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Karácsonyi köszöntő

Kedves Szalapaiak!

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a 
családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolha-
tunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit 
nyújthatunk azoknak, akik fontosak a számunkra.
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a 
szándék, hogy önmagunktól mit adhatunk önzetlenül.
Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Fi-
gyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az 
ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is 
megmaradjon bennünk. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltes-

sünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen helye a 
haragnak és a gyűlölködésnek.
Szalapa Község Képviselő-testülete nevében kívánok a falu 
minden lakójának szeretetteljes, áldott karácsonyt; békés, bol-
dog, eredményekben gazdag új évet. Kívánom, hogy az elkö-
vetkezendő 2011-es esztendőben is a szeretet, az összefogás az 
együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki 
békét.
 Kiss Csaba

 Polgármester

ADY ENDRE:
Karácsony – Harang csendül... 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 
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A 2011-es évben kell rendeletet alkotni arról, hogy a közfogla-
lkoztatottak, bérpótló járulékra jogosultak (BPJ) és egyes szociá-
lis ellátásban részesülők csak „RENDEZETT LAKÓKÖRNYEZET” 
fenntartása, kialakítása esetén jogosultak támogatásban, se-
gélyben részesülni. Itt feltett szándékunk azt előírni, hogy a 
falusias lakókörnyezetben konyhakert kialakítása, gondozása, 
művelése kötelező legyen a segélyben részesülőknek.
2012-től várhatóan változás lesz a hulladékszállítás tekinte-
tében, a szolgáltató a HUKE közvetlenül köt hulladékszállítási 
szerződést a lakossal. Remélhetőleg lehetőség lesz 60, illetve 
120 literes edényzetre is kötni szerződést, ahol kisebb költséget 
lehet elérni az egyedülállók tekintetében. Ennek a képviselő-
testület részéről történő rendelet kidolgozására, a lakosság 
felkészítésre a 2011. év áll rendelkezésre.
Pályázat benyújtását tervezzük 2011-ben, amennyiben en-
nek előkészítését meg tudjuk tenni – országos közutak átkelési 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének 
növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások finanszírozására. Itt a Türje-Szalapa összekötő 
úton forgalomlassító eszköz kialakítását javasoljuk, illetve a 
külső buszmegállóból beközlekedő gyalogosok védelmére össz-
pontosítanánk.
Fontos téma az, hogy a szennyvízcsatornázásra az elkövetkezendő 
5 évben, a nem priorizált települések közé tartozik Szalapa a 
térség többi településével együttesen, ugyanis nagyon alacsony 
a lakos egyenérték. A községben keletkező szennyvíz tisztítására 
vonatkozólag megemlítem még, hogy szorgalmazom az úgyn-
evezett egyedi (eleveniszapos) szennyvíztisztító berendezések 
megismertetését a lakossággal, amely esetében a szennyvíz 
szippantását a nullára lehetséges visszaszorítani. Amennyi-
ben ezt a háztartások elfogadnák, úgy erre EU-s pályázatot, 
egyéb forrást lehet rendelni és megkezdődhetne a projekt 
előkészítése. Úgy vélem azonban, hogy ehhez további hasonló 
helyzetben lévő településekkel (Óhid, Mihályfa, Kisvásárhely, 
Sümegcsehi, stb.) szükséges összefogni. Ezzel kapcsolatosan 
kérem a település lakosságát, hogy annak tudatában gondolja 
végig az előtakarossági megtakarításának felmondását, meg-
szüntetését, amely lehetőséget itt ismertettem.
Tájékoztatásul elmondom még, hogy Magasházi Árpádné volt 
alpolgármester nem részesült semmilyen végkielégítésben, 
hiszen társadalmi tisztségben látta el Sámel József polgármester 
halála után a község képviseletét. A polgármesterek jogállására 
vonatkozó jogszabályok alapján, csak főállású polgármester ka-
phat végkielégítést.
Végezetül fontos közérdekű bejelentés az, hogy a képviselő-
testület Közalapítványt hoz létre, melynek feladata Szalapa köz-
ség jövőképének megalkotása és a kapcsolódó kisléptékű intéz-
kedések végrehajtása, a helyi közösség ez irányú bevonása lesz.
Amennyiben pénzügyi lehetőségeink lehetővé teszik, 
hagyományőrző falusi rendezvényt indítanánk útjára és elkép-
zeléseink között szerepel a község történetének dokumentálása 
és kiadása is.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület munkáját 
támogassa és jelezze részünkre időben ötleteit vagy érdeksé-
relmeit is, mert csak a meglévő információk tudatában tudunk 
hatékonyan segíteni.

