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Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja XVI. évfolyam I-II. szám 2020. június 

 

 
 

HÍREK-AKTUALITÁSOK 
 
Örömmel köszöntjük a Dalkört megalakulásuk 10 éves évfordulóján. 2010-ben, 
amikor megalakultak, sok-sok dalos órát, sok-sok fellépést, sok-sok közönségnek 
adott örömöt és vidám percet kívánt az Önkormányzat a csapatnak. Hisszük, hogy 
mindez megadatott a Dalkörnek is és az őket hallgató közönségnek is. És ez, vall-
juk be, nem kevés! További jó dalolást, eredményes csapatmunkát, jó egészséget 
kívánunk minden tagnak! Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig tudjanak együtt éne-
kelni és ezáltal képviselni Sávoly községet is! 
Boldog születésnapot kíván Sávoly Község Önkormányzata! 

 

 
 

Ajánló a 
Sávolyi Hír-

mondó tartalmá-
ból: 

 
 
 
-1. oldaltól:  
Aktualitások, hí-
rek 
 
-3. oldalon:  
Sávoly község Pol-
gármesterének tájé-
koztatója 
 
 -4. oldalon:  
 27 év a Sávolyi 
Általános Iskolá-
ban   
 
9. oldaltól:  
Szedervirág Óvo-
dánk mindennap-
jai és eseményei 
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Horváthné Cziklin Barbara festményei a könyvtárban 
Horváthné Cziklin Barbara festményeiből nyílt kiállítás a könyvtárban. Feladatunknak tartom a helyi, illetve a 
környékbeli értékek, emberek bemutatását, megismertetését az emberekkel. Barbinak is van sávolyi kötődése, hiszen 
idejárt óvodába és itt végezte az általános iskolát is. Éppen ebből adódóan a kiállítást Kovács Erika, Barbara volt 
rajztanára és osztályfőnöke nyitotta meg. Erika nagy örömmel vállalta el a felkérést. Hozzáértő és kedves szavakkal 
méltatta a kiállított képeket és minden megjelentnek azt kívánta, hogy vigyen haza egy-egy érzést, egy-egy elkapott 
pillanatot a festményekről, a kiállításról. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágosítás a községben 
Az idei esztendőben ismét kerültek egynyáriak a villanyoszlopokon lévő tartókba. 120 tő virágot sikerült 
elültetni az edényekben és kihelyezni. Egy-egy virág került egy-egy oszlopra. Reméljük, hogy az öntözés 
mellett az időjárás is kedvező lesz a növekedésükhöz és sokáig diszítik majd a falu utcáit. 
A vinka egynyári virágok is kiültetésre kerültek a közterekre. A vegyes színekben pompázó virágok mindenütt 
széppé, barátságosabbá teszik a környezetünket. Vigyázzunk rájuk, hogy sokáig szépek legyenek! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1817-horvathne-cziklin-barbara-festmenyei-a-koenyvtarban
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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 hétköz-

napi életünket is. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhely-

zetre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörét a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester 

volt jogosult gyakorolni. A megfelelő működés biztosításához szükséges határozatokat a veszély-

helyzet alatt is meg kellett hozni. Valamennyi polgármesteri határozat felkerült a www.savoly.hu 

honlapra, az Önkormányzat menü Polgármesteri határozatok almenüjébe. 

Voltak feladataink, amelyek aktuálisak voltak, de olyanok is akadtak, amik éppen a veszély-

helyzetből adódóan álltak elő. 

 

- Megoldottuk a lakosság védőmaszkokkal való ellátását, minden 65 év feletti 

lakosnak, és ezen felül mindenkinek, aki ezt igényelte és nem tudott beszerezni magának, 

biztosítottunk szájmaszkot. Ezek egyik részét úgy vásároltuk, amíg a másik részt úgy 

varratuk helyben. Köszönjük a maszkok megvarrásában résztvevők, Németh Zoltánné, 

Őri Lászlóné, Péterné Herczeg Zsuzsanna, Gáspár Ferencné, Pálfi Lászlóné és Koltai-

Tóth Andrea munkáját! 

