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Bill Drake Band koncert Sávolyon 
 
"Ha az életed célja nem Isten céljaira van becsomagolva a világ számára, akkor 
hiányolni fogod az életed okát." 

- Bill Drake 
Június 30-án 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! 
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A TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00005 számú pályázat segítségével Sávolyon is megvalósulhatott a 

Falunk napja. 
14 órakor a köszöntőkkel kezdődtek a programok. Köszöntőt mondott Bíró Norbert úr Somogy Megye 
Közgyűlésének elnöke, Ferenczy Gyula úr testvér településünk, Füleksávoly polgármestere, valamint Bobek 
József István úr, Sávoly polgármestere. 
Ezután az Üst Családi Kompánia előadása következett. 15 órakor egy tál gulyással és egy pohár itallal 
vendégeltek meg mindenkit a rendezők, közben a Tordasi Szivárvány Együttes zenélte a jó ebédhez szóló 
jó zenét. Következett a Paródia show-műsor, majd ez után az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában 
láthatta a közönség a Dzsungel könyve című musicalt. A nap zárásaként a RetRokonok zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. A gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár, népi játékok, vattacukor színesítették a 
napot. Sokan eljöttek, és aki itt volt, az garantáltan jól érezte magát. 
Mindenkinek köszönjük a munkáját, aki segített abban, hogy megvalósulhasson ez a közösen eltöltött 
kellemes délután! 
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Tájékoztató Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2019. közötti tevékenységéről, 
eredményeiről 

 
 
A 2014-2019-es önkormányzati ciklus a 2019. október 13-i választásokkal befejeződik, a polgármester és a képviselő-
testület 5 évre szóló megbízatása megszűnik. Jelen beszámolómban szeretném összefoglalni a képviselő-testület 
munkáját és az 5 év történéseit, eredményeit. 
A 2014. október 12-ei Önkormányzati választás eredményeként, a választók bizalma alapján, mint megválasztott 
polgármester a harmadik ciklusomat kezdhettem meg, teljesen újonnan választott képviselőkkel, Béres Györggyel, 
Domsa Valériával, Egyed Zsolttal, Kócza Mónikával. 
A 2014. október 21-i alakuló ülésen sor került az SZMSZ módosítására, az alpolgármester megválasztására Béres 
György személyében, valamint az ügyrendi bizottság elnökének Domsa Valéria, tagjainak Egyed Zsolt és Kócza Mónika 
lettek megválasztva. 
Sávoly Község önkormányzati hivatali tevékenységét 2013. április 1-től a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. Ezen a 2014-2019-es ciklus kezdetén sem változtattunk. 
Az alakuló üléssel együtt összesen 67 testületi ülést tartottunk a minden évben jóváhagyott munkaterveknek 
megfelelően. A tervezett testületi ülések száma évenként kilenc alkalom, melyeken a tervezett és az aktuálisan felmerülő 
napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. A tervezett testületi ülések mellett számos alkalommal kellett rendkívüli 
testületi ülést összehívni pl. a beadandó pályázatok, szociális kérelmek elbírálása miatt. Testületi ülés elnapolására 
határozatképtelenség miatt nem került sor. 
Évenként megtartottuk a lakosság bevonásával a közmeghallgatást, melyen számot adtunk önkormányzatunk 
gazdálkodásáról, valamint legjobb tudásunk szerint választ adtunk lakosságunk feltett kérdéseire. 
A kilencvenes évek rendszerváltáskori vagyonosztozkodása azt eredményezte, hogy Sávoly településnek 1/1-es 
tulajdonú középülete nem volt. Minden Sávoly területén lévő középület megosztásra került a környező településekkel. 
A ciklus kezdetén száz százalékban Sávoly Község tulajdonában egyetlen középület volt, a korábbi posta épülete. Ezen 
változtatott az Agroturisztika épületére vonatkozóan az előző ciklusban elkezdődött beruházás. A beruházás a csurgói 
LEADER pályázat keretében valósulhatott meg. 
Az épület átadása 2015-ben valósult meg és ekkor indulhatott el a tartalommal történő megtöltése. Itt kapott helyet a 
könyvtár, a számítógépek, szabadtéren kisgyermekeknek a játszótér, nagyobbaknak a focipálya, így adva helyet 
megannyi foglalkozásnak, kicsiknek és nagyoknak. 
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A jelenlegi ciklusban apróbb pályázatok, ráfordítások révén (talpas ház építése, projektor, bútorzat, laptopok, ingyen 
wifi) teljes mértékben multifunkcionális térré tudtuk alakítani, a könyvtár mozitól az egyéb kézügyességet kívánó 
foglalkozásokon át a kiállító teremig, mely a településünk minden korosztálya számára elérhető. Az Agroturisztikai 
Központ heti, havi rendszerességgel biztosít teret kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására. 
 
2016-ban halaszthatatlan volt a kultúrház fűtéskorszerűsítése, mely 3,5 millió forint önerős beruházásként valósult meg. 
A társtulajdonos önkormányzatok – törvényi kötelezettségük ellenére – ehhez nem kívántak hozzájárulni, inkább 
lemondtak tulajdonjogukról Sávoly település javára.  
 
