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a szabadságharc emlékérea szabadságharc emlékére

„Számomra 1848 márciusa, valamint az
összes nemzeti ünnepünk a reményt, az
új utakat kereső, bátor közösség alkotó-
erejének kiteljesedését jelenti. Történel-
münk során magyarok tízezrei adták az
életüket a szabadságért, ezért méltóképp
emlékezzünk rájuk e nemes ünnepen” –
hangsúlyozta ünnepi beszédében Miklós
Ferenc polgármester. Elmondta, ahogy
a legtöbb magyar település, Szap is ren-
delkezett a forradalom emlékművével,
ám tavaly úgy határoztak, felújítják. Így
élve a magyarországi támogatási lehető-
ségekkel, a 2005-ben emeltetett emlék-
művet újra terveztették és a tervek

alapján Csörgő László kőfaragó mester
készítette el. Mindezek mellett a szóban
forgó emlékmű alatti terület tulajdonvi-
szonyát is rendezték, mert az nem a köz-
ség tulajdonában volt. Egészen
mostanáig. „A terv az volt, hogy az em-
lékhelyen egy egységes emlékműn kőbe
vésve legyen feltüntetve a két világhábo-
rúban elesett szapi hősök névsora, vala-
mint az 1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc hősi halottainak em-
léke. Az emlékművet nemzeti jelképünk
a turulmadár ékesíti, ami egyedivé teszi
az alkotást” – magyarázta a polgármes-
ter. Az emlékművet a leleplezés után

Borsicky Judit tiszteletes asszony áldotta
meg, valamint Nagy Pál plébános úr
szentelte fel, majd a koszorúzás követke-
zett. Az emlékezés koszorúit az új em-
lékműnél a Magyar Közösség Pártjának
helyi szervezete, a Szapi-Nyáradi Refor-
mátus egyházi gyülekezet képviselete, a
Csemadok helyi alapszervezetének kép-
viselete, valamint Szap Község és a test-
vértelepülés Kamond Község Önkor-
mányzatának polgármesterei helyezték
el.
   A koszorúzás után a helyi kultúrház-
ban folytatódott az ünnepi megemléke-
zés, ahol felléptek a helyi Csemadok
fiataljai, illetve a Vox Megere Akusztik
„Magyarul dobban ez a szív” című mű-
sorukkal. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek a csilizközi Szap
községben március 18-án, vasárnap délután. A 170 évvel ezelőtt történt
események emlékére a község központjában emlékművet is avattak. 

Soós Klaudia felvétele
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Történelmi léptékű Történelmi léptékű 
fejlesztések a Csallóközben!fejlesztések a Csallóközben!

A Társulás 2012-ben alakult régiófejlesz-
tési és innovatív célokkal. Ma már 13 te-
lepülést foglal magába, melyek Alistál,
Balony, Bögellő, Csiliznyárad, Csilizpa-
tas, Csilizradvány, Ekecs, Kulcsod,
Medve, Nagymegyer, Padány, Szap, és
Szilas községek.
   A munkaszervezet tagjai a települések
polgármesterei. A társulás elnöke Hor-
váth Tamás Alistál község polgármestere,
az alelnöki tisztséget pedig Szap község
polgármestere Miklós Ferenc tölti be. 
A két tisztségviselővel a kezdetekről és a
társulás működéséről beszélgettünk. 
„A fent említett települések összefüggő
szomszédos katasztereket alkotnak, ami
mutatja az erős összefogást a régióban.
2015-ben új lendületet kapott a társulás,
a települések polgármesterei összefogva
mertek nagyot álmodni, és úgy gondol-
ták, ennek a régiónak is kijár a lehetőség
a közös fejlesztésekre. Fontosnak tartjuk,
hogy a térség fejlődjön, hiszen mi, pol-
gármesterek, elsősorban a régióban élő
embereket képviseljük. Mindegyikünk-
nek a saját települése az elsőrendű, de
közösen összefogva sokkal nagyobb erőt
képviselünk, nagyobb terveket is tu-
dunk, és most már kijelenthetem, hogy
fogunk is véghez vinni” – magyarázza
Miklós Ferenc. Hozzáteszi, hogy az a
tény, miszerint 13 települést érint ez a
támogatás – önkormányzatokat és kis-
vállalkozásokat egyaránt – nagyon jó ér-
zéssel tölti őt el, de a kemény munka
még csak most kezdődik. „Az elkövet-
kező időszakban már kézzel fogható fej-
lesztéseket és beruházásokat fogunk
tudni kivitelezni. Kimondhatjuk, hogy
ezzel régi adósságát törleszti a Szlovák
kormány, mivel ez a régió is megérdemli
a fejlődést” – szögezi le Miklós.
   Alistál a társulás létrejötténél még nem
volt tag, 2015-ben csatlakoztak a polgári

társuláshoz. „Mintegy új kezdetként, ki-
hívásként vállaltam az elnöki tisztséget.
Korábban banktisztviselőként dolgoz-
tam és a települések vezetőivel már ko-
rábban is együttműködtem. Három éve
viszont egy új perspektíva nyílt meg a
polgári társulás életében és itt nemcsak
a határon átívelő pályázati lehetőségekre
gondolok. Sikerült egy egységes szemlé-
letet kialakítani azzal, hogy minden
programunkat az összefogás és az erős
tenni akarás kovácsolta össze. A telepü-
lések polgármestereivel hiszünk abban,
hogy együtt gondolkodva minden téren
nagyobb az esély a sikerre” – ecseteli
Horváth Tamás. Prioritásaik között sze-
repel a munkahelyteremtés, a kis- és kö-
zépvállalkozások támogatása, a pályázat-
írás, a programfejlesztés, a tagok által
képviselt falvak fejlesztése, beruházások
létrehozása a helyi jellegű kisvállalkozá-
sok bevonásával. Tevékenységük széles
körű, a kulturális programoktól a taná-
csadáson át az agroturizmusig, szinte az