- Új falugondok kezdte el a munkáját a településen. Gáspár Ferenc személyében 

olyan ember végzi el ezután ezt a feladatot, aki számára ez nem újdonság, hiszen tenni-

valójának egy részét korábban már ellátta a településen.  

- A különleges helyzetből adódóan meg kellett oldanunk az óvódások, az általá-

nos és középiskolások étkezésének házhoz szállítását. Sőt a környező falvak polgármes-

tereinek együttműködésével ezt nem csak a sávolyi gyerekek esetében valósítottuk meg. 

- Befejeződött a község virágosítása. Az idei évben, néhány kimaradt év után, 

újra virágok kerültek ki a villanyoszlopokra is. És ez nem jelentett többletkiadást az ön-

kormányzat számára. 

Lassan újra visszatér az élet a normális kerékvágásba, és hagyományos eseményeink, rendez-

vényink is megvalósíthatóvá válnak. Továbbra is az a kérésem, hogy vigyázzanak magukra és 

egymásra! További jó egészséget kívánok! 

 

 

Sávoly, 2020. 06. 25.    Tisztelettel: Schuller Tibor 
 
 
 
 
 
 

http://www.savoly.hu/
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Huszonhét év a Sávolyi Általános Iskolában 
Ibolya néni mindig segített, ha kellett takarított, ha kellett ételt osztott, ha kellett főzött, sok mindent lehetne 
még sorolni. Több nemzedék gyerekei emlegetik szeretettel. Lánczeth Józsefné Ibolya nyugdíjas lesz, ez az 
utolsó tanéve, amelyben segíti az iskola munkáját. Ez alkalommal ültünk le beszélgetni. 
 

Nehéz elképzelni nélküled a sávolyi általános iskolát. Hiányozni fogsz a 

leltárból. Mikor kezdtél itt dolgozni? Hogy kerültél ide? 

1993 nyarán kerültem az iskolába. Kozma Lajosné Erzsi néni helyére jöttem, aki 
akkor szintén nyugdíjba ment. Azóta eltelt 27 év.  

A sok év alatt biztosan történtek emlékezetes események, amikre a mai na-

pig emlékszel.  

Ennyi idő leforgása alatt sok-sok gyerek elballagott az iskola falai közül. Voltak 
pillanatok, amikor nehéz volt gyereknek is, nekem is. Amikor egy kisiskolás bepi-
silt-bekakilt és fürdetni, ruhát mosni kellett. Mindig szívesen, jó szívvel segítettem 
a gyerekeknek is, meg a tanároknak is. Akadtak nehéz percek, de sok örömöt és 
vidámságot is okoztak a gyerekek. Néhányukkal napi szinten találkozok. Megkér-
dezik, hogy vagyok? Még az iskolában dolgozok-e? 
Számomra jó érzés, hogy még emlékeznek rám ennyi év után is. Szeretettem az 
iskolában dolgozni. 

Milyen terveid vannak az elkövetkező hónapokra, évekre? 

A következő években? Több idő jut magamra, a családra és természetesen a kis 
unokámra.  

Kívánunk neked egészségben, boldogságban eltöltött éveket családod, szeretteid körében! 
Pálfi Lászlóné 

 

 
Állófogadás a jó tanulóknak 

 
Szombaton rendezték meg a jó tanuló általános iskolá-
sok részére az állófogadást. Hat faluból összesen 26 
gyerek kapott meghívót a fogadásra. A 13 sávolyi gye-
reknek Schuller Tibor polgármester adta át az oklevelet 
és a jutalomkönyvet. Gaál Dávid végzős tanuló nyolc 
éven keresztül kiválóan teljesített, így neki Sávoly Köz-
ség Képviselő-testülete külön jutalomként 150 ezer fo-
rintos számítástechnikai utalványt adományozott. Gra-
tulálunk Dávidnak! 
Az idei tanévben ketten is nyugdíjba mennek az iskolá-
ból. Lakatos Gyöngyi tanító és Lánczeth Józsefné  
 

