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Polgármester úr, mi volt az első fej-
lesztés, amit sikerült elérni a község
fejlődése érdekében az új választási
időszakban?
• Az első, amit sikerült megvalósítani, az
március környékén a községi járdák egy
részének felújítása, melyek új burkolatot
kaptak. A munkálatokat nem a község,
de a Nyugat-szlovákiai Vízművek finan-
szírozta, azon belül, hogy kicserélték a
vízvezetéket, tehát a falunak egy fillér-
jébe sem került.  

A községben megújult a közvilágítás
is, ezentúl korszerű led-lámpák fénye-
sítik be Szap utcáit…
• Pontosan, ugyanis ezután elindultak a
tárgyalások a közvilágítás felújításával
kapcsolatban. Sikerült megállapodnunk
egy céggel, a Szlovák Villamosművekkel,
az Enel-el, akik egy koncessziós szerző-
dés alapján felújították a lámpatesteket,
az elosztószekrényt és magukra vállalták
mindezek karbantartását 15 évre. 
Ez már most működik, mindenki észre-
vehette. Led-világítsról van szó, mely
nem fogyaszt annyit, mint a hagyomá-
nyos izzók, ráadásul automatika irá-
nyítja, tehát sötétedéskor bekapcsol,
napkeltekor kikapcsol. Mindenképpen
nagyobb a fényerejük ezeknek a led-
égőknek, tehát sokkal fényesebbek az

utak, az utcák is. Azt is tudni kell, hogy
a községben eddig 63 lámpatest műkö-
dött, ezentúl pedig már 72, tehát azok a
szakaszok egy része, melyek eddig sötét-
ségbe borultak éjszaka, ezentúl ugyan-
úgy világosak, mint a falu egyéb részein.
Amint módunkban áll és a költségvetés
is engedi, a további eddig még sötét te-
rületeket is, melyekből szerencsére nincs
sok, felszereljük utcai lámpákkal. 

Egy sajnálatos eset után a kultúrház-
ban tűz ütött ki. Hogy sikerült rendbe
hozni az épületet?
• Hát igen, sajnos volt egy tűzesetünk,
amiről a lakosokat már az újság előző
számában is tájékoztattuk. A biztosító
kifizette a kárt, így sikerült felújítani a
kultúrház álmennyezetét, plusz kicserél-
tük a lámpákat is, valamint újrafestettük
az egész kultúrházat. 

Az önkormányzat az év elején elkezdte
egy épület tatarozást a községben. Mi
készül ott?

• Még februárban elindult egy épület át-
építése, ami nyugdíjas klubként szolgál
majd. Amint elindul a működése, nap-
pali ellátást biztosítunk majd idősek szá-
mára. Az épület szociális átminősítése
már megtörtént, a higiénikusok kiadták
a működési engedélyt. Regisztráltuk a
Nagyszombai kerületi hivatalban és a
szociális minisztériumhoz beadtuk a kér-
vényt támogatásért. Azt akarjuk ezzel el-
érni, hogy legyen a nyugdíjasoknak egy
helyük, ahova bármikor bemehetnek,
beszélgethetnek, szórakozhatnak, ha
akarnak, akár egy órára is odamehetnek,
nem kell ott tölteniük az egész napot.
(További információk a 3. oldalon.)

További pályázatokat is adott be a
községi hivatal. Melyek voltak ezek?
• Másik pályázatunk, a Szlovák Kor-
mányhivatal kisebbségi kultúrák támo-
gatásán belül szintén sikeres lett,
ahonnan 500 eurót kaptunk a Szapi Ha-
lásznap megszervezésére. Nagyszombat
megyénél öt projektet nyújthattunk be,

Együtt építjük községünk jövőjétEgyütt építjük községünk jövőjét
Közel egy év telt már el az önkor-
mányzati választások óta, így
megkérdeztük a polgármestert,
mit sikerült ez idő alatt elérni. El-
mondta, milyen fejlesztéseket vit-
tek véghez a községben az eltelt
idő alatt és mire számíthatnak
még a lakosok a közeljövőben. 

Az új égőtestek nagyobb fényerővel bírnak
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természetesen mind az öt lehetőséget
igyekeztünk kihasználni, egyre kaptunk
támogatást is, ami az idősek utaztatását
biztosította be Nagymegyerre egy szín-
házi előadásra, illetve abból, ami még
maradt, hozzájárultunk a Pápa-i kirán-
dulásukhoz. 

A községet aktivációs munkások tart-
ják tisztán, illetve a községi hivatalban
is megnőtt a munkahelyek száma.
Miből sikerült erre az anyagiakat elő-
teremteni?
• Januártól folyamatosan zajlik a duna-
szerdahelyi munkahivatallal folytatott
közös munka, ami nagyon jól működik,
mert utánaszámolva egészen szeptemberig
24 ezer euró támogatást kaptunk a fizeté-
sek átfinanszírozására. Ide tartoznak a szo-
ciális munkások, akik közt vannak egész-
és részmunkaidősök is, akiknek a fizetésük
egy részét a munkahivatal finanszírozza.
Ezzel a község húsz család megélhetéséről
gondoskodik. Úgyhogy ez sem elhanya-
golható, hogy az a 20 ember, aki nem tud
munkát találni, de dolgozna, annak a köz-
ség ilyen módon próbál segíteni. Helyben
van, utazni sem kell a munka után és re-
mélem tetszik is nekik. 

