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Sikeres a II.  Szapi HalásznapSikeres a II.  Szapi Halásznap

Július 9-én került sor a II. Szapi Ha-
lásznapra a községben, melyre épp
úgy, ahogy tavaly is kilátogatott a falu
apraja-nagyja. Ám a szombati rendez-
vényt egy péntek esti programcsokor
előzte meg. 

Pénteken estére a helyi kultúrház előtt
gyülekezett a közönség, először is azért,
hogy meghallgassa Nagy Iván etnológus,
a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum
kurátorának előadását a csallóközi halá-
szatról, illetve hogy megtekintsék a kiál-
lítást a témával kapcsolatban. Az érdek-
feszítő előadásra többen is kíváncsiak
voltak, ám akik mégsem, azok addig a
kultúrház előtt üldögélhettek, beszélget-
hettek, szórakozhattak. Itt már készült a
fellépésére Nemeshodosból érkezett 
„A Megmaradásunkért” kultúrcsoport,
akinek zenei vezetője nem más, mint
Szap község főellenőre, Bugár Ildikó.
Közben megérkeztek a külföldi testvér-
települések küldöttei is, a magyarországi

Kamond, az ukrajnai Palágykomoróc és
az erdélyi Jedd látogatói. Az énekkar fel-
lépése után a falubeliek és a külföldi ven-
dégek éjszakába nyúlóan beszélgettek és
szórakoztak. 
   Másnap már délben nagy volt a nyüzs-
gés a helyi sportpályán, hiszen ekkor
vette kezdetét a halászléfőző-verseny,
amire idén 13 csapat nevezett be, nem
csak Szapról, de a környező falvakból is.
Nem sokkal négy óra előtt a szakmai
zsűri értékelte az elkészült ételeket és a
polgármester ünnepélyes megnyitója
után át is adták a három legfinomabb
étel készítőinek a díjakat. A színpadon
köszöntötték még a község azon diák-
jait, akik tiszta egyes bizonyítvánnyal
zárták a tanévet. A hivatalos program
után pedig kezdetét vette a kultúrműsor,
melyen hazai és külföldi fellépők egya-
ránt teret kaptak. Fellépett például a pa-
tasi Ábrahám Imike, aki a délutáni tűző
napsütésben is kilátogatókat szórakoz-
tatta, majd Vass Virág énekelt, közben

egy kis tánccal lépett fel a Bősi tánc és
tornastúdió, illetve a Nagymegyeri
táncstúdió. A Fodor lányok énekes mű-
sora után Kollár Katalin és Derzsi
György is színpadra lépett, majd a Fel-
vidéki Rockszínház szórakoztatta a kö-
zönséget. Az előadás után Valaskó
Ferenc lépett a színpadra, aki elénekelte
a DAC stadionban elhíresült Nélküled
című dalt, melynek szerzői az Ismerős
Arcok zenekar. Az est fénypontja Kis
Grófo magyarországi előadó koncertje
volt, melyre nagyon sokan voltak kíván-
csiak, hiszen nem csak a községből, de a
környező településekről is érkeztek ven-
dégek. Az éjszakát DJ Tomi muzsikájá-
val fejezhették be azok, akik még bírták
szusszal. 
   A szervezők remélik, hogy mindenki
megtalálta a programok közt a magának
valót. Bíznak benne, hogy mindenki jól
érezte magát és már várja a III. Szapi
Halásznapot a jövő nyáron.         
                 Képriportunk a 6-7. oldalon.
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A község fő ellenőre a főellenőrA község fő ellenőre a főellenőr

Hogyan lesz valakiből főellenőr, mit
kell tanulni ahhoz, hogy valaki ezt a
funkciót bírja?
• A törvény értelmében egy középiskola
végzettséggel rendelkező egyén, vagy egy
főiskolai elsőfokú végzettséggel rendel-
kező egyén már tudja végezni ezt a fel-
adatkört. Viszont vannak olyan
kurzusok, amelyek pontosan erre a tevé-
kenységre méretezetten tudnak rálátást
adni az embernek arra, mivel is jár egy
főellenőri munkakörnek a végzése, a tör-
vények ismerete, a községek működésé-
nek ismerete, az anyagi működésnek a
léte. 

Tehát nem feltétel, ha valakinek jogi
vagy éppen közgazdász végzettsége
van, de előnynek számít?
• Mindenképpen előnynek számít. 

Te mit végeztél?
• A nyitrai Konstanin Filozófus Egyete-
men szereztem meg a bakkalaureátusi
végzettséget, mégpedig olyan szakon,
mely konkrétan az önkormányzatiság,
illetve a közigazgatás témakörébe kalau-
zolt el bennünket. De létezik a Pozsonyi

Közgazdasági Egyetemen egy két éves
képzés, ami főellenőrök számára nyújt
két éves továbbképzési lehetőséget a té-
mában. 

Az egyetemeken, konkrétan például
Nyitrán az a tapasztalat, hogy nagyon
sok magyar-szakos tanárt „termel” az
iskola, akik nem tudnak elhelyez-
kedni a tanult szakmájukban. Hogy
látod ezt a főellenőri pozíció tükré-
ben? Elég a főellenőr, vagy éppen sok?
• Személy szerint én is három helyen
végzem a feladatomat részmunkaidőben.
A főellenőri tevékenység nem az, amit
teljes munkaidőben végeznek…

Tehát nem igényel teljes munkatölte-
tet?
• Még igényelné is, de a kisebb községek
költségvetése ezt nem nagyon engedi meg.

