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Jelentős sikerek a Tekenyén megrendezett Kistérségi Fesztiválon
Főzésben és női fociban nem talált legyőzőre Szalapa
2011. július 16-án Tekenyén került megrendezésre a Zala-Kar Kistérségi Fesztivál. A fesztiválon településünkről szép számmal vettek részt érdeklődők és a programokban, versenyekben indulók. Már
reggel 8-kor elkezdtük megpakolni Renczes Pityu segítségével a falugondnoki autó utánfutóját, melyre üst, sátor, gázpalackok, gázégőfejek és egyéb az hozzávalók kerültek fel.
Aztán igen korán
elkezdődött a férfi foci, ahol sajnos két verességgel búcsúzott el
a csapat. A helyzetek, lehetőségek megvoltak, azonban nem tudtunk
élni velük. Fél 10 körül már a hagyma is pirult a katlan felett,
ugyanis készült a „Szalapai Füstös Üstös” elnevezésű étel. A főszakácsok Tóth Laci és neje Juli, Pál Dezső és neje Ildi, Molnár
Jutka és Tarsoly Mari voltak; persze rajtuk kívül még sok szorgos
kéz segített be időnként. Majd újra foci jött, ugyanis a férfi foci finálé előtt,
a női szalapai
csapat játszotta
a torna döntőjét
Türjével. A lányok az alábbi
összetételbe
játszottak: Bella Anett, Mike
Tünde,
Kissné
Mogyorósi
Katalin, Fülöp Katalin, Mike Alexandra,
Czémán
Anna. Az aranylábú lányok végül egy góllal
győztek,
melyet
Mike Szandi rúgott be, és ezzel meg is nyerték a kupát. A
sikerük teljesen megérdemelt volt. Gratulálunk nekik. Közben elkészült az ebéd, ezt jóízűen elfogyasztották a résztvevők; sőt már
megsejtve valamit, egyre többen jöttek olyanok is, akiket az ellenállhatatlan illat vonzott a katlanunkhoz.
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katlanunkhoz. Történt ugyanis, hogy a tavalyelőtti harmadik, a tavalyi második helyezés után, idén Szalapa vehette át a „Nagy Fakanál Díj” első helyezését. A gratuláció a főzési tudományhoz is kijár, ez így nagyon szép és persze nagyon finom is volt.
Ebéd után jöttek a hétpróbás vetélkedők, itt egyénileg vagy kisebb
csapatokban indulhattak a résztvevők. Itt derült ki, hogy az idén
rönkhajításban Czémán Imre verhetetlen volt, vagy hogy milyen jól
rúgja a tizenegyeseket Pál Dávid, illetve hogy jó gyorsan tudja
hajtani a körbálát Renczes Isti, ifj. Tóth László, Hosszú Dávid
trió. Rajtuk kívül is sok jó eredmény is született, meg különben
is a részvétel volt a fontos. Az egész társaság - de az eredményeink miatt különösen a
szalapaiak, - nagyon jól
érezte magát.
A
Kistérségi
Fesztivál
szervezésért, az utánajárásért, ötletekért, külön
köszönettel
tartozik
a
képviselő-testület és a
polgármester Pál Dezső és
Tóth László Uraknak!
Kiss Csaba,
polgármester

Döntés az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
Az „Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatosan a
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium 1.299.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette Szalapa Község Önkormányzatát. Ebből 799.000 Ft-ot a közös fenntartású közoktatási
intézményekhez biztosítandó hozzájárulásra, 500.000 Ft-ot egyéb
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklésére. A kiutalt összegből részben a Mihályfai Általános Iskola
megszűnéséből keletkező tartozás, illetve a ki nem fizetett közüzemi és egyéb számlák kerültek rendezésre. A másik futó pályázatunk első körben viszont forráshiány miatt elutasításra került. A
Közlekedési Koordinációs Központhoz benyújtott kisköltségű közlekedési csomópontok építésére (forgalomlassító és járdaépítés) benyújtott támogatási igényünk nem talált támogatásra. 2012-ben újra
próbálkozunk ezen a pályázati lehetőségen, ugyanis a tervek, az
engedély és a költségvetés és a Magyar Állam tulajdonosi hozzájárulása már rendelkezésre áll.
Kiss Csaba
polgármester
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2011. június 28-án ülésezett a Képviselő-testület
Szalapa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. júniusi
nyílt ülésén döntött a 25/1 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról, melyben az ingatlant 2015. december 31. napjáig opciós vételi
joggal bérbe adta a Trio-Tech Team Kft. részére. A döntés a Kft.
részére pályázat benyújtása miatt vált szükségessé.
A testület egyéb ügyek között tárgyalta a Jobb Szalapáért Egyesület pályázati elképzelését, melyben a Zöldövezet 2011 programra a
sikeres első fordulót követően a második fordulóban 20 %-os önrésszel járulna hozzá a Sportpálya fejlesztéséhez.
Kiss Csaba
polgármester