élet minden területén szeretnének ma-
radandót alkotni, amellyel nemcsak a
csallóközi térség fejlesztéséhez járulnak
hozzá, hanem az ország, a határmente és
Európa fejlődéséhez is.
   Tevékenységük eredményeként a régi-
óba a közeljövőben mintegy 2 millió
euró érkezik. „Számunkra ez hihetetle-
nül nagy összeg és egyben hatalmas siker
is. 2015-ben egy hosszútávú tervet ké-
szítettünk, amelyen továbbra is kemé-
nyen dolgozunk. Közösek a célok, de
most minden település szeretné megva-
lósítani a számára legfontosabb beruhá-
zást. Itt is együtt kell dönteni és
kompromisszumokat kötni, hogy a le-
hető leghatékonyabban és leglátványo-
sabban fel tudjuk mutatni az elért
eredményt” – magyarázza Horváth, aki
hisz benne, hogy az életben annak van
előnye, aki már akkor elkezdi a problé-
mák megoldását, amikor mások még
csak beszélnek róla. „Tisztában vagyok
azzal is, hogy a siker nem minden eset-
ben egyenlő a pénzzel, de egy település-
vezetőt leginkább akkor lehet sikeresnek
nevezni, ha eredményesen pályázik, ha
beruházásokat tud megvalósítani, tehát
elengedhetetlen a közgazdász szemlélet-
mód. Az emberek eredményeket akar-

A Dunamente Régiófejlesztési Polgári Társulás több éves kiváló munkájának
eredményeként a csallóközi régió közel kétmillió eurós összeget nyert el a me-
zőgazdasági minisztérium pályázatán. Ilyen nagyságú fejlesztésre szánt kor-
mányzati támogatásra még nem volt példa a magyarlakta dél-szlovákiai
térségben, ezen belül az Alsócsallóközi mikrorégióban.
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Éljen május elseje, a májusfa ünnepe!Éljen május elseje, a májusfa ünnepe!

nak látni, a mi feladatunk, hogy ezért
dolgozzunk és folyamatosan keressük a
lehetőségeket a források megszerzéséhez”
– teszi hozzá a PT elnöke. Együttmű-
ködnek a minisztériumokkal, iskolázá-
sokra, csapatépítésekre járnak, kapcso-
latokat ápolnak más társulásokkal (mint
például a MAS Dolný Žitný ostrov). 
A továbbiakban is folytatják a munkát,
és aktívan részt vesznek mind a régió,
mind pedig a határon átívelő pályáza-
tokban is.
   A Dunamente Régiófejlesztési Polgári
Társulás bejegyzett székhelye Alistál,
azonban a két vezető állandóan mozgás-
ban van, sokszor úton. A programok, ta-
lálkozók, tanácskozások gyakran szó-
lítják el őket hétvégén is. Hisznek a ki-
tartó munkában, az erőben, a lendület-
ben, mert csak ennek jegyében lehet
célokat kitűzni és azokat megvalósítani.
Ez a tempó 24 órára szól és a körülöttük
élők is egyre jobban tudatosítják a „jó jót

szül” pozitív szemléletet, és azt a közis-
mert, de korántsem elcsépelt mondást
hogy „Ne azt nézzük mit tehet értünk a
közösség, hanem mindig azt tartsuk el-
sőként szem előtt, hogy mi egyenként
mit tehetünk a közösségért.”
   Megszólítottuk Csicsai Gábort a me-
zőgazdasági minisztérium államtitkárát,
hogy informáljon bennünket a támoga-
tási rendszer részleteiről. „A helyi akció-
csoportok létrehozása és azok működ-
tetése a vidékfejlesztés finanszírozásának
egy merőben újfajta és jövőbemutató
struktúráját képviseli. A források jelen-
tős nagyságán kívül a rendszer újdonsága
és egyben igazi jelentősége a támogatá-
sok odaítélésének decentralizációja. Már
a mikrorégiót érintő átfogó stratégiákat
is maguk a helyi akciócsoportok a kör-
nyéken élő és ismerő emberek dolgozták
ki, figyelembe véve a helyi szükséglete-
ket. Ezen kívül stratégiából adódó egyes
részpályázatok kiírását, érzékelését, fo-

lyamatát is maguk fogják végezni, ez
nem Pozsonyban dől el. Egyetlen cent
sorsa sem lehet kétséges, mert a kis cso-
porton belül minden és mindenki köny-
nyen ellenőrizhető. A fő cél, hogy a
regionális szintű, minél több kisebb pro-
jekt támogatva legyen, ami által helyi,
fenntartható és állandó munkahelyeket
várunk” – mondta el megkeresésünkre
az államtitkár.
   A társulás vezetői ezúton is szeretnék
kifejezni köszönetüket Csicsai Gábor-
nak, a mezőgazdasági minisztérium ál-
lamtitkárának, aki mindvégig mellettük
állt, támogatta és segítette munkájukat.
Illetve köszönet illeti mindazokat, akik
pozitív tetteikkel, gondolataikkal hozzá-
járultak a Dunamente Régiófejlesztési
Polgári Társulás (MAS Podunajsko, o.z.)
sikeréhez. 