Előfordult azonban, hogy az adott
szakember több mint tíz helyen vé-
gezte a munkáját. Ez normális?
• Nem, egyáltalán nem, hiszen a feladat-
körök megkívánják, hogy az ember fi-
gyelme ott legyen a dolgokon. Mi azon

szeretnénk dolgozni, hogy rendszeresség
legyen az ellenőrzések kapcsán is, vagy
minden tevékenységet lefedve tudjuk le-
ellenőrizni egy község tevékenységét, az
pedig nem kevés időt vesz igénybe. 

Gondolom sokan nincsenek tisztában
a főellenőri pozíció feladataival, ezért
meséld el, mi mindent csinál egy főel-
lenőr? 
• Ehhez azt kell felvázolni, hogy egy köz-
ség életében hányfajta tevékenység tör-
ténik, mi mindennel foglalkozik. Attól
a pillanattól kezdve, hogy működni tud-
janak, ahhoz emberek kellenek, akiket
szerződéssel kell alkalmazni, munkatöl-
tetet kell nekik biztosítani, bérezni kell
őket, ehhez viszont a községnek pénzre
van szüksége. Tehát valahol ott indulunk
el, hogy jó költségvetés kell ahhoz, hogy
minden tevékenységére kellőképpen
megtervezze azokat az anyagiakat, me-
lyekkel működni tud. 
   Az első körű tevékenysége a főellenőr-
nek az, hogy a község működésének
anyagi részét figyelje, be vannak-e tartva
a törvény által adott kötelezettségek,
van-e elég pénze a működéshez, olyan
tevékenységet végez-e, ami összhangban
van a törvényekkel és saját felállított
költségvetésével. Működik-e az önkor-
mányzat képviselő-testülete, az ő tevé-
kenységük összhangban van-e a
törvénnyel, ugyanúgy a könyvelése. Pél-
dául a dotációk, melyeket a helyi szerve-
zetek igényelnek, azt ellenőrizni kell,
van-e rá fedezete a községnek. Ezeket a
támogatásokat a község a törvény értel-
mében nyújtja-e, le van-e ez kezelve. 
A dotációt a szervezetek úgy használják-
e fel, ahogy azt felhasználhatják a község
és a köztük megkötött szerződés értel-
mében. Tehát ezek visszaellenőrzése
mind-mind egy főellenőr tevékenysé-
gébe beletartozik. Ezen kívül figyeljük,
hogy a község köteles a lakosok felé bi-
zonyos tevékenységeket végezni, tehát itt
is megint a feladatkörök végzése törvé-
nyesség szempontjából be van-e tartva.
Tehát minden tevékenységét a község-
nek a főellenőr törvényesség szempont-
jából kell hogy figyelje, segítse,
ellenőrizze. 

Bugár Ildikó második éve végzi tevékenységét a község képviselő-testületé-
nek megbízásából, mint Szap főellenőre. A megbízás hat évre szól, ám nem
igényel teljes munkaidőt, ezért más községekben is végezhető. De minden-
nek megvannak a határai. Hogy mit csinál egy főellenőr és hogy kerül valaki
ilyen munkakörbe, arról Ildikót kérdeztük. 
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Az ország polgármesterei találkoztakAz ország polgármesterei találkoztak

   Mondhatnám azt, hogy ha szervezési
szempontból nézzük, akkor a község
képviselője a polgármester, a lakosok ré-
széről megbízott ember, aki vezeti a
falut. A főellenőr pedig a képviselő- 
testület által megbízott egyén, aki a köz-
ség működésének törvényességét kell
hogy figyelje. 

Tehát a főellenőr mondhatni a polgár-
mester jobb keze?
• És a képviselő-testület jobb keze is egy-
ben. 

Miért lesz valakiből főellenőr?
• Így hozta az élet. Nem úgy indultam
Hodosban sem, ahol szintén ebben a
munkakörben dolgozom, hogy főelle-
nőr leszek. Elvégeztem egy kurzust
azzal kapcsolatban, milyen módon kell
kidolgozni pályázati kérvényeket és
ebben a feladatkörben kezdtem Hodos-
ban, viszont fél éven belül elment a fő-
ellenőr és akkor az alpolgármester
részéről jött a felkérés. Így indultam el
a pályán. 

   De ha konkrétabb akarok lenni, akkor
azt kell mondanom, hogy ezen a pályán
még az előző munkahelyem, a Dióspa-
tonyi Községi Hivatalban indított el az
akkori polgármester, Lelkes Vince,
ugyanis ott nem hivatalosan mint hiva-
talvezető tevékenykedtem. Az akkori fő-
ellenőr már nem ment el a képzésre, én
pedig aktív és nyitott voltam, akinek azt
mondta a polgármester, hogy mi lenne,
ha elmennék és belelátnék ebbe a mun-
kába. Én pedig elmentem, mert mindig
is érdekelt. Úgy érzem, hogy egy-egy is-
kolázás, vagy kurzus alkalmat ad az em-
bernek, hogy jobban belelásson az
egészbe. 

