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Kedves szapiak, tisztelt lakosok!Kedves szapiak, tisztelt lakosok!

Lezártuk a 2015-ös évet és új tervek-
kel nézünk a  2016-os esztendő elé.
Ahhoz, hogy az elmúlt évi eredménye-
ink tartósak és biztosak legyenek, sok-
szor mérlegre kellett vonni saját
döntéseinket. 

Az önkormányzati év első felében vissza-
tekintettünk, átgondoltuk a javítani va-
lókat és személyi változások árán is, de
megújítottuk önmagunkat. A község ve-
zetése elindult egy közös úton, amelyen
biztos léptekkel haladva elérhetjük cél-
jainkat, ami a fejlődés. Ezen fejlődés elő-
szele pedig a 2015-ben elkezdett munka,
ami bizonyítja, hogy a község tud a tör-
vényekkel összhangban hozott szabály-
zatok alapján átláthatóan működni.
Kiváló eredménynek könyvelem el a
község gazdasági és szociális fejlesztési
programját, amely iránymutatást ad

ahhoz, hogy a következő európai uniós
költségvetési ciklusban milyen pályáza-
tokat célozzunk meg. Fejlődéshez tarto-
zik a közmunka-program, ami a duna-
szerdahelyi Munka, Szociális- és Család-
ügyi hivatallal kötött közös együttmű-
ködés eredménye. De ide tartoznak a
már befejezett projektjeink is, mint pél-
dául a kamerarendszer kiépítése, ami a
község első Európai Uniós pályázati le-
hetőségének kihasználásával valósulha-
tott meg. Közös munkánknak köszön-
hetően újulhatott meg az automata köz-
megvilágítás, jöhettek létre hagyomá-
nyőrző kulturális rendezvények, melyek
által erősödött az emberek összetartása, a
szervezetek újjáalakultak és sikeresen mű-
ködnek, valamint aláírásra került egy test-
vértelepülési szerződés is. 
   A fejlődéshez tartoznak a már elindított
projektok is, amelyeknek egy része remél-

hetőleg a 2016-os év folyamán beérhet.
Látjuk hiányosságainkat, látjuk, mely
irányba kell még erősödnünk ahhoz,
hogy valóban régiónk fejlődőképes köz-
sége lehessünk. Előre kell tekintenünk,
meg kell tudnunk fogalmazni, hogy mit
várunk az elénk táruló lehetőségektől, és
mit várunk önmagunktól. Céljaink tehát
megvannak, de tisztában vagyunk vele,
egyedül nem sokra mennénk. Szüksé-
günk van a község lakosainak, a szomszé-
dos községek és városok támogatására, 
a megye, a térség összefogására, hogy
együtt gondolkodva, egymást támogatva,
vállvetve küzdjünk az adott lehetőségeken
belül az elképzeléseinkért.
   Ezen gondolatok reményében kívánok
Szap Község önkormányzata nevében
valamennyiük számára eredményekben
gazdag, boldog 2016-os esztendőt!
                   Miklós Ferenc, polgármester
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Megszülettek a parlamenti választások listáiMegszülettek a parlamenti választások listái
150 embert állít rajthoz a Híd és az MKP

A Híd országos tanácsa november 21-én, szomba-
ton hagyta jóvá a március 5-én esedékes parlamenti
választások jelöltlistáját. A pártlista első négy he-
lyén a pártelnök mellett a párt három alelnöke sze-
repel. Az első 13 helyen 13 parlamenti képviselő
kapott helyet, vagyis a listát a jelenlegi parlamenti
frakció vezeti, kivétel Rudolf Chmel, aki már nem
jelöltette magát. 
   Új arcokat a 14. helytől fölfelé találunk. A 15.
Sárközy Irén, a párt nőszervezetének, az Ideának az
elnöke. Ő a párt egészségügyi szakértői gárdáját is
erősíti. Új név az élbolyban Balódi László (17.), a
dunaszerdahelyi járásbeli Hodos polgármestere. 
De nagyot ugrott előre Csady Zsuzsa, Feketenyék
polgármestere is, aki négy éve még a 40. volt, most
már a 19. Az első tízben csak egy nő található, az
első húszban összesen 4, a teljes listán 33 nő van,
vagyis a jelöltek több mint ötöde nő. A listán
újoncként induló Miklós Ferenc, községünk pol-
gármestere a 97. helyet kapta. Számára nagyon
fontos a régió fejlődése, a Csilizköz támogatása. 

A jelöltlista ismertetése utáni sajtótájékoztatón nvember 14-én szom-
baton Berényi József hangsúlyozta, hogy az MKP választási listáján a
korábbi választásokhoz hasonlítva sokkal több fiatal jelölt indul a vá-
lasztásokon, és ez érvényes a nem pártjelölteket nézve is. Az egyik
szabad helyet Stubendek László komáromi polgármesternek ajánlják
fel, ha elfogadja, a 11. helyet kínálják fel neki (Stubenek azóta vissza-
utasította a jelölést).
  „Ez közös lista, csak azok nincsenek itt, a magyar összefogásban,

akik nem akartak ennek részesei lenni” – mondta Bárdos Gyula. „Sze-
rény, de hatékony kampányt fogunk folytatni. A választópolgárokkal
való kapcsolattartásra összpontosítunk” – mondta Forró Krisztián
kampányfőnök. Az MKP a kampány költségeit elsősorban banki hi-
telből állja.
  Mint ismeretes, Szlovákiában 2016. március 5-én parlamenti vá-

lasztásokat tartanak, amelyre a választáson induló pártok 150 fős lis-
tával vehetnek részt.