 Kiss Csaba
 polgármester

 Kelt: Szalapa, 2010. december 15.

Polgármesteri közérdekű tájékoztatás a közmeg-
hallgatáson

2011-ben a legfontosabb a település pénzügyi konszolidáció-
ja, a hitelállományok folyamatos csökkentése, nagymértékű 
takarékosság, egyéb források bevonása. A 2011. évben a 
célkitűzés az, hogy a község likvid, fizetőképes maradjon, ne 
kelljen külső beavatkozással élni.
Ugyanakkor ebben az időszakban az önkormányzat gazdasági 
programját megalkotva, lépésről-lépésre előkészíti azokat a tel-
epülésfejlesztési projekteket, melyek a népesség megtartó ere-
jét növelik, a helyi közösséget építik, illetve az élhetőbb község 
megalkotását fogják biztosítani.
A polgármesteri program elemeinek megvalósítása, 
lehetőségeinek feltárása megvalósítása érdekében kapcsolat-
felvételek megtörténtek, azok folyamatban vannak, értendő ez 
alatt az Apsamajor ingatlanrész; a volt Sörfőzde, a Csillag-major, 
Paplakás, egyéb magántulajdonú és kincstári tulajdonú ingat-
lanok. Az eredményekre, visszajelzésekre várunk; illetve azok 
tudatában fogunk továbbgondolkodni, tervezni.
A képviselőtestület továbbá úgy foglalt állást, hogy az alábbi fe-
ladatokra tervezési megbízást irányoz elő 2011-ben:
• Petőfi utca útépítés a buszfordulóval;
• temető parkoló biztosítása zúzalékkal, szegéllyel, vára-
kozóhelyek kialakításával, a sportpálya mellett áramvételezés 
biztosítása;
• Szalapa- Türje összekötő út mellett járda tervezése a 
„három házig”, illetve a külső buszmegállóig, járda és gyalogos 
átkelőhely, valamint forgalomlassító kialakításával az állami 
közúton.
2011-ben megváltozik a közfoglalkoztatás rendszere, 
elismerhetőek lesznek úgynevezett értékteremtő munkák, en-
nek keretében az alábbi megvalósításokat tervezzük:
1., Önkormányzati tulajdonban lévő volt Daráló (ma raktár és 
műhely) épületének külső felújítása (vakolás) és bádogozása – 
ebben az épületben történne az egyéb építési munkálatokhoz 
szükséges betonelemek öntése, szárítása, deponálása, egyéb 
szerelési és műhelymunkák;
2., A Magyar Állam tulajdonában lévő, Zala Megyei Közút Non-
profit Kft. vagyonkezelésében lévő Szalapa-Türje közötti közút 
melletti szakaszon járda építése I. ütem (betonlapokkal, szegél-
lyel) a belterületen található „három házig”;
3., Az Önkormányzat tulajdonában lévő (Fő u. 49.) Közösségi 
Ház nagyterme előtti térrész tovább burkolása betonlapokkal 
és szegéllyel;
4., A községi temető mellett parkolóhelyek kialakítása és 
megépítése zúzalékkal, kerti szegéllyel és a község sportpályája 
mellett áramvételezési lehetőség kialakítása, egyes helyi és 
térségi rendezvények megtartásának infrastruktúra kiépítése 
céljából;
5., Az ÚMVP pályázatból megépített játszótér mellé padok 
készítése és elhelyezése (jelenleg nem lehet leülni, megpihenni 
a szülőnek, nagyszülőnek a játéktér mellett).
Ezeket a kisebb beruházásokat abban az esetben lehet elvégez-
ni, ha megfelelő számú és minőségű közfoglalkoztatott áll 
rendelkezésre. Természetesen egyes szakági munkákat me-
grendeléssel vagy a Zala-Kar Társulás kölcsönzött gépparkjával 
közösen tudjuk elvégezni. A település a közfoglalkoztatásra kap 
egy keretet, melynek tudatában megismerjük, hogy bér és a 
dologi kiadásokra milyen költség lesz a felsorolt feladatokból 
erre elég.
Szintén a rendszer változásaihoz tartozik az, hogy lehetséges 
lesz a helyi időskorúak, vagy megváltozott körülmények között 
élők részére segítségnyújtás a közfoglalkoztatáson belül. Ezt a 
település képviselő-testületének kiemelten szükséges kezelnie 
és hozzá megfelelő szabályzórendszert szükséges kialakítani.
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Kedves Gyerekek!

