
MEGHÍVÓ
 

Kedves Szalapai Idősek, Nyugdíjasok!
Tisztelettel meghívom Önt az Idősek Napja alkalmából 

szervezett rendezvényre, melyet az önkormányzat támogat.
 
Dátum: 2014. november 29.
Helyszín: Könyvtár és Klubhelyiség (Fő u. 39.)
Részvételére feltétlen számítok!
 
 
 

Program
 
11:35 Köszöntő és tájékoztató idős, 

nyugdíjas lakosaink részére
Kiss Csaba, polgármester

11:50 Palacsintasütés mindenkinek 
Közös, jó hangulatú gasztronómiai program a 
résztvevőkkel együttesen, időseink részvételével

12:20 Közös ebéd (hidegtál és palacsinta)
13:30 Lehoczky Judit előadóművész

Operettek és nosztalgia slágerek
14:15-től Kötetlen beszélgetés, tánc asztalbontásig   
 
Egyedi igénylés alapján, a rendezvényen résztvevő idősek 
oda- és visszaszállításáról a falugondnok gondoskodik. 
Kérjük, jelezze ezen igényét!
 Kiss Csaba, polgármester
 

 
ÁROP-Program

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívást 

tett közzé a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való 
részvételre a konvergencia régiókban lévő helyi 
önkormányzatok számára. A pályázati jelentkezés sikeres 
volt. A HKA hálózatba országosan 77 település nyert 
felvételt. Ezek közül egyik a mi településünk. Fő célja, az 
önkormányzatok stratégiai tervezési képességének 
javítása, az önkormányzatok helyi együttműködésének 
erősítése, valamint a helyi közszolgáltatások ellátásának 
biztosítása.  A HKA hálózathoz csatlakozás településünk 
fejlesztési terveinek megvalósításában, illetve újabb 
fejlesztési igények integrálásában is segítségünkre lehet. 

A program keretében immár két alkalommal gyűltünk 
össze a Könyvtárban! Nagyon jó hangulatú csapatot 
sikerült összetoboroznunk. Együtt nosztalgiáztunk, és 
együtt terveztük a falu jövőjét. Hasznos tanácsokkal láttak 
el bennünket, melyek megerősítettek minket abban, hogy 
igenis van miért harcolnunk, és vannak álmok, melyeket 
összefogással meg tudunk valósítani.

Kis-Somlyó Szociális 
Szövetkezet

Bemutatkozó
Szövetkezetünk 2014 márciusában alakult 

fürjtenyészet, szaporítás, tojás és tojástermékek 
előállítására, valamint a későbbiek folyamán kisállat 
és őshonos baromfi tenyésztésre.

2014 júliusában előzetes egyeztetések után, 
úgy döntöttünk, hogy Szalapán kívánjuk 
megvalósítani a fürjtenyésztési és egyéb 
tevékenységi körünket. Első lépcsőben szeretnénk 
egy nagyszámú fürjtenyészetet létrehozni, melyben 
helyi munkaerőt kívánunk alkalmazni, második 
lépcsőben a fürj feldolgozása, valamint a tojásból 
fürjtojásos tésztát kívánunk gyártani. A veszélyes 
hulladék elszállítását hozzáértő szakemberekre és 
cégekre bízzuk. A guanót, mely igen magas 
tápértékkel bír, felajánlanánk a helyi 
önkormányzatnak. A madarak ellátására való 
takarmányt előzetes megbeszélés és szerződés 
alapján helyben vásárolnánk. Ezzel kívánjuk a 
folyamatos és mindkét fél számára előnyös és tartós 
együttműködést biztosítani.   
 

Sándor István
Kis- Somlyó Szoc. Szöv.

 

 
Szociális Földprogram

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiadott „A Szociális Földprogramok 
megvalósításának támogatására” szóló pályázat 
2014-2015-ben is folytatódik. A programban 
lehetőség volt arra, hogy kiválasszák a családok azt, 
amire nekik leginkább szükségük lenne a tárgyhoz 
kötődően. Így volt, akihez malac, vetőburgonya, 
kukorica, tojótyúk vagy éppen előnevelt csirke 
került. A projekt során folyamatos előadások voltak, 
olyan témakörökben, melyek az újdonsült gazdákat, 
őstermelőket segíthetik, mind szakmai, mind jogi 
téren.

A projekt nagyon sikeres és hasznos volt, 
amelynek hatására az önkormányzat újabb 
pályázatot nyújtott be a szociális földprogramra 
ezúttal 25 család részvételével. Ezzel segítve a 
háztáji konyhakertek megművelését és/vagy családi 
állattartás,- tenyésztés beindítását.
 