Lett egy épületünk, melyet sikerült megszerezni, de értelmes funkcióval kellett megtölteni.  
Itt jött a szerencse: megismertem, megismertük Bartokos Tamást, az Imre Sándor Szeretet Színház direktorát. Ma a 
színház fő bázisa Sávoly, a kultúrház. Sikerült kisebb átalakítással kamaraszínház jellegű teátrumot kialakítani, s ma már 
a negyedik színházi évadot nyitjuk meg ősszel. Nem sok ilyen kis település büszkélkedhet azzal, hogy önálló színházzal 
rendelkezik, s remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a saját és a környező települések lakói számára. A színházi 
társulat missziójából adódóan az iskolánkba járó gyermekeink aktív közreműködésével alakul ki az évadok műsora. A 
színház a falu életébe is aktívan bekapcsolódva minden nyáron szabadtéri rendezvények szervezésével segít programot 
találni a kikapcsolódni vágyóknak. 
A Magyar Falu Program keretein belül „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” címen pályáztunk 25 millió forint 
támogatásra a kultúrház energetikai felújítására, valamint programok szervezésére. A pályázatot befogadták, de 
forráshiány miatt tartalék listára került. 
A továbbiakban is növeltük Önkormányzatunk vagyonát. Folyamatban van a 234; 235; 254; 255; 256 hrsz-ú, összesen 
18 019 m2 területű belterületi ingatlanok megvásárlása. 
Az óvoda épületében 2018. évben – a tulajdonostársainkkal közösen – önerőből teljes belső felújításra került sor 
(villamos hálózat felújítása, festés), így biztosítva az óvodai nevelő munka biztonságos működés körülményeit. 
Több millió forintot költöttünk a Rakottyai út javítására, az évek során kátyúzásokkal próbáltuk a megnövekedett 
forgalom okozta károkat helyre hozni. Sajnos minden év megmutatta, hogy az alap nélküli út nem alkalmas ilyen 
forgalom lebonyolítására. 
A romos állapotban lévő, balesetveszélyes temetői lépcsőt vis maior pályázat keretében tudtuk újjáépíteni. A pályázat 
sajátosságából adódóan nem volt lehetőségünk az előző alapjain változtatni, így csak a használhatóságot lehetett 
biztosítani, a tervünknek megfelelő mozgáskorlátozott feljáró nem valósulhatott meg. 
A temető folyamatos karbantartása mellett sikerült megcsinálni a haranglábat, mely régóta igényként merült fel 
lakosságunk részéről. 
Az önkormányzat épületében is elvégeztük az igény szerinti karbantartást (nyílászáró csere, festés). 
A SEFAG Zrt-vel közösen, a Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, 
külterületi helyi közutak fejlesztése adtunk be pályázatot, melyet 46.418.856,- Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatásként meg is nyertünk. Az elmúlt esztendők kivitelezői drágulása miatt, egyelőre nem sikerült a beruházást 
végrehajtani. Ma a pályázaton elnyert összeg szinte duplája kellene a kivitelezéshez. A SEFAG Zrt-vel közösen, nem 
lemondva a pályázati támogatásról, kérelemmel fordultunk az Agrárminisztériumhoz kiegészítő forrás igénylése 
céljából. 
 
Nagyon fontosnak tartom az elmúlt öt esztendő történésében, hogy testvér-településünkkel, Füleksávollyal (felvidéki 
Sávoly) még szorosabbra tudtuk fűzni kapcsolatunkat. Sikerült pályázatot nyernünk 2017-ben és 2018-ban a Bethlen 
Gábor Alapítványtól gyermektábor szervezésére, melynek keretében közel 20 főt tudtunk fogadni és egy hetes, a mi 
gyermekeinkkel közös tábort tudtunk szervezni, mindenki megelégedésére. Az idei esztendőben forrás hiányában 
elutasításra került pályázatunk, de szerencsére testvértelepülésünknek sikerült pályázatot nyerni. 
 
Így sikerült a mi gyermekeinkkel augusztusban, egy egyhetes táborban részt venni Felvidéken, megtapasztalni a 
vendégszeretetüket, gazdag programszervezésüket. 
A településünkön sikerült a szociális rendszert megerősíteni. Az állam 2015. március elsejével kivonult a rászorultak 
lakásfenntartásának hozzájárulásából. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként a rendszert megtartva, önerőből 
segít a rászorult háztartásoknak, s a minden évben beadott pályázat révén sikerült az igénybe vevők körét bővíteni.  
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Ehhez kapcsolódik a minden évben beadott szociális tűzifa pályázat, kiegészítve a saját tűzifával, mellyel segíteni tudunk 
az időseknek, rászorultaknak. 
 
Fontos pályázatnak tartom az évenként beadott közfoglalkozatási pályázatot, mely hét ember munkabérét biztosítja 
összesen 7,5 millió forint összegben, valamint 1,5 millió forintot eszközbeszerzésre évente. Ezzel a programmal tudjuk 
településünk közterületeit folyamatosan rendben tartani, füvet nyírni, télen havat takarítani, az illegális szemétlerakókat 
megszüntetni. 
Az iskolások és az óvodások tanévkezdéskor rendszeresen beiskolázási támogatásban részesültek. 
A legfontosabb az elmúlt esztendőkben, hogy a felsorolt történéseken kívül sikerült stabilizálni önkormányzatunk 
anyagi helyzetét. A 2014-es instabil anyagi helyzetünket, mára stabil kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemzi, miközben 
az önként vállalt feladataink gyarapodtak. Saját bevételünk az évek során stabilan biztosítja a költségvetésünk 20 %-át, 
további 20 %-ot pályázatok útján biztosítunk. 
A negyedévente megjelenő újsággal és a honlap működtetésével a falu lakóinak tájékoztatása és a nyilvánosság 
biztosítása folyamatosan megoldott. A honlapon a napi hírek, történések mellett megtalálhatók az önkormányzati 
rendeletek és képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei is, a nyilvánosság teljes körű figyelembevételével.  
 
Köszönöm minden aktív résztvevőnek a ciklusban végrehajtott feladatokhoz nyújtott segítségét, támogatását és 
közreműködését! 
 

Sávoly, 2019. szeptember 13. 