Mi a különbség mondjuk egy városi és
egy községi hivatali munka között?
• Ha összehasonlítunk egy nagy várost,
ahol van több mint 20 alkalmazott és
egy kis községet, ahol két-három ember
végzi a feladatköröket, ugyanúgy el kell
tudniuk végezni a munkát, mint a nagy
városban a 20 embernek. Itt még jobban
érzem, hogy ezeket az emberek segíteni

kell, mert nem tudják olyan mélyen be-
leásni magukat egy-egy tevékenységbe,
mint egy városban, ahol le van bontva
részlegekre a munkatevékenység. Igaz,
egy városban több fajta tevékenység van,
de ugyanúgy kell ismernie a törvényes-
séget az embernek a kis községben is,
mint annak, aki a városban csak azzal az
egy munkakörrel dolgozik. Egy kis köz-
ségben egy-egy alkalmazottnak minden
feladatkört el kell tudni látni. Ezért is
tisztelem azokat az alkalmazottakat, akik
a kis községekben igyekeznek minden
munkakört maximálisan elvégezni. 

Mit szeretsz ebben a munkában?
• Mindent. Szeretem a közös munkát az
alkalmazottakkal, ha azt látom, hogy
többet akarnak tudni, akarják csinálni,
vagy jobban csinálni a munkájukat, csak
néha egy pici lökés, vagy helyreigazítás
kell. Szeretem, ha a dolgok tisztában
vannak, ha tényleg azt tudjuk mondani,
hogy összhangban vagyunk a törvén-
nyel. Tehát a tiszta dolgokat szeretem.

(AS)

Május 17 és 18 között tartotta 27.
közgyűlését a Szlovákiai Városok és
Falvak Társulása a pozsonyi Inchebá-
ban.  A találkozón részt vett Robert
Fico miniszterelnök is, aki szívmű-
tétje után itt mondott először beszé-
det. 

Fico nyitott ajtókat és párbeszédeket, va-
lamint professzionalitást ajánlott a Szlo-
vákiai Városok és Falvak Társulásának
(ZMOS) vezetőségének. A kormányfő
beszédében hozzátette, azokat az ígére-
teket, amelyeket a kormány korábban
tett a társulásnak, szerinte betartották. 
A miniszterelnök konkrétan a közbe-
szerzési eljárás kapcsán kialakult válto-
zásokat, a községek hatáskörének meg-
erősítését, valamint a támogatások meg-
növelését említette. Fico hozzátette,
2016 első hónapjaiban a települések
csaknem 77 millió euróval többet kap-
tak, mint korábban. Mint elmondta, to-
vábbra is azon lesznek, hogy meg-
növeljék az egyes óvodák kapacitását, tá-
mogassák a bérlakások építését, illetve

hozzájáruljanak a diákok síkirándulással
kapcsolatos kiadásaikhoz.
   Fico beszéde során kitért a szlovákiai
médiára is, amelyet erősen kritizált.
Mint elmondta, a média gyakran valót-
lan képet alkot Szlovákiáról és annak ve-
zetőségéről. „Ebben az országban
eltitkolják a jó híreket és eltúlozzák a
rosszakat” – mondta. Szerinte mindez

olyan emberi tulajdonságoknak köszön-
hető, mint az irigység és az utálat. A kor-
mányfő azt javasolta, hogy az elkövet-
kező időkben beszéljenek többet a jó
dolgokról és a jó emberekről.
   A rendezvényen természetesen részt
vettek a csallóközi falvak képviselői is,
akik között ott volt Miklós Ferenc Szap
község polgármestere is.                   (-)

A közgyűlésen balról Fazekas István (Nyékvárkony), Lukács József (Csiiznyárad) és
Miklós Ferenc (Szap) Képarchívum
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Akik a legjobban főznekAkik a legjobban főznek
2016/3

Gulyásfőző versenyre került sor június
11-én a helyi sportpályán, melyet a
községünkben működő önkéntes tűz-
oltó testület rendezett meg. A ver-
senyre 11 csapat nevezett be, hogy
összemérjék főzési tudásukat. 

A déli órákban már rotyogtak a fino-
mabbnál finomabb gulyások a bográ-
csokban. Miután elkészültek, a három
tagból álló zsűri, Dr. Lukáš Peško,
Méhes Erika és Kovács Béla megkóstolta
és értékelte a csapatok főztjeit. A zsűri a
4 legízletesebb és legfinomabb gulyás ké-
szítőit jutalmazta. Érdemes volt minden
csapatnak a legjobb gulyás elkészítésére
törekednie, hiszen a fődíj egy kis katlan
volt. A főzőversenyt és vele együtt a kis
katlant a csiliznyáradi önkéntes tűzoltók

csapata nyerte meg, a második legjobb
gulyást a helyi vöröskereszt csapata ké-
szítette, ők kisebb konyhai segédeszkö-
zökkel lettek gazdagabbak, míg
harmadik helyen a helyi önkéntes tűzol-
tók együttese végzett. A vigaszdíjat a
Gulyásbetyárok bandája (Lőrincz Ottó,
Lőrincz Tamás, Soós Csaba) szerezte
meg. Minden csapat egy oklevelet is ka-

pott a részvételéért, a zsűri pedig jó ta-
nácsokkal látta el a versenyzőket. A ver-
senyre kilátogatók nemcsak a
gulyásokból kóstolgathattak, hanem őz
és vaddisznó pörköltet, továbbá pecse-
nyét és sült kolbászt is ehettek. Ínyenc-
ség volt nemcsak a gyerekeknek a
különféle töltelékkel elkészített pala-
csinta is. 

