
 
ÁRPÁSI ÚJSÁG 2017 . december 

Árpás község Önkormányzatának időszaki kiadványa 

 
 Kedves Árpási Lakosok! 

 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja 

eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk 

azoknak, akik fontosak 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. Figyeljünk arra, hogy 

a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is 

megmaradjon bennünk. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne 

legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek! 

Árpás község Képviselő-testülete nevében kívánok a falu minden lakójának áldott karácsonyt, 

békés, boldog, eredményekben gazdag új évet! 

Kívánom, hogy az elkövetkezendő 2018-as esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás 

jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást! 

 

Kedves Árpási Polgárok! Betegségem már július hótól akadályozta munkámat, szeptember 27-én 

egy súlyos szívműtéten estem át. Ezúton köszönöm meg mindenkinek támogató munkáját, 

köszönöm javaslataikat, bíráló és építő kritikájukat.  

Tisztelettel: 

                   Szabó András polgármester 

 
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi helyzetéről, költségvetéséről, fejlesztéseiről, jövő évi 

elképzeléseiről 
Ismét beköszöntött a tél, eltelt egy esztendő. Engedjék meg, hogy beszámoljak Önöknek a 2017-es 

évről. 

2017. évben két fő dolog jellemezte Önkormányzatunkat: a pályázatok éve és a „szociális 

támogatások a lakosságnak éve”. 

 

Idén hat pályázatot adtunk be:  Első világháborús emlékmű felújítására, februárban, melyről a 

pozitív döntést októberben kaptuk meg, 2018 évben kezdjük a felújítást 

A közmunkaprogram folytatására szintén sikerrel pályáztunk. Az orvosi rendelő felújítására idén 

kétszer adtunk be pályázatot, végül a szeptemberi pályázatunk kapott zöld utat, így 2018. január 

folyamán végre megkezdhetjük az orvosi rendelőnk korszerűsítését.  A munka megkezdéséről és 



várható befejezéséről a hirdetőtábláinkon és a rendelői fali újságon is tájékoztatást adunk.  Az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására is adtunk be pályázatot, májusban, és novemberben. A 

májusi pályázat eredményeképpen több mint 800 ezer forinttal javult költségvetésünk mérlege.  

A START közmunkaprogramról: 

Árpás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2017-2018-as évi Járási Startmunka 

Mintaprogramra 2016. végén. A pozitív minősítést követően 2017. március 1-jén kezdődött el a 

mezőgazdasági tevékenység. A vetemények vertikuma szinte teljesen megegyezett az előző 

évekhez hasonlókkal, úgy mint burgonya, káposzta, paprika, paradicsom, stb.  Az előző évben 

kialakított kültéri zöldség előkészítő fontos része a munkálatoknak, hiszen ott tisztítjuk meg és 

daraboljuk fel azokat a zöldségféléket, melyek tovább feldolgozásra, savanyításra kerülnek. A 

program lefolytatásához önkormányzatunk bruttó 12.436.004,- Ft-ot kapott, melyből a dolgozók 

bére 7.601.832,- Ft,  a beruházási költség 4.834.172,- Ft összeget képviselt.  A program keretében 

beszerzésre került egy talajmaró (bruttó 508.000,- Ft) és egy traktor (bruttó 2.975.000,- Ft) .  

Néhány szó a költségvetés alakulásáról 

A képviselő-testület a 2017. évre szóló költségvetését 25.619.515 Ft bevétellel és kiadással fogadta 

el, mely közel 5 millió Ft-al magasabb a tavalyi költségvetési főösszegnél. A költségvetés év 

közben a többlettámogatások miatt többször módosult jelenleg : 42.848.384 Ft a költségvetési 

főösszeg. 

A 2017. évi bevételek a költségvetésben elfogadott ütemezésben időarányosan folynak be.  

Miért a szociális ellátások éve? 

A képviselő-testület a márciusi ülésén új szociális rendeletet fogadott el, mely jelentős mértékben 

megemelte az önkormányzat által adható juttatások összegét. Van olyan ellátás, ahol 300%-

szorosára emeltük a támogatás (újszülöttek támogatása, temetési segély). 

Ezzel lehetővé tettük, hogy az arra rászorultak valóban jelentős anyagi segítséget kaphassanak, 

amennyiben az élethelyzetük úgy alakul és megfelelnek jövedelmi viszonyaik. 

Jövedelemtől függetlenül támogattuk az iskolakezdést, óvodakezdést, valamint a nyugdíjban vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is. 

A település honlapja a www.arpas.hu weboldal, ahol a jogszabályokban kötelezően előírt tartalom 

megjelentetésén túl bemutatjuk településünket a honlapra látogatók számára. 

Közművelődés: 

A 2017-os évben is törekedtünk arra, hogy nemzeti ünnepeinket méltón ünnepeljük meg, melyben a 

Kisfaludy Károly ÁMK Mórichidai Tagintézményének diákjai idén is közreműködtek. 

Lehetőségeinkhez mérten a helyi civil szervezeteket is támogattuk, akik a falu összes rendezvényén 

segítségünkre voltak. Falunap, Idősek Napja stb.  

A könyvtári feladatfinanszírozásból több színvonalas programot láthattunk, hallhattunk. Megújult 

könyvtárunk, Vados Piroska könyvtárosunk vár minden kedves látogatót.  

