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A hagyomány szerinti augusztus végi
falunaptól eltérően az idei évben jú-
lius 4-én rendezték meg első alkalom-
mal a Szapi Halásznapot. E rendez-
vény keretén belül először szerveztek
halászléfőző versenyt is, amely a Ha-
lásznap egyik vezérfonala volt. 

A főzőversenyre 10 csapat jelentkezett,
akik dél körül kezdték meg a főzést,
hogy a kora délutáni kóstolásra mind
készen legyenek. Délutánra el is készül-
tek a finomabbnál finomabb halászle-
vek, melyeket egy három tagból álló
zsűri  pontozott. Nem sokkal délután
három óra után a polgármester köszön-
tötte a megjelenteket és megnyitotta a
rendezvényt. Majd a zsűri kiértékelte a
versenyzőket, és kiosztották a díjakat. 
Az első  helyen a Vad-Ászok csapata
(Vass Ferenc és Vida Károly) végzett, a
második a MA+SZAP HALFŐZŐ-BT
(I. Berecki Imre és Simon József ) lett,
míg a harmadik helyet a csiliznyáradi
MKP csapata szerezte meg. 
   A főzőverseny kiértékelése után pol-
gármesteri elismerő oklevélben és
könyvjutalomban  részesültek a szapi
gyerekek, akik az év végén tiszta egyes
bizonyítványt vittek haza, illetva azok a
felnőttek is, akik a község életében kie-
melkedő tevékenységet végeztek. Okle-
velet kaptak még a gyerekek a
labdarúgásban elért eredményeikért, az
Iúsági csoport tagjai a kulturális ren-
dezvényeken való szereplésükért. Utób-
biak a község polgármesterétől egy
napos kirándulást is kiérdemeltek. 
Az oklevelek kiosztása után az alistáli
Sátor Veronika lépett a színpadra, aki
táncdalokat és musicaleket adott elő.
Közben az érdeklődők megtekinthették

a halászat múltjáról készült fotókiállí-
tást. Aki közben szerette volna, a Vörös-
kereszt sátrában kisebb egészségügyi
felmérést is végeztek, ha akarta, meg-
mérték a vérnyomását, de akár a test cu-
korszintjét is. Közben a színpadon
tovább folytak a programok, hiszen az
énekes előadás után a Csiri-biri Nép-
tánccsoport szórakoztatta a nézőket,
majd a színpad előtt felállított bábszín-
házban a legkisebbek figyelmét kötötte
le a Csilizradvány-i Bábcsoport. A han-
gulatról a műsorok közti szünetekben
Dj Tomi gondoskodott és hét órától
ismét zenészek és énekesek váltották
egymást a színpadon. Itt volt Varga Eve-
lin, a 12 éves fiatal tehetség Vass Virág,
Neumahr Erika, Miklós Gábor és Vad-
kerti Imre is. Időközben tombolajegye-
ket lehetett vásárolni értékes
nyereményekért, melyek éjfél után ke-

rültek kihúzásra, ahol a főnyeremény
egy női kerékpár volt, amit a helyi Iú-
sági csoport nyert meg. Éjjel egy óra
táján megérkezett a sztárvendég a Hid-
végi Band zenekar, akik nagyon jó han-
gulatot csináltak. A hajnalig tartó
mulatozást Dj Tomi biztosította a jobb-
nál jobb slágereivel. 
   Ezúton is köszönetünket szeretnénk
kifejezni azoknak, akik részt vettek az
előkészületekben, a rakodásban és  szer-
vezésben, valamint a támogatóinknak,
akik nélkül az első Szapi Halásznap nem
jöhetett volna létre. 
   Szerencsére az időjárás is nagyon ked-
vező volt, úgyhogy sokan látogattak el
az első  Szapi Halásznapra. S ahogy a
polgármester is mondta, „jövőre ugyan-
ekkor, ugyanitt találkozunk”.
                                                      (sk)

Sikeres az első Szapi HalásznapSikeres az első Szapi Halásznap

További képek a 6. oldalon

A Csiri-biri Néptánccsoport fellépése
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A szapi önkormányzat képviselőiA szapi önkormányzat képviselői
és a szakbizottságok összetételeés a szakbizottságok összetétele

Mgr. Sárközy Mária
alpolgármester

A kulturális bizottság
elnöke

A bizottság további
tagjai:

Mgr. Soós Kinga
Esztergályos Zsuzsanna

A bizottság további
tagjai:

Sárközy Eleonóra, Bc.
Mgr. Tóth Edit

A bizottság további
tagjai:

Mgr. Vida Edit
Mgr. Sárközy Mária

A bizottság további
tagjai:

Ing. Vass Péter
Ing. Vida Béla

A bizottság további
tagjai:

Lázár Csaba
Vörös Gyula

Köplinger Tímea
A pénzügyi és 

vagyonjogi bizottság
elnöke

Ing. Vida Béla
A mandátumvizsgáló
és választási bizottság

elnöke

Mgr. Vida Edit
Az építésügyi 

és környezetvédelmi
bizottság elnöke

Csütörto ̈ki Tamás
A sport és szabadidős

aktivitások 
bizottságának elnöke

Bc. Bugár Ildikó
A község főellenőre

Fontos telefonszámok • Dôležité telefónne číslaFontos telefonszámok • Dôležité telefónne čísla