   A délután folyamán már Dj Bene ze-
néjére szórakozhattak az érdeklődők,
közben a csiliznyáradi Little Diamond
tánccsoport lépett fel műsorával. A ren-
dezvényen a HÍD párt parlamenti kép-
viselője Csicsai Gábor is tiszteletét tette.
Az Ö.T.T. tagjai köszönetüket fejezik ki
mindazoknak akik támogatásukkal és
segítségükkel hozzájárultak e nap létre-
jöttéhez. A rendezvénynek sajnálatos
módon végül az eső vetett véget késő
este.                                                 (sk)

A győztes nyáradiak Soós Klaudia felvételei

A szapi önkéntesek gulyásfőzői

A helyi Vöröskereszt csapata
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Akikre büszkék vagyunkAkikre büszkék vagyunk
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Május 16-án Nagyme-
gyeren került sor az
immár hagyományos
pünkösdi XI. Nagyme-
gyeri Farkas Jenő szavaló-
versenyre. Az ünnepi
mise után a szervezők és a
megjelentek koszorúzás-
sal tisztelegtek a papköltő
emléke előtt, majd a sza-
valóverseny zajlott,
amelybe idén 18 ver-
senyző kapcsolódott be.
A harmadik helyen köz-
ségünk lakosa Mézes 
Vivien végzett, akinek ez-
úton is gratulálunk az
elért eredményéhez. 

Április 22-én
került sor a
Fö l d  n a p j a
címmel a Csiliz
G y e r e k k l u b
polgári társulás
által meghirde-
tett rajzpályázat
kiértékelésére.
Az első helyen
a helyi Iúsági
k lub  tag ja ,
Zsemlye Zsófia
végzett, akinek
az elismerést
Szabó Júlia a
cs i l iznyáradi
Csiliz Gyerek-
klub PT veze-
tője adta át.

A gyermekek legszebb napjaA gyermekek legszebb napja
Közös gyermeknapi ünnep-
séget szervezett Szap és Csi-
liznyárad Önkormányzata
június 4-én, ahol a szerve-
zők 10 órára várták a gyer-
mekeket, ezúton a csiliz-
nyáradi sportpályára. 

Még mielőtt elkezdődtek
volna a programok hófehér
galambokat reptettek a leve-
gőbe Szakál Gábor csiliznyá-
radi lakos jóvoltából. Beme-
legítésként Csiba Zsolt
zumba-bemutatójával tornáz-
tatott meg kicsiket és nagyo-
kat. Utána honvédelmi
gyakorlaton mérték össze

ügyességüket a gyerekek,
amit akadályokkal nehezítet-
tek meg, mint például kötél-
mászás, célba dobás, leveses-
kanálban való diószállítás és
lufipukkasztás szókirakóban.
A célba érés után a zsűri ösz-
szesítette az időt, és követke-
zett a kiértékelés. Négy
kategóriában indultak ver-
senyzők és minden kategóri-
ából az első három helyezett
oklevelet, érmet és ajándékot
vehetett át. Akik nem dobo-
gós helyen végeztek, ők is
kaptak emléklapot a részvéte-
lükért. Pihenésképpen idő-
sebb Koncz Tibor kápráztatta

el bűvésztrükkjeivel a gyere-
keket, akik nagy figyelemmel
kísérték a mutatványokat. 
A bátrabbak pedig kipróbál-
hatták a lovaglást is, és az ér-
deklődők megtekinthették a
lovasbemutatót. Akit pedig
érdekelt, az csillámtetoválást
is rakathatott magára. Min-
den gyermek ingyen hot-
dogot, kürtöskalácsot, jég-
krémet és üdítőitalt kapott.
Az idén, hogy elégtételt ve-

gyenek a nyáradiak tavalyi ve-
reségükért, kihívták a szapia-
kat kötélhúzásra, és most
meg is nyerték. Délután 2 óra
táján pedig megérkeztek a
nagymegyeri hivatásos tűzol-
tók, akik egy szalmával tele-
rakott roncsautót vágtak szét
és gyújtottak meg, majd a
gyerekek segítségével oltottak
el, ami végül a nagy meleg-
ben egymás öntözésével ért
véget. (dia)
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Sikeres a II.  Szapi HalásznapSikeres a II.  Szapi Halásznap

Sólymos László környezetvédelmi
miniszter is tiszteletét tette

A Megmaradásunkért kultúrcsoport Nemeshodosból Ábrahám ImikeVass Virág

Nagy Iván előadása a halászatról
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Soós Klaudia (13) és Angyal Sándor (5) felvételei

A színjeles szapi tanulók balról jobbra: Vida Evelyn, Vida Zoltán, Zsemlye Zsófia, Sár-
közy György, Miklós Zoltán Csongor, Beke Anna Lili, Horváth Nóra, Vermes Bianka,
köztük Miklós Ferenc polgármester és végül Tovaryš Stanislav. A képről hiányzik: Bar-
talos Richárd Bálint, Lengyel Attila, Vida Eszter, Sárközy Boglárka, Bartalos Enikő,
Vörös Előd, Vörös Boglárka, Udvarhelyi Márk, Neizer Bálint.Kis Grófo koncertjére rengetegen érkeztek

A halászléfőző-verseny győztesei a csiliznyáradi MKP csapata A helyi Vöröskereszt sátrában vércukorszint- és vérnyomásmérés

Négy testvértelepülés polgármestere

Nagy szenzáció volt az arcfestés és az ugrálóvár
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T isztelt  p olgártársak !Tisztelt  p olgártársak ! Vážení  oby vat el ia !Vážení  oby vat el ia !

