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Halásznapot tartottak a szapiakHalásznapot tartottak a szapiak

Négy évvel ezelőtt került sor első alka-
lommal a Szapi Halásznapra hagyo-
mányteremtő szándékkal, amit töret-
lenül, idén már negyedik alkalommal
rendeztek meg a Duna menti község-
ben. A gazdag programkínálat mellett
természetesen a kulináris élvezeteknek
is hódolhattak a látogatók. 

A rendezvény már pénteken késő dél-
után kezdetét vette, amikor a kultúrház-
ban sor került a csallóközi halászattal,
molnárkodással és az aranymosással kap-
csolatos kiállítás megnyitójára. „Minden
évben hangsúlyozom, hogy rendezvé-
nyünknek fontos szerepe van a hagyo-
mányok és a kultúra megőrzésében,
hiszen a régi hit, a régi néphagyomány,

népszokás, a múlt ébresztgetése erősíti a
nemzeti öntudatot, a népet és a hitet” –
mondta Miklós Ferenc polgármester. 
   Szombaton délben elkezdődött a ren-
dezvénnyel együtt járó halászléfőző-
verseny, amire ebben az esztendőben 
11 csapat nevezett be a községből és a
környező falvakból. A délután folyamán
sor került a Halásznap hivatalos megnyi-
tójára is, ahol kiértékelésre kerültek a ha-
lászlevek, melyeket Tatai Robi, népszerű
szakács és Nagy Iván, a Csallóközi Mú-
zeum néprajzkutatója bíráltak el. A har-
madik helyen a Csak csajok csapata
végzett, a második a Farkas Imre–Berta-
lan István duó lett, a legjobb halászlevet
pedig a helyi sportosok, azaz a Kárász
Team főzte. 

   A díjátadó után a színpadra szólították
a községben élő diákokat, akik tiszta
egyes bizonyítvánnyal fejezték be a mö-
göttük álló tanévet és ajándékkal kedves-
kedtek nekik, illetve azoknak, akik idén
szerezték meg diplomájukat. 
   A nap folyamán a legkisebbeknek is
akadt szórakozás bőven, hiszen csúszhat-
tak a légvárak bármelyikén és játszhattak
a hagyományos fajátékokkal. Koraeste
aztán következtek a zenei programok a
színpadon, ahol felléptek a Szapi gyere-
kek, Házi Csilla táncprodukcióval, 
Ladacsi Mónika és Hetényi Gergő ope-
rettslágerekkel, a Royal zenekar, a Phö-
nix formáció akusztikus koncertjével és
végül az Új Fiesta. A tombolahúzás után
a szórakozás éjszakába nyúlóan zajlott. 

Képriportunk a 6-7. oldalon található ►
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A szapiak tisztelik az időseket A szapiak tisztelik az időseket 

Kirándulásokkal telik az időKirándulásokkal telik az idő

Számos községben köszöntenek jubi-
lánsokat, ritka azonban, hogy kilenc-
venedik születésnapja alkalmából
gratulálnak egy-egy lakosnak. Szapon
július 18-án, szerda délután két ünne-
pelt is volt. 

A Duna menti községben idén már ket-
ten betöltötték a kilencvenedik életévü-
ket, így szerda délután a helyi nyugdíjas-
szervezet és a polgármester gratulált az
ünnepelteknek életjubileumuk alkalmá-
ból. A kis ünnepségen a szapi nyugdí-
jasszervezet elnöknője, Berecki Edit
köszöntötte a kilencveneseket, aki még
sok erőt, egészséget és boldogságot kí-
vánt az előttük álló évekhez. Sárközy
Lajos és Zöld Rozália ünnepeltek pedig
fogadták a sok gratulációt. Az életjubi-

leumot ünneplőknek Miklós Ferenc
polgármester is gratulált. A köszöntők

után kötetlen beszélgetés vette kezdetét
a kultúrház előcsarnokában. 

Azt már tudjuk, hogy a nyugdíjasnak soha nincs ideje sem-
mire, pedig hányszor hallottuk már, hogy majd ha nyug-
díjas leszek… De talán ez azért is lehet, mert tényleg nincs
idejük semmire, ám mindezek mellett nem is unatkoznak. 

A szapi nyugdíjasok amellett, hogy sokuknak a kertben, a ház
körül is van mit csinálniuk, aktívan kiveszik a részüket a szer-
vezetük életében. Minden hónapban (július és augusztus ki-
vételével) teadélutánt szerveznek legalább havonta egyszer.
Köszöntik a jubilánsaikat, gratulálnak a szépkorúaknak, és
persze rengeteget kirándulnak. Berecki Edittől, a nyugdíjas-

szervezet elnökétől megtudtuk, merre jártak az utóbbi időben.
„Áprilisban öt napot tölthettek a tagjaink a Magas Tátrában,
majd május 21. és 24. között Zalakarosra látogatott el a szer-
vezet 14 tagja. Legutóbb pedig július 24-én Pőstyénbe láto-
gattunk el a polgármester jóvoltából, aki Nagyszombat
megyétől pályázati úton nyert pénzt erre a kirándulásra” – me-
séli Berecki Edit. 
   Ez utóbbi kiránduláson 48-an vettek részt a községből,
ugyanennyien jelentkeztek a következő kirándulásra, melyre
augusztus 15-én kerül sor, amikor Pápára látogatnak el. 
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Új technika a gépparkbanÚj technika a gépparkban

Becsületes szapi emberekBecsületes szapi emberek
Azt mindig tudtuk, hogy egy rossz szó
sem érheti a szapiakat, mert becsüle-
tes, dolgos emberek. Ám ezt még job-
ban tetézi az idei adófizetések
mérlege, hiszen a község lakosainak
közel 100 százaléka teljesítette már
adófizetési kötelezettségét ebben az
évben. Az előző évekből pedig senki-
nek nincs tartozása. 

Ebben az esztendőben a 582/2004
számú törvény alapján összesen 27 556
euró adót rótt ki az önkormányzat a köz-
ség lakosaira. Ez tartalmazza az ingatla-
nadót: telek- és földadót (13 877 euró),
az építményadót (4 970 euró) és az eba-
dót (500 euró). Ezen kívül a lakosoknak
a kommunális hulladék elszállításáért 8
208 eurót kell befizetniük. Július köze-
péig a kirótt 27 556 euróból a szapiak 26
739 eurót fizettek be az önkormányzat
kasszájába. Akkor hiányzott a telek- és

földadóból 42 euró, az építményekre ki-
szabott adóból 81 euró, az ebadóból 21
euró és a hulladékelszállításra fizetett ösz-
szegből 672 euró. A településen a 243
adófizetőből ezidáig 235-en teljesítették
adófizetési kötelezettségüket.

   Reméljük, lapunk megjelenésekor a
feltüntetett adatok már nem lesznek
pontosak és talán a befizetések 100 szá-
zaléka is megvalósul már.

A szemétdíj több mint 90 százalékát befizették már

Szap Község Önkormányzata értesít mindenkit, akinek elhunyt szerettei 
a helyi temetőben nyugszanak, hogy minden sírhelyre a 2/2017-es általános érvényű

rendelet alapján szükséges bérleti szerződést kötni és befizetni a bérleti díjat. 
Akinek még nincs ilyen szerződése, legyen szíves álljon meg 

a helyi községi hivatalban annak megkötésére.