Tűzoltók – Hasiči 150

Mentők – Záchranná služba 155

Rendőrség – Polícia 158

Munkaügyi hivatal, Nagymegyer – ÚPSVaR Veľký Meder 031/244 31 18

Munkaügyi hivatal, Dunaszerdahely – ÚPSVaR Dunajská Streda 031/244 09 99

Kataszteri Hivatal, Dunaszerdahely – Katastrálny odbor OÚ Dunajská Streda 031/281 90 35, 031/281 90 47

Körzeti orvos, Csilizradvány – Obvodný lekár, Čiližská Radvaň 031/554 11 19

Gyermekorvos, Csilizradvány – Detský lekár, Čiližská Radvaň 031/554 11 29

Gyógyszertár, Csilizradvány – Lekáreň, Čiližská Radvaň 031/554 11 97

Általános Egészségbiztosító – Všeobecná zdravotá poisťovňa 031/590 59 00

Tisztelet a legTisztelet a leg--
idősebb előttidősebb előtt

Községünk legidősebb polgára Miklós
Anna tanító néni, aki idén május 27-én
ünnepelte 94. születésnapját. Hosszú
oktatói pályafutása alatt számos gyereket
tanított meg az írásra és az olvasásra, di-
ákjai szerették, becsülték őt. Azonban
ma sincs ez másként, hiszen még mindig
tisztelik és becsülik a községben. Ezúton
is szeretnénk hosszú életet kívánni neki
és még sok boldog esztendőt.  
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Május második felében, 20-án
sajnálatos esemény történt a
községben, ugyanis zárlatos
lett egy ventilátor a kultúrház
színpadán és kigyulladt. A tűz
tovább terjedt és egy beépített
szekrény is lángra kapott,
majd az álmennyezet egy része
is. A keletkezett tüzet sikerült

megfékezni, majd megérkez-
tek a tűzoltók is, akik biztosí-
tották a helyszínt. A felújítási
munkálatok jelenleg is foly-
nak, a keletkezett kár 4500
euró körül mozog. A felújítást
az előzetes tervek szerint a
nyár végéig befejezik. (mf )

Felújítás alatt a kultúra házaFelújítás alatt a kultúra háza

Április 30-án hatalmas eseményre ke-
rült sor Nyitrán. S hogy mi köze is
van ennek az eseménynek a mi kis fa-
lunk, Szap történetéhez, hamarosan
kiderül.

„Azok a fiatalok, akik a hatvanas évek
elején léptek tanári pályára, egy egész
közösség sorsáért vállaltak felelősséget.
A II. világháború, majd a jogfosztottság
évei után ismételten értelmiség nélkül

maradt a szlovákiai magyarság. Ebben a
mostoha helyzetben elsősorban a peda-
gógusokra hárult a feladat, hogy betölt-
sék azt a szellemi űrt, amit a háború és
a háborút követő megpróbáltatások
hagytak maguk után. A Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Kara április 30-án az ő
töretlen hitük és tenni akarásuk előtt
tiszteleg ünnepi ülésével” – áll a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Karának (KETK)
meghívójában, melyet mindenkinek ki-
küldtek, aki 1963-ban tanítói szakon,
valamint az 1964-ben és 1965-ben taní-
tói és tanári szakokon oklevelet szerzett.
Összesen 382 egykori végzősről van itt
szó, akiknek közel a fele meg is jelent az
ünnepélyen, ahol Aranydiplomát kap-
tak. A csaknem 200 megjelent öregdiák
között helyet foglalt Esztergályos Zsu-
zsanna is, akire nagyon büszkék va-
gyunk. Ő is egyike volt azoknak az
egyetemistáknak, akik az elsők közt
kezdték a pedagógusképzést a nyitrai
egyetem falai között. Az ünnepségre a
község képviselői is elkísérték Zsuzsa
nénit. (-al)

Aranydiploma az elsőknekAranydiploma az elsőknek

A község képviseletében Sárközy Mária alpolgármester és Miklós Ferenc polgármester
kísérték el Zsuzsa nénit az ünnepségre                                          

A lángok a képen láthatóan a bal felső sarokból indultak és hatalmas
kárt okoztak                                                 

Minden nap látjuk, hogy aktivációs munkások takarítják
szépítik a községet. Az ő dolguk az, hogy ne legyen szemét
az utcákon, tiszták, rendezettek legyenek a középületek úgy
kívül, mint belül is. Ha arról van szó, részt vesznek ezeknek
az épületeknek a felújításában, de a minennapos karbantar-
tás is az ő dolguk. Nélkülük nem lenne ilyn tiszteság a falu-
ban. 

Az aktivációs munkások: Ham Zoltán, Horváth Szilvia,
Földes Imre, Köles Henrietta, Tovaryš Erika, Tovaryš Kata-
lin, Tovaryš Éva, Jankó Mónika, Bartalos Dávid, Vass Fe-
renc, Berecki Imre, Rákóci Hajnalka, Csicsay Zoltán,
Bereczky Árpád, Vermes Zsuzsanna, Kulacs Mária. 

