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Eltűntek az illegális szemétlerakók! 
Nagy örömünkre sikerült felszámolni a község területén lévő illegális 
szemétlerakókat. Első körben a TeSzedd akció keretében a dolgozók segítségével 
bezsákolásra került a szemét többsége. Azt a TeSzedd akció keretein belül 
elszállította a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Második körben a 
Közút Kft. akciója nyomán elvitték a hátramaradt, bezsákolásra alkalmatlan 
szemetet is. Ingyenesen megtisztult a környezetünk, Sávoly több százezer forintot 
spórolt ezzel. A táblák kihelyezésével figyelmeztetjük és felhívjuk az emberek 
figyelmét, hogy tilos ezeken a helyeken is a szemét lerakása! Bízunk benne, hogy 
minden erre járó embertársunk komolyan veszi és nem pakolja le a szemetét, 
hanem elszállítja az arra fenntartott szemétgyűjtőkbe! Öröm volt nézni 
fényképezés közben, ahogy a megtisztult területeket a természet visszaveszi. 
Mindenkinek a munkájáért nagy-nagy köszönet, aki hozzájárult a szeméthalmok 
felszámolásához! Az Önkormányzat dolgozóinak, akik összeszedték és 
bezsákolták, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Közút Kft. 
munkatársainak, akik elszállították! (Utóirat: Sajnos „valakik” újra raktak le 
szemetet a GP pálya bejáratánál!) 
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Szentgyörgynapi Kavalkád 
Az idén immár ötödik alkalommal rendeztük meg a Szentgyörgynapi Kavalkádot. Szeretettel láttuk vendégül 
a Szedervirág óvodánk dolgozóit és bepillantást nyerhettünk az óvoda mindennapjaiba. A mostani mottóink 
az örömforrások megkeresése az életünkben, a szabadidő hasznos eltöltése és az egészség megőrzése voltak. 
Ezekhez kapcsolódóan megismerhettük a Bemer terápiát, maszíroztathattunk, fodrász segítségét kérhettük 
a helyes hajápoláshoz, előadást hallgattunk a növények ápolásáról, tartásáról és sok-sok más örömteli 
tevékenységet ismerhettünk meg és próbálhattunk ki. Mindezeken túl még egy kis ízelítőt is kaptunk a 
motoros életérzésből. A program különlegessége volt, hogy vendégül láttuk testvértelepülésünkről, 
Füleksávolyról a MeseFigurák társulatot, akik pénteken a gyerekeknek adtak elő, és a kavalkádon is felléptek. 
Nagyon szuper meseadaptációkat láttunk! A nap zárásaként pedig az Imre Sándor Szeretetszínház Pletykák 

című előadását nézhettük meg. Mindenkinek nagyon köszönöm a munkáját, aki hozzájárult a nap sikeréhez! 
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Képviselő-testületi határozatok 
 
17/2019. (IV.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatókat 
megtárgyalta és az előterjesztéshez mellékelt formában 
elfogadja. A képviselő- testület Dr. Duró Ildikó 
háziorvosnak és Bojcsuk Imréné védőnőnek további jó 
munkát és sok sikert kíván feladataik ellátásához. 
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
18/2019.(IV.10.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat Somogysámson 
Község Önkormányzatával a védőnői körzethez 
történő csatlakozásról. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal   

 
19/2019.(IV.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentésről szóló beszámolót és azt a melléklet szerint 
elfogadja.  
Felelős: Bobek József István polgármester (a lakosság 
tájékoztatásáért) 
Határidő: azonnal 
 
20/2019.(IV.10.) 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 
határozatot hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be 
a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 
által meghirdetett Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 
10. pont szerinti, a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére szolgáló, 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 
igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

 
21/2019.(IV.10.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Sávoly, Kossuth, Rákóczi 
és Petőfi utcai szennyvíz-elvezető rendszer rongálódása 

helye: Sávoly, 113/1, 357/6 és 193 hrsz. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás 
(biztosítási 
összeg nélkül) 

1.214.000.-   
Ft 

10% 

Biztosító 
kártérítése 

                      
Ft 

 

Egyéb forrás  
                      
Ft 

 

Vis maior 
támogatási 
igény 

10.926.000.- 
Ft 

90% 

Források 
összesen 

12.140.000.- 
Ft 

100% 

A bekövetkezett kárt az Önkormányzat saját erejéből nem 
tudja megoldani. A károk helyreállításának (költségvetés 
alapján) tervezett összköltsége 12.140.000 Ft – azaz 
tizenkétmillió száznegyvenezer forint -, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben tudja biztosítani.  

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

▪ A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező 
feladatának ellátását szolgálja: 

- víziközmű szolgáltatás (Mötv. 13. § (1) bekezdés 
21. pont) 

▪ A bekövetkezett káreseményre az Önkormányzat 
vagyonbiztosítása nem terjed ki. 

▪ Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - 
vagyontárggyal e feladatát nem tudja ellátni. 

