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A község értékeit kutattákA község értékeit kutatták

A kérdőívek kérdései arra voltak kíván-
csiak, hogy milyen magyar vonatkozású
ünnepei, kiemelkedő fontosságú termé-
szeti értékei vannak a falunak, illetve
hogy a helyiek hogyan óvják ezeket.
Olyan kérdések is felmerültek, hogy
tudnak-e helyi specialitásokról, ami az

ételt és az italt illeti, illetve egyedi termé-
kekről, melyek régi technológiával ké-
szültek. Arra is választ vártak, hogy ha
vendégek érkeznek, milyen látványossá-
gokat mutatnának meg nekik, vagy is-
mernek-e olyan kézművest, iparost, aki
egyedi munkát végez. 

   A kérdőívek kitöltéséhez 24 adatközlő
személyt kért fel a helyi Csemadok ve-
zetése, akikkel az otthonukban, illetve a
községházán beszélgettek. A vendégek
később fényképeket készítettek a Duná-
ról, a templomról, a nádfedeles házak-
ról, az emlékműről és a csárdáról. 
   Az októberi második fordulón részt
vesz az értékelésen egy operatőr is, aki
interjúkat készít majd az adatközlőkkel.
A későbbiek folyamán könyv formájá-
ban is megörökítésre kerülnek majd a
község értékei.                               (vm)

Községünkben augusztus 8-9-én értékfeltárást végzett a Lakitelek Nép-
főiskola Alapítvány Alsó-Csallóközi értékfeltáró kollégiuma. Ez volt az
első forduló, amire Veszprém megyéből három kéttagú csapat érkezett,
akik 30 kérdéses kérdőívet hoztak magukkal. A második fordulóra ok-
tóber 24-én kerül sor. 
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JÁRÁsbELiEK A NAGypoLitiKÁbANJÁRÁsbELiEK A NAGypoLitiKÁbAN
Az utóbbi hónapokban a Dunaszerdaehlyi járásból néhányan a nagypolitikában folytatják a munkát

Érsek Árpád lett az új közlekedésügyi miniszter, miután au-
gusztus 31-én kinevezte őt Andrej Kiska köztársasági elnök. 
Az új miniszter szerint az ország északi részén élőknek nem kell attól
félnie, hogy előnyben részesítené Dél-Szlovákiát. „Tisztában vagyok vele,
hogy egész Szlovákia minisztere vagyok” – jelentette ki Érsek.
A vasútvonalakat és az autópályákat tartalmazó térkép Érsek szerint
megmutatja, hogy Dél-Szlovákiát ezidáig elhanyagolták, ezért segíteni
akar, hogy ez a régió is fejlődhessen. A közlekedésügyi miniszter szerint
a D1-es autópálya egyetlen szakaszt leszámítva 2020-ra el fog készülni.
Érsek Roman Brecelytől veszi át a posztot, aki mindössze öt hónapot
tölthetett el a minisztérium élén. Utódának azt tanácsolja, hogy folytassa
munkásságát a megadott tempóban.                                                

A kormány a mezőgazdasági minisztérium államtitkárának
nevezte ki szeptember 7-én Csicsai Gábort, a Híd jelöltjét. 
Csicsai eddig a Híd parlamenti képviselője volt, és a parlament mezőgazda-
sági és környezetvédelmi bizottságát vezette. Csicsai Gábor 2010 és 2012
között a Radičová-kormány alatt már betöltötte az államtitkári funkciót a
minisztériumban.

A kormány nagyrőcei (Revúca) kihelyezett ülésén visszahívta a kulturális
minisztérium sieťes államtitkárát, és egyúttal kinevezte a posztra Rigó Kon-
rádot.
A 37 éves dunaszerdahelyi közgazdászt a Híd jelölte a posztra. Az államtitkári szék az-
után „szabadult fel”, hogy a Sieť kilépett a kormányból, és a pártból öt parlamenti képvi-
selő átült a Híd frakciójába – így a Híd állíthatott jelölteket a Sieť által korábban
elfoglalt pozíciókra. Rigó eddig az Iú Szivek Táncszínház gazdasági- és marketingigazga-
tója volt.
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A Csemadok helyi alapszervezetének vezetői október
1-én szombaton délután 4 órától őszi kézműveskedésre
várták községünk lakosságát a helyi kultúrházba. 
A szervezők teával, aprósüteménnyel és a gyerekek ked-
vencével, pattogatott kukoricával várták a résztvevőket.
Az őszi barkácsoláson ötletesebbnél ötletesebb asztal-
díszeket, töklámpást befőttesüvegből, és egyéb dekorá-
ciókat lehetett készíteni az ősz terméseiből. Csoportos
alkotásnak az idei évben egy előre elkészített papír sü-
nivel készültek a szervezők. Miután mindenki elkészí-
tette a saját őszi dekorációját, jöhetett is a maszatolás.
A gyerekeknek és persze a felnőtteknek is be kellett fes-
teni vízfestékkel a tenyerüket, azután külön-külön pa-
pírra mindenki rányomta tenyerének a lenyomatát.
Majd a tenyérlenyomatok kivágásra és dedikálásra ke-
rültek. Végül a sok tenyérből elkészültek a süni tüskéi.
A nyárias időjárás ellenére csak úgy repült az idő a má-
sodik őszvárón.  
   A gyerekek a rendezvényen készített tárgyakat termé-
szetesen haza is vihették, hogy az otthonuk dísze le-
gyen.                                                             (klau)

A Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal munkatársai előadást
tartottak a helyi magánvállalkozók számára
a községben. A találkozóra  szeptember 
28-án 13 órakor került sor. 
   Az előadáson szó esett az új munkahe-
lyek kialakításáról, illetve a vállalkozás el-
indításának részleteiről, illetve az
ösztönzésről. A megjelentek az összejövete-
len közelebbi információkat kaptak a vál-
lalkozás elindításáról, illetve annak
fejlesztésének lehetőségeiről. Az informá-
ciós rendezvényen sajnálatos módon csak
kevesen jelentek meg.                  (dia)

itt van az ősz, itt van újra… itt van az ősz, itt van újra… 

vállalkozók tájékoztatásavállalkozók tájékoztatása

A megjelenteket a hivatal részéről Bódis Gyula (áll) és Hodosy Károly (középen)
tájékoztatták. Mellettük Lukács József Nyárad község polgármestere

Soós Klaudia felvételei
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vér folyt a kultúrházbanvér folyt a kultúrházban

A község Önkormányzata augusztus 31-én délelőtt fél 11-től a nappali ellátást biztosító központban nyárbúcsúztatóval egy-
bekötött nyitott napot tartott. A nap folyamán az érdeklődők betekintést nyerhettek a központ működésébe. A rendezvényen
finom gulyással, házi süteményekkel és gyümölccsel várták a lakosságot. A résztvevők elmondása szerint nagyon jó hangu-
latban telt el számukra ez a nap. Még a régi énekek felelevenítésére is sor került. Jó hangulatban telt augusztus utolsó napja,
és persze nem csak a rendszeres látogatók jelentek meg, de érdeklődők is akadtak, akik még eddig nem jártak a központban.
Akik szinte minden nap megjelennek, tudják, minden délután hangulatosan, beszélgetéssel és szórakozással telik. Ők minden
bizonnyal jól érzik magukat ebben a közösségben.   (Kép és szöveg: Soós Klaudia)

Vasárnap, azaz október 9-én, transzfú-
ziós állomássá alakult a helyi kultúrház
nagyterme, ugyanis a tavalyi sikeres
rendezvény után idén ismét megren-
dezték a véradást. 

Reggel nyolctól délig folyamatosan érkez-
tek a jelentkezők, akiknek a regisztráció
előtt egy űrlapot kellett kitölteniük, utána
pedig kisebb kivizsgáláson estek át. A ru-
tinos véradókon kívül most is voltak olya-
nok, akik most először adtak. A jó ügy
érdekében összesen 31-en jelentkeztek, 
s nem csak helyi lakosok, hanem a kör-
nyező falvakból is érkeztek önkéntesek.
Összesen négyen különböző okok miatt
a tesztek után kiderült, nem adhatnak
vért. A község lakosai közül 17-en szánták
rá magukat a jó tettre. A szervezők min-
den véradót megvendégeltek, gulyást,
szendvicset, kávét, vörös- bort és üdítőt
fogyaszthattak. 
   A szervezők úgy határoztak, jövőre
ismét lesz önkéntes véradás a Szapi kul-
túrházban.                                       –dia

A szapi véradók:
Zsemlye Etela, Berecki Imre, Beke Adél, Mgr. Vida Edit, Puha Orsolya, Ing. Vass
Péter, Vida Viola, Miklós Zsuzsanna, Dubický Peter, Vida Ádám, Ing. Miklós
Ferenc, Szombathelyi Renáta, i. Szombathelyi Renáta, Lőrincz Rudolf. 
A szomszédos községekből érkezett véradók:
Balony: Tovaryš Krisztián, Tóth Erika, i. Kovács János. Bős: Mészáros Lívia, Vida
Anikó, Zsemlye Diana, Csörgő Judit, Esztergályos József, Eszergályos Mária. 
Nyárad: Sebő Derzsi Ágnes, Lukács Végh Zsuzsanna, Molnár Bernadett. Patas:
Vasmera Kitti.  

