osztály tanulóival. Az iskola élete nem állt meg, a 
tanórákat és a napközis foglalkozásokat a szokásos rend szerint megtartottuk. 
A vírus terjedésének megakadályozásában az iskolában elrendelt intézkedések nagy szerepet játszottak. Lehet 
vitatkozni a maszk használatáról, de mégis jó szolgálatot tett. Az iskola folyosóján, a tanári szobában kötelező 
a viselése. Nagyon sok a bejáró tanuló, nekik az autóbuszon is viselni kell a maszkot. Tanórákon nem kötelező 
a viselése, de aki szeretné, őt nem akadályozzuk meg ebben. Mindenkinek saját belátására bízzuk. A reggeli 
testhőmérséklet mérés és a folyamatos kézfertőtlenítés is a vírus terjedésének megakadályozásában segít. 
Minden szünet után a kilincseket a technikai dolgozók fertőtlenítik. A nap végén fertőtlenítőszerrel a padokat 
minden teremben lemossák. Nem énekelnek a gyerekek ének órán, más módszert alkalmaznak a 
pedagógusok. A tornatermet és az öltözőket nem használjuk. Sok időt töltünk a szabad levegőn, ezért is 
nagyon fontos, hogy a gyerekek öltözzenek melegen, hozzanak magukkal kabátot, sapkát, sálat, kesztyűt. 
Köszönöm a szülők fegyelmezettségét, hogy megértették, ebben a helyzetben az iskolába nem jöhetnek be. 
Mindig találtunk módot arra, hogy az ügyeket megbeszéljük. A szülők nagy része, egy-két kivételtől eltekintve 
figyelt arra, hogy gyermeke betegsége esetén ne jöjjön iskolába, azonnal jelezte a háziorvosnak. 
Bizonytalansága esetén hívta az osztályfőnököt vagy az intézményvezetővel beszélt. Jelen helyzetben a három 
nap szülői igazolást a szülők nem tudják igénybe venni, csak akkor, ha előzetesen egyeztet az 
intézményvezetővel. Hiányzás esetében a tanuló csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Sajnos előfordult, hogy 
tanulót haza kellett küldeni, mert nem volt orvosi igazolása. 
A kollegák is nagyon fegyelmezetten kezelik a vírushelyzetet. Aki rosszul érezte magát, azonkívül, hogy 
maszkot viselt, azonnal szólt és távozott az iskolából. A háziorvos teszteltette őket és a 10 nap karantén után 
jöhettek ismételten dolgozni. 
Az országos tesztelésen iskolánk pedagógusai mindannyian részt vettek, nem volt, aki elutasította volna. 
Tettük ezt a magunk és a többiek, valamint a gyerekek biztonsága érdekében. A betanító pedagógusok is 
teszteltették magukat és az Overtones Művészeti Iskola tanárai is. A technikai dolgozók is örültek a tesztelési 
lehetőségnek, éltek is vele. 
A Siófoki Tankerületi Központ, a fenntartó, folyamatosan biztosítja a fertőtlenítőszereket, nincs hiány belőle. 
Sőt az Overtones Művészeti Iskolától is kaptuk már kétszer fertőtlenítőszert, amit nagyon köszönünk nekik. 
Dr. Duró Ildikó háziorvossal folyamatos kapcsolatban vagyunk, segíti munkánkat és a szülőket is. Időpont 
egyeztetéssel megvizsgálja a beteg gyerekeket, nem hagyja a szülőket magukra. Szeretném megköszönni az ő 
munkáját is. Nagyon fontos a jó együttműködés ebben a vírusos helyzetben. 
A Siófoki Tankerületi Központtól kaptunk többször is maszk utánpótlást, de nem az ő feladatuk a maszkok 
pótlása. Kérek minden szülőt, biztosítsa gyermekének a maszkot. Sajnos nem vigyáznak rá a gyerekek, 
elhagyják, elszakítják. A varrt maszkokat ki lehet mosni, lehet fertőtleníteni, sokkal biztonságosabbak, mint a 
gyáriak.  
Közeledik a téli szünet. Kérem a szülőket, ne vigyék a gyerekeket zsúfolt helyekre, bevásárló központokba. 
Kerüljék a csoportosulást! Töltsenek sok időt a szabad levegőn a gyerekek, ne üljenek órákat a televízió és a 
számítógép előtt! 
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra! Januárban egészségesen kezdjük az új évet!  
 