Hamarosan a falu egész területe beka-
merázásra kerül majd, erre honnan si-
került a pénzt előteremteni?
• Idén nyáron támogatást kaptunk a
községben a kamerarendszer kiépítésére
a Szlovák Vidékfejlesztési Minisztérium-
tól. Ebből 14 kamerát tudunk kiépíteni,
illetve a Kovács-tó felé a led-világítást,
valamint a temetőnél parkolókat, bent
szintén kamerát és a világítást, illetve egy
szervert, amihez monitor is tartozik. 

Nemrégiben megválasztották a MAS
alelnökévé, elmondaná, mit jelent ez
pontosan?
• Hatalmas munka van egy helyi akció-
csoport, a Dunamente polgári társulás,
a MAS újraindításával kapcsolatban. 
A társulás elnöke Alistál polgármestere,
Horváth Tamás, én pedig az alelnöki
posztot töltöm be. A következőkben a
mezőgazdasági minisztérium pályázatait
célozzuk majd meg, hogy fejlesszük a
térséget. A társulásba 12 község tartozik
és úgy gondoljuk, hogy így, együttes erő-
vel sokkal többet elérhetünk, mint
egyenként. 

Mi az, amit még sikernek könyvel el
megválasztása óta?
• További sikernek számít, hogy sikerült
elindítani az Iúsági csoportot  a község-
ben, amiről a márciusi számunkban már
írtunk, és azóta is folyamatosan hallunk

róluk. Az is fontos, hogy a nyugdíjasa-
inknak is sikerült némi támogatást sze-
reznünk utazásra, illetve az sem utolsó,
hogy nyáron sikeresen lezártunk egy
gyereknapot Nyárad községgel együtt.
Nagy sikere volt a Halásznapnak, és re-
mélem, hogy a következő években is így
lesz majd. Még sorolhatnánk, de min-
den bizonnyal minden eseményről ír-
tunk már az újságban is. 

Hogy állnak a községi szervezetek?
• Stabilizálódik a helyi Vöröskereszt szer-
vezete, hiszen az év elején már véradást
szerveztek, de a Halásznapon is kint vol-
tak, ahol egészségügyi méréseket végez-
tek. Jó irányba haladnak, ráadásul
novemberben bált szerveznek. Nagyon
örülünk annak, hogy stabil a közös
munka az adminisztrációs munkaerővel
a hivatalban. A kolléganőkkel nagyon jó
a viszony, nagyon jól tudunk együtt dol-

A község egy részén megújult a járdaburkolat

A leendő nyugdíjas klub, ahol a belső munkálatok már befejeződtek
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gozni. Jól működik a csapat. De nem el-
hanyagolható a képviselőkkel való közös
munka sem, ami minden bizonnyal
meglátszik az eredményeken is, hiszen
egyáltalán nem állnak a fejlődés útjába,
sőt, partnerek benne, hogy közösen épít-
sük a községünket. Áprilisban megala-
kultak a szakmai bizottságok, ahol
szintén megértik egymást és megtalálták
a közös hangot. Ezek a sikerek még job-
ban megerősítenek bennünket abban,
hogy tovább folytassuk a kitűzött mun-
kát, és továbbra is együtt örülhessünk
Szap község sikereinek. Ami mottónkká
is vált: Együtt építjük községünk jövőjét.
Az elért eredményekért köszönöm min-
denkinek az együttműködést, és a terve-
zett munkához pedig sok erőt és
kitartást kívánok.

Mik a további tervek?
• Amit még a jövő év végéig be szeretnék
fejezni, az a bicikliút kiépítése. A projekt
már készen van, az építkezési engedélye-
ket elindítottuk, még ebben az évben
várjuk a kiírást, amint az kijön, be is
adjuk a pályázatot. Nyáradtól egészen a
Tóparti presszóig és a hivataltól egészen
a töltésig húzódna ez a szakasz. 
   A kultúrház és a községi hivatal épü-
letének a felújítására a tervdokumentá-
ció már az építésügyi bizottság elbírálta,
úgyszintén a sportpályán lévő öltözők
felújítását is. Ez utóbbira a kérvényt a tá-
mogatásra már beadtuk, már csak az el-
bírálást várjuk, aminek év végéig meg
kell érkeznie. A kultúrház és a hivatal
esetében már csak a kiírásra kell várni. 

Úgy tudom, elkezdtétek testvértelepü-
lési viszony kialakítását is a határon
túlra.
• Magyarországon már megszólítottuk
Kamond községet, akikkel december vé-
géig alá szeretnénk írni a testvértelepü-
lési szerződést, valamint Kárpátalján is
van egy község, akikkel felvettük már a
kapcsolatot, de sajnos ott nagyobb a tá-
volság, nem tudjuk olyan könnyen meg-
oldani a személyes találkozásokat. 
Ez pedig Kisszeben községe. 