                                                   (apál)

A  hagyományokhoz híven má-
jusfa állításra került sor április 30-
án a községben, amit a Csemadok
helyi alapszervezete, a  Veterán
vendéglő és a helyi Önkéntes
Tűzoltó Testület  közösen rende-
zett. A Csemadok helyi szervezete
fél 5-től különböző foglalkozá-
sokkal várta a gyerekeket, majd
megérkezett a várva várt májusfa
is, aminek beszerzése a helyi ön-
kéntes tűzoltók feladata volt.
A jelenlévő gyerekek szüleik segít-
ségével színes szalagokkal feldíszí-
tették, majd 7 óra táján az erős
férfiak a Veterán vendéglő terasza
mellé fel is állították a fát. Közben
finom ételek közül válogathattak
a jelenlévők, lehetett fogyasztani
gulyást, amit a tűzoltók készítet-
tek, valamint pecsenyét és sült
kolbászt, amit a Csemadok helyi
szervezete biztosított. Az italról és
a  jó hangulatról a Veterán ven-
déglő gondoskodott. A kellemes
nyárias estén kedvükre szórakoz-
hattak a jelenlévők.

Soós Klaudia felvételei
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Báloztak és jótékonykodtak a szapiakBáloztak és jótékonykodtak a szapiak
Kihagyhatatlan minden évben a sport-
bál, amit a helyi sportszervezet rendez.
Idén sem maradhatott el, így február 24-
én szervezték meg a szapi kultúrházban,
ahova közel 100 vendég látogatott el. 
A rendezvényen fellépett Kovács Kop-
pány, a somorjai Rómeó Vérzik zenekar
frontembere. Az eseményre a vendégek
fele minden évben a kemény mag, a
visszajárók, a többiek pedig a szomszé-
dos falvakból érkező, illetve helyi sport-
barátok.

   Három évvel ezelőtt először, idén
pedig már harmadszor került sor a Ba-
nyabálra, ami ebben az évben is telt
házas volt. A rendezvényt Anti bácsi,
alias Csicsai Péter helybeli lakos nyi-
totta meg, majd a vacsora után a Győri
Nemzeti Színház fellépői, Széles Zoltán
és Forró Attila kápráztatták el a vendé-
geket. A talpalávalót Kiss Tamás szol-
gáltatta és sokak nagy örömére éjfél

után sor került az „Év Boszija” válasz-
tásra is. 
   A bálon befolyt teljes összeget, illetve
a focicsapat Jóka elleni mérkőzésén be-
lépőkből, a büfében termelt hasznot és
az adománykassza  bevételét a három
esztendős balonyi Czirák Jázmin gyó-
gyulására adományozták a szervezők. 
Az ilyen fajta csoportos összefogás pél-
daértékű.                                       –sb–

július 6–7.július 6–7.
A halászléfőző-versenyre június 30-ig várjuk a csapatok 

jelentkezését a községi hivatalban!

2018.2018.

Jó hangulatban zajlott a 3. Banyabál Archív felvételek

Kovács Koppány (középen) a sportbál
vendége
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Kiépült a bicikliút, Kiépült a bicikliút, 
megújult a járdamegújult a járda

AnkétAnkét: Mit szól a község fejlődéséhez?: Mit szól a község fejlődéséhez?

Krištoffy Lívia
Nekem nagyon tetszik, ahogy fejlődik a falu, biztos, hogy nagyon sok változáson ment keresztül Szap
az elmúlt néhány esztendőben. Nagyon tetszik, hogy megcsinálták a járdát és a bicikliutat, sokkal jobb
most már a közlekedés. Tisztaság van a faluban, folyamatosan takarítják az utcákat az emberek, újra
életre kelt a község. 

Miklós Dániel
Szerintem az nagy pozitívum, hogy kicserélték a közvilágítást, jobban világítanak ezek a modern fény-
források, kiépült a kamerarendszer, illetve a kerékpárút is, ami nagyon jó, mert megkönnyíti a közleke-
dést, például, ha a kicsiért megyünk a nyáradi óvodába. Ami nem tetszik, hogy a Medve felé vezető úton
a tó mellett a fákat nagyon visszavágták. A kulturális életről azt tudom elmondani, hogy szerintem jobb
lett, nagyobb az összefogás a községben, vannak jó akciók. Mindenképpen pozitív a fejlődés.

