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Balogh József: Nyár 

Nyár kacsint be az ablakon 
egy tikkadtságos hajnalon, 
    fénye a redőnyt törve át 

magával füröszt hűs szobát. 
 

Paplant ébreszt és takarót, 
    lajháros-lusta ágylakót, 
    tarisznyájában új virág, 

- nem kap a szirma hőgutát -, 
 

s van benne friss vakáció, 
egy tópartra szánt rádió, 

fecskék cikázó röpte száz, 
veríték-lázas kerti ház… 

 
 A dinnye tőle cukrosul, 
nevet a Nap rá huncutul, 
  izzad az erdő, fű, a rét, 
  patak párolog és az ég 

szinte önmagát fényli szét. 
 

Vihar, ha orvul mennydörög: 
kugliznak fönn az ördögök, 
  fürge felhő száll, dús-esős, 
  lenn fű között időz az őz, 

hisz’ messzi még az ősz, a csősz. 

http://www.operencia.com/versek/nyari-versek/1635-balogh-jozsef-nyar
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AZ ELMÚLT HÓNAPOK HÍREI RÖVIDEN ÉS KÉPEKBEN 

A makramézás alapjait tanulták a könyvtárban 
A makramézás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket Mika Lászlóné Tombor Vera, 
somogysámsoni tanárnő. Három alkalommal találkoztak az érdeklődő asszonyok, akik 
megtanulták a csomózás technikáját, és szebbnél-szebb lakásdíszeket készítettek. 
Mindenki nagyon ügyes volt. Terveink szerint az ősszel a szövés megtanulásával és a 
vesszőfonás elsajátításával folytatjuk a kézműves 
foglalkozások sorát.  

 Bringás reggeli a könyvtárban 
Május 12-én reggel 6 órától vártuk a sávolyi kerékpárosokat egy finom reggelire: zsíros 
kenyér, kakaós kifli, sajtos pogácsa, túró rudi, alma, meleg tea várta a hozzánk betérőket. A 
kerékpárosok kaptak egy-egy tombolát, melyek közül sorsoltunk és a szerencsés nyertesek 
át is vették a nyereményeket. 

Sávoly község legidősebb asszonyának köszöntése 
Kelemen Józsefné Mariska néni május 17-én töltötte be a 90. 
életévét. Ebből az alkalomból kereste fel Bobek József István 
polgármester úr. A virág mellé jó egészséget és még sok boldog 
évet kívánt Mariska néninek gondoskodó és szerető családja 
körében. 10 unokája és 10 dédunokája van Mariska néninek. 
Mindig nagyon várja őket, hogy jöjjenek. Reméli, hogy még 
sokáig szeretheti, ölelheti a kis unokákat és gyönyörködhet 
abban, hogyan fejlődnek, nőnek. Azt kívánjuk mi is neki, hogy a 
kívánsága teljesüljön, és egészségben tudjon még sokáig örülni a 
dédunokáinak, a szerető nagycsaládnak. 

Virágültetés a köztereken 
A hagyományokhoz híven az idén is gondoskodott az Önkormányzat az egynyári 
virágok vásárlásáról. Mintegy 1200 tő vinka került kiültetésre a köztereken. 
Szerencsére jó idő is lett és csapadékot is kaptak a virágok, így reméljük, hogy sikeres 
lesz az ültetés. Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk a  virágokra, hogy sokáig szépek 
legyenek és díszíthessék a községet!  

A zánkai tábor 
Odafelé az úton nagy izgalommal vártuk a táborozást. Bobek József István, 
Sávoly polgármestere vitt bennünket Zánkára.  Mikor odaértünk, elmondták a 
szabályokat. Felmentünk a szobákba, a lányokat és a fiúkat külön szállásolták el. 
Elsősorban elrendeztük a holminkat, megkaptuk az ágyneműnket és kaptunk 
karszalagokat is. Mindezek után körbevezettek bennünket a tábor területén. 
Vasárnap a megnyitó után megnéztük közösen a magyar meccset. Minden nap 
lejártunk a strandra és különböző programokkal vártak bennünket a szervezők: 
tábori olimpia, verseny programok, diszkoszvetés, kislabda hajítás, íjászkodás, 

helyből ugrás. Este pedig bátorságpróbán vehettünk részt. Kalandparkban jártunk, diszkóban voltunk, 
sárkányhajóztunk, strandoltunk, röpiztünk, fociztunk. A tábor végére nagyon sok baráttal ismerkedtünk meg 
és nagyon nehéz volt a búcsú. Olyan is volt, aki sok könnyet ejtett. Zsolti Zsaniért, Pisti Csengéért. (: Nagyon 
jól éreztük magunkat, csak sajnos gyorsan elteltek az ott töltött napok és hamar véget ért.  