Ahogy azt már megszokhatták a lakosok, mindig pró-
báljuk fejleszteni a község gépparkját, ha kicsinyen-
ként is, de folyamatosan újítunk. A régi fűnyírókat már
lecseréltük, új fúrókat, karbofrézt vásároltunk. Min-
dent megteszünk, hogy munkásainknak megkönnyít-
sük a tevékenységét, ezért idén nyáron is fejlesztettünk.
Egy úgynevezett „cepákot” vásároltunk, mely az utak
mentén a nagyobb, gazosabb-füvesebb területekkel is
megbirkózik. Így munkásaink hatékonyabban végez-
hetik a munkájukat. 
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Megtisztították a Duna-partotMegtisztították a Duna-partot

Keszthelyre utaztakKeszthelyre utaztak

Sólymos László kormányalelnök és kör-
nyezetvédelmi miniszter felhívására az
idei évben is bekapcsolódott a község
a június 16-án megrendezett Duna-part
kitakarításába. A szemétszedési akcióhoz
Pozsonytól egészen Párkányig közel 40
település csatlakozott. A minisztérium az
idei évben is biztosította a munkaeszkö-
zöket, azaz a kesztyűt, a szemeteszsákot
és a  frissítőt. „A Duna-parton heverő
szemét arra emlékeztet minket, hogy
meg kell változtatnunk a környezethez
való hozzáállásunkat. Egyrészt nagy-
szerű, hogy ennyien bekapcsolódtak,
akiknek fontos a Duna. Másrészt fonto-
sabb lenne mindent elkövetni azért,
hogy felelősebben álljunk a kérdéshez.
Ne évente egyszer foglalkozzunk a prob-
lémával, hanem előzzük meg. A tárca
ezért is változtat a hulladékpolitikáján”
– jelentette ki Sólymos László miniszter. 
   Szap községből 12 önkéntes jelentke-
zett, hogy ha nem is teljesen, de vala-
mennyire megtisztítsa a folyó környe-
zetét. A csapat a Duna-part mentén az
úgynevezett Ercséd felé vette az irányt,

ahol temérdek szemét hevert, melyek
között volt gumiabroncs, műanyag és
építkezési hulladék, szőnyeg, matrac,
üveg, bútor, elektronika, illetve számos
olyan szemét, amit a községben szerve-
zett gyűjtés, szelektálás, valamint a ház-
tartási hulladék szedésekor elszállítanak.
Az önkéntes munka reggeltől délig tar-
tott, amelyen Miklós Ferenc polgármes-

ter is részt vett, s annak végeztével meg-
köszönte a munkát azoknak, akik vették
a fáradtságot, hogy megtisztítsák kör-
nyezetüket. 
   Az összegyűjtött szemét elszállítását
a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat biz-
tosította, s az összesített számok alapján
Szap a legtöbb hulladékot összeszedett
települések között szerepel.

Soós Klaudia felvétele

Keszthelyre utaztak a helyi vöröskeresztesek július 21-én
szombaton. Az utazás a véradók számára ingyenes volt és
a szervezet újjáélesztése óta másodszor valósulhatott meg. 

A keszthelyi program szabad volt mindenki számára, de a Fes-
tetics kastélyt mindenki megtekintette, sokan ellátogattak a
Baba Múzeumba, vagy a Marcipán Múzeumba is. Ami neve-

zetesség volt, azt megnézték a kirándulók. Később a strandra
is ellátogattak a szapiak, s míg a férfiak megmártóztak a víz-
ben, a hölgyek inkább a parton maradtak és kihasználták a pi-
henési lehetőségeket. A busz éjfélkor ért vissza Szapra,
úgyhogy senki sem panaszkodott, jól érezték magukat a ki-
rándulók. 
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A gyerekek öröme a legfontosabbA gyerekek öröme a legfontosabb

Elvitték a lomokatElvitték a lomokat

Ahogy azt már az elmúlt évben meg-
szokhattuk, Szap és Csiliznyárad köz-
ségek idén is közösen szervezték meg
a gyermeknapot, melyre június 2-án
a csiliznyáradi sportpályán került sor. 

A szervezők ebben az évben is próbáltak
kedveskedni a gyerekeknek zenés és in-
teraktív műsorral, látványos játékokkal.
Szakítva a  hagyományokkal nem dél-
előtt, hanem délután 3 órára várták
a gyerekeket. Ami csak szem s szájnak
ingere volt, úgy mint a hotdog, kürtös-
kalács, jégkrém, üdítő és a sok édesség
mind ingyenes volt a  legkisebbek szá-
mára. A délután a dunaszerdahelyi ku-
tyás rendőrök bemutatójával kezdődött,
akik különböző helyzetgyakorlatokkal
készültek. Ezután különböző verse-
nyekbe kapcsolódhattak be, mint a ha-
lászat, lekváros kenyér evése, zsákban-
ugrás és tizenegyesrúgó verseny. Érde-

mes volt a gyerekeknek a legjobb tu-
dásuk szerint teljesíteni a feladatokat, hi-
szen a versenyszámok végén összesítették

az időt, így a helyezettek ajándékot és
érmet kaptak. A műsorok között szere-
pelt a budapesti RépaRetekMogyoró
duó zenés-játékos előadása, amibe a gye-
rekek szívesen bekapcsolódtak. Ezen
kívül lovaskocsira ülve járhatták körbe
a falut, így mindenki megtalálta a szá-
mára legérdekesebb programot. A gyer-
meknap nem érhetett véget a  már
hagyományos kötélhúzás nélkül, ahol
ezúttal a házigazda csiliznyáradiak győz-
tek. 
   Külön köszönet illeti Szombathelyi
Katalint, Beke Adélt, a Szlovák Vörös-
kereszt helyi szervezetét és a Zsazsa üzlet
tulajdonosát a sok édességért, amit fel-
ajánlottak. Mindezek melett az összes
résztvevő gyermek egy pólót kapott
ajándékba, ami emlékezteti majd az idei
gyereknapra. A rendezvényen több mint
száz gyerek vett részt a két községből.

A RépaRetekMogyoró duó előadása Soós Klaudia felvételei

A bátrabbak megsimogathatták a rendőrkutyát is

Május 11-én a község önkormányzata harmadik alkalommal rende-
zett lomtalanítást a községben. Ezúttal a lakosoknak egyszerűbb dol-
guk volt, hiszen az összegyűjtött és feleslegessé vált lomokat nem
kellett a községi hivatal udvarába elhelyezett konténerbe elhozniuk,
mint az előző években. A lomtalanítást végző Gulázsi vállalat autója
körbejárta a falut, ahol a házak elé kikészített lomokat összeszedték
és elszállították.
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Halásznapot tartottak a szapiakHalásznapot tartottak a szapiak

A szapi gyerekek, akik tiszta egyes bizonyítvánnyal zárták a tanévet:
1. évf.: Bartalos Márk (Amade László Alapiskola Bős). 2. évf.: Bartalos Zsombor
(Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány). 3. évf.: Udvarhelyi Márk, Vida Evelyn,
Vörös Előd (mindhárman a Kóczán Mór Alapiskola diákjai). 4. évf.: Zsemlye Zsófia
(Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer). 5. évf.: Sárközy György (Kóczán Mór Alap-
iskola). 6. évf.: Vörös Boglárka és Beke Anna Lili (Kóczán Mór Alapiskola). 8. évf.:
Bartalos Richárd Bálint (Kóczán Mór Alapiskola). 9. évf.: Kovács Viktória (Kóczán
Mór Alapiskola).