 Bobek József István s.k. 

 polgármester 

 
 
 

92 éves múlott a falu legidősebb asszonya 
 

Béres Imréné Annus néni június 22-én töltötte be a 92. életévét. Ő a legidősebb asszony Sávolyon. Ebből az 
alkalomból látogatta meg Bobek József István, Sávoly község polgármestere és köszöntötte őt fel. 
Példaértékű Annus néni optimizmusa, életszeretete, boldog tenni akarása. Kell a mozgás, a fizikai 
tevékenység, anélkül nem lenne ilyen friss és mozgékony. Naponta többször kimegy a kertbe, az udvarra 
sétálni, jönni-menni kicsit. Nem hagyja, hogy „elmacskásodjanak” a csontjai!  Nagy öröm, amikor befut 
valamelyik családtagja és ő boldogan kínálja meg a saját keze által készített finomsággal, süteménnyel. 
Nagyon szereti a leveseket, a régi receptek alapján főzött ételeket. Ezekből minden nap készít valamit, 
általában a kedvenceit. Jó egészséget kívánunk Annus néninek, hogy még sokáig süthessen, főzhessen a 
szeretteinek!  
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Képviselő-testületi határozatok 
42/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Sávoly Község Önkormányzatának, mint Átadónak 
kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező Sávoly 095/2, 095/3, 
095/4, 061/13, 067/1, 067/2, 0681 és 084/1 hrsz-ú ingatlanoknak a 
Magyar Állam képviseletében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) részére történő 
térítésmentes átadásáról szóló előterjesztést, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadása 
tárgyában kötendő megállapodások aláírására.  
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
43/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti 
Csoportjának kérelmét és úgy határoz, hogy a Körzeti Csoport 
munkáját 5.000 – azaz ötezer – Ft-tal támogatja. A támogatás forrása 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet az egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre megnevezésű 35. soron belül a civil szervezetek 
támogatása keret.   
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
44/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a védőnői feladatok ellátására és a védőnő 
foglalkoztatására vonatkozó, Somogysámson, Csákány, 
Somogyzsitfa és Szőkedencs községekkel kötendő megállapodást, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a 
körzet kialakításához kapcsolódó valamennyi egyéb jognyilatkozat 
megtételére. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: azonnal 
45/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sávoly 

- 234 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3123 
m2 területű,  

- 235 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1926 
m2 területű,  

- 254 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9313 
m2 területű,  

- 255 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1823 
m2 területű,  

- 256 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1834 
m2 területű, 

1/2 tulajdoni hányadban Kardos Csaba 8732 Sávoly, Kossuth u. 53. 
szám alatti lakos és 1/2 tulajdoni hányadban Kardos Csabáné 8646 
Balatonfenyves, Úttörő u. 165. szám alatti lakos (tartózkodási helye: 
8732 Sávoly, Kossuth u. 53.) tulajdonában álló ingatlanok 10.000.000 
Ft vételárért történő megvásárlásával egyetért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződés előkészítése keretében gondoskodjon Sávoly Község 
Önkormányzatának költségvetési rendelete módosításáról és annak 
keretében az adásvétel fedezetének megteremtéséről. Azt követően 
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 
gondoskodjon arról, hogy a költségvetési rendeletbe e kiadás 
feltüntetésre kerüljön, egyúttal a költségvetési rendelet 
módosításának hatálybalépését követő hatállyal felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és kéri, hogy az 
érdekelteket a döntésről tájékoztassa.  
A szerződéskötés és a Földhivatali átvezetés költségét az 
Önkormányzat vállalja. 
Felelős: Bobek József István, polgármester  
Határidő: értelem szerint 

46/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek 
keretében a rendkívüli szociális támogatásra kiírt 2019. 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 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
I.10. 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: 2019. augusztus 15. 

2) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
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 nem 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 
▪ a 2019. évben a költségvetési 
törvény 2. melléklet III.2. pont szerinti 
települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatás jogcímen 
kapott támogatásból nem fordít 
felhalmozási célokra és tudomásul veszi, 
hogy ennek megszegése esetén a 
támogatást vissza kell fizetnie. 

Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
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47/2019. (VII.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapacsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az alábbi 
határozatokat hozza: 
1. Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által – az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével - meghirdetett Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pontja, „a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása” jogcím szerinti települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 
igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
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 nem 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 felüli saját forrás rendelkezésre áll, Sávoly Község Önkormányzata 
megfelel az Áht. 48/B. 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: 2019. augusztus 1. 
3. Sávoly Község Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton támogatást kap, a 
tüzelőanyagnak a jogosultakhoz történő szállításának költségeit, 
valamint az esetlegesen felmerülő egyéb önerőt vállalja, ezt a 
költségvetésében biztosítja az adótöbblet terhére, vállalja továbbá, 
hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
Felelős: Bobek József István polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Július és augusztus hónapokban az M7-es autópálya 
Hollád és Sávoly közötti szakaszát többször lezárták 
átépítés miatt. A forgalmat a 7-es útra terelték, ami érinti 
Sávoly belterületét is.  
 
Az átépítés még tart, ezért várható ezután is lezárás, 
forgalomelterelés. Kérünk minden arra közlekedő sávolyi 
lakost, hogy fokozott figyelemmel és körültekintéssel 
közlekedjenek az úton keresztül a megnövekedett 
forgalom miatt. A falutábla miatti sebességkorlátozást 
sajnos nem minden autós veszi figyelembe. Különösen a 
kamionosokra kell nagyon figyelni.  

 
Az Önkormányzat jelezte a Marcali Rendőrkapitányság felé a helyzetet és kérte, hogy fokozott 
rendőri jelenléttel segítse a zavartalan és balesetmentes közlekedést ezen a szakaszon! 
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Bringás reggeli a könyvtárban 
Kevés résztvevővel, de jó hangulatban telt a bringás reggeli a könyvtárnál. Aki eljött, azt megvendégeltük 
egy kis enni-inni valóval. Köszönjük a részvételt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihálynapi vásár az óvodában 
A hagyományokhoz híven megtartották az Óvodában a Mihálynapi vásárt. A kézzel készített gyönyörű 
portékáért mindenféle finom gyümölcsöt kaptak a gyerekek cserébe a megjelent vásárlóseregtől. Sajnos sok 
kisgyerek beteg, ők nem tudtak résztvenni a mulatságon. Reméljük, hogy minél előbb mindenki meggyógyul 
és közösen, együtt el tudják fogyasztani a vitaminban gazdag sok-sok gyümölcsöt. 

 
 
 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
Molnár Dominik Roland (2019. 07.19.) 