Köszönjük minden véradónak, hogy a nemes cél érdekében vérét adta!

bárki bátran benézhetettbárki bátran benézhetett
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nyugdíjasok eseménydús napjainyugdíjasok eseménydús napjai
Az ember azt hinné, hogy a nyugdíja-
sok csak otthon ülnek, lógatják a lá-
bukat, rádiót hallgatnak, újságot
olvasnak és az aktuálpolitikai témá-
kon zsörtölődnek. pedig ez egyáltalán
nem igaz, már ami a szapi nyugdíja-
sokat illeti, hiszen a szervezet aktí-
vabb, mint bármelyik diákegylet. 

Utaznak, wellness-re járnak, vagy éppen
koncertekre, színházi előadásokra, az
életük csupa szórakozás. Májusban Ba-
latonfüreden kirándultak, s annyira tet-
szett nekik, hogy jövőre is visszamennek
majd. Júliusban Celldömölkre utaztak
két autóbusszal, szeptember elején a Kis-
udvarnokban megrendezett VI. járási ta-
lálkozón vettek részt a Híd párt
meghívására több mint 1600 nyugdíjas-
sal együtt. Ugyanezen hónap közepén
pedig Badacsonyt látogatták meg, ahova
a többség szintén visszatérne jövőre.
Minden hónapban egyszer pedig teadél-
utánt szerveznek a helyi kultúrházban.
Szóval egyáltalán nem unatkoznak. 
   Október első vasárnapján Dunaszer-
dahelyen a Bihari esten vettek részt.
„Mindenkinek nagyon tetszett a rendez-
vény, gyönyörű volt a program, mint
minden évben. Az egyik legidősebb ta-
gunk, Krištoffy Józsi bácsi mindig eljön,

mert azt mondja, a magyar zenét nagyon
szereti” – meséli Berecki Edit a szervezet
elnöke, majd azt is elárulja, hogy az au-
tóbusz költségeit a helyi községi hivatal
állta, ezzel is hozzájárulva a szórakozta-
tásukhoz. 
   A múlt hétvégén, azaz október 8-án
Járási baráti találkozóra látogattak el
Nyárasdra, amin Vásárút, Vámosfalu,
Nyárasd, Ekecs, Apácaszakállas, Nagy-
megyer és Szap községek nyugdíjasai
vettek részt. Leginkább minden évben a
szapi nyugdíjasok képviselik a községet,
idén 26-an látogattak el a járási rendez-
vényre. „Itt Esztergályos Zsuzsannát a
hosszú éves alelnöki tevékenységéért, il-
letve az eddigi munkájáért Kovács Fe-
renc a járási nyugdíjasszervezet elnöke
tüntette ki” – számol be az eseményekről
Edit néni. A rendezvényre délután négy-

kor indultak és éjjel fél kettőkor értek
haza, mert vége lett a mulatságnak, amit
nagyon sajnáltak. 
   Ám semmi ok az aggodalomra, hama-
rosan, pontosabban november 11-én
kerül sor a község kultúrházában a
nyugdíjasévzáróra és bálra. „Már délután
fél négykor kezdődik a gyűlés, majd
megtartjuk az évzárót, vacsorázunk és
aztán jöhet a bál. A zenészek ötre jön-
nek, kettőig van velük megegyezve, hogy
húzzák a nótánkat” – ecseteli a szervezet
elnöke.
   Még felsorolni is nehéz azt a számos
programot, kirándulást, amin a szapi
nyugdíjasok aktívan részt vesznek. Ezért
hát ne csodálkozzunk azon, ha némelyi-
küket nem találjuk otthon a nap, a hét
minden percében. 
                                                     (dor)

szeptember elején, ahogy
mindenhol, a csiliznyáradi
alapiskolában is megkezdő-
dött a tanév. A szapi szülők
közül néhányan ide járatják
a csemetéiket. Ám mégsem
elegen.

Mindannyian, akik falun
nőttünk fel, legalább az alap-
iskola első négy osztályát
helyben jártuk ki. Vagy a
szomszéd faluban, de 20-30
évvel ezelőtt a szülőknek
eszükbe sem jutott más isko-
lába fuvarozni reggelente a
csemetéjét. Aztán persze dél-
után érte is kellett menni. 

   Mostanra azonban nagyon
úgy tűnik, hogy az lett a
„divat”, hogy a szülők lenézik
a falusi kisiskolákat, inkább a
kilenc osztályos tanintézetek
mellett döntenek, ahova több
száz gyermek jár, ahol az övé

könnyen lehet, hogy hat esz-
tendősen még elveszik. A kis
tanodákban családias hangu-
lat uralkodik, minden tanu-
lóra van külön ideje a
pedagógusnak. Az én korosz-
tályom még, akik a nyolcva-
nas évek végén és a
kilencvenes években lehet-
tünk gyerekek, szívesen emlé-

keznek vissza a falusi iskolára,
a tanító nénire, a jellegzetes
iskolai füzetek, könyvek ille-
tára. Mikor a nagy iskolába
kerültünk, ott is terjengtek il-
latok, de azok már mások
voltak, nem annyira meghit-
tek. 
   Ezért is kéne elgondolkozni
azon, hogy szépen, lassan ké-
szítjük-e fel a csemeténket az
életre a helyi, vagy éppen a
szomszéd községben működő
tanintézetben, vagy inkább
belökjük a sűrűjébe, a több
száz lelket számláló intézetbe?
Nézzünk körül mielőtt dön-
tenénk és rájövünk majd,
hogy a legkézenfekvőbb meg-
oldás mindig az orrunk előtt
hever.                             (as)