Középiskolások:
1. évf.: Vermes Bianka (Kereskedelmi Akadémia Nagymegyer), 
3. évf.: Bartalos Enikő (Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely).

Diplomásaink:
Bc. Johancsik Barbara (Selye János Egyetem),
MUDr. Sárközy Márta (Comenius Egyetem, Pozsony, vörös diploma).
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AnkétAnkét: Hogy érezte magát a Halásznapon?: Hogy érezte magát a Halásznapon?

Zsemlye Réka

Vannak jobb és kevésbé jó mozzanatai a falunapunknak, ám mindezek ellenére a kíváncsiság minden

évben vonz a Halásznapra, ha csak körülnézni is, de kimegyek. Általában azonban a családdal és a ba-

rátokkal jól szórakozunk, élveztük az idei Halásznapot is. 

Berecki Edit
Nekem idén is tetszett a Halásznap, nagyon jól éreztem magam. Azt hallottam, hogy többen panasz-
kodtak arra, hogy az étel drága volt, de mindezek ellenére szerintem egy nagyon jó rendezvény volt.
Beszélgettünk, szórakoztunk, szinte reggeltől kint voltam és éjjel egy óra körül értem haza. Megkóstol-
tam a vöröskeresztesek halászlevét is, nekem ízlett. Egy rendezvény szerintem akkor jó, ha jó emberek
jönnek össze és jól szórakoznak.

Tatai Robi
Ebben az évben már másodszor zsűriztem a halászleveket és meg kell mondjam, voltak nagyon finomak
és kevésbé jók is, de ez természetes. A győztes halászlét azonban úgy ahogy volt, mind megettem.
Tetszik, hogy megmozgatja az embereket a főzés, és hogy végre nem egy gulyásfőző versenyt szerveznek.
Szaphoz nagyon is illik a halászlé, jó ötlet volt ez a Halásznap. Talán több helyen kellene ilyen tematikus
falunapokat tartani és akkor nem lenne annyira egyhangú. Mindent összevetve és nagyon jól éreztem
magam az idei Szapi Halásznapon.
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Ökumenikus tábor gyerekeknekÖkumenikus tábor gyerekeknek

Július elején, pontosabban 9-13 kö-
zött zajlott Szapon a református paró-
kián a 22. Fiatalok Ökumenikus
Nyári Tábora. A sátortáborban 31 fia-
tal töltötte a hetet. 

A táborlakók a környékbeli falvakból ér-
keztek, a fele visszajáró. A többiek pedig
a visszajáró táborozók környezetéből ke-
rülnek ki. A legfiatalabb 14, a legidő-
sebb gyerek idén 17 éves volt. Akadtak
olyanok is, akik valamikor a táborban
töltöttek néhány napot a nyár kezdetén,
ma pedig már a gyermekeiket hozzák
ide, sőt, néhányan, akik „kiöregedtek”,

a szervezésben, a főzésben, a munkában
segédkeznek. „Mivel egyházi táborról
van szó, a napi áhítattal kezdtük a reg-
gelt. Idén fő hangsúlyt nyert az íjászat,
a kézműveskedés, zászlókészítés, a kvíz-
játékok, ám két alkalommal kirándulni
is sikerült eljutnunk” – meséli Borsicky
Judit, táborvezető. Elsőként a magyar-
országi Szentkirályszabadjára látogattak
el, ahol a testvérgyülekezetüknél tették
tiszteletüket. Megnéztük a település ne-
vezetességeit, mint a község Árpád-kori
katolikus templomát, illetve a reformá-
tus templomot is. Egy napot töltöttek
itt. A másik útjuk Budapestre vezetett,

ahol ellátogattak a parlamentbe. „Nem
unatkoztunk, hiszen nagyon tartalmas
volt a hetünk. Nem is mondhatnám,
hogy volt szabad időnk, hiszen minden
percet kihasználtunk. Nagyon sokszor
például a tábortűznél készítettük el az
ételeinket, amit a gyerekek is nagyon él-
veztek” – mondja a táborvezető. Mivel
nem minden táborlakó visszajáró, ezért
új barátságok, kapcsolatok is születtek az
egy hét alatt és a tábor végére összeková-
csolódott a csapat. A cél a magyarság és
a vallás megtartása volt. 
   Az idei tábor létrejöttét a Bethlen
Gábor Alap is támogatta. 

A községben május 13-án konfirmáció
zajlott, a konfirmálók között két szapi
fiatal is volt. A képen balról jobbra:
Horváth Patrik, Csicsay Miklós Ger-
gely, Bartalos Richárd Bálint 
és Borsicky Judit tiszteletes asszony.

A balonyi katolikus templomban május 27-én zajlott az elsőáldozás.
Az elsőáldozók között két szapi fiatal is volt, mégpedig Vida Evelyn
(első sor balról az első) és Vörös Előd (első sorban középen).

A medvei katolikus
teplomban Szapról
Lengyel Attila lett 
elsőáldozó. 
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Köszönet az édesanyáknakKöszönet az édesanyáknak

Határtalan osztálykirándulásHatártalan osztálykirándulás
A magyarországi Kertai Álta-
lános Iskola tanulói tanul-
mányi kirándulás keretében
átlépték a határt. Útjuk
során eljutottak – talán élet-
ükben először – a Csalló-
közbe is. A reggeltől estig
tartó programok során meg-
ismerhették a Győri ETO
stadionját, ismereteket gyűj-
töttek a Dunáról a bősi víz-
lépcsőnél, és egy kellemes
nyári délutánt tölthettek a
dunaszerdahelyi ermál-
parkban. 

Az úticél kiválasztásánál fon-
tos tényező, hogy a tanulók
érdeklődési körének megfelelő
legyen. A fiúk és lányok egya-
ránt szeretik a focit, mind né-
zőként, mind játékosként.
Győr városának csapata ko-

moly múltra tekint vissza ezen
a téren, hiszen többször volt
magyar bajnok, illetve a futsal-
ban nemzetközi eredmények-
kel is büszkélkedhetnek. 
A kirándulás fő látnivalója a
bősi vízlépcső és erőmű volt.
A gépház megtekintéséhez se-
gítséget kaptunk Miklós 
Ferenctől, Szap község polgár-

mesterétől, akinek köszönhe-
tően a tanulók megismerked-
hettek a Duna ágrendszereivel
és az energiatermelés folyama-
tával. A foglalkozás célja a kör-
nyezettudatosságra való
nevelés mellett a fenntartható
fejlődés bemutatása volt a di-
ákok számára. Így buzgón tet-
ték a fejükre a „kék sisakot” az

erőmű dolgozóinak képzelve
magukat. 
   A jól megérdemelt pihenés
Dunaszerdahely termálfürdő-
jében várta a diákokat. A pi-
henés mellett természetesen
megismerkedtek a termálvíz
jótékony hatásaival, emellett
fizethettek euróval, láthatták
a Csallóköz egy részét és ki-
próbálhatták idegen nyelvi
képességüket, már amikor
erre szükség volt. 
   Mindent összevetve az osz-
tálykirándulás jól sikerült.
Sőt jobban is, mint ahogy
előzetesen terveztük. Az ön-
feledt játék, az úszás, a ter-
málfürdő és a vendégszeretet,
amit itt a Csallóközben kap-
tunk, felbecsülhetetlen. 
                          