Házasságkötések: 
- 

Halálozások: 
Horváth Elemér (élt 62 évet) 

Tombor Nándorné Magyar Magdolna (élt 78 évet) 
Gáspár Jenő (élt 77 évet) 

Kovács Lajosné Kovács Margit (élt 81 évet) 

Az őszi- téli  
időszakban is elindítjuk a  

KönyvtárMozi 

szolgáltatásunkat.  
 

A részletes programról 
érdeklődjenek a 

könyvtárban! 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1764-2019oszireggeli
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Vendégek voltunk Füleksávolyon 
 
Nagy örömünkre az idén sikerült a dédelgetett terv és sávolyi gyerekek mehettek nyaralni 
testvértelepülésünkre, Füleksávolyra. 
 
Augusztus 19-én, hétfőn reggel nagy izgalommal és várakozással indultunk neki az útnak. Több órás utazás 
után szerencsésen odaértünk a felvidéki Sávolyra. Nagy-nagy szeretettel fogadtak és finom ebéddel vártak 
bennünket. Ezután elfoglaltuk a szállást a helyi általános iskolában. Kipakoltunk és pihentünk egy kicsit. 
Délután jöttek a helyi gyerekek, akik közül sokakat ismerősként üdvözölhettünk. A pihenő után felmentünk a 
falu fölött elhelyezkedő Kercsik nevű dombra, ami a fekete kökörcsin védett élőhelye. Nagyon szép kilátás 
nyílik a falura, a völgyre. Este parázson, tárcsán sütögettünk, jóízűen fogyasztottuk el a finom vacsit. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marotvolgye.hu/new/index.php/friss-hirek/1755-vendegek-voltunk-fueleksavolyon
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Kedden autóbusszal kirándultunk Losoncra. Nagyon szép város, megnéztünk több helyi nevezetességet. Sok 
érdekes történetet, történelmi legendát hallottunk Böszörményi István helytörténésztől, aki lelkesen kalauzolt 
bennünket a városban. Nagyon meleg volt, jól esett a Városi Múzeum előtti párakapu alatt átsétálni. Ebéd 
után utaztunk Fülekre. Megnéztük a várat, körbesétáltunk, gyönyörködtünk a város panorámájában. 
Délutánra hazaérkeztünk, mert vendégeket vártunk. A Füleki Farkasok jöttek hozzánk íjászbemutatót tartani. 
Nagyon szuper volt, a bátrabbak ki is próbálhatták az íjászkodást. Vacsorára helyi nevezetes ételt, juhtúrós 
sztrapacskát készítettek nekünk a Sávolyi Sárkányok. Nagyon-nagyon finom volt! Ünnepélyes perceket éltünk 
át, amikor augusztus 20-a alkalmából elénekeltük együtt a magyar Himnuszt és lampiont engedtünk fel a 
magasba. Nagyon megható volt! Akinek volt még kedve, az készíthetett karkötőt, kulcstartót. 
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Szerdán elindultunk meghódítani a Magas-Tátrát. A Csorba-tóhoz utaztunk, de az esős, ködös időjárás miatt 
nem tudtuk a tervezett túrát teljesíteni, így egy rövidebb sétát tettünk a tónál. Sétánk elején láttuk a csúcsokat, 
ám mire körbe sétáltunk, teljesen ködbe burkolózott a Tátra. Csodálatos élmény volt így is az 1346 méter 
magasban, hiszen a jó levegő, a szép környezet mindenkinek nagyon tetszett. Este értünk haza, elfáradtunk, 
de vacsora után a gyerekek levezetésként még fociztak egyet. 
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Csütörtökön reggel nagy izgalommal készülődtünk, mert a már sokat emlegetett Bucsonyba, vagy inkább 
Bucsonyra túráztunk, ami mintegy 20 kilométer távolságot jelent oda-vissza, és 515 méter a szintkülönbség. A 
finom gulyást, amit autóval hoztak fel utánunk, ott fogyasztottuk el a tetőn. Ezen a délutánon teljesült a 
gyerekek egyik kívánsága, mert elmentünk fürödni Alsósztregova fürdőbe. Csúszdáztunk, strandoltunk és 
odahaza finom palacsinta várt bennünket vacsorára. Ezen az estén átadtuk az ajándékokat, amiket vittünk a 
vendéglátóinknak: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Mi is kaptunk ajándékot. Nagyon szép napot 
töltöttünk el ismét együtt! 
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Pénteken reggeli után újra autóbuszra szálltunk és elutaztunk a Somoskői várhoz. Az előző éjszakai esőzés 
miatt a magyar oldalról tudtunk csak felmenni. Koszorút helyeztünk el a Petőfi kunyhóban, megmásztuk és 
bevettük a várat, fényképeszkedtünk a bazaltorgonánál. Az ebédet ott sütöttük tárcsán. Ilyen finom 
csirkeszárnyat és csirkecombot már nagyon régen ettünk! Ebéd után elmentünk Losoncra a kézműves- és 
kirakódó vásárt megnézni, vagyis elkölteni a pénzünket. (: Ami hellyel-közzel sikerült is mindenkinek. A 
vacsora tócsni volt, ami szintén helyi specialitás és nagyon finom. 

 
Szombaton reggeli után indultunk hazafelé. Rengeteg élménnyel, örömmel, barátsággal, szeretettel 
gazdagodva jöttünk el vendéglátóinktól! Mindent nagyon köszönünk! Köszönjük minden felnőttnek, aki 
velünk töltötte a hetet, köszönjük mindenkinek, aki gondoskodott rólunk, főzött nekünk, ellátott bennünket. 
Köszönjük a gyerekeknek, hogy barátsággal, szeretettel vettek bennünket körül. Köszönjük mind a két község 
vezetőinek, hogy lehetővé tették, hogy létrejöjjön a tábor, az utazásunk! 
 