 
takarító. Megköszönve munkájukat, őket is köszöntette 
Sávoly polgármestere. 
A kiválóan teljesítő sávolyi gyerekek: 
Gaál Zsombor és Péter Zoltán 3. osztály 
Bogdán Gábor 4. osztály 
Bogdán Luca, Péter Csaba, Szijártó Péter és Szőke 
Zoltán Viktor 5. osztály 
Sipos Ádám 6. osztály 
Csordás Márkó, Egyed Hanna, Fazekas Kitti Mag-
dolna és Szőke Dominik 7. osztály 
Gaál Dávid 8. osztály 
Mindenkinek gratulálunk! 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1854-allofogadas-a-jo-tanuloknak
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Jól sikerült délelőtt az asztalitenisz jegyé-
ben 

 
 

A mai délelőttre meghirdetett pingpong verseny 
nagyon jól sikerült. Kilenc résztvevővel vágtunk 
neki a délelőttnek, mindenki játszott mindenkivel, 
így mindenkire nyolc meccs várt. Nagyon lelkes 
és ügyes volt a társaság. Kellemesen elfáradtunk. 

Volt idő beszélgetni is, kicsit mindenki kikapcso-
lódott a hétköznapokból. Kialakult a végső helye-
zés, de győztest nem avattunk, mert mindenki 
nyert, aki játszott! A résztvevők kaptak egy-egy 
emléklapot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A jótékony méz 
 

 
 
Nagyon hasznos és informatív előadást hallhat-
tunk Kovács Árpád helyi méhésztől a méz és mel-
léktermékei jótékony hatásairól. Bemutatta a kör-
nyékünkön és hazánkban honos mézfajtákat és 
azok jellemzőit és  hatásait a szervezetünkre. Szu-
per volt! Az előadás után megkóstolhattuk a szó-
ban bemutatott fajtákat.                       
 
Köszönjük Kovács Árpádnak, Bedő Ferencnek, Őri 
Lászlónak, Somogyi-Magyar Józsefnek és Uhlar 
Istvánnak, hogy hoztak a mézeikből és tudtunk 
kóstolni. Mindegyik más-más jellegű és ízű volt, de 
egytől egyig nagyon-nagyon finom! Mindenki na-
gyon jól érezte magát, kellemes estét töltöttünk a 
könyvtárban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1820-jol-sikeruelt-delelott-az-asztalitenisz-jegyeben
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1820-jol-sikeruelt-delelott-az-asztalitenisz-jegyeben
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1821-a-jotekony-mez
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__________________________________________________________________________________ 

ELKEZDŐDIK AZ ERDEI ÚT FELÚJÍTÁS 
 

Páratlan összefogással egy évek óta tervezett, Sávoly község életében kiemelkedően nagy beruhá-
zásnak minősülő projekt valósul meg rövidesen 
 
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 térség e nagyszabású projektje kiemelt természeti értékű területen, páratlan összefogással valósul meg; a SEFAG Zrt-

nek és Sávoly Község Önkormányzatának együttműködése keretében, Szőkedencs Község Önkormányzatának hozzá-

járulásával. Az utak felújítása elsősorban gazdasági érdek. Minden alkalommal nagy anyagi és idő ráfordításba került, 

hogy a téli munkálatokat követően használható állapotba hozzák az utakat. Ebben Szőkedencs is jelentős szerepet 

játszott a SEFAG Zrt. mellett. A beruházás ezeket a ráfordításokat szabadítja fel. Az erdőről ez az egyetlen olyan út, 

amelyen keresztül a kitermelt fát ki lehet szállítani. A folyamatos igénybevétel okozta károk miatt konfliktusok alakultak 

ki. Mindezek mostantól már a történelem részei, ugyanis egy nagy terhelhetőségű pályaszerkezetű útburkolat készül, és 

ezzel az erdőhasznosítás egy újabb szakaszba tud lépni.  