Miklós Ferenc nevét nemrégiben meg-
találhattuk a Híd párt parlamenti
képviselő-jelöltjeinek listáján is. Biz-
tosan sokakat foglalkoztat a kérdés:
Miért?
• Ha valakiben felmerült az, hogy beáll-
tam a pártba, azt ki kell ábrándítanom,
mert nem így van. Ám annyi biztos,
hogy szimpatizálok a párt elképzelésivel
és céljaival, ám én mindenekelőtt füg-
getlen vagyok. Nem szeretném, hogy
azért, mert egy listán szerepelek, azonnal
beskatulyáznának. Ám felajánlották ezt
a lehetőséget, amit megtisztelőnek tar-
tok, és úgy gondoltam élek vele, de
ezentúl is független polgármesterként
végzem tovább a munkámat a község-
ben a községért! 

Mi az, amit fontosnak tart a község
fejlődése szempontjából?
• Fő feladatomnak tartom azt, hogy a
szervezetek még jobban stabilizálódja-
nak és összekovácsolódjanak, illetve ne
csak együtt, de a faluval is együtt tudja-
nak dolgozni. 
                                                        -as

Mire is szolgál a Nyugdíjas Klub?
Községünkben új szolgáltatás indul 2016. január 1-től. A balonyi út elején levő 163-as családi ház (lásd a képen) lett
átépítve szociális szolgáltatásokat nyújtó központtá. A szolgáltatás neve: Nappali ellátás idősek számára – Nyugdíjas Klub.
Mivel községünkben nem volt lehetőség Nyugdíjas Klub épületének létrehozására, most az önkormányzat megragadta
a lehetőséget és az adott támogatási rendszert kihasználva létrehozta a fentiekben említett intézményt. A létesítmény gon-
dozói szolgáltatást is nyújthat a községünkben élő idősek és munkaviszonyban levő hozzátartozóik számára, akik hétköz-
napokon korlátozott időszakban (7:30 – 15:30) segítségre szorulnak. Az intézmény továbbá azon idős emberek számára
is szolgál, akik egyedül élnek és szükségük van a mindennapi életben beszélgetésekre, társasági létre. Az idősek, az intézmény
szolgáltatásain (vérnyomásmérés, pulzusmérés, cukorszintmérés stb.) kívül részt vehetnek szabad-foglakozásokon is (tea-
délutánok, beszélgetések, előadások az egészséges életmódról). A nyitvatartás nem azt jelenti, hogy reggeltől estig bent kell
lenniük az időseinknek, mindenki annyi időt tölt és akkor amikor csak akar, hisz a Nyugdíjas Klub csak az Ő javukat
szolgálja majd! Az intézmény jövő év elejétől várja az időseket.

Ezen a szakaszon jövőre már bicikliúton lehet közlekedni
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2015. augusztus 15-én a Szapi Iúsági
Csoport tagjai, valamint az érdeklődők
egynapos kiránduláson vehettek részt. 
A kirándulás úti célja Ausztria egyik leg-
nagyobb parkja, a Family park volt.
Szombaton reggel fél nyolckor indultunk
a Jednota üzlet elől. Miután a névsorol-
vasást követően meggyőződtünk róla,
hogy mindenki jelen van, elindultunk a
kirándulásra. Mivel nagyon vártuk már
ezt a kirándulást, ezért ez a 2 órás út is
hosszúnak tűnt. Nagy örömünkre azon-
ban 9.30-ra meg is érkeztünk. A jegyek
kiváltása, valamit a csoportkép elkészí-
tése után végre elkezdődött a várva várt
szórakozás. Fantasztikus látvány foga-
dott bennünket. Hatalmas hinták, vizes
mókák, állatsimogató, csúszdák vettek
bennünket körül. Egy térkép segítségé-
vel ezután útnak is indultunk, hogy fel-
fedezzük a parkot. Első utunk a
hintákhoz vezetett, ahol bátorságunkat
próbára téve próbálhattuk ki a számtalan
jobbnál jobb hintát. A következő állo-
másunk a vizes mókákhoz vezetett, majd
az állatsimogatóhoz. Mivel az idő ked-
vezett nekünk, ezért a vízi mókákat is
örömmel próbáltuk ki, hogy lehűtsük
magunkat. A kisebbeknek is bőven kiju-

tott a szórakozásból, hiszen számukra is
számtalan hinta állt rendelkezésükre, va-
lamint különböző meseházak, ahol a
gyermekek meghallgathattak egy-egy
számukra kedves mesét... Igaz németül.
Az utunk során felfedeztünk számtalan
mesehőst, melyek lenyűgöztek minden
gyermeket, de felnőttet is egyaránt. 
A bátorságunkon kívül német tudásun-
kat is próbára tehettük.
   Miután mindenki felfedezte a parkot,
este hat órakor találkoztunk a kapunál.

Ezután felszálltunk a buszra és elindul-
tunk haza. Mindenki fáradtan, de élmé-
nyekkel gazdagon tért haza erről a
kirándulásról. Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani polgármesterünknek,
valamint a szervezőknek, hogy ilyen fan-
tasztikus kiránduláson vehettünk részt
és ezáltal még jobban összekovácsoló-
dott ez a csapat. Reméljük még számos
szép élményben lesz részünk, együtt! 