▪ A Képviselő-testület a saját forrás összegét az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2019.(II. 19.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
22/2019.(IV.10.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a szennyvíz-elvezető rendszer rongálódása 
kapcsán szakértőt kér fel a káresemény okainak 
kivizsgálására, szakértői vélemény kiállítására.  
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szakértői költség 
összegét – a Vis Major pályázat eredményétől függetlenül – 
megfizeti.  
A Képviselő-testület a szakértői vélemény összegét a Sávoly-
DRV bérleti- üzemeltetési díj számlaegyenleg terhére 
biztosítja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: azonnal 
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26/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja a Községi Könyvtár 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
Felelős: Bobek József István polgármester, Pálfi Lászlóné 
könyvtáros  
Határidő: azonnal 
 
27/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja Sávoly Község Önkormányzata 
Falugondnoki Szolgálatának beszámolóját. 
Felelős: Bobek József István polgármester, Koltai-Tóth 
Andrea falugondnok 
Határidő: azonnal 
 
28/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét 
képező, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. 
évi átfogó értékelést jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
29/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth 
Kálmánt, a Sávolyi Dalkör képviselőjét, az Önkormányzat által 
az államháztartások kívülre nyújtott támogatásokról szóló 
16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet alapján, egyedi 
kérelemre, kulturális és közművelődési tevékenység, helyi 
hagyományok ápolása céljára 50.000 – azaz ötvenezer – Ft 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesíti.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. június 8. 
 
20/2019.(V.08.) 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 
 
31/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a társult települések 
kezdeményezésére hozzájárul a jelenlegi védőnői 
körzet megszüntetéséhez. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, a szakhatósági vélemények 
beszerzésére. 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze Somogysámson Község 
Önkormányzatánál 2018. július 1-től a védőnői 
körzethez történő csatlakozás szándékát. 

 
 
 
 

 
 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. július 1. 
 
33/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az 
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
34/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár 2018. évben végzett könyvtári szolgáltatásairól 
szóló beszámolót. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
35/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadja a polgármesteri átruházott 
hatáskörben hozott döntésről szóló tájékoztatót. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
36/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018/2019-es tanévben jeles, illetve kitűnő tanulmányi 
eredménnyel végző tanulók állófogadására és jutalmazásra 
bruttó 300.000,- - azaz háromszázezer – forintot biztosít a 
2019. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. június 22. 
 
37/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyolc tanéven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményt 
nyújtó végzős tanulók jutalmazásra bruttó 450.000,- azaz 
négyszázötvenezer - forintot biztosít a 2019. évi 
költségvetéséből a dologi kiadások terhére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. június 22. 
 
38/2019.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debrecenben megrendezésre kerülő országos diákolimpiai 
döntőn részt vevő sávolyi tanulók költségeihez bruttó 
90.000,-  - azaz kilencvenezer - forint támogatást nyújt a 
Búgócsiga Alapítványnak a 2019. évi költségvetéséből a 
dologi kiadások terhére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. június 20. 
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40 év az oktatásban, 36 év a sávolyi iskolában 

Méri Istvánné Ibolya 1983 óta dolgozik a Sávolyi Általános Iskolában. Az idei évzáró ünnepségen őt is 
elbúcsúztatták, ugyanis 40 év munka után nyugállományba vonul. Ebből az alkalomból ültem le Ibolyával 
beszélgetni. 

1. Főnyedi születésű vagy, ide jártál Sávolyra 
te is általános iskolába. A középiskolát 
Nagykanizsán végezted el. Utána hova 
mentél tanulni? 

Igen, a sávolyi iskolában voltam felsős diák, egy isteni 
osztályban, egy nagyon jó osztályfőnök vezetésével és 

szigorú tanárokkal. Azért csak 
felső tagozatban kerültem ide, 
mert alsóban még Főnyeden 
tanultam 1-4. osztályig 
összevontan egy teremben. Az 
én korosztályom volt az első, aki 
már Sávolyon folytatta a felsős 
tanulmányait. 
Szerencsém volt, hogy a legjobb 
barátnőmmel, Nyári Gyöngyivel 
ketten voltunk főnyediek 

osztálytársak. 
Utána Keszthelyre jelentkeztem gimnáziumba, de azt 
nem tudtuk, hogy oda csak Zala megyéből vettek fel 
tanulókat. Így kerültem Nagykanizsára a Landler Jenő 
Gimnáziumba közgazdasági tagozatra, általános 
ügyviteli szakra. 
Abban az időben még nem volt szinte semmilyen 
tájékozódási lehetőség, nem volt autó, telefon. Szóval 
én azt sem tudtam, hogy mi az a gyorsírás, amit aztán 4 
éven át naponta tanultunk, és 15-20 oldalt kellett 
gyakorolni minden áldott nap a kollégiumban. A másik 
fő szakmai tárgy a gépírás volt, azt is rengeteget kellett 
nap mint nap gyakorolni. Akkor kaptam szüleimtől egy 
Erika táskaírógépet, melyet azóta is nagy becsben 
őrzök. 
1975-ben érettségiztem, és éppen akkor indult 
Nyíregyházán -Magyarországon először- magyar-
gyorsírás-gépírás szak a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán. Akkor határoztam el, hogy én ott szeretnék 
tanulni. Szüleim a nagy távolság miatt le akartak 
beszélni, de kitartottam. Sosem felejtem el drága 
nagyapám bíztató szavait: „Menj csak lányom! Egy 
nőnek nagyon szép hivatás a pedagógusi pálya!” 
Tudtam előre, hogy sírni fogok a honvágy miatt, hiszen 
először karácsonyra tudtam csak hazajönni. Már ott 
akartam hagyni a főiskolát, de a 19 kiváló csoporttársam 
és tanáraim arra bíztattak, hogy kibírom a 
messzeségben, megszokom majd, hiszen már az első 
vizsgám jelesre sikerült. Igazuk lett! Olyan családias 
légkörben éltünk a kollégiumban, amit sajnos a mostani 
főiskolások, egyetemisták el sem tudnak képzelni.  