Schuller Tibor, Sávoly Község Önkormányzatának polgármestere és az előző településvezető, Bobek József István 

mindent megtettek annak érdekében, hogy a projekt az eredeti elképzelések szerint megvalósulhasson.  

 

A sikeres pályázati eljárás eredményeként a projekt kivitelezését a Közút Építő és Szolgáltató Kft. (Marcali) végzi el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Most még ilyen (készült: 2018. 12. 04
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KEDVES GYEREKEK ÉS KEDVES SZÜLŐK! 
 

ISMÉT ELTELT EGY TANÉV, ÚJRA ITT A VAKÁCIÓ. 
AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ SZÜNIDEI HETEKRE KÍNÁL A KÖNYVTÁR PROGRAMOKAT, KIKAPCSO-

LÓDÁSI LEHETŐSÉGEKET A GYEREKEKNEK. 
 
Kötelező olvasmányok olvasóköre filmvetítéssel színesítve 
A vakáció nemszeretem része, amikor egy-egy megadott könyvet, regényt el kell olvasni. Ezt szeretnénk megkönnyí-
teni, kellemesebbé tenni. Az együtt olvasás élménye könnyebbé teszi a kötelező, muszáj könyvek olvasását. Közös 
felolvasással, átbeszéléssel gyorsabban, vidámabban jutunk túl a nem szeretem feladaton.  A könyv feldolgozását, 
megértését segítendő megnézzük a belőle készült filmet is. Várunk minden gyermeket! 
Könyvajánlás 
Neked is van kedvenc olvasmányod, meséd, könyved. Kíváncsiak vagyunk, hogy miért szereted. Miért ajánlanád má-
soknak is, hogy elolvassák? Hozd el kedvenc könyvedet és mutasd be, mesélj róla! 
Kézműves foglalkozások  
A nyár folyamán többször tervezünk kézműves lehetőséget nektek. ezeken az alkalmakon a nyárral, a vakációval, a 
vízparttal kapcsolatos témában alkotunk majd. 
Filmvetítés 
Ezeken az alkalmakon egy-egy mindenki által kedvelt filmet nézünk meg.  
 
A legelső találkozás 2020. július 13-án hétfőn, 10 órakor lesz a könyvtárban. Ekkor megbeszéljük a nyári me-
netrendet, beosztjuk az időpontokat. És természetesen várom az ötleteket, kéréseket a programokkal kap-
csolatosan! Minden érdeklődőt várok szeretettel!   

Pálfi Lászlóné könyvtáros 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Vadas Máté Marcell (2020.04.21.) 

Házasságkötések: 
Orsós Tünde-Szécsi Roland (2020. 06. 20.) 

Halálozások: 
Horváth László (élt 63 évet) 

Herceg Imre (élt 73 évet) 

A nyári  
időszakban is folytatjuk a  

KönyvtárMozi szol-

gáltatásunkat.  
 

A részletes programról ér-
deklődjenek a könyvtár-

ban! 

ADOMÁNYT KAPOTT A SZEDERVIRÁG ÓVODA 

 

Nagy meglepetés érte óvodánkat. A valamikor a falunkban dolgozó igazgató és dadus néni lánya, (Kiss 
Ottokár és Juci néni) Cser Béláné megkereste Polgármester Urat azzal a céllal, hogy szeretné óvodánkat 
pénzzel támogatni, amit belátásunk szerint költsünk arra, amire szükségünk van.  
500.000 Ft-ot ajánlott fel és utalt át számunkra.  
Úgy gondoltuk, hogy a csoportszoba bútorait fogjuk belőle lecserélni. Már találtunk is több helyen, de a 
vírus közbeszólt, leálltak a kiszállítással, némely helyen a gyártással is.  
Mivel a személyes találkozás sajnos elmaradt, ezért úgy tervezzük, ha berendeztük a csoportszobát, tar-
tunk egy kis átadó ünnepséget, melyre meghívjuk a nagyon kedves adományozónkat is, és lesz lehető-
ségünk szívből megköszönni ezt a nem mindennapi segítséget. Addig is így fejezzük ki, milyen hálásak 
vagyunk, hogy ránk esett a választása, kívánunk neki jó egészséget! 
                                 Csordásné Tamás Ildikó 
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Digitális munkarend a Sávolyi Általános Iskolában 
 