                                         Mézes Vivien

Kirándulás a Family parkba Kirándulás a Family parkba 

A Szapi Iúsági Csoport tag-
jai, a Csiliznyáradi Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákjai
és a csiliznyáradi Csiliz gyer-
mekklub tagjai pénteken
közös kiránduláson vettek
részt Pozsonyban.

A gyerekek a parlamenti kép-
viselők munkájával ismerked-
tek és lehetőségük nyílt
betekinteni a  törvényhozó
testület egészének működé-
sébe. Személyesen találkoztak
Bugár Bélával, Érsek Árpád-
dal és Csicsai Gáborral. A csi-
lizköziek és kísérőik továbbá
ellátogattak a felújított pozso-
nyi várba, és megnézték
a benne megrendezett nagy-

szabású történelmi kiállítást,
amelynek témája a  Nagy-
morva birodalom. „Ezúton is
szeretnénk megköszönni
a képviselő uraknak a szívé-
lyes fogadtatást, és hogy lehe-

tővé tették gyermekeink szá-
mára ezt az élményekkel teli
ismeretterjesztő kirándulást.
Továbbá hálával tartozunk
Bős nagyközség önkormány-
zatának, hogy hozzájárult az

utaztatás költségeihez“ –
mondták el a Paraméternek
Miklós Ferenc, Szap község,
illetve Lukács József, Csiliz-
nyárad község polgármestere.

(l)

Csilizközi gyermekek a parlamentbenCsilizközi gyermekek a parlamentben

A csilizközi különítmény a fővárosban 

Jutalomkirándulás Ausztriában
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Az ember nem is gondolná, milyen
mozgalmas lehet egy nyugdíjas élete.
Sokan abban a hitben élnek, hogy
akik már nem dolgoznak és a nyug-
díjas éveiket töltik otthon, sosem
mennek sehova. Pedig tévednek. 

Aki akar és tesz érte, igenis nagyon sok
szép és izgalmas helyre juthat el idősebb
korban is. A szapi nyugdíjasok pedig
tesznek azért, hogy kihasználják a hosz-
szú évek kemény munkája után járó pi-
henésre szánt éveket. A július elején
megjelent újságunk óta három hónap
telt el, a helyi nyugdíjasszervezet pedig
azóta számos kirándulást szervezett. El-
sőként július 15-én a magyarországi Pá-
pára mentek kirándulni egy egész
busszal. Néhány fiatal is elkísérte őket
az úton, mert az autóbuszt meg kellett
tölteni, ám felhőtlen szórakozásban
volt részük. Az augusztus tényleg az

otthoni munkákkal és a pihenéssel telt,
majd szeptemberben ismét Magyaror-
szág felé vették az irányt, ugyanis néhá-
nyan Badacsonyba látogattak el a
szüreti felvonulásra. Még ebben a hó-
napban megtartották a szokásos teadél-
utánjukat a községben és nem sokkal
később, október 4-én a Dunaszerdahe-

lyen megrendezésre kerülő Bihari-esten
vettek részt. 
   Hamarosan, október 10-én baráti ta-
lálkozóra kerül majd sor más nyugdíjas-
szervezetekkel, majd november 13-án
megtartják a már hagyományos évzáró-
jukat és a a nyugdíjasnapot a helyi kul-
túrházban.                                      (as)

Mozgalmas nyugdíjas évekMozgalmas nyugdíjas évek

Csoportkép a pápai kiránduláson

Azon dolgozik a község, hogy azokat a szervezeteket, melyek
egykoron működtek, most újra életre keltse. Így sikerült felé-
leszteni, vagy felébreszteni a Csipkerózsika-álmát alvó tűzol-
tószervezetet is, mely augusztus elején meg is választotta
tisztségviselőit. A helyi Önkéntes Tűzoltó Testület augusztus
7-i ülésén megválasztott elnöke Vida Ádám lett. A szervezet
parancsnoka Gottlieb Zoltán, a gépész Kulacs Attila a pénz-
táros pedig Brezovský László. A helyi ÖTT további tagjai:
Vida Máté, Czucz Szilárd, Borbély János, Jankó Zoltán, Lő-
rincz Rudolf, Berecki Imre, Bozsaki Ádám, Sebő Imre, Sebő
Dávid, Borbély Erik, Csicsai Dávid, Hamar Tibor, Hamar
Imre, Kozmér Gyula, Soltész Levente, Szombathelyi Tibor és
Csicsai Péter.  

(mf )

Elveszett szervezetek újjáélesztéseElveszett szervezetek újjáélesztése

A Szapi Önkéntes Tűzoltó Testület mindenkit szeretettel meghív az 

I. Disznótoros ünnepségreI. Disznótoros ünnepségre

mely a helyi futballpályán kerül megrendezésre
október 10-én.október 10-én.