 

 
 

 

Összességében az önkormányzat sikeres évet zár, erőforrásait jól tudta felhasználni. 

Az önkormányzat jövő évi tervei 



1. Továbbra is legfontosabb az önkormányzat zavartalan működtetése, a közös intézmények 

zavartalan fenntartása. 

2. A START közmunkaprogramot folytatjuk, lehetőség szerint tovább bővítjük. 

3. LEADER pályázat benyújtása az önkormányzat épületének felújítására 

4. Első világháborús emlékmű felújításának megvalósítása 

 

Az Árpási Faluvédő Egyesület köszöntője 

 

Szeretettel üdvözlöm kis falunk minden lakosát, nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatok arról, 

hogy működik az a civil szervezet, amelyet 2011 decemberében azért hoztunk létre, hogy a már 120 

éve működő Tűzoltó Egyesület, a 25 éve működő nyugdíjasklub egy olyan bíróságon bejegyzett, 

adószámmal bíró egyesület keretei között tudjon tevékenykedni, amely lehetővé teszi állami 

források bevonását. Az Egyesület Árpás Község Önkormányzatával szorosan együttműködve 

dolgozik. Szeretnék beszámolni néhány sikeres ünnepről, megemlékezésről. 

Sokat jelent, hogy van könyvtárunk, melynek kapcsán komoly segítséget kapunk a megyei 

könyvtárprogram keretében a Dr Kovács Pál Megyei Könyvtár, és Közösségi tér szakembereitől. 

Rendezvényajánlást adtak, és programjaink finanszírozását vállalták  

Legfőbb törekvésünk, hogy a fiatalokat is bevonjuk tevékenységünkbe. Erre kiváló alkalom a 

Gyermeknap, melyet a szülök közreműködésével emlékezetessé tudtunk tenni. Szabóné Kovács 

Alice által összeállított kérdések Árpás múltjához és jelenéhez kapcsolódtak , Az artézi kúttól 

indulva több állomáson kellett a gyerekeknek tudásukról számot adni.     

 

 
 

A végcél a sportpálya volt, ahol körjátékok, különböző ügyességi próbák után következett a jól 

megérdemelt ebéd. Délután a Csemete Bábszínház két művésze, az előadásba a kis nézőket is 

bevonva aratott nagy sikert.   

Június 17-én ismét falunap. Akik ott voltak reméljük jól érezték magukat. Igaz nem voltak 

sztárvendégek, de a nyugdíjasklub énekkara, főleg a „Gedeon bácsi a nők bálványa” előadással, 

fergeteges sikert aratott.  

Június végén a Hangraforgó együttes két művésze látogatott el hozzánk, az ifjú közönségnek,  

számtalan hangszert bemutatva, gyermekdalokat tanítottak. 

Mivel a Derűs Alkony Nyugdíjasklub 25 éves jubileumát ünnepeljük végigolvastam a  négy kötet 

naplót, amelybe Kovács Aladárné, Ili tanító néni a klub alapító vezetője írta emlékeit. Csodálatosan 

szervezett, és aktív munka folyt, sok kirándulással színház látogatással, gyógyfürdőzéssel, az akkor 

még fiatal 55 - 65 éves tagokkal.  Ha végigtekintünk sorainkon  a tagok szinte nem változtak,,csak 

közben eltelt 25 év. Örülnénk, ha többen jelentkeznének klubunkba, melynek vezetése Kovács 



Sándor betegsége, és Sopronba költözése miatt változott. Jelenleg Kovács Csillával közösen 

próbálunk a hagyományoknak megfelelni.    

Augusztus végén az Önkormányzat támogatásával Budapestre látogattunk  

 

 
Legfőbb célunk az Országház megtekintése volt. Mivel olyan jól sikerült, elhatároztuk, hogy 

ezentúl minden évben szervezünk egy ország megismerő kirándulást. A finanszírozás forrása a 

személyi jövedelemadókból felajánlott 1%. A 2015 évben felajánlottból finanszíroztuk az 

országházi belépőket,és most is megérkezett az egyesület számlájára a 2016. évi felajánlásokból    

83 371 Ft. Nagyon köszönjük. 

     

 
 

„ÁDVENT VAN, S ÁTJÁRJA A LELKEM A SZERETET ÉS AZ EMLÉKEZÉS. 

RÁJÖVÖK ISMÉT – TÁN EZREDSZER – HOGY SZÉPEN ÉLNI GYAKRAN TÚL KEVÉS. 

SZERETNI SZÓBAN ÉS TETTEKBEN, HINNI, REMÉLNI SZÜNTELEN. 

TÁPLÁLNI KELL MOSOLLYAL, ÖLELÉSSEL, HOGY EMLÉKED HIBÁTLAN LEGYEN.” 

Advent utolsó vasárnapja december 24-e az idei évben, de mi az utolsó gyertyát december 22-én 

délután 4 órakor meggyújtjuk Ünnepi gondolatait elmondja Bakay Beatrix evangélikus  

lelkészasszony.  Előtte 2 órai kezdettel karácsonyváró ünnepségünket tartjuk. A Holle Anyó színház 

előadásával kedveskedünk a gyermekeknek.  

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új esztendőt, Jó szerencsét, minden kedves 

falutársamnak. 

Dr. Olgyay Lászlóné, Éva  

egyesületi elnök 
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