Bartalos Ilona
Azt kell mondanom, hogy az utóbbi pár évben nagyon sok minden történt, sokat változott a falu,
persze előnyére. Nagyon örülünk ennek mi, nyugdíjasok is. Valójában a falunak fejlődnie kell. Nagyon
pozitív, hogy folyamatosan takarítják az utcákat, tisztaság van, amit néhány buszsofőr is megjegyzett
már: „Szap a legtisztább falu.” Tényleg gondjuk van a községi munkásoknak a tisztaságra. A közvilágí-
tásnak is örülünk, a temetőt is gondozzák, nincs elhanyagolva a falu. Nagyon sokat tesznek azért is,
hogy itthon maradjanak a fiatalok és az emberek jól érezzék magukat Szapon. 

Tavasszal befejeződött a kerékpáros
szakasz és a járda kiépítése, illetve fel-
újítása. A munkálatok Nagyszombat
megyei támogatásból valósultak meg. 

Közel egy kilométeres szakasz épült ki
Szapon, mely a községi hivataltól Csiliz-
nyárad irányába húzódik, ahol csatlako-
zik a nyáradi szakaszhoz, így összeköti a
két községi hivatalt. A régóta tervezett
munkára sokat kellett várni. 
   2015-ben a község újra tervezte a terv-
dokumentációt, hogy az hatékony le-
gyen a jelenkori állapothoz, mivel az
eredeti rajzok az úttest másik oldalán a
már akkor a vízművek által felújított jár-
daszakaszt érintették. Mindezek után
kezdődött az engedélyeztetési, majd a
pályázati folyamat. Mivel a Csilizközi
mikrorégión keresztül hosszabb ideje
nem volt lehetőség kerékpárút pályázá-
sára, ezért a Szapi és a Csiliznyáradi Ön-

kormányzatok megragadták az alkalmat,
hogy közösen pályázzanak Nagyszombat
megye kiírására. Ez a befejezett közös
munka is bizonyítja azt a tényt, hogy a
két szomszédos önkormányzat kiválóan
dolgozik együtt. Nem utolsó sorban a
közeljövőben a szapi szakasz alatti terület

tulajdonviszonya rendezésre kerül, amit
egy aláírt előszerződés támaszt alá Szap
Község és Nagyszombat megye önkor-
mányzata között. Ezzel is tovább gyara-
podik a község tulajdona. A kitartó
munka meghozta a gyümölcsét.     (mf )
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Segítünk a munkanélküliekenSegítünk a munkanélkülieken

Gyűjtjük községünk emlékeit!Gyűjtjük községünk emlékeit!

Amennyiben Önnek van otthon régi fotója, újságkivágása, vagy bármilyen más 
dokumentuma, mely hozzájárulna településünk történelmének megismeréséhez, 

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

Járuljon hozzá Ön is a község történelmének megismeréséhez!

Szap község önkormányzata, ahogy a já-
rásban számos község, szintén kihasz-
nálja a Dunaszerdahelyi Munka-,
Szociális és Családügyi Hivatal által
nyújtott támogatásokat. Ezeknek a do-
tációknak hála a község több munkanél-
külit tud alkalmazni, akik rendben és
tisztán tartják a falut. A támogatási
rendszer lényege, hogy a munkahivatal
pénzügyi támogatást nyújt azoknak a
munkáltatóknak, akik a nyilvántartott
álláskereső részére munkahelyeket te-
remtenek.
   Így a Szapi Községi Hivatal élve a tá-
mogatási rendszer adta lehetőségekkel
több embernek biztosít munkát a köz-
ségből, ezzel hatványosan pedig megél-
hetést biztosít több szapi családnak.
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Ilyen volt a húsvétvárás SzaponIlyen volt a húsvétvárás Szapon

Snapszer, kontra, rekontra és a többiekSnapszer, kontra, rekontra és a többiek

Az idei évben a  nagypénteket meg-
előző napon, március 29-én került sor
a húsvétváró kézműves foglalkozásra,
amit a Csemadok helyi szervezete ren-
dezett. 

Erdős Anita helyi lakos fogadta az ér-
kező gyerekeket, akiknek lehetőségük
volt tenyérlenyomatot készíteni egy
előre elkészített nagy méretű papírto-
jásra. Ezután különböző kreatív foglal-
kozások közül válogathattak, ahol ajtó-
és asztaldíszt, illetve színes tojásokat ké-
szíthettek, kifestőzhettek, valamint Lő-
rincz Henrietta ismét elhozta
mézeskalácsból készített munkáit, ami-
ket kedvük szerint díszíthettek a gyere-
kek is. Miután mindenki elkészítette
saját húsvéti dekorációját, a fiúk locso-
lóversekkel lepték meg a lányokat, ami-
ért persze jutalom is járt. A megszokott
tojáskeresés a  községi hivatal udvarán
sajnos a rossz időjárás miatt elmaradt,

így a szervezők a kultúrház kistermében
rejtették el az édességeket. 
   A foglalkozások után meglepetés várta
a gyerekeket, ugyanis mesevetítéssel ké-
szültek a szervezők. Természetesen az al-
kalomhoz illő meséket vetítettek,

közben pedig pattogatott kukorica várta
a kicsiket. Így a húsvéti szünet első nap-
ján úgy érezhették magukat, mintha
igazi moziban lennének.