Bogdán Andor, Bogdán István, Bogdán Krisztián, Bogdán Zsolt, Orsós Gergő, Orsós Kitti, Orsós Vivien 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1093-a-makramezas-alapjait-tanultuk-ma-a-koenyvtarban
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1094-bringasreggeli20160512
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1098-savoly-koezseg-legidosebb-asszonyanak-koeszoentese
http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1104-20160602viragultetes
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Sávoly Község Képviselő-testületének határozatai 
 
42/2016.(IV.20.) 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 
 

43/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MKTSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. A képviselő- testület 
felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
44/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 
előterjesztéshez mellékeltek szerint – nemleges tartalommal – 
jóváhagyja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
45/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló 
rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 

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

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

2) Sávoly Község Önkormányzata felhatalmazza a 
polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatok megtételére: 

A támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban 
támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg Sávoly Község 
Önkormányzata mikor és hol nyújtott be. 
Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, a megpályázott 
támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll, Sávoly Község 
Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek, Sávoly Község 
Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja, Sávoly Község Önkormányzata 
biztosítékmentességgel rendelkezik, Sávoly Község Önkormányzata 
a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem 
rendelkezik, a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem 
kötött 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
 
46/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli  

 
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az 
abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Sávoly Község 
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a 
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. 
(V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját 
nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A 
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 375 877 302 Ft. Az 
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. 
június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került 
megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely 
vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az 
Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével 
valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal 
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között 
aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra 
kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással 
korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
47/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek 
keretében a rendkívüli szociális támogatásra kiírt 2016. évi pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat 
tekintetében az alábbi határozatokat hozza: 

1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet III.1. pontja, „a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása” jogcím szerinti 
települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása 
igénybevételére. Felkéri Bobek József István polgármestert, 
hogy pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2016. július 15. 
 
48/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének 
támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, a kérelmet – 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének szűkös lehetőségeire 
hivatkozva – nem támogatja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító 
döntéséről a kérelmezőt értesítse.  
Felelős: Bobek József, polgármester 
Határidő: 2016. május 15. (az értesítésre) 
 
49/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt posta 
épületének használatára vonatkozó szabályzat elfogadásáig az épület 
nyitásával-zárásával kapcsolatos teendők intézésére Gyarmatiné 
Mihályfi Tünde Mária köztisztviselőt kéri fel. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselőt a 
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
50/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
virágosítására a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
százezer forint összegig történő felhasználást engedélyez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
virágok beszerzéséről és kiültetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. május 15. 
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57/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező, a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelést 
jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 
58/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Községi Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót.  
Felelős: Bobek József István polgármester, Pálfi Lászlóné könyvtáros  
Határidő: azonnal 
 
59/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a GYÉK 2000 Kft. gyermekétkeztetési tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
60/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót 
és azt a melléklet szerint elfogadja.  
Felelős: Bobek József István polgármester (a lakosság 
tájékoztatásáért) 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
61/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt 
Postaépület használatát szabályozó házirendet és terembérleti 
szabályzat tervezetét megtárgyalta és úgy határoz, hogy az 
elhangzottak alapján átdolgozott dokumentumot két héten belül 
soron kívüli képviselő-testületi ülésen újratárgyalja.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
62/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bobek 
József István polgármester által elmondott tájékoztatókat 
meghallgatta, azokat elfogadja. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
63/2016.(V.18.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sávolyi 
általános iskolás tanulók budapesti tanulmányi kirándulásának 
támogatására a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
huszonegyezer forint összegű felhasználást engedélyez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséről. 
Felelős: Bobek József István, polgármester 
Határidő: 2016. május 24. 

 
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

Biztonságos vakáció!  
A szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési 

tanácsokkal szolgál és véd a vakáció ideje alatt is. 
 