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

hulladék elszállítására. 

augusztus: 15 (hétfő)
szeptember: 19 (hétfő)

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

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

15. august (pondelok)
19. september (pondelok)

17. október (pondelok)
14. november (pondelok)
19. december (pondelok)

Gyűjtjük:
Üdítős PET flakonokat, samponos, mosószeres flakonokat,
csomagoló fóliát, agrofóliát, reklámtáskákat, törött kerté-
szeti ládákat, műanyag kerti bútorokat, műanyag autó üt-
közőket, alumínium sörös és üdítős dobozokat,
konzervdobozokat, üres festékes dobozokat, tejes, illetve
dzsúszos dobozokat, salátás és joghurtos dobozokat kiöb-
lítve. 

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

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

Dávajte:

PET fliaš, tetrapakov, zlomených záhradníckch dební, plas-

tových záhradníckych nábytkov, plastové nárazníky od aut,

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

šalátové a joghurtové obaly. 

Nedávajte:

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

ných látok.

Neprehliadnite!

Prosíme odstrániť vrchnák PET fliaš, následne ich rozšlia-

pať a v takomto tvare vložiť do vreca. 

Szap község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy elektromos és elekt-
ronikai hulladékgyűjtést tart július 22-én reggel 8 órától délután 4-ig, 
és július 23-án reggel 8 órától 12-ig a helyi községi hivatal udvarán.

Amit gyűjtünk: elhasználódott háztartási gépek, pl. mosógép, hűtő, por-
szívó, számítástechnikai hulladék, elektromos háztartási készülékek, ká-
belek, szórakoztató elektronikai készülékek, pl. TV, rádió, monitor,
számítógép, laptop, továbbá autóakkumulátorok.
Amit nem gyűjtünk: fénycsövek és világítótestek, izzók, villanykörték,
energiatakarékos izzók, szárazelemek.

Fontos, hogy a hűtők és TV-k sértetlenek, egészben legyenek, tehát
nem hiányozhat belőlük a kompresszor, illetve a képcsövek, vagy
bármilyen elektronika.

Obec Sap oznamuje obyvateľom, že v dňoch 22. júla ráno od ôsmej popoludní do štvrtej, a 23. júla ráno od ôsmej do dva-
nástej organizuje zber odpadov elektrických zariadení. Odpady bude možné ukladať do kontajnera, ktorý bude umiestnený
vo dvore obecného úradu.

Do kontajnera bude možné ukladať: práčky, chladničky, vysávače, televízor, rádio, počítače, akumulátory.
Do kontajnera bude zakázané ukladať: svietidlá, žiarovky, batérie, žiarivky.

Je dôležité, aby chladničky a televízory boli v kompletnej stave, musia obsahovať všetky komponenty. 
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2016. január 1-én lépett életbe az új, 
a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
(79/2015 Z.z.). A törvény alapján a vá-
rosok és a községek kötelesek 2016. jú-
liusával az új hulladékgyűjtési és
válogatási rendszert bevezetni, amely szi-
gorúan elválasztja a kevert települési
hulladékot az elkülönítetten gyűjtött te-
lepülési hulladék begyűjtésétől, mint a
műanyag, a papír, az üveg, vagy a fém.
   Mindkét hulladék típus – a kevert és
a válogatott települési hulladék – két kü-
lönböző forrásból lesz finanszírozva. 
A kevert települési hulladék gyűjtésével

és ártalmatlanításával, valamint a kony-
hai hulladék és a biológiailag lebomló
hulladék szelektált gyűjtésével össze-
függő költségek az önkormányzatok fi-
nanszírozzák. A gyűjtéshez, a települési
hulladék csomagolási és nem csomago-
lási frakcióinak utóválogatásához és új-
rahasznosításhoz kötődő költségeket a
gyártók és a gyártói felelősségi rendszer
alapján működő koordináló szervezetek
fogják viselni.
   A városok és községek számára ezért
fontos lesz a kevert települési hulladék
mennyiségének fokozatos csökkentése.

A megoldás egyszerű: minél több újra-
hasznosítható szemét lesz a települési
hulladékból kiszelektálva és értékesítve,
annál kevesebb pénzügyi eszközre lesz a
községnek szüksége a kevert települési
hulladék kezelésére. Tehát érdemes sze-
lektálni. Éppen ezért a községben is fi-
gyeljünk oda az újrahasznosítható
hulladék megfelelő helyre kerülésére. 
A falu közepén található négy üveg-
gyűjtő konténer, melybe kizárólag üve-
get szabad dobni. A műanyag flakonok,
az alumínium és a tetra pack dobozok
elszállítását havonta egyszer a szemét-
szállító cég végzi. Kérjük, figyeljen oda
a környezetére és a bolygóra. Szelektál-
jon!                                                  (–)