Most − Híd
1.     Bugár Béla
9.     Érsek Árpád
12.   Csicsai Gábor
15.   Sárközy Irén
17.   Balódi László
35.   Marczell Zoltán
43.   Bugár Krisztína
47.   Fekete Tímea, 
53.   Medgyes Renáta

56.   Tóth Ágnes
64.   Vangel Ferenc
82.   Berner Lajos 
84.   László Gábor
88.   Ravasz Béla
97.   Miklós Ferenc
103.  Józan-Horváth 
        Gabriella
106. Szabó Zoltán

MKP − SMK

4.     Menyhárt József
15.   A. Szabó László
16.   Karaffa Attila
17.   Őry Péter
34.   Orosz Csaba
35.   Polák László
43.   Bacsó László
44.   Horony Ákos
45.   Bögi Tímea

60.   Szabó Ottó
67.   Stercel Olivér
68.   Nagy Anikó
69.   Bauer Ildikó
70.   Bárdos Gábor
88.   Néveri Sándor
89.   Soóky Marián
90.   Tóth Ernő
100. Somogyi Szilárd
101. Gábor Norbert
102. Faklen Kinga

107. Óváry Péter
108. Veres Gábor
109. Méry János
119. Bognár Éva
120. Hájos Zoltán
121. Novota Zoltán
129. Élesztős Pál
130. Pogány Tibor
131. Lakatoš Tamás
146. Fenes Iván
149. Bauer Edit

A Dunaszerdahelyi járás parlamenti jelöltjeiA Dunaszerdahelyi járás parlamenti jelöltjei
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Testvértelepülési együttműködésTestvértelepülési együttműködés
December 13-án testvértelepülési
szerződést írt alá a magyarországi 
Kamond község és Szap község ön-
kormányzata. A dokumentum a hatá-
ron átnyúló programok és az ezekre
vonatkozó Európa uniós támogatások
kihasználását hivatott elősegíteni. 

Asbóth Szabolcs, Kamond polgármes-
tere és községünk első embere, Miklós
Ferenc által szignózott irat alapja az EU
bővítési folyamata és Magyarország EU
tagsága 2004. május 1-jétől, a Régiók
Bizottsága állásfoglalásai, a Helyi és Re-
gionális Hatóságok Kongresszusa hatá-
rozatai és irányelvei, az Európai Régiók
Közgyűlése határozatai, mindkét fél el-
kötelezettsége a demokrácia, az emberi
jogok, a társadalmi egyenlőség és a köl-
csönös megértés mellett, a két régióban
élő emberek életszínvonalának emelése
és a két fél közötti előkészítő megbeszé-
lések és tevékenységek eredményei.
   A szerződést aláíró két fél megállapo-
dott abban, hogy hatékony és fenntart-
ható együttműködés alapjainak meg-
teremtése a testvérkapcsolatok kialakítása
és fejlesztése. Szeretnének együttműkö-
dést kialakítani a gazdasági és a társa-

dalmi élet minden területén a kölcsönös
érdekek alapján. Az együttműködés első-
sorban a következő területekre irányul:
•  tapasztalat- és információcsere a regi-
onális fejlesztés és – tervezés, valamint
az európai integrációs ügyek területén;
•  közös európai projektek kidolgozása;
•  turisztikai, oktatási, kulturális, iúsági
és egyéb programok és cserék.
   Az okirat szerint a két fél képviselői fo-
lyamatosan kapcsolatot tartanak egy-
mással és tárgyalnak a konkrét

programokról és projektekről. Ezt az
együttműködési megállapodást a felek
határozatlan időre kötik, és az aláírás
napján lép hatályba. Bármely fél írásban
felmondhatja három hónappal a fel-
mondás hatályba lépését megelőzően.
   Mindkét szerződés magyar, szlovák és
angol nyelven is olvasható. Mindegyik
szöveg egyaránt kötelező érvényű, nézet-
eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az
irányadó.                                              
                                                       (as)

A Szap és a baráti Kamond település képviselői A község archívumából

Mint minden évben tavaly
év végén is immár hagyo-
mányosan kitüntették a
járás véradóit. A Szlovák
Vöröskereszt ünnepségére
november 24-én a duna-
szerdahelyi Üzleti és tájé-
koztatási központban ke-
rült sor.

Az ünnepséget az aktív vér-
adók tiszteletére rendezték
meg, ahol négy különböző
fokozatú Dr. Ján Janský em-
lékéremmel jutalmazták meg
őket. Azon véradók, akik
több mint 10 alkalommal
adtak vért bronz fokozatú
érmet kaptak. Ezüst fokoza-

tot azok kaptak, akik több
mint 20 alkalommal éltek a

véradás lehetőségével. Arany
fokozatú emlékérmet a nők

esetében a 30-nál többször
adományozók között osztot-
ták ki, férfiak esetében a 40
alkalmat meghaladók között.
A legfelső szint a gyémánt fo-
kozat, mely nők esetében 60,
férfiak esetében pedig 80 vér-
adást jelent. Bronz kategóriá-
ban 8 személy, ezüstben 24,
arany fokozatban 25, gyé-
mánt fokozatban pedig 5 vér-
adót tisztelhettünk meg az
érem átadásával.
   Arany fokozatú emlékér-
met kapott községünk lakosa
is, helyi Vöröskereszt elnök-
nője Beke Adél is, akinek ez-
úton is gratulálunk önzet-
lenségéért.                      (as)

Kitüntették a véradókatKitüntették a véradókat

A kitüntetettet (középen) köszöntötték: Miklós Ferenc polgár-
mester és Zsemye Eti a szapi vöröskereszt alelnöke
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Helyi adók és illetékek Helyi adók és illetékek 
2016/1

Írásunk célja elsősorban az, hogy a fizetendő adókkal, ille-
tékekkel és az adóbevallással kapcsolatos tudnivalókat, a tel-
jesség igénye nélkül, hétköznapi nyelven mutassuk be
községünk lakosainak.