(Reggel 6 órától) 

Ételről, italról és a zenéről a szervezők gondoskodnak!
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Ő szi  terményszentelésŐszi  terményszentelés
Szeptember 5-én a helyi
római katolikus temp-
lomban, a szentmisén
terményszentelést tartot-
tak. A feldíszített oltáron
és az asztalokon, tálakban
elhelyezett zöldségek és
gyümölcsök sorakoztak. 
   Parák László esperes úr
megszentelte kertünk ter-
ményeit, majd a szent-
mise a magyar him-
nusszal fejeződött be. 
                               (ezs)

Barátság Kupa – először és összefogássalBarátság Kupa – először és összefogással
Labdarúgás – A két érintett község önkormány-
zatának hathatós támogatásával először rendezett
közösen kupanapot a szapi, illetve a nyáradi fut-
ballklub.

A négyestorna résztvevői a szapi, csilizradványi,
izsapi és csilizpatasi csapatok voltak.
   Miklós Ferenc szapi, illetve Lukács József nyá-
radi polgármester a Paraméter érdeklődésére el-
mondta: az együttműködés és az összefogás
fontosságát szándékoztak hangsúlyozni a közös
rendezvénnyel. Korábban már tartottak együtt
gyermeknapi ünnepséget, összedolgoznak az isko-
laügy területén és a sportéletben is. Szeretnék ha
a civil életben is összetartanának a két község pol-
gárai.
   A torna legjobb kapusa Pollák Tamás (Izsap),
legjobb mezőnyjátékosa Csicsay Dávid (Szap) és
gólkirálya 5 találattal Csicsay Sándor (Szap) lett.
A díjakat és okleveleket Csicsai Gábor parlamenti
képviselő adta át a helyezetteknek.
                                                                    (lel)
                                    Forrás: www.parameter.sk

EREDMÉNYEK
Elődöntők:
Szap–Csilizradvány 6:1  (4:0), g.: Csicsay S. 2, Végh 2, Csicsay D., Csiba
– Johancsík. Izsap–Csilizpatas 2:2 (2:1), g.: Nagy D., Kulacs – Szűcs, Sza-
káll. Tizenegyesekkel 4:5.
Mérkőzés a 3. helyért:
Izsap–Csilizradvány 5:0 (4:0), g.: Koleszár 3, Bódis, Póda.

Döntő:
Szap–Csilizpatas 6:0 (3:0), g.: Csicsay S. 3, Beke, Struhár, Dékány.

A győztes szapi együttes                                                              
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Egyre többször szerepel a
sajtóban, illetve a világhá-
lón a Spartan Race (ejtsd:
szpartan rész) kifejezés, ami
magyarul spártai futamot
jelent. Nagyon sokan van-
nak már, akik nem egy ilyen
versenyen részt vettek, ki-
próbálták, mennyit bírnak,
mekkora a tűrőképességük.
Feszegették a határaikat.
Így van ezzel Zsemlye Réka
is, aki már több ilyen verse-
nyen vett részt. 

De mi is az a Spartan Race?
Ez egy olyan akadályverseny,
ahol az emberek a saját hatá-
raikat feszegetve, a kitartásu-
kat próbára téve futják végig
a különböző hosszúságú pá-
lyákat. Van itt víz alatti úszás,
szöges drót alatt kúszás sár-
ban, kötélmászás, futás és
még sorolhatnánk. Ez a töré-
keny szőke kislány pedig már

hat ilyen versenyen van túl.
„Először az osztálytársam kér-
dezte meg tőlem, nem me-
gyek-e el vele a magyarországi
Eplénybe egy versenyre, ahol
a legrövidebb ilyen verseny
volt, az 5 kilométeres. Akkor
megtetszett nekem és utána-
néztem. Láttam, hogy ha hár-
mat teljesítek egy évben,
akkor lehet egy egész szériám,
így hát eldöntöttem, megpró-
bálom” – mesél a kezdetekről
Réka. Semmi felkészülés,
sportolási előélet, vagy akár
erőnléti gyakorlatok nem
előzték meg a versenyeket.
Igaz, alapból sportos alkatú a
lány, mert a biciklizés és a
gőrkorizás az folyamatos
mozgást biztosít számára, de
tudatos felkészülés a verse-
nyekre nem volt. „Az em-
berek a határaikat feszegetik,
mert itt nem az a lényeg,
hogy mennyi idő alatt futja le

az ember a távokat, de az,
hogy végigcsinálja” – magya-
rázza. 
   A legelső versenyét, az 5 ki-
lométeres szakaszt tavaly áp-
rilisában két óra alatt futotta
le. A legutolsó versenyen,
mely a Magas Tátrában zaj-
lott, hét és fél óra alatt telje-
sítette a 30 kilométeres távot.
„Nem azt mondom, hogy
unatkoztam, de szeretek ilyen
sportos dolgokat csinálni, ki-
hívás számomra és legalább

látom, hogy menyit bírok” –
mondja mosolyogva Réka.
   Ami elejével gondot oko-
zott számára, az a kötélmászás
volt, de most az utolsó verse-
nyen összeszedte magát és
megcsinálta. A következő ver-
senyre már csak jövőre nevez
be, mert tavaly és idén is vég-
hez vitte a 3-3 távot. Hogy
jövőre mikor és hol feszegeti
majd a határait, az még a jövő
kérdése. 
                                    (dor)

Spartan Race, Spartan GirlSpartan Race, Spartan Girl

A verseny után sárosan                                         

A begyűjtött és kiérdemelt elismerések

A Szapi Vöröskereszt helyi szervezete tisztelettel meghívja Önöket 

Hagyományteremtő Hagyományteremtő 
b á l j á r ab á l j á r a
melyre november 28-án este 19 órakor kerül sor a helyi kultúrházban. 
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Hirde ssen nálunkHir de ssen nálunk
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Menekültek a szomszédbanMenekültek a szomszédban
Egész évben beszéltek róla, terjedtek a
rémhírek, júniusra ígérték, majd szep-
tember megérkeztek az első menekül-
tek a bősi menekülttáborba. Az első
turnusban, szeptember 17-én 24-en
jöttek, ma már 260-an tartózkodnak a
nagyközségben. 