Április utolsó napján immár második alkalommal rendezett
közösen majálist községünk önkormányzata, a Csemadok
helyi alapszervezete és a Veterán vendéglő. A rendezvény
este 5 órától a májfa díszítésével és felállításával kezdődött.
A fa kiválasztása és kivágása az idei évben a helyi önkéntes
tűzoltó testület feladata volt. Amíg a gyerekek a fa érkezé-
sére vártak, addig a helyi játszótéren szórakoztak. Miután a
lánglovagok megérkeztek a fával, a jelenlévők percek alatt
feldíszítették azt színes szalagokkal, majd a Veterán ven-
déglő terasza mellé állították fel. Az italról természetesen a
vendéglő, az ételek elkészítéséről pedig községünk lakosai
gondoskodtak. A menü pecsenye volt, amit a helyi sport-
szervezet ajánlott fel, és Knaus Zoltán párjával, Majával ké-
szített el. A második fogás pedig pedig gulyás volt, aminek
elkészítését Soós Csaba vállalta magára. A hangulatot köz-
ségünk lakója Czucz Szilárd, azaz Dj Daren biztosította. 
Az esti órákban néhányan a karaoke-ban is kipróbálták ma-
gukat. Köszönhetően a kellemes időjárásnak a munka ün-
nepe jó hangulatban telt el. (sos)

Új hulladékgazdálkodási törvényÚj hulladékgazdálkodási törvény

Községünkben az idén május első vasárnapja, tehát elseje az
édesanyákról és a nagymamákról szólt. Az önkormányzat és
a Csemadok alapszervezete délután három órától anyák napi
műsort szervezett a kultúrházban. Az ünnepséget a Csema-
dok helyi alelnöke Soós Kinga nyitotta meg ünnepi beszé-
dével, majd a csiliznyáradi óvoda gyerkőcei, és az alapiskola
tanulói ajándékozták meg az édesanyákat, illetve a nagyma-
mákat szavalataikkal és éneklésükkel, akiknek szereplése mo-
solyt csalt a szülők arcára. A kicsik után a Csemadok néhány
tagja lépett fel ünnepi műsorával, kiknek szereplése szintén
meghatotta a szülőket. A szereplések végén minden gyermek
egy szál virággal köszöntötte az édesanyját, illetve a nagy-
mamáját. Még mielőtt mindenki hazatért volna a polgár-
mester is köszöntötte a megjelenteket, utána pedig a
szervezők, Kinga és Eti, szintén egy szál virággal ajándéko-
zott meg minden édesanyát, nagymamát és leendő anyukát.

(dia)

A szapi majálisA szapi majális Anya csak egy vanAnya csak egy van
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ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 
2016. április – június

apríl – jún 2016

ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• id. Kulacs Dezső, 2016. április 25-én, Szap.
• Lőrincz Viola, 2016. május 16-án, Dunaszerdahely.

HÁZASSÁGKÖTéS • UZAVRELI MANžELSTVO:
• Hamar Erik (Szap) – Gróf Anita (Bős), 2016. április
30-án kötöttek házasságot a bősi katolikus templomban.
• Miklós Balázs (Szap) – Mgr. Brezovský Tímea (Bős),
2016. május 28-án kötöttek házasságot a bősi katolikus
templomban.

JUBILÁNSOK • JUBILANTI:
• Bartalos Ilona, 75 éves (januárban)
• Miklós Anna, 95 éves
• Végh Erzsébet, 80 éves
• Bartalos Ilona, 80 éves
• Berki Julianna, 75 éves
• Busánszky Ilona, 70 éves
• Hajzuk István, 75 éves

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2016. 06. 21.ülésprogramja 2016. 06. 21.

1. Megnyitó, program ismertetése
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. Az 1/2016 sz. ÁÉR javaslata a hulladék gazdálkodásról a
község területén
5. II. Halásznap programjának ismertetése, feladatok megbeszélése
6. A nagymegyeri Közös Építészeti Hivatal megszűnése

Tájékoztató az új építésügyi hivatal működéséről
7. Költségvetés alakulása 2016. 5. 31-ig
8. Költségvetés módosítása a 2016-os évre
9. Tájékoztató a 2016-os évre szóló adók és illetékek befizeté-
séről
10. Beszámoló az elbírált projektekről
11. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről 
12. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 
13. Vita
14. Zárszó
A soron következő ülés dátuma: 2016. szeptember 20.

2016/3

! ! !Figyelem!!!!! !Figyelem!!!
Községünk a rászoruló polgárokról való gondoskodás ke-
retén belül bővítette szolgáltatási hálózatát egy szállítószol-
gálat üzemeltetésével. Ezzel is segítve az idősebbeknek,
akiknek a közlekedés problémát okoz, vagy akik nem tud-
nak eljutni például orvoshoz vagy egészségügyi intézmé-
nyekbe a kivizsgálásokra.
   A szállító szolgálatot a községben állandó lakhellyel ren-
delkező lakosok vehetik igénybe. A szállítási szolgáltatást
igénybe vehetik súlyos egészségkárosultak (igazolvánnyal
rendelkezők), továbbá akik orvosi papírral igazolják rászo-
rultságukat a szállításra. A súlyos egészségkárosultságot
szükséges igazolni a  Munka-, Szociális- és Családügyi 
Hivatal határozatával, a szállításra szoruló egészségügyi ál-
lapot esetében pedig igazolást kell kérni az orvostól. 
   A szociális szolgáltatás térítési díját rendelet szabályozza.
   Közelebbi információt a 031/55 49 206-os telefonszá-
mon nyújtunk.