                                                     (lau)

Március 10-én első alkalommal rendezett kártyaversenyt az
Önkéntes Tűzoltó Testület helyi szervezete a kultúrházban.
A versenyre nemcsak helyi lakosok, de a környező községekből
is érkeztek. Így összesen 34 versenyző ült asztalhoz a szórako-
zás és persze az értékes pénznyeremények érdekében, hogy
megmutassa, mit tud a snapszerban. A fődíj értéke 400 euró
volt. A másnap délelőttig elhúzódó versenyen az utolsó körö-

ket már nem játszották le, ezért a helyezettekért járó pénznye-
remények elosztásra kerültek a nyertesek között. Így az 1. és
a 2. helyezettek a bősi Esztergályos Erik és Nagy Imre lettek,
a 3. és a 4. helyen pedig a helyi Kulacs Dezső és Brezovský
László végeztek. Vida Ádám tűzoltóelnök és főszervező elmon-
dása szerint a kártyaversenyen a nevezési díjakból befolyt ösz-
szeget a tűzoltószertár javítására szeretnék fordítani. (sk)

Soós Klaudia felvétele

Vida Ádám felvétele



H í r e k8 S z a p

Véres márciuskezdés SzaponVéres márciuskezdés Szapon

Tűzmentes évet zártakTűzmentes évet zártak

Március első hétvégéjén immár negyedik al-
kalommal került sor Szapon a hagyomá-
nyos véradásra. Reggel nyolctól folya-
matosan érkeztek a véradók és a helyi kul-
túrház nagyterme transzfúziós állomássá
alakult át. 

Az űrlap kötelező kitöltése után a jelentkezők
vérét kivizsgálták, s erre 27-en vállalkoztak.
Szerencsére évről évre egyre több az olyan vér-
adó, aki első alkalommal látogat el az ilyen ak-
cióra, de többen vissza-visszajárnak. Az idén
a helyiek mellett Csiliznyáradról, Balonyról,
Nagymegyerről, Csilizradványról, Dunaszer-
dahelyről és Kisfaludról is érkeztek. 
   A 27 véradó közül hármuk vérét különböző
egészségügyi okok miatt nem tudták haszno-
sítani. A levett vérből vörösvérsejt-koncentrá-
tum, plazmakészítmény és vérlemezke-
koncentrátum készül, így egy egység akár 3
ember életét is megmentheti. Minden véradót
megvendégeltek, hogy pótolják a leadott vér-
mennyiséget. A Vöröskereszt helyi szervezete
minden véradónak köszöni a részvételt.         
                                                                (–)

Szapról 13-an adtak vért: 
Berecki Imre, Holovej Diana,
Vida Viola, Miklós Ferenc, 
i. Dékány Zoltán, id. Dékány
Zoltán, i. Miklós Zsuzsanna,
id. Miklós Zsuzsanna, Beke
Krisztián, Mézes Vivien, Koncz
Tibor, Lőrincz Rudolf és 
i. Bartalos László.

Szomszédos községekből érkeztek:
Écsy György, Sebő Derzsi Ágnes, Sán-
dor Éva (Csiliznyárad); Kovács Márta,
i. Kovács János (Balony); Krastenics
Andrea, Krastenics Róbert (Csilizrad-
vány); Szabó Attila, Szabó Adrián
(Nagymegyer); Dohorák Gergely (Du-
naszerdahely); Koczó József (Kisfalud).

Február 17-én tartotta évzáró taggyű-
lését a szapi ÖTT a helyi kultúrház-
ban. Az eseményen sor került
a szervezet tavalyi évének értékelésére,
illetve az idei tervek közzétételére. 

A helyiek parancsnoka, Gottlieb Zoltán
köszöntötte a résztvevőket, köztük De-
mian Istvánt, a járási ÖTT meghívott
vendégét, a  község polgármesterét, a
szervezet tagjait és támogatóit. El-
mondta, a 2016-ban megvásárolt tűzol-
tómotor elromlott, ezért a tavalyi év
folyamán nem tudtak részt venni a kiírt
versenyeken, így ott tartanak ahol 2016-
ban befejezték. A községi megmozdulá-
sok közül mindössze a  helyi Csema-
dokkal közösen szervezett májfaállításra
került sor, majd júniusban a gyermek-
napon tűztámadási bemutatót tartottak,
ezután a gyerekek közelebbről megnéz-
hették és kipróbálhatták a  régi ZUK
autót. 

   A 2018-as tervek közt szerepel kártya-
verseny megrendezése, a helyi Csema-
dok alapszervezetével és a Veterán
vendéglővel ismét közösen a májfaállítás
(ez utóbbi két akció azóta sikeresen le-
zajlott), valamint nyáron egy gulyásfőző
versenyt is szeretnének megrendezni.
Terveik közt szerepel, hogy részt vesznek
a kiírt versenyeken és emellett a kötelező
iskolázásokat is elvégezik. Bevételszerzés
céljából ősszel egy hagyományos disznó-