(-dor)

Akik tisztán tartjákAkik tisztán tartják
a faluta falut
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A kultúrház nagytermében április 25-én
több liter vér folyt ki a lakosokból. Per-
sze nem kell itt semmi rosszra gondolni,
sőt, inkább a jó ügy érdekében adták a
vérüket a lakosok. 
   Reggel nyolc órakor a helyi kultúrház
nagyterme pillanatok alatt átalakult
mozgó transzfúziós osztállyá. A polgár-
mester és a vöröskereszt helyi szerveze-
tének tagjai fogadták azokat, akik vért
kívántak adni. Egy űrlap kitöltése után
jött a gyors adminisztráció és a kisebb
kivizsgálások. Két nővérke egyidejűleg
2-2 embertől vette a vért, hogy minél
többen tudjanak segíteni másokon. Szép
számban érkeztek érdeklődők, hogy a jó
ügy érdekében vért adjanak. Persze nem
csak a szapiak jelentkeztek be, de még
hat községből érkeztek emberek, össze-
sen 51-en. Ám sajnos 14-én különböző
okok miatt nem adhattak vért.
   Szapról 26 ember gondolta úgy, hogy
segíteni szeretne embertársain. Ezek a
következők: Csütörtöki Balázs, i.To-
varyš Ferenc, Tovaryš Martin, Ing. Mik-

lós Ferenc, Zsemlye Etela, Mgr. Vida
Edit, Beke Tibor, i.Sárközy Márta, Be-
recki Imre, Koncz Tibor, Dékány Zol-
tán, i.Dékány Zoltán, Simon József,
Dubicky Peter, Vörös Gyula, Vida Viola,
Tóth Csaba, Beke Krisztián, Tovaryš
Patrícia, Jandura Erzsébet, Csicsay
László, Vida Ádám, Hamar Kitti, Vida
Erika, Borbély János, Berecki Tibor. 

   Voltak rutinos véradók, de akadtak
olyanok is, akik most először adtak vért.
A véradás után, hogy új erőre kapjanak,
minden segíteni vágyót megvendégeltek.
Fogyaszthattak kávét, teát, üdítőt, vörös-
bort, pogácsát, szendvicset és gulyást.
Szap község köszönetét fejezi ki Kiss
Anita doktornőnek és csapatának és
minden segítőkész embernek.          

(sk)

Községünk önkor-
mányzata, az Iúsági
csoport és a Veterán
vendéglő közösen ösz-
szefogva április utolsó
napján, 30-án majálist
rendeztek falunkban. A
program este fél 6-tól
kezdődött a májfa dí-
szítésével és felállításá-
val. A község gyermekei
percek alatt feldíszítet-
ték azt színes krepp-pa-
pírokkal, amit a

Veterán vendéglő tera-
sza mellé állítottak fel. 
   A fa érkezéséig a leg-
kisebbek a helyi játszó-
téren töltötték az időt.
Az italt a Veterán ven-
déglő biztosította, az
ételről pedig községünk
lakosai gondoskodtak.
A menü pacalpörkölt és
gulyás volt. A pörköltet
Hamar József és fia
Krisztián főzték, a gu-
lyást pedig Soós Csaba

(Samu) készítette, ezzel
is támogatva az Iúsági
csoportot. A jó hangu-
latról községünk fiatal
lakója Cucz Szilárd,
azaz DJ Szili gondosko-
dott. 
   A fa felállítása után
hajnalig mulattak az ér-
deklődők. A bátrabbak
még a karaoke-ban is
kipróbálhatták magu-
kat.

(klau)

Vérüket adták a szapiakVérüket adták a szapiak

Majális és karaokeMajális és karaoke

Összesen 51-en érkeztek a véradásra                                             

A lányok és a gyerkek feldíszítették a májusfát...                        

...a legerősebbek pedig felállították azt



Igaz, Szapot nem érintette olyan mér-
tékben az 1965-ös, az ötven évvel ez-
előtt zajlott árvíz, mint a környékbeli
falvak többségét, mégsem tehetjük meg

azt, hogy a félszáz éves évforduló mel-
lett szó nélkül menjünk el. Szapot, ak-
kori nevén Palkovičovo községet
épphogy érintette az áradat. Az időseb-

bek, akik átélték ezt az időszakot, biz-
tosan sokat tudnának róla mesélni.
1965. június 14-én átszakadt a gát Pat-
nál, majd három nappal később Kul-
csodnál. S hiába nem érte annyira
Szapot, mint Kulcsodot az ár, mégis

szükség volt kitelepítésre,
hiszen egy korabeli doku-
mentumból tudjuk, hogy
372 személynek kellett el-
hagynia az otthonát. Sze-
rencsére ezek ma már
csak emlékek, melyek
mindenki reményei sze-
rint nem ismétlődnek
meg soha többé. Ám jó
észben tartani, hogy egy
hatalmas víztömeg maga-
sodik felettünk. A víz ere-
jét pedig lebecsülni nem
szabad, hiszen, ahogy Pe-
tőfi is megírta: „…azért a
víz az úr!” 