A korona vírus helyzettel kapcsolatban folyamatos 
információt, értesítést, feladatot, utasítást kaptunk 
a tankerülettől és az Oktatási Hivataltól már 2020. 
februárban is. 
A legfontosabb feladatunk a vírus megelőzése volt. 
Mivel diákjainkkal nem terveztünk semmiféle hatá-
ron túli programot, ezek felfüggesztése számunkra 
nem jelentett problémát. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk a szükséges fertőtle-
nítésre, a kézmosásra, a kézfertőtlenítő szer és kéz-
mosószer folyamatos pótlására.  
A tanulókat többször összehívtuk az aulába, ahol 
tájékoztattuk őket a kézmosás fontosságáról. Az 
osztályfőnökökkel közösen gyakorolták a helyes 
kézmosást, papír alapon a mosdókhoz is felragasz-
tottuk a kézmosás lépéseit, hogy a tanulók ott is tá-
jékozódni tudjanak. A fertőzés megelőzése érdeké-
ben folyamatos és nagyfokú odafigyelésre hívták fel 
figyelmünket. Az osztályfőnökök saját osztályukkal 
közösen megtekintették a megelőzésről és a helyes 
kézmosásról szóló videókat. Sőt még az iskola-
rendőr is tájékoztatta a tanulókat. Tisztítószer és 
kézfertőtlenítő szer, folyékony szappan, papírtörlő 
folyamatosan a rendelkezésünkre állt. Kollégáim fi-
gyelemmel kísérték a tanulók egészségi állapotát, 
azt, hogy kapcsolatba kerülhettek-e fertőzött sze-
méllyel. Mindösszesen egy tanulónak kellett házi 
karanténban lennie, de nem fertőzés miatt, csak 
édesapja fertőzött területről érkezett Magyaror-
szágra.  Szerencsére senki sem betegedett meg a 
családból. A szülő tájékoztatta az iskolát a házi ka-
rantén szükségességéről. 
2020. március 16. napjától iskolánkban is „felbo-
rult” a szokásos tanítási rend. 2020. március 13-án a 
médiából értesültünk a digitális munkarend beve-
zetéséről, de közben kollégáim „agya” már katto-
gott, folyamatosan konzultáltunk, mit, hogyan kel-
lene megoldani. 
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A 
koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a 
köznevelési és szakképzési intézményekben” című 
1102/2020 számú határozatában, az iskolákban a 
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésé-
ről döntött. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem ta-
nítási szünetet, rendkívüli szünetet jelentett, hanem 
az oktatás módjának megváltoztatását. A megválto-
zott körülményekhez az iskolának, pedagógusnak, 
szülőnek, tanulónak egyaránt alkalmazkodni kel-
lett.  