Fűnyírás a községben!Fűnyírás a községben!
Fűnyírás szolgáltatása igényelhető

a helyi községi hivatalban:

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

A töltés elsődleges feladata az árvízvédelem, ezért tilos
azoknak rajta közlekedni, akiknek nincs ott ingatlan-
juk, tehát nincs engedélyük az útszakasz használatára.
Júniustól a Nagyszombati Kerületi Hivatal által enge-
délyezett határozat kizárólag az ingatlantulajdonosok
számára engedélyezi a töltésen való közlekedést, ami
eddig tilos volt, ám a község önkormányzatának ké-
résére a hivatal engedélyezte. 

T i l o sT i l o s
a z  á t j á r á s !a z  á t j á r á s !
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Tolvajok, szélhámosok rettegjetek!Tolvajok, szélhámosok rettegjetek!

2016. 08. 07., 10:30    —     Baka—Szap
2016. 08. 14., 17:30     —     Szap—Csenke
2016. 08. 21., 17:00    —     Pozsonyeperjes—Szap
2016. 08. 28., 17:00    —     Szap—Felsőpatony
2016. 09. 03., 16:00    —     Csákány—Szap
2016. 09. 11., 16:00    —     Balony—Szap
2016. 09. 17., 15:30    —     Szap—Szentmihályfa
2016. 09. 25., 15:30    —     Lúcs—Szap
2016. 10. 02., 14:30    —     Szap—Izsap
2016. 10. 09., 14:30    —     Kisudvarnok—Szap
2016. 10. 16., 14:30    —     Szap—Egyházgelle
2016. 10. 23., 14:00    —     Ekecs-Apácaszakállas—Szap
2016. 10. 29., 14:00    —     Szap—Hegyéte
2016. 11. 06., 10:30    —     Sárosfa—Szap
2016. 11. 13., 13:30    —     Szap—Dióspatony

Indul az őszi pontvadászatIndul az őszi pontvadászat
a VI. ligábana VI. ligában

Tavaly a község területén
felszerelt térfigyelő kamerá-
kat minden bizonnyal töb-
ben kétségekkel fogadták.
Ám mára beigazolódott, ér-
demes volt telepíteni ezeket
az őrszemeket, ugyanis
több esetben a megelőzést
segítették. 

Számtalanszor olvasunk, vagy
hallunk arról a sajtóban, hogy
átverik az időseket, szélhámo-

sok járják az utcákat és pénzt
csalnak ki az öregekből. Sza-
pon is előfordult, hogy idős

lakosainkat szélhámosok hí-
vogatták telefonon, ám min-
den valószínűség szerint a

térfigyelőknek hála, szemé-
lyesen nem jelentek meg a
községben. Tehát a kamerák
telepítésével megelőztük a
bűncselekményeket. Előfor-
dult, hogy eltűnt egy létra is,
de a kameráknak hála megke-
rült, illetve a temetőben is
megszűntek a lopások. 
A tolvajok mára már megta-
nulták, hogy bármit kövesse-
nek is el, megtaláljuk őket a
térfigyelőrendszernek hála. 

Mint azt már többen tud-
ják, hiszen újságunk előző
számában hírt adtunk róla,
újjászerveződött a helyi
Csemadok szervezete. Feb-
ruár 26-án tartották tiszt-
újító közgyűlésüket. 

„Ugyan a kultúra nem veszett
ki a faluból, hiszen a fiatalja-
ink tevékenykedtek, a már-
cius 15-ére is megemlékeztek,
májusfát állítottak és egyéb
kulturális akciókat szerveztek,
csak hát nem tartoztak hiva-
talosan sehova” – meséli Vida
Mária az alapszervezet el-
nöke. Ezért is döntöttek úgy,

hogy életre keltik a szerveze-
tet és a helyi Iúsági csopor-
tot beolvasztják, így a
Csemadok égisze alatt műkö-
dik tovább. 
   Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, akik
hozzájárultak a szervezet felé-
lesztéséhez, mindazoknak,
akik Csemadok-bélyeget vásá-
roltak, ezzel is támogatva a
helyi kultúrát, így összesen
170 tagja lett a helyi Csema-
dok alapszervezetének. Külön
köszönet a szlovák nemzeti-
ségű lakosoknak, hogy ők is
hozzájárultak a sikerhez. Kö-
szönjük mindenkinek!  

(csem)

Köszönet a támogatásértKöszönet a támogatásért

Ebben az évben 2016. május 6-án és 7-én első alkalom-
mal szervezett a szapi önkormányzat lomtalanítást. Úgy
tűnik, a lakosok még nem nagyon tudnak mihez kez-
deni az akcióval, ám így is terjedelmes mennyiségű hul-
ladék, használaton kívüli tárgy és lim-lom került elő a
családi házak pincéjéből, padlásáról, vagy éppen a fé-
szerből. Az első lomtalanítás alkalmával összesen 2,5
tonna szemét gyűlt össze. Köszönjük!