Egyed Hanna 
Fazekas Kitti Magdolna 

Gaál Dávid 
Üst Fanni 

Üst Lili 
Vida Hella 

Vida Nikolett 
 

Koczor Olga 
Vida Tivadarné 
Pálfi Lászlóné 
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SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

A Szedervirág Óvoda pillanatai 
Szeptemberben újra megnyitotta kapuit a Szedervirág óvoda. A nyári szünet után ismét megszépült környezetben 

várta a régi és új kisóvodásokat a sok-sok játék. Kezdéskor 22 fővel indultunk, majd két hét után újabb kislányka 

csatlakozott hozzánk. 10 kiscsoportos, 8 középsős és 5 nagycsoportos lett az idei elosztás. Minden régi ovisnak ismét 

fel kellett venni az óvodai élet ritmusát, ami zökkenő mentesen meg is történt. Újra örülhettek egymásnak a barátok, 

bár keresték az elballagott csoporttársakat. A kezdeti időszakban a szokások alakításán volt a hangsúly. 2 

kiscsoportos kislány beilleszkedését kellett segítenünk. Bízunk benne, hogy szeretnek majd hozzánk járni, mindent 

megteszünk ezért.  

Megtartottuk az első szülői értekezletet is, ahol ismertettük az előttünk álló év feladatait, a bekövetkezett 

változásokat, várható programokat. Egy nagyon jó hangulatú és hasznos beszélgetés kerekedett, ahol tapasztalatokat 

cseréltek, tanácsokat adtak egymásnak a szülők. Az idei nevelési évben is egy nagyon jó szülői csapattal 

dolgozhatunk együtt, biztos vagyok benne, hogy hatékony lesz az együttműködés.  

Készülünk a már hagyományosan megrendezendő Mihály-napi vásárunkra. A gyerekekkel közösen sok-sok vásári 

portékát készítünk, amit majd jövő pénteken gyümölcsökért árusítunk. A munkálatokból minden korosztály kiveszi 

a részét, mindenki talál kedvére való feladatot. A szülők is sokat segítenek, mindenféle gyűjtött „kincseket” hoznak 

nekünk, amiket felhasználunk a barkácsolás folyamán. Közben felelevenítjük az ünnephez tartozó 

néphagyományokat, vásári dalokat, verseket tanulunk.  

Ebben az évben is sok érdekes programmal szeretnénk színesíteni az óvodai életet, az a célunk, hogy maradandó 

élményeket nyújthassunk.                                                                                        Csordásné Tamás Ildikó 
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Kiadja: Sávoly Község Önkormányzata, 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. ● Felelős kiadó: Bobek József István Polgármester ● 
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság ● Megjelenik negyedévente ● Elérhetőségünk: savolykonyvtar@gmail.com,  

www.savoly.hu 

SZEDERVIRÁG ÓVODÁNK 
MINDENNAPJAI, ESEMÉNYEI 

 

mailto:savolykonyvtar@gmail.com
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Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja XIII. évfolyam III. szám melléklete 2019. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A 2019-es év is a választások éve. Tavasszal az Európai Parlament összetételére voksoltunk, most 
ősszel, október 13-án pedig a helyi vonatkozású választáson a község polgármesterét és képviselő-
testületét választjuk meg.  
Több embertől is hallottam a faluban, hogy azt mondták, hogy nincs értelme elmenni szavazni, úgy 
sem az lesz, amit ő szeretne! 
Pedig igenis el kell menni szavazni! 
A demokratikus szavazásnak pont az a lényege, hogy a többség döntése alapján alakuljon az ország, a 
megye és a települések sorsa. Azok az emberek legyenek az állam, a megye, a községek vezetői, akiket 
a legtöbben szeretnének, akikben a legtöbben megbíznak, akik a legrátermettebbek.  
Munka, tennivaló van bőven! Sávolyon is!  
Kérünk minden sávolyi szavazó polgárt, hogy menjenek el szavazni, és feltétlenül annak a neve mellé 
tegyék az X-t, akiben, akikben látják a tenni akarást, a szolgálatvállalást, a rátermettséget. Mert bizony 
polgármesternek, képviselőnek lenni komoly szolgálatot, felelősségvállalást, alázatot és közös 
gondolkodást is jelent.  
„Aki felvette a kolompot, az kolompoljon is!”- tartja az ismert szólás.  
 
Hogyan is szeretnének „kolompolni” a polgármesternek és települési képviselőnek jelentkezett 
jelöltek?  Kértük őket, hogy mutatkozzanak be itt az újság lapjain, meséljék el, hogy miért jelentkeztek 
erre a szolgálatra. Milyen elképzelésekkel, tervekkel készülnek az előttünk álló évekre? Milyen konkrét 
célokat, feladatokat szeretnének megvalósítani?  
 
A megnyilatkozások sorrendje - a semlegesség jegyében - a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt, 
azaz a szavazólapon szereplő sorrendet követi. 
 

Sávolyi Hírmondó Szerkesztősége 
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Tisztelt Sávolyi Választó Polgárok! 

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ismét bizalmat kaptam és részt vehetek a polgármesteri címért 

folyó küzdelemben. 

Talán nem kell személyemet bemutatni, hisz az elmúlt három ciklusban lehetőségem volt településünket, 

Sávolyt Polgármesterként vezetni. 

Az elmúlt ciklus eredményeit a már tizenharmadik évben megjelenő Sávolyi Hírmondó előző oldalain 

olvashatták. 

Ezen oldalon inkább azokról írok, amelyeknek az előző ciklusokban megkezdett munkákkal teremtettük 

meg az alapjait, és ha Önök bizalmat szavaznak, akkor folytatni tudjuk munkánkat, fenntartva és folytatva 

az elmúlt ciklusok eredményeit. 

Az egyik legfontosabb, amit legelőször szeretnénk megvalósítani az községünk biztonságának biztosítása kamerarendszer kiépítésével. 

Ehhez az elmúlt esztendők tudatos gazdálkodása, a mára kialakult anyagi stabilitás teremti meg a lehetőséget. Amennyiben továbbra sem 

írnak ki pályázatot (elmúlt négy esztendőben nem volt) akkor is meg tudjuk valósítani. Ma egy 21 kamerából álló rendszer árajánlatai 

vannak birtokunkban. A jogi helyzet alapos kidolgozása után indítható a beruházás. 