Szalapalap 2014.november



Szalapalap 2014.november

 
Szalapa Község Önkormányzata az előző 4 éves 

képviselő-testületi ciklusa alatt stabilizálta a pénzügyi-
gazdasági helyzetét, kormányzati támogatásokra pályázott, 
amely minden esetben a helybeni lakosság szociális 
helyzetének javítására irányult. A község bizonyos 
értelemben a 2010-es évektől elindult az önfenntartó 
településsé válás útján, önkormányzata 
mintaprogramokban vesz részt, tagként szociális 
szövetkezetet alapított, előtérbe helyezte a helyi közösség 
újraszervezését és munkahelyek teremtését. A fenti célok 
és eredmények eléréséhez szükséges volt munkámhoz a 
képviselő-testület maradéktalan támogatása és bizalma, 
amely töretlen és egységes volt és remélhetőleg a jövőben 
is erre számíthatok. Az elkövetkezendő 5 éves 
polgármesteri ciklusom alatt 3 fő prioritás mentén kívánok 
tenni a községért.
 

Az 1. és legfontosabb a helyben történő foglalkoztatás 
elősegítése, amely az alábbiakban nyilvánulhat meg:

· tartós munkahelyek létesítése a Szalapai Szociális 
Szövetkezet foglalkoztatási és egyéb programjai által;

· közfoglalkoztatási minta- és egyéb programokban 
történő részvétel révén;

· gazdasági infrastruktúra és környezet javításával; 
· illetve gazdasági kooperációk nyitása helyi 

vállalkozásokkal.
 

Olyan – főleg - nehéz helyzetbe került helybeni 
munkaképes lakosoknak kívánok és kívánunk segíteni, akik 
képesek elfogadni a munkahely, mint fogalom 
követelményrendszerét, védik a munkahelyi közösséget, 
magatartásuk megfelel a munkahelyi normáknak.
 

A 2. fontos prioritás a helyi közösségünk fejlesztése és 
védelme. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket 
kívánom megtenni:

· létrehozott vagy létrehozandó helyi kisközösségek 
támogatása, fejlesztése korosztálytól függetlenül; 
ezzel együttesen pedig kisközösségi színterek, 
helyszínek fejlesztése, létrehozása (klubhelyiségek és 
kapcsolódó megfelelő, infrastruktúra kialakítása), 
kisközösségi kezdeményezésű rendezvények 
támogatása;

· a helyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák 
telepítése által és egyéb preventív intézkedések 
révén;

 

Polgármesteri program
SZALAPA 2014-2019

 
• további közlekedésbiztonsági javítások és 

fejlesztések, elsősorban a gyalogosok védelme 
érdekében; illetve kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani a helybéli időskorúak védelme, 
támogatása, segítése tárgyában.

 
A helyi közösségünk fejlesztése és védelme 

érdekében, terveim szerint külön munkacsoportot 
kívánok létrehozni helybeni aktív lakossági tagokból, 
amelyben minden korosztály képviselteti magát az 
érdekek maradéktalan érvényesítése céljából. A helyi 
közösséget bomlasztók esetében, minden esetben 
felelősségre vonást kívánok kezdeményezni a jövőben.
 

A 3. prioritás a település élhetővé tétele és a 
kedvezőtlen demográfiai környezet javítása, amelyet az 
alábbi módon kívánok kezelni:

· önkormányzati tulajdonú utak és járdák 
állapotának javítása, kiemelten a Petőfi utca 
vonatkozásában;

· egyedi, környezettudatos megoldású 
szennyvíztisztító rendszerek telepítése a 
háztartásokba;

· a sportpálya rendezvénytér tovább fejlesztése, 
szabadtéri tekepálya, WC-k és mosdók 
kialakításával, kempingező helyek létesítése;

· köztéri bútorok és környezet megújítása, 
buszvárók, új szemetesek, padok, hirdető táblák 
elhelyezése;

· fiatal és középkorú – munkahellyel rendelkező - 
családok betelepülésének elősegítése és 
támogatása, azokba az ingatlanokba, amelyek 
nem lakottak a településen; helyben letelepedő 
és helyben maradó fiatal családok támogatási 
rendszerének, környezetének kialakításával.

 
A felsorolt feladatok, intézkedések, tervek 

összességét csak a lakosság és a képviselő-testület 
támogatásával tudom megvalósítani, ehhez kérem 
támogatásukat, bizalmukat és építő jellegű, tényszerű 
kritikájukat.        
 

Kiss Csaba 
polgármester

 