A kisiskola előnyeiA kisiskola előnyei

Csoportkép a celldömölki kiránduláson



A községi hivatalba belépve mosoly-
gós hölgyek fogadják az embert. Min-
dig van egy jó szavuk az érkezőhöz és
segítenek, amiben csak tudnak. Ha
ügyfél érkezik, bármelyikükhöz biza-
lommal fordulhat a gondjával. Mito-
lógiai amazonokként szállnak szembe
a problémákkal és minden erejüket
latba vetve addig küzdenek, míg meg
nem oldják azokat.

Talán Sárközy Eleonórát már nem kell
bemutatni, ám sokan nem is tudják, mi
mindent csinál a községi hivatal „lelke”.
A legtöbb feladat rá hárul, hiszen
mindaz mellett, hogy a bejövő és a ki-
menő számlákat intézi, minden, a falu
könyvelésével kapcsolatos feladatot ő lát
el, úgy mint a negyedéves és az éves zárás
elkészítését is. Vezeti a pénztárt, előké-
szíti a költségvetési javaslatokat, illetve
módosítja azokat szükség szerint. Nyil-
vántartja a község vagyonát, leltárt készít
a törvényi előírások szerint, kapcsolatot
tart a pénzügyi- és vagyonjogi bizottság-
gal. A községi szervezet által igényelt
pénzbeli támogatások iránti kérelem is
az ő kezében landol elsőként. 
   Ő a község bérelszámolója, amely
szintén sok munkát ró rá, hiszen ez nem
csak az alkalmazottak kifizetését jelenti.
Minden hónapban előkészíti a béreket,
amelyekkel az is együtt jár, hogy a kije-
lentéseket, illetve a bejelentéseket, vala-
mint a havi jelentéseket el kell küldenie

az egészségügyi- és a szociális biztosí-
tóba. Ha új munkaerő érkezik, előkészíti
a munkaszerződést, valamint elszámolást
végez a járási munkahivatal felé a bérek
kifizetése után. A gondozószolgálattal
kapcsolatos iratok nyilvántartását végzi,
így kapcsolatot tart a nagymegyeri
Közös Hivatallal. Hitelesít, kiküldi a
meghívókat a soros képviselő-testületi
ülésekre a képviselőknek, majd előkészíti

az anyagot a gyűlésre, mindezek után
részt vesz azokon és megírja a jegyző-
könyvet. 
   De itt még mindig nincs vége a sor-
nak, hiszen Nóra az anyakönyvvezető is,
ugyanis 1950-től működik a községben
az anyakönyvi hivatal Szap és Csiliznyá-
rad községek részére. Az 1950 előtti
anyakönyvi kivonatok a balonyi anya-
könyvi hivatalban kérvényezhetők. 
Az anyakönyvvezetőnek is számos fel-
adata van, hiszen ő állítja ki a születési-,
házassági- és halotti levelet, statisztikai
jelentést készít minden hónapban, a pol-
gári és egyházi esküvőkhöz szükséges ira-
tok elkészítése is hozzá tartozik.
Igazolásokat ad ki, vagy éppen apasági
elismerést a gyermek születése előtt, il-
letve után. Mindezen kívül a névváltoz-
tatás intézése is az ő asztala. Ám a
házasságon és a születésen kívül egy szo-
morúbb feladat is jutott neki, mégpedig
a sírhelyek bérbeadásának feladata. 
   Miklós Hölgye Mária a levelezést ve-
zeti, ami bármennyire is egyszerűen
hangzik, nem az. Ő az, aki a lakosság
nyilvántartásával is foglalkozik, tehát
nála lehet a községbe állandó, vagy csak