Nagy örömömre szolgál, hogy néhány gondolattal kifejezhetem 
hálámat és köszönetemet, azért, amilyen szívélyesen fogadta-
tok a kis falucskátokban Szalapán.
Megható volt hallani édesanya szeretetéről a falunapi csoki osz-
togatóról és  számos beszélgetésről, mely köztetek és a szülei-
tek között zajlott december ötödikén este a Mikulás látogatásá-
nak hatására. A legszívmelengetőbb mégis a fogadtatás volt vén 
öreg lelkemnek. Nem volt köztetek egy sem, aki nem áhitattal, 
szeretettel fogadott volna. Természetesen beleértve kicsiket és 
nagyokat egyaránt.
Köszönöm ezt az élményt.
 
Jutalmul elmondok egyet az elődeimről szóló történetekből:

„Miklós püspök egykor régen
Segített a szegény népen
Őt dicsérte koldus, árva
Emlékezzünk jóságára” 

Mikulás őseink eredete a keleti vidékekre nyúlik vissza az egy-
kori római provinciába Myra városába. Itt élt és tevékenykedett 
az első Nagy-szakállú. Élt a városban egy öreg bácsi, akinek volt 
három gyönyörű eladósorban lévő leánya. Lányait viszont nem 
tudta megházasítani, mert olyan nagy szegénységben éltek. A 
megélhetésük biztosításához az apának el kellett volna adni 
egyik lányát rabszolgának. A lányok azon veszekedtek, hogy ki 
legyen a „kiválasztott”. Miklós püspök épp ekkor járt a házuk 
előtt és hallott mindent. Elhatározta megsegíti az öreget és a 
három leányát. Visszament a kolostorba és egy arannyal telt ta-
risznyát juttatott el az említett családnak az éj leple alatt. Ezt 
megismételte minden évben ez időtájt.
 
Mára már csak egy kis piros csomagocska maradt. Mivel ilyen 
szívélyes fogadtatásban volt részem és ha jók lesztek jövőre is 
meglátogatlak benneteket.
 
 Üdvözlettel: A Mikulás
u.i: És nagyon köszönöm a helyi krampuszok segítségét!