A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a 
biztonságot adó iskola falai közül, ám sok munkába járó 
szülőnek nehézséget okoz az elhelyezésük, állandó 
felügyeletük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék a 
gyermekeket az őket érintő veszélyekre, melyek közül a 
legszükségesebb tudnivalók a következők: - Értékeikkel ne 
hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják 
oda idegeneknek. - Táskájukat közösségi helyeken ne 
hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett 
tartják. - Idegenekben - még ha kedvesek is - ne bízzanak 
meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából 
sem. - A késő esti órákban lehetőség szerint ne egyedül 
induljanak haza, hanem egymást védve-kísérve. - Ha 
támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. - Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), 
illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. - Szórakozó- és 

közösségi helyeken italaikat ne hagyják őrizetlenül. Amennyiben ez mégis megtörténik, ne igyanak abból, hiszen nem 
tudhatják, hogy nem került-e bele valamilyen szer. - Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, mert hatásuk 
kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is. Amennyiben további kérdések fogalmazódtak 
meg Önökben, forduljanak bizalommal a területileg illetékes rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóihoz, illetve a 
drogprevenciós összekötőkhöz: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-
osszekotok  

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok
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Szintén nagyon fontos, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja idejét tölteni. Ezért kérjék 
meg, hogy ha elmegy otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor érkezik haza, valamint ismerjék meg 

barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Fontos, hogy a szülők betartassák a 
biztonságos internetezés szabályait.  
Számtalan olyan számítógépes program van, amely lehetővé teszi a veszélytelen 
böngészést. Beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról. 
Célszerű megkérni őket arra is, hogy időnként mutassák meg a közösségi 
portálokon használt profiloldalukat. Vegyenek részt a gyermekeik virtuális 
életében is hívják fel figyelmüket a következőkre: - A létrehozott profiloldalon a 
lehető legkevesebb információt adják meg magukról, iskolájukról, családjukról. - 
Ne töltsenek fel magukról vagy ismerőseikről, barátaikról olyan képeket, amelyek 
méltatlan helyzetbe hozzák saját magukat vagy barátaikat.  
A feltöltött képeket bárki lementheti és más oldalra feltöltheti. - Online 
zaklatásnak lehetnek kitéve (például sértő, fenyegető, megfélemlítő leveleket 
küldhetnek nekik). Mindenképpen beszélgessenek a gyermekekkel, hogyan 
kezeljék ezt, ha ilyen történik. Ha úgy érzik, hogy veszélyben van a gyermekük, 
tegyenek bejelentést a rendőrségen. A nyári hónapokban, a tanítási szünet 
időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége, és ez 

egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni, és az egyéb balesetekre.  
A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel 
rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken és az utak mentén, és sajnos 
felügyeletük sincs mindig kellőképpen megoldva. A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, 
hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik (a legtöbb augusztusban, valamint júliusban) és a 
tragédiák száma is ekkor a legmagasabb.  
Nyáron jellemzően a kerékpáros balesetek a gyakoribbak. A kórházi/szakrendelői gyermekosztályok jelzései alapján a 
magányos balesetek (elesések, útról való letérések stb.) és az ütközések mellett abból is adódnak sérülések, hogy a 
kerékpáron szabálytalanul szállított gyerek lába beszorul a küllők közé. Szükséges megjegyezni, hogy a kerékpáros 
gyermekbalesetek látenciája viszonylag magas. Sok baleset ugyanis nem a közúton, hanem a játszótéren, parkban, 
udvaron, vagy más hasonló helyen történik, többnyire egyéb külső közreható tényező hiányában, s ezek az esetek a 
közúti baleseti statisztikában értelemszerűen nem jelentkeznek. Egy 2014-ben készített elemzés - mely a 2012-2013 
nyarán bekövetkezett, személysérüléssel járó közúti gyermekbaleseteket dolgozta fel - az alábbi megállapításokat 
tartalmazza: - A gyermekek részvételével bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada a 
nyári hónapokban éri a gyerekeket. - A gyermekkorúak körén belül a 10-14 évesek korosztályának kockázata 
kimagasló. - Figyelemre méltó, hogy 2013-ban az egész évben bekövetkezett 8 közúti gyermek halálozásból 5 (!) a nyári 
hónapokban történt. Ez is jelzi, hogy a nyári vakáció időszakában a gyermekek baleseti kockázata kimagasló. - A 
gyermekek közúti baleseti sérüléseiket a nyári hónapokban leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik, s többnyire így 
válnak közlekedési baleset áldozatává. - Az érintett, balesetben meghalt 14 év alattiak 58,7%-a mindenféle védelem 
nélkül utazott a gépkocsiban, amikor a baleset bekövetkezett (ez a szülők/felnőttek felelősségét veti fel). - Rendkívül 
meglepő, hogy a legkisebbek, a 0-5 évesek védettségi aránya volt a legalacsonyabb a megsérült gyermekkorúakon 
belül. Csak minden hetedik kisgyermek volt biztosítva a gépjárműben a személysérüléses baleset bekövetkezésekor! –  
 