h í r e k6 2016/4

A községi hivatal amazonjaiA községi hivatal amazonjai

Sárközy Eleonóra

Soós Klaudia



átmeneti lakosnak jelentkezni. Az adók
és az illetékek kiszabása és az ezzel kap-
csolatos általános érvényű rendelet ki-
dolgozása szintén az ő asztala. Ha valaki
igazolást szeretne, fát vágna ki, vagy eset-
leg építkezne, annak is hozzá kell fordul-
nia. Nála landolnak az építkezési-, 
a visszamenőleges építkezési engedélyek,
azok meghosszabbítása, illetve a kolau-
dációs határozatok kiadása is. Ám ha
már befejeződött az építkezés, ismét Ma-
rikát kell keresni, ő adja ki ugyanis a
házszámot. Hitelesít, ha az anyakönyv-
vezető éppen nincs a hivatalban, vagy
más dolga akad, őt helyettesíti. A nap-
pali ellátást biztosító központban gon-
dozónő, mindezek mellett vezeti a
központ nyilvántartását, illetve előkészíti
a rendezvényeket. 
   Soós Klaudia közel két éve dolgozik a
hivatalban, mostanra akár a falu doku-
mentátorának is nevezhetjük. Mind-
amellett, hogy kiszolgálja az ügyfeleket,
nála lehet befizetni az adókat, illetéke-
ket, a szennyvízelszállítás költségeit, 
a község honlapjára tölti fel az adatokat,
ám mindezek mellett fényképezőgépével
megörökíti a község történéseit, majd

ezeket feltölti a község Facebook-olda-
lára, ahol mindenki láthatja. A Szapi
Hírnök riportere, aki azon igyekszik,
hogy minden kiadásban szó essen a köz-
ségben zajlott eseményekről. Ő hirdet a
hangosbemondóban, besegít az admi-
nisztratív munkákba, és ellátja a kultúr-
ház bérlésével kapcsolatos teendőket,
mint például a kölcsönzés intézését. 
A nappali ellátást biztosító központ mű-
ködésében is aktívan kiveszi a részét. 

   Tehát van mit csinálniuk a hölgyek-
nek a községi hivatalban, nem unat-
kozva lógatják a lábukat egész nap, de
napról napra problémákat oldanak
meg, segítenek a lakosoknak, ahol tud-
nak és mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy aki belép hozzájuk
bármilyen gondjával, bajával, annak
tudjanak segíteni.                                
                                                     (asa)
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Miklós Hölgye Mária
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t isztelt  p olgártársak !tiszt elt  p olgártársak ! vážení  oby vat el ia !vážení  oby vat el ia !

Értesítjük a község lakosságát, hogy minden hónapban
egyszer kerül sor a műanyag flakonok és egyéb műanyag

hulladék elszállítására. 

október: 17 (hétfő)
november: 14 (hétfő)
december: 19 (hétfő)

Oznamujeme občanom, že raz za každý mesiac sa usku-
toční odvoz separovaného odpadu plasty.

17. október (pondelok)

14. november (pondelok)

19. december (pondelok)
Gyűjtjük:
Üdítős PET flakonokat, samponos, mosószeres flakonokat,
csomagoló fóliát, agrofóliát, reklámtáskákat, törött kerté-
szeti ládákat, műanyag kerti bútorokat, műanyag autó üt-
közőket, alumínium sörös és üdítős dobozokat, konzerv-
dobozokat, üres festékes dobozokat, tejes, illetve dzsúszos
dobozokat, salátás és joghurtos dobozokat kiöblítve. 

Nem gyűjtjük:
PVC redőnyöket, falburkolatokat, motorolajos kanisztere-
ket, permetes és vegyszeres flakonokat, medencéket, öntö-
zőslagokat. 

Fontos!
Kérjük az üdítős PET flakonok kupakját lecsavarni, majd
a flakont laposra gyúrni és így helyezni a gyűjtőzsákba, va-
lamint megvárni, míg a gyűjtőzsák megtelik! Ez a műve-
let nagyban csökkenti a szelektálás költségeit.

Dávajte:

PET fliaš, tetrapakov, zlomených záhradníckch dební, plas-

tových záhradníckych nábytkov, plastové nárazníky od aut,

plechovky, sáčky, agro fólie, prázdne maliarske kanvy, čisté

šalátové a joghurtové obaly. 

Nedávajte:

PVC žalúzie, kanistery, bazény, hadice, obaly od nebezpeč-

ných látok.

Neprehliadnite!

Prosíme odstrániť vrchnák PET fliaš, následne ich rozšlia-

pať a v takomto tvare vložiť do vreca. 
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miről is szól a gondozószolgálat?miről is szól a gondozószolgálat?
A házi gondozószolgálat
2003-ig a járási hivatal szo-
ciális osztályához tartozott.
Ekkor minden falu meg-
kapta a jogot arra, hogy
gondozószolgálatot indít-
son, így néhányan egy
közös hivatalba tömörül-
tek, hogy kihasználják ezt a
lehetőséget. Fekete Edit a
nagymegyeri Közös Hivatal
vezetője 1998-tól irányítja a
szolgálatot.