Napról napra változik a menekültek
száma Bősön, hiszen folyamatosan érkez-
nek az új menedékkérők. A táborban ma-
ximum 500-an tartózkodhatnak. Jelenleg
szabadon mozoghatnak Bős területén és
az információk szerint semmi probléma
nincs velük. Bár akadt olyan, aki nehez-
ményezte, hogy bementek a helyi élelmi-
szer-áruházba, amivel még semmi baj
nem lett volna, „De ők csapatostul érkez-
tek” – mondta egy felháborodott bősi
hölgy. A kérdésre, hogy mi volt a prob-
léma ezzel, már nem tudott választ adni. 
   Szlovákia szállást és étkeztetést biztosít
a menedékkérők számára. A komplexum-
ban viszont jelen vannak az osztrák szo-
ciális munkások, de munkájukat
szlovákiai dolgozók is segítik. Az ő mun-
kájukat, az egészségügyi ellátást, a mene-
dékkérők őrzését, valamint a
zsebpénzüket az osztrák fél finanszírozza.
„Mindenünket elvesztettük a hazánkban,
elköltöttük az összes pénzünket, és most
itt vagyunk” – nyilatkozta az újságírók-
nak a Bősön elszállásolt 24 éves Mah-

mood Alokla, aki társaival együtt azt ál-
lítja, szívesebben maradtak volna Auszt-
riában, hiszen többen a családjukat voltak
kénytelenek otthagyni Ausztriában.
   A Bősön tartózkodó menedékkérők
nem rendelkeznek kellő információval.
Többen úgy tudják, két hónapra jöttek,
mások viszont abban bíznak, hogy öt nap
után visszatérhetnek Ausztriába. Többen
nem is értik, mit keresnek Szlovákiában,
bizonytalan sorsukról panaszkodtak.
„Nehéz az élet az ausztriai táborokban, de
ott legalább vannak barátaink és a csalá-
dunk is ott él. Ahogy az európai ember-
eknek, úgy nekünk is van családunk” –

nyilatkozta a lapnak a 33 éves Dewan
Mohammad.
   Szlovákiában többen úgy gondolják,
sem a gazdasági, sem a szociális feltételek
nem teszik lehetővé, hogy Szlovákia na-
gyobb számban fogadjon be menekülte-
ket. Több vélemény született arról is,
hogy kizárólag szociális menekülteket
kéne befogadni, de azt is rebesgetik, hogy
aki több ezer eurót ki tudott fizetni azért,
hogy elmeneküljön, nincs rászorulva az
állam anyagi segítségére. Hogy ki miként
áll hozzá a menekült-témához, minden-
kinek saját lelkiismeretének kérdése.
                                                          AS

Szeptemberben megérkeztek az első menedékkérők Ausztriából           

Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a község lakosait, hogy amennyiben a telkükön ta-
lálható olyan épület, amelynek az engedélyeztetése még nem
történt meg, kérjük ezt jelentsék a községi hivatalban. A hi-
vatal munkatársai mindent megtesznek azért, hogy segítsék
az ügyintézést és mihamrabb engedélyeztetve legyen az en-
gedély nélküli épület. 

A községi hivatal épületében a következő ügyfélfogadási
időben: 
hétfő – 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig
szerda – 8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
péntek – 8:00-12:00 óráig

Az ügyintézés rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy anyagilag
és időben is Önökre a lehető legkevesebb teher háruljon. 

Mi kell az engedélyeztetési folyamat elindításához?
• személyazonossági igazolvány;

• a parcella száma, amelyen az építmény áll (ha nem tudnak
ilyen információval szolgálni, abban az esetben tanácsadónk
kikeresi az adatbázisból a helyszínen);
• az építmény hozzávetőleges méretei, úgymint alapterülete,
magassága ill. mélysége – fontos információ, hogy az épület
alapterülete 25m2-től kisebb, ill. 25m2 – 300 m2 közötti, ill.
300 m2-től nagyobb, hogy a  magassága meghaladja az 
5 m-t, valamint a mélysége a 3 m-t.

A fent említett információk alapján a hivatal dolgozó segíte-
nek kitölteni a szükséges kérvényeket és tájékoztatást nyúj-
tanak a további folyamatról. 