(-lr)
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Május második vasárnapján, azaz 10-
én délután 3 órai kezdettel anyák napi
ünnepség zajlott a helyi kultúrházban.
Szép számban gyűltek össze az em-
berek az ünnepségre és az édesanyá-
kon, valamint a nagymamákon kívül
az édesapák is kíváncsiak voltak gyer-
mekeik szereplésére. Először a polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket,
utána pedig a Csiliz Gyerekklub tán-
cosai nyitották meg az ünnepséget mű-
sorukkal. A csiliznyáradi ovóda
gyerkőceinek, valamint a csiliznyáradi
alapiskola tanulóinak szereplése a szü-
lők arcára mosolyt csalt, de a helyi Iú-
sági csoport műsorán szinte minden
édesanya és nagymama elérzékenyült.
A szereplések végén minden gyermek
egy szál virággal és egy díszoklevéllel
köszöntötte az édesanyját, illetve a
nagymamáját. Az ünnepségről senki
sem távozott üres kézzel, ugyanis min-
den anyukát és nagymamát megaján-
dékoztak egy szál virággal Kinga és Eti,
a szervezők. 
   A közel másfél órás műsor nagyon
jól sikerült, és minden szülő megha-
tóan tért haza.                               

(sk)

Az édesanyákat köszöntötték Az édesanyákat köszöntötték 

Ötven éve a nagy víznekÖtven éve a nagy víznek

A Csiliz Gyerekklub műsora

A helyi Ifjúsági Csoport sszereplése                                                  



K é p r i p o r t6 2015

A  Szapi  Hal ászna p  képekbenA Szapi  Hal ászna p  képekben

Koraesti látkép – megtelt a nézőtér A Csiri-Biri Néptánccsoport fellépése

Aki szerette volna, megmérték a vérnyomását és a cukorszintjét Azért a délutáni rekkenő hőséget is ki lehetett bírni

A Csiri-Biri legkisebbjei a színpadon A halászati kiállítást is sokan megtekintették

Akit nem érdekeltek a programok, focizhatott is A Hidvégi Band volt a rendezvény fő zenekara

Sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre Fellépésre várva Lufi és boldogság
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Szap és Csiliznyárad köz-
ség, az Iúsági csoporttal,
és a Csiliz Gyerekklubbal
közösen összefogva május
utolsó napján, 31-én vasár-
nap rendezték meg közsé-
günkben a gyermeknapot. 

Ilyen megmozdulásra még
nem volt példa, hogy a két
falu közös gyermeknapot
szervezzen, s így a rendezvény
célja a gyermekek szórakozta-
tása mellett többek közt a két

falu közötti összetartás volt. 
A programok a helyi sportpá-
lyán délelőtt 10 órától kez-
dődtek, és egészen fél 6-ig
tartottak. Minden gyerek az
érkezéskor kapott egy gyer-
meknap feliratú, a két falu cí-
merével ellátott pólót.
Először honvédelmi gyakor-
laton vehettek részt a gyere-
kek, amit különféle akadá-
lyokkal nehezítettek meg,
mint például célbadobás,
zsákban futás, kúszás és szla-

lomozás. Miután minden in-
duló célba ért, a zsűri összesí-
tette az időt, és kiértékelték a
versenyzőket, akik négy kate-
góriában indultak. Minden
kategóriából az első három
helyezett oklevelet és ajándé-
kot kapott a két falu polgár-
mesterétől. De azoknak sem
volt okuk a szomorkodásra,
akik nem értek el dobogós
helyezést, mert ők is kaptak a
részvételükért egy emlékla-
pot. 

   A kiértékelés után, aki úgy
gondolta haza is mehetett egy
kicsit felfrissülni vagy elfo-
gyasztani a vasárnapi ebédet.
Egy órára várták vissza ismét

a gyerekeket, amikor is kü-
lönféle programok következ-
tek. Volt arcfestés, halászat,
cseréptörés, íjászat és megint
volt zsákban futás. A sok
program közül minden gye-
rek megtalálta a kedvére
valót. Ami talán legjobban
tetszett a gyerekeknek, az a
vízzel tele lufik dobálása. Vic-
ces feladat volt még az egy-
más etetése joghurttal, persze
nem volt ez olyan egyszerű,
hiszen bekötött szemmel kel-
lett végezni. A legkisebbek
örömére délután megérkezett
Gizi bohóc, aki különféle elő-
adásokkal szórakoztatta őket.
A nagyobbak és főleg a fiúk
egy igazi rendőrautónak örül-

hettek. A gyerekek felpróbál-
hatták a rendőrök felszerelé-
seit, és megnézhették hogy is
néz ki egy ilyen jármű belül-
ről. Minden gyermek kapott
ingyen hot-dogot, kürtöska-
lácsot, jégkrémet és természe-
tesen üdítőitalt is. A rendez-
vény végén nem maradhatott
el a kötélhúzás sem, amibe a
felnőttek is bekapcsolódtak. 
   A sok program után min-
den gyermek tele élménnyel,
sok édességgel és fáradtan tért
haza. A szervezők remélik,
hogy többször is sor kerül
ilyen közösen rendezett ese-
ményre.
                                    (soós)

Felhőtlenül telt a gyermekek napja Felhőtlenül telt a gyermekek napja 

A nagymegyeri rendőrök is kivonultak, persze csak a gyerekek
örömére

Gizi bohóc a legkisebbeket szórakoztatja

Nem csak a gyerekek élvezték a gyereknapot...

Gyereknapi csoportkép – mindenki elégedett                                                                                                            
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Berecki Edit néni 2003-től
vezeti a Szapi Nyugdíjas
Szervezetet, a funkciót Écsy
Imrétől vette át már közel
13 évvel ezelőtt. A szervezet
1992-ben alakult és a mai
napig aktívan és jól műkö-
dik. 