Kitekintés a Nyugdíjas Klub életéből 2011-ben
Már harmadik éve találkozunk havonta a klubban. A létszámunk a
kezdeti 30 főről a felére csappant. A hangulat nem változott, derűs, vidám maradt. Azt tapasztalom, hogy a tagság életében jelen
van az öröm, a bánat, az együttérzés, a szeretet. A találkozások
egy-egy névnap köré csoportosulnak. A legutóbbi foglalkozáson megemlítjük, hogy kit köszöntünk, milyen kulturális eseményről emlékezünk. A meghívót azon a héten küldjük, amikor összejövünk. A
klub önellátó. Mindenki erejéhez, idejéhez képest készül süteménynyel, rágcsálnivalóval, itallal. Somogyi József a fotósunk, aki
rengeteg felvételt készít, sőt CD-t is! Rendszerint ő hozza az ünnepelteknek a virágot, ha vendég jön, az ajándékot. Mikéné Magdusunk a foglalkozásokra hozza édesanyját, aki frissen sült sajtos
pogácsával érkezik. A könyvtár teremben alkalmanként vérnyomást
mér, megnézi a vércukrot a szociális gondozónő. Ha gond van, türelemmel nyugtat, segít. A közös köszöntő után átadjuk a virágot. s
pezsgővel köszöntünk. A sok féle harapnivalót megkóstoljuk. Egyegy vers is elhangzik. A találkozó fő eleme a beszélgetés. Ha meghal valaki a faluban, egy perces néma főhajtással emlékezünk rá.
Gyorsan halad az idő, s a hangulat fokozódik. Előkerülnek a régi
szép népdalok, nóták. Száll a dal. Jó lenne közben egy-egy DVD-t
is megnézni, mert nagyon sok színvonalas filmünk van. Világosban
igyekszik mindenki haza. Június 21.én „Csodálatos Indonézia” című estre
mentünk, utaztunk Keszthelyre a
színházba. A 2 órás műsor bemutatta
Indonézia kultúráját, hálából a magyarok segítségéért a cunami sújtotta országról. Lenyűgöző volt az előadás, csodálatos a mosolygó Acseh
tartomány táncosaival. Köszönjük az
önkormányzat segítségét az utaztatásban.
Viola Lajosné
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Pályázatot nyújtott be az
Egyesület a Zöldövezet2011
programra
A Jobb Szalapáért Egyesület az
Önkormányzat támogatásával kétfordulós pályázatot nyújtott be
a
Zöldövezet2011
elnevezésű
programra.
Sikeres
elbírálás
esetén újabb szép zöldterülettel lehet gazdagabb Szalapa. A
pályázat keretében őshonos fákat ültetnénk, valamint padokat, asztalokat és szalonnasütőt építenénk a sportpálya mellé. Ezek megvalósításhoz várjuk
a tenni vágyó önkénteseket, de
az ötleteket és a véleményeket
is szívesen látjuk.
Mike Tünde
Jobb Szalapáért Egyesület
alelnök

Májusfa kitáncolás
2011.06.11. Szép nagy volt, legalább 20 méteres, jó sokan kellettek hozzá, és nekünk állították,
de most már ideje kitáncolni ezt
a májusfát!
Már délután megpucoltuk a krumplit, a hagymát, megmostuk a zöldségeket, hogy mire megérkezik a
séfünk: Gáli Péter (személye garancia a finom ételre), mindennel
elkészüljünk. Hamarosan el is készült a vacsora: Paprikás krumpli
a főszakács ajánlásával. Vacsi
után Gyuszi feltekerte a hangerőt, hadd szóljon, végül is buli
volt.
Remélhetőleg
mindenkinek
ízlett a vacsora, tetszett a különleges díszítés, és jól érezte
magát. Jövőre megismételjük!
Mike Tünde

Felajánlással segíti a települést a Kft.
A Trió-Tech Team Kft hozzávetőleg. 100.000,-.Ft értékű természetbeni juttatással hozzájárult ahhoz, hogy a szalapai köztemetőhöz
vezető, rossz állapotban lévő út, a Petőfi utca és egyéb bekötő
utak mart aszfalttal történő kátyúzását, az önkormányzat elvégezhesse. A közmunkaprogram keretében történő útjavítások augusztus
végéig tartanak majd.
A felajánlást a település nevében köszönjük.
Kiss Csaba
polgármester

Előlomtalanítás
A Jobb Szalapáért Egyesület idén előlomtalanítást tartott. Ezt lehetőség szerint minden évben szeretnénk megismételni. Sajnos helyszűke miatt név szerint nem tudunk mindenkit felsorolni, de ezúton
szeretnénk megköszönni azoknak a támogatását, akik valamilyen formában segítették az Egyesület munkásságát!
Kincses Balázs
Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
A szerkesztőség címe: Jobb Szalapáért Egyesület, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014
e-mail: szalapa.polgarmester@gmail.com; web oldal: www.szalapa.hu
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