Szap község saját területén az 582/2004 számú törvény alapján
a következő helyi adókat:
a/ ingatlanadó
b/ ebadó
c/ közterület-használati adó
d/ árukiadóautomata-adó
e/ játékautomata-adó 
és helyi illetéket (szemétilletéket a háztartási hulladékra és a kis-
méretű építkezési hulladékra ) vet ki.

Legtöbbünket az ingatlanadó, az ebadó (kutyaadó) és a szemét-
illeték érinti.
Az ingatlanadó magába foglalja:
1) a telek- és földadót (szántóföld, gyümölcsös, legelő, kert, be-
épített terület, udvar, erdőterület, halastó, építkezési telek ...) 
2) az építményadót (lakóépület, melléképület, hétvégi ház, vál-
lalkozói tevékenységet szolgáló épület ...)
3) lakásadót és lakóházban található, nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek adóját.

Jó hír hogy a telek- és földadó adókulcsa a tavalyi évhez képest
nem változott maradt az éves 0,30%. Az építményadónál kisebb
változás történt, január elsejétől a hétvégi házak éves adókulcsa
emelkedett 0,149 euróról 0,194 euróra. A többi építményadó
adókulcsa változatlan maradt. A kutyaadó összege sem változott,
az adó községünkben 3,50 euró minden 6 hónaposnál idősebb
kutyára egy naptári évben. A kutyaadót a tulajdonosa, vagy ha
ezt nem lehet igazolni, akkor a kutya tartója köteles fizetni. Az
adófizető köteles adóbevallást benyújtani és minden változást,
ami a kutyaadó szempontjából döntő lehet, a változástól számí-
tott 30 napon belül a községi hivatalban jelenteni. Ha a tavalyi
évhez képest változott a kutyák száma, kérem legkésőbb január
végéig bejelenteni. Közterület-használati adó községünk terüle-
tén 2,50 euró alkalmanként.

Az árukiadó-automata adó 35 euró 1 évre egy nem alkoholt és
dohányárut kiadó automata esetén és 100 euró egy évre az al-
koholt és dohányárut kiadó automatánál.

A játékautomata-adó (nem nyerő inkább a szórakozás funkci-
óját betöltő gép esetében) 50 euró egy évre egy mechanikus já-
tékautomata után (biliárd stb) és 33 euró egy évre egy
számítógépes játék után.

A hulladékilleték, bár nem jelentősen, de növekedett. Az eddigi
egy személyre évente 14,50 euró helyett 16 eurót kell fizetni,
amely naponta személyenként 0,046 eurót jelent az eddigi 0,040
helyett. Az emelésre szükség volt, hogy a falu fedezni tudja a sze-
mét elszállításával járó költséget.
Hulladékilletéket köteles fizetni:

• a község területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező
személy, vagy aki a község beépített területén belül kertet, legelőt
használ,
• azon vállalkozó, akinek állandó lakhelye címén üzemegység
(prevádzka) van létrehozva 
• a munkáltató az alkalmazottak után, ahol az alkalmazottak szá-
mába nem számítja be a község területén állandó lakhellyel ren-
delkező alkalmazottakat.
   A hulladékilleték befizetése alól felmentés kap azon személy,
akik az adózás időszaka alatt megszakítás nélkül több mint 90
napig nem tartózkodik a község területén és igazolni tudja, hogy
máshol él és ott fizeti a hulladékért felszámolt összeget.

Adóbevallás az ingatlanadóhoz
Fontos kérdés, hogy kinek kell adóbevallást készítenie? Mind-
azoknak, akik községünk területén tavaly (jelen esetben 2015.
január 1. – december 31.) házat, telket és egyéb ingatlant vásá-
roltak, eladtak, bővítették, esetleg bemérették házukat, telküket
vagy jogerős építkezési engedélyt kaptak, január 31-ig adóbe-
vallást vagy részleges adóbevallást kell benyújtaniuk a községi
hivatalban. Mivel a leadási határidő idén vasárnapra esik, így a
leadás utolsó napja 2016. február 1-jére, hétfőre tolódik. Abban
az esetben, ha az illető községünkben az előző években, már
adott le ingatlanadó-bevallást, 2015-ben pedig további ingatlan
tulajdonosa lett, vagy módosult az ingatlan típusa, illetve mérete,
esetleg megszűnik tulajdonjoga, csupán részleges adóbevallást
köteles leadni. Ebben csak az előző adóbevalláshoz képest bekö-
vetkezett változásokat tünteti fel. Az adóbevalláshoz mellékelni
kell a tulajdonlapot, építkezésnél a jogerős építkezési engedélyt.
   A község ezt követően legkésőbb május 15-ig, határozatban
értesíti az ingatlan tulajdonosokat az adó összegéről. A tulajdo-
nosnak jogában áll a határozat átvételétől számított 15 napig
fellebbezni, ha nem ért egyet a határozatban kivetett adó nagy-
ságával. A 15 nap letelte után a határozat jogerőre emelkedik.
A határozat jogerőre emelkedése után az adózó legkésőbb 15
napon belül köteles az adót befizetni. Az adó nem időben tör-
ténő befizetése büntetést von maga után.

Fontos tudnivaló még, hogy azon személyek, akik öröklés, eset-
leg árverés által jutnak ingatlanhoz, kötelesek az adókötelezetség
után legkésőbb 30 napon belül adóbevallást benyújtani és a
jogerős hagyatéki végzés másolatát mellékelni.
   Az adóbevallás nyomtatványát és segítséget az adóbevallás ki-
töltéséhez, esetleges további információt a helyi adóval és ille-
tékkel kapcsolatban készséggel nyújtanak a községi hivatal
dolgozói az ügyfélfogadási időben.                                    