2. Miért lettél tanár? 
Szerettem a gyerekeket. Amikor Főnyedről busszal 
jártunk Sávolyra iskolába, mindig ült az ölemben egy-

.egy főnyedi óvodás vagy éppen alsós kisgyerek. 
Vigyáztam rájuk, vigasztaltam őket, ha sírtak, amikor 
anyukájuk feltette őket a buszra. A tanáraimtól is azt 
láttam, hogy milyen örömmel tanítanak minket. 
Szigorúak voltak, de szerettek bennünket. 

Büszkék voltak ránk, amikor látták, hogy szinte 
mindannyian helytálltunk az életben. Reméltem, hogy 
velem is ez történik majd, és szerencsére nagyon 
sokszor én is átélhettem kedves tanítványaimmal ezt a 
csodás élményt! Volt értelme a munkámnak! Én is 
hozzájárulhattam ahhoz, hogy rengeteg diákomból 
EMBER lett! Igaz, én is szigorúan szerettem őket.  

3. A főiskola után mindjárt Sávolyra kerültél? 
Miért éppen ide? 

A főiskola elvégzése után azonnal felkerestek 
Zalaegerszegről, hogy szívesen alkalmaznának a 
Közgazdasági Szakközépiskolában, mint friss 
diplomást. Azonnal szolgálati lakást is felajánlottak. Ám 
én azon aggódtam, hogy a rossz közlekedés miatt 
hétvégeken sem tudnék hazajárni Főnyedre. Ezért 
inkább a marcali Ladi János Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolát választottam. Kaptam 
szolgálati lakást is nagyon közel az iskolához. Ott 
tanítottam gyorsírást, gépírást és levelezési ismereteket 
nagyon sok osztályban. Nagyon jó tantestület és 
igazgató fogadott, sőt, azonnal befogadott. Kiválóan 
tudtam alkalmazkodni, közvetlen stílusommal gyorsan 
beilleszkedtem egy olyan közösségbe, ahonnan három 
év múlva „szívszakadva” jöttem át Sávolyra magyart 
tanítani. A gimiből mentem szülni 1982-ben. Szó 
szerint! Reggel bementem tanítani és dél körül vitt be 
egyik kolléganőm a kórházba, és estére megszületett 
kislányunk.  
10 hónapig voltam otthon GYES-en, amikor 1983 
augusztus elején felkeresett az akkori sávolyi igazgató, 
hogy neki azonnal kellene egy magyar szakos tanár. 
Mivel már közben megvettük a házunkat, el kellett 
fogadnom a munkát, mert akkor jött volna más, és én 
itt nem tudtam volna később elhelyezkedni.  
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Anyukámra bíztam 10 hónapos kislányomat és 1983. 
augusztus 16-tól elkezdtem dolgozni a Sávolyi Általános 
Iskola és Óvodában. Itt is nagyon jó kollektíva fogadott, 

voltak ismerős tanítók, és 
még engem is tanító 
nevelők, akik kollégák 
lettek.  
Nagyon nehéz volt a 
kezdet. Az összes magyar 
könyv más lett, mint 
amiből a főiskolán a 
Gyakorló Iskolában 
tanítottam. Azonnal 
osztályfőnök lettem, 
amiről azt sem tudtam, 
hogy eszik-e vagy isszák. 

Ilyet nem tanítottak nekünk. Ezt és még rengeteg dolgot 
az életben kellett megtanulni. Reggelente eljöttem 
Főnyedről a diákokkal, este pedig velük mentem haza. 
A kislányom, Adrikám reggel még aludt, és este szinte 
csak a fürdetés meg egy kis játék, mesélés lett az enyém. 
Borzasztó volt, hogy alig láttam a gyerekemet.  
Éjfélekig készültem az óráimra, javítottam 4 osztály 
dolgozatait, füzeteit. Szóval mélyvíz volt a javából. 
Közben folyt a házunk bővítése, otthon a kert, a szőlő, 
a szénagyűjtés, a kukoricaföldek kapálása a határban. 
Fogalmam sincs, hogyan tudtam ennyi mindent 
csinálni. Hétvégeken persze mentünk kirándulni, közös 
élményeket gyűjteni gyermekünkkel. A férjemnek is 
nagyon nehéz munkája volt, s a ház építésénél neki 
kellett helytállnia. Végül 1985. szeptember 15-én 
beköltöztünk, Adrika pedig óvodába járt.  

4. Biztosan vannak emlékezetes diákok, 
akiket nem felejtesz el. 

 Hogy vannak-e? Nem is tudnám felsorolni, hogy 
mennyien! S az a legjobb az egészben, hogy a 

szorgalmas, tisztelettudóból 
van a legtöbb. Viszont az 
meg csodálatos érzés, hogy 
az olyan tanítványok, akik 
nem szerettek, mert szigorú 
és következetes voltam, 
felnőttként megszólítanak, 
és megköszönik a sok 
dorgálást, az egyeseket, és 
azt, hogy hozzásegítettem 
őket ahhoz, hogy megállják 
a helyüket és tisztességes, 
dolgos emberek lettek.  
Például szinte az össze 

óvónőt tanítottam: Tamás Ildikót, Szép Gyöngyit, 
Kócza Mónikát, Tamás Szilviát.  
 