Szalai Zsolt
                a Kertai ÁI tanára

Községünkben május 13-a az édes-
anyákról és nagymamákról szólt, akiket
ünnepi műsorral ajándékoztak meg
a csiliznyáradi óvoda gyerkőcei, a helyi
Csemadok fiataljai és a  nagymegyeri

Szabadidőközpont táncosai. A  szépen
feldíszített kultúrházban gyűltek össze az
édesanyák és nagymamák, hogy megte-
kintsék gyermekük, unokájuk műsorát.
Az ünnepséget Soós Kinga a Csemadok

helyi alelnöknője nyitotta meg, ezt kö-
vetően Beke Anna Lili énekelt. Ezután
a kis ovisok érkeztek a színpadra, akik
szavalatokkal és énekekkel köszönték
meg édesanyjuknak a törődést. Utánuk
a  helyi Csemadok fiataljai léptek fel,
akik szintén énekeket és szavalatokat
adtak elő. Majd ritmusosabb produkció
következett, a nagymegyeri Szabadidő-
központ táncos előadásában. Az ünnepi
műsort Kovács Viktória egy szívhez
szóló dallal zárta, majd a polgármester
köszöntője után minden gyermek egy
szál rózsával és Soós Kinga által készített
szívecskével köszöntötte édesanyját és
nagymamáját. Még mielőtt mindenki
hazatért volna otthonába, a helyi Cse-
madok vezetősége is egy szál rózsát aján-
dékozott minden édesanyának, így
köszönve meg azt a gondoskodást, amit
gyermekükért nap mint nap tesznek.

(sk)Az óvodások műsora Soós Klaudia felvétele

A diákok, háttérben a Duna A szerző felvétel
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Nagy siker a Csilizközi Nagy siker a Csilizközi 
Őstermelői PiacŐstermelői Piac

Összesen 55 eladó jelentkezett be az
első Csilizközi Őstermelői Piacra,
mely a csiliznyáradi Platán panzió
előtt zajlott június végén. Leginkább
csilizközi árusok érkeztek, őstermelők
és kézművesek, valamint községek,
akik a falusi turizmust, a saját telepü-
lésüket propagálták. Több százan
megfordultak a rendezvényen.

Az ötlet Miklós Judit fejéből pattant ki
évekkel ezelőtt, majd megkereste a szapi
és a csiliznyáradi polgármestereket, akik
természetesen a rendezvény mellé álltak.
„Nagyon sokat utazom és utaztam, fő-
ként munka miatt és jártam a világot.
Amerikától kezdve Ázsián keresztül
szinte mindenhol megfordultam és édes-
apám megtanított arra, hogy ha a he-
lyiek kultúráját szeretném megismerni,
akkor a helyi piacra kell mennem. 
A piaci hangulatot pedig mindenki sze-
reti és három-négy évvel ezelőtt jött az
ötlet, hogy mi is csinálhatnánk egyet,
ugyanis egy olyan régióban élünk, amely
aranybánya. Mondhatni, hogy termelő
termelő hátán él” – magyarázza Miklós
Judit főszervező. Ezeknek a termelőknek
lehetőségük van értékesíteni a terméke-
iket akár az interneten, vagy távoli pia-
cokon, ahová utazniuk kell. Ezért
szerették volna, ha otthoni környezet-
ben, a helyiektől helyieknek és akár to-
vábbi érdeklődőknek is árusíthatják a
portékájukat. „Egyre több a turista és az
átutazó a környéken, de nem is ők a cél-
közönség, inkább a régió és az itt élő em-
berek. Mert a piac amellett, hogy árut
kínál, közösségformáló erővel is bír” –
hangsúlyozza Judit. Az emberek egymás
között beszélgettek, megkérdezhette a
vevő az eladót a termékéről és első kéz-
ből kapta az információt. Mindenki jól
érezte magát, nem csak a vevők, de az
árusok is jó hangulatban töltötték a dél-
előttöt. 
   Az emberek folyamatosan érkeztek,
mert ki vannak éhezve valami másra, va-
lami különlegesre, valami egyedire. Iga-

zából senki sem tudta, mit várhat az első
őstermelői piactól. „Dunaszerdahelyről
jöttünk, hogy körülnézzünk és megle-
pett, hogy mennyi árus és vásárló van
itt. Ami még meglepőbb volt, hogy nem
kértek belépőt a bejáratnál, hiszen ma-
napság már minden rendezvényen fi-
zetni kell” – mondja egy anyuka
babakocsival. Egy idősebb hölgy a szom-
széd faluból érkezett, állítja, nem is
tudta, hogy a környéken ennyi finomsá-
got és érdekességet lehet vásárolni. Meg-
lepte őt a felhozatal és reménykedik
benne, hogy legközelebb is ennyien lesz-
nek. 
   Kósa Éva Nyékvárkonyról szintén a
saját termékeit hozta, gyümölcsleveket,
szörpöket, lekvárokat kínált az arra já-
róknak. Érdekességként bemutatta a
hagymadzsemet és az alma-homoktövis
gyümölcslét, amely magas C-vitamin
tartalma miatt is rendkívül egészséges.
Azt mondja, mindig azon van, hogy a
közeli, a környékbeli termelőktől sze-
rezze be az alapanyagokat, ezzel is támo-
gassa a háztáji termelést. 
   Ám nem csak az édesszájúak kapták
meg, amit akartak, mert ott volt Vida
Ádám is Szapról, aki különféle szárnya-
sokat kínált, természetesen nem feldol-
gozva, inkább bemutatva őket. Azért is

érkezett, hogy többen megismerjék őt és
a termékeket, amelyeket kínál. Termé-
szetesen nem csak baromfitenyésztéssel
foglalkozik, de háromféle tojást is árusít,
amelyeket a környékbeliek vásárolnak is
tőle. „Kapcsolatokat tudunk kialakítani
és megtudjuk, ki mit termel, mivel fog-
alakozik és tudomást szerzünk egymás-
ról” – mondja Ádám.
   Miklós Judit elmondta, mindenkép-
pen hosszútávú terveik vannak az őster-
melői piaccal kapcsolatban. „Az a
tervünk, hogy minden hónap végén
teret adunk a piaci forgatagnak. Annyi
fantázia van ebben a rendezvényben,
hogy szinte minden évszak és minden
hónap kínál valami különlegességet.
Nyáron a friss zöldség és a gyümölcs
kerül kínálatba, ősszel kezdődnek a disz-
nóvágások, annak adnánk teret, de azt is
el tudjuk képzelni, hogy karácsonyi vá-
sárt rendezünk, vagy akár tematikus vá-
sárokat. A skála végtelen” – szögezi le a
szervező. 
   A nagy sikerre való tekintettel nem
kellett sokáig várakozni a következő al-
kalomra, hiszen július 21-én ismét ösz-
szegyűltek az őstermelők a helyszínen. 
„A piacra meghívásos alapon jönnek az
árusok, akik főleg a Csilizközből érkez-
nek, de akadnak azért a Csallóköz más

A szapiak is képviseltették magukat portékájukkal
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A helyi Vöröskeresztesek egy sátorral gazdagodtak,

amit az önkormányzat jóvoltából kaptak. Ezt kül-

téri rendezvényeken, mint például a falunapon,

vagy gyereknapon fel tudnak állítani és alatta, a

naptól védve elvégezhetik az egészségügyi mérései-

ket. 