(hm)

Ügyfélfogadási órák Ügyfélfogadási órák •• Úradné hodinyÚradné hodiny

Hétfő/Pondelok          8.00 – 12.00         13.00 – 16.00
Kedd/Utorok              nincs félfogadás/nestránkový deň
Szerda/Streda              8.00 – 12.00         13.00 – 17.00
Csütörtök/Štvrtok      nincs félfogadás/nestránkový deň
Péntek/Piatok           8.00 – 12.00
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Az év vége felé, novem-
ber 28-án a helyi kul-
túrházban tartotta
bálját a helyi Vöröske-
reszt szervezete. Beke
Adél tavaly kinevezett
elnöknő teljesen pozití-
van értékelte a rendez-
vényt. 

Családias hangulat és ki-
váló zene jellemezte a ta-
valyi bált. A talpalávalót
a Dancing zenekar szol-
gáltatta. „Szerintem na-

gyon jól sikerült a tavalyi
bálunk, összesen 66-an
gyűltünk össze a helyi
kultúrházban, ami véle-
ményem szerint nagyon
jó szám. Az meg végképp
öröm volt számunkra,
hogy nem csak a község-
ből, de a szomszédos fal-
vakból is érkeztek
vendégek” – mesélte
Beke Adél. A több mint
50 tomboladíjnak az est
végére mindnek lett gaz-
dája. 

Csallóköz emlékeinek krónikásaCsallóköz emlékeinek krónikása

Lelkes Vince (jobbról) a könyvbemutatón                                Soós Klaudia felvétele

December 9-én este hat órától író-olvasó
találkozóra várták községünk lakosait a
helyi kultúrházba. Lelkes Vince helytörté-
nész mutatta be a Csallóközi lenyomatok,
és az aznap megjelent, frissen a nyomdából
érkezett Múltidéző életképek a Csallóköz-
ből című könyveit. Tiszteletét tette a szerző
kollégája és jó barátja Nagy Attila helytör-
ténész is, aki a könyvbemutató moderáto-
raként is szerepet vállalt. Lelkes Vince
röviden ismertette mindkét könyvének tar-
talmát, és elmesélte, hogy mi motiválta őt
a megírásukra. Az érdeklődők közben kér-
dezhettek a szerzőtől, és meg is vásárolhat-
ták a könyveket. Az író persze dedikálta is
a műveit az est végén. 

(klau)

Báloztak a vöröskeresztesekBáloztak a vöröskeresztesek

MEgHÍVó
A szapi sportvezetőség február 25-én

S Z U R K O L ó T A L Á L K O Z ó T
szervez a helyi kultúrházban 18.00 órától. 

A rendezvényen ismertetik a szurkolókkal és az érdeklődőkkel 
a Szapi FC múltját, jelenét és a jövőbeni terveket. 

Mindenkit szerettel várnak a szervezők. 
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Disznólkodtak a tűzoltókDisznólkodtak a tűzoltók
2016/1

Alig két hónappal az ön-
kéntes tűzoltó testület meg-
alakulása után máris hall-
hattunk róluk községünk-
ben, ugyanis október 10-én
megrendezték az első disz-
nóölést a helyi sportpályán. 

Már hajnali 6 órakor nekilát-
tak a munkának, hogy idő-
ben elkészüljenek mindennel.
A munka menetét Gottlieb
Zoltán az Ö.T.T. parancs-
noka irányította, hogy min-
den a terv szerint menjen. 
A levágásra szánt állatot Vida
István, a szövetkezet elnöke
ajánlotta fel, ezzel támogatva
a szervezetet. A szervezet tag-
jain kívül a családtagok, és
néhány lakos is kivette a ré-
szét a munkálatokban. Folya-
matosan készültek a fino-
mabbnál-finomabb disznóto-

ros ételek, mint a pecsenye,
hurka, sült kolbász, tepertő,
préssajt. Délutánra külön-
böző programokat szerveztek,
és tombolajegyeket is lehetett
vásárolni. Eközben a jó han-
gulatról községünk lakója 
DJ Bene gondoskodott. A
bátrabbak kipróbálhatták a
lovaglást, utána a csiliznyá-

radi Black Diamond tánccso-
port lépett fel. Ezek után a
szapi csapat felöltötte tűzoltó
ruháját és tűzpróbát tartot-
tak, utánuk pedig a bősi ön-
kéntesek tartottak bemutatót.
A kora esti órákban sor került
a tombolajegyek kihúzására,
ahol értékes nyereményeket
lehetett megnyerni. A progra-

mok után kezdődött a buli és
a szórakozás, ami egészen tíz
óráig tartott. A hűvös és nyir-
kos idő ellenére sokan láto-
gattak el az első disznóölésre.
A nap folyamán tiszteletét
tette Szap testvértelepülésé-
nek, Kamond községnek a
polgármestere és a képviselő-
testület tagjai. 
   A rendezvényen befolyt
összegből a tűzoltók a régi fel-
szereléseket szeretnék korsze-
rűsíteni. A tűzoltótestület
tagjai köszönetüket fejezik ki
a támogatóknak, illetve azon
személyeknek akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az első
disznóölés létrejöhessen.
   A szervezők elárulták, a ter-
vek szerint a következő disz-
nóvágásra már nem kell sokat
várni.                                    
                                      (sk)

A Szapi Önkéntes Tűzoltó-
szervezet 2015 augusztusá-
ban alakult újjá. Pár éve
már nem volt a községnek
ilyen szervezete, ezért né-
hány fiatal úgy gondolta,
életre hívja azt. A szervezet
újjáélesztéséről és a tervek-
ről Vida Ádám a szervezet
elnöke tájékoztatott ben-
nünket. 