 

 
 
 

 
Rengeteg diákomnak tanítottam az egyik, vagy mindkét 
szülőjét, és a volt osztálytársaim, diáktársaim gyerekeit.   
Minden gyermekkel külön-külön jól megértettük 
egymást, de sokuk közösségben már gyakran szemtelen, 
tiszteletlen, direkt bosszantó volt.  
Ezeket a tulajdonságokat nem tudom tolerálni. Nem 
baj. ha csintalan egy gyerek, de tiszteletlen nem lehet, 
ezt nem tűrtem sosem. Meg az ordibálást sem. Így sehol 
semmilyen feladatot, de még játékot sem lehet végezni. 
Ennek ellenére egyre jobban uraltam a helyzetet, mely 
az utóbbi tíz év óta folyamatosa romlott. A munka meg 
majdhogy a duplájára nőtt. Marcaliban is rengeteg 
diákom volt, akik kimondottan szorgalmasak, aktívak, 
udvariasak voltak. Azóta is rengetegen megszólítanak, 
érdeklődnek, beszélgetünk. Jóleső érzés!  

5. Egy vidám, kedves történetet megosztanál 
velünk, amire szívesen emlékszel vissza? 

A legvidámabb emlékeim még Marcaliban történtek. 22 
évesen a 45 kilómmal „elvesztem” a tanítványaim 
között. Bárhová mentem velük, keresték a kísérő 
nevelőt és nem akarták elhinni, hogy én vagyok az. Még 
jó, hogy akkor kötelező volt a fehér köpeny, így például 
tüdőszűrőre kíséréskor a köpenyemmel „igazoltam”, 
hogy én vagyok a pedagógus.  
Az is igen emlékezetes eset volt, amikor a gimisekkel 
Kéthelyen szüreteltünk. A mellettünk lévő sorokban 

általános iskolások dolgoztak. 
Észrevettem, hogy egy túlkoros 
gyerek lopkodja a teleszedett 
ládáinkat. Kérdeztem, hogy 
miért viszi el a mi szőlőnket. 
Azt felelte: Miért? Miért? Egy 
kalap szarért! Jobb te is inkább 
dolgoznál, nem velem 
foglalkoznál!” 
Nagyon kedves történet volt, 
amikor az egyik sávolyi 
tanítványom elsős gimis 
korában megkeresett, és 

megköszönte, hogy olyan jól elmagyaráztam a 
nyelvtant, hogy az egész osztályukban sok mindent csak 
ő tudott.  

6. Nem csak pedagógusként, hanem sávolyi 
lakosként is sokat tettél, dolgoztál a helyi 
közösségért. Mesélnél erről? 

Igen, én Sávolyon nem csak pedagógus voltam, hanem 
igyekeztem sávolyi lakosként is tevékenykedni. Öt évig 
voltam tanácstag. Mindig hozásszóltam az üléseken, 
javaslatokat tettem. Egyszer egy közös, az egész falut 
érintő ügyben csak én mertem az ellenvéleményemet 
kifejteni. Néhányan azonnal lehurrogtak, s az lett, amit 
ők akartak.  
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Sokan velem azonos véleményen voltak, de nem merték 
feltenni a kezüket, inkább a másik „oldal” mellett 
szavaztak. Érdekes módon, az illető soha nem 
haragudott meg rám. Én komolyan akartam dolgozni, 
nem haveri alapon.  
Nekem az az elvem, hogy nem bólogatni kell, hanem 
érvelni és megvitatni a dolgokat. Hiszen „állítólag” 
demokrácia van. Sajnos félnek az emberek, mert a 
legtöbb munkahelyen csak a főnökök véleménye a jó, s 
kötelező beállni a sorba, vagy lehet keresni másik 
munkahelyet. Ez nagyon megosztja a közösségeket és 
rengeteg stresszet okoz, sőt a munka rovására is megy. 
Nem szabad félni, mert éppen ezt használják ki, és azt 
tehetik az emberekkel, amit csak akarnak. Ezért nincs 
béke, nyugalom a falvakban sem, csak az irigykedés, a 
gyűlölködés. Mire jó ez? Kinek jó ez?  
Vöröskeresztes is voltam sokáig. Rengeteget 
dolgoztunk. Bálokat, szüreti felvonulásokat 
szerveztünk, sütöttünk, főztünk, másnap mosogattunk, 
pakoltunk, takarítottunk! Pár év után a sok kritika miatt 
feladtuk. Mindenki tudta, hogy mit, hogyan kellett volna 
tenni, de nem csináltak az égvilágon semmit a 
kritizáláson kívül.  

7. Most a jól megérdemelt pihenés ideje jön. 
Mivel fogod tölteni a mindennapjaidat? 

Július végéig el kell költöznünk Sávolyról, eladtuk a 
házunkat. Igaz, hogy mi akartuk ezt, de nem lesz 
könnyű, hiszen 36 évet éltünk itt. Sok emberen 
segítettünk önzetlenül, s örültünk, hogy jót tehettünk. 
Persze nekünk is voltak jószándékú segítőink. Sokan 
baleknak néztek minket és jól kihasználtak, becsaptak.  

 
 
 
 
 

 
Sok tanulópénzt fizettünk, rájöttünk, hogy haverok 
voltak, akiket barátoknak tartottunk. Megedzőttünk, 
visszahúzódtunk, betegesek lettünk, fáradunk, ezért egy 
kényelmesebb, nyugodtabb életet szeretnénk, ha 
egészségünk engedi.  
Csodálatos kisunokáink vannak, akik új értelmet adtak 

az életünknek. Velük 
szeretnénk majd minél 
több időt tölteni és persze 
anyukámat is 
szeretetteljesen gondozni, 
ellátni.  
Azért imádkozom minden 
este, hogy lehessünk meg 
egymásnak még egy ideig, 
amíg a Jóisten feladatot 
szán nekünk itt a Földön.  
Végezetül köszönöm sok 
jólelkű embernek a 
segítséget, együttérzést a 
bajok idején, a sok jó szót, 

beszélgetéseket, vigasztaló szavakat. Kérek mindenkit, 
hogy csak a szép emlékeket őrizzék meg rólam és a 
családomról, ahogy én is, mi is csak azokat visszük 
magunkkal. 
Köszönöm szépen Ibolyának, aki megkérdezett, s 
őszintén feleltem a kérdéseire, mint ahogy eddig is 
ezután is: Őszintén! 
Békességet, együttműködést, munkahelyeket, 
vidámságot és jó egészséget kívánok Mindnyájuknak!  