Önkormányzatunk az elmúlt ciklusban kialakította a falugondnoki szolgálatot, mely az ebéd kiszállításon kívül nagymértékben segíti az 

idős lakosságunk kiszolgálását, az igények szerint. A kialakított falugondnoki szolgálat színvonalas működésének korlátja a szolgálat 

használatában lévő gépjármű. Épp ezért adtunk be – a Magyar Falu program pályázati lehetőségeit kihasználva – egy új, kilenc személyes 

kisbuszra pályázatot, amellyel a falugondnoki szolgálat minőségi ugrással még kielégítőbb szolgáltatást tud nyújtani. 

Azt a folyamatos pályázatfigyelést – amit eddig is tettünk – folytatnánk. A mára megteremtett biztonságos anyagi háttérrel reméljük, hogy 

településünkön végre elindíthatunk nagyobb léptékű programokat. Legfontosabb a járdaprogram, amelyhez elengedhetetlenül hozzá kell 

kapcsolnunk egy nyíltvizű szilárd burkolatú csapadék elvezető árok programot. Ma a járdaprogramra látunk egy pályázati lehetőséget a 

Magyar Falu programban, ez viszont ötven százalékos pályázati pénzt jelent, hisz csak az anyagra lehet pályázni, a munkadíjat  önerőből 

kell biztosítani. 

Folyamatos visszatérő probléma a Rakottyási út, Kossuth utca útburkolatának áldatlan állapota. Ma az M7 autópálya lejárójánál meglévő 

körforgalomnál van egy negyedik ág, ami egy vak ág. Tudomásul kell venni, hogy az a negyedik ág nem véletlenül van bent a 

körforgalomban. Van egy meglévő országos úthálózat fejlesztési terv, valamint a Sávoly egészét érintő nagy fejlesztési terv. Ma nagyobb 

valószínűségét látom annak, hogy ezt a problémát a Sávoly egészét érintő nagy beruházás keretében fogjuk tudni előbb megoldani és a kor 

igényeinek megfelelő utat kialakítani. 

Van dolgunk elég, folytatni szeretném azt, amit elkezdtünk. Sávolyért felelős és önmagukon túlmutató segítséggel és szakértelemmel 

segítették munkámat leköszönő Képviselőink! Most is indulnak kellő szakértelemmel rendelkező Képviselő jelöltek, akik Sávolyért 

kívánnak dolgozni, és nem önmagukért, családjukért, esetleg barátjukért! 

 

Kérem Önöket, október 13-án jöjjenek el, és szavazzanak! 

                                                                  Köszönettel: 

 

Bobek József  
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Tisztelt Választópolgárok, Kedves Sávolyiak!  
 

Schuller Tibornak hívnak, és az idén augusztusban volt 31 éve, hogy 

családommal Sávolyra költöztünk. Az itt eltöltött idő, a tapasztalataim, 

jobbítási szándékom juttatott arra az elhatározásra, hogy a helyi 

önkormányzati választáson elinduljak az idén, mint képviselő- illetve 

polgármesterjelölt. 14 évig voltam iskolavezető, 12 évig a képviselőtestület 

tagja, így kellő rálátásom van az önkormányzati munkára, és elég 

tapasztalattal rendelkezem egy költségvetési intézmény gazdálkodásával, 

irányításával összefüggő feladatokra. Bár ezeket rendkívül fontosnak tartom, 

önmagukban mégsem késztettek volna arra, hogy újra megméressem magam. 

Ugyanis, ha a dolgok jól haladnak, a lehetőségek ki vannak használva, a 

tájékoztatás széleskörű és kimerítő, akkor nincs szükség a váltásra, minden 

haladjon tovább a megszokott módon. Ezzel szemben a sávolyiak jelentős 

részével együtt azt tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nem így van. 

Alapvetőnek tartom, hogy szálljunk le végre a földre! A Motor GP pálya 

megépítése minden bizonnyal lendített volna a falu, a környékbeli 

települések életén, de lássuk be, hogy ennek jelenleg semmi realitása sincs, hiába lett ez 5 évvel ezelőtt is beígérve. 

Abból kell gazdálkodnunk, amink van, de nem mindegy, hogyan. Én nem akarok és nem fogok Önöknek felelőtlen 

ígéreteket tenni, viszont nem minden pénzkérdés. Nagyon sok mindent meg lehet oldani szervezéssel, nagyobb 

odafigyeléssel, kellő akarattal. A harmincöt éves tanári pályán eltöltött idő megtanított arra, hogy a tárgyalókészség, 

a kommunikáció, a következetesség és a hitelesség az előrejutás záloga, hiányuk pedig káoszhoz, bizonytalansághoz, 

találgatásokhoz vezet. Csak néhány probléma, amelyek megoldásának megválasztásom esetén, feltétlenül hozzá 

szeretnék látni. A tájékoztatás hiányos és nem tényszerű. Egy ilyen kis falu halálra van ítélve, ha egyedül marad. A 

környékbeli községek vezetőivel gyakorlatilag nincs kapcsolatunk. Az civil kezdeményezések támogatása 

elutasításra talált. Hagyományos rendezvényeink rendre elhaltak. A helyi adószabályok átgondolása időszerűvé vált. 

A közmunkaprogram kiszélesítésének hiánya. A falu közhangulata elszomorító, az emberek bizalmatlanok, a 

lakosság megosztott. Nem kielégítő kapcsolattartás az itt letelepedett, letelepedni szándékozó vagy alkalmilag itt élő 

emberekkel. Útjaink, járdáink, árkaink állapota kétségbeejtő. Rengeteg dologra lehet pályázni, csak utána kell járni. 