Nyáron több kerékpáros gyermekbaleset történik, mint az év más időszakaiban. A nyári hónapokban sérült meg a 
balesetben érintett gyermekek 40%-a. - A kerékpárosként megsérült gyermekek 93,7%-a lakott területen belül 
kerekezett. A rendőrség arra kéri a szülőket és a közlekedőket, hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a 
gyermekekre, amennyiben az úton vagy annak közelében akár gyalogosan, akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak 
arra, hogy a gyermekek közlekedése gyakran kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük, és teljesen másként látják 
a világot, időnként kalandot keresve minden észlelt dologban. A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva 
a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal az 
ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a veszélyeket, s 
figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért - ahol gépjármű-közlekedés van - mindenhol potenciális veszélyek 
leselkednek rájuk: a forgalmas, vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, a lakó- 
és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és találkozóhelyek környezetében.  
Ugyanakkor a gyermekkorúaknak van még egy rendkívül fontos tulajdonságuk: ők a legfogékonyabbak az új 
ismeretek megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas.  
Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes magatartásminták átadása balesetektől 
óvhatja meg a gyermekeket, s akár életmentő is lehet.  
 
Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják! 

ORFK Kommunikációs Szolgálat 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Kovács Áron Árpád (2016. május 22.) 

Orsós Kevin (2016. június 12.) 
 

Házasságkötések: 
- 
 

Halálozások: 
Sinkovics Istvánné Vida Piroska (élt 73 évet) 

Mátés József (élt 76 évet) 
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1. osztály 
Bogdán Luca 
Orsós Viktória 

Péter Csaba 
Szijártó Péter 

 

2. osztály 

Sipos Ádám 3. osztály 
Bogdán Fanni 
Csordás Márkó 
Egyed Hanna 

Fazekas Kitti Magdolna 

 

5. osztály 
Kovács Alexandra 
Kovács Martina 

Sipos Dániel 

 

 
 
 

Ballagás és állófogadás a jó tanulók tiszteletére 
Megható és szép műsor keretében tartották meg az általános iskolában a 
tanévzáró ünnepséget és ballagást. Törőné Gelencsér Ildikó intézményvezető 
az ünnepi műsor és a jutalomkönyvek kiosztása után bezárta a 2015/16-os 
tanévet, és mindenkinek jó pihenést kívánt a nyárra. 
21 sávolyi gyerek bizonyítványa lett kitűnő vagy jeles ebben a tanévben. Ők 
részt vehettek a jó tanulók tiszteletére rendezett fogadáson és értékes 
könyvjutalmat vehettek át Bobek József István polgármestertől. Két végzős 
tanuló, Gáspár Elizabet és Egyed Balázs nyolc éven keresztül teljesített 

kiválóan, így ők külön jutalomként 150 ezer forintos számítástechnikai utalványt is kaptak.  
 

Gratulálunk minden gyereknek és kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. osztály 
Egyed Balázs 

Gáspár Elizabet 
Péter Márk Béla 

 

7. osztály 
Kócza Pálma 

 

6. osztály 
Bogdán Andor 
Csordás Bence 

Üst Fanni 
Üst Lili 
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Május eleje óta dolgozik a sávolyi önkormányzatnál Kovács Zoltán, település karbantartóként végzi a 
munkáját. Tudom, hogy nem régen költözött haza Németországból, ott dolgozott egy ideig. Sávolyról az 
utóbbi években több fiatal is megindult arrafelé, a jobb munka és a magasabb fizetés reményében. Van, 
akinek sikerült a beilleszkedés és a kinti élet, van, akinek nem. Kíváncsi voltam, hogy Zoli miért ment el és 
arra is kíváncsi vagyok természetesen, hogy miért jött haza? Ez volt az apropója a beszélgetésünknek.  