Miért jöhetett létre újra a
szervezet?
• Volt érdeklődés a fiatalok
részéről, többen megkerestek,
hogy feléleszthetnénk a szer-
vezetet és el is kezdtük a ké-
szülődést. Csupa fiatal lépett
be hozzánk, jelenleg 20-an
vagyunk, de folyamatosan
bővül a taglétszám. 

Kik támogatnak bennete-
ket?
• Vannak támogatóink a falu-
ban, illetve a Szlovák önkén-
tes tűzoltó testület által
küldött éves támogatás is
segít. A községben támogat-
nak bennünket magánszemé-
lyek és vállalkozók egyaránt,
valamit a helyi önkormányzat
és a Csilizköz Rt. is hatalmas
segítség számunkra. 

Mi a helyi önkéntes tűzol-
tók dolga?
• Nálunk fontos az árvízvéde-
lem, mivel egy Duna-menti
faluban élünk. Amíg 2010-ig
működött a felnőtt testület,
addig magas vízálláskor szi-
vattyúzták a vizet, homokzsá-

kokat raktak, ha arra volt
szükség. Meg ugye az esetle-
ges tűzeseteknél az önkénte-
seknek a dolga az adott
terület biztosítása. 

Ezekre a dolgokra már fel
vagytok készülve?
• Még nem, mármint a tűz-
esetekre. De szivattyúzásra
igen, arra van technikánk is.
A töltés oldalát is pásztázni
kell folyamatosan, tehát itt is
lehet számolni a szervezet
munkájával, segítségével. 

Versenyekre készültök?
• Idén szeretnénk menni, 
de minden attól függ, hogy a
felszerelés és a felkészültség
mennyire engedi. Legalább
négy versenyen szeretnénk
részt venni. (dor)

Aktívak a szapi lánglovagokAktívak a szapi lánglovagok

A Szapi Önkéntes Tűzoltótestület évzáró közgyűlé-
sére február 13-án 17 órától kerül sor a helyi kultúr-

házban. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 
A képen balról jobbra Köles István, Sebő Dávid, Czucz Szilárd,
Lőrincz Rudolf, Vida Ádám, Soltész Levente és elöl Bozsaky
Ádám Soós Klaudia felvétele

A képen balról jobbra Csicsai Péter, Vida Ilona, Vida István és
Berecki Imre Soós Klaudia felvétele
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Advent negyedik vasárnapján, december 20-án délután fél
4-től karácsonyi ünnepséget szerveztek a helyi kultúrházban,
ahol a szervezők minden érkezőt apró ajándékkal fogadtak. 
A műsor kezdete előtt és a végén a helyi hangszóróból kará-
csonyi zenék szóltak, hogy az út a kultúrházig és hazafelé han-
gulatosabb legyen. A kultúrház ünnepi díszbe öltözött erre az
alkalomra, amiről a lakosok gondoskodtak. Az ünnepségre a
szép karácsonyfát községünk lakója Vörös Piroska ajánlotta
fel. Az Iúsági csoport tagjai színes műsorral lepték meg a je-
lenlévőket, s műsor végén a fellépő gyerekek ajándékot is kap-
tak. A község apraja-nagyja megjelent a kultúrházban, ahol
egy meghitt és kellemes adventi délutánt tölthettek el.  

(dia)

Karácsony előtt az ünnepet várvaKarácsony előtt az ünnepet várva

Már üzemel a község kamerarendszere, mely az egész
falut lefedi. Így megelőzhetőek lesznek az esetleges
kihágások, bűnesetek. 

Szapon jelenleg összesen 13 kamera működik, ezek közül
négy 360 fokban képes elfordulni. Három eszközön füst-
jelző is található, ami jelzi az esetleges tűzesetet a község-
ben, hat pedig rendszámtábla-felismerővel van ellátva.
Ezen kívül 14 ledes világítást is kihelyeztek a község te-
rületén, mégpedig a temető területére, annak parkoló-
jába, a Kovács-tó melletti járdaszakaszra, illetve a Szapra
bevezető utakra. 

Kamerák a falubanKamerák a faluban

M e g h í v ó !

Tisztelettel meghívjuk a kedves érdeklődőket az idén első ízben megrendezésre kerülő 

B a n y a b á l r a
Melyre március 26-án este 19 órakor kerül sor a helyi kultúrházban.

A belébődíj tartalmazza a fogadóitalt, a vacsorát, a kávét és a süteményt. 
A zenéről a Kiss és Kiss gondoskodik. Jegyek Soós Kingánál és Zsemlye Etinél válthatók.

Belépő:15 Eur

Kártyaverseny Szapon Kártyaverseny Szapon 
Január elején, 9-én a Szapi Sporszervezet rendezett a községben kártyaverseny, melyen 28-an vettek részt.
Az 1. helyezett: Kulacs Dezső, Szap; 2. Zsidó István, Csilizradvány; 3. Csicsay Sándor, Szap; 4. Illés Barna,
Medve. Az első négy helyezett pénzjutalomban részesült. (mf )



Az Iúsági csoport szervezésében dec-
ember 5-én a magyarországi Komá-
romi Magyar Lovas Színház Mikulás
gála című műsorára látogathattak el
az érdeklődők. Az előadás délután 
4 órakor kezdődött. 