Megemlékeztünk időseinkről, nyugdíjasainkról

2010. november 28-án az önkormányzat idősek napját szerve-
zett a helyben élő időseknek, nyugdíjasoknak a Kultúrházban. 
Reggel már nyolctól indult a szervezkedés, a finom ebédhez 
való felkészülés és a programot nyújtókkal a kapcsolatfelvétel. 
Tóth László, Pál Dezső, Volner Lajos és meg kedvesebb felesége-
ik gyorsan nekiláttak a pusztapörkölt elkészítéséhez. Önkéntes 
krumplipucolónak Volner Szabina, Molnár Imre, Czémán Imre 
és Renczes István állt be. Amíg főtt az étel, Mike Károlyné képvi-
selő-asszony irányításával a fiatalok (többnyire a Jobb Szalapá-
ért Egyesület tagsága) ízlésesen megterítettek.
A program szerint még a déli harangszó előtt, Kiss Csaba polgár-
mester mondta el köszöntőjét, aki Sütő András gondolatát idéz-
te azzal, hogy „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött”.
Mivel a pörkölt még egy kicsit tovább kívánkozott főni, ezért 
aperitifként a Zalaszentgróti Színjátszókör adta elő vásári ko-
médiáját, ami annyira jól sikerült, hogy néha már tényleg azt 
gondolhatta az ember, hogy a szereplők „véresen komolyan” 
összeperlekednek.
Aztán végül is megfőtt az a pörkölt és a helyi fiatalok gyorsan 
felhordták tányérokon az egyre népesebb számú vendégeknek. 
Ebéd közben Tanai Gyula képviselő szolgáltatott a fogáshoz illő 
ízléses régi sanzonokat zenegépén.

Az ebéd után Czémán Imre alpolgármester konferálta fel az 
újabb programokat. Mondtak verset kicsik (Pál Patrik, Nyírő 
Matyi), nagyok (Mike Alexandra, Nyírő Tamara), majd Czémán 
Anna adott elő egy szép fuvolajátékot.
Időközben azok sem maradtak éhesen, akik nem jöttek vagy 
nem tudtak eljönni a rendezvényre. Részükre Renczes István 
falugondnok és Molnár Imre képviselő szállították ki ételhordó-
ban az ízletes pörköltet.
Aztán egy kis szünet következett a programokban, melyben is-
mét beszélgethettek egymással időseink, közben süteményt, 
üdítőt vagy bort fogyasztva. Majd záróműsorként, bő egy órá-
ban a zalaegerszegi Tudás Népe Vándorszínpad előadásában, 
Wass Albertre emlékműsor keretében emlékeztünk jó magyar-
sággal, a Hiszek egy ….. imát is elmondva. A műsor végén a 
székely és a magyar Himnuszt énekeltük el közösen, mintegy 
keretbe zárva az ünnepséget.
Gondoljuk azt, hogy megindító lehetett a műsor, mert an-
nak végeztével a résztvevők többsége átvonult a szomszédos 
templomba, ahol Adventi Szent Misét celebrált a helyettesítő 
gógánfai atya.
Ezek után a fiatalok, a segítők megkezdték a rendrakást, a mo-
sogatást, a kölcsönkért eszközök hazaszállítását, mindenki vé-
gezte dolgát tudása szerint.
Végiggondolva minden történést ezen a napon, reméljük ad-
tunk valamit időseinknek, nyugdíjasainknak. Reméljük e szép 
emlék sokáig élni fog bennük. A legnagyszerűbb érzés az volt, 
hogy az ünnepi megemlékezés, generációk őszinte összefogása 
volt.

-ck-
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Monitorok fényében

Megrendezésre került egy olyan esemény, amely nem csak a közösség formálás és a kellemesen eltölött 
szabad időd célozta meg, hanem ez mellett még egészséges életmódra is szenteltünk időt, amikor a Közös-
ségi könyvtár klubhelységében LAN-partyt tartottunk. Ez a tevékenység lényegében azt foglalja magába, 
hogy számítogépeket hállózatba kötöttünk, és versenyeztünk.Több féle verseny mód volt, amelyet lebonyo-
lítottunk. Ezek számítógépes játékokon belül valósúltak meg, amelyek virtuális aszfalton és csatatereken 
vívott küzdelmek nem csak a hétköznapi stressz levezetését segítette. De mind a logikánkat, mint a reakció 
időnket fejlesztette.
LAN-partyn megjelenteknek ezennel is köszönöm a közremüködést: Faller József, Horváth István, Hosszú 
Dávid, Volner Lajos, Renczes István.
Reméljük, több alakommal is bonyolíthatunk még le hasonló rendezvényeket, ahova szívesen látunk bárkit, 
akit kicsit érdekel a téma, vagy csak szeretné kipróbálni magát, hogyan tud helyt állni. Mi nagyon jól érez-
tük magukat, és köszönjük a Polgálmester Úrnak, hogy megkaptuk a termet a rendezvény idejére.
 Tóth László (házigazda).