  Ez is segítség a szervezetnek, hiszen a logóval el-

látott sátorral bárhova mehetnek és öregbíthetik a

község hírnevét is. Minden apróság jól jön és elő-

reviszi, illetve segíti a szervezet működését. 

Ajándék a vöröskereszteseknekAjándék a vöröskereszteseknek

vidékeiről is. Azért ragaszkodunk a meg-
híváshoz, mert így ellenőrizni tudjuk,
hogy azok, akik ellátogatnak hozzánk a
portékájukkal, valóban a sajátjukat áru-
sítják, nem pedig a máshol vásárolt árut
akarják itt értékesíteni” – mondta Mik-
lós Judit szervező. Mindezek mellett na-
gyon fontosnak tartja a személyes
kapcsolatokat is, öröm számára, amikor
beszélgető embereket lát a rendezvé-
nyen. Hiszen ez is az egyik lényege, a be-
szélgetés, hogy ne csak szó nélkül
menjünk el egymás mellett. Ráadásul az
egyik legnagyobb plusz a piac mellett,
hogy itt bizony megkérdezhetjük az el-
adótól, honnan származik a terméke,
esetleg hogyan készül az áruja. Mert-
hogy tud rá válaszolni. 
   Érkezéskor azonnal feltűnhetett min-
denkinek, hogy a piactér melletti tarlót
szegélyező fákra a hét csilizközi község
jellemzőit, leírását függesztették ki.
Tehát aki jött, nem csak vásárolt, de ta-
nulhatott is a vidékről. A piaci forgatag-
ban pedig több új arcot is felfedezhetett
a látogató, hiszen az elsőn még ugyan
nem, de most már helyt kapott itt a sep-
rűkészítő, a kosárfonó, a fajátékos, de
volt olyan is, aki ékszereit jött értékesí-
teni, vagy éppen a kézzel varrt táskáit,
házi készítésű krémeit. Persze a zöldség-
és gyümölcsárusok sem maradhattak ki
a szórásból, ők is nagyon jól jártak ezen
a hétvégén, hiszen szinte minden porté-
kájuk elfogyott. A reggel nyolckor kez-
dődő eseményre a járás minden
szegletéből érkeztek vásárlók, érdeklő-

dők, de senki sem tért haza üres kézzel.
Délben már szinte senkinek sem volt
áruja…
   A piac szervezőinek a környezet vé-
delme is fontos, ezért is próbálták meg-
értetni az eladókkal, hogy ha lehet,
igyekezzenek mellőzni a műanyag zacs-
kókat, és a vásárlókkal, hogy hozzák ma-
gukkal a fonott kosarukat, abba
vásároljanak. Limonádét is újrahaszno-
sítható papírpohárba lehetett kérni. Sze-
lektív hulladékgyűjtőket helyeztek ki,
szóval azon dolgoznak, hogy a vásárlók
is megértsék, a környezet védelme na-
gyon fontos. Bíznak benne, hogy a kö-
vetkező akción még többen tudatosítják
majd ezt. 
   „Egy polgármester munkájához nem
csak a saját falujának szépítése és fejlesz-

tése a fontos, de a mikrorégió fejlődése
egyaránt. Ez a piac pedig arra is jó volt,
hogy meg tudták magukat mutatni az
őstermelők, a helyi termelők. Mindezek
mellett a faluk tudják propagálni magu-
kat és a falusi turizmust is fellendíthet-
jük ezáltal. Ebben a Duna menti
mikrorégióban annyi felfedezetlen kincs
van, amit reméljük, hogy ez a megmoz-
dulás is be tud mutatni és a még feltá-
ratlan értékek ezáltal a felszínre
kerülnek” – mondta a rendezvénnyel
kapcsolatban Miklós Ferenc szapi pol-
gármester.
   Aki viszont valami oknál fogva még-
sem jutott ki a 2. Csilizközi Őstermelői
Piacra, az se csüggedjen, hiszen ezentúl
minden hónap harmadik szombatján
megteheti, legközelebb augusztus 25-én.

Nem csak a termékek árusítása, de a falusi turizmus fellendítése is cél
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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. május – 2018. július

máj 2018 – júl 2018

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2018. 06. 19.ülésprogramja 2018. 06. 19.

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyvíró és -hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. Az „E” 324 és „C” 324/3 sz. parcellák kettős tulajdonjoga
– az üggyel kapcsolatos információk ismertetése, felszólalá-
sok
5. Adásvételi szerződés javaslata, elfogadása
6. A JEDNOTA SD élelmiszerüzlet alatti terület eladásának
megtárgyalása
7. Dokumentumok elfogadása:
    • Éves jelentés a 2017-es évre
    • Zárszámadás a 2017-es évre
    • Főellenőri vélemény a 2017-es év zárszámadáshoz
8. Költségvetés alakulása 2018. 3. 31-hez
9. Az 1. számú költségvetési intézkedés a költségvetés módo-
sításához a 2018-as évben
10. Beszámoló az elbírált projektekről
11. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről 
12. Önkormányzati választások 2018
    • A polgármester munkaidejének meghatározása a 2018 -
2022 választási időszakra
    • A képviselőtestület létszámának meghatározása a 2018 –
2022 választási időszakra
13. A „IV. Szapi Halásznap” végleges programjának ismerte-
tése
14. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása
15. Vita
16. Zárszó

Reklám

ELHUNYTAK • ZOMRELI:

• Berki Julianna, 2018. május 5., Szap

• Nyesó Lajos, 2018. május 23., Érsekújvár

• Vida Géza, 2018. május 28., Szap

• Vass Imre, 2018. június 7., Szap

JUBILÁNSOK • JUBILANTI:

• Hajzuk Terézia, 70 éves

• Lőrincz Magdolna, 70 éves

• Vörös Ilona, 70 éves

• Vörös László, 75 éves

• Zöld Rozália, 90 éves

• Sárközy Lajos, 90 éves

• Takács Katalin, 70 éves

HÁZASSÁGKÖTéS • UZAVRELI MANžELSTVO:

• Földes Imre – Fekete Miriama, 2018. május 25., Szap

ÚJSZÜLÖTTEK • NARODILI SA:

• Miklós Dániel, 2018. 07. 27., Galánta  

Szülők: Ing. Miklós Dániel, Ing. Miklós Andrea
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U TÁ N P Ó T L Á S C S A P A TA I N K E R E D M É N Y E I

16. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–
Nagymegyer 0:5 (0:2), g.: Forró (4.), Sár-
közy (8., 15., 17., 19.).
17. forduló: Nagyszarva–KFC Szap-Csiliz-
nyárad 0:3 (0:1), g.: Zalka (7.), Vass (16.),
Bartalos (19.).
18. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–
Csenke 3:4 (1:4), g.: Bartalos (12.), Bábics
(17.), Sebő (19.), ill. Szalay (2.), Molnár
(4.), Mikóczi (8., 11.).
19. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliz-
nyárad 5:1 (2:0), g.: Varga (4.), Kuczman
(8.), Vass (16.), Vas (19.), Németh (20.), ill.
Bábics (22.).
20. forduló: a KFC Szap-Csiliznyárad sza-
badnapos.
21. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–
Nagymegyer 0:3 (0:2), g.: Orvos (5.), Sár-
közy (9., 15.).
22. forduló: Nagyszarva–KFC Szap-Csiliz-
nyárad 0:6 (0:3), g.: Bábics (2., 9., 14.,
18.), Vida (5.), Soós (16.).
23. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–
Csenke 3:1 (2:0), g.: Vida (5., 12., 18.), ill.
Kolláth (16.).
24. forduló: Dióspatony–KFC Szap-Csiliz-
nyárad 4:2 (2:1), g.: Kuczman (4.), Csonka
(7., 19.), Németh (16.), ill. Vida (8.), Bábics
(15.).
25. forduló: a KFC Szap-Csiliznyárad sza-
badnapos.

15. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nyárasd 0:12 (0:5),
g.: Tóth (11.), Kurucz (19.), Dorák (25., 53.), Hölcz (34.,
50.), Parčetich (37., 38., 49.), Csölle (47.), Szedlák (55.).
16. forduló: Nagymagyar–KFC Szap-Csiliznyárad 13:0
(5:0), g.: Kiss (6., 15., 19., 34., 60., 61., 66.), Libai (27.),
Pajger (41., 59.), Banyák (56.), Domonkos (62.), Farkas
(69.).
17. forduló: Ekecs-Apácaszakállas–KFC Szap-Csiliznyá-
rad 10:0 (6:0), g.: Farkas (15., 20.), Szomolai (10., 30.,
38., 45., 55.), Sárközi (27., 33.), Gaál (58.).
18. forduló: Nyékvárkony–KFC Szap-Csiliznyárad 0:11
(0:7), g.: Pongrácz (2., 17., 47., 55.), Cseh (7., 27.), Nagy
(20., 30.), Zerényi (23.), Kosár (56., 58.).

U11 CSAPAT, III. LIGA, TERÜLETI

FUTBALLSZÖVETSéG • RÁJÁTSZÁS

U15 IDŐSEBB DIÁKOK, 
IV. LIGA TERÜLETI FUTBALLSZÖVETSéG

U11 • TÁBLÁZAT, BAJNOKSÁG RÁJÁTSZÁSA 2017/2018

1. Nagymegyer                            20      19      0         1            136:10        57
2. Dióspatony                              20      15      0         5            78:35          45
3. Csenke                                     20      8        1         11          65:68          25
4. KFC Szap-Csiliznyárad          20      7        1         12          52:68          22
5. Nagyszarva                              20      0        0         20          6:156            0

U15 • VéGSŐ TÁBLÁZAT 2017/2018

1. Nyárasd                              18   18   0      0      165:11       54

2. Nagymagyar                       18   16   0      2      121:16       48

3. Nagyabony                         18   14   0      4      78:37        42

4. Nyékvárkony                      18   9     2      7      62:53        29

5. Baka                                   18   8     2      8      81:66        26

6. Balony                                18   8     1      9      34:45        25

7. Alistál                                 18   5     1      12    35:83        16 

8. Dióspatony                         18   4     1      13    37:66        13

9. Ekecs-Apácaszakállas           18   3     1      14    28:115       10

10. KFC Szap-Csiliznyárad   18   1     0      17    9:158          3

1. forduló: 2018.09.02., 09:30, Ekecs-Apácaszakállas–KFC Szap-Csiliznyárad
2. forduló: 2018.09.02., 10:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer
3. forduló: 2018.09.02., 10:30, Nyékvárkony–KFC Szap-Csiliznyárad
4. forduló: 2018.09.02., 11:00, nincs ellenfél–KFC Szap-Csiliznyárad
5. forduló: 2018.09.02., 11:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Bős
6. forduló: 2018.09.16., 09:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Ekecs-Apácaszakállas
7. forduló: 2018.09.16., 10:00, Nagymegyer–KFC Szap-Csiliznyárad
8. forduló: 2018.09.16., 10:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Nyékvárkony
9. forduló: 2018.09.16., 11:00, KFC Szap-Csiliznyárad–nincs ellenfél
10. forduló: 2018.09.16., 11:30, Bős–KFC Szap-Csiliznyárad
11. forduló: 2018.09.30., 09:30, Ekecs-Apácaszakállas–KFC Szap-Csiliznyárad
12. forduló: 2018.09.30., 10:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer
13. forduló: 2018.09.30., 10:30, Nyékvárkony–KFC Szap-Csiliznyárad
14. forduló: 2018.09.30., 11:00, nincs ellenfél–KFC Szap-Csiliznyárad
15. forduló: 2018.09.30., 11:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Bős
16. forduló: 2018.10.14., 09:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Ekecs-Apácaszakállas
17. forduló: 2018.10.14., 10:00, Nagymegyer–KFC Szap-Csiliznyárad
18. forduló: 2018.10.14., 10:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Nyékvárkony
19. forduló: 2018.10.14., 11:00, KFC Szap-Csiliznyárad–nincs ellenfél
20. forduló: 2018.10.14., 11:30, Bős–KFC Szap-Csiliznyárad
21. forduló: 2018.10.28., 09:30, Ekecs-Apácaszakállas–KFC Szap-Csiliznyárad
22. forduló: 2018.10.28., 10:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer
23. forduló: 2018.10.28., 10:30, Nyékvárkony–KFC Szap-Csiliznyárad
24. forduló: 2018.10.28., 11:00, nincs ellenfél–KFC Szap-Csiliznyárad
25. forduló: 2018.10.28., 11:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Bős

U11 • ŐSZI FOCIMENETREND • JÁRÁSI BAJNOKSÁG 
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V. LIGA, A SZAPI FOCI EDDIGI CSÚCSPONTJA

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a
2016/2017 futballidény végére a szapi
labdarúgás elérte fenállásának eddigi
legjobb eredményét: járási bajnok lett
a csapat. 

Négy év leforgása alatt három bajnoki
címet és egy harmadik helyezést zsebel-
tünk be. Megjártuk a  ranglétra összes
fokát, míg idáig eljutottunk. Ezek az
eredmények magukért beszélnek, amire
minden szapi méltón lehet büszke. Meg-
nyerve a járási bajnokságot, számtalan
győztes meccs van a hátunk mögött, me-
lyek legtöbbje nehéz volt, hiszen a győ-
zelmet mindenki elvárta a csapattól. A
járás fociberkeiben a legtöbbször rólunk
beszéltek, a szapi csapat sikereiről. Fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodtunk
és tudjuk, hogy nem volt egyszerű az
idáig megtett út. 
   Mi volt a  szapi csapat titka? Kiváló
hangulat az öltözőben, harcias játék
a pályán, önfeledt szurkolás a pálya szé-
léről, szoros együttműködés a támoga-
tókkal, alázatos munka a vezetőség
részéről, ez mind összhangban volt a si-
kereink eléréséhez. Tavaly, azaz 2017
kora nyarára nagy választás elé került
a futballklub. Feltettük hát magunknak
a kérdést: „Hova tarthat a szapi foci?“
Elértünk a klub fenállásának egyik leg-
nagyobb útkereszteződéséhez. Az egyik
lehetőség, ami akkor számunkra az is-