 
Köszönöm szépen, hogy vállaltad a beszélgetést! Azt is köszönöm, hogy több éven keresztül segítettél a 
Sávolyi Hírmondó szerkesztésében. Átnézted, kijavítottad a stilisztikai és helyesírási hibákat. Kívánok neked 
jó egészséget, jó pihenést és még sok-sok boldog évet szeretteid körében! 

Pálfi Lászlóné

 
Óvodánk nyári nyitvatartása 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
3.§ (7) bekezdése, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
7/2019.(II.15.) számú határozata alapján a Marcali Óvodai Központ tagintézményei a 
2018/2019-es nevelési évben az alábbi időpontokban tartanak zárva: 

Napközi Otthonos Óvoda, Nemesvid 
8738 Nemesvid, Templom u. 5-7. 
2019.07.15.-2019.08.31. 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16. 
2019. 08.12.-2019.08.31. 
Szedervirág Óvoda 
8732 Sávoly, Kossuth utca 5. 
2019.07.15.-2019.08.31. 
Ez idő alatt a gyermekek nyári óvodai nevelése a Marcali Óvodai 
Központ alábbi telephelyein vehető igénybe: 

Marcali Óvodai Központ, Bóbita Óvoda 
8700 Marcali, Katona J. u. 1. 
2019. július 01.- 2019. július 31. (augusztusban zárva lesz) 
Marcali Óvodai Központ, Mesepark Óvoda 
8700 Marcali, Park u. 13. 
2019. augusztus 1. – 2019. augusztus 31. (júliusban zárva lesz) 
Marcali, 2019. február 15. 
 

Tamásné Turbéki Angéla sk. 
óvodavezető 

 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1695-ovodank-nyari-nyitva-tartasa
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Ismét egy sikeres évadon vagyunk túl 
Az Imre Sándor Szeretetszínház vezetőjével, Bartokos Tamással ültünk le beszélgetni, hogy értékeljük a mögöttünk hagyott évadot.  
 
-Tudom, hogy a felnőtteknek is és a gyerekeknek is voltak bérletes 
előadások. Hogy értékeled ebből a szempontból a színház munkáját? 
Mit gondolsz, mennyit adtak ehhez hozzá a sávolyi gyerekek, az itt 
kovácsolódott kis csapat? 
-Társulatunk nagyon fontosnak tartja a színházi 
nevelést, hiszen a mostani gyerekekből lesznek a jövő 
színházat értő és igénylő nézői. Az is lényeges, hogy 
az óvoda és az iskola mindennapjaiban is benne 

legyünk 
amennyire csak 
lehetséges. Mind 
a két 

intézménnyel 
nagyon jó a 
kapcsolatunk, és 

próbáljuk 
segíteni Őket 

mindenben, és Ők is befogadtak minket.  
A felnőtt színház továbbra is minden szerénység 
nélkül egy kisebb csoda, mivel kistelepüléshez képest 
olyan előadásokat láthattak a nézők, melyek 
nagyszínházban is megállják a helyüket. A tavalyi 
évadhoz képest az idei vidámabb hangvételű volt 
(sokak kérésére). Én magam szeretem a komolyabb 
lélegzetű műveket, de a vígjátékokat is nagy élmény 
játszani.  
A sávolyi gyerek csapat nagyon sokat fejlődött az évek 
során és erre nagyon büszkék vagyunk. A mostani 
évadban nem sokszor láthatták a gyerekeket 
Sávolyon, de az ország több pontján annál inkább. 

Átütő élményt 
adott Fazekas 
Kitti angyal 
alakítása a 

Valahol 
Európában, 

mosolyt csalt 
Egyed Hanna 

Dömdödöme 
Budapesten, 

Csordás Márkó igazságosztása Lúdas Matyiként 
mindenkit jóra sarkalt, Bogdán Elemér és Levente is 
több daraban mutathatták meg tehetségüket. Most 
valahogy ez így alakult, hogy a sávolyi néző Őket 
kevesebbet láthatta.  
A felnőtt előadásokban mégis ki kell, hogy emeljem 
Üst Fannit, Üst Lilit és Gaál Dávidot, akiket olyan 
előadásokban láthattak, mint a Padlás vagy az Oscar.  

 
-Voltak rendkívüli, nem tervezett előadások is. Futó 
pályázatokban, projektekben vesztek részt. Mesélnél ezekről? 
-A nem tervezett előadásokból azt a Padlás előadást 
emelném ki, amikor Szalay-Bobrovniczky Vince, a 
Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára látogatott el 
színházunkba. A Miniszterelnökség azóta is nagyon 
sok mindenben támogatja a társulatot. Ennek az 
előadásnak a másik óriási élménye és hozadéka lett az 
„integrált nézőtér”. Azt mindenki tudja, hogy 
színházunk integrált, de ezen az estén a nézők között 
ültek a nemeskisfaludi otthon lakói, akik eljöttek, 
hogy megnézzék társaikat (Bogdán Nándit, Csonka 
Karcsit és Mali Lajost) és persze minket is, hiszen már 
mi is a társaik vagyunk. A lakók őszinte csodálata a 
világot jelentő deszkán állók felé inspirálta a többi 
nézőt is, és örömmel mondhatjuk, hogy azóta minden 
előadáson ott voltak és reméljük, lesznek is.  
-A vállalt missziótok mellett, vagy inkább ezzel párhuzamosan a 
segítő szándékú, jótékonykodással egybekötött játék is előtérbe került 
a munkátokban. Ezek a lehetőségek titeket kerestek meg, vagy ti 
kerestétek az alkalmakat? 
-A jótékonysági előadások mindig is jelen voltak 
színházunk életében, csak talán most kicsit 
nyitottabb mindenki efelé és így nagyobb visszhangot 