Törőné Gelencsér Ildikó 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 
 

 
A Szedervirág Óvoda pillanatai 

A koronavírus árnyékában indult újra szeptemberben a nevelési év. Sajnos tudtuk, hogy 
nehéz lesz, nagyon sok dolgot kellett átszerveznünk az előző évekhez képest. Minden 
programunkat úgy kellett alakítani, hogy a hatályos biztonsági előírásnak megfeleljünk, de 
eközben biztosítsuk a zavartalan óvodai működést. Fontos volt számunkra, hogy a szülők 
továbbra is biztonságban tudják nálunk gyermekeiket. Hálásak vagyunk nekik, hogy 
minden szabályt elfogadtak, és betartottak, még ha nem is volt könnyű, különösen a 
beszoktatási időben.  
A szokásos, szülőkkel közös rendezvények elmaradtak, mert a kiadott rendeletek ezt 
javasolták. Így idén nem volt Mihály napi vásár, nyílt nap, kiállítás, és sajnos nem lesznek 

adventi programok, barkácsdélelőtt, mézeskalácssütés, közös karácsonyozás.  
Azért természetesen a gyerekek nem maradtak új ismeretek, vidám pillanatok, emlékezetes 
napok nélkül. Októberben az állatok világnapja alkalmából séta közben megfigyeltük a 
háziállatokat, elmentünk szőlőt szüretelni, és kóstolni. Részt vettünk egy nagyon jó 
hangulatú, szabadtéren rendezett zenés előadáson az Agroturisztikai Központnál, ahol a 
gyerekek nagyon érdeklődők voltak, bátran énekeltek, táncoltak.  
Novemberben felelevenítettük Szent Márton legendáját, napi jócselekedeteket tűztünk ki és 
hajtottunk végre. Jó volt látni, hogy a gyerekeknek fontos, hogy segítsék és elfogadják 
egymást, odafigyeljenek társaikra és a felnőttekre is. Egy szívecske táblán gyűjtöttük a 

jócselekedetekért járó csillagokat, és hétvégére a kevés gyermeklétszám ellenére is 
megtelt. Mindenki, aki részt vett benne, nagyon büszke volt magára.  
A család téma hetében igyekeztünk elmélyíteni a gyerekek ismereteit. Nagyon sok 
szituációs játékot játszottunk, melyek alkalmával voltak nagyon megható és nagyon 
vicces pillanatok is. 
Tavaly decemberben óvodánk egy nagyon komoly jótékony felajánlást kapott, egy 
valamikor a falunkban élt hölgytől. Cser Béláné adományozott 500.000 Ft-ot, aki Kiss 
Ottokár iskolaigazgató és felesége Juci néni lánya. A kapott összegből, a csoportszoba 
bútorait cseréltük ki. Nagyon hálásak vagyunk neki, gyönyörű lett a terem, a gyerekek 

örömmel vették birtokba. Ha a járványhelyzetnek vége lesz, reméljük, vendégül 
láthatjuk és személyesen is megköszönhetjük neki, hogy ránk gondolt akkor, amikor 
úgy döntött, örömet szeretne okozni valakinek egy ilyen nagy összeg felajánlásával.  
Tavasszal óvodánk pályázott a „Biztonságos Óvoda” címre, amit meg is nyertünk. Az 
ehhez kapcsolódó foglalkozásokat az ősz folyamán bonyolítottuk le, és dokumentációt 
is készítettünk hozzá. A pályáztunk sikeres volt, hamarosan megkapjuk az elismerő 

plakettet.  
A világ a feje tetejére állt, nap, mint nap kihívások elé állít bennünket a vírus, de eközben az 
ünnepek közelednek, és a gyerekek nagyon várják a Mikulást és a Karácsonyt. Meg kell 
teremtenünk nekik az ünnepvárás hangulatát, a karácsonyi csodát. Az adventi időszakot ezért 
igyekszünk megtölteni olyan tartalmakkal, amik élményt nyújtanak nekik, és hozzájárulnak az 
örömükhöz.  
Szeretnék kollégáim és a magam nevében minden kedves olvasónak boldog ünnepeket 

kívánni! 
Kívánom, hogy az új év végre jót hozzon, mindenki tudjon egészséges maradni, 
a családok újra tudjanak együtt lenni, és térjen vissza a biztonságérzetünk!  
 Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra! 

 
Csordásné Tamás Ildikó 
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MINDEN 
OLVASÓNKNAK, 

SÁVOLY MINDEN 
LAKOSÁNAK 

BOLDOG, BÉKÉS, 
SZERETTEIK 

KÖRÉBEN 
ELTÖLTÖTT 
KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK! 
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