Házi gondozószolgálat kérdé-
sével a 2009. január elsejétől
jogerős 448-as törvény foglal-
kozik. Azon személyek igé-
nyelhetik, akik az orvosi
vélemény alapján nem önel-
látók, vagyis bizonyos műve-
letek elvégzéséhez egy másik
ember segítségére szorulnak.
„A szolgáltatást az erre szako-
sodott gondozónők a munka-
törvénykönyv szerint munka-
viszony formájában végzik.
Annak a fizikai személynek,
aki házi gondozást végez az
2009. január 1-én hatályba
lépett 448-as törvény értel-
mében egészségügyi szakké-
pesítéssel kell rendelkeznie.
Amennyiben nem rendelke-
zik megfelelő iskolai végzett-
séggel, 2011. december 31-ig
fel kell mutatnia a tanúsít-

ványt, melyet a 220 órás gon-
dozó szolgálati tanfolyamon
kapott. Kivételt azon szemé-
lyek képeznek, akik betöltöt-
ték az 55. életévüket és
igazolni tudják, hogy leg-
alább 3 éves gondozói tapasz-
talattal rendelkeznek. Ezt az
igazolást kiadhatja a helyi
községi hivatal is, amennyi-
ben bizonyítandó a fent em-
lített tevékenység” –
magyarázza Fekete Edit szak-
referens. Az igényelheti a
szolgáltatást, aki mások segít-
ségére van utalva önmaga el-
látásánál, a háztartása

rendben tartásánál, az alap-
vető szociális tevékenységnél,
felügyeletnél. „A gondozó
szolgálat nem arra alapul,
hogy a gyerekek otthon ma-
radjanak a szülőket gon-
dozni. Ez inkább kifejezetten
arra szolgál, hogy akik egye-
dül vannak, azoknak segítsen.
Vagy pedig a fiatal családo-
kon segítve olyan módon,
hogy ha van egy beteg ott-
hon, valaki gondoskodjon
róla, míg a család munkában
van” – ecseteli a szakreferens.
A szolgálatra az anyagiakat az
EU a munkaügyi minisztéri-

umon keresztül finanszírozza.
Minden falu maga határozza
meg, hogy mennyi gondozót
tud fizetni. 
   Amikor ez a projekt elin-
dult, sokan úgy gondolták,
hogy majd otthon maradnak
az idős szülők mellett, ám a
törvény értelmében erre
nincs lehetőségük. „A család-
jogi törvénykönyv esetében a
gyereknek szülővel és a szülő-
nek a gyerekkel szemben el-
tartási kötelezettsége van.
Tehát olyan, hogy főzés,
mosás, takarítás, bevásárlás,
tehát ezekre a könnyebb mű-
veletekre nem jár a gondozás
ezen az alapon, mert ezt egy
gyereknek kötelessége meg-
tenni” – mutat rá Fekete
Edit. Főzés, mosás, takarítás,
bevásárlás, pelenkázás, öltöz-
tetés – ezeket a műveleteket
kell egy gondozónak elvégez-
nie, ám olyan feladatokat,
melyhez kifejezetten egész-
ségügyi dolgozóra lenne
szükség, mint például az in-
zulin beszúrása, nem végez-
heti el. 
   A községben alkalmazott
gondozók azon dolgoznak,
hogy segítsék idős, illetve ma-
gatehetetlen embertársaik
életét. 

A Diakonie Broumov csehországi nonprofit szervezet július-
ban gyűjtést szervezett rászoruló családok részére. A Csalló-
közben is megszólítottak néhány községet, hogy ha akad
otthon néhány felesleges női, férfi és gyermek téli és nyári
ruha, ágynemű, törölköző, függöny, esetleg háztartási cikkek,
edények, takarók, párnák, jó állapotban lévő cipők, játékok,
könyvek és kisebb háztartási cikkek, azokat szívesen fogadják
és eljuttatják a rászoruló családoknak.  
   A község lakosai már tavaly is szívesen kapcsolódtak be a
gyűjtésbe, hiszen nagyon sokunknak van itt a környéken is
számos felesleges, vagy kinőtt ruhadarabja, amit már úgysem
vesz fel, ám előfordulhat, hogy valaki örülne neki. Így a helyi
kultúrházban több zsáknyi adomány gyűlt össze, amelyet a
szervezet tagjai augusztus 9-én kamionnal szállítottak el. 
                                                                                     (lau)

segítség a rászorulóknaksegítség a rászorulóknak

Illusztrációs net-felvétel
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ANyAKöNyVi HÍREK • spRÁVy Z MAtRiKy 
2016. június – szeptember

jún – september 2016

ELHUNytAK • RoZLÚČiLi sME sA:

• id. Vörös Tibor, 2016. augusztus 21-én, Szap.
• Darnai András, 2016. szeptember 23-án, 
Dunaszerdahely.