2011. évi - Sárga zsákos gyűjtési napok

1. Január 08. Szombat
2. Február 05. Szombat
3. Március 05. Szombat
4. Április 02. Szombat
5. Május 07. Szombat
6. Június 04. szombat
7. Július 02. szombat
8. Augusztus 06. Szombat
9. Szeptember 03. Szombat
10. Október 01. szombat
11. November 12. Szombat
12. December 03. Szombat
A sárga zsákokat reggel 6 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni !

Felhívás
 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az önkor-
mányzat tulajdonát képező kábeltelevíziós hálózat ve-
zetékeit és egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó elemeit, a 
tulajdonos hozzájárulása nélkül ne vágják vagy szereljék 
le. Ennek oka az, hogy az önkormányzat újragondolja a 
kábeltelevízió használatát, hasznosítását. Amennyiben ez 
bármelyik háztartásnak gondot okoz, az kérem értesítés-
sel éljen az önkormányzat felé.
 
 Kiss Csaba, polgármester

Miserend 

December 24. (péntek)            22:00 Éjféli mise
December 25. (szombat)         08:30 Szentmise:  Jézus Krisztus születése
December 26. (vasárnap)       08:30 Szentmise: Szent család ünnepe
Január 1. (szombat)                  08:30 Szűz Mária, Isten Anyja (Főünnep)

2011. JÚLIUS 29. PÉNTEK
2011. AUGUSZTUS 12. PÉNTEK
2011. AUGUSZTUS 26. PÉNTEK
2011. SZEPTEMBER 09. PÉNTEK
2011. SZEPTEMBER 23. PÉNTEK
2011. OKTÓBER 07. PÉNTEK
2011. OKTÓBER 21. PÉNTEK
2011. NOVEMBER 04. PÉNTEK
2011. NOVEMBER 18. PÉNTEK
2011. DECEMBER 02. PÉNTEK
2011. DECEMBER 16. PÉNTEK
2011. DECEMBER 30. PÉNTEK
A hulladékgyűjtő edényzeteket reggel 6 
óráig szíveskedjenek kihelyezni !

A HUKE 2011. évi hulladékgyűjtési napjai Szalapán

Karácsonyi meghívó 
 
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy idén a „Jobb Szalapá-
ért Egyesület” támogatásával a szalapai gyermekek karácso-
nyi műsort adnak elő.
Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt!
A műsor címe: 

„Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
Szíveinkből a szeretet ki ne aludjék”

Helyszín: Kultúrház

Időpont: 2010. december 23-án 18 órakor

 2011. évi - Hulladékgyűjtési napok

2011. JANUÁR 14. PÉNTEK
2011. JANUÁR 28. PÉNTEK
2011. FEBRUÁR 11. PÉNTEK
2011. FEBRUÁR 25. PÉNTEK
2011. MÁRCIUS 11. PÉNTEK
2011. MÁRCIUS 25. PÉNTEK
2011. ÁPRILIS 08. PÉNTEK
2011. ÁPRILIS 22. PÉNTEK
2011. MÁJUS 06. PÉNTEK
2011. MÁJUS 20. PÉNTEK
2011. JÚNIUS 03. PÉNTEK
2011. JÚNIUS 17. PÉNTEK
2011. JÚLIUS 01. PÉNTEK
2011. JÚLIUS 15. PÉNTEK

Szalapalap 2010.  december


