SZALAPALAP
7. évfolyam / 3. szám

Alkalmanként megjelenő falulap

2015. november

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt az Idősek Napja alkalmából szervezett rendezvényre.
Dátum: 2015. november 14.
Helyszín: Kultúrház (Fő u. 49.)
Részvételére feltétlen számítok!
Program
11:00
		
11:15
12:00
13:00
		
14:00-

Köszöntő és tájékoztató idős,
nyugdíjas lakosaink részére
„Jótékony növényi olajok” című előadás
Közös ebéd
Új Színpad Kulturális Egyesület
Kabaré Kavalkád 2.0
Kötetlen beszélgetés, tánc asztalbontásig

Egyedi igénylés alapján, a rendezvényen résztvevő
idősek oda- és visszaszállításáról a falugondnok
gondoskodik. Kérjük, jelezze ezen igényét!
Kiss Csaba, polgármester

FELHÍVÁS
A magáncsődvédelemről szóló törvény (2015. évi CV. törvény "A természetes személyek adósságrendezéséről" - kihirdetve: Magyar Közlöny 2015. július 8. 100. szám) 2015. szeptember 1-jei életbe lépésével elindult a
köznyelvben családi csődvédelem néven nevezett új jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak. A közigazgatás felkészítése
mellett fontos az is, hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a családi csődvédelem lehetőségéről, a belépés feltételeiről.
A magancsodvedelem.hu címen elérhető weboldalt azzal a
céllal hoztuk létre, hogy a témában fellelhető információk
feldolgozásával teljes körű tájékoztatást nyújtson az ősszel
bevezetésre kerülő családi csődvédelem intézményével
kapcsolatban. A közérthető stílusban megfogalmazott,
ugyanakkor a tényeket változatlan formában közlő szövegek
választ adnak a magáncsőddel kapcsolatban felmerülő különféle
kérdésekre és az internet lehetőségeinek kihasználásával
a lehető legszélesebb közönséghez jutnak el.
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Szalapa Önkormányzat Gazdasági programja (2014 – 2019)

Értesítés

A gazdasági program alapelve az önkormányzatnak a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának emelése. A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz,
amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat.

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék ártalmatlanításának szabályairól, Szalapa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete alapján, a következő határozatot hozta.

Általános településfejlesztési célok

3.§
(1)
Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2)
Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló) illetve a komposztálásra alkalmatlan (vírusos,
baktériumos, gombás, egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(3)
Az avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, kizárólag péntek és szombati napokon 7,00 és 19,00 óra közötti időszakban végezhető abban az esetben, ha a kijelölt napok nem esnek ünnepnapra.
(4)
Az országosan elrendelt általános tűzgyújtás tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését,
szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- járdák karbantartása, szükségszerű javítása, további építése a külső buszmegállóig (Türje felé eső szakaszon);
- utak felújítása, építése, (Petőfi S. utca; biztonsági sávelhúzás a település bevezető útjain, Apsamajorhoz bejárati út készítése);
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása
- szennyvízkezelés megoldása (egyedi/hálózatos szennyvíztisztító kislétesítményekkel),
- a település egész területén szépüljenek az utcák fásítással, dísznövények ültetésével.
Közfeladatok
A Képviselő-testület fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését,
mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő
feladatokat látja el:
- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség
szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó (települési támogatás) rendeletét.
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
a) rendkívüli átmeneti segély,
b) temetési segély,
c) köztemetés,
d) közgyógyellátás,
e) szociális és nyári gyermekétkeztetés,
f) házi segítségnyújtás,
g) családsegítés,
h) falugondnoki szolgálat.

4.§
(1)
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti
hulladékot előzetesen szárítani kell, és az eltüzelés folyamatosan kis adagokban történhet.
(2)
Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(3)
Az égetendő hulladék kommunális illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer és ezek maradékai)
hulladékot nem tartalmazhat.
(4)
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz,
pernye ne álljon fenn.
(5)
Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén.
(6)
Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(7)
A tűz őrzéséről, állandó felügyeletéről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése meggátolható és a tűz eloltható.
(8)
Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal
meg kell szűntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
(9)
Az avar és a kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

Értesítés

Önként vállalt feladatként határozatlan időre biztosítani kívánja a házi segítségnyújtó jelzőrendszeres hálózat
költségeinek átvállalását a jogosultak részére.
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági
program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
- Társulásban látja el a védőnői ellátást, orvosi és az orvosi ügyeletet.
- Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015.11.01-től a
háziorvosi ellátást Dr. Wiederschitz József háziorvos látja el.
RENDELÉSI IDŐPONTOK:

Közművelődés területén elsődleges a könyvtári ellátás biztosítása, a rendszeres nyitva tartással. A Közösségi
Házban programok szervezése, rendezése.
A település képviselő-testülete a útjára indította az évenként megrendezésre kerülő Falunapot és Elszármazottak találkozóját.
Továbbiakban is szeretnénk megtartani községünkben évente a Télapó ünnepélyt, a Nyugdíjas napot, és a
Gyermeknapot.
Ezek a rendezvények a szórakozás mellett a falu közösségét is formálják, összekovácsolják.