ölésre is sort kerítenének. A tavalyi év
végéig 32 tagja van a  szervezetnek.
„Emellett a csapat fellendítésén is dolgo-
zunk, valamint minél több fiatalt szeret-
nénk magunk mellé állítani” – mondta
a parancsnok. 
   Az este folyamán a szervezet pénzügyi
helyzetéről Brezovský László pénztáros
számolt be. Ezután a község polgármes-
tere és a járási ÖTT delegáltja is köszön-
tötte a jelenlévőket.                       (dia)

Soós Klaudia felvétele

Soós Klaudia felvétele
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Tűzoltók, séfek és pillangók buliztak SzaponTűzoltók, séfek és pillangók buliztak Szapon
Különféle jelmezekbe öltözött
gyerekek lepték el február 11-
én vasárnap délután a szapi
kultúrházat, akik mind azért
versengtek, hogy az ő maska-
rájukat találja a legjobbnak a
zsűri. A Farsangi kavalkádnak
keresztelt rendezvényt a Cse-
madok helyi szervezete és a
Szapi önkormányzat szer-
vezte. 

A vasárnap délutáni mulatságon
nem csak a szapi, de a környező
falvak gyermekei közül is részt
vettek néhányan. Bemelegítés-
ként az Aranykert bábcsoport
szórakoztatta őket Bűvös kendő
című előadásával, majd felvo-
nultak a jelmezbe öltözött gye-
rekek. A zsűri három kategó-
riában pontozta a jelmezeket,
így a legkisebbek (0-3 évesek), a
középső kategória versenyzői (4-
6) és a legidősebbek (7-11) is

külön díjazásban részesültek.
Míg a színes felvonulás után az
ítészek csapata tanácskozni in-
dult, addig a Nagymegyeri Sza-
badidőközpont táncosai szóra-
koztatták a jelenlévőket. Ám az
eredményhirdetésre sem kellett
sokat várni, hiszen hamarosan
kiderült kik kapták a legtöbb
pontszámot, de legyenek bár
tűzoltónak, hercegnőnek, bo-
szorkánynak, méhecskének,
tündérnek vagy éppen őszi
fának öltözve, mind kaptak
ajándékot, hiszen a község lako-
sai és a gyerekek szülei 66 tom-
bolát gyűjtöttek össze a közel
harminc maskarás gyerkőcnek. 
   Így senki sem tért haza üres
kézzel, lényegtelen volt, hogy a
zsűri hány pontot adott a jelme-
zükre, minden maskarás gyer-
mek győztes volt a vasárnapi
Farsangi kavalkádon. 
                                       (alsa)

0–3 évesek:
1. Méhecske – Nyesó Amina  
2. Pillangó – Bartalos Lea Antónia  
3. Lepke – Hamar Jázmin  
    Tündér – Koósa Zsófia  

4–6 évesek:  
1. Katica – Fülöp Viktória  
2. Sheriff – Bartalos Gergő  
3. Őszi fa – Zsemlye Kristóf  
    Tűzoltó – Vida Bálint  

7–11 évesek:  
1. Pillangó – Zsemlye Zsófia  
2. Magyar huszár – Soós Bálint  
3. Ikerboszik – Vida Evelyn, 
                       Prémusz Mendi  
    Vadász – Vörös Botond

A LEgjoBB jELMEzEK MINDEN KATEgóRIáBAN

Soós Klaudia felvételei
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Fűnyírás és fuvarozásFűnyírás és fuvarozás
a községben!a községben!

Fűnyírás szolgáltatása igényelhető 
a helyi községi hivatalban személyesen,

illetve telefonon:
Húros kaszával 6 eur / óra
Kis traktorral 9 eur / óra
Fuvarozás kisfurgonnal 10 eur / óra

ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRáVY z MATRIKY 
2018. február – 2018. április

február 2018 – apríl 2018

ÚjSzÜLÖTTEK • NARoDILI SA:

• Soltész Levy Noah, 2018. március 21., Dunaszerdahely

Szülők: Soltész Levente, Soltész Szombathelyi Csilla

• Bölcskei Vivien, 2018. április 16., Komárom

Szülők: Bölcskei Attila, Csölle Anikó

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2018. 04. 05.ülésprogramja 2018. 04. 05.

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2018. 02. 13.ülésprogramja 2018. 02. 13.

1. Megnyitó 

2. Jegyzőkönyvíró és -hitelesítők kinevezése

3. Határozatok teljesítése

4. A „213” és „214” sz. parcellák megvétele Nagyszombat

megye önkormányzatától   

5. Adásvételi szerződések javaslata, elfogadása

    Hitel javaslat elbírálása

6. Irányelv a szapi anyakönyvi hivatalban köttetett házassá-

gokra – 1. sz. függelék javaslata

7. Az „E” 324 és „C” 324/3 sz. parcellák kettős tulajdonjoga

– az üggyel kapcsolatos információk ismertetése

8. Beszámoló az elbírált projektekről

9. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről

10. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 

11. Vita

12. Zárszó

1. Megnyitó 

2. Jegyzőkönyvíró és -hitelesítők kinevezése

3. Határozatok teljesítése

4. Költségvetés alakulása 2017.12.31-hez

5.  A község főellenőrének munkaterve a 2018-as év 

    1. félévére

6. A község főellenőrének jelentése a 2017-es évre

7. Közérdeket védő bizottság (vagyonnyilatkozat)

8. Az „E” 324 és „C” 324/3 sz. parcellák kettős tulajdona –

kivizsgálás ismertetése

9. Beszámoló az elbírált projektekről

10. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről

11. Fejlesztési javaslatok ismertetése a 2018-as évre

12. IV. Szapi Halásznap – program, költségvetés

13. Várható rendezvények a községben a 2018-as évben

14. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 

15. Vita

16. Zárszó

Reklám

ELHUNYTAK • zoMRELI:

• Nagy Ilona, 2018. március 12., Szap

• Ružena Jurášová, 2018. március 16., Dunaszerdahely

jUBILáNSoK • jUBILANTI:

• Preisinger József, 70 éves
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UTÁNPÓTLÁ SC SA PATA I NK EREDMÉNYE I

1. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer 0:4 (0:3), g.:
Kovács (4., 7.), Lelovics (12.), Sárközy (15.).
2. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad 5:1 (3:1), g.:
Heller (7.), Kuczman (10., 12.), Csonka (13.), Gálfy (17.), ill.
Bábics (9.).
3. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyszarva 4:1 (3:1), g.:
Vida (2.), Bartalos (3.), Bábics (4., 17.), ill. Herberger (10.).
4. forduló: Csenke–KFC Szap-Csiliznyárad 2:2 (1:1), g.: Mi-
kóczi (5.), Molnár (17.), ill. Bábics (4., 17.).
5. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad SzABADNAPoS
6. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer 1:8 (0:3), g.:
Bartalos (15.), ill. Morva (4.), Sárközy (5., 9., 13., 14., 19.),
Kovács (17.), Both (18.).
7. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad 3:0 (3:0), g.:
Heller (1.), Kuczman (3.), Varga (5.).
8. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyszarva 12:0 (7:0),
g.: Bábics (1., 6., 7., 13., 14., 18., 19.), Sebő (4., 10., 15.), Vida
(7.), Soós (11.).
9. forduló: Csenke–KFC Szap-Csiliznyárad 5:0 (2:0), g.: Mi-
kóczi (5., 7., 19.), Molnár (18.), Szikela (20.).
10. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad SzABADNAPoS
11. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer 0:11 (0:6),
g.: Forró (2.), Sárközy (3., 8., 12., 15.,19.), Kovács (4.), Kalmár
(6., 14., 16.), Nagy (13.).
12. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad 4:3 (3:1),
g.: Kuczman (4., 9.), Csonka (7.), Gálfy (16.), ill. Bartalos (3.,
14.), Nagy (19.).
13. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyszarva 7:0 (5:0), g.:
Sebő (4.), Bartalos (5., 9.), Béhr (6., 16.), Nagy (8.), Bábics (13.).
14. forduló: Csenke–KFC Szap-Csiliznyárad 3:4 (3:2), g.:
Molnár (4.), Kolláth (6.), Szikela (8.), ill. Bábics (2., 9., 13., 16.).
15. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad SzABADNAPoS

10. forduló: FC Balony–KFC Szap-Csiliznyárad 7:0 (1:0),
g.: Szalacsi (28.), Dingha (39., 45., 58., 68.), Kosár (62., 65.).
11. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–FC Baka 0:1 (0:0), g.:
Lentulay (68.).
12. forduló: FC Nagyabony–KFC Szap-Csiliznyárad 20:1
(8:0), g.: Fatona (5., 35., 38.), Vass (9., 40.), Hlaváč (20., 22.,
27., 46.), Érsek (24., 44., 53., 57., 66.), Mucska (30., 59.),
Soóky (41.), Ábrahám (51.), Póda (61.), Horváth (62.), ill.
Nagy (39.).
13. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Alistál 1:2 (0:1), g.:
Nagy (69.), ill. Lukács (24.), Vlk (66.).
14. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad 11:1 (7:1),
g.: Nagy B. (10., 43., 59.), Márkus (16.), Miklós (26., 27.,
30.), Pollák (28., 35.), Molnár (50.), Schwarz (68.), ill. Csicsai
(34.). 

U11 CSAPAT, III.LIgA TERÜLETI FUTBALLSzÖVETSég

U15 IDőSEBB DIáKoK, 
IV. LIgA TERÜLETI FUTBALLSzÖVETSég

16. forduló: 2018.05.13., 09:30, 
                            KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer
17. forduló: 2018.05.13., 10:00, 
                              Nagyszarva–KFC Szap-Csiliznyárad
18. forduló: 2018.05.13., 10:30, 
                                    KFC Szap-Csiliznyárad–Csenke
19. forduló: 2018.05.13., 11:00, 
                              Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad
21. forduló: 2018.05.27., 09:30, 
                            KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer
22. forduló: 2018.05.27., 10:00, 
                              Nagyszarva–KFC Szap-Csiliznyárad
23. forduló: 2018.05.27., 10:30, 
                                    KFC Szap-Csiliznyárad–Csenke
24. forduló:  2018.05.27., 11:00, 
                              Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad

TAVASzI FoCIMENETREND • U11

15. forduló: 2018.05.04., 17:00, 
                                   KFC Szap-Csiliznyárad–Nyárasd
16. forduló: 2018.05.11., 17:00, 
                            Nagymagyar–KFC Szap-Csiliznyárad
17. forduló: 2018.05.18., 17:00, 
                                       Ekecs–KFC Szap-Csiliznyárad
18. forduló: 2018.05.25., 17:00, 
                                   KFC Szap-Csiliznyárad–Várkony

TAVASzI FoCIMENETREND • DIáKoK U15
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24. forduló:    2018.05.06., 16:30, Lég–KFC Szap-Csiliznyárad
25. forduló:     2018.05.13., 16:30, Nagyabony–KFC Szap-Csiliznyárad
26. forduló:    2018.05.20., 17:00, Jányok–KFC Szap-Csiliznyárad
27. forduló:    2018.05.27., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Soprnya
28. forduló:    2018.06.03., 17:00, Egyházkarcsa–KFC Szap-Csiliz-
nyárad
29. forduló:    2018.06.10., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyma-
gyar
30. forduló:    2018.06.17., 17:00, Vága–KFC Szap-Csiliznyárad

LABDARÚGÓCSA PATA I NK EREDMÉNYE I

16. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Vágpatta
0:0.
17. forduló: Felsőszeli–KFC Szap-Csiliznyárad
3:0 (2:0), g.: Kalocsai (10.), Szabo (26.), Klenko-
vics (55.).
18. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nyárasd
2:1 (1:0), g.: Szakál (40.), Bartal (77.), ill. Staško
(83.).
19. forduló: Illésháza–KFC Szap-Csiliznyárad
4:1 (2:1), g.: Barčák (6. – 11-esből), Mészáros
Árpád (17.), Németh (77.), Író (87.), ill. Bartal
(33.).
20. forduló: Csenke–KFC Szap-Csiliznyárad 4:0
(3:0), g.: Hegedűs (25.), Érsek (36.), Marušin
(45, 85.).
21. forduló: Nádszeg–KFC Szap-Csiliznyárad
2:1 (1:1), g.: Kozyr (44.), Borka Ádám (46.), ill.
Bartal (11.).
22. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–FC jóka
3:1 (2:0), g.: Bartal (4.), Csicsay (26.), Bartalos
(57.), ill. Nagy (90.).
23. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Csallóköz-
csütörtök 3:1 (2:1), g.: Bartalos (18., 27.), Szabó
(75. – 11-esből), ill. Varga (3.).

V. LIgA, DéLI CSoPoRT - FELNőTTEK

1. Illésháza                        22      17       3         2            65:16        54
2. Nagyabony                   22      12       6         4            43:22        42
3. Felsőszeli                       22      12       2         8            38:29        38
4. Jányok                          22      10       7         5            36:26        37
5. Lég                               22      11       3         8            34:27        36
6. Vágpatta                        22      10       3         9            48:31        33
7. Sopornya                      22      10       3         9            38:35        33
8. Egyházkarcsa                 22      9         6         7            40:45        33
9. Csenke                          22      9         4         9            45:45        31
10. Szap-Csiliznyárad      22      8         1         13          33:44        25
11. Cs.csütörtök               22      7         3         12          25:42        24
12. Nyárasd                      22      6         5         11          31:38        23
13. Nagymagyar                22      7         2         13          20:43        23
14. Nádszeg                      22      5         7         10          25:37        22
15. Jóka                            22      6         4         12          18:35        22
16. Vága                            22      6         3         13          24:48        21

4. forduló: 2018.05.05., 16:30, Vága–KFC Szap-
Csiliznyárad
5. forduló: 2018.05.12., 16:30, KFC Szap-Csiliznyá-
rad–Egyházkarcsa
6. forduló: 2018.05.19., 17:00, Nagymácséd–KFC
Szap-Csiliznyárad
7. forduló SZABAD
8. forduló: 2018.06.02., 17:00, Nagymagyar–KFC
Szap-Csiliznyárad
9. forduló: 2018.06.09., 17:00, KFC Szap-Csiliznyá-
rad–Vága
10. forduló: 2018.06.16., 17:00, Egyházkarcsa–KFC
Szap-Csiliznyárad
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15. forduló: KFC Szap-Csiliz-
nyárad–Sopornya 5:1 (2:0), g.:
Tovaryš (19.), Eke (38.), Kukan
(50., 65.), Vida (90.), ill. Potmě-
šil (75.).
16. forduló: FC Nagymácséd–
KFC Szap-Csiliznyárad 1:2
(0:0), g.: Lancz (87.), ill. Ollári
(47.), Keszegh (90.).
17. forduló: KFC Szap-Csiliz-
nyárad–Nagymagyar-Csenke
0:1 (0:1), g.: Posvancz (44.).
18. forduló: Vága–KFC Szap-

Csiliznyárad 2:4 (1:1), g.:
Pongrác (5.), Šárkaň (72.), ill.
Kukan (3., 72.), Ollári (55.), To-
variš (89.). 
Felsőház rájátszás 1. forduló: KFC
Szap-Csiliznyárad–Nagymá-
cséd 6:1 (4:0), g.: Erdős (8.),
Vida (31., 33.), Ollári (43.),
Kukan (51., 64.), ill. Kucsera
(70.).
Felsőház rájátszás 3. forduló:
Kontumáció (3:0)