HÁZAssÁGKötÉs • UZAVRELi MANžELstVo:

• Hamar Szabolcs és Nagy Renáta, 2016. 4. 23, 
Dunaszerdahely

ÚJsZÜLŐttEK • NARoDiLi sA:

• Hamar Jázmin, 2016. 7. 27., Dunaszerdahely

   Szülők: Hamar Szabolcs, Hamar Nagy Renáta
• Mundi sebastián, 2016. 9. 1., Pozsony
• Mundi Nikolas, 2016. 9. 1., Pozsony

   Szülők: Mundi Oskar, Mundiová Alžbeta

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2016. 08. 30.ülésprogramja 2016. 08. 30.

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2016. 09. 20.ülésprogramja 2016. 09. 20.

1. Megnyitó, program ismertetése

2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése

3. Költségvetés módosítása a 2016-os évre

4. Zárszó

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. Községi telkek eladása – i. Vida Zoltán és Renáta kérvénye 
5. Európa a polgárokért pályázat benyújtása (Europe for 
citizens)
6. Environmentális fond által kiírt pályázat benyújtása
7. Járdák megvásárlására szükséges előszerződés elbírálása 
8. 2/2016 sz. Irányelv jóváhagyása a 343/2015 sz. közbeszer-
zési törvény értelmében
9. A község főellenőrének munkaterve a  2016-os év 
II. félévére
10. Beszámoló az elbírált projektekről
11. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről
12. Beszámoló az adók és illetékek befizetéséről, 
2016.9.12-hez
13. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 
14. Vita
15. Zárszó

2016/4

fűnyírás a községben!fűnyírás a községben!
Fűnyírás szolgáltatása igényelhető

a helyi községi hivatalban:

Húros kaszával 6 eur / óra
Kis traktorral 9 eur / óra

A szlovák vöröskereszt helyi szervezete A szlovák vöröskereszt helyi szervezete 
szeretettel meghívja önt szeretettel meghívja önt 

és kedves családját a és kedves családját a 

vöröskereszt vöröskereszt 
báljára.báljára.

Szap község Önkormányzata által július 22-én
és 23-án a községi hivatal udvarán szervezett
elektormos hulladékok gyűjtésére első ízben
szervezett akción összesen 3,5 tonna hulladék
gyűlt össze. 

elektromos hulladék begyűjtéseelektromos hulladék begyűjtése

mikor? mikor? november 26 -án november 26 -án 
hánykor? hánykor? 19:00 órakor19:00 órakor
hol? hol? a helyi kultúrházbana helyi kultúrházban

belépődíj:

belépődíj:

A zenét a A zenét a DancingDancing zenekar biztosítja.zenekar biztosítja.

1212
€€
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A község központjában felújításra került a buszme-
gálló, melyet a falu alkalmazottai tataroztak és a köz-
ségi hivatal önerőből finanszírozott. Knaus Zoltán
(balról) és Vass Ferenc szakértelmükkel kijavították az
építmény hibáit, majd esztétikusabb külsőt adtak a
megállónak. 

Apróbb, Apróbb, 
ám szükséges javításokám szükséges javítások
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Az 5. helyen az Az 5. helyen az „„a” csapata” csapat

tarolnak  az  u13-asok  tarolnak  az  u13-asok  

u11 :  A  legkisebbek  eredmény eiu11 :  A  legkisebbek  eredmény ei

Az eddigi 10 forduló eredményei:
1. forduló:
Baka–Szap 1:0 (1:0), g.: Csémy (40.)
2. forduló: 
Szap–Csenke 3:2 (1:2), g.: Dékány (6.), Nagy (52.), Szakál
(59.), ill. Řehořka (28.), Hollósi (33.).
3. forduló:
Pozsonyeperjes–Szap 2:2 (2:2), g.: Tászli Zoltán (15.), Rácz
(41.), ill. Tóth (25.), Végh (29.).
4. forduló:
Szap–Felsőpatony 3:1 (0:0), g.: Csicsai (49.), Remenár
(63.), Tóth (87.), ill. Fekete (59. – 11-esből).
5. forduló:
Csákány–Szap 1:1 (1:0), g.: Makovický (7.), ill. Csicsay
(81.).
6. forduló:
Balony–Szap 0:1 (0:1), g.: (21.) Darnai.
7. forduló:
Szap–Mihályfa 2:1 (0:0), g.: (49.) Remenár, (73.) Varga Ta.
(öngól) – (73.) Gönczöl. 
8. forduló:
Lúcs–Szap 0:0.
9. forduló:
Szap–Izsap 8:1 (3:0), g.: Csicsay (2., 41.), Tóth (31. – 11-
esből), Végh (50., 57.), Szakál (62., 87.), Écsy (77.), ill.
Dinga (88.).
10. forduló:
Kisudvarnok–Szap 0:1 (0:1), g.: Darnai (43.).

