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Négy ország, egy nemzet a HalásznaponNégy ország, egy nemzet a Halásznapon

Nagyszabású terstvértelepülési talál-
kozóra került sor július elején Szap
községben. Egy évvel ezelőtt, 2016 áp-
rilisában négy ország négy községe
egy testvértelepülési szerződést írt alá,
melynek egyik legfontosabb pontja,
hogy igyekeznek kihasználni minden
pályázati lehetőséget, amit az Európai
Unió kínál. 

Több mint száz fős küldöttség érkezett
a községbe, méghozzá az ukrajnai Pa-
lágykomoróc, a magyarországi Kamond
és Karakószörcsök, valamint a romániai
Jedd községekből. A találkozó legfőbb
célja az volt, hogy minél jobban meg-
őrizzék a magyar identitásukat, illetve
megismerjék egymást és nemzeteik kul-
túráját. „Minden este kultúrprogrammal
készültünk, hogy ne csak a környék ne-
vezetességeivel ismerkedjenek meg a lá-
togatók, de a szokásainkkal és a

hagyományainkkal is” – mondta Miklós
Ferenc Szap község polgármestere. 
   A vendégeket Bősön szállásolták el, így
minden nap a reggeli után tartalmas
program várta őket. Szerdán megismer-
kedhettek Szap községgel, persze nem
egy képernyőn keresztül, de a saját
maguk szemlélhették meg a falut. 
A program egészen ebédig tartott, majd
ekkor kezdődött el hivatalosan a testvér-
települési találkozó. „Ami bennünket a
leginkább megfogott ezen a napon, az a
nyugodt, csendes falusi környezet, a
szép, rendezett utcák, illetve az itt élő
emberek vendégszeretete” – mondta 
Asbóth Szabolcs Kamond polgármes-
tere.
   A hivatalos kezdés után egy fotókiállí-
tás megnyitójára is sor került, ahol a
megjelent községek állították ki a tele-
pülésükről készült felvételeket. „Ekkor
került sor aztán a községek bemutatá-

sára, amit mi, polgármesterek végez-
tünk. Kivetítőn keresztül képekkel mu-
tattuk be falunkat, az elmúlt időszak
fejlesztéseit” – magyarázta a szapi pol-
gármester. Ezen belül mindenki el-
mondta, milyen fejlesztéseket tudtak
végrehajtani EU-s finanszírozással, így is
segítve, illetve tippet adva egymásnak a
kollégák. „A testvértelepülések találko-
zásainak túl azon, hogy jó társasági ese-
mények, van egy fontos hozadékuk:
tanulhatunk egymástól. Emiatt felettébb
hasznosnak ítélem meg. Nem kell eget
rengető dologra gondolni, hiszen ha
csak egy kis, de frappáns ötletet veszünk
át partnereinktől és azt gyakorlatba ül-
tetjük otthon úgy, hogy jobbá tesszük az
általunk vezetett település lakóinak min-
dennapját, az már gyakorlati hasznot je-
lent a szellemieken is túl. Ilyen ötleteket
a szapi látogatásunk alatt is lejegyeztem,

Folytatás a 2. oldalon
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és igyekszem hasznosítani Jedden” –
mondta Bányai István jeddi polgármes-
ter. 
   A csütörtöki nap sem volt eseményte-
len a látogatók számára, hiszen mindjárt
délelőtt a „Merre tart Európa” elneve-
zésű polgári fórumon vettek részt. 
A szakmai előadásokat a magyarországi
Kamond községből érkezett szakember
tartotta meg. Ám vetélkedő is zajlott,
méghozzá kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt, a „Ki tud többet az Európai Unió-
ról” címmel. 
   Pénteken megtekintették a bősi mene-
külttábort, illetve a vízerőmű gépházát.
A délutáni órákban ismét hasznos elő-
adásokra került sor a szapi kultúrházban,