kap. Ennek mi 
nagyon örülünk, 

hiszen 
missziónk így 
teljes, a 

társadalmi 
szerepvállalásra 

való felhívás 
fontos azoknak a 

színésztársainknak is, akik néha maguk is segítségre 
szorulnak. A társulat célja így egész és kerek, mert az 
Istentől kapott szeretet mozgat minket is.  
-A nyár is ilyen zsúfolt lesz, vagy tudtok majd pihenni is? 
-A tehetséggondozó programunk nyáron is fut, és 
kettő művészeti táborunk is lesz a Nagyszakácsi 
Gyermekotthonban, pihenésképpen meg készülünk 
az őszre.  
-Vannak-e már tervek, elképzelések a következő színházi évre? Mit 
tudhatunk ezekről? 
-Sajnos bérletes formában nem szervezünk 
előadásokat, mivel nagyon erős utazós évadra 
számolunk. Meghirdetett előadások lesznek, ahol az 
eddigiekhez hasonló élményeket ígérhetünk.  

   
Köszönöm szépen, hogy szakítottál időt rám. Jó munkát kívánok!  Köszönöm a társulatnak, hogy mindig olyan lelkesek és tenni akarók 
vagytok! További hitet, egészséget kívánok a munkátokhoz!                                                                             Pálfi Lászlóné 
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Egy nyári nap a kertben 

(Várfalvy Emőke) 
 

 
Újabb forró nyári nap köszöntött az Avarfalvi Kertre. 
- Szomjas vagyok! - panaszkodott Tátika. 
- Elhiszem kicsim, tényleg borzasztó meleg van - próbált árnyékot borítani a kert legkisebb lakójára Alma. 
Sajnos nem volt elég terebélyes ahhoz, hogy a virágoskertig is elérjen, így csak szóban próbált segíteni 
 - Talán ma már lesz eső. 
- Minden nap ezt mondjátok - feleselt Tátika durcásan - hogy majd délben, majd, délután, majd este. 
Aztán egy csepp se! 
- Lágyszárúak, mind türelmetlenek! - legyintett szúrós, ezüstszínű ágaival bosszúsan Fenyőúr. 
- Nem vagyok türelmetlen, csak szomjas - válaszolt Tátika sértődötten. 
- Tényleg elég kellemetlen ez a forróság. De legalább a barackjaim aszalásával nem kell majd bajlódnia 
senkinek - próbált viccelni a rengeteg terméstől roskadozó Sárgabarack. 
- Kár értük. Ha ihattak volna, mind nevetve gurulnának a fűben, ha eljön az ideje a pottyanásnak. Most 
olyan ráncosak, mint a szomszéd néni arca, aki majdnem 80 éves! - fecsegett Tátika. 
- Ugyan már 80 év is valami? Engem még az ükpapa ültetett tegnap előtt múltam 120 éves - húzta ki magát 
Dió. 
- És 100 éve is ilyen szomjas volt mindenki a kertben? - érdeklődött Tátika kíváncsian. 
- Hát, én emlékszem egy nyárra, amikor egy csepp eső sem esett - válaszolt barátságosan Körte, aki olyan 
girbe-gurba és göcsörtös volt, hogy sokan úgy hitték, még Diónál is öregebb - nehéz idők voltak.  
Meg azok is, amikor annyi esett, hogy egy hétig álltak a pocsolyák a fűben. Vízből se a sok, se a kevés nem 
jó 
- Jaj, ne beszéljünk vízről, olyan szomjas vagyok! - nyöszörgött Tátika és lelógatta a fejét, hogy kevésbé 
süsse a nap. 
- Ugyan már, ne nyavalyogj annyit azokkal a pici virágaiddal. Nézz meg engem! - mordult rá Rózsa 
kertszomszédjára - Ennyi óriás virágot egyensúlyozni egy száron! 
- Verbénának sokkal több virágja van, mint neked - vágta rá Tátika azonnal. 
- Igen, ahogy nézem, lassan ki is szárad szegény - állapította meg Muskátli, aki szerencsés volt, hisz nem a 
virágoskertben, hanem a mindig félárnyékos ablakpárkányon lakott egy ládában. 
- Nem csoda. Ennyi eső mellett napi egy locsolás kinek elég? Lehet, ma még azt is elfelejtik - elmélkedett 
Petúnia. 
- Te is szomjas vagy már Petúnia? - kérdezte Tátika miközben azon töprengett, hogy lefekszik, kicsit a 
földre. Úgy érezte, szédül. 
- Ejnye, miért kell mindig a vizet nyakalni? Osszátok be, amit kaptok, mint én! - pöffeszkedett Kövirózsa. 
- Dehát neked könnyű. Téged a sivatag széléről hoztak - szólt vissza Tátika és lefeküdt a földre, mert már 
nem bírt állni. 
- Tévedés! Az én vagyok - vigyorgott a terasz napos sarkában Kaktusz - neked meg mi bajod? 
- Szomjas vagyok! - nyöszörgött Tátika. 
- De akkor minek fekszel a földre? Mi vagy te, miniborostyán? - érdeklődött Vadszőlő. 
- Már nem bírom kivárni míg végre esik - sóhajtott Tátika. 
- Pedig itt van mindjárt! - fordult Tátikához mosolyogva Napraforgó, aki csak véletlenül keveredett a 
virágoskertbe. 
- Ezt meg honnan tudod? - csodálkozott Tátika. 
- Nem látom a napot. Pedig itt kéne legyen, pont az arcom felett - válaszolt Napraforgó. 
 