 
- Hányan dolgoztatok Sávolyról Németországban? Te mennyi időt töltöttél ott? Milyen 
elvárásokkal, elképzelésekkel mentél ki dolgozni? Hogy érezted magad, mi valósult meg az 
elvárásaidból? 
- 2 évet töltöttem kint, ez idő alatt öten dolgoztunk a DHL-nél sávolyiak. Nem voltak semmilyen 
elvárásaim, dolgozni mentem ki és pénzt gyűjteni. Jól éreztem magam. 
- Miért jöttél haza? Mennyire befolyásolta a hazaköltözésedet a családalapítás? 
- Két évre terveztem és ennyit is töltöttem kint.  
- Milyen tervekkel vágtál neki az itteni sávolyi munkának? Hogy érzed magad? 
- Mindenképpen dolgozni szerettem volna, nem akartam még minimális időt sem munka nélkül 
tölteni. Amint tudomást szereztem a lehetőségről, beszereztem a szükséges dokumentumokat és 
benyújtottam a pályázatomat. Azt gondolom, hogy kézenfekvő döntés volt ez számunkra. A munka 
az munka, minden egyes nap megpróbálom a legjobbat nyújtani. Mindemellett, nagyon jól megértjük 
egymást a polgármester úrral és Gáspár Borisszal is. Sok mindenben egyformán gondolkozunk, 
nagyon hasonlóak a munkával és a jövővel kapcsolatos elképzeléseink mindhármunknak, a célokban 
és mentalitásban egyaránt. Úgy érzem, hogy hosszú távon erős és produktiv csapatot építhetünk. 
- Tudom, hogy te is foglalkozol méhészettel. Nem hiányzott Németországban a „méhes” 
munka?  
- Nagyon furcsa volt az első pár hónapban, hogy munka után nem kellett a méhesbe szaladni. Itthon 
munka után szinte 100%-ban a méhesben töltöttem az időt. Ettől függetlenül nem mondhatom azt, 
hogy kint jobb volt, mert munka után nem volt semmi dolgom. Hiányzott. 
- Most, hogy itthon vagy, gondolom, többet tudsz a méhészetben is tevékenykedni. Önállóan 
csinálod, vagy segítesz a családban a többieknek?  
- Szerintem ez oda-vissza működik csak igazán. Én úgy érzem, hogy a mi családunkban mindenki 
nagyon jól tudja, hogy igazán csak egymásra számíthatunk. Az a miénk, amiért megdolgozunk. Azt 
már soha senki nem veheti el.  
Köszönöm szépen, hogy vállaltad a beszélgetést. 
Kívánom, hogy minden álmod, terved valóra váljon! 

Pálfi Lászlóné  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Képek a németországi tartózkodásról 
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Van egy történetem rovatunk - Lélekmelengető történetek 
Nagy titok, hogy bár az emberi szív arra az Igazságra vágyik, amiben tisztán 

megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis a gyűlölet és félelem az emberek 
első reakciója erre az Igazságra. Ezért aztán az emberiség nagy lelki tanítói, mint 
pl. Buddha és Jézus, olyan eszközhöz folyamodtak, amivel "kijátszották" 
hallgatóik ellenállását. Ez az eszköz pedig a történet. Tudták, hogy a 

legelbűvölőbb szavak így hangzanak: "Egyszer volt, hol nem volt..." Tudták, hogy 
az igazságot visszautasítjuk, de képtelenek vagyunk ellenállni egy rövid kis 

történetnek, mesének. Vyasa, a Mahábhárata szerzője mondja: ha figyelmesen meghallgatsz egy történetet, 
biztosan nem maradsz a régi. Mert a történet befurakodik a szívedbe, s ledönt minden akadályt, amely gátolt 
az istenihez vezető úton. Ha csak felüdülés végett olvasod is e történeteket, nincs rá garancia, hogy egy kis 
elbeszélés át ne jusson védősáncaidon. Ott robban, ahol a legkevésbé számítasz rá. Én figyelmeztettelek! 

(Részlet Antony De Mello: A szív ébredése című könyvből) 

  
Látogatóban Istennél 
 

    Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr 
elmosolyodott és így válaszolt: 
    - Az én idom végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? 
    - Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? 
  - Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, 
hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy 
visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a 
jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg, mintha sose éltek 
volna. 
    - Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg? 
   - Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a 
legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem 
célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, 
akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc 
kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. 
A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik 
mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak 
boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az 
az igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell 
bocsátanunk magunknak is. 
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt: 
    - Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél 
bennük. 