ahol a bevándorlásról, a szolidaritásról és
az euroszkepticizmusról zajlott vitafó-
rum. Este pedig Nagy Iván etnológus
mutatta be a vendégeknek és a helyi ér-
deklődőknek, milyen is volt a régi dunai
halászat. A vendégekre leginkább a bősi
vízerőmű gyakorolt nagy hatást. „Örül-
tünk, hogy volt lehetőségünk nem csak
Szapot, hanem Bőst is meglátogatni. 
Az erőmű látványa, már csak a méretei
miatt is lenyűgöző volt, nekem többszö-
rösen is, hiszen mérnök vagyok, így nem
csak laikus, hanem szakmai szemmel is
rá tudtam csodálkozni. Ami azonban
igazán nagy benyomást tett rám, az nem
a falak magassága, hanem az építmény
történelme, hiszen az igazán mérlege-

lésre, gondolkodásra és továbbgondo-
lásra késztet” – ecsetelte a jeddi faluve-
zető. „2003-ban jártam először a bősi
vízerőműnél, amely akkor nagy hatást
gyakorolt rám. Az azóta eltelt években
többször is megfordultam ott, így látvá-
nya mára már megszokottá vált szá-
momra. Csoportunk többsége most járt
itt először, nekik hatalmas élmény volt.
Még sokáig fognak arról beszélni, ami-
kor áthajózhattak az erőmű zsilipcsator-
náin” – mesélte mosolyogva a kamondi
polgármester. 
   Szombaton délben kezdetét vette a
szapi Halásznap, melynek egyik fő ese-
ménye a halászléfőző-verseny, amelybe
ebben az évben 16 csapat nevezett be. 
A főzőverseny érdekessége volt még,
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hogy a testvértelepülések által benevezett
csapatok, nem csak halászlét készítettek,
de tájegységük egy-egy jellemző ételét is
megfőzték. „Szerencsére évről évre egyre
nagyobb érdeklődésnek örvend a főző-
verseny, amire az is bizonyíték, hogy
idén 16 csapat nevezett be. Reméljük,
hogy jövőre még többen jönnek majd”
– mondta Miklós Ferenc Szap község
polgármestere. A zsűri a halászlevek
megkóstolása után döntött, persze nem
volt egyszerű, mégis meglett az ered-

mény. A legjobb ételt idén a szapi Jóba-
rátok csapata főzte, a második helyen a
Vad-ászok, a harmadik helyen pedig a
Madridisták csapata végzett. 
   A késő délutáni és az esti órákban az
embereket különböző kultúrprogramok
és fellépők szórakoztatták, a gyerekek-
nek pedig játékok álltak rendelkezé-
sükre. Igaz, az időjárás délután egy
kiadós záporral viccelte meg a szóra-
kozni vágyókat, ám öt órakor újra kisü-
tött a nap, így szó szerint felhőtlenül

szórakozhattak a harmadik szapi Halász-
nap résztvevői. 
   Vasárnap, a találkozó utolsó napján a
látogatók a Dunán egy sétahajózáson ve-
hetettek részt, majd az ebéd elfogyasz-
tása után hazaindultak. „Nagyon örülök
annak, hogy a falu lakossága is megmoz-
dult és nagyban segítették a szervezést.
Illetve sokat tettek még a rendezvény
gördülékeny lebonyolításáért a képvi-
selő-testület nagy része, a helyi nyugdí-
jasok szervezete, a Csemadok helyi
szervezete és természetesen a községi hi-
vatal dolgozói” – húzta alá Miklós 
Ferenc. 
   A találkozó a „Közép-kelet európai te-
lepülések tapasztalatcseréje az Európai
Unióról” megnevezéssel az Európai
Unió támogatásával az Európa a polgá-
rokért program keretében valósulhatott
meg. Hasonló testvértelepülési találko-
zóra augusztus 21-e és 28-a között a ro-
mániai Jedd községben kerül majd sor,
ahova egy busszal a szapiak is meghívást
kaptak. 

                                                   (-dor)

Soós Klaudia felvételei
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A legidősebb tősgyökeres szapiA legidősebb tősgyökeres szapi
Sárközy Lajos a második legidősebb
férfi a faluban, ám a legidősebb a Sza-
pon születettek közül. Nemrégiben
töltötte be a 89. életévét és belelépett
a 90-be. Öt éves volt, mikor az édes-
anyja meghalt. Nem volt egyszerű
élete, mégis szívesen emlékszik vissza. 

A háború alatt Németországba vitték a
leventéket, Sárközy Lajos is köztük volt.
„1945. február 20-án jöttek a hungaris-
ták és elvittek bennünket Győrbe, ott
három napot töltöttünk, majd indul-
tunk Németországba. Lipcsétől nem
messze álltunk meg először, majd nyu-
gatnak indultunk tovább. Gyalog utaz-
tunk, mindig éjszaka, mert nappal a
bombázók miatt veszélyes volt. Voltunk
vagy hatszázan. Majd kétszázan levál-
tunk a többiektől az őrmester pedig csak
sürgetett bennünket: Weiter gehen, los,
los! (Ford.: Gyorsan tovább, gyerünk, gye-
rünk!) De szerencsére senki nem halt
meg közülünk” – idézi fel a németor-
szági eseményeket. A német Hildesheim
mellé egy kis faluba, Eimébe vitték őket,
ahol már magyar katonák is voltak, azok
egyengették a sorsukat. Innen Elze-be
vitték őket tovább, majd Volksburba in-
dultak, az autógyárba. Azt mondták
nekik, 1945 novemberében hazatérhet-
nek. „Indultunk ki az állomás felé, ott
állt a szerelvény, de torlódások voltak
Ausztriában. Végül hatan a saját pénzün-

kön egészen Passauig jöttünk, majd
onnan Dél-Komáromig, onnan vonattal
Nagymegyerig, oda pedig lovaskocsit
küldtek értünk és végül május 6-án ér-
tünk haza” – meséli. Örültek nekik,
mikor megérkeztek, kérdezték, mikor
jönnek a többiek, nagy boldogság volt,
hiszen mindenki hazatért. 
   Ahol most él, ott is született. Már 12
évesen a határt járta, akkor a gyereket
hamar munkára fogták. Kapálni kellett,
libákat, marhákat őrizni. Ma már nem
lehet, akkor a körülmények is mások
voltak. „A dédapám Ócsáról származott,
molnár volt. A nagyapám, az édesapám
és a bátyám is ezt a mesterséget válasz-
totta. Aztán 1947-ben a jeges ár össze-

törte a malmokat és mondhatni ott lett
vége ennek a szakmának itt a környéken
és a családban is” – emlékszik vissza
Lajos bácsi. Gyorsan jött az ár, hirtelen
emelkedett a vízszint, a jégtáblákat pró-
bálták szétlőni, és valamennyire sikerült.
Mivel a malmok eltűntek, Lajos bácsi
nem lett molnár, de talán nem is akart
az lenni. „Asztalos akartam lenni, végül
kőműves lettem. 1946-47-ben Po-
zsonyba mentünk dolgozni, ott tanul-
tam ki a szakmát, majd 1951-ben
végeztem el a szakmunkásképzőt” –
mondja. Folytatta tovább a munkát,
egészen a nyugdíjig dolgozott. 
   Az ötvenes évek elején Szapon megala-
kult a szövetkezet, ekkor már udvarolt a
feleségének is, így inkább itthon maradt,
nem akart visszamenni Pozsonyba.
1954-ben meg is nősült, szapi leányt
vett feleségül. Négy fia született, öt uno-
kája van. 
   Dolgozott a komáromi Hydrostavnál,
de mindig hazatért. Nyugdíjba vonulása
után sem bírt megállni, egy ideig még
vállalt kisebb munkákat, de most már
elfárad, nem bírja úgy mint régen. Szí-
vesen jár a nyugdíjasok teadélutánjaira,
kirándulni már nem nagyon mer. In-
kább pihen, könyvet, újságot vesz a ke-
zébe, a Szapi Hírnököt is minden
alkalommal elolvassa. Az egészsége is
rendben van, néha a vérnyomása rendet-
lenkedik. A kertbe is kimegy azért, meg-
öntözi a veteményest, megeteti a
tyúkokat, nem siet sehova.              

(as)

Sárközy Lajos
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Hála és köszönet az anyánakHála és köszönet az anyának

Nyugdíjasaink aktív életeNyugdíjasaink aktív élete

Az anyák napja világszerte megünnepelt
nap, amelyen az anyaságról emlékezünk
meg. A különböző országokban más és
más napokon ünneplik, községünkben
az idei évben ez a nap május 14-re esett.
A Csemadok helyi alapszervezetének ve-
zetői az alkalomhoz illően, ízlésesen fel-
díszített kultúrházba várták az
édesanyákat és nagymamákat. Az ün-
nepséget Vida Mária nyitotta meg kö-
szöntőjével, ezután a tehetséges balonyi
Kovács Viktória kápráztatta el énektu-
dásával a jelenlévőket. Majd színpadra
léptek a csiliznyáradi alapiskola tanulói,
illetve az óvoda gyerkőcei szavalataikkal
és énekeikkel. A kis ovisok kedves pro-
dukciója minden szülő arcára mosolyt
csalt, és közben büszkén figyelték cseme-
téjüket. 
   Végül a Csemadok tagjai is színpadra
léptek, akik a több hetes próbák ered-
ményét mutatták be. Az ünnepség végén
a  szervezet alelnöke Soós Kinga, és
a község polgármestere is köszöntötte az

édesanyákat, nagymamákat. „Az édes-
anya fáradságot nem ismerve, az éjt nap-
pallá téve őrzi és figyeli gyermeke
minden mozzanatát” – hangsúlyozták a
szónokok. A gyerekek köszönetük és há-
lájuk jeléül egy szál virággal és Lőrincz

Henrietta által készített mézeskalács szí-
vecskével köszönték meg a  törődést
édesanyjuknak és nagymamájuknak. 
Az ünnepség végén a szervezők is meg-
ajándékozták egy szál virággal az anyu-
kákat.                                          (klau)

Az elmaradhatatlan teadélutánok egyike májusban

A szapi nyugdíjasok a járási nyugdíjasszervezet által szervezett júniusi kiránduláson vettek részt Balatonfüreden, ahol a Hotel Annabella
látta őket vendégül. A kiruccanáson egy sétahajókázáson is részt vettek Siófokra, majd a Laci pince borkínálatával oltották szomjukat. 

Kirándulás Komáromban majd a Pati Termálfürdőben júliusban

Az óvodások fellépése Soós Klaudia felvétele
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Takarítsuk ki Szlovákiát!Takarítsuk ki Szlovákiát!

Sólymos László környezet-
védelmi miniszter által
meghirdetett nagytakarítás
a  Nemzetközi Duna Nap
program keretén belül való-
sult meg. A június 24-én
megrendezett nagytakarí-
tásba községünk is bekap-
csolódott. A  felhívás célja
a Duna és a Kis-Duna part-
jának megtisztítása volt.  

Az önkénteseket, akik szá-
mára fontos a tiszta környezet
reggel 8 órára várták a községi
hivatal élé, majd együtt elin-
dulva a Duna-parton gyűjtöt-
ték a hulladékot. A környe-
zetvédelmi minisztérium sze-
metes zsákokat, kesztyűket és
üdítőt biztosított az önkénte-
seknek. A fűben temérdek
szemét hevert, a  Duna-par-
ton megtett mintegy 6 km-es
séta után a régi zsilipnél talál-
kozott a szapi csapat a csiliz-

nyáradiakkal, akik szintén be-
kapcsolódtak az akcióba.
Közben megérkezett a talál-
kozóra a Dunaszerdahelyi Já-
rási Hivatal elöljárója Morvay
György, valamint Hodos és
Egyházkarcsa polgármestere
is. Hamarosan megérkezett
Sólymos László környezetvé-
delmi miniszter is, aki kö-
szöntötte az önkénteseket,
majd köszönetét fejezte ki,
hogy részt vettek a program-
ban. „Ha nem is teljesen, de
valamennyire sikerült meg-
tisztítani a környezetünket” –
hangsúlyozta Sólymos. 
   A  megszólított 60 önkor-
mányzatból Pozsonytól egé-
szen Párkányig 36 település
csatlakozott a felhíváshoz. El-
mondása szerint intenzíven
dolgoznak a hulladékpolitika
módosításán, hogy a jövőben
sem a  Duna-parton, sem
pedig máshol ne kelljen sze-

metet szedni. Miklós Ferenc
polgármester szintén megkö-
szönte a részvételt, hogy sza-
badidejüket feláldozva és
a nagy meleg ellenére eljöt-
tek. Több zsáknyi szemét

gyűlt össze, így tisztább lett a
folyópart. Az összegyűjtött
szemét elszállítását a Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat biz-
tosította.                               
                                     (lau)

A júniusi bizonyítványosztás után került sor Fodor
Margit leköszönő igazgatónő búcsúztató ünnepségére
a csilizradványi kultúrházban, mely során a csilizközi
gyermekekért kifejtett áldozatos pedagógiai munká-
jáért és kiemelkedő tevékenységéért Csilizradvány
község díszpolgárává avatták. Az iskola igazgatói fel-
adatait a továbbiakban Nagy Judit látja el, helyettese
Csicsay Éva lesz.

Díszpolgárrá avattákDíszpolgárrá avatták

Soós Klaudia felvételei
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A legfontosabbak a gyerekekA legfontosabbak a gyerekek
Június 3-án már harmadik alkalom-
mal rendezte meg Szap és Csiliznyá-
rad község önkormányzata közösen
a gyermeknapot, az idei évben közsé-
günkben. Felhőtlen napsütés és színes
programok várták a gyerekeket dél-
előtt 10 órától  a sportpályán. 

Az érkezéskor minden gyermek egy
„Gyereknap 2017” feliratú baseball sap-
kát, világítós karpántot, ingyen étel- és
italjegyet kapott. Még mielőtt elkezdőd-
tek volna a versenyek mindenki egy-egy
lufit engedett fel a levegőbe a „Gyermek
volt minden óriás” című dal után, amit
Beke Anna Lili énekelt. Majd honvé-
delmi gyakorlaton vettek részt az érdek-

lődők, amit különböző akadályokkal
nehezítettek meg, pl. célba dobás, kupa-
kok halászása, zsákban ugrás, és még so-
rolhatnánk. Aki pedig nem versenyzett,
az a kreatív sátorban készíthetett külön-
féle díszeket. 
   Miután minden versenyző célba ért a
szervezőség összesítette az időt, és kiér-
tékelték a versenyt. Négy kategóriában
indultak versenyzők, majd minden ka-
tegóriából az első három helyezett okle-
velet, érmet és ajándékot kapott
ügyességéért. Természetesen, akik nem
dobogós helyen végeztek, ők is kaptak
emléklapot. Ezután egy óra szünet kö-
vetkezett, majd a Szlovák Vöröskereszt
helyi szervezete már az egészségügyi sá-

torban várta a gyerekeket. Itt hivatásos
nővérek tartottak bemutatót arról, mi
a teendő kéz- és lábtörésnél, vérző seb el-
állításánál, valamint hogyan kell elsőse-
gélyt nyújtani. Közben a  különféle
játékokba is be lehetett kapcsolódni, hi-
szen volt talicskázás, vízzel teli lufi- és to-
jásdobálás, de természetesen arcfestés és
csillámtetoválás is várta a gyerekeket.
Eközben megérkeztek a helyi önkéntes
tűzoltó testület tagjai, akiknek bemuta-
tója egymás öntözésével ért véget, amibe
a nagy melegben a gyerekek is bekapcso-
lódtak. Délután 4 órára minden gyerek
elfáradt és hazatért, a sportpálya pedig
még azon az estén a  bajnokavatónak
is helyszínt adott.
                                                       (sk)

Soós Klaudia felvételei
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Gyűjtjük községünk emlékeit !Gyűjtjük községünk emlékeit!