A falugondnoki szolgálat nem tölti be, vagy nem teljesen tölti be feladatát. És folytathatnám tovább. Hangsúlyozni 

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

képviselők és a polgármester nem tudnak együtt dolgozni. Végül engedjék meg, hogy még egy gondolatot ÚJRA 

felidézzek Önöknek, amelyet nem csak fontosnak, hanem követendőnek is tartok. „A demokrácia a választások előtt 

kezdődik, a választásokkal válik valóra, de a választások után teljesedik ki. A megválasztott polgármesternek és 

testületének a település minden lakosát képviselnie kell, függetlenül attól, hogy az kire adta a voksát. Akár tudtak a 

döntéséről, akár nem.” Ez jó, ha eszébe jut minden polgármesternek és testületnek a választás után is. És, hogy 

miért írtam le ezt újra? Egyrészt rendkívül fontosnak tartom, másrészt jelzi azt is, hogy mi történt (nem történt) itt 

az elmúlt 5 év alatt. Amennyiben felkeltettem érdeklődésüket ezúton is tisztelettel meghívom Önöket egy lakossági 

fórumra, melyet 2019. október 10-én csütörtökön 18 órától tartok a művelődési házban. Ne feledjék, a döntés 

kizárólag az Önök kezében van!  

 

 

Sávoly, 2019.szeptember 20.  

 

 

 

Tisztelettel: Schuller Tibor  

polgármesterjelölt 
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Egyed Zsolt 
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Tisztelt Választópolgárok, kedves sávolyiak! 
 

 Ebben a pár sorban szeretnék bemutatkozni önöknek. 
 Koltai-Tóth Árpád vagyok de a faluban csak Tóth Árpiként ismernek. 
 Születésem óta Sávolyon élek. Az elmúlt pár évben belátásom szerint jó 
kapcsolatot építettem ki a falu lakóival. Úgy gondolom eddig is oszlopos tagja 
voltam a falu életének. 
 Bármilyen faluhoz kapcsolódó rendezvényhez való felkérésnek szívesen 
eleget tettem. Ennek okán szeretnék kapcsolódni a falu vezetéséhez, hogy 
rajtam keresztül az itt lakók is bekacsolódjanak a falu életébe. 
 Nem gondolom, hogy ígérgetni kellene, ezért a tetteimmel szeretném 

megmutatni az elköteleződésemet. Ha megtisztelnek bizalmukkal, bármikor állok szíves 
rendelkezésükre. A szavazáson hallgasson mindenki a szívére és döntsön belátása szerint. 
 

 Tisztelettel: Koltai-Tóth Árpád 
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Tisztelt Választópolgárok, Kedves Sávolyiak! 

 

Az elmúlt öt esztendőben az Önök képvislőjeként, egyben felkért alpolgármesterként 

tevékenykedtem. 

Sikerült elérnünk a legfontossabbat, anyagilag stabilizálni Sávoly Község Önkormányzatát. 

Sikerült gazdagítanunk Településünk vagyonát, visszaszerezni közintézményünket, a 

kultúrházunkat. 

Amire lehetőségünk volt arra mindenre pályáztunk, hol kisebb-nagyobb sikerrel. Ma is van 

folyamatban beadott, még elbírálatlan pályázat (falugondnoki busz), s van olyan ami forrás 

szükösség miatt tartaléklistára került. Ehhez pótlólagos forrásért lobbizunk. Sok esetben azért 

nem állt módunkban pályázni, mert az önerő nem látszott biztosítva, így abba az irányba 

fordultunk, amit 100 százalékosan finanszírozott a pályázat. 

Azzal, hogy a már említett anyagi stabilizáció megtörtént, hiszem, hogy akár olyan pályázaton is részt tudunk venni, 

aminek őnerő igénye is van. Mint mindig akkor is az anyagi biztonságra törekedve. 

A továbbiakban is a legfőbb feladat az anyagi stabilizáció fenntartása és a folyamatos pályázat figyelés, pályázatokon 

való részvétel az élet minden területén, a szociális valamint a beruházás jellegű pályázatokon. Fontos, hogy nagyobb 

lélegzetvételű pályázatokon is résztvegyünk, hisz a település lerobbant, fontos közigényű beruházásokat (járda program) is 

meg kell valósítani. 

Mindenképpen lépnünk kell a közbiztonság megerősétése érdekébben, terv szinten már foglakoztunk ennek 

lehetőségeivel. 

Van feladatunk bőven, így úgy gondolom, hogy legjobban úgy szolgálom településemet Sávolyt, ha a továbbiakban is 

jelöltetem magam képviselőként. 

Kérem Önöket, október 13-án jöjjenek el és szavazzanak! 

 

Tisztelettel:   

Béres György  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Választópolgárok!  

Domsa Valéria vagyok. A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásán független képviselőjelöltként indultam és nyertem el Sávoly lakosságának 

bizalmát. Elhatározásom legfőbb oka az volt, hogy a napi munkám során láttam és tapasztaltam, 
milyen szerepe és jelentősége van egy-egy településen a képviselőtestület döntéseinek. Azt a 

helyzetet, amit egy rossz döntéssel teremtenek, sok-sok apró lépéssel is nehéz helyrehozni. 

Sávoly a 90-es évek vagyonosztozkodásának eredményeképpen nem rendelkezett saját középülettel 
az időközben megüresedett postát kivéve. Nem volt saját kultúrháza, közösségi tere. A közös 

tulajdonban lévő épületek állaga jelentősen leromlott. 2015-ben átadásra került az Agroturisztika 

épülete, mely a megelőző ciklusban megkezdett beruházás volt. A mai kor igényeinek megfelelő 

épületben működik a könyvtár és itt van már lehetősége a falu lakóinak különböző foglalkozásokon, 
rendezvényeken, programokon – melyek szórólapokon, meghívókon, honlapon meghirdetésre kerültek – részt venni. Az elmúlt 

években az épület berendezéseit, felszereléseit folyamatosan bővítettük. 

2016-ban elengedhetetlenné vált a régi kultúrház fűtésének minimális korszerűsítése (3,5 millió Ft). A tulajdonostársak nem 
vállalták a rájuk eső rész finanszírozását – tulajdonrészükről lemondtak –, így az épület teljes egészében Sávoly tulajdonába 

került. Ezáltal megnyílt a lehetőség pályázni a felújítására. 