meretlenbe vezető, a fejlődés, a minősé-
gibb foci, egy újabb kihívás felé vezető
út, a kerületi bajnokság, az V. liga lehe-
tősége volt. A másik pedig a megszokott
út, a megszokott biztonság, az elért sike-
rek helyszíne, a járási bajnokság lehetett
volna. A vezetőség részéről átgondolva és
megbeszélve a focistákkal, mi a nehezeb-
bik utat, az V. liga felé vezetőt választot-
tuk. Tudtuk, hogy kemény munka lesz,
de hittünk a csapatban, a szapi szívben,
ami mindig előre vitte a  csapatot.
A gárda számára az akkori hét éves közös
sikerek is segítették a döntést, és a lehe-
tőség, hogy egy felsőbb osztályban mé-
rettessük meg magunkat, ez mind egy
sikereket elért sportolószellemű ember
életében nem volt kérdéses. Persze
a döntésünk áldozatokkal is járt. 
   Az első felmerülő kérdés a finanszíro-
zás volt (megjegyzem, ha a járási bajnok-
ságban maradunk, akkor sem lett volna
más lehetőségünk). Az önkormányzat
minimálisan tudta csak a költségvetésé-
ből megemelni a fenntartáshoz szüksé-
ges éves támogatást, ami érthető is,
hiszen 2014-2018 között számos fejlesz-
tés történt a faluban, amit a minisztéri-
umi támogatásokon kívül nem kevés
pénzbeli hozzájárulás követett. Nem be-
szélve arról, hogy az utóbbi években
a helyi támogatók egy része is elpártolt
tőlünk különböző okok miatt. Voltak,
akik vállalkozásuk, mások személyes
okokra hivatkozva hagyták abba a támo-
gatást. Tisztában voltunk, vagyunk és le-
szünk azzal, hogy egy támogatónak
bármikor szíve joga befejezni a  közös
munkát. Ahol csak lehet, kihangsúlyo-
zom, hogy a sikerek elérésében nagy sze-
repet töltöttek be a támogatók, akiknek
a szapi sportszervezet mindig háláját fe-
jezi ki. 
   Az említett tényeket mérlegelve és
a színvonal megtartása érdekében a szapi
és a  csiliznyáradi sportszervezet egy
közös döntést hozott. 2017. május 16-
án a  két szervezet egyesült és KFC
SZAP-NYÁRAD (szlovákul OFC SAP-
ŇÁRAD) néven folytatja tovább a mun-
kát. A megállapodás része volt, hogy a

sportszervezet székhelye Szap maradt,
vezetőségét 4 szapi és 3 csiliznyáradi al-
kotja, a felnőtt meccseket az első idény-
ben a  csiliznyáradi pályán játsszák, az
utánpótlás bázisa pedig a  szapi pálya
lesz, a futballklub fenntartói pedig a két
község önkormányzata. 
   Nagy hangsúlyt fektet a szervezet az
utánpótlás nevelésére, ami az egyik alap-
feladat, hogy hosszútávra tervezhessünk.
Tudom, több ember nemtetszését fejezi
ki az egyesüléssel kapcsolatban, de
ahhoz, hogy a fenntartás hosszan tartó
legyen,  szükséges volt ezt a számunkra
kevésbé populáris döntést meghozni.
   A 2017/2018 idényt a kerületi baj-
nokság V. liga nyugati csoportjában
újoncként kezdte a KFC SZAP-NYÁ-
RAD felnőtt csapata, valamint az ifi
U19-es utánpótlás együttese is. Járási
szinten két utánpótláscsapatot (U15,
U11) tudtunk indítani. A bajnokságban
voltak mélypontjaink, de a vége mégis
jól sikerült. Újoncként az V. ligában
a 12. helyen végeztünk, az U19-es lab-
darúgóink a 2. helyet foglalták el és az
utánpótláscsapatunk is tisztességesen
helytállt a  járási bajnokságokban. Ha
összegezzük az elmúlt egy évet, jogosan
merülhetnek fel több emberben a kér-
dések „Érdemes volt az egyesülés? Kell
ez nekünk?”. Szerintem IGEN! Megfi-
zettük a tanulópénzt, sok tapasztalatot
szerezve, sok optimizmussal és erővel
megyünk neki a 2018/2019 idénynek.
A felnőtt csapatunkba 4 ifistát tudtunk
beépíteni, tehát lassú, ám biztos léptek-
kel haladunk előre. A szapi pálya és a fel-
újított öltözők kihasználtsága egyre csak
nő, továbbra is 3 utánpótlás csapat és a
szapi öregfiúk bázisa maradt, valamint
a felnőtt csapatunk is több meccsen lép
majd pályára az egykori nagy sikereink
helyszínén, azaz a  szapi küzdőtéren.
Amíg az erőnk, az egészségünk és a le-
hetőségeink engedik, mindig azon le-
szünk, hogy ezt a színvonalat hosszan
megtartsuk, hiszen mindig is szívügyünk
marad a szapi foci. Hajrá KFC!!!           
                                        Miklós Ferenc
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1. forduló: 2018.08.31., 17:00, Gelle–KFC Szap-Csiliznyárad
2. forduló: 2018.09.04., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Pozsonyeperjes
3. forduló: 2018.09.07., 17:00, Baka–KFC Szap-Csiliznyárad
4. forduló: 2018.09.14., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyszarva
5. forduló: 2018.09.18., 17:00, Kisudvarnok–KFC Szap-Csiliznyárad
6. forduló: 2018.09.21., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Vásárút
7. forduló: 2018.09.28., 16:30, Dióspatony–KFC Szap-Csiliznyárad
8. forduló: 2018.10.02., 16:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Balony
9. forduló: 2018.10.05., 16:30, Nagyabony–KFC Szap-Csiliznyárad

10. forduló: 2018.10.12., 16:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nyékvárkony
11. forduló: 2018.10.19., 16:00, Ekecs-Apácaszakállas–KFC Szap-Csiliznyárad
12. forduló: 2018.10.26., 16:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Lég
13. forduló: 2018.11.02., 15:30, Alistál–KFC Szap-Csiliznyárad

U15 • ŐSZI FOCIMENETREND

1. forduló: 2018.08.18., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Illésháza
2. forduló: 2018.08.25., 17:00, Sopornya–KFC Szap-Csiliznyárad
3. forduló: 2018.09.01., 16:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Vága
4. forduló: 2018.09.08., 16:00, Lég–KFC Szap-Csiliznyárad
5. forduló: 2018.09.15., 16:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Dióspatony
6. forduló: 2018.09.22., 14:00, Egyházkarcsa–KFC Szap-Csiliznyárad
7. forduló: 2018.09.29., 15:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Gelle
8. forduló: 2018.10.06., 14:30, Balony–KFC Szap-Csiliznyárad
9. forduló: 2018.10.13., 14:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Nádszeg
10. forduló: 2018.10.20., 14:00, Jóka–KFC Szap-Csiliznyárad
11. forduló: 2018.10.27., 14:00, KFC Szap-Csiliznyárad szabadnapos

U19 • ŐSZI FOCIMENETREND • V. LIGA, DéLI CSOPORT

U19 IFJÚSÁGIAK EREDMéNYEI
V. LIGA DéLI CSOPORT • RÁJÁTSZÁS

4. forduló: Vága–KFC Szap-Csiliznyárad 2:0
(0:0), g.: Kamenár (63.), Pongrácz (84.).
5. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Egyházkar-
csa 1:2 (1:1), g.: Ollári (41.), ill. Lavu (27., 75.).
6. forduló: Nagymácséd–KFC Szap-Csiliznyárad
2:1 (1:0), g.: Kucsera (4.), Duba (80.), ill. Kukan
(58.).
7. forduló: a KFC Szap-Csiliznyárad szabadnapos.
8. forduló: Nagymagyar–KFC Szap-Csiliznyárad
1:6 (0:4), g.: Mészáros (76.), ill. Kukan (11.), Vida
(19., 30., 52.), Erdős (41.), Hajzuk (87.).
10. forduló: Egyházkarcsa–KFC Szap-Csiliznyá-
rad 0:4 (0:1), g.: Knaus (16.), Vida (54., 72., 74.).
9. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Vága 8:0
(2:0), g.: Kukan (4., 62.), Vida (35., 64., 79., 86.),
Erdős (68.), Csicsai (82.).