A színház teljes társulata a közönség elé
idézte a karácsony hangulatát; a közel
két órás előadás alatt szebbnél szebb ka-
rácsonyi dalokat énekeltek, és ízelítőt
nyújtottak abból a szeretetből, ami a lo-
vakat és az embereket összeköti. Léleg-
zetelállító mutatványokkal kápráztatták
el a közönséget, ami nemcsak a gyere-
kek, de a felnőttek számára is élmény
volt. Az előadás közben szaloncukrot és
mandarint osztogattak a gyerekeknek, és
a végén persze megérkezett szánjával a
Mikulás is, aki szintén megajándékozta
őket. Ugyanekkor délután 5 órától köz-

ségünk területén az önkormányzat Mi-
kulása és krampusza vitt csomagot a gye-
rekeknek. A helyi hangszóróból
mikulásváró dallamok szóltak, és kérték
a gyerekeket, figyeljék a Mikulás csen-
gettyűjét és várják őt. Azok a gyerekek,

akik részt vettek a Mikulás Gála című
előadáson, azokat az otthoni Mikulás a
helyi Jednota előtti téren várta, amikor
megérkeztek az autóbusszal. Mindkét
program kellemes hangulatban telt el
úgy a gyerekek, mint a felnőttek szá-
mára.

(sk)
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Miklós Ferenc polgármester
a helyi kultúrházban üdvö-
zölte a nyugdíjasnap részt-
vevőit, köztük a vendége-
ket: Kovács Ferencet, a
Nyugdíjasok Szövetsége
Dunaszerdahelyi Járási
Szervezetének elnökét és
Borsicky Judit református
lelkésznőt. 

A község legidősebb lakója, a
94 éves Miklós Anna nyugal-
mazott tanítónő egészségügyi
okok miatt nem tudott meg-

jelenni a találkozón. Az össze-
jövetelen előbb Berecki Edit,
a helyi szervezet elnöknője

közösségének ez évi tevékeny-
ségéről, Bartalos Katalin a
pénzügyi gazdálkodásról szá-

molt be tagtársainak, a tájé-
koztatók után a vacsora kö-
vetkezett, majd tánc és a
kötetlen szórakozás. A kul-
túrműsorban az óvodások és
kisiskolások, továbbá Mézes
Vivien, a helyi Iúsági Cso-
port tagja, illetve a csilizpatasi
Ábrahám Imike lépett fel. 
A talpalávalóról Ruvlik Béla
és a felesége gondoskodott.   
                                      

(lel)
Forrás: www.parameter.sk

2015. november 15.

A nyugdíjasokat köszöntötték SzaponA nyugdíjasokat köszöntötték Szapon

A  s z a p i  M i k u l á sA  s z a p i  M i k u l á s

Farsangi gyerekbuliFarsangi gyerekbuli
a helyi kultúrházban délután 16 órai kezdettel. 

A résztvevőket kérjük, jelmezben jelenjenek meg, 
ugyanis a legötletesebb maskarákat a zsűri díjazza majd. 

Február 27-én ismét megrendezésre kerül a gyerekek legnagyobb örömére a 

A képen balról: Berecki Edit a Szapi nyugdíjasszervezet elnöke,
Miklós Ferenc polgármester és Kovács Ferenc a Nyugdíjasok
Szövetsége Dunaszerdahelyi Járási Szervezetének elnöke

Zene:
Zene:DJ Daren

DJ Daren
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Az ősz kincseiből dolgoztakAz ősz kincseiből dolgoztak
2016/1

Az Iúsági csoport vezetői október 11-én vasárnap
délután őszi barkácsolásra hívták községünk apra-
ját és nagyját a helyi kultúrházba. Lehetett készí-
teni különféle ajtó- és asztaldíszt az ősz
terméseiből, töklámpást befőttesüvegből a legki-
sebbek pedig kifestőzhettek. 

Meglepetés volt a gyerekek számára Puha Orsolya, aki
arcfestéssel és lemosható tetoválással lepte meg őket.
Szinte nem is volt olyan gyermek, aki ne festetett
volna valamilyen motívumot az arcára vagy a kezére.
Közben meleg teával, üdítővel, pogácsával és sült al-
mával kínálták a résztvevőket. Amíg a gyerekek elfog-
lalták magukat a díszek készítésével, addig egy
hatalmas papírsárkányt készített Kinga és Eti. A fel-
adat annyi volt, hogy mindenkinek be kellett festenie
a tenyerét temperával és rátenyerelni a kartonpapírra.
Végül a sok tenyérből egy nagyon színes és aranyos
papírsárkány keletkezett, ami maradandó emlék lett.
A nap végére egyes gyerekek még kártyapartit is ren-
deztek. Annak ellenére, hogy több résztvevőt vártak
a szervezők, jó hangulatban telt el az első őszi kézmű-
ves délután.

(ss)

Nemcsak külföldön, de hazánkban is
egyre jobban hódít a Halloween ün-
nepe. Pontosan ezért az Iúsági cso-
port vezetői október 31-én szombaton
délután 4 órától megszervezték a helyi
kultúrházban az első tökfaragással
összekötött Halloween ünnepséget.
Ilyen rendezvényre első alkalommal
került sor a községünkben. 