Végezetül szeretnénk ezúton is tisztelettel megkérni Önöket
arra, hogy legyenek partnereink ebben a kezdeményezésben,
használják ki a segítségnyújtást és kérjük lássák meg a benne
rejlő segítő- és jószándékot annak érdekében, hogy a későb-
biekben, az új építési és tervezési törvény érvénybe lépése
után Szap község, mint építkezési hivatal, ne legyen ráutalva
büntetések kiszabására.
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ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 
2015. július – augusztus – szeptember

júl – august – september 2015

SZÜLETÉS • NARODILI SA:

• Soltész Lia Noami – 2015.08.02., Dunaszerdahely 
Szülők: Soltész Szombathelyi Csilla

Soltész Levente

Gratulálunk az újszülötthöz!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na
svet.

JUBILÁNSOK • JUBILANTI:

75 évesek

• Kulacs Erzsébet    1940.7.11
• Szikonya Martin 1940.7.22
• Bereczky Lajos 1940.7.23
• Bereczky Zsuzsanna 1940.8.27

A szapi képviselő-A szapi képviselő-
testület üléseinek testület üléseinek 
programjaprogramja

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. A község gazdasági és szociális fejlesztési programja
4. A 2015-ös évre szóló költségvetés teljesítése és módosítása
5. A község vagyonának aktualizálása – leltár
6. Középületek felújítása
• sportöltöző épületének felújítása Enviromentális alap kere-
tén belül 
• kultúrház felújítása a Vidékfejlesztési program keretén belül
7. Nappali ellátás idősek számára
• bérleti szerződés elfogadása
• általános érvényű rendelet  
8. Árvízterv aktualizálása
9. A képviselőtestületi ülések dátumának meghatározása a
2015-ös év II. félévére
10. Alapelv a község vagyongazdálkodására, kezelésére
11. A komáromi Jókai Színház támogatása
12. A község főellenőrének munkaterve a 2015-ös év II. félé-
vére
13. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása  
14. Vita
15. Zárszó

Ökormányzati ülés, 2015. 08. 25.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 25. 08. 2015

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
4. Čerpanie rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2015
5. Inventúra majetku obce – aktualizácia
6. Rekonštrukcia obecných budov
• rekonštrukcia budov na športovom ihrisku v rámci Enviro-
mentálneho fondu
• rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci projektu PRV
7. Denný stacionár pre seniorov
• schválenie nájomnej zmluvy
• VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za so-
ciálne služby
8. Aktualizácia povodňového plánu
9. Plán zasadnutí OcZ na II. polrok 2015
10. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Sap 
11. Žiadosť o príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2015  
13. Ostatné úlohy, návrhy a podnety
14. Diskusia
15. Záver
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A szapi diákcsapatot jelenleg ketten
vezetik, Csicsay Sándor és Tóth Csaba.
Csicsay a felnőtt csapat edzője volt két
éven keresztül, majd egy év után a di-
ákcsapat edzője is ő lett. Egy idő után
ez már eléggé megterhelő volt szá-
mára, ezért úgy határozott, ezentúl
egyszerre csak egy dologra koncentrál
majd. Így a kicsik edzője maradt és to-
vábbra is a nagycsapat játékosa. 

„Csaba nagyon nagy segítség nekem,
mivel a kicsik között egészen az öt éves
kortól a 12 éves korig vannak focistáink,
el tudjuk őket osztani az edzéseken, így
külön is tudunk velük foglalkozni” –
magyarázza Csicsay Sándor. Az edzést
például közösen kezdik, majd két cso-
portra osztják a gyerekeket, az egyikünk
a kicsikkel, a másik a nagyobbakkal fog-
lalkozik, majd cserélünk. A gyerekek a
környező falvakból, Csilizköz községei-
ből érkeznek, hogy focizhassanak. „Sze-
rencsére nagyon jó visszhangja van az

edzéseknek, mert az egyik gyerek szól a
másiknak és idehúzza őt. Elég ha egy is-
kolába járnak, ott már elterjed, hogy mit
csinál az egyik délután és akkor a másik
is akarja” – meséli Tóth Csaba, majd
Csicsay hozzáteszi: „Amikor tavaly elin-
dítottuk ezt a kiscsapatot, akkor 13 gye-
reket sikerült összehívnunk. Azokból,
akik akkor kezdtek, jelenleg már csak
hatan vannak, a többiek már befejezték
különböző okoknál fogva, de így is va-
gyunk húszan” – közli. 
   A szapi diákcsapat az U13-as korosz-
tályba tartozik, 13 éves korig játszhatnak
ebben a csapatban a gyerekek. „Nagyon
sok tapasztalatot szereznek azzal, hogy

például 7 évesen már 12 éves gyerekek
ellen fociznak, de mire ő lesz 12 éves
már nagyobb tapasztalattal fog rendel-
kezni, mint az, aki ebben a korban kezdi
a labdarúgást” – ecseteli Csicsay. Tavaly
még majdnem az összes mérkőzésüket
elveszítették, de nem csüggedtek és az
előző években szerzett tapasztalatokat
idén kamatoztatva már értek el sikere-
ket. 
   De nem csak a győzelem számít,
hanem az is, hogy a gyerekek jól érzik
magukat a focipályán, ugyanis nem csak
a kicsik, de a szülők is tudják, hogy fog-
lalkoznak ott a gyerekekkel. 
                                                     (—)

A diákcsapatban történt változásokrólA diákcsapatban történt változásokról

A futballcsapat vezetősége mindent megtett azért, hogy a Raifeissen
banknál elindított pályázaton a mi projektünk az első háromban benne
legyen. A falu lakosain, az ismerősökön és természetesen a szülőkön is
múlott, hogy sikerült megnyernünk az 1000 eurós összeget. Ezúton is

szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki szavazatával
hozzásegített bennünket a sikerhez!