Hamarosan teljes csend telepedett a kertre, hiszen minden növény szorgalmasan itta a hirtelen jött nyári 
zivatar finom, hűvös cseppjeit. 
 

 
 
 

https://avarfalvimesek.blog.hu/2017/06/30/ovismese_egy_nyari_nap_a_kertben
https://blog.hu/user/795282/tab/msg
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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, kikapcsolódási lehetőségeket a gyerekeknek. 
 
Kötelező olvasmányok olvasóköre filmvetítéssel színesítve 
A vakáció nemszeretem része, amikor egy-egy megadott könyvet, regényt el kell olvasni. Ezt szeretnénk 
megkönnyíteni, 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 
másoknak 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 2019. július 15-én hétfőn, 10 órakor lesz a könyvtárban. Ekkor megbeszéljük a nyári 
menetrendet, beosztjuk az időpontokat. És természetesen várom az ötleteket, kéréseket a programokkal 
kapcsolatosan! Minden érdeklődőt várok szeretettel!   

Pálfi Lászlóné könyvtáros 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
- 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Matuz Ferencné Gyimesi Mária (élt 86 évet) 
Kovács Jánosné Kecskés Mária (élt 87 évet) 

Horváth Elemér (élt 62 évet)

 
 

A Marcali Járási Hivatal vonatkozásában a települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje 2019. 
július 2. napi hatállyal Sávolyon is módosításra került 

A nyári  
időszakban is elindítjuk a  

KönyvtárMozi 
szolgáltatásunkat.  

 
A részletes programról 

érdeklődjenek a 
könyvtárban! 
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"Ha az életed célja nem Isten céljaira van becsomagolva a világ számára, akkor hiányolni fogod az életed 
okát."     
                                                                                                                                        - Bill Drake 
Június 30-án 18:00-kor Sávolyon az Agroturisztikai Központ udvarán egy magával ragadó koncertet láthatott és hallhatott az, aki eljött 
az Amerikából érkező Bill Drake Band előadására. 
 
„A misszió egyszerre feltűnő, mély és érzelmi, és bízom benne, hogy képes lesz felismerni a végtelen 
szenvedélyt, amelyből ezek születnek: szenvedély, amely megváltoztathatja az életet. Ezek a kihívás prófétai 
dalai; olyan cselekvési felszólítások, amelyek nem kívánatosan radikális, feltétel nélküli, engedelmes 
válaszokat kérnek; nagyon hasonlít arra, hogy mi történt mindazokkal, akik valaha szembesültek az élő, 
missziós Istennel.”                                                                                                                      - Bill Drake 
 

Köszönjük az élményt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kikerültek a közterekre az egynyáriak 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Párakapuval frissülhetünk az Agronál 
A nyár folyamán többször is életbe lépett már és biztos lesz is még az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. 

Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három 
egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra 
között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott 
folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és 
cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Figyelmeztetnek 
továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne 
ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a 
bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal. Még néhány percre se 
hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban. Felhívták a 
figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém 

igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja. 

A Könyvtár nyitvatartási idejében az Önkormányzat párakapuval biztosítja a frissülni 
vágyóknak, hogy enyhítsenek a hőség okozta kellemetlenségeken! Várunk mindenkit, 

használják ki a hűsölési lehetőséget! 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1733-2019vinkajunius
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Évzáró és ballagás az általános iskolában 
A sávolyi általános iskolásoknak is megkezdődött a vakáció. Néhányuknak sporttal és versennyel. Orsós Gergő 
8. osztályos sávolyi fiú atlétika 3 próba számban egyéni megyei bajnok lett, az iskola fiú focicsapata szintén 
első lett a megyében, így utazhattak a debreceni országos versenyre. Sávoly Község Önkormányzata nevében 
a három sávolyi csapattagnak, köztük Gergőnek is Sávoly község polgármestere 30-30 ezer forintot adott a 
verseny költségeire, amiből 10 ezer forintot személyesen a gyerekek kaptak meg. A fiúk szépen helytálltak az 
országos versenyen. Orsós Gergő 4. országos helyezett lett! Szívből gratulálunk Gergőnek és további sikereket 
kívánunk!  
A tanévzáró után a hagyományos állófogadásra várták a kitűnő és jeles tanulókat az Önkormányzat 
nagytermébe. A megjelent polgármesterek átadták a külön jutalmakat. 15 sávolyi tanuló vehetett át nagy értékű 
könyvjutalmat. Gaál Zsombor és Péter Zoltán 2. osztály. Bogdán Gábor 3. osztály. Bogdán Luca, Orsós 
Viktória, Péter Csaba, Szíjártó Péter és Szőke Zoltán Viktor 4. osztály. Sipos Ádám 5. osztály. Bogdán Fanni, 
Csordás Márkó, Egyed Hanna, Fazekas Kitti Magdolna és Szőke Dominik 6. osztály. Gaál Dávid 7. osztály. 
Az idén három sávolyi ballagó tanuló teljesített nyolc éven keresztül kitűnően, nekik a képviselő-testület 

döntése értelmében 150 ezer forintos utalványt adott át Bobek József István, Sávoly község polgármestere. Ez 
azt jelenti, hogy ebben az értékben vásárolhatnak számítógépet a gyerekek. A három kitűnően teljesítő tanuló: 
Kovács Alexandra, Kovács Martina és Sipos Dániel. Mindenkinek gratulálunk és jó pihenést kívánunk a 
szünidőre! 
 