Tankerületi igazgató asszony utasítását, e-mailjét 
megvártam, majd utána kezdtük értesíteni a szülő-
ket. Volt, akit telefonon, másokat messengeren, és 
voltak olyanok is, akikhez személyesen mentem ki 
és beszéltem a szülőkkel. 
A hétfői napot értekezéssel kezdtük. Kollégáim a 
szülőkkel telefonon egyeztettek, ki kér felügyeletet, 
kinek milyen digitális eszköz áll rendelkezésére, 
van-e otthon internet hozzáférés? 
Szembesültünk azzal, hogy vannak gyerekek, akik-
nek a felszerelése az iskolában maradt. Betelt a fü-
zet, elfogyott a radír, ceruza, nincs színes ceruza. A 
szülők jelzései alapján ezeket eljuttattuk hozzájuk.  
A felmérés során azt tapasztaltuk, hogy a tanulók 50 
%-a rendelkezik internet hozzáféréssel, és sajnos 
csak a 10 %-nak van számítógépe otthon. Figye-
lembe kellett vennünk azt is, hogy hiába van számí-
tógép, ha egyes családokban több gyermek is van, 
és csak egy számítógéppel rendelkeznek, egyszerre 
nem fognak tudni dolgozni. 
A tananyagot kétféle módon juttattuk el a szülők-
nek: egyrészt papír alapon, másrészt a KRÉTA 
rendszeren keresztül. 
Minden szerdán, gyerekenként beborítékolva vittük 
ki a tanulóknak az egy heti feladatot mind a nyolc 
községbe, ahonnan járnak iskolánkba gyerekek.  
Egy hét múlva már vittük az új feladatokat és hoz-
tuk vissza a megoldott feladatsorokat. Közben a 
szülőkkel és gyerekekkel folyamatos kapcsolatot 
tartottunk telefonon, messengeren. A facebook pri-
vát csoportokat hoztunk létre osztályoknak, amely-
nek tagjai voltak mind a gyerekek, mind az osztály-
ban tanító pedagógusok. 
Használtuk a messenger, skype, viber teamvewer, 
chat, videókonferencia kommunikációs alkalmazá-
sokat. Készült hang-, fénykép-, és videófelvétel, 
aminél természetesen figyeltünk a GDPR előírá-
sokra. A szülők zöme rendkívül találékony volt, ke-
resték a megoldást az interneten. A testneveléshez 
akadálypályát készítettek, felmosó nyél, seprűnyél, 
farönkök, tűzifa stb. használatba került. 
A tanulást segítő alkalmazások számtalan formáját 
használtuk, figyelve arra, hogy sem a tanulókat, 
sem a szülőket ne terheljük túl. Minden elismeré-
sem és köszönet a szülőknek, akik gyermekeik 
mellé álltak. Ezt tapasztaltuk a számonkéréseknél, 
hisz sok esetben nagyon jó jegyek születtek.  
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 
 
 
Megállapítottuk, hogy azok a gyerekek, akik az is-
kolai időben is rendszeresen készültek az órákra, a 
feladat megoldásaikkal ebben az időszakban sem 
volt gond. Sőt voltak olyan tanulók, akik javítottak, 
köszönhetően a szülői segítségnek.  
A digitális munkarend időszakában folyamatosan 
segítettünk a tanulóknak, szülőknek. Természete-
sen voltak olyanok is, akik szünetnek tekintették 
volna ezt az időszakot. Őket folyamatosan figyel-
meztetni kellett a feladatok megoldására. Ők voltak 
azok, akiket kértem, hogy a felzárkóztató foglalko-
zásra jelenjenek meg az iskolában. Minden szülő-
nek személyesen mondtam el gyermekével kapcso-
latos tapasztalatunkat, és kértem, tegye lehetővé, 
hogy a tanuló részt vegyen a felzárkóztató foglalko-
záson. Köszönöm a szülői hozzáállást, hogy lehe-
tővé tették a gyerekek részvételét a felzárkóztató 
foglalkozásokon. Köszönöm a gyerekek hozzáállá-
sát, a két hetet becsülettel végigdolgozták. 
Minden héten kértem a kollégáktól a visszajelzést, 
ki nem dolgozik rendesen, kinek kell segítség. Szü-
lői jelzés miatt néztünk utána, hogy telefonon és 

számítógépen mást mutat a KRÉTA rendszer. Ez 
volt az oka, hogy bizonyos feladatokat nem tudtak 
megoldani és jeleznem kellett a szaktanár felé. 
Kiscsoportos keretek között a tanulók használhat-
ták az informatika terem számítógépeit, felügyelet-
tel. Kiscsoportos keretek között (2-3 fő) foglalkoz-
tunk velük, és azokat a feladatokat oldottuk meg, 
amit nem tudtak egyedül elkészíteni. Örülünk, 
hogy igénybe vették a segítséget, éltek a lehetőség-
gel. 
Az elmúl időszak nagyon sok tanulsággal szolgált. 
Az okos telefonokat tanulásra is kell használni. Ki 
kell aknázni az internet adta lehetőségeket.  Lépés-
ről lépésre meg kell mutatni, tanítani a gyerekeknek 
a feladat megoldásokat, a különböző alkalmazások 
használatát. 
 