Az alapítók közül Krištóffy
József és Sárközy Lajos még
ma is vezetőségi tagok. „Na-
gyon örülünk neki, hogy
mellettünk állnak minden-
ben, mert nagyon szeretjük
őket. A jelenlegi vezetőség ki-
lenc tagból áll, melynek Esz-
tergályos Zsuzsanna az
alelnöke, Bartalos Katalin
pedig a pénztárosunk, aki
mindent nagyon pontosan
vezet. Minden hónapban ta-
lálkozunk, ugyanis szerve-
zünk teadélutánokat. Sajnos
legutóbb kevesen voltuk,
mert akad, aki kórházban
volt, azért nem tudott jönni”
– meséli Edit néni. Novem-
berben, amikor a nyugdíjas-
napot tartják, akkor szervezik

meg egyben az évzárót is. Be-
lépőt nem kell fizetnie a klub
tagjainak, azon kívül amiből
egy kis bevételhez jutnak, az
a tombolaárusítás. A vállal-
kozók is nagyon rendesek,
ugyanis minden alkalommal
adnak tombola-díjakat, amit
ezúton is szeretne megkö-
szönni a szervezet. Meg per-
sze a tagság is visz az ilyen
eseményekre díjakat, úgy-
hogy előfordult már, hogy
100-at kellett szétosztani.
„Nagyon sok mindenen át-

mentünk már az évek alatt,
voltak rossz pillanataink is,
de nagyon sok a szép emlék,
én pedig kitartok, mert
annak örülök, ha az idősek
jól érzik magukat. Mert az
idős embereket nem szabad
lebecsülni, ugyanis nagyon
sokat dolgoztak már ők ér-
tünk és nagyon sokat kö-
szönhetünk nekik” –
magyarázza a klubelnök.
Eddig ők köszöntötték a ju-
bilánsaikat is, amit most a
polgármester vállalt át, s ez

nagy segítség a szervezetnek. 
   Programoknak sincsenek
híjján a szépkorúak Szapon,
hiszen decemberben Győrben
kirándultak, meglátogatták a
karácsonyi vásárt, ahol na-
gyon jól szórakoztak, majd
még ebben a hónapban
Tamás Gábor koncerten vet-
tek részt. Januárban Nagyme-
gyerre utaztak színházba,
áprilisban Szentivánon (Lip-
tovský Ján), a Tátrában kirán-
dultak. Májusban ismét egy
nagymegyeri színházlátogatást
iktattak be. Ezen kívül pedig,
ahogy arról már szó esett, tea-
délutánokat szerveznek min-
den hónapban. „Ez is úgy
működik, hogy az asszonyok
sütnek. Az elején még min-

denki hozott valamit, de az
nagyon sok volt, úgyhogy
most megbeszéltük, mikor ki
süssön” – ecseteli Edit néni. 
A programjaik sora végtelen,
hiszen hamarosan Pápára ké-
szülnek fürödni. Szeptember-
ben, akiktől a buszt bérelik
minden alkalommal Ekecsről,
szerveznek egy utat Bada-
csonyba a szüreti fesztiválra, és
volt mikor 66-an voltak. Már
évek óta járnak. Októberben
Nyárasdon baráti találkozón
vesznek részt a kultúrházban. 

„Vannak Nyáradról és Med-
véről is tagjaink, ugyanis ez
utóbbi helyen egyáltalán
nem működik, Nyáradon
pedig most indult újra, de ők
kirándulni is csak akkor me-
hetnek a járási nyugdíjas ren-
dezvényekre, ha a tagsági be
van fizetve, tehát ha valahova
tartoznak. Ők is nagyon jól
érzik magukat köztünk” –
teszi hozzá a szervezet elnöke. 
   Edit néni mindent megtesz
a nyugdíjasokért, amit csak
tud, mert ahogy mondja, sze-
reti az időseket. Fiatalon is
azt tartotta, tisztelni kell
őket, mert ha mi megérjük,
mi is megöregszünk. 
                                     (-al)

Szépkorban is aktívanSzépkorban is aktívan

Tátrai csoportkép                                 

Pillanatfelvétel egy márciusi teadélutánról        

Berecki Edit
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Jozef Krištóffy családja már 220 éve
Stomfán (Stupava) él, ő is onnan szár-
mazik. Nagyapja, községi bíró volt,
Károlyi gróf barátja, akinek a birtoká-
ban volt a stomfai kastély és annak
környéke. Édesapja, József, Budapes-
ten végezte az egyetemet, majd a stom-
fai népiskola tanítója és igazgatója
lett. Talán ezért is lehet, hogy a fia a
pozsonyi Állami tanítóképzőben szer-
zett oklvelet, majd 1947. augusztus
31-én Palkovicsovo községben, a mai
nevén Szapon. Azóta is itt él feleségé-
vel és aktívan kiveszi a részét a község
életében. Vele beszélgettünk.