 
A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak 
 

    Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltse el. A család udvariatlan volt, és 
megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy kis helyet kaptak a 
hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon és kijavította 
azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: "A dolgok nem mindig azok, aminek 
látszanak."  
    A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házában pihentek. Miután 
azt a kevés ételt is megosztották velük, amijük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jól aludtak. Amikor 
a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, 
akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. 
A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek 
mindene megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a 
tehenük. 
    A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta az idősebb angyal. Amikor a nagyház hideg pincéjében 
pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt, és nem akarta 
megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor a utolsó éjszaka a paraszt 
ágyában aludtunk, jött a Halál angyala, hogy elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. 
     
(Részletek Eckhart Tolle: A most hatalma c. könyvéből) 
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Nyári programok a könyvtárban 
 

A szünidő kezdetére elkészültek a focikapuk is az Agroturisztikai Központ melletti 
füves területen. Köszönjük mindenkinek, akinek a munkája benne van! A gyerekek 
ki is próbálták, és nagyon élvezték az egész pályás játékot. A vakáció alatt is lehet 
jönni és rúgni a bőrt! 
 
A könyvtárban egész nyáron lehetőség lesz játékra, sportra. A nyári vakáció alatt 
szerdán délutánonként a játéké, a kikapcsolódásé az épület. 
Lehet csocsózni, pingpongozni, focizni, társasozni, és lesznek meglepetések is! 
Mindenkit –a gyerekeket és a szülőket is- szeretettel várok egy kis közös 
szórakozásra! 
 
Július 9-én sportdélutánt szervezek a könyvtárban. Ezen a délutánon terveim 
szerint lehetőség lesz íjászkodni, tekézni, sakkozni, tollaslabdázni, csocsózni, és 
még más sportokat is kipróbálni. Lesznek sportbemutatók, meglepetések! A 
csapatok összemérhetik ügyességüket, gyorsaságukat a vicces sorversenyek alatt, 

és a kötélhúzás során összemérhetik erejüket is. Erre várom a hat fős csapatok -gyerek és felnőtt vegyesen- 
jelentkezését. Lesz focimeccs, a hagyományos apa-fiú találkozóra is várom a jelentkezéseket!  
Minden sávolyi családot, kicsit és nagyot szeretettel várok erre a programra. Töltsük együtt ezt a délutánt, és 
teljen az idő vidámsággal, mókával és örömmel! A délutánról részletes tájékoztatót kapnak majd a lakosok. 
 
A másik tervezett program egy kerékpártúra Balatonszentgyörgyre, Csillagvárba. Erre is hívom a szülőket, 
nagyszülőket! Ez július 23-án lesz. A jelentkezési lapokat a gyerekeknek elküldtem, kérek mindenkit, hogy 
aki részt szeretne venni a kiránduláson, az a megadott időpontig jelezze. 
 
Mindezek mellett várok minden olvasni szerető sávolyi lakost a könyvtárba. Sok új könyvet sikerült megint 
hozni, és a folyóiratok nyári számai is érdekes és hasznos olvasnivalót kínálnak mindenkinek. 
 
 
 

Az előttünk álló nyáron nagyon sok program, szórakozási lehetőség lesz a környékbeli 
városokban és a közelünkben lévő Balatonnál. 
Az alábbi linkeken tudnak tájékozódni, keresgélni, választani a programok közül. 
Természetesen ez csak pár lehetőség a sok közül.  

Mindenkinek kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk a nyárra! 
 

http://www.keszthely.hu/program 
 
http://marcaliportal.hu/index.php/programok 
 
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-nagykanizsai-programok.html 
 
http://www.balatonmariafurdo.hu/index.php/home/hirdetmenyek/1207-koezhaz-juliusi-programok 
 
http://www.kristinus.hu/hu/esemenyek 
 
http://west-balaton.hu/programok 
 
http://zalakaros.hu/programok/ 
 
 

 

 

http://www.keszthely.hu/program
http://marcaliportal.hu/index.php/programok
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-nagykanizsai-programok.html
http://www.balatonmariafurdo.hu/index.php/home/hirdetmenyek/1207-koezhaz-juliusi-programok
http://www.kristinus.hu/hu/esemenyek
http://west-balaton.hu/programok
http://zalakaros.hu/programok/
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A Szedervirág Óvoda pillanatai 
 