A képen balról jobbra állnak: Tóth Csaba (edző), Kovács Zoltán,Horváth Miklós, Nagy Szilvia, Bartalos Bálint, Sárközi György,
Nagy Attila, Horváth Patrik, Bartalos Rebeka Panna, Vida Eszter, Szalacsi Rebeka, Csicsay Sándor (edző). Guggolnak: Nagy
Gergő, Both Lázár, Soós Márk, Sebők Flórián, Bábics Attila, Bartalos László és Both Máté (kapus). Akik hiányoznak: Burián Ad-
rián, Burián Marián, Béhr Mátyás és Vass Botond.                                                                                                           
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1. Szap                    8         6        2      0        20:4      20
2. Alistál                 9        6        1      2       32:10    19
3. Felbár                 8        5        2      1       18:6      17
4. Nagypaka           9        4        4      1       35:17    16
5. Nagyudvarnok    8        5        1      2       22:8      16
6. Szentmihályfa     8        5        1      2       20:14    16
7. Hegyéte              8        4        1      3       17:14    13
8. Nyékvárkony      8        4        1      3       20:21    13
9. Felsőpatony        9        3        2      4       31:23    11
10. Patonyrét          9        3        1      5       12:32    10
11. Cs.tárnok          8        2        2      4       6:12      8
12. Somorja B        8        2        2      4       9:17      8
13. Csilizpatas        8        1        1      6       18:22    4
14. Sárrét                9        1        1      7       6:30      4
15. Cs.nádasd         9        1        0      8       10:46    3

Szap helyi felnőtt labdarúgócsapata
jelenleg vezeti a bajnokságot egy
ponttal. A csapatnak jelenleg 20 játé-
kosa van, akiknek a zöme helyi lakos,
de vannak játékosaik a környékbeli
falvakból is. A múlt szezonban a liga
harmadik helyén végeztek, idén a cél
a feljutás. 

„Úgy kell csinálnunk, hogy a tavaszi sze-
zonban megcélozni az első helyet, amire
én személy szerint látok esélyt. Sajnos
nagyon sok a sérült játékosunk, de re-
méljük, hogy mihamarabb felgyógyul-

nak a sérüléseikből és újra tudnak majd
játszani” – meséli a csapat új edzője,
Csölle Norbert. „Biztos vagyok a győze-
lemben, ezzel a káderral biztosan győ-
zünk, ha össze tudjuk őket tartani,
márpedig össze kell tartanunk őket” –
teszi hozzá Miklós Ferenc polgármester.
Sok a sérült a csapatban, de remélik, mi-
hamarabb felépülnek és újra játszani
tudnak majd. Két ilyen fontos játékosa
van a csapatnak, Struhár Tibor és Csi-
csay Sándor személyébe, aki a csapat leg-
jobb góllövője. „Ezen kívül sajnos a
kapusunkat eltiltották négy hétre, a

másik kapusnak eltört az ujja, de a veze-
tőségnek köszönhetően szezon közben
sikerült egy harmadik kapust igazol-
nunk Veselany-ból, ami Nagytapolcsány
közelében található, így két mérkőzésre
végül sikerült hálóőrt szereznünk” – ma-
gyarázza az edző. 
   A bajnokságban fejtörést okozhat szá-
mukra Alistál, Felbár együttese, vala-
mint a nagypakai csapat. De még nem
tudni, mi lesz a bajnokság vége, nagyon
az elején vagyunk a szezonnak. 
                                                       (–)

Mit kell tudni az A-csapatról?Mit kell tudni az A-csapatról?

VII. liga, az első 9 forduló eredményei:VII. liga, az első 9 forduló eredményei:

1. forduló: Alistál–Szap 0:1 (0:0), g.: Struhár (58.).
2. forduló: Szap–Nyékvárkony 5:0 (1:0), g.: Struhár (15., 72.),
Csicsay (57., 60., 85.).
3. forduló: Nagyudvarnok–Szap 0:1(0:1), g.: Csicsay (30.).
4. forduló: Szap–Csilizpatas 2:2 (0:1), g.: Vass (50.), Végh (78.),
ill. Hegyi (32.), Halasi (85.).
5. forduló: Felbár–Szap 1:1 (0:1), g.: Göndör (50. – 11-esből),
ill. Écsy (37.).
6. forduló: Szap–Somorja B 3:1 (1:1), g.: Csicsay 2 (68., 82.),
Végh (45.) – Haluska (41.).
7. forduló: Szap szabadnapos volt. 
8. forduló: Csallóköztárnok–Szap 0:2 (0:0), g.: Végh (62.),
Hamar (69.).
9. forduló: Szap–Hegyéte 5:0 (2:0), g.: Csicsay Sándor (8., 15.),
Végh (48., 77.), Dékány (55. – 11-esből). 

Csölle Norbert az edzésen

A játékosok komolyan veszik a felkészülést