Meséljen egy kicsit arról, hogyan él
manapság?
– Az utóbbi időben az életemben na-
gyon sok minden megváltozott. Hama-
rosan betöltöm a 90. életévemet. Sajnos
nem tudok már olyan aktívan segíteni
a fiataloknak mint azt szeretném. Nem-
rég még a dunaszerdahelyi kórházban
feküdtem egy kivizsgáláson, és már saj-
nos nem vagyok olyan optimista, mint
azelőtt. Nem szívesen vagyok a szeret-
teim terhére sem, annak ellenére, hogy
nagyon törődnek velem. Azonban min-
den alkalommal örülök, ha meglátogat-
nak a gyermekeim, az unokáim és a
dédunokáim. Azok közé az emberek
közé tartoznak, akiket nagyon szívesen
kísérnék végig az életükön, de ez sajnos
sokáig nem lesz lehetséges. Még mindig
nagyon szívesen olvasok, figyelem a te-
levíziós és rádiós adásokat a jelenről, ám
már semmihez nem kötődöm. Az öreg-
ség érdekes látásmódot adott szá-
momra, ahogy a körülöttem lévő
világot figyelem, néha úgy érzem, „min-
denek felett állok”, egy pártatlan, elfo-
gult lény vagyok, aki csak figyel. A
gondolkodás és az illendőség szabadsága
azok a legáltalánosabb alapelvek, me-
lyekben a mai napig száz százalékosan
hiszek. Szeretem az embereket. Ilyen
„emberszerető” vagyok és az is akarok
maradni életem végéig. 

Meséljen nekünk még a munkájáról,
hiszen nem csak tanítóként, de újságí-
róként, sőt, főszerkesztőként is dolgo-
zott. Mit csinál manapság?

– A legfontosabb alapelv a munkám
során mindig a diákok segítése volt. 
Az elmúlt évek, évtizedek alatt konzul-
tációkkal segítettem azok munkáját, akik
felkerestek. Tanácsokat adtam nekik a
diplomamunka megírásához, legyen az
akár bakkalaureátusi, magiszteri, mér-
nöki munka, vagy akár doktori disszer-
táció. Soha nem írok munkát a diák
helyett, csak tanácsokkal látom el, segí-
tek, hogyan kell helyesen megírni, aztán
persze nyelvtanilag kijavítom. Nagyon
örülök annak, hogy a Dunaszerdahelyi
járásból rengeteg fiatalnak tudtam így se-
gíteni. Ezért azonban soha nem fogad-
tam el pénzt, és a mai napig sem fogadok
el, de még tárgyi köszönetet sem. Nem
azért csinálom. A diákoknak szeretnék
segíteni, nem pedig jutalmat kapni. Na-
gyon sok olyan volt „diákom” van, akik-
kel a mai napig tartom a kapcsolatot, 
s akadnak köztük olyanok is, akik már
évtizedekkel ezelőtt végeztek. 

Újságíróként mit szól a Szapi Hírnök
első számához?
– Nagyon örülök annak, hogy a munká-
juk mellett találtak rám időt, eljöttek
hozzám és beszélgethettünk. Nagyon szí-
vesen találkozom emberekkel, nagyon
szívesen beszélgetek bárkivel. Engedjék
meg, hogy elsősorban gratuláljak a Szapi
Hírnök első számához. Nagyon figyel-
mesen elolvastam az egészet. Szap kis
község, s mint olyan, költségvetésileg
nem határtalanok a lehetőségei, így ez az
újság, ez a törődés a község lakosaival ki-

vételesen tiszteletre méltó. Az első szám
nagyon magas szintű, a község életének
minden oldalát bemutatja. Ilyen vonalon
és ilyen magas szinten kell ezt folytatni
is. 

Milyen észrevételei vannak, esetleg
miben lehetne jobb a lap?
– Ez a folyóirat egyelőre negyedévente
jelenik meg, ami hosszú idő. Úgy gon-
dolom, persze csak akkor, ha kivitelez-
hető, hogy kéthavonta kéne. Nem
tudom, vannak e erre anyagi források,
ezt a községi hivatalnak és a képviselő-
testületnek kell tudnia, tehát a döntés az
övék.
   Aztán van itt még valami. Ezt a lapot
a Szapi önkormányzat adja ki, ám a falu
szinte össze van nőve Nyáraddal, amely-
lyel nagyon jó a kapcsolatunk. Előnyös
volna egy közös kiadványon elgondol-
kodni, hiszen úgy gondolom, hogy a
nyáradi faluvezetés is szívesen folya-
modna a lakosság ilyen tájékoztatásához.
Persze valószínű, hogy akkor oldalszámot
kéne növelni a lapban. 
   Engedjék meg, hogy megköszönjem,
hogy kifejthettem a véleményemet az ak-
tuális kérdésekkel kapcsolatban. Marad-
junk hűek az emberekhez, törekedjünk
arra, hogy javítsunk az életünkön. Ad-
junk több teret a lakosoknak, hogy el-
mondhassák a véleményüket, akár ennek
az újságnak a segítségével. Szívből kívá-
nok a munkájukhoz sok sikert a továb-
biakban.
                                                       (as)

Adjunk több teret a lakosoknakAdjunk több teret a lakosoknak

Jozef Krištóffy és a Szapi Hírnök                                                          
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ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 
2015. április – május – június

apríl – máj – jún 2015

ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:

• Nagy Edit, 1941.09.14 – 2015.04.29, 
csiliznyáradi lakos, Nyáradon hunyt el.

• Dékány Irén, 1928.10.23 – 2015.06.20, 
csilizradványi lakos, Szapon hunyt el.