Soós Klaudia felvétele

LL oo mm tt aa ll aa nn íí tt áá ss

A legkisebbek sikereA legkisebbek sikere
A legkisebb labdarúgóink az U13-as bajnokságban a 
17-20. helyért folyó küzdelemben vettek részt, ahol ezüstér-
mesként végeztek. A mérkőzések május 28-án zajlottak. 

Eredmények: 
1. forduló: Jányok–Szap 0:5 (0:3), g.: Csicsai (6.,9.), Nagy G.
(8.), Nagy A. (16), Sárközy (21). 
2. forduló: Csákány–Szap 2:1 (2:0), g.: Sléz (5.), Radic (8.),
illetve Nagy Sz. (14.).
3. forduló: Baka–Szap 1:1 (0:1), g.: Dömény (16.), illetve Bar-
talos Panna Rebeka (3.).

1. Baka             3    2    1     0    7:1    7
2. Szap             3    1    1     1    7:3    4
3. Jányok          3    1    0     2    4:8    3
4. Csákány       3    1    0     2    2:8    3

V é g s ő
tá b -

l á z at
»»»»»»»»»»»»
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Június első szombatja nem minden-
napi nap volt a helyi focicsapat élet-
ében. Ugyanis nemcsak a bajnoki
címet, hanem az idén harmincéves
sportegyesület évfordulóját is ünne-
pelték. A kora esti órákban a környező
településeket elöntötte az eső, de a
szapi bajnokavatót kegyeibe fogadta
az időjárás. 

Az idény utolsó hazai mérkőzésén az
U13-as diákcsapat játékosai kísérték fel
a felnőttcsapatot a pályára. Nagy dicső-
ség volt a kicsik számára, hiszen a jövő-
ben ők is bajnokok szeretnének lenni.
Már az első félidőben a sárrétiekkel
szemben 4:0-ra vezettek a szapiak, a
mérkőzést végül 7:0-ra zárták, s a győ-
zelmet pezsgőfürdővel ünnepelték a pá-
lyán. 

   Ezek után a színpadon Miklós Ferenc
polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
továbbá méltatta az eltelt három évtized
munkáját, majd köszönetet mondott
azoknak, akik ebben az időszakban ve-
zetőként, támogatóként, játékosként
vállaltak szerepet a település focisikerei-
ben. Majd a színpadra szólították a har-
minc évvel ezelőtti sportegyesület
alapítóit, Bartalos Árpádot és Busánszki
Vincét, illetve a korábbi sportelnököt,
Tóth Elemért, akiket a jubileum alkal-
mából emlékplakettel jutalmaztak. Fel-
elevenítették azok nevét is (Miklós Géza,
Bartal Imre, Bartalos Zoltán, Kulacs
Dezső, Sárközy Lajos, Sebő Gáspár,
Vida Zoltán), akik az alapításnál közre-
működtek, de különböző okok miatt
nem voltak jelen a bajnokavatón. 
   Emlékplakettet vehetett át a munkás-

ságáért a jelenlegi
sportelnök Csütör-
töki Tamás, vala-
mint az elmúlt
három év kiváló tel-

jesítményéért a Szapi Futball Klub.
Majd Benovič Árpád a Dunaszerdahelyi
Járási Labdarúgó Szövetség elnöke, és
Fekete Béla alelnöke, valamint a DAC
csapatkapitánya, Straka Gábor adták át
a futballistáknak, a szakmai stáb tagjai-
nak az érmeket, illetve a hazai csapat ka-
pitányának, Csicsay Sándornak a
bajnoki trófeát. Csicsay a gólkirálynak
járó szobrocskát is megkapta, hiszen
ebben az idényben 46 gólt rúgott az el-
lenfelek hálójába. Bajnoki elsőséggel a
járási mezőny legfelsőbb osztályába ju-
tottak, ezzel egyben történelmi sikert is
produkáltak. A csapat tagjait egy hatal-
mas tortával is megajándékozták. 
   A nagyszabású fociünnepet tűzijáték
zárta, az ünnepelni vágyók pedig DJ
Bene zenéjére hajnalig szórakozhattak.
Egy héttel később az idény utolsó mér-
kőzését 1:1-re játszották, ennek ellenére
28 mérkőzésből 21-et győzelemmel, és
csupán 1-et zártak vereséggel. Az idény-
zárón született meg a csapat 100. gólja
is, ami a gólkirály Csicsay Sándor nevé-
hez fűződik. Az utóbbi három idényben
két bajnoki címmel büszkélkedhet a csa-
pat.                                                (lau)

1. SZAP                       28      21      6      1        100:26      69
2. Szentmihályfa       28     18     3     7      69:39       57
3. Felbár                   28     18     4     6      66:27        58
4. Felsőpatony          27     16     4     8      73:44       52
5. Hegyéte                28     14     6     8      88:43       47 
6. Nagyudvarnok      28     16     3     9      66:38       45
7. Alistál (A)            28     15     5     8      85:46        50 
8. Somorja (B)         28     14     4     10    63:59        46
9. Nagypaka             28     11     6     11    77:54       39
10. Nyékvárkony       28     11     3     14    71:82       36
11. Füss                     28     7       4     17    34:63       25
12. Cs.Nádasd           28     6       2     20    30:102     20
13. Patonyrét             28     6       2     20    40:107     20
14. Csilizpatas           28     6       1     21    48:97       19
15. Sárrét                   28     3       2     22    15:99       12
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