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Úgy határoztunk, önkormányza-
tunk nyitott könyvként, jelen eset-
ben újságként működik majd a
lakosok felé. Ezért tartja most kezé-
ben a tisztelt olvasó és tisztelt lakos
ezt a községi kiadványt. Úgy gondol-
juk, hogy ezzel a negyedévente meg-
jelenő újsággal egy új korszakot
nyitunk, és átadjuk az embereknek
azokat az információkat, amelyek fe-
lett a mindennapokban elsiklanak,
vagy éppen másként gondolnak. 
A tisztánlátás a cél, hogy tudják az
emberek, miként is működik az ön-
kormányzat, milyen munka folyik a
községházán és természetesen a köz-
ségben. A három havonta megjelenő
községi újságban nyomon tudják a
lakosok követni a történéseket, új
információkat kapnak a község fej-
lődését illetően. Nem utolsó szem-
pont, hogy a falu krónikáját hosszú
évek óta senki sem vezeti. Ez a kiad-
vány pedig ezt is pótolja, hiszen az
évente négy alkalommal megjelenő
újságot bekötve és végig olvasva az
ember – legyen akár falubeli, vagy
más községben élő – megismerked-
het községünk évi történéseivel.
Tehát kordokumentum is, mert
nem csak a ma emberének, de a jövő
generációjának is üzen. Ami pedig
még nagyon fontos, hogy az újság
minden háztartásba ingyen jut majd
el.

Miklós Ferenc 
polgármester 

Itt az idő...Itt az idő...

Miért dönt valaki úgy, hogy beleül a
polgármesteri székbe és a vállára veszi
egy egész falu ügyeit, gondjait, bajait?
• Számomra fontos a pontosság az élet
minden területén. 2010-től polgármes-
terré választásomig voltam a szapi sport-
szervezet elnöke és önkormányzati
képviselőként is működtem. Elégedett
ember vagyok, és rendezett családi háttér-
rel rendelkezem, ami szerintem nagyon
fontos tényező a polgármesteri hivatás el-
látásához, mert csak így lehet példásan és
hitelesen képviselni egy falu lakosságát.
Polgármesternek pedig azért indultam,
mert tenni akarok a szülőfalumért, s így
talán többet tehetek, mint képviselőként.
Szeretném, ha ez a falu fejlődne, hiszen
most úgy fest, hogy a környező települé-
sekhez képest 30 éves lemaradásban va-
gyunk. Ezt a lemaradást pedig mihama-
rabb be kell hoznunk. Szívemet, lelkemet
beleadva szeretnék kialakítani egy boldog
és elégedett közösséget a faluban, hogy
megtudjuk teremteni együtt a jövőt.

Itt az idő, nyissunk új korszakot – hir-
dették a választások előtt minden la-
koshoz eljuttatott szórólapok. Kifej-
tené nekünk, mit ért ez alatt a szlogen
alatt?
• Fejlődés, változás, bizalom, igazság, át-
láthatóság, jövő, siker, új kezdet – ezek a
szavak sokat elárulnak terveimről, ezeket
szeretném beváltani, ezt takarja a szlogen

is. Úgy gondolom, magukba foglalnak
minden fontos dolgot, ami szükséges a
falu jövőjének megteremtéséhez. Azzal
mindannyian tisztában vagyunk, hogy
2014 végétől egy új választási ciklus vette
kezdetét, ami négy évre szól. Önöktől, a
választóimtól 2018-ig kaptam felhatal-
mazást, hogy a megválasztott önkor-
mányzati képviselőkkel egyetemben
beváltsuk a hozzánk fűzött reményeket.
Azt pedig leszögezem, mindent megte-
szünkk majd azért, hogy ez így is legyen. 

nyissunk új korszakotnyissunk új korszakot
Miklós Ferenc a 2014-es önkormányzati választásokon a voksok többségét
megszerezve lett a község első embere. A 32 éves fiatalembernek nem ide-
gen az önkormányzati munka, hiszen az előző négy évet képviselőként
töltötte, így beleláthatott a helyi politikába. Saját bevallása szerint, egyik
legjobb tulajdonsága, hogy nem ismer lehetetlent, s ezt a település fejlő-
dése érdekében be is fogja vetni. Eddig megvalósított terveiről és a jövőbeli
elképzeléseiről beszélgettünk.

Folytatás a 6-7. oldalon

Miklós Ferenc polgármester
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Húsvétváró az ünnep előttHúsvétváró az ünnep előtt
Március utolsó szombatján, 28-án
délután a helyi kultúrházban húsvét-
várót tartottak. Első alkalommal,
rendhagyó módon került megrende-
zésre ilyen rendezvény a községben. 
A kezdeményezők szeretnének ezzel
hagyományt teremteni.

A szervezők a kicsi gyerekektől egészen
a nagyszülőkig sok szeretettel várták az
érdeklődőket. Belépőnek egy-két darab
kifújt tojást kértek. A programban a ha-
gyományokhoz híven szerepelt a húsvéti
dekorációk és díszek készítése, tojásfes-
tés, illetve húsvéti tojás keresése az ud-
varon. A díszek és dekorációk készíté-
sébe nemcsak a gyerekek, de a szülők és
a nagyszülők is bekapcsolódtak, majd az

itt elkészített díszeket haza is vihették.
A szervezők a községi hivatal udvarában

elrejtettek különféle csokiból készült
nyuszikat és tojásokat, amelyeket a gye-
rekeknek kellett megkeresni. Szerettek
volna még egyéb kültéri programokat is
szervezni, de a hideg és szeles időjárás
meghiúsította ezeket a terveket, így a
kultúrház termében folytatódott tovább
a szórakozás. Készültek még ajtódíszek
és gipszből öntött húsvéti motívumok,
de mindezek mellett lehetett kifestőzni
és tojást festeni. Maradandó emlék egy
előre elkészített nagy méretű húsvéti
rajz volt, amin minden résztvevőnek
legalább egy részt ki kellett festenie. 
Ezt az aláírásával mindenki meg is pe-
csételte. 
   A kellemesen eltöltött húsvétváró re-
mélhetőleg jövőre újra megismétlődik.
A szervezők legalábbis ígéretet tettek
erre.                                               (sk)

A foglalkozások egyaránt zajlottak bent...

...és kint is

A Vöröskereszt A Vöröskereszt 
helyi szervezete helyi szervezete 

meghív minden kedves meghív minden kedves 
érdeklődőt érdeklődőt 

és jótékony lelket és jótékony lelket 
az áprilisi véradásra. az áprilisi véradásra. 

Hol: szapi kultúrház
Mikor: április 25-én 8.00-kor

Április

25.
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Néhány fa kivágására azért
volt szükség a község terü-
letén, mert több elörege-
dett már és veszélyeztette a
lakosságot, az ingatlano-
kat, valamint a temetőben
a sírokat is. A munkála-
tokra főként a tó körül és
a sírkertben volt szükség.
Több esetben a lelógó ágak
a villanyvezetékeket is ve-
szélyeztették. Akiknél ez a
probléma állt fenn, és je-
lentették, azoknak segítet-
tünk eltávolítani a ve-
szélyes faágat. Ha megtör-
ténik a baj, az a községet
terheli a felelősség, ezért
megelőzve azt, a fák kivá-
gásra kerültek. A munká-
latokat az erdészettel
egyeztette a község. „A ki-
vágott fák helyett ülte-
tünk, persze meggondol-
juk, milyen fajtát. Inkább
olyat szeretnénk, ami nem

nő magasra és lehet irányí-
tani a növekedését. 
A munkát az erdészet vé-
gezte azzal a feltétellel,
hogy a nagyobb rönköket
elviszik. A vastagabb ága-
kat az aktivációs mun-
kások összerakták, és
amivel tüzelni lehet, azo-
kat pedig az egyedülálló

nyugdíjasok kapták meg,
hogy fűteni tudjanak vele
a téli időszakban” – nyilat-
kozta Miklós Ferenc pol-
gármester. A községi
önkormányzat minden al-
kalmat kihasznál, hogy tá-
mogassa a nyugdíjasokat,
így ezzel is segít nekik.

(–dor)

Fakivágások a községbenFakivágások a községben

Biztosan többekben felmerült már a
kérdés, miért is van feltúrva a község
Fő utcája. Hogy elejét vegyük a szó-
beszédeknek, eláruljuk, milyen
munkálatok  zajlanak éppen. 

„Ami jelenleg zajlik, a régi vízvezeték-
cső cseréje. Egy elavult csőről beszé-
lünk, amit a Nyugat-szlovákiai Vízmű-
vek dunaszerdahelyi kihelyezettsége
önköltségen kicserél. A Fő utca egy
szakaszán folyó munkálatok során az
egész rendszer harminc százalékának a
cseréje valósul meg, a többi már fel van
újítva. Nagyon kevés helyen van még
régi vezeték, de idővel azok felújítása,
illetve cseréje is megtörténik” – ecseteli
Miklós Ferenc polgármester. 
  A munkálatok előkészítése során fel-

merült még egy probléma, mégpedig
az, hogy akad, ahol 2-3 ház vízórája is
egy vízmérőhelyen, vagyis vízsaktában
van. Ezt a problémát is orvosolni kell,
mégpedig új vízmérőhelyek kialakítá-

sával minden háznál. Ezáltal minden-
kinek lesz saját vízórája a saját telkén.
„A lakosok költsége annyi, hogy a sak-
tát előkészítsék. Ha az út alatt kell
fúrni, vagy egyéb munkálatokat vé-
gezni, ami a vezeték behúzásával jár,
azt a vízművek végzik el. A község arra
törekszik, hogy mindenben segítse a la-
kosokat, ha nem is anyagilag, de min-

dent megteszünk azért, hogy meg-
könnyítsük a munkálatokat” – közli a
polgármester. 
  A járdák elkészítését, felújítását szin-
tén a vízművek finanszírozza. A fel-
túrt szakaszon végig új aszfaltréteget
kapnak a régi járdák.                         
                                                  (–al)

Miért van feltúrva a Fő utca?Miért van feltúrva a Fő utca?

A Fő utcán még mindig zajlanak a munkálatok

A kivágott fák helyett újakat ültetnek majd 

JubilánsokJubilánsok
köszöntéseköszöntése

Ezúton is szeretnénk köszön-
teni azokat a lakosainkat, akik
2015 első negyedében jubilál-
tak:

• Sárkány Augusztín 70 éves

• Lukacsek Szeréna 80 éves

• Vass Elvíra 80 éves

• Vida Ilona 75 éves

• Csicsay Imre 80 éves

• Bartalos Elemér 70 éves

• Busánszky Vince 70 éves

Sok boldog születésnapot és
hosszú életet kívánunk nekik!



R i p o r t4 2015

Tavaly év végén Miklós Fe-
renc újonnan megválasztott
polgármester kérte fel Soós
(Tóth) Kingát a kulturális
rendezvények fellendítésére
és azok megszervezésére.
Azóta több fellépésük is
volt, s nem csak helybéli
gyerekek csatlakoztak a
kulturális kezdeményezés-
hez, de a szomszéd közsé-
gekből is akadnak érdek-
lődők. 

Soós Kinga szívesen állt a fel-
adat elé, nem sokat gondol-
kozott a felkérésen. „Amikor
tavaly felkért a polgármester
úr arra, hogy próbáljam meg
egy kicsit a kulturális életet a
faluban fellendíteni, nagy
örömmel fogadtam és elvál-
laltam e nemes feladatot. Pe-
dagógus vagyok, van némi
tapasztalatom ezen a téren, és
természetesen szeretek gyere-
kekkel foglalkozni, így nem
idegen számomra a feladat
megvalósítása. A polgármes-
ter úr felkérése után munká-
hoz láttam. Először  is
segítőkre volt szükségem.
Zsemlye Etela személyében
találtam rá az egyikre, aki a
mai napig agilis segítőm.
Természetesen több anyuka
is van, akik ha kell, rögtön
mindent félre téve jönnek és
segítenek, kiveszik részüket a

munkálatokból, előkészüle-
tekből. 
   Zsemlye Etela ötlete volt,
és szorgalmazta, hogy a Face-
book internetes közösségi ol-
dalon hozzunk létre egy
csoportot, amelynek neve 
Ifjúsági csoport. Nagyon jó
ötletnek tartottam, hisz a mai
elektronikus világban szinte
már elengedhetetlen kellék a
számítógép. Mint tudjuk a
mai gyerekek nagyon sokat
használják az internetet, érte-
nek is hozzá. Minden hely-
béli gyermeket meghívtunk
ebbe a csoportba egy virtuális
meghívóval és így hirtelen so-
kakhoz eljutott a csoport
híre, és így elkezdődött a te-
vékenységünk, munkálata-
ink” – mesél a kezdetekről
Kinga. 

A Facebook segít

Tehát bejelölték a gyerekeket
a közösségi hálón, akinek
nem volt oldala, annak a szü-
leit, nagyszüleit, így min-
denki értesült, illetve értesül
a hírekről. Nagyon gyorsan
elkezdték a munkát, ugyanis
a csoport november végén
alakult meg, a karácsonyvá-
róra pedig, ami december
13-án zajlott a községben,
már készültek. Itt kézműves
foglalkozásokat tartottak,
gipszből formákat öntöttek,

festettek, karácsonyfadísze-
ket, illetve ajtódíszeket készí-
tettek. Később, december
18-ra volt meghirdetve a
Coca Cola Mikulás, ami
Nagymegyerre érkezett, arra a
polgármester úr segítségével
buszt intéztek, majd elindul-
tak, s nem csak fiatalok, de
nagyszülők is csatlakoztak
hozzájuk. December 23-án
pedig következett a karácso-
nyi műsor. „Erre a műsorra
december elejétől folyamato-
san gyakoroltunk, heti három
alkalommal. Egészen az ovi-
soktól, tehát négy éves kortól
20 éves korig jöttek a szerep-
lők. A műsorban szavaltak és
énekeltek a gyerekek. Tudni
kell, hogy egy ilyen csoport
azonban nem csak a gyereke-
ket fogja össze, de a szülőket
is, akik nagyon sokat segítet-
tek a műsor szervezésében,
szinte minden munkából ki-
vették a részüket. Termet is dí-
szítettünk, voltak, akik
támogattak bennünket mind
anyagilag, mind pedig tárgyi
segítséggel. Tehát ki ahogy
tud, segít” – magyarázza a
csoportvezető. Olyan nagy si-
kere és beharangozója volt a
karácsonyvárónak, hogy a
műsorban 23-24 fellépő vett
részt. Ez pedig nem más, mint
gyönyörű közösségépítés.  

Rendezvények sora

Kinga elmondja, szerinte már
nagy szükség volt arra, hogy a
gyerekek is meg legyenek
mozgatva a faluban, mert egy
ideje nem voltak ilyen jellegű
megmozdulások. „Tagjaink
jelenleg a község összes gyer-
meke, de vannak köztük nyá-
radiak, balonyiak, vagy
messzebbről is, mert előfor-
dul, ami nagy öröm szá-
munkra, hogy a nagymama
elhozza az unokáját” –
mondja Kinga. A karácsony-
váró után a következő rendez-
vényük a maszkabál, a
„farsangi mulatság” volt, ahol
55 gyermek öltözött jel-
mezbe. Ott négytagú zsűri –
Miklós Ferenc polgármester,
Mézes Vivien az ifjúság köré-
ből, Berecki Edit a nyugdíjas
szervezetből és Csicsay Sán-
dor a sportszervezetből – bí-
rálta el a jelmezeket, de
könnyű dolguk biztosan nem
volt, ugyanis mindenki kitett
magáért. A legkisebbek egé-
szen 15 hónapos kortól jöt-
tek, a legidősebb pedig 24
éves volt. Az első három he-
lyezett díjat kapott, de az ösz-
szes résztvevő oklevelet vihe-
tett haza. Tombolák is voltak
biztosítva (a falu összes lakosa
– köszönet nekik), közel 80,
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Soós Kinga, aki felébresztette a fiatalokat

Tojásfestés a húsvétváró ünnepségen
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és így mindenki kapott vala-
mit, senki nem ment haza
üres kézzel. Sütemények, tor-
ta, sós ropogtatni való, üdítők
– ezeket mind a szülők bizto-
sították. Gizi bohóc pedig 45
perces műsorral szórakoztatta
a résztvevőket. És végül pedig
a Csiliz Gyerekklub táncosai
kápráztatták el a jelenlévőket
a tánctudásukkal.
   Márciusban az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő emlék-
napra készültek. Erre azért
több idő volt, már ami a fel-
készülést illeti. Itt középisko-
lások és felső tagozatosok
szavaltak. „Ezt is úgy hirdet-
tük meg az interneten, a közös
oldalunkon, az ifjúsági cso-
porton belül. Itt azonban ki-
mondottan kértük, hogy felső
tagozatosok és középiskolások
jelentkezzenek, mivel a kiseb-
bek még annyira nem értik és
nem is tudják, hogy mire  is
emlékezünk. A gyermekek,
szavalók kokárdáit, egy támo-
gató állta” – emlékezik vissza
az eseményre Kinga. 

További tervek

Májusban ugye jön az Anyák
napja, amire Kinga és Eti már
most készítik a műsort a gye-
rekeknek, de az is attól függ,
milyen korosztály jelentkezik.
Itt is kézműves foglalkozást
szerveznek, ahol ajándékokat
készíthetnek a gyerekek az
anyukáknak. „Aztán jön a
gyermeknap, egész napos
programmal, majd egynapos
kirándulást szeretnénk szer-
vezni a gyerekeknek, ahol

minden valószínűség szerint
legalább két buszt kell majd
indítani” – sorolja a terveket a
csoportvezető. „Először is sze-
retném megköszönni a pol-
gármester úrnak, hogy rám
gondolt. Továbbá szeretném
megköszönni Zsemlye Etinek
az odaadó munkáját, és a
többi anyukának is. Nagyon
örülünk és büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy falunk la-
kossága bekapcsolódik tevé-
kenységünkbe, érdekli őket
mit csinálunk, segítenek, ötle-

teket adnak. Szponzorálnak
bennünket, amiért mindenki-
nek természetesen hatalmas
köszönet jár. Köszönjük!” –
zárja a beszélgetést Kinga.
   Az Ifjúsági csoport pedig
valaminek a kezdete, talán
annak, hogy a Csemadok
helyi alapszervezete is életre
keljen, felébredjen Csipkeró-
zsika-álmából és újra aktívan
működjön a községben. De
ez még mind a jövő zenéje.
                                        -as

Az Ifjúsági csoport fellépése a Március 15-i ünnepségen

A címet szinte szó szerint is lehet értel-
mezni, ugyanis községünkbe március 
3-án hüllőkiállítás érkezett. A helyi kul-
túrházban, aki szerette volna, megte-
kinthette a kígyókat, gyíkokat, póko-

kat, de még egy igazi krokodilt is. A be-
lépés 18 éves korig ingyenes volt, a fel-
nőtteknek 2 eurót kellett fizetniük az
egzotikus állatok látványáért, sőt, a bát-
rabbak meg is foghatták őket. Volt, aki

még arra is vállalkozott, hogy a nyakába
vegyen egy-egy kígyót. Igazi élmény
volt ez a program kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt, hiszen, ha belegondo-
lunk, az embernem ilyen élmányért
több száz kilométert kell utaznia. Így
pedig szinte házhoz hozták az esőerdők
világát a helyi kultúrházba. (mf )

Kígyót melenget a keblénKígyót melenget a keblén

Nagy meglepetés volt a krokodil
A bátrabbak kígyóval a nyakukban
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Mi a helyzet az elvándorlással, a köz-
ség elöregedésével? Hogyan lehet ezt
a folyamatot megállítani?
• Elsőrendű feladatnak tartom a közös-
ség megtartását. Minden lehetőséget
meg kell ragadni, hogy fiataljaink itt
maradjanak és itt alapítsanak családot,
hisz belőlük lesznek öregjeink. Szeret-
nék egy olyan falut létrehozni, amely
példa is lehet más települések számára. 

De ahhoz, hogy a fiatalok itt marad-
janak, szülőfalujukban telepedjenek
le, munkahelyekre van szükség…
• Pontosan így van. Sajnos nagyon sok
a munkanélküli a községben, vannak
olyanok is, akik betegség miatt nem
tudnak munkát vállalni. Nekik is szeret-
nénk segíteni. Gondolom mindenki is-
meri azt a mondást, hogy ha munka
van, akkor minden van. Én ezzel teljes
mértékben egyetértek, ha nincs mun-
kánk, nincs pénzünk és nem tudjuk fi-
nanszírozni a megélhetésünket. Ezért
községen belül olyan munkahelyeket
szeretnénk létrehozni, ahol alkalmazzuk
a dolgozni vágyó munkanélkülieket, így
ezzel is hozzá tudnánk járulni a minden-
napi betevőjükhöz és ők is tudnának se-
gíteni a falu szépítésében. 

Manapság már minden falu pályáza-
tokat dolgoz ki különböző fejleszté-
sekre, helyi, vagyis megyei, vagy akár
európai uniós pályázatokat. Mi a
helyzet ezekkel Szapon?

• Mivel a falu saját pénzforrásból elég
szűkösen tud csak gazdálkodni, ezért a
legfontosabbnak tarom az Európai
uniós támogatásokból nyert pénzforrá-
sok felhasználását. Ezeknek a támogatá-
soknak a megpályázása a fejlődő
településeken már rég bevált módszer.
Az így nyert pénzforrásból sok minde-
nen tudnánk változtatni a faluban. Ha
sikerül uniós pénzeket lehívni, számos
tervünket meg tudjuk valósítani. Mivel
ezeket a pályázatokat magasabb szervek
bírálják el, ezért nem biztos, hogy min-
den beadvány sikeres lesz majd, de bí-
zunk benne.

A község aktív szervezeteinek a támo-
gatását, hogyan szeretné megvalósí-
tani, mint például a Nyugdíjas
esetében? Mik a tervek ezzel a kérdés-
sel kapcsolatban?
• Mindig is nagyon sokra tartottam az
idősebb emberek tapasztalatát, tudását.
Tisztelem őket, értékelem munkájukat,
amit eddig a falunkért és családjaikért
tettek. Úgy gondolom több törődést ér-
demelnek, amivel meg tudjuk köszönni
nekik mindezt, akár kirándulások,
egészségnapok, wellnessprogramok,
színházlátogatás formájában. A rászoru-
lókon közhasznú munkával tudnánk
segíteni, aki beteg, egészségügyileg vagy
fizikálisan nem bírja, az ő háza előtt is
rend legyen, ki legyen tisztítva a vízelve-
zető árok, el legyen tolva a hó, csúszás-
mentes legyen a járda. 

A másik ilyen aktív közösség, illetve
szervezet a sportszervezet…
• Pontosan, és mivel a szervezet elnöke-
ként is tevékenykedtem, különösen fon-
tosnak tartom annak ápolását. Egy
község sportszervezete annak szimbó-
luma is lehet, ezért a községnek köteles-
sége annak mindennemű támogatása.
Mint mindenki tudja, Szapon a futball
dominál, ami a falu közösségét össze-
tartja. A csapat működési feltételeit to-
vábbra is biztosítani, segíteni szeretném,
hogy még jobb eredményeket érhessünk
el, és hogy az utánpótlás is biztosítva le-
gyen. A szapi sportszervezet elnökeként
munkásságom alatt több pozitív válto-
zás is történt a faluban. 2011-ben felújí-
tottuk a sportpálya épületét és
környékét. A felnőtt csapatunk tavaly
bajnoki címet nyert, amire eddig még a
szapi focitörténelemben nem került sor.
Négy év alatt sikerült elérnünk azt, hogy
legalább foci által büszkék lehetünk a fa-
lunkra. Öröm látni a sok embert a
sportrendezvényeken. Jól érzik magukat
és ettől lesz övék ez a falu.

Meg persze itt a Vöröskereszt helyi
szervezete is.
• Igen, ők is nagyon jól működnek. El-
nökük Beka Adél és alelnökük Zsemlye
Etela mindent megtesznek azért, hogy
életben tartsák a szervezetet, mely közel
100 taggal működik. Erre az évre is van-
nak már terveik, ebből az egyik az április
25-én megrendezésre kerülő véradás a
helyi kultúrházban, illetve a november-
ben esedékes bál, melynek már most
megkezdték az előkészületeit. 

Mi a helyzet azokkal a szervezetekkel,
amelyek jelenleg nem aktívak? 
• Ezek a helyi tűzoltószervezet és a Cse-
madok helyi alapszervezete is. Szeret-
ném, ha ezek a szervezetek újra
színesítenék a falu hétköznapjait, ezzel
is segítve az emberek közti összetartást,
hogy ne csak emlékeinkben éljen a
múlt. Úgy gondolom, a fiataloknak és
az időseknek egyaránt fontos a szórako-
zás. Fontos, hogy a falunapok, a sport-
napok és a különböző községi
rendezvények színvonalasan legyenek
megrendezve, de ennek ellenére ne pa-
zarlóan. 

Befejezés az 1. oldalról

A helyi művelődési ház és községi hivatal épülete
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De gondolom, a község fejlődését
nem csak és kizárólag szervezeteinek
tevékenysége határozza meg. Sokat
számít az utcáinak állapota, a külte-
rek tisztasága. 
• Pontosan. Nagyon sok ember és ide-
gen jár falunkon keresztül. Az első, ami
az autó ablakából a szemük elé tárul, a
község rendezettsége és tisztasága. A fel-
töredezett járdák, nem csak csúnyák, de
megnehezítik a mindennapi közleke-
dést. Ezek mindenképpen felújításra
szorulnak. Továbbá az árkok és zöldte-
rületek tisztán tartását is biztosítani sze-
retnénk. A faluban olyan tó is van,
amivel ha kellőképpen törődve lenne,
akár a legékesebb dísze is lehetne a tele-
pülésnek... Egy parkot képzelek köré
padokkal, virágokkal, ahova szívesen
járnak sétálni és pihenni a lakosok. A te-
mető szintén felújításra szorul, gondo-
lok itt konkrétan a megvilágításra és a
halottasház átépítésére. A temető legyen
szép és tiszta, állandó felügyelettel és tö-
rődéssel. De hogy ne csak a temetőt em-
lítsük, a kultúrházra is ráfér a tatarozás,
aminek kivitelezése az első évek tervei
közt szerepel.

Az év negyede már mögöttünk van.
Mit sikerült ez alatt az idő alatt meg-
valósítani, illetve elindítani?

• Az első hónapokban megpályáztuk
azokat a lehetőségeket, melyek adottak
voltak. Próbálkoztunk a kormányhiva-
talnál és a megyei önkormányzatnál is.
A kormányhivatalhoz beadott pályázat
eredményét már tudjuk, sikeresek let-
tünk és kaptunk némi támogatást a
helyi falunap megszervezésére. Amit
kértünk, azt nem kaptuk meg persze, de
ezt a kis támogatást legalább a rendez-
vény megszervezésére tudjuk fordítani.
A megyénél egy pályázatunk lett sikeres,
ahol a nyugdíjasok életkörülményeinek
javítása érdekében adtunk be projektet,
ezen 200 eurót nyertünk el. Kirándulást
szervezünk majd számukra, ahol a buszt
ki tudjuk fizetni ebből a pénzből. 
A pénzügyminisztériumnál is pályáz-
tunk egyrészt a községi hangosbemon-
dók felújítására, valamint az önkéntes
tűzoltók számára felszerelés vásárlására.
Ezeknek a pályázatoknak az eredmé-
nyeit egyelőre nem tudjuk. 

Mi a helyzet a járásban kihasználható
lehetőségekkel?
• Mindent kihasználunk, amivel segí-
teni tudjuk a község fejlődését, ezért is
próbáltunk a dunaszerdahelyi Munka,
Szociális- és Családügyi Hivatalon ke-
resztül munkaerőre pénzt igényelni.
Ennek köszönhetően jelenleg 12 aktivá-
ciós munkás van a községnél, illetve
öten a községi hivatallal vannak munka-
viszonyban, s az ő bérüket a munkahi-
vatal folyósítja. Ami számunkra is
pozitívum, hogy ezek az emberek mind
helyiek, nekik igyekszünk lehetőséget és
munkát biztosítani. Próbáljuk stabili-
zálni a község anyagi helyzetét, az anya-
giakat próbáljuk úgy felhasználni, illetve
befektetni, hogy annak látszata legyen. 

Mi az, ami már elkészült az eltelt
három hónap során?
• Felújítottuk a temetőben lévő keresz-
tet, amire már nagyon ráfért a tatarozás.
A község egy új internetes oldallal is
büszkélkedhet, mely sokkal átláthatóbb
lesz, minden információt megtalálhat-
nak majd rajta, akik a községünk iránt
érdeklődnek (www.obecsap.eu). Ezen

kívül a szennyvíz szívatásának a költsé-
geit 15 euróról 10-re csökkentettük.
Azoknál pedig, ahol kisebb a szennyvíz
tároló, pontosabban 5 köbméter alatti a
nagysága, azoknak 8 euróra csökkentet-
tük. 

Sokan nincsenek tisztában azzal,
hogy vannak olyan projektek, melyek
hosszú ideig csak papíron léteznek,
sokáig tart, míg realizálhatóak lesz-
nek. Jelenleg akad ilyen pályázat,
aminek a közeljövőben látszata is lesz,
egyelőre azonban csak papíron léte-
zik?
• Van ilyen pályázatunk, ami már előre-
haladott állapotban van, mégpedig a
közvilágítás felújítása. Ám nem csak az
utcákon kerülnek felújításra a lámpates-
tek, de a temetőbe is újakat helyezünk
el, így itt szintén bővítjük a közvilágí-
tást. Az összes lámpatest korszerű led-
égőkkel lesz felszerelve. Így nagyobb lesz
a biztonság az utcákon, illetve a teme-
tőben is. A biciklisták és a gyalogosok
számára is biztonságosabb lesz a Fő úton
való közlekedés, főként akkor, amikor
korán sötétedik. A projekt keretein
belül felújításra kerül az elosztószekrény
is, automatizálva lesz a közvilágítás be-
és kikapcsolása. 

Min dolgozik most az önkormányzat?
• A meglévő épületek alatti földterületek
visszaállításán, magyarul, hogy a község
birtokába kerüljenek azok a földterüle-
tek, melyeken községi épületek állnak.
Ilyen például a temető és a futballpálya
területe. Amint a tulajdonviszonyok
rendezve lesznek, akkor szeretnénk
rendbe hozni ezeket az épületeket. 
A tárgyalások már folynak ezzel kapcso-
latban. Az éves tervben benne van az is,
hogy találjunk olyan telket a községen
belül, melyek lehetőséget adnak bérla-
kások építésére. Ez mind olyan terv, ami
ebben az évben leghamarabb a tervdo-
kumentációig juthat el. Ezzel párhuza-
mosan pedig azon gondolkodunk, hol
lehetne újabb építkezési telkeket kiala-
kítani.

(as)
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A felújított temetői kereszt
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Idén is, ahogy az minden évben szokás, február 21-én került megren-
dezésre községünkben a Sportbál. A rendezvény nyitányaként fellépett
a Nyáradon működő Csiliz Gyerekklub, melynek tagjai közt nem csak
nyáradi, de balonyi és szapi gyerekek is vannak. Igaz, az előző évekhez
képest kevesebben voltak az idei megmozduláson, de ennek ellenére
nagyon jó hangulat uralkodott a bálon. Erről tanúskodik az is, hogy a
mulatság egészen hajnalig tartott. A jó hangulatról a Royal zenekar
gondoskodott. Ám nem csak a zene és a tánc szórakoztatta a vendége-
ket, de a tombolahúzás is, hiszen akadt díj bőven, szinte mindenki vitt
haza valamit. 
   A szervezők remélik, jövőre több érdeklődőt vonz majd a rendezvény,
hiszen akik idén részt vettek rajta, azok teljes mértékben meg voltak
elégedve.                                                                                    (-nc)

Hajnalig báloztakHajnalig báloztak

Március üzeneteMárcius üzenete
Mint minden magyar községben, Szapon is
megemlékeztek az 1848/49-es szabadság-
harcról. Elsőként a helyi művelődési köz-
pontban az Ifjúsági csoport tagjai ünnepi
műsorral léptek fel, majd mindenki kivonult
a községházával szembeni emlékműhöz. Itt
a helyi önkormányzat és a községben mű-
ködő szervezetek elhelyezték az emlékezés
koszorúit a kopjafa lábánál. (–)

A Szapi községi hivatal és a helyi Ifjúsági csoport
tisztelettel meghívja a község lakosságát, 

az édesanyákat, nagymamákat és dédmamákat 
a községben tartandó 

Anyák napjára.
Az ünnepségre a helyi kultúrházban 

május 10-én délután 15 órakor kerül sor. 
A rendezvényen fellép a Szapi Ifjúsági csoport.

Jó hangulat és felhőtlen jókedv uralkodott

A nyáradi Csiliz Gyerekklub fellépéseFergeteges volt a hangulat

Elhelyezték az emlékezés koszorúit
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Királylányok, pillangók, boszorká-
nyok, zombik, vadászok és kalózok
vettek részt a február utolsó napján
rendezett farsangi mulatságon. A ren-
dezvényen ötvenöten bújtak jel-
mezbe. 

A február 28-án megrendezett községi
maszkabálra nem csak a községből, de a
szomszédos falvakból is érkeztek gyere-
kek. A résztvevők maszkjait, jelmezeit

egy négytagú zsűri bírálta el, akiknek bi-
zony nem volt könnyű a dolguk. Mivel
több korosztály képviseltette magát a
rendezvényen, a szervezők öt kategóri-
ára osztották a jelmezbe bújt fiatalokat.
A maszkabálra a lakosok közül többen
ajánlottak fel tombolákat, melyek kisor-
solásra kerültek a rendezvény végén. 
A tombolajegyek eladásából befolyt ösz-
szeg egy részét az idei első ízben meg-
rendezésre kerülő Húsvétváró

ünnepségre fordították. „A szervezésből
mindenki kivette a részét, a szülők sü-
teményeket, sós ropogtatni valót, tortát
és üdítőt hoztak, így mindenki ott segí-
tett, ahol tudott. Ez az összetartás párat-
lan és reméljük a továbbiakban is így
lesz” – mesélte Soós Kinga főszervező. 
   A rendezvény végén fellépett a nyá-
radi Csiliz Gyerekklub.                        

(mf )

Maszkban lehetsz bárkiMaszkban lehetsz bárki

• A legkisebbek kategóriája
1. hely 23-as számmal a KATICABOGÁR
2. hely 1-es számmal a TÖK EMBERKE
3. hely 37-es számmal a RAB EMBERKE

• Az ovisok kategóriája
1. hely 7-es számmal a KALÓZ
2. hely 32-es számmal a PILLANGÓHERCEGNŐ
3. hely 38-as számmal a VADÁSZ

• Az alsó tagozatosok (1-4. évfolyam)
1. hely 36-os számmal a BOSZORKÁNY
2. hely 33-as számmal a VÁMPÍR HERCEGNŐ
3. hely 13-as számmal a ZOMBI

• A felső tagozatosok (5-9. évfolyam)
1. hely 18-as számmal a HÓFEHÉRKE
2. hely 25-ös számmal a NŐ
3. hely 44-es számmal a HERCEGNŐ

• A nagyok kategóriája
1. hely 43-as számmal az ŐRÜLT PROFESSZOR
2. hely 50-es számmal a BOSZORKÁNY
3. hely 20-as számmal LUDMILLA

Helyezettek:Helyezettek:

Katicabogár Kalóz Boszorkány Hófehérke Őrült professzor

Összesen 55-en öltöttek jelmezt

Teadéluán Teadéluán 
a művelődési házbana művelődési házban

A helyi Nyugdíasszervezet teadálutánt szervez 
április 18-ára a helyi művelődési központban. 

Az eseményre délután 14 órakor kerül majd sor. 
A szervezők szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt.
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Ügyfélfogadási órák Ügyfélfogadási órák •• Úradné hodinyÚradné hodiny

Községi hivatal Szap – Obecný úrad Sap
Anyakönyvi hivatal Szap – Matričný úrad Sap

Hétfő/Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Kedd/Utorok nincs félfogadás/nestránkový deň
Szerda/Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Csütörtök/Štvrtok nincs félfogadás/nestránkový deň
Péntek/Piatok 8.00 – 12.00

Községi könyvtárKözségi könyvtár
Nyitva tartás: 

Minden pénteken 14 órától 16 óráig

Az érdeklődők 4400 könyvből választhatják ki a
kedvükre valót. Megtalálhatók itt szépirodalmi ki-
adványok és szakkönyvek felnőttek, illetve gyere-
kek számára is. 
   A könyvtárba bárki ingyenesen bejelentkezhet,
aki kitölti a helyszínen a bejelentkezési lapot. 

Obecná knižnicaObecná knižnica
Otváracia doba: 

Každý piatok od 14:00 do 16:00

Čitatelia môžu vyberať z 4400 kníh. Sú k dispozí-
cii: krásna literatúra pre dospelých, odborná lite-
ratúra pre dospelých, krásna literatúra pre mládež,
odborná literatúra pre mládež. 
   Služby knižnice sú bez poplatku. Čitateľom
môže byť každý, kto sa zapíše a vyplní prihlášku.

Fontos telefonszámok • Dôležité telefónne číslaFontos telefonszámok • Dôležité telefónne čísla

Tűzoltók – Hasiči 150
Mentők – Záchranná služba 155
Rendőrség – Polícia 158
Nagymegyeri adóhivatal – Daňový úrad Veľký Meder 031/590 41 35, 031/590 41 31
Munkaügyi hivatal, Nagymegyer – ÚPSVaR Veľký Meder 031/244 31 18
Munkaügyi hivatal, Dunaszerdahely – ÚPSVaR Dunajská Streda 031/244 09 99
Kataszteri Hivatal, Dunaszerdahely – Katastrálny odbor OÚ Dunajská Streda 031/281 90 35, 031/281 90 47
Körzeti orvos, Csilizradvány – Obvodný lekár, Čiližská Radvaň 031/554 11 19
Gyermekorvos, Csilizradvány – Detský lekár, Čiližská Radvaň 031/554 11 29
Gyógyszertár, Csilizradvány – Lekáreň, Čiližská Radvaň 031/554 11 97
Általános Egészségbiztosító – Všeobecná zdravotá poisťovňa 031/590 59 00

ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 
2015. január – február – március

január – február – marec 2015

ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:

• Sebő István 1950–2015
• Horváth Zoltán 1952–2015

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stra-
tou ich blízkych.

HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Soltész Levente és Szombathelyi Csilla
2015. március 7-én kötöttek házasságot a peredi községi
hivatalban. Mindketten március 16-tól községünk lakosai. 
Siedmeho marca 2015 uzavreli manželstvo na obecnom
úrade v Tešedíkove, a od 16-ho marca sú obyvateľmi našej
obce. 
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

R e n d e z z e  e l  e n g e d é l y  R e n d e z z e  e l  e n g e d é l y  
n é l k ü l i  é p ü l e t e i t !n é l k ü l i  é p ü l e t e i t !

A törvény értelmében minden 25 m2 beton alapte-
rülettel rendelkező épületre építkezési engedély

szükséges. Amennyiben Önnek nincs ilyen engedé-
lye, de rendelkezik a leírásnak megfelelő épülettel,
jelentkezzen a helyi községi hivatalban, ahol segíte-

nek elrendezni az engedély nélküli ingatlant.



H í r e k 11Április

Még tavaly év végén,
december 19-én a helyi
községi hivatal jóvoltából
a Szapi Nyugdíjasklub
tagjai Győrbe látogattak.
A kirándulás első útja a
győri karácsonyi vásárba
vezetett, ahol mindenki
kedvére körülnézhetett,
puncsot, forralt bort fo-
gyaszthatott, majd az
Árkád bevásárlóközpont-
ba látogattak el. A tartal-
mas nap után mindany-
nyian kellemesen elfárad-
va értek haza. (-los)

Az ünnepek előtt, december 23-án délután karácsonyi
ünnepséget szerveztek a helyi kultúrházban. Ezen a
rendezvényen mutatkozott be első ízben a nemrégiben
alakult helyi Ifjúsági csoport, akik kellemes műsorral
szórakoztatták a megjelenteket. A rendezvényen a köz-
ség minden gyermeke részt vett, akik számára jó han-
gulatban telt a délután. Ebből is látszik, milyen
összetartó a település, hiszen a falu apraja-nagyja meg-
jelent a kultúrházban. A község vezetése reméli, nem
ez volt az utolsó ilyen közösségi alkalom. A rendezvé-
nyen minden gyermek kapott egy ajándékcsomagot,
melyet maga a Télapó osztott szét közöttük. 
   A csomagokat az önkormányzat biztosította. 
                                                                         (-nc)

Karácsonyi ünnepséget tartottunkKarácsonyi ünnepséget tartottunk

Győri kiruccanás a nyugdíjasokkalGyőri kiruccanás a nyugdíjasokkal

Kicsik és nagyok egyaránt kaptak ajándékot

A nyugdíjasok egy csoportjával a bevásárlóközpont karácsonyfájánál
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S p o r t12 2015

Remek focikikelet SzaponRemek focikikelet Szapon

Akik a legtöbbet tették a
pompás 2015. évi indításért: 
A keret tagjai – Kovács Szi-
lárd, Tóth Csaba, Vass Krisz-
tián, Nagy Attila, Hamar
Tibor, Darnai Tamás, Vörös
Bálint, Beke Krisztián, Csiba
József, Miklós Gábor, Dékány
Zoltán, Csicsay Sándor (csa-
patkapitány), Écsy Attila,

Écsy Ádám, Bartalos Dávid,
Soós Csaba, Hamar Krisz-
tián, Halász Péter.

A  realizációs tím tagjai –
edző: Csicsay Sándor, csapat-
vezető: Csütörtöki Tamás. 
További tagok: Lázár Csaba és
Vida Béla.

-elk-

1. Felsőpatony       19     13    1    5      51:27   40
2. Pozsonyeperjes  18     12    3    3      60:24   39
3. Nagypaka          18     12    2    4      60:30   38
4. Szap                  19     10    7    2      27:18   37
5. Hegyéte             19     8      6    5      36:24   30
6. Cs.nádasd         19     8      4    7      34:34   28
7. Alistál B            18     7      4    7      37:39   25
8. Nagyudvarnok  18     7      4    7      28:33   25
9. Sárrét                19     7      3    9      35:40   24

10. Ny.várkony B   18     7      3    8      28:40   24
11. Felbár               19     7      2    10    39:41   23
12. Somorja B        19     7      2    10    31:38   23
13. Cs.tárnok         19     4      2    13    26:48   14
14. Patonyrét         19     4      2    13    22:56   14
15. Csilizpatas        19     3      3    13    26:48   12

A bajnokság állása

Tavaszi eredmények
16. forduló (március 8.): Szap–Csallóköznádasd 0:0.
17. forduló (március 15.): Somorja B–Szap 1:1 (1:0), g.: Mezei
– Csicsay.
18. forduló (március 21.): Szap–Csallóköztárnok 2:0 (1:0), 
g.: Csicsay 2.
19. forduló (március 28.): Sárrét/Vitényi–Szap 2:2 (1:0), 
g.: Churý, Ochaba – Vörös B., Écsy.
20. forduló (április 5.): Szap–Pozsonyeperjes 1:0 (0:0), 
g.: Vörös B.
A 21. fordulóban (április 12-én) 15.30 órai kezdettel Fel-
báron vendégszerepel a szapi alakulat.

Községünk labdarúgói a Dunaszerdahelyi Területi Labdarúgó-
szövetség irányítása alá tartozó VII. ligában a 4. helyen teleltek
28 ponttal, 21:15-ös gólaránnyal. Csapatunk az új idényben
igencsak sikeres sorozatot tudhat maga mögött – öt mérkőzésé-
ből ugyanis kettőt megnyert, háromszor pedig döntetlenezett.
A húsvéti rangadón a bajnokjelölt pozsonyeperjesieket győzte le
szoros eredménnyel.

Csicsay Sándor az  új idényben háromszor iratkozott föl a góllövők
listájára

Március elején községünk U-13 serdülő korú labdarúgói
Nyárasdon mérték össze erejüket a helyi csapattal. Igaz,
nem sikerült győzelmet aratniuk, de ettől sem lankadt
játékkedvük. A község sportszervezete nagyon fontosnak
tartja az utánpótlás kinevelését, mert előfordulhat, hogy
az U-13-asokból kerülnek majd ki a jövő focistái, akik a
szapi futballcsapatot viszik győzelemre a jövőben. 

Nyárasd ellen Nyárasd ellen 
a serdülőka serdülők