Törőné Gelencsér Ildikó 
Intézményvezető 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
Az újévet szerettük volna a téli időjárás szépségeinek megismertetésével indítani, de ez megint csak kevés sikerrel valósult 
meg. A mai gyerekek a tél örömeit nem igazán tudják már élvezni, mert az időjárás ennek nem kedvez. Az év első 
hónapját az egészség megőrzésének praktikáival töltöttük. (Akkor még nem is sejtettük mekkora szükségünk lesz legfél-
tettebb kincsünk megóvására.) Kiemeltük a mozgás, az egészséges táplálkozás és a helyes öltözködés fontosságát. Készí-
tettünk a gyerekekkel közösen mindenféle egészséges ételeket, napi szinten alkalmaztuk a mozgás különböző formáit. 
 Egy nagyon izgalmas és érdekes kiállítás megnyitó is megrendezésre került nálunk januárban. Egy volt óvodásunk, aki 
ma már büszke édesanya a különleges technikákkal készült festményeit mutatta be. Nagy sikert aratott mind a gyerekek, 
mind a meghívott vendégek körében.   
A február jelentős részét a farsangi készülődés tette ki. Feldíszítettük az óvodát, minden nap valami vidámságot vittünk 
a gyerekek életébe. Vicces meséket, verseket, dalokat tanultunk, rengeteget barkácsoltunk. Húshagyó keddre a hangulat 
már a tetőfokára hágott. Egész délelőtt jelmezbe bújva mulattunk, finomságokat ettünk, nagyon vidám hangulat volt.  
A kiszebábot idén sajnos –megint csak az időjárásnak köszönhetően- nem tudtuk elégetni. Reméljük azért a rosszat így 
is sikerült elűznünk. A gyerekek annyira nem bánták, hogy az általuk készített bábok idén nem váltak a lángok martalé-
kává. 
Az idei utolsó rendezvényünk a március 15-i ünnepség volt, amit a teraszunkon meg tudtunk tartani.  
A koronavírus az egész további terveinket elsöpörte, felülírta. Március 16-tól be kellett zárnunk az óvodát, mert a gye-
rekek, az emberek biztonsága lett az elsődleges cél. Létrehoztunk egy zárt óvodai facebook csoportot, amelybe bevet-
tük a szülőket, fejlesztő pedagógusokat, és így dolgoztunk tovább. Csakúgy, mint az iskolai tanárok mi is hetente tet-
tünk fel ajánlásokat a szülőknek, hogy tudják gyermekeik otthoni fejlődését segíteni. Emellett szakmai agyagokat dol-
goztunk ki, amiket a jövőben fel tudunk használni munkánk során. Ezekből egy kisebb portfólió készült. Folyamatosan 
tartottuk a szülőkkel a kapcsolatot, napi szinten figyeltük a rendelkezéseket.  
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A májusi nyitás után a nagycsoportosok iskola előkészítését végzetük hangsúlyosan, hiszen nekik a kimaradt 2 hónap 
sokat számított. Ezt a nyáron pótolni tudjuk. A továbbiakban fokozott figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre, higiéniai 
szabályok betartására.  
Nagyon reméljük, hogy a nehezén túl vagyunk, de azt gondolom a készültséget továbbra is fenn kell tartanunk. Ilyen 
problémahelyzettel még nem találtuk szembe magunkat. Nagy a bizonytalanság, és az egészségünk mindennél fonto-
sabb. Ha rosszul döntünk, hibázunk, nem biztos, hogy lesz lehetőségünk a javításra. Nagy a felelősség rajtunk. Köszön-
jük szépen a szülőknek az együttműködést, kitartást. 
Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra! 

                                                              Csordásné Tamás Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó Sávoly község polgármestere ● Meg-
jelenik negyedévente ● Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com,  

www.savoly.hu 
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