Több éves problémát oldottunk meg a temetői lépcső újjáépítésével is, amit a Vis major pályázat kiírásából adódó korlátok 

között tudtunk megvalósítani. 

Sávoly pénzügyi helyzetét hosszú időre meghatározták a korábbi (2013. előtti) intézményfenntartás terhei, melyek végül 

Sávoly költségvetésében csapódtak le. Kiemelendő a társtelepülésekkel közösen működtetett iskola normatíva visszafizetése 

(11 millió Ft), ami Sávoly kötelezettsége maradt. A szétválás után Sávoly Önkormányzatát kellett az államnak konszolidálni. 
Ennek következménye volt, hogy a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban községünk ki volt zárva több olyan címzett 

támogatásból, amit a konszolidálásban nem érintett önkormányzatok kaptak. 

Ez természetesen a múlt, de az elmúlt ciklusban ez volt – nagyvonalakban bemutatva – az alap, amiről építkezni kellett. Innét 
jutottunk el 5 év alatt odáig, hogy önkormányzatunk anyagi helyezte stabil, van saját tulajdonú középületünk és kisebb 

beruházásokat, felújításokat akár már önerőből is meg tudunk valósítani. A nagyobb pályázatokon való részvétel 

előkészítésének, pályázati eljárásának biztosított a pénzügyi fedezete. 

A pályázatok nem csak a nagy dolgokra értendőek. A falu állami támogatása szinte alig fedezi a minimális működést. A 
szociális juttatások (pl. tűzifa, beiskolázási támogatás, stb.) is külön pályázati forrásból valósulhatnak meg. Ugyanígy a 

közfoglalkoztatás is. 

Azt, hogy a következő öt évben milyen pénzügyi és egyéb lehetőségei lesznek a falunak, a mindenkori költségvetési törvény, 
az aktuális jogszabályok és pályázati lehetőségek fogják leginkább meghatározni. 

Azt, hogy a lehetőségekkel hogy élünk a Testület dönti el és nem utolsó sorban a Hivatal munkájától és az együttműködéstől 

is függ. 

Az önkormányzati képviselői munkám során foglalkoztam a falut érintő eseményekkel, rendezvényekkel, programokkal és 

természetesen azokon részt is vettem. Fontosnak tartom a fentiekben vázolt eredmények elérését. Megválasztásom esetén 

továbbra is ezen elveknek megfelelően képviselem a falu érdekeit. 

  

Tisztelettel: 

 

        Domsa Valéria 
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Tisztelt Sávolyiak ! 

 

 

Sok biztatás után úgy döntöttem. Indulok 2019-es önkormányzati választáson független képviselő jelöltnek. Négy 

gyermekes apaként számomra fontos, Sávoly fejlődése és mindannyiunk számára élhető, élhetőbb környezetet 

kialakítása. Úgy gondolom hogy lendülettel és minden erőmmel tudnám képviselni a sávolyi választókat.  

 

Tisztelettel:  

                 Szőke Csaba Ferenc 
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Tisztelt Sávolyi lakosok! 
Vidáné Zana Editnek hívnak, 1979.01.25-én születtem Lengyeltótiban. 
Családommal Somogytúron éltünk. 1991 márciusában édesanyám meghalt, korán 
kellett felnőnöm. Egy komplett állatgazdaság maradt rám és a nagyszüleimre, 
családunk szétesett. Ezek a nehéz évek megtanítottak tűrni, nélkülözni, küzdeni. 
Szakmám szerint fodrász vagyok. 1999 tavaszán megismertem Vida Tibort, 
férjemet. Ő értelmet adott az életemnek. 2000 januárjában költöztem Sávolyra. Egy 
táska ruha volt mindenem, Tibinek pedig egy Trabantja volt. 2000 őszén 
megalakítottuk nádaratással foglakozó cégünket, melyet azóta én vezetek.  Minden, 
amit elértünk az életben, kettőnk kitartó, becsületes munkájának eredménye. 
Három gyermeket nevelünk: 2 leányunk egészséges, fiunk beteg. 2006-ban 
építkeztünk Sávolyon. Itt, ebben a faluban akarjuk leélni az életünket. 
Egy éve a vállalkozás vezetése mellett buszsofőrként is dolgozom. 
 

Gyűlölöm az igazságtalanságot, nem viselem el a hazugságot. Ha igazam van, 
bárkivel, vagy bármivel szemben kiállok az igazam mellett. Önzetlenül teszem ezt 

másokért is, ha szükségesnek látom.  Akik közelebbről ismernek, tudják, hogy nekem nincs lehetetlen. Szókimondó és 
őszinte vagyok, ami másoknak néha nem esik jól. Sok ember fordul hozzám bizalommal  problémáival, s én igyekszem 
legjobb tudásom szerint mindig mindenkinek segíteni. 
2 gerincműtétem megtanított arra, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni. 
 

Ezért nagyon szeretném, hogy mindenki, aki kiszolgáltatott helyzetbe kerül, megkapna mindennemű támogatást. Akár 
betegség, vagy anyagi probléma miatt, legyen az idős vagy fiatal, nemzetiségtől függetlenül. 
Fontos számomra, hogy minden ember megfelelő, teljes körű felvilágosítást kapjon mindenről, ami a faluval és az 
emberekkel kapcsolatos. 
 

Minden itt élő ember véleménye számít! 
 

Nagyon sok tervem ötletem van, amit szeretnék megvalósítani Önökért, Önökkel együtt! 
Sok problémát látok, tapasztalok  a faluval kapcsolatban.  
Szeretnék részt venni ezek megoldásában. Segíteni, akinek kell, dolgozni Önökért, a faluért, hogy mindenki egy kicsit 
vidámabb, nyitottabb, összefogóbb legyen. 
 Egységben az erő! 

 

„NINCS OLYAN HOSSZÚ ÚT A FÖLDÖN, 

 AMIT AZ EMBER MEG NE TENNE, 

           HA IGAZÁN AKARJA” 

 

 
A döntés az Önök kezében van! 
 
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat! 
 

Tisztelettel: Vidáné Zana Edit 
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Kócza Mónika 