U19 • TÁBLÁZAT, BAJNOKSÁG RÁJÁTSZÁSA 2017/2018

1. Egyházkarcsa                       26     21       2       3          99:34       65
2. KFC Szap-Csiliznyárad     26     19       0       7          109:34     57
3. Nagymagyar                        26     17       2       7          98:64       53
4. Nagymácséd                        26     12       2       12        69:83       38
5. Vága                                    26     11       2       13        97:66       35

Csütörtöki Tamás, klubelnök KFC Szap-Nyárad
Azt gondolom, nem teljesítettünk valami
jól. Tudtam, hogy nehéz lesz, de bíztam
a csapatban, ám jobb teljesítményt vár-
tam tőlük. Azt azonban nem mondha-
tom, hogy csalódott vagyok, mert a
végére belehúztunk és nem rossz ez az
eredmény. Azt hozzá kell tennünk, hogy
az egész év alatt komoly sérülések kísérték
a csapatot, ami természetesen hátráltatott

bennünket. Mindig a jó focisták estek ki. Főként az őszi sze-
zon volt ilyen, ahol nem volt olyan mérkőzés, ahol úgy álltunk
volna ki, ahogy azt az edző szerette volna. Például a nyolcadik
hellyel egyértelműen meg lettem volna elégedve. A mostani
szezonban, legalábbis az őszi meccsek végeztével úgy látom,
hogy az utolsó hat között leszünk. A játékoskeretünk elég
nagy, de nem az ötödik ligába való. Szerencsére elég sok a fiatal
játékosunk, de nekik kell még idő, hogy belejöjjenek. 

Sándor Mátyás, alelnök KFC Szap-Nyárad
Nagyon sok kérdőjelre számítottunk a két
község csapatának egyesítésével. Az elsőd-
leges az volt, hogy valamiféle stabilitást
hozzunk létre, mert a két község elég kicsi
és valójában egymással csak konkurálni
tudtunk volna, akár az utánpótlás szintjén
is. Most azt tudom mondani, hogy nem
bántam meg, remélem, a többi vezetőségi
tag is így vélekedik. Első nekifutásra ez a

12. hely annyiból nem tragikus, hogy bent maradtunk és első
nekifutásra ezt a pozíciót sikerült megszereznünk. Persze lehe-
tett volna jobb is, de mindent összevetve elégedettek vagyunk. 
A céljaink ugyan nagyobbak, de ez most így sikerült. A mostani
idényben reméljük, hogy egy jó erős középmezőnyben sikerül
majd végeznünk. A hetedik, vagy a nyolcadik hellyel már elé-
gedett lennénk. A cél az, hogy saját játékosainkkal álljuk meg
a helyünket, tehát erősítjük az utánpótlást. A srácok jól érzik
magukat nálunk és szerintem ez nagyon fontos. 
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1. forduló: 2018.08.05., 17:00, Nagymegyer–KFC Szap-Csiliznyárad

2. forduló: 2018.08.12., 17:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyabony

3. forduló: 2018.08.19., 17:00, Vága–KFC Szap-Csiliznyárad

4. forduló: 2018.08.25., 17:00, Kisudvarnok–KFC Szap-Csiliznyárad

5. forduló: 2018.09.02., 16:00, Csenke–KFC Szap-Csiliznyárad

6. forduló: 2018.09.09., 16:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Kismácséd

7. forduló: 2018.09.16., 15:00, Lég–KFC Szap-Csiliznyárad

8. forduló: 2018.09.23., 15:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Farkasd

9. forduló: 2018.09.30., 10:30, Felsőszeli–KFC Szap-Csiliznyárad

10. forduló: 2018.10.07., 14:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Nyárasd

11. forduló: 2018.10.14., 14:30, Nagymagyar–KFC Szap-Csiliznyárad

12. forduló: 2018.10.21., 14:00, Egyházkarcsa–KFC Szap-Csiliznyárad

13. forduló: 2018.10.28., 14:00, KFC Szap-Csiliznyárad–Jányok

14. forduló: 2018.11.04., 13:30, Sopornya–KFC Szap-Csiliznyárad

15. forduló: 2018.11.11., 13:30, KFC Szap-Csiliznyárad–Nádszeg

L A B D A R Ú G Ó C S A P A TA I N K E R E D M É N Y E I

24. forduló: Lég–KFC Szap-Csiliznyárad 2:1
(2:1), g.: Fekete (14.), Németh (21.), ill. Bartal
(37.).
25. forduló: Nagyabony–KFC Szap-Csiliznyárad
4:0 (2:0), g.: Miklóš (11.), Molnár (44.), Lelkes
(83.).
26. forduló: Jányok–KFC Szap-Csiliznyárad 5:1
(4:1), g.: Kurejko (9.), Tink (23., 26., 33.),
Hrnčiar (56.), ill. Bartal (40.).
27. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Sopornya
4:1 (2:0), g.: Szakál (2.), Tóth (37.), Bartal (77.,
87.), ill. Andódi (76.).
28. forduló: Egyházkarcsa–KFC Szap-Csiliznyá-
rad 1:2 (0:1), g.: Lavu (86.), ill. Bartal (17.), Stru-
hár (69.).
29. forduló: KFC Szap-Csiliznyárad–Nagyma-
gyar 4:1 (2:0), g.: Csicsay (12., 15.), Bartal (51.,
81.), ill. Cséfalvay (47.).
30. forduló: Vága–KFC Szap-Csiliznyárad 5:2
(3:1), g.: Šercel (20.), Benko (39., 44., 77.), Sedlák
(47.), ill. Bartal (21.).

1. Illésháza                       30      24       4         2            101:24      76
2. Nagyabony                  30      18       7         5            67:29        61
3. Vágpatta                       30      15       5         10          83:41        50
4. Lég                              30      15       3         12          48:48        48
5. Jányok                         30      12       9         9            51:44        45
6. Csenke                        30      12       6         12          59:69        42
7. Felsőszeli                     30      13       3         14          44:46        42
8. Sopornya                     30      13       3         14          58:50        42
9. Egyházkarcsa                30      11       7         12          52:65        40
10. Nádszeg                      30      10       8         12          38:47        38
11. Nyárasd                      30      10       7         13          48:51        37
12. Szap-Csiliznyárad      30      11       1         18          47:66        34
13. Vága                            30      10       4         16          40:68        34
14. Nagymagyar                30      10       4         16          35:62        34
15. Jóka                            30      9         4         17          25:54        31
16. Cs.csütörtök               30      8         3         19          34:66        27
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V. LIGA, DéLI CSOPORT - FELNŐTTEK

A legjobb góllövőA legjobb góllövő

A III. liga U11-es csapataiból a legjobb góllövő
a szapi Sárközy György lett, aki a 2017/2018-
as idényben összesen 72 alkalommal talált az el-
lenfél hálójába. Az eredményért járó kitüntetést
Benovics Árpád, a Dunaszerdahelyi Területi
Labdarúgó-szövetség elnöke adta át. 