Hétfő:		
ÓHID		
8:00 – 10:00 Nővér
Kedd:		
SZALAPA
11:00 – 12:00 Nővér
				12:00 – 13:00 Rendelés
		
ÓHÍD 		
13:00 – 14:30 Rendelés
Szerda:
ÓHÍD 		
8:00 – 10:00 Nővér
Csütörtök:
MIHÁLYFA 11:00 – 12:00 Nővér
				12:00 – 13:00 Rendelés
		
ÓHÍD		
13:00 – 14:30 Rendelés
Péntek:		
ÓHÍD		
8:00 – 10:00 Nővér
			
TÜRJE Orvosi rendelő (Türje, Szabadság tér 16.)
Hétfőtől-Péntekig 7:00 – 10:00 óráig, Tel: 83/556-003
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Falunap
Hagyományosan idén is megszerveztük falunapunkat, melyet 2015. augusztus 22 – én tartottunk. Mi
szervezők már 8 órakor elkezdtük a készülődést,
hogy 14 órára, mire a programok kezdődtek minden rendben legyen. Örömmel vettük tudomásul,
hogy idén 5 csapat indult a falunapi főzőversenyen.
A nyertes egészben sült kacsát készített, mellette
pörköltet, süteményeket és mindent mi szem szájnak ingere volt. Így idén Szabó Melinda vitte el a
győztesnek járó díjat és az oklevelet. 14:30-kor az Ifi
Óhíd és Szalapa csapata mérkőzött meg egymással,
ezzel mintegy megnyitva a falunapi focirangadót.
Ezt a mérkőzést a felnőtt csapatok rangadói követték, többek között Sümeg, Óhíd, Várvölgy, Szalapa
és Szalapa II mérte össze tudását. A legjobbnak
Óhíd csapata bizonyult, ezért pedig egy tálca sör
volt a jutalmuk. Ezt követően sor került a teke pálya
avatására, majd az összecsapásra. Közel 30 fő jelentkezett, hogy megmérkőzzenek, a legjobbnak pedig
Pál Dezső bizonyult, akinek ezúton is gratulálunk.

Gyermeknap és Ifjúsági Klubavatás

A sport rangadók között, pedig a rögtönzött színpadon fellépet Mutyi bohóc, aki humorával, kedvességével elvarázsolta a gyerkőcöket, a felnőtteket pedig
megtornáztatta. Mutyi bohóc műsorába vendégeskedett a Broadway Táncegyüttes Sümegről, akik tehetségükkel ejtették rabul a nézőközönséget. Ezt követően
a Mihályfai Dalkör színesítette falunapi programunkat, mellyel minden évben mosolyt csalnak a nézők
arcára.
Településünkön már hagyománnyá vált Szalapáért
díjat idén Renczes István kapta. Gratulálunk az elért
eredményhez és a falu nevében is köszönjük a munkáját.
Az este sztár vendége Lórán Barnabás azaz Trabarna,
a Showder Klub fellépője volt. A majd egy órás műsora alatt, szem nem maradt szárazon a nevetéstől :)
A tombola sorsolás után pedig a báli zenét a Royal
Band szolgáltatta.
Ezen programjaink mellett napközben ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérést biztosítottunk, a Vöröskereszt jóvoltából. A gyermekeket egész nap légvár
és óriáscsúszda szórakoztatta, és ingyenes csillámtetoválásra is lehetőség volt a sátor alatt.

2015.05.30 – án tartottuk meg az Önkormányzat szervezésében a gyermeknapot. A programot buborék showval kezdtük, ahol ember nagyságú buborékokat készítettek nekünk. Egy kis bemutató után a gyerekek is kipróbálhatták és több – kevesebb sikerrel ellesték az óriás buborékok készítésének csínját-bínját. 11 órától Mutyi
bohóc szórakoztatta produkciójával a kicsiket és a nagyokat egyaránt, a show zárásaként pedig minden gyermek kapott lufit. A műsorok után megvendégeltük a gyermekeket zsíros kenyérrel, majd a délután folyamán
tánccal, sorversennyel, versírással és focival ütöttük el az időt. Természetesen nem maradhatott el a cukorkaeső és az édesség osztás sem. Este 5 órától tartottuk az Ifjúsági klub avató bulit. A Kuti házat újítottuk fel a
fiatalok számára, melyet Volner Edit néni hagyatékából sikerült megvalósítani.

Az estét beszélgetéssel és szalonnasütéssel kezdtük, melyet hajnalig
tartó ping - pong bajnokság követett. Az Ifjúsági Klub nyitva tartását és házirendjét az ajtón olvashatjátok. A klub vezető Hosszú Dávid
(0630/553-0131) és Volner Lajos (0630/995-3437). Náluk igény szerint is lehet jelezni, hogy mikor legyen nyitva az Ifjúsági Klub illetve,
hogy milyen programokat szeretnétek megvalósítani az Ifi klubban.