Az év vége is mozgalmas, változatos programokkal teli időszak volt. A madarak és fák napja alkalmából többször is nagy 

sétákat tettünk, hogy megfigyeljük a környékünkön élő madarak életét. Felkerestük a gólya- és fecskefészkeket, néztük, 

ahogy építik, szépítik őket. A közlekedés témakörünkhöz kapcsolódóan - kihasználva a helyi adottságokat- elsétáltunk az 

autópályához és figyeltük a sokféle járművet, ami elhaladt rajta. A gyerekek kedvence természetesen a rengeteg kamion 

volt, amelyek folyamatosan dudáltak nekik. Annyira élvezték, hogy el sem akartak indulni hazafele. Út közben 

felelevenítettük a közlekedési szabályokat és ügyeltünk azok betartására.                                                  

Az idei évben kaptunk az önkormányzattól az óvoda szomszédságában egy kis földet, 

amit fel is ástak nekünk, mi pedig saját veteményeskertet alakítottunk ki a gyerekekkel. 

A szülők elláttak bennünket vetőmagokkal, a gyerekek pedig lelkesen veteményeztek.  

A zöldségek szépen ki is keltek, így egy-egy tízórai, uzsonna mellé saját termesztésű 

retket ehettek. Már van hagymánk, és hamarosan lesz uborka is. Paprika és 

paradicsom palántát is ültettünk, és a folyamatos gondozásukat, - öntözés, gazolás- is 

a gyerekekkel közösen végezzük. Nagyon büszkék arra, hogy olyan zöldségeket 

esznek, amiket maguk vetettek, ápolgattak.                                                                                                                      

A tavaszi évzáró koncertünket az iskolások énekkara adta. Más népek gyermekdalaiból 

állítottak nekünk össze egy csokorral. Az ovisoknak nagyon tetszett, kiváltképpen 

azért, mert az iskolások a végén még megtanítottak egy kis dalos játékot is nekik.                                                                                                                   

Szinte hihetetlen, de elérkezett az év vége. Május végén megtartottuk az évzáró 

ünnepségünket. A kiscsoportosok mutogatós versikékkel, énekekkel készültek, a 

középső és nagycsoportosok pedig egy Galgamácsai lakodalmast mutattak be, aminek nagy sikere volt. Hat 

nagycsoportostól búcsúztunk, helyettük nyolc új kiscsoportos gyermek kezdi meg az óvodát, szeptemberben.  Június 

elején gyermeknapot tartottunk, amit már mindannyian nagyon vártunk. Idén kicsit rendhagyó volt ez a nap. Vendégül 

láthattuk a marcali Imre Sándor Szeretetszínház társulatát, akik a „Csodagömb” című mesét adták elő. Az alsó tagozatos 

iskolások is eljöttek megnézni és mindenki nagyon jól szórakozott. Az év során többször is rendeztünk táncházat az 

oviban, melyet tánctanárok tartottak, mindannyiszor nagy sikerrel. Ezen felbuzdulva, úgy döntöttünk, hogy kitáncoljuk a 

májusfát és Gyöngyi néni vezényletével, ismét táncházat rendeztünk.  Nagyon jót táncoltunk a szülőkkel együtt. Szülői 

felajánlásként a gyerekek nagy örömére légvár is érkezett az óvoda udvarára, amit azonnal meg is „rohamoztak”.                                                                                                                                                                                              

A nagycsoportosokkal  június közepén kirándulni mentünk Keszthelyre. Délelőtt a Hableány nevezetű történelmi 

emlékhajóval tettünk egy egyórás sétautat a Balatonon. Kissé hűvös volt, de ez a gyerekeket egyáltalán nem zavarta, 

körbejárták az egész hajót, mindent kipróbáltak, amit csak lehetett. Miután visszaérkeztünk a kikötőbe, megebédeltünk, 

majd birtokba vették egy kicsit a játszóteret. Délután elmentünk a Vadászati és Vasúttörténeti Múzeumba és megnéztük 

a kiállítást. Nagyon érdeklődőek voltak, sokat kérdeztek. Természetesen a fagyizás sem maradhatott el. Hazafele a 

buszon többen elaludtak, másnap viszont lelkesen meséltek a kirándulás élményeiről a kicsiknek. Eseményekkel teli, 

nagyon jó évet zártunk, sok olyan rendezvényünk volt, amelyre a szülőket is elhívtuk, jöttek is lelkesen. A jövő évünk is 

sok meglepetést, színes programokat tartogat. Továbbra is várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt. A nyári 

szünetre kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes időtöltést! 

Csordásné Tamás Ildikó 
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