Belépőnek faragható tököt kértek a szer-
vezők, de akik anélkül érkeztek, azoknak
községünk lakosa, Bartalos Márta bebiz-
tosította azt. A program tökfaragással in-
dult, amibe a gyerekek szülei is szívesen
bekapcsolódtak. Miután mindenki elké-
szítette a saját töklámpását, sötétedéskor
kis mécseseket tettek bele, és elhelyezték
a kultúrház előtti lépcsőfokokon. Ez-
után következett a Halloween-party,
ahol ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezekben
vonultak fel a legfiatalabbak. Voltak itt
boszorkányok, vámpírok és szellemek is.
Eközben a zenéről a helyi DJ Daren
gondoskodott, s az igazi diszkóhangulat-

hoz a kultúrházban a lézerfények és a
diszkófüst is hozzájárult. Pihenésképpen
Soós Kinga elmesélte a gyerekeknek,
hogy honnan ered a töklámpás készítés
hagyománya. A délután folyamán kü-
lönféle finomságokat lehetett fogyasz-
tani, amiket a gyerekek szülei
készítettek. Az első Halloween-party

olyan jól sikerült, hogy még seprűtánc
és vonatozás is volt. Nemcsak a gyere-
kek, de a felnőttek is jól érezték magu-
kat, sőt volt olyan gyermek, aki sajnálta
volna, ha nem jön el. Az elkészített tök-
lámpásokat a nap végén mindenki haza-
vihette.

(kl)

Tökös nap a kultúrházbanTökös nap a kultúrházban
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ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 
2015. október – december
október – december 2015

HÁZASSÁgKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Csóka Ferenc (Csiliznyárad) – Vida Tünde (Szap),
2015. október 17-én kötöttek házasságot a csiliznyáradi
katolikus templomban.

ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
•Sebő András               1933. 7. 10.     −    2015. 10. 27
• id. Csicsay Imre         1935. 02. 01.   −    2015. 11. 16.
• id. Lőrincz Ottó       1938. 08. 24.   −    2015. 11. 21.

JUBILÁNSOK • JUBILANTI:
• Sebő Szidónia                    1935.10.01.         80 éves
• Lőrincz Viola                     1940.10.31.         75 éves
• Soós Éva                            1945.12.14.         70 éves
2015. december 31-én a lakosok száma: 525.

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2015. 12. 10.ülésprogramja 2015. 12. 10.

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. ÁÉR javaslatának jóváhagyása:
• 2/2015 sz. ÁÉR az adókról és illetékekről
• 3/2015 sz. ÁÉR a választási plakát kiragasztásáról közterületeken
• 4/2015 sz. ÁÉR a kutyatartásról
• 5/2015 sz. ÁÉR a szolgáltatások nyújtásáról
• 6/2015 sz. ÁÉR szállítási szolgáltatásra a szociális ellátáson belül 
• Bérleti szerződés kölcsönzött autóra
4. Költségvetés tervezete a 2016-os évre, 2017-2018-as évekre
5. Szervezetek által beadott kérvények elbírálása – támogatás
összege a 2016-os évre
6. A képviselő-testületi ülések dátumának meghatározása
2016-os évre
7. Testvértelepülési szerződés jóváhagyása
8. „Kovács” tó tereprendezése – park
9. Támogatási lehetőségek a 2016-os évre (Kormányhivatal,
Nagyszombat megye, Vidékfejlesztési program)
10. 2015-ös év kiértékelése:
• MAS-ban való tevékenység 
• Szervezetek működése (Sportegyesület, Vöröskereszt, Nyug-
díjasszervezet, Iusági csoport, Tűzoltó- és Vadászszervezet)
• Nem kiértékelt projektek (Nappali ellátást biztosító központ,
Sportépület felújítása, Kultúrház – hivatal felújítása, Kerékpárút) 
• Kamerarendszer bemutatása, beszámoló 
11. Irányelv a szociális fond kialakítására és felhasználására 
12. Kontokorens számla a községnek  
13. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 
• Parlamenti választások 2016
• A község főellenőrének kérvénye       
14. Vita
15. Zárszó

2016/1

Aktív  nyugdí jasokAktív  nyugdí jasok
Ahogy azt már nyugdíjasainktól megszokhattuk, mindegyre
aktívabbak és számos rendezvényen, kiránduláson vesznek
részt. November végén ismét megrendezték szokásos teadél-
utánjukat, majd december 18-án mintegy 25-en a győri kará-
csonyi vásárra látogattak el. Az utat számukra a helyi községi
hivatal finanszírozta. 

A MOST–HÍD polgári párt meghívja a kedves érdeklődőket a MOST KÉRDEZZEN! kampányest-
jére, amire 2016. január 21-én 18:30 órakor kerül sor a szapi kultúrházban. Fellépő: Rigó Mónika
énekesnő, műsorvezető: Balla Réka. Az esten részt vesznek a párt Dunaszerdahelyi járásának 
jelöltjei. Mindenkit szerettel várnak a szervezők! Meghívó:Meghívó:
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Két évvel ezelőtt még a te-
rületi bajnokság legalsó vo-
nalában szerepeltek, idén
ősszel veretlenül menetel-
tek, listavezetőként telel-
nek, bajnoki címre, felju-
tásra törnek a szapiak.

„Öt évvel ezelőtt új vezető-
séggel, Mikós Ferenc klubel-
nök irányításával, majd
2014-től Csütörtöki Tamás
irányításával rajtolt el a szapi
focireneszánsz. „Az első
évben az infrasturktúra javí-
tására összpontosítottunk,
egy esztendő elteltével a felju-
tást tűztük ki célul. Tavaly a
VII. liga újoncaként a tabella
3. lépcsőfokán értünk célba.
Társaimmal nem túl gyakran
hangoztattuk, nem is nagyké-
pűségből mondom, de már
az augusztusi rajtot megelő-
zően azt terveztük, hogy jö-
vőre a VI. ligában tesszük le a
klub névjegyét. Egyébként
ilyen magaslatokban még
sosem járt ötszázötven lelket
számláló településünk” – ér-
tékelte a négyéves ciklust,
mondta ki kertelés nélkül a
kitűzött célt Csütörtöki
Tamás, a szapiak klubelnöke.
   Vajon mitől lett verhetetlen
armáda a szapiak alakulata?
„Egyszerű a válasz. Jó a csa-
pat, remek a hangulat az egy
célért küzdő összetartó kol-
lektívánkban. A játékoskeret
felét a hazaiak alkotják.
Rendkívül fontosak a kötő-
dések. Csodafegyverünk a
mezőny és a csapat gólkirálya,
Csicsay Sándor, aki ősszel hu-
szonhatszor volt eredményes.
Kovács Szilárd személyében
kiváló képességű kapusunk is
van. A fiatal tehetségek közül
középső középpályásunk,
Csicsay Dávid már most az