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

HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANžELSTVO:

• Soós Zoltán – Cafik
Gyöngyi, nyáradi lakosok
A szapi anyakönyvi hivatal
házasságkötő termében kö-
töttek házasságot 2015.
május 15-én

• Horváth Judit, medvei
lakos – Zlatko Selimovic,
magyar állampolgár

A  szapi református templomban kötöttek házasságot
2015. május 23-án

• Marián Csicsay – Katarína Vicenová, pozsonyi lakosok
Polgári esküvő, 2015. június 27-én 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

SZÜLETÉS • NARODILI SA:

• Szabó Dorka, 2015. április 20., Dunaszerdahely

• Oriško László, 2015. május 31., Dunaszerdahely

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

JUBILÁNSOK • JUBILANTI:

• Bartalos Gizella, 70 éves, 1945. 5. 15

• Mucska Mihály, 80 éves, 1935. 5. 26.

• Krištoffy Lívia, 85 éves, 1930. 6. 13.

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

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Bizottsági tagok megválasztása
4. Aktuális beszámoló a község pénzügyi helyzetéről
• Alapelv a könyvelési bizonylatok körforgására
5. A munkaügyi hivatallal kötött támogatások
6. Az SPP-vel kötött új, előnyösebb szerződési feltételek is-
mertetése
7. Vízművek – járdaszakasz felújítása
8. Községi telkek eladása, községi épületek felújításának lehe-
tőségei
9. Falunap, gyermeknap – dátum, előzetes költségvetés
10. MAS Podunajsko polgári társulás – információk ismerte-
tése a működésről
11. Vita

Ökormányzati ülés, 2015. 04. 28

Ökormányzati ülés, 2015. 06. 23

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Szúnyogpermetezés a községben
4. A község gazdasági és szociális fejlesztési programja – PHSR
5. A Falunap programja
6. Dokumentumok elfogadása:
• Alapelv a könyvelési bizonylatok körforgására
• 1/2015 sz. általános érvényű rendelet a pénzügyi támogatá-
sokra 
• Zárszámadás a 2014-es évre
• Főellenőri vélemény a zárszámadáshoz
• Éves jelentés 2014-re
• Működési és szervezeti szabályzat
• 1/2015 sz. irányelv 
7. Kamerarendszer a községben
8. Községi telkek eladása – Vörös Gyula, Ing. Bartal Zoltán,
Dr. Ing. Bartal Imre
9. Nappali ellátás idősek számára
10. Aktuális beszámoló a község pénzügyi helyzetéről
11. A Csiliznyáradi alapiskola kérvénye 
12. A kultúrházban történt tűzeset
13. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása  
14. Vita
15. Zárszó
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Ak ikre  méltán lehetünk b üszk ékA kikre  méltán lehetünk b üszkék
A képen balról jobbra állnak: Mgr. Soós Kinga,
Sárközy László, Tovaryš Stanislav, Vermes Bianka,
Tovaryš Rajmond, Miklós Ferenc polgármester.
Guggolnak: Sárközy György, Miklós Zoltán Cson-
gor, Köles Patrik, Horváth Miklós, Beke Anna Lili,
Vida Eszter, Gaál Emese és Bartalos Rebeka Panna.
Aki az oklevelét és a könyvjutalmát nem tudta át-
venni, de a tiszta egyesek közé tartozik: Vida Zol-
tán, Zsemlye Zsófia, Štepánek Dušan, Vörös
Boglárka, Bartalos Richárd Bálint, Sárközy Boglárka,
Bartalos Enikő és Erdős István.

A község tiszta egyes tanulói

Az Ifjúsági csoport legtöbbször szerepelt tagjaiBalról jobbra: Mgr. Soós Kinga az Iúsági csoport ve-
zetője, Szombathelyi Renáta, Mézes Vivien, Zsemlye
Réka, Holovej Diana, Vida Erika, Holovej Szabina,
Horváth Kitti, Czucz Krisztián, Fülöp Franciska, Kovács
Viktória, Miklós Zoltán Csongor, Horváth Nóra, Köles
Patrik, Csicsai Bálint, Beke Anna Lili, Horváth Miklós.
Akik nem tudták a helyszínen átvenni az elismerő
oklevelet: Köles István, Soós Viktória, Horváth Patrik,
Bartalos Richárd Bálint, Vörös Boglárka, Vörös Előd,
Zsemlye Zsófia, Udvarhelyi Márk, Bartalos Zsombor,
Bartalos Márk, Jankó Viktória, Bartalos Krisztina, Sán-
dor Lilla, Tovaryš Patrícia, Hamar Kitti, Ritter Domi-
nika, Vida Evelyn és Vida Ádám.

Szap község közéletében végzett kiemelkedő tevékenységéért Balról jobbra: Erdős Olga, Czucz
Szilárd, Mézes Vivien, Holovej
Hajnalka, Zsemlye Etela, Soós Kla-
udia, Esztergályos Zsuzsanna, Mik-
lós Ferenc polgármester, Mgr. Vida
Edit, Köles Henrietta, Tovaryš Éva,
Berecki Edit, Erdős Anita, Bartalos
Katalin, Beke Adél, Mgr. Bartalos
Ildikó. A képről hiányzik: Czucz
Jenő, Vida Erika és Mgr. Soós
Kinga.

Balról jobbra: Nagy Attila, Nagy Gergő, Sárközy György,

Szalacsi Rebeka, Bartalos Rebeka Panna, Nagy Szilvia, Hor-

váth Miklós, Köles Patrik, Vida Eszter, Vass Botond, Sárközy

László, Both Máté, Both Lázár és Tóth Csaba segédedző.