FELHÍVÁS
A Szalapai Szociális Szövetkezet által termelt hidegen sajtolt olajok vásárlására van lehetőség!
Az eljárásnak köszönhetően az általunk előállított olajok ásványi anyagokban és vitaminokban gazdagok.
Termékeinket az Önkormányzat irodájában és a Szövetkezet Boltjában lehet vásárolni.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni a segítséget, legfőképp azoknak akik
önzetlenül segédkeztek és felajánlásokat tettek!
Köszönjük! :)
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Tájékoztatás pályázat elutasításáról

Szociális Tűzifa

Szalapa Község Önkormányzata 2015-ben is pályázott a Szociális Földprogramra. A pályázat idén az
új bírálati szempontok miatt elutasításra került, így
a programban igényelt állatok, vetőmagok, palánták,
eszközök nem kerülhetnek beszerzésre.
Az önkormányzat így egyéb pályázat útján próbál
segíteni a helyiek igényein.

Szalapa Község Önkormányzata idén 711. 200 Ft
támogatást nyert el pályázat útján. Lehetőségünk
lesz arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a rászoruló családok részére ismételten tűzifát biztosítsunk.
A kérelmezés módjáról és egyéb információkról a
lakosságot a későbbiekben tájékoztatjuk!

Kiss Csaba
polgármester

AKCIÓ A SZÖVETKEZETI BOLTBAN!!!
A Szalapai Szociális Szövetkezet 2015. július 11–én nyitotta meg élelmiszer és vegyi áru boltját a Petőfi utca 3
szám alatt. Ennek megvalósítását tagi kölcsönnel és a TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-20130562 jelű pályázattal valósítottuk meg. A megnyitásra rengeteg akcióval készültünk vásárlóink számára. A Szövetkezeti Bolt (Petőfi u.
3.) 2015. 11. 01-től, 2015. 11. 30- ig újabb akciót tart. Az akcióban újból alapvető élelmiszerek és vegyi áruk
árát csökkentjük. Az előző akció sikerére való tekintettel továbbra is fennáll az a lehetőség, hogy amennyiben
az akció időtartama alatt rendel felírásra kenyeret vagy pékárut, úgy azt akciós áron biztosítjuk az Ön számára
garantáltan 2015. december 31–ig. A boltban az akciós termékeken felül, továbbra is kedvezményes áron vásárolhatnak az önkormányzat által termesztett zöldségféléket (sárgarépa, burgonya, csicsóka, cékla stb.) is.
AKCIÓ!
Áru megnevezése

Boltunk hétfő és csütörtök délután is nyitva tart, továbbá reggel 6:30 órától már
friss pékáru várja kedves vásárlókat.
A boltban frissen főzött kávé kapható.
Hétköznapokon, a készleten lévő
- nem előre felírt - pékáru 17:00 órától,
40% kedvezménnyel vásárolható.
Továbbra is várjuk minden kedves régi és
új vásárlóinkat is!
A Szövetkezeti Bolt nyitva tartása:
Hétfő–péntek: 6:30 – 12:00, 14:30 - 17:30,
Szombat:
6:30 – 11:00
Akciónk nem vonatkozik a szövetkezet
rendezvényen történő árusítására!

SZALAPALAP

1 kg Gróti fehér kenyér		
0,5 kg Gróti félbarna kenyér		
0,75 kg Gróti teljes kiőrlésű kenyér
1 db Gróti zsemle, kifli		
Ízes levél				
Zsemlemorzsa				
1 kg Szatmári liszt			
1 liter Mlieko UHT tartós tej		
Hole habtejszín			
400g Pápai darált sertés löncs		
1 kg Sága Sajtos-Füstölt felvágott
Vegyes vágott savanyúság		
Krémmel töltött ostya több íz		
Pickwick teák				
Fanta 0,5 liter				
1,75 liter Coca – Cola			
250g Tchibo Kávé			
Wc papír 10 tekercses			
Silan öblítő				
Jar mosogató				
Domestos (sárga, zöld)		
Légfrissítő				
6

Akciós ár
nov. 1-től
252 Ft
139 Ft
239 Ft
23 Ft
75 Ft
179 Ft
105 Ft
149 Ft
269 Ft
299 Ft
1700 Ft
261 Ft
247 Ft
327 Ft
203 Ft
405 Ft
419 Ft
405 Ft
575 Ft
327 Ft
437 Ft
243 Ft

Akciós ár
szöv. tagoknak
240 Ft
132 Ft
228 Ft
22 Ft
72 Ft
170 Ft
100 Ft
142 Ft
256 Ft
284 Ft
1619 Ft
248 Ft
235 Ft
311 Ft
193 Ft
385 Ft
398 Ft
385 Ft
546 Ft
311 Ft
415 Ft
231 Ft
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