egyik meghatározó futballis-
tánk. De sorolhatnám a tár-
sakat is, mindannyiuk meg-
érdemelné, hogy név szerint
említsem őket. A színvonalas,
látványos produkcióhoz meg-
felelő anyagi hátteret a szapi
önkormányzat, a polgármes-

teri hivatal biztosítja. Néhány
magánszemély is besegít, de
önerőből is sok mindent vol-
tunk képesek beteremteni.
Kártyaversenyeket, bálokat,
falunapokat szervezünk. Le-
egyszerűsítve: kis pénzből is
képesek vagyunk eredményes

focit kreálni” – nyilatkozta a
teljesítményt értékelve a tiszt-
ségviselő, aki azt is elmondta,
hogy nyártól edzőként Csölle
Norbert irányítja az együt-
test, mely vendéglátóként
legutóbb több mint két évvel
ezelőtt szenvedett vereséget.
„2013. október 6-án, ez még
a VIII. ligában történt, zsák-
mányoltak nálunk három
pontot a csallóköznádasdiak,
akiktől 1:0 arányú vereséget
szenvedtünk. Azóta hazai pá-
lyán veretlenek vagyunk. Re-
méljük, sorozatunkat tavasz-
szal megnyújtjuk, s felsőbb
osztályba kerülünk” – zárta
idény végi összegzését Csü-
törtöki Tamás.

Őszi végeredmény:
Helyezés: 1. Szap 14 12 2 0
48:10 38 (+17 pont)
A csapat és a mezőny gólkirá-
lya: Csicsay Sándor – 26 gól
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A VI. ligába tartanak a veretlenülA VI. ligába tartanak a veretlenül
menetelő szapiakmenetelő szapiak

Középen a szapiak edzője, Csölle Norbert
                                                                    Lelkes Vince felvétele
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S p o r t12

1. Szap                    14       12      2      0        48:10    38
2. Alistál                 14      9        2      3       57:18    29
3. Felbár                 14      9        4      1       38:11    28
4. Nagyudvarnok    14      8        3      3       35:15    27
5. Szentmihályfa     14      8        3      3       33:24    27
6. Hegyéte              14      7        2      5       45:25    23
7. Nagypaka           14      6        5      3       47:30    23
8. Somorja B          14      6        2      6       28:34    20
9. Felsőpatony        14      5        2      7       40:31    17
10. Cs.tárnok          14      5        2      7       20:27    17
11. Nyékvárkony    14      5        1      8       30:45    16
12. Patonyrét          14      3        2      9       19:54    11
13. Csilizpatas        14      2        1      11     29:52    7
14. Sárrét                14      2        1      11     14:55    7
15. Cs.nádasd         14      2        0      12     13:65    6

Célba száguldott a szapi expresszCélba száguldott a szapi expressz

VII. liga, Őszi végeredmények:VII. liga, Őszi végeredmények:

10. forduló: 
Szentmihályfa–Szap 2:3 (0:2), g.: Puha (59.), Fatona (77.), ill.
Nagy (24.), Csicsay (38., 85.).
11. forduló: 
Szap–Felsőpatony 4:1 (4:1), g.: Végh (2., 38.), Csicsay (13.), Vass
(36.), ill. Fekete (11.).
12. forduló: 
Patonyrét–Szap 2:3 (1:1), g.: Rigó (6.), Danis (47.), ill. Csicsay
(36., 81.), Vass (46.).
13. forduló: 
Szap–Csallóköznádasd 8:0 (2:0), g.: Végh (14., 57.), Csicsay (25.,
65., 70., 85., 87., 90.).
14. forduló: 
Sárrét–Szap 1:5 (1:2), g.: Ochaba (42.), ill. Csicsay (18., 37., 54.,
57.), Écsy (90.).
15. forduló: 
Szap–Nagypaka 5:0 (3:0), g.: Écsy (3., 30.), Csicsay (34., 50.,
55.).

2016/1

Ősszel remekeltek a szapiak, akik veret-
lenül masíroztak, kilenc pont előnnyel
várják a tavaszi folytatást. Évzáró estjü-
ket december 11-én este tartották a
helyi kultúrházban. Az eseményre meg-
hívást kaptak a klub játékosai, a veze-
tőség és a fő támogatók.

Beszédet mondott Miklós Ferenc pol-
gármester, aki az őszi eredményeket na-

gyon jónak ítélte, aám hangsúlyozta, 
a munka nagy része, még csak most jön.
„Ez még nem a végső cél, ezután jön a
nagy munka, mert egy ilyen őszi ered-
mény után minden csapat a szapiakat
akarja majd megverni a pályán, legyen
az hazai, vagy akár idegenben játszott
mérkőzés” − hangsúlyozta a polgármes-
ter. Elmondta azt is, hogy mi minden-
ben tudja segíteni az önkormányzat a

csapat további működését. Ezután Csü-
törtöki Tamás klubelnök és Csölle Nor-
bert, a csapat edzője foglalták össze a
csapat egész éves teljesítményét, majd a
további tervekről esett szó. Elhangzottak
az esetleges új játékosok nevei is, akik
erősítik majd a csapatot. 
   A csapat teljesítményével öregbíti a
csapat hírnevét.                                    

(dor)
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