
7 évfolyam / 4. szám 

 

 

2015. december 

 

 

„Csendes éj, drága Szent éj 

mindenek álma mély. 

Nincs fent más csak a drága szent pár, 

várja gyermekük alszik-e már. 

Küldj le rá álmot nagy ég, 

küldj le rá álmot nagy ég. 

Csendes éj, drága Szent éj 

örvendj szív, bízva kérj! 

Isten gyermeke áldva néz rád, 

hív az óra, amely víg reményt ád. 

Jézus a Földre le szállt, 

Jézusunk Földre leszállt. 

 

Csendes éj, drága Szent éj 

pásztornép gyorsan kélj! 

Halld az angyali állelúját, 

száll itt zengve a távolon át: 

Üdv hozó Jézusunk él, 

üdv hozó Jézusunk él!” 

 

Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok: 

„ Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket!” 

Kiss Csaba 
polgármester 

 

 



Tájékoztató 

-  a 2015.11.30-án tartott közmeghallgatásról - 
 
Kiss Csaba polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd megnyitotta a közmeghallgatást.  
Első napirendi pontban a polgármesterúr 
beszámolót tartott a 2015. évben végzett 
képviselő-testületi tevékenységről.  
Második napirendi pontban a lakossági 
bejelentések, észrevételek következtek. A 
képviselő-testület mindenekelőtt a jövőbeni 
szennyvíz hálózat kiépítésével kapcsolatosan várta 
a résztvevők kérdéseit, hozzászólásait. Szó esett 
még többek közt a lomtalanításról, a közterületek 
még esztétikusabbá tételéről, illetve a temetővel 
kapcsolatos további teendőkről is. Nyírő József 
fenyőfa gerendát ajánlott fel az Önkormányzat 
számára, melyből elkészítésre kerülhet az új „nagy 
kereszt”. A felajánlást ezúton is köszönjük!  
A képviselő-testület a jövőben is szem előtt tartja 
a lakosság észrevételeit, igényeit és mindent 
megtesz azért, hogy a lehetőségeihez (anyagi 
lehetőségeihez) mérten kielégítse azokat. Kiss 
Csaba polgármester megköszönte a résztvevők 
jelenlétét és egyéb felvetés, kérdés híján az ülést 
berekesztette. 
 
 

Szociális tűzifa program 

Szalapa Község Önkormányzatának képviselő-
testülete meghozta döntését a szociális tűzifa 
programhoz kapcsolódóan.  
 

 
Pályázati forrásból 40 m3 tűzifa, az Önkormányzat 
felajánlásából 4 m3 tűzifa kerül kiosztásra. Így 44 

háztartás fog - várhatóan jövő év elején - 1 m3 

tűzifához jutni. A jogosult háztartások a 
határozatok kézhezvételéről, illetve a tűzifa 
házhoz szállításának időpontjáról a későbbiekben 
kapnak tájékoztatást. 
 
 

Felhívás 

- szociális gondozónő helyettesítésére - 
 
Türje, Batyk, Dötk, Pakod és Szalapa Községek 
Szociális Önkormányzati Társulás - Szalapa 
községben a szociális gondozónő helyettesítésére 
társadalmi megbízatásban gondozónőt keres.  
 

 
 

Jogviszony: határozatlan időtartamú társadalmi 
megbízatás 
 
Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés alkalmi 
jelleggel – szociális gondozónő helyettesítésére 
(távollét idejére)  
 
Munkavégzés helye: Szalapa község közigazgatási 
területe 
 
A feladat kötetlen munkaidőben, (akár főállás 
mellett), az ellátottak igényének figyelembe 
vételével, velük egyeztetve végezhető. 
 
További felvilágosítás: Szalapa Község 
Önkormányzat polgármesterénél, illetve a Türjei 
Közös Önkormányzati Hivatalnál a 0683/356-042 
telefonszámon.

 

 



 

Idősek Napja és Mikulás

 
Az elmúlt években már hagyománnyá vált Idősek 
Napja és a gyermekekhez érkező Mikulás az idei 
évben sem maradhatott el kicsiny falunkban! 
 

2015. november 14. – Idősek Napja 
 
Mint mindig, most is szép számmal gyűltünk össze 
az Idősek Napján, melynek idén a Kultúrház adott 
otthont. 
 

 
 
A polgármester úr szívélyesen köszöntötte a 
megjelenteket. 
Külön köszöntötte Viola Lajosnét, aki immár 50 
éve Szalapa község könyvtárosa. Ezúton is 
köszönjük eddigi kiemelkedő munkásságát!  
 

 
 
Kívánunk neki a továbbiakban is jó egészséget! 
 
Ezután Kiss Csaba a Szalapai Szociális Szövetkezet 
növénysajtoló üzemében készült olajok jótékony 
hatásairól tartott előadást, mely után a részt-
vevőknek lehetősége volt ezek megkóstolására is. 
 

 
A jóízű ebédet követően a hévízi Új Színpad 
Kulturális Egyesület mutatta be a Kabaré Kavalkád 
2.0 című műsorukat. A több jelenetből álló majd 
egy órás előadás alatt szem nem maradt szárazon 
a nevetéstől. 
 

 
 
A délutánig tartó beszélgetést követően mindenki 
jó kedvűen, egy élménnyel gazdagabban tért haza. 

 
2015. december 05. – Mikulás 

 
Mint mindig, most is vártunk. Igen vártunk. Kicsik 
és nagyok. Mindenki. 
 

 
 
Szerencsére most sem hagytál minket cserben 
Télapó. Nagyon hosszú és fárasztó útról érkeztél. 
Ráadásul még a nehéz zsákodat is cipelned kellett. 
És mégis itt vagy. Sohasem felejtesz el minket. 
Sohasem felejted el azokat az izgalomtól, 
várakozástól, félelemtől csillogó szempárokat. 
Reméljük, hogy jövőre sem feledkezel meg rólunk! 
Köszönjük, hogy itt voltál! 



 

 

 

 

„Itt állunk az újesztendő piros hajnalánál, 

Vajon együtt leszünk még az alkonyatnál? 

Ebben az újévben merre vezet életünknek útja, 

Tövisek közt, vagy virágok közt, csak az Isten tudja. 

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet, 

Őrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsiny fészket! 

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt, 

Adjon Isten mindnyájunknak boldog újesztendőt!"  

 

 

 
Szeretettel meghívlak, az év végi szilveszteri Partyra!  

Ezúttal ismét az Ifi club ad helyet a bulinak. Szokott formában batyus jelleggel, szívesen 
látlak egy jó kis bulira.  

Külső terem lepakolási lehetőség, belső terem tánctér  
Kapunyitás 20 órakor. 

 
Díszítés: 30.-án (Szerda) 14:00 órakor 
Takarítás: 1.-én (Péntek) 13:00 órakor 

(Jól jön a segítség!!!) 

Kezdjük együtt az Új évet! 
 

Tanai Gyula 
szervező 

 
 
 