1. Csenke                  10    8    1    1     24:8      25
2. Baka                     10    7    1    2     23:12    22
3. Balony                  10    7    0    3     29:8      21
4. Pozsonyeperjes      10    6    3    1     31:17    21
5. sZAp                    10    6    3    1     21:9      21
6. Diósförgepatony   10    5    1    4     17:10    16
7. Egyházgelle           10    5    1    4     16:19    16
8. Kisudvarnok         10    4    2    4     15:16    14
9. Felsőpatony           10    4    1    5     15:21    13
10. Lúcs                    10    3    3    4     14:17    12
11. Ekecs-A.szakállas 10    3    2    5     19:25           11
12. Csákány              10    2    3    5     12:25              9
13. Izsap                   10    2    2    6     18:26             8
14. Szentmihályfa     10    2    1    7     14:17             7
15. Hegyéte              10    2    1    7     19:32             7
16. Sárosfa                10    1    1    8     12:37             4

1. Szap                     9       9       0      0       32:2           27
2. Balony                  9       5       0      4       13:9           15
3. Izsap                     9       4       0      5       17:20         12
4. Csilizradvány        9       0       0      9       3:34             0

1. forduló: Szap—Balony 1:0 (1:0), g.: Both (2.).
2. forduló: Szap—Csilizradvány 4:1 (2:0), g.: Bartalos (8.),
Soós (10.), Szalacsi (15.), Both (17.), ill. Tamási (22.).
3. forduló: Izsap—Szap 1:4 (0:2), g.: Csicsó (15.), ill. Bar-
talosová (2., 18), Both (5., 20.).
4. forduló: Balony—Szap 0:1 (0:0), g.: Sárközy (16.).
5. forduló: Csilizradvány—Szap 0:7 (0:2), g.: Burián (2.),
Soós (6., 22.), Nagy (13.), Sárközy (15.), Both (19., 21.).
6. forduló: Szap—Izsap 3:0 (3:0), g.: Both (7., 10.), Barta-
losová (8.).
7. forduló: Szap—Balony 1:0 (0:0), g.: Nagy (16.).
8. forduló: Szap—Csilizradvány 6:0 (3:0), g.: Both (5., 7.),
Sárközy (9., 15.), Nagy (17.), Szalacsi (22.).
9. forduló: Izsap—Szap 0:5 (0:3), g.: Sárközy (2., 6., 14.),
Both (11.), Nagy (16.).

1. forduló: Bős—Szap 7:0 (4:0), g.: Jenis (2.), Mózes (6.), Both
(8.), Csóka (10.), Író (14.), Paksi (17.), Sidó (19.).
2. forduló: Szap—Nyékvárkony 6:4 (3:3), g.: Both (3., 8., 16.),
Sárközy (10., 14., 15.), ill. Štrbka (5.), Vég (10., 11.), Csízik
(13.).
3. forduló: Nagymegyer—Szap 8:1 (4:1), g.: Válek (2.), Lelo-
vics (4., 20.), Raftik (8.), Baňáš (10.), Németh (13., 18.), Ko-
vács (15.), ill. Sárközy (6.).
4. forduló: nem volt ellenfél
5. forduló: Szap—Nyárasd 1:6 (1:3), g.: Both (5.), ill. Érsek
(3.), Német (6., 9.), Herdics (13, 19), Chorvátoč.
6. forduló: Szap—Bős 1:3 (0:2), g.: Bertalos (19.), ill. Major
(7., 12., 14.).
7. forduló: Nyékvárkony—Szap 1:3 (0:2), g.: Vég (15.), ill.
Both (4.), Sárközy (10.), Bartalos (13.).
8. forduló: Szap—Nagymegyer 0:4 (0:1), g.: Kalmár (4.), Ho-
dosi (14., 19.), Kovács (20.).
9. forduló: nem volt ellenfél
10. forduló: Nyárasd—Szap 0:2 (0:1), g.: Sárközy (5.), Both
(13.).
11. forduló: Bős—Szap 1:2 (1:1), g.: Csóka (8.), ill. Soós (4.),
Sárközy (17.).
12. forduló: Szap—Nyékvárkony 2:0 (0:0), g.: Bábics (17.),
Sárközy (19.).
13. forduló: Nagymegyer—Szap 7:0 (4:0), g.: Baňáš (2., 20.),
Raftik (4.), Válek (6.), Madarász (9.), Lelovics (13.), Kalmár
(14.).
14. forduló: nem volt ellenfél
15. forduló: Szap—Nyárasd 0:2 (0:1), g.: Csölle (11., 18.).

1. Nagymegyer              12    10    1     1         39:5        31
2. Nyárasd                    12    8      1     3         35:10      25
3. Bős                           12    6      0     6         28:23      18
4. Szap                          12    5      0     7         18:43      15
5. Nyékvárkony            12    0      0     12       8:47        0