Akik hiányoznak a képről: Kovács Zoltán, Bartalos László,

Horváth Patrik, Burián Marián, Burián Adrián, Sebő Fló-

rián, Bábics Attila, Soós Márk, Béhr Mátyás, Vörös Előd,

Bartalos Richárd Bálint, Csicsay Sándor edző.

Gyerekek a labdarúgásban elért eredményeikért



Még júniusban ért véget a
labdarúgásban a tavaszi
szezon, mi most Csütörtöki
Tamás sportelnököt kér-
deztük, hogyan értékeli a
2014/2015-ös esztendőt, il-
letve milyen tervekkel in-
dulnak a következő
szezonban. 

Csütörtöki azt mondja, sze-
rinte mindenképpen pozití-
van kell értékelni a tavaszi
idényt, hiszen tavaly kerültek
fel a hetedik ligába és a végső
táblázatban a harmadik he-
lyen végeztek. Ami lehetett
volna akár jobb is, mert
mindössze egy ponttal ma-
radtak le a második helyezett
Nagypaka előtt. „Szerintem
ez szenzációs teljesítmény a
hetedik liga újoncaitól. A sze-
zon közben kialakult egy
olyan szituáció, hogy még
majdnem a bajnoki címért is
harcba indultak, de ez sajnos
mégsem jött most össze. Ám
nem csüggedünk, egyáltalán
nem veszítjük el a reményt,
jövőre ismét megpróbáljuk.
Jelen pillanatban nagyon jól
áll a helyzetünk, a csapat
marad ugyanebben a felállás-
ban, talán apróbb változások
lesznek, ugyanis sikerült erő-
sítenünk, most 2-3 új játékos
érkezik. Mindenképpen a cél
az első hely és a feljutás” –
magyarázza a sportelnök. 
   Próbálnak a saját falujuk-
ból focistákat toborozni, hi-
szen nagyon sok itt a
tehetséges fiatal, meg persze
van már a középső korosz-
tály, de akadnak páran a kör-
nyező falukból is. Messziről

nem nagyon jellemző, ám ha
mégis, a többség minden
esetben olyan, hogy valami
kötődése azért van Szaphoz.
De a kezdőcsapat több mint
fele minden esetben falubeli.
„A község részéről megvan a
támogatás, nagyon sokat
segít a falu, néhány vállal-
kozó is dotál bennünket és a
Szapi Halásznap bevétele is a
sportszervezet kasszájába
vándorolt. De nagyon sok
mindent csinálunk önerőből,
mert ha kell, bált szervezünk,
vagy éppen kártyaversenyt” –
meséli Csütörtöki Tamás. 
A csapat legjobb góllövője az
eddigi edző-játékos, Csicsay
Sándor. Az őszi szezontől
azonban már nem ő tölti be
az edzői tisztséget. Az U-13
csapatot szintén ő edzette
Tóth Csaba segédedzővel
együtt, amit továbbra is csi-
nál majd, viszont a felnőtt
csapatot Csölle Norbert veszi
át. Így Csicsaynak ezentúl

már csak a focira kell kon-
centrálnia. 
   Szapon minden máshogy
működik, hiszen itt nem
pénzért fociznak a játékosok.
„Ha valaki messzebbről jár,
az útiköltséget fizetjük, bizto-
sítunk felszerelést nekik. Az
edzések és a mérkőzések után
biztosítjuk az üdítőt, esetleg

a sört, ha valaki azt szeretne,
a hazai mérkőzések után
pedig minden alkalommal
ételt is adunk a fiúknak” –
magyarázza a sportelnök.
   Szóval a szapi focit szívvel
játszák, nem pedig pénzzel, a
cél pedig a hatodik liga. 
S ilyen elánnal, ekkora szív-
vel, jövőre sikerülhet is.   (sa)
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Mérleget vont a sportelnökMérleget vont a sportelnök

1. Pozsonyeperjes    28      20      4      4       107:33  64
2. Nagypaka           28      17      6      5       91:43    57
3. Szap                    28       16      8      4        52:24    56
4. Felsőpatony        28      17      3      8       77:45    54
5. Hegyéte              28      12      7      9       50:34    43
6. Felbár                 28      13      4      11     55:48    43
7. Nagyudvarnok    28      12      6      10     42:41    42
8. Csallóköznádasd 28      12      5      11     52:50    41
9. Nyékvárkony      28      10      5      13     53:71    35
10. Alistál B            28      9        7      12     50:61    34
11. Csilizpatas        28      8        3      17     41:70    27
12. Sárrét                28      7        6      15     46:76    27
13. Somorja B        28      7        3      18     36:70    24
14. Cs.tárnok          28      6        5      17     43:67    23
15. Patonyrét          28      7        2      19     36:98    23

A bajnokság végeredménye

A keret tagjai (állnak): Nagy Attila, Kovács Szilárd, Miklóš Gábor, Vörös Bálint, Hamar Tibor,
Darnai Tamás, Tóth Csaba, Écsi Attila. Guggolnak: Csicsay Sándor, Hamar Krisztián, Beke Krisz-
tián, Dékány Zoltán, Bartalos Dávid, Écsi Ádám. Hiányzik: Brezovský László, Csiba József, Halász
Péter, Lázár Csaba, Soós Csaba, Vass Krisztián, Vass Zoltán, Csütörtöki Tamás sportelnök, Vida
Béla alelnök