A „Marótvölgyi Öblözet Rendezése” projekt zárórendezvénye 
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer évtizedek óta húzódó befejezésének végső állomását jelenti a projekt. 
Zsilipek, átereszek, szivárgók, töltések, híd épült és 2959 méter hosszan áthelyezték a Marótvölgyi csatorna 
nyomvonalát. Mindemellett elkészült a 3070 méter hosszú Somogysámsoni Övárok felújítása is. Az általános 
cél a fenntartható vízgazdálkodás feltételeinek javítása, a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának 
növelése. Az elkészült Marótvölgyi Déli Belvízrendszer átadásával teljessé vált a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszere. A projekt célja a belvizes területen a csapadékvíz és a szivárgó víz elvezetése, valamint a külvizek 
felfogása és gravitációs bevezetése a Marótvölgyi csatornába. Közvetett cél a térség turisztikai és gazdálkodási 
lehetőségeinek javítása. A Zs2 jelű zsilipnél megjelent vendégek köszöntőiben az is elhangzott, hogy a 
fenntartásra, a rendszeres tisztításra-karbantartásra is jusson, maradjon pénz. A köszöntők után a prominens 
vendégek átvágták a szalagot, ezzel a gyakorlatban is átadva a létesítményeket. A szalagátvágás után a 
megjelenteket a somogysámsoni Faluházban várták ünnepi fogadásra. A helyi óvodások műsora után  
sajtóbeszélgetések, interjúk hangzottak el. 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1740-a-marotvoelgyi-oebloezet-rendezese-projekt-zarorendezvenye
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 
A tavaszi szünet után lázas készülődés vette kezdetét az év egyik legszebb ünnepére, az Anyák napjára. A gyerekek 
titokban, nagy izgalommal készítették az ajándékokat és tanulták a verseket, énekeket. A nagy nap délelőttje meghitt, 
bensőséges hangulatú volt. Minden kisgyermeknek eljött az anyukája és lehetőség szerint a nagymamája is. Kis 
műsorunkat a szülők is szeretettel fogadták. 
A Madarak és fák napja alkalmából két hétig a madármegfigyelés, fák megfigyelése volt a téma. Eköré építettük a meséket, 
verseket, készítettünk különféle technikával madarakat, barkácsoltunk fákat. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy igazak a 
kutatási eredmények: nagyon kevés fecskénk és más hasznos madarunk van. Felhívtuk a gyerekek figyelmét a 
környezettudatos magatartásra, a természetvédelem fontosságára. 
Az idei nevelési év is gyorsan elrepült. Elérkezett az évzáró ünnepségünk napja, ahol ismét 4 iskolaéretté vált 
nagycsoportosunktól kellett elköszönnünk. Vidám táncos műsor keretében búcsúztattuk az évet és köszöntöttük a 
nyarat. Minden gyermekünk nagyon ügyes volt a legkisebbektől a legnagyobbakig. 
A gyerekek által legjobban várt nap is eljött június első hetében. Gyereknapra ismét nagyon tartalmas délelőttöt tudtunk 
szervezni. Az Imre Sándor Szeretetszínház közreműködésével futóversennyel indítottunk. Minden korcsoportból az első 
3 gyerek ajándékcsomagot kapott. A felnőtt helyezettek ajándékba kaptak Bartokos Tamástól 2-2 jegyet a következő 
színházi évad első előadására. Természetesen minden gyermek kapott egészséges nassolnivalókat és italokat. Az 
elengedhetetlen légvár is megérkezett, a fenntartó és Szeretetszínház hozzájárulásával. Szülői felajánlásként pedig az 
Üstökös Kompánia adott nagyon jó hangulatú vásáros műsort. Egy nagyon vidám, élményekkel teli délelőtt volt. 
A nagycsoportos kirándulásra Keszthelyre vittük a gyerekeket. Először a Festetics Imre Állatparkba látogattunk. 
Megnéztük az állatokat, majd a Természet Házában mindenféle interaktív játékot kipróbálhattunk, közben sok ismeretet 
szereztünk. Később a Balaton parton megebédeltünk és birtokba vették a gyerekek a játszóteret. Innen a Vadászati 
Múzeumba vezetett az utunk. Minden állatot megcsodáltunk, megnéztük a vasútmodell kiállítást. A nap zárásaként 
fagyizás következett. 
Az idei évben is ellátogattak óvodánkba a „Néphagyományőrző” táboros gyerekek. Szilvi néni nagyon változatos 
programokat szervezett a hétre és ennek egyik állomása volt óvodánk. Mivel néphagyományőrző óvoda vagyunk, sok 
értékes dolgot tudtunk bemutatni. Egy jeles napokhoz kapcsolódó vetélkedő játékot is játszottunk, amiben nagyon 
ügyesen szerepeltek az iskolások is és az ovisok is. A végén egy kis táncházzal búcsúztunk a táborozó gyerekektől.  
Lezártunk ismét egy tartalmas évet, sok színes programunk volt.  
A nyárra kívánok minden kedves olvasónak jó pihenést, kellemes időtöltést, ehhez pedig nagyon jó időt! 
                                              

                                                                      Csordásné Tamás Ildikó 
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Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester ● 
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