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Félidőben értékelünkFélidőben értékelünk
A legutóbbi 2014-es önkormányzati
választások óta két év telt el, tehát a
következő választásokig még két év
van hátra. Sok esetben azt látjuk,
hogy a politikus, legyen az egy község,
vagy egy település vezetője, akár ön-
kormányzati, megyei, vagy éppen par-
lamenti képviselő, a választások előtti
utolsó hónapokban kezd el dolgozni.
Szerencsére Szap község önkormány-
zatára ez nem jellemző. Az eddig elért
eredményekről a legilletékesebbet, a
falu polgármesterét, Miklós Ferencet
kérdeztük. 

A választási ciklus első évében átgon-
dolták a kijavításra váró dolgokat, ha
személyi változások árán is, de meg-
újították önmagukat, célokat tűztek
ki. Hogy indult ez az időszak?
• A község vezetése elindult egy közös
úton, amelyen biztos léptekkel haladva
elérhetjük céljainkat, s ami a fejlődés és
a költségvetés stabilizálása. Ezen fejlődés
előszele a  2015-ös évben elkezdett
munka volt, ami bizonyította, hogy a
község tud a törvényekkel összhangban
hozott szabályzatok alapján átláthatóan
működni. Kiváló eredménynek könyve-
lem el a község gazdasági és szociális fej-
lesztési programját, amely iránymutatást
adott ahhoz, hogy a 2014–2020-as eu-
rópai uniós költségvetési ciklusban mi-
lyen pályázatokat célozzunk meg.
Fejlődéshez tartozik a közmunka-prog-
ram, ami a  dunaszerdahelyi Munka,
Szociális- és Családügyi Hivatallal kötött
közös együttműködés eredménye. 

Mit jelent ez az együttműködés a szá-
mok szintjén?

• A 2015-ös évben a munkaügyi hivatal-
tól kapott vissza nem térítendő támoga-
tás meghaladta az 50 ezer eurót, a tavalyi
esztendőben pedig a 60 ezret. A pénzt a
bérek kifizetésére és munkaeszközök vá-
sárlásra fordítottuk. Ez az összeg az
utolsó centig a faluban maradt, és így
a  községben élő családokon segíthet-
tünk. 

Ám volt még egy szociális program is… 
• Természetesen, a másik szociális prog-
ram, aminek számomra nagy fontosság-
gal bír, az a gondozó szolgálat. 2015-ben
folytattuk az előző vezetés által kérvé-
nyezett gondozó programot, amikor
a  községben egy gondozót alkalmaz-
tunk, így csak egy rászorulót volt lehe-
tőség gondozni. A  2016-os pályázati
lehetőségre nagyon vártunk, mivel tud-
tuk hogy 2015 év végén letelik a támo-
gatás és ezáltal meg kell szüntetnünk a
gondozói munkahelyet. A pályázati ké-
relmünk sikeres lett, bővíteni tudtunk,
ápolókat sikerült munkaviszonyba fel-
vennie a  községnek, amely munkavi-

szony 27 hónapig, azaz 2018 áprilisáig
tart. A tavalyi évben a pályázatból a köz-
ség 25 ezer euró vissza nem térítendő tá-
mogatásra tett szert, amit a bérek
kifizetésére fordítottunk. Itt is hangsú-
lyozom, hogy új munkahelyek alakultak
ki, az idősek mellé ápolók kerültek, és a
pénz  a szapi családoknál marad. 

Ha már a szociális segítségről beszé-
lünk, akkor szót kell ejtenünk a nap-
pali ellátást biztosító központról is.
Ezt miből lehet fenntartani?
• Így van, ez is a község szociális prog-
ramjába sorolandó és örülünk neki,
hogy a Szlovák Köztársaság Szociális és
Családügyi Minisztériumának támoga-
tásával tudjuk fenntartani az épületet.
Így a község egy külön épületet tud üze-
meltetni az idős lakosai számára nappali
ellátás formájában.

Mi a helyzet a tömegszervezetekkel a
községben?
• A szociális programokon kívül nagy
hangsúlyt fektet az önkormányzat az



I n t e r j ú2 2017/1

emberi kapcsolatok ápolására, folyama-
tosan támogatjuk a tömegszervezetek te-
vékenységeit, de mindemellett önálló-
ságra is tanítjuk őket. A  községben 6
ilyen szervezet működik és a saját kere-
tein belül kiválóan tevékenykedik. 

Mely szervezetekről van szó?
• Itt van például a Csemadok helyi alap-
szervezete, a nyugdíjas szervezet, a sport-
szervezet, a helyi önkéntes tűzoltók
csapata, a vadászszervezet és a Vöröske-
reszt helyi alapszervezete, amelyek mind
építik a községi életet és szervezik a kö-
zösséget. 
   Amit még pozitívumnak tartok, hogy
nagyon jó a viszony a történelmi egyhá-
zak képviselőivel. 

Tavaly immár másodszor került meg-
rendezésre a Szapi halásznap, mely fa-
lunap, de mégsem az. Honnan jött a
rendezvény ötlete?
• Az önkormányzat 2015-ben úgy hatá-
rozott, hogy a  falunapot felcseréli egy
hagyományőrző községi rendezvényre,
ami a  Szapi Halásznap nevet kapta.
Évről évre kezdi a rendezvény magát ki-
nőni, jó hírneve elterjedt a régióban is.
Folyamatosan azon dolgozik a falu veze-
tősége, hogy ez a rendezvény az elkövet-
kező években is vigye el a környező
településekre, járásokba falunk jó hírne-
vét. 

A Szapi Hírnök harmadik évadát
kezdi ebben az esztendőbe. Mi volt a
cél az indulásakor és bevált-e?
• Két évvel ezelőtt, a 2015-ös év elején az
önkormányzat úgy határozott, hogy egy
negyedévente megjelenő újságot ad ki,
ami nyitott könyvként működik a lako-
sok felé. A tisztánlátás a cél, hogy tudják
a lakosok, miként is működik az önkor-
mányzat, milyen munka folyik a község-
házán, és természetesen a községben. 
A negyedévente megjelenő községi újság-
ban nyomon tudják követni a történése-
ket, új információkat kapnak a község
fejlődését illetően. Nem utolsó szempont,
hogy a falu krónikáját hosszú évek óta
senki sem vezeti. Ez a kiadvány pedig ezt
is pótolja, hiszen az évente négy alkalom-
mal megjelenő újságot bekötve és végig
olvasva – legyen akár falubeli, vagy más
községben élő ember – megismerkedhet

községünk azévi történéseivel. Tehát kor-
dokumentum is, mert nem csak a ma
emberének, de a jövő generációjának is
üzen. Ami pedig még ennél is fontosabb,
hogy az újság minden háztartásba ingyen
jut el a község területén, valamint a web-
oldalunkon is megtekinthető az összes ki-
advány elektronikus formában.

Az utóbbi két évben új kapcsolatok
kiépítése is zajlott. Milyen határon
túli barátokra sikerült szert tenni?
• A magyarságunk ápolása és az új baráti
kapcsolatok felé is nyitott a község. A ta-
valyi év áprilisában Erdélyben aláíródott
egy testvértelepülési együttműködési
szerződés négy község részéről, melynek
alapja a  magyarság összetartása. Ezen
együttműködési szerződés az anyaor-
szági, valamint a külhoni magyarokkal
való közös munka alapja. A megállapo-
dást Magyarországról Kamond, Kárpá-
taljáról Palágykomoróc–Kisszelmenc,
Erdélyből Jedd és természetesen én szig-
nóztam. 

Mi a helyzet a projektekkel, a külön-
böző pályázati lehetőségek kihaszná-
lása terén?
• Az önkormányzat az emberi kapcsola-
tok ápolása mellett nagy hangsúlyt fek-
tet a fejlesztésekre is. Akinek van rálátása
az Európai uniós és a minisztériumok
által kiírt pályázatokra, tudja, a fejlesz-
tések tervezésénél figyelembe kell venni
az adott pályázati lehetőségeket és felté-
teleket. Szap község önkormányzata az
elmúlt két évben több sikeres pályázattal
büszkélkedhet. Továbbá több projek-
tunk elbírálásra vár, így ez esetekben tü-
relemmel kell lennünk. 
   Még 2015-ben sikeresek voltunk
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési mi-
nisztérium által kiírt pályázaton, amiből
kamerarendszert és közvilágítás egy ré-
szét építettünk ki. Továbbá szintén a
2015-ös évben folytattuk a közvilágítás
korszerűsítését, amikor új, led-világítású
lámpatestek lettek felszerelve új állvá-
nyokra, valamint az elosztószekrény lett
kicserélve, automata ki-bekapcsolással
ellátva, ami az egész év folyamán garan-
táltan 3900 óra világítást biztosít. Szin-
tén ebben az évben a Nyugatszlovákiai
Vízművek egy szakaszon kicserélték
a vízvezetéket, így az érintett járdasza-
kasz is új burkolatot kapott. Ekkor ala-
kult meg a Dunamente akciócsoport is,
amiben községünknek is nagy szerepe
van. A régió közös fejlesztésein alapuló
polgári társulás ez, amelyet 13 község és
további magánszemélyek alkotnak.
Több közös pályázatot nyújtottunk már
be a társuláson keresztül, amelyek elbí-
rálásaira várunk. El kell mondani, hogy
nagyon jó a kapcsolat a régió polgármes-
tereivel, amihez az akciócsoport megadja
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az alapokat, így közösen tudunk azért
dolgozni, hogy a régiónk is fejlődni tud-
jon. 

Hogyan telt a választási ciklus máso-
dik éve a pályázatok fényében?
• A rengeteg kitartó munka meghozta
gyümölcsét. Korszerűsítettük a hangos-
bemondó-rendszert, árvízvédelmi után-
futót biztosítottunk az önkéntes
tűzoltóknak, a Szapi Hírnök nyomda-
költségének fedezésére és fényképezőgép
vásárlására is sikerült pénzt előteremteni.
Mindezek mellett a már szóba került
nappali ellátást biztosító központ üze-
meltetését is elindítottuk. Jogosítványt
kaptunk az Európai Uniótól az „Európa
a polgárokért” programjának keretén

belül testvértelepülési találkozó rendezé-
sére. A Környezetvédelmi Alap által biz-
tosított támogatásból eltávolítottuk a
temető mögött lévő illegális szemétlera-
katokat, ahol önerőből kitisztítottuk
a  bokrokat és kivágtuk az elöregedett
fákat, amivel a jövőben a nappali ellátást
biztosító központ fűtését tervezzük biz-
tosítani, ezzel egy spórolási rendszert ve-
zetünk be. Hogy számokban fejezzem ki
magam a  két év folyamán több mint
400 ezer euró vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült a község! 

Ám azt is tudni kell, hogy nem min-
den pályázat talál pozitív elbírálásra.
Voltak olyan tervek is, amelyekre nem
sikerült pénzt szerezni?

• Persze, hiszen azt tudni kell, hogy
olyan nincs, hogy minden beadott pá-
lyázat sikeresen zárul. Példának felhoz-
nám, hogy 2015-ben a sportpályán levő
öltözők felújítására beadott kérelmünket
elutasították, illetve 2016-ban a  kor-
mányhivatal felé írt pályázat, ami a ha-
lásznap költségeinek segítésére lett
beadva, szintén negatívan lett elbírálva,
így aztán támogatókkal karöltve és öne-
rőből sikerült megszervezni. A gondozó-
szolgálat részére is kérvényeztünk egy
gépjárművet a Szociális minisztériumtól,
ami szintén negatív elbírálásra talált.
Sokszor a negatív eredmény is pozitívvá
tud válni, fáradságot nem ismerve össze-
fogással megyünk tovább, hogy elérjük
megálmodott terveinket!                 (as)

Köszönet Köszönet 

a részvételérta részvételért

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
bekapcsolódtak a Raiffeisen
bank által kiírt pályázati sza-
vazásba, és hogy a III. Szapi
Halásznap projektjére adták
le szavazatukat, ami közel
400 vokssal a 2. helyen vég-
zett. Mivel csak az első helye-
zetteket értékelték, sajnos
most a  támogatásról lema-
radtunk, de annál jobban
örülök az emberi összetartás-
nak, ami e rövid idő alatt le-
zajlott. Örülök és nagyra
becsülöm, hogy ennyi sok jó
ember él a környezetünkben,
és ha szükséges összefog a
közhasznot támogatott kul-
turális megmozdulásokért.
  Tisztelt barátaim, kollé-

gáim, ismerőseim, falubeliek,
még egyszer  nagyon szé -
pen köszönöm a segítséget.
Kívánok sikerekben, egész-
ségben és szeretetben gazdag
2017-es esztendőt!
                                           
    Miklós Ferenc polgármester

Sikeres évet zárt a vöröskeresztSikeres évet zárt a vöröskereszt
Évzáró gyűlést tartott
a Szlovák Vöröskereszt szapi
alapszervezete január 21-én
a helyi kultúrházban. Az el-
nöknő Beke Adél köszön-
tötte a jelenlévőket, majd
ismertette a  gyűlés prog-
ramját. 

A 2016-os évben elért ered-
ményekről és tevékenységek-
ről a  szervezet jegyző-
könyvvezetője Vida Edit szá-
molt be. Elmondása szerint
sikeres évet tudhat maga mö-
gött a szervezet. A tevékeny-
ségek közül kiemelkedik
a Szlovák Vöröskereszt Járási
Szervezete által a dunaszerda-
helyi MAX bevásárló- és szó-
rakoztató központban meg-
rendezett iú életmentők ver-
senye, amelynek szervezésébe
és megrendezésébe a szapi ve-
zetőség tagjai is bekapcsolód-
tak. A helyi Önkéntes Tűz-
oltó Testület júniusban meg-
rendezett gulyásfőző verse-
nyén is részt vettek, ahol a 2.
helyezést sikerült elérni. A II.
Szapi Halásznapon a szerve-
zet egészségsátrában lehetőség
volt testsúly, vérnyomás, vér-
cukorszint mérésre, illetve
vércsoport meghatározásra.

A 2015-ös év sikerén felbuz-
dulva ismét mobil véradásra
került sor a községben, ahol
27-en adtak vért. 
   A Szlovák Vöröskereszt és
a Kaufland közös akciójába is
bekapcsolódtak, amely során
szociálisan rászoruló csalá-
doknak nyújtottak élelmi-
szercsomag formájában
támogatást. Községünkben 3
család részesülhetett ebben
a segítségben. Az év végén az
immár hagyományos Katalin
bál került megrendezésre. 
   A  beszámoló után Erdős
Olga pénztáros ismertette a
szervezet pénzügyi helyzetét.
Majd az alelnök Zsemlye
Etela vette át a szót, aki a ve-
zetőség nevében köszönetét
fejezte ki a  véradóknak és
mindazoknak, akik bármi-

lyen módon segítették a szer-
vezet múlt évben elért mun-
káját. Az est folyamán
köszöntötték a Janský-érem
bronzfokozatára (10 véradás
után) jogosult 4 véradót,
majd sor került a 2016-os év
véradóinak megajándékozá-
sára. Az évzáró gyűlés résztve-
vőit a polgármester is
üdvözölte, aki elmondta,
hogy 1946-tól működik
a  községben a Vöröskereszt
szervezete, ami az utóbbi
években a  reneszánszát éli,
majd további sikert kívánt
a jövőbeli tervek megvalósítá-
sához. Az est végén elmond-
ták, 2017-ben március 4-én
ismét mobil véradást szervez-
nek a községben, amelyre sze-
retettel várják a régi és az új
véradókat egyaránt.

A Janský-érem bronzfokozatára (10 véradás után) jogosult 4 vér-
adó (balról): Beke Adél elnöknő, Vass Péter (édesanyja vette át),
Vida Erika, Berecki Imre és Miklós Ferenc Soós K. felvétele
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É vet  zártak  a  tűzoltókÉ vet  zártak  a  tűzoltók
Mindjárt a 2017-es év elején január
14-én tartotta meg évzáró taggyűlését
a  Szapi Önkéntes Tűzoltó Testület
a  helyi kultúrházban. Az összejöve-
telre szép számban érkeztek helyi ön-
kéntesek és vendégek is.

Az évzárón részt vett a járási ÖTT alel-
nöke László Gábor (aki egyben Mad
község polgármestere), Miklós Ferenc
polgármester, a szervezet tagjai, támoga-
tói és szimpatizánsai. A jelenlévőket
Vida Ádám, a szervezet elnöke köszön-
tötte, majd Gottlieb Zoltán parancsnok
számolt be a 2016-os év tevékenységei-

ről. Elmondta, hogy a csapat február 26-
án Nagyszombatban átvette a Szlovák
Belügyminisztériumtól kapott árvízvé-
delmi utánfutót, majd beszámolójában
kitért a június 5-i járási versenyre, amely
Alistálon került megrendezésre, illetve
arra is, hogy június 11-én rendezték meg
az első gulyásfőző versenyt a helyi sport-
pályán. Ezen kívül iskolázásokon vettek
részt, új szívócsövekkel és szívókosárral
bővült a  csapat felszerelése, elkészült
a víztartályuk, és a testület tűzoltói új
egyenruhát kaptak. A múlt évben
a májfa beszerzése is az önkéntes tűzol-
tók feladata volt. 

   A csapat pénzügyi helyzetéről Bre-
zovský László pénztáros számolt be, aki
kiemelte, hogy legfőbb tervük a 2016-
os évben egy új tűzoltómotor megvásár-
lása volt, hiszen az előző elromlott, amit
a gulyásfőző versenyen szerzett bevétel-
ből sikerült megvásárolniuk. Aláhúzta,
hogy a múlt évben több új taggal bővült
a csapat, így jelenleg összesen 31-en van-
nak. Végül a vezetőség nevében köszö-
netét fejezte ki a támogatóknak. 
   A polgármester és a járási ÖTT alel-
nöke is üdvözölte a  résztvevőket, aki
hangsúlyozta, hogy minden községben
szükség van az önkéntes tűzoltók mun-
kájára, majd további jókívánságait fe-
jezte ki a  csapatnak. A  gyűlés végén
a tagok megválasztották a vezetőség tag-
jait, ami öt évre szól. Az est hivatalos ré-
szét az elnök zárta, majd az évzáró
kötetlen beszélgetéssel fejeződött be,
ahol étellel és itallal kínálták a jelenlévő-
ket. Az önkéntesek tervei szerint az idei
évben is sor kerül gulyásfőző versenyre,
valamint egy hagyományos disznóölésre
is.
                                   Kép és szöveg: SK

Gyűjtjük községünk 
emlékeit!

Amennyiben Önnek van
otthon régi fotója, 

újságkivágása, vagy 
bármilyen más dokumen-
tuma, mely hozzájárulna
településünk történelmé-

nek megismeréséhez, 
kérjük, hozza el nekünk a

községi hivatalba, 
vagy küldje el e-mailben a
szapi.hirnok@obecsap.eu

címre. 
Járuljon hozzá Ön is a

község történetének meg-
ismeréséhez!
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Társaság a szilveszteri Retro bulin a helyi kultúrházban

Karácsony a nappali ellátást biztosító központban

Tavaly év végén Nagy József EU-parlamenti képviselő meghí-
vására Strassbourgba kapott meghívást községünk polgármestre

Fergeteges hangulat a Sportévzárón

A helyi nyugdíjasok egy csoportja a győri karácsonyi vásáron

É vvégi  p ill anatképekÉ vvégi  p ill a natképek

Báloztak a vadászok
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Karácsonyra készülődveKarácsonyra készülődve
Községünkben már szinte hagyo-
mánnyá vált a karácsonyi ünnepség
megrendezése, ami a 2016-os évben a
karácsonyt megelőző napra, december
23-ra, péntekre esett, amikor este 
6 órára várták községünk lakosságát a
helyi kultúrházba. 

A szervezők Kinga és Eti minden érkezőt
kedves kis ajándékokkal lepett meg, mi-
közben a felújított hangosbemondóból
karácsonyi dallamok szóltak, ami han-
gulatosabbá tette az utat a kultúrházig és
később hazafelé is. A kultúrház nagy-
terme lassan megtelt, a szülők pedig kí-
váncsian várták gyermekeik heteken át
tartó próbáinak eredményét, a műsort.
Ám nem kellett már sokáig várakozniuk,
hiszen a Csemadok helyi alapszervezeté-
nek tagjai színes műsorral, tánccal, sza-
valattal, énekkel kápráztatták el a
jelenlévőket. A kultúrház nagyterme is

ünnepi díszbe öltözött, hiszen a gyönyö-
rűen feldíszített karácsonyfa mellett
elektromos kandalló és egyéb dekoráció
színesítette a hangulatot. 
   A műsor végén a szervezet helyi elnök-
nője Vida Mária és a község polgármes-
tere is ünnepi beszédet mondott, majd

a fellépő gyermekek ajándékot kaptak
szereplésükért. Még mielőtt mindenki
hazatért volna, a község alkalmazottai
finom forralt borral és alkoholmentes
punccsal kínálták a jelenlévőket.           
                                                       (sk)

Mikulásváró estre várták községünk
apraját-nagyját december 5-én a helyi
kultúrházba. Amíg a Mikulás érkezé-
sére vártak a gyerekek, számos prog-
rammal tölthették el az időt. 

A legkisebbek, míg várakoztak, kifestőz-
tek, kézművesfoglalkozásba kapcsolód-
tak be, és levelet is írhattak a
Mikulásnak. Este 6 óra táján meg is ér-
kezett a várva várt piros ruhás a segítői-

vel, egy krampusz és egy kobold kísére-
tében, akiket a gyerekek hangos ének-
szóval fogadtak. Ezután a Mikulás
szétosztotta a jelenlévő gyerekek között
a csomagokat, amiért nem kért mást,
mint egy szavalatot cserébe. Az idei
évben csak azok a gyerekek kaptak cso-
magot, akik ellátogattak a rendezvényre
és ott érdemelték azt ki. Az ünnepség
kellemes és családias hangulatban telt el
úgy a gyerekek mint a felnőttek számára.

Szavalatért édesség jártSzavalatért édesség járt
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Báloztak a vöröskeresztesekBáloztak a vöröskeresztesek
A 2016-os évben november 26-án került megrendezésre a
Szlovák Vöröskereszt szapi szervezetének jótékonysági
bálja a helyi kultúrházban. 

A rendezvény elején a szervezet helyi elnöknője Beke Adél kö-
szöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette a tánc és a szó-
rakozás. „A tavalyi évhez képest ugyan kevesebben voltak, de
ennek ellenére jó volt hangulat és családias légkör jellemezte
az idei bált” – mondták a bálozók. A jó hangulatról természe-
tesen a Dancing zenekar, és a sztárvendég, Házi Csilla hivatá-
sos tánctanár és zumbaoktató is gondoskodtak. Az éjfél táján
kisorsolt mind az 55 tombolának lett gazdája, és szinte min-
denki vitt haza valamit. A szervezők bíznak benne, hogy a kö-
vetkező bál több érdeklődőt vonz majd.

(lau)

Jedd, Szap, Kamond, Karakószörcsök és Palágykomoróc polgármestereinek közleménye

Tisztelt lakosok!
Szap és Jedd Község önkormányzatai sikeresen szerepeltek az Európai Unió „Európa a polgárokért” programjának 

testvértelepülési találkozó rendezésére irányuló pályázatán. A rendezvények 2017 nyarán valósulnak meg, 
melyen Jedd, Szap, Kamond, Karakószörcsök és Palágykomoróc delegációi vesznek részt. 

Bővebb információkat a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő polgármesteri egyeztetés után tudunk közölni!

Tisztelettel: az érintett községek polgármesterei

A legidősebbeknek a legnagyobb tisztelettelA legidősebbeknek a legnagyobb tisztelettel
Szap község Önkormányzata és
a nyugdíjasok helyi szervezetének ve-
zetősége tavaly november 11-én közö-
sen rendezte meg a  már hagyomá-
nyossá vált nyugdíjasnapot és bált
a helyi kultúrházban. 

A rendezvény elején Miklós Ferenc pol-
gármester köszöntötte a találkozó részt-
vevőit, a meghívott vendégeket is,
Fazekas Istvánt a Járási Nyugdíjas Szer-
vezet alelnökét és Nagy Pál plébános
urat. A köszöntő után a kultúrműsoré
volt a  főszerep, melyet a szapi Sándor
Lilla nyitott meg szavalatával, majd
a csiliznyáradi óvóda és alapiskola nö-
vendékei szórakoztatták a jelenlévőket.
A kultúrműsort a helyi Csemadok tagja
Mézes Vivien zárta egy verssel. Minden
nyugdíjas vitamincsomagot kapott aján-
dékba Köplinger Tímea képviselőnő jó-
voltából.
   A délután további részében Esztergá-
lyos Zsuzsanna a szervezet alelnöke tar-

totta meg éves beszámolóját a szervezet
2016-os tevékenységéről, majd Bartalos
Katalin a pénzügyi gazdálkodásról szá-
molt be. Ezek után Berecki Edit a szapi
szervezet elnöke tartotta meg ünnepi be-
szédét. Az összejövetelen köszöntötték a
2016-os évben jubilált 70 év feletti la-
kosokat, majd következett a  vacsora. 

Az ízletes ételek után egy kis meglepetés
várta a résztvevőket, mégpedig Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó László énekesek,
akikkel együtt nótázhattak a jelenlévők.
A talpalávalóról a GRAF zenekar gon-
doskodott, a tombolahúzás után pedig
hajnalig mulatoztak a nyugdíjasok.      
                                                     (dia)

Dóka Zsuzsa szórakoztatja a jelenlévőket Soós Klaudia felvétele
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K özel edik  eg ym áshoz a  két  pártK özel edik  eg ym áshoz a  két  párt
DUNASZERDAHELY –
Csaknem a teljes szlovákiai
magyar politikai és civil elit
ült egy asztalhoz november
20-án Dunaszerdahelyen,
az MKP által kezdeménye-
zett magyar–magyar párbe-
széd első állomásán. A fő-
szerep az oktatásé volt, ám
egyéb támák is terítékre ke-
rültek.

Az egyeztetésre mintegy 100
embert vártak – a politikai
szférát elsősorban az MKP és
a Híd képviselte, de ott vol-
tak a parlament magyar nem-
zetiségű, valamint a Magyar
Kereszténydemokrata Szövet-
ség (MKDSZ) képviselői is. 
   A Dunaszerdahelyen ren-
dezett egyeztetés nagyon
hosszú idő után az első olyan
fórum volt, ahol egy asztal-
hoz tudtak ülni a szlovákiai
magyar közélet szereplői. 
A konferencia elején Bugár
Béla, a Híd, és Menyhárt Jó-
zsef, az MKP elnöke is hang-
súlyozta, a cél a szakmai
egyeztetés, és egy, a szlovákiai
magyarság megmaradását
elősegítő párbeszéd kezdete.

Menyhárt beszédében haza-
küldte azokat, aki „gyűlöl-
ködni és árkot ásni jöttek”,
Bugár Béla pedig azt hangsú-
lyozta, akkor leszünk képesek
a közös gondolkozás elindítá-
sára, ha elfogadjuk, hogy a
közös célhoz, szlovákiai ma-
gyarság megmaradásához és
fejlődéséhez különböző utak
vezetnek. Képviseltették ma-
gukat az országos szervezett-
ségű intézmények és a civil
szféra képviselői is. Tokár
Géza, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának szóvivője a
találkozót nem egy újabb ke-
rekasztalként, hanem a pár-

beszéd alapú politizálás kez-
deteként értékelte. 
   A konferenciát Lampl Zsu-
zsanna és Gyurgyík László
kezdték előadásaikkal, me-
lyekben felvázolták a szlová-
kiai magyarság demográfiai
helyzetét, a népességfogyás és
az asszimiláció társadalmi té-
nyezőit. Ezután Jókai Tibor,
a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének elnöke
következett, aki ismertette a
szlovákiai magyar oktatási
rendszer problémáit, különös
tekintettel a magyar óvodák
alacsony számára és kapaci-
tásgondjaira, valamint a ma-

gyar pedagógusképzés re-
formra szoruló problémáira.
A két párt szakpolitikusai is
szót kaptak.
   Az előadások után több
mint 40 perces vita követke-
zett zárt ajtók mögött, ahol
megvitatták a konferencia
közös zárónyilatkozatát, me-
lyet aztán a találkozó végén
minden résztvevő aláírt. 
A pártelnökök úgy nyilatkoz-
tak, az egyeztetés-sorozatnak
lesz folytatása. „Azzal nem
érünk el semmit, ha csak ösz-
szejövünk és megegyezünk
valamiben, dolgozni kell, na-
gyon keményen. Koncepció-
kat kell kidolgoznunk. Ki kell
találnunk, hogyan tovább” –
mondta Bugár Béla. Meny-
hárt József szerint ha megkez-
dődött a párbeszéd, annak
folytatása kell, hogy legyen.
„Pont azért nem zártuk le a
dokumentumot, hogy bele-
dolgozzuk a javaslatokat. 
Az egész akkor lesz élő, ha fi-
gyelembe vesszük nem csu-
pán a politikum, hanem a
civil szféra véleményét is” –
tette hozzá.

A www.ujszo.com alapján AS

Do dnešného dňa bolo na RVPS DS nahlásených a prešet-
rených 17 prípadov výskytu uhynutého voľne žijúceho
vtáctva. Možno konštatovať, že aj keď vyšetrenia vzoriek ne-
ustále ešte prebiehajú v súčasnosti sa jedná prevažne o cirku-
lujúci vírus H5N8.
   Riziko nakazenia človeka alebo iného druhu zvierat, napr. oší-
paných nie je možné vylúčiť. Je potrebné dodať, že zatiaľ výskyt
ochorenia nebol potvrdený u holubov a vzhľadom na charak-
teristiku kmeňa vírusu sa nepredpokladá jeho prenos týmto
druhom vtáctva. Výskyt uhynutého voľne žijúceho vtáctva
v prírode alebo spozorovanie vtáctva s príznakmi choroby, ako
je strata plachosti, vyčerpanosť, nervové príznaky, hnačka a pod.
je potrebné hlásiť na obecné úrady alebo priamo na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu Dunajská Streda.
   Taktiež podozrenie na ochorenie domácej hydiny je pot-
rebné bezodkladne nahlásiť na tel. čísla 031/552 48 70,
0905/875 136 alebo mailom na adresu riaditel@dsvps.sk.

vtáčia chrípka v okrese DS vtáčia chrípka v okrese DS • Madárinfluenza a járásbanMadárinfluenza a járásban
A mai napig a dunaszerdahelyi állat-egészségügyi felügyelet
17 olyan esetet tart számon, melyben vadon élő madarak érin-
tettek. Megállapítható, hogy bár a minták vizsgálata még fo-
lyamatban van, a H5N8 vírusról van szó. 
   Az emberi, illetve állati, például a sertések megbetegedését
nem lehet kizárni. Hozzá kell tenni, hogy a vírus nem fordult
elő a galamboknál és tekintettel a vírustörzsre, nem várható,
hogy ezek a madarak terjesztik. Előfordulása a vadon élő ma-
darak körében a leggyakoribb. A betegség a megfigyelések
alapján a félénkség elvesztésével, kimerültséggel, idegrendszeri
problémákkal és hasmenéssel jár. Ha valaki hasonló tüneteket
tapasztal vadmadaraknál, mindenképpen jelentenie kell a du-
naszerdahelyi állat-egészségügyi felügyeletnél. 
   Ugyanez vonatkozik arra, ha házi baromfi mutatja ezeket a
tüneteket, gondolkodás nélkül jelenteni kell a 031/552 48
70, 0905/875 136 telefonszámokon, vagy e-mailen: 
riaditel@dsvps.sk.
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Tökös délutánTökös délután
A tavalyi sikeres tökfaragással egybekötött Halloween-
parti után a Csemadok helyi alapszervezetének vezetői úgy
határoztak, hogy a 2016. október 29-én ismét tökös napot
tartanak a helyi kultúrházban. 

Akik tök nélkül érkeztek azoknak is jutott bőven, hiszen Bar-
talos Márta, községünk lakosa bebiztosította azt. Majd kez-
detét vette a tökfaragás, amibe a szülők is besegítettek
gyermekeiknek. Miután elkészültek a különböző mintájú tök-
lámpások, mécseseket helyeztek bele, és sötétedéskor kirakták
a kultúrház előtti lépcsőfokokra. Amíg kint világítottak a tök-
lámpások, addig a kultúrházban már elkezdődött a Hallo-
ween-parti, ahol ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezekbe öltöztek be
a gyerekek. 
   A rémisztő hangulatról Czucz Szilárd gondoskodott lézer-
fények és diszkófüst segítségével. Pihenésképpen különféle fi-
nomságokat, süteményt, gyümölcsöt, pogácsát fogyaszthattak
a gyerekek. Amikor már a tetőfokára hágott a hangulat még
vonatozás és széktánc is volt. A buli végeztével mindenki ha-
zavihette a saját munkáját, hogy az otthona dísze legyen.
                                                                                            
                                                                                   (klau)

Hat van é ve  történtHatvan é ve  történt
A 2016-os év egyik kiemelkedő törté-
nelmi évfordulója az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulója. Hat évtizede történt
ugyanis, hogy a budapesti diákok fel-
lázadtak a sztálinista terror és a szov-
jet megszállás ellen. Így lett ez a 20.
század egyik legmeghatározóbb törté-
nelmi eseménye. 

Erre a jeles eseményre emlékeztek meg
községünkben és az országban számos
magyarok által lakott településen is. Sza-
pon november 5-én este 5 órától a helyi
kultúrházban gyűlt össze az emlékező la-
kosság, ahova meghívást kapott a Cse-
madok Nemeshodosi alapszervezete
mellett működő a „A Megmaradásun-
kért” Polgári Társulás kultúrcsoportja.
Az énekkar e kerek évforduló alkalmá-
ból bő egy órás verses, dalos műsort ké-
szített. A rendezvényt a Csemadok szapi
alapszervezetének elnöknője Vida Mária
nyitotta meg, majd a  kultúrcsoport
színvonalas és megható műsorát hallgat-

hatták a résztvevők. A műsor végén fel-
hívták a figyelmet a magyarság fontos-
ságára, és arra, hogy mi, a határon túli
magyarok merjünk mindig magyarnak
lenni. Az énekkarnak nem ez volt az első

fellépése községünkben, már a II. Szapi
Halásznap előestéjén is nagy sikert arat-
tak s reméljük, nem ez volt az utolsó al-
kalom. 

(dia)
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ANYAKÖNYVi HÍREK • SPRÁVY Z MATRiKY 
2016. október – 2017. január
október 2016 – január 2017

ELHUNYTAK • RoZLúČiLi SME SA:
• Hlubík Irén, 2016. október 27., Dunaszerdahely
• Miklós Magdaléna, 2016. november 20., Szap
• Bereczky Lajos, 2017. január 8., Szap

HÁZASSÁgKÖTÉS • UZAVRELi MANžELSTVo:
• Végh Csilla és Kantár Alojz, 2016. október 21., Szap 

JUBiLÁNSoK • JUBiLANTi:
• Lőrincz Rudolf, 75 éves
• Hamar Lívia, 75 éves

Szap község lakosainak száma
2016. december 31-én: 521

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2016. 11. 23.ülésprogramja 2016. 11. 23.

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2016. 12. 6.ülésprogramja 2016. 12. 6.

1. Megnyitó, program ismertetése
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Költségvetés 4. módosítása a 2016-os évre
4. Zárszó

1. Megnyitó, program ismertetése 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. ÁÉR javaslatának jóváhagyása:
• 3/2016 sz. függelék jóváhagyása a 3/2012 sz. ÁÉR-hez 
• 1/2016 sz. függelék jóváhagyása a 2/2015 sz. ÁÉR-hez 
5. Költségvetés tervezete a 2017-es évre, 2018-2019-es évekre
A község főellenőrének álláspontja Szap község költségvetés
javaslatához
6. Temető mögötti parcellák cseréje (Csilizköz, Rt. 13 329 m2

– Szap község 5684 m2)
7. Interreg pályázat benyújtása MAS – Mátyás király nyomá-
ban
8. Tájékoztató a 2016-os évre szóló adók és illetékek befizeté-
séről
9. Beszámoló az elbírált projektekről
10. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről
11. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása
12. Vita
13. Zárszó

2017/1

A MűANYAg HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSi

iDőPoNTJAi 2017-BEN

HARMoNogRAM oDVoZU PLASTU Z úZEMiA

oBCE V RoKU 2017

16.01.2017
13.02.2017
20.03.2017

22.04.2017
15.05.2017
19.06.2017

17.07.2017
21.08.2017
18.09.2017

16.10.2017
20.11.2017
18.12.2017

Farsangi kavalkádFarsangi kavalkád
Szeretettel meghívunk minden kedves gyermeket, szülőt és nagyszülőt 

a Farsangi kavalkádra, mely

2017. február 4-én 16 órai kezdettel
kerül megrendezésre a helyi kultúrházban

Programok: jelmezes felvonulás, értékelés; farsangi játékok; bűvészmutatvá-
nyok; tombola (50 cent/2 darab); tombolahúzás; zene, móka, kacagás; 

bálkirálynő és bálkirály választása.

Meleg teával, sütivel és még sok meglepetéssel várunk benneteket. A zenét DJ Daren biztosítja. 

Megjelenés jelmezben!



idén január 21-én a nyárasdi sport-
csarnokban immár 22. alkalommal
rendezték meg a Dunaszerdahelyi Te-
rületi Futballszövetség elnökének
vándorserlegéért folytatott küzdel-
met. 

A szabályzat szerint a teremtornára az
AG Sport Liga (VI.) őszi tabellájának
első hat, valamint a VII. liga első két he-
lyezettjei jogosultak. A balonyiak nem
kívántak részt venni a tornán, így őket a
kisudvarnokiak helyettesítették, a VII.

ligából pedig a listavezető nagypakaiak,
és az ötödik helyen telelő felbáriak je-
lentkeztek. Gólokban és kiélezett pár-
harcokban gazdag mérkőzéseket
láthattak azok a nézők, akik kilátogattak
a sporteseményre.
   A mérkőzések között hirdették ki az
AG Sport Liga 2016-os esztendejének
legjobb 11 játékosát, név szerint: Kovács
Szilárd (Szap), Nagy Andrej (Pozsonye-
perjes), Bertalan Ján (Baka), Konečný
Martin (Diósförgepatony), Balogh
Ádám (Kisudvarnok), Csicsai Dávid
(Szap), Hricko Peter (Csenke), Kohút
Radko (Diósförgepatony), Kvarda Tibor
(Csenke), Simon István (Balony), Rácz
Attila (Pozsonyeperjes).
   Az év legjobb játékosa a szapi Csicsay
Sándor lett. A díjakat Benovič Árpád, a
Dunaszerdahelyi Területi Futballszövet-
ség elnöke és Gróf Árpád az AG Sport
tulajdonosa adták át. A tornán csapa-
tunkat csak a kisudvarnokiak előzték
meg, így az elegáns második helyet fog-
laltuk el. 
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Me gál l íthatatl anul  nyomulnak  az  U13-asok  Me gál l íthatatl anul  nyomulnak  az  U13-asok  

Kiváló eredmény a teremtornánKiváló eredmény a teremtornán

1. Szap                     12     12     0      0       46:2          36

2. Izsap                     12     6       0      6       25:27        18

3. Balony                  12     6       0      6       18:16        18

4. Csilizradvány        12     0       0      12     3:47            0

10. forduló: Balony—Szap 0:3 (0:1), g.: Bartalosová (4.), Vida
(14.), Nagy Sz. (21.).
11. forduló: Csilizradvány—Szap 0:5 (0:3), g.: Sárközy (6., 10.,
20.), Bartalos (7.), Nagy Sz. (19.).
12. forduló: Szap—Izsap 6:0 (3:0), g.: Sárközy (4., 7., 15.),  Bar-
talosová (5.), Nagy Sz. (19.), Burián (21.).

16. forduló: Szap—Bős 1:4 (1:3), g.: Sárközy (10.), ill. Mózes
(6.), Sidó (8.), Csóka (12.), Jenis (18.).
17. forduló: Nyékvárkony—Szap 2:4 (1:2), g.: Bábics (2.),
Štrbka (8.), Csízik (16.), ill. Both (4., 20.), Sárközy (15.).
18. forduló: Szap—Nagymegyer 1:5 (0:4), g.: Bábics (10.), ill.
Lelovics (3.), Raftik (5.), Baňáš (9.), Válek (10.), Tarcsi (14.).
19. forduló: nem volt ellenfél
20. forduló: Nyárasd—Szap 5:2 (2:1), g.:  Érsek B. (6., 16.),
Érsek P. (10.), Paľko (14.), Nagy (18.), ill. Sárközy (3. 19.). 
21. forduló: Bős—Szap 1:0 (0:0), g.: Író (17.).
22. forduló: Szap—Nyékvárkony 4:2 (2:1), g.: Both (10.),
Bartalos (10.), Sárközy (15., 18.), ill. Bábics (6.), Vég (17.).
23. forduló:Nagymegyer—Szap 2:0 (1:0), g.: Kovács (9.), Raftik (15.).
24. forduló: nem volt ellenfél
25. forduló: Szap—Nyárasd 0:1 (0:1), g.: Érsek (8.).

1. Nagymegyer              20    16    2     2         61:10      50
2. Nyárasd                    20    14    2     4         51:16      44
3. Bős                           20    9      3     8         41:34      30
4. Szap                          20    7      0      13       30:65      21
5. Nyékvárkony            20    0      1     19       12:70      1

MEGHÍVÓ!MEGHÍVÓ!
A Szapi Sportszervezet szeretettel meghívja Önt, 

kedves családját és baráti társaságát 
2017. február 25-én tartandó

S P O R T B Á L R A

Helyszín: Szapi kultúrház
időpont: 19:00

Belépő: 18.- EUR 
(vacsora, aperitív, kávé, éjjel hideg tál)

Zene: ROYAL zenekar
Éj fé l  után tombolahúzás

Jegyek vásárolhatók Csütörtöki Tamásnál 
(0903/932 101) és Vida Bélánál (0905/408 173).

Minden kedves szórakozni vágyó vendéget szeretettel várunk!

U11 :  A  legkisebbek  eredményeiU11 :  A  legkisebbek  eredményei
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Dobogón telelnek az újonc szapiak!Dobogón telelnek az újonc szapiak!

1. Csenke                     15     12  1     2     33:13     37
2. Szap                          15     9    5     1     31:14     32
3. Pozsonyeperjes          14     9    3     2     43:20     30
4. Balony                      14     9    1     4     36:13     28
5. Diósförgepatony       15     8    1     6     23:15     25
6. Baka                         15     8    1     6     26:20     25
7. Kisudvarnok             15     7    3     5     28:22     24
8. Egyházgelle               15     7    3     5     24:27     24
9. Felsőpatony              15     7    1     7     21:24     22
10. Lúcs                       15     6    3     6     31:27     21
11. Szentmihályfa         15     5    2     8     29:22     17
12. Csákány                  15     4    3     8     19:31     15
13. Ekecs-A.szakállas    15     4    3     8     22:35     15
14. Izsap                       15     3    2     10   26:43     11
15. Hegyéte                  15     3    1     11   26:48     10
16. Sárosfa                    15     1    1     13   12:56        4

A szapiak vendéglátóként bajnoki meccsenA szapiak vendéglátóként bajnoki meccsen
legutóbb három éve szenvedtek vereségetlegutóbb három éve szenvedtek vereséget

Eddig soha nem szerepelt a területi
legmagasabb osztályban, de remekül
debütált, harminckét ponttal (31:14)
a tabella második lépcsőfokán telel a
dunaszerdahelyi Ag Sport (Vi.) liga
szapi újonca, mely augusztusban
Bakán ugyan vereséggel rajtolt el, de
a folytatásban már veretlenül vette az
akadályokat.

„Játékoskeretünk erejére, a felkészülési,
versenyeztetési feltételekre való tekintet-
tel csupán ott folytattuk, ahol a VII. liga
bajnokaként a nyár elején abbahagytuk.
A csapat gerince megmaradt, a kollektí-
vánkon belüli versenyhelyzetet a rutinos
Remenár Zoltán és a fiatal tehetség,
Sebő Ádám leigazolásával növeltük. Rá-

adásul a rajtig sérültjeink is felépültek.
Első, történelminek is mondható hazai
meccsünkön 3:2 arányban fektettük két
vállra az őszi első csenkeieket. A csiliz-
közi rangadón, Balonyban, három pon-
tot raboltunk. Szoros meccsen 1:0
arányban győztünk. Otthonunkban az
izsapiakat 8:1-re taroltuk le. Azt viszont
sajnáljuk, hogy nem tudtunk szurkoló-
inknak győzelemmel kedveskedni bú-
csúkor, az egyházgelleiek egy perccel a
párharc befejezése előtt szerezték pontot
érő találatukat (2:2). Ősszel vendégként
tizenhárom pontot zsákmányoltunk,
hazai környezetben pedig csupán kettőt
hullajtottunk el” – ecsetelte a sikerekben
bővelkedő fociősz legfontosabb összete-
vőit, emlékezetes mozzanatait, összecsa-

pásait Csütörtöki Tamás, a szapiak klub-
elnöke.
   Tőle azt is megtudtuk, hogy a kis te-
lepülés alakulata vendéglátóként bajnoki
meccsen legutóbb még a III. osztályban
zárt vereséggel. 2013. október 6-án a
csallóköznádasdiak távoztak az immár
bevehetetlen erődnek titulált szapi fut-
ballpályáról három ponttal.
   Jelképesnek mondható, hogy a kima-
gasló eredményeket az idén harminc
éves szapi sportegyesület jubileuma 
jegyében produkálták.

ái
Forrás: www.parameter.sk

2016. november 28.

A 11–15. forduló eredményei:

11. forduló:

Szap–Egyházgelle 2:2 (1:1), g: Csicsay (31.), Nagy (62.), ill.

Puha (38.), Szerencsés (89.).

12. forduló: 

Ekecs-Apácaszakállas–Szap 1:1 (1:0), g.: Vörös Gábor (16. –

11-esből), ill. Csicsay (88.).

13. forduló:
Szap–Hegyéte 4:1 (1:1), g.: Csicsai (11.), Csicsay (46., 68.,
74.), ill. Kovács (10.).
14. forduló:
Sárosfa–Szap 0:1 (0:0), g.: Csicsai (70.).
15. forduló:
Szap–Diósförgepatony 2:1 (2:0), g.: Tóth (13.), Dékány (38.),
ill. Kohút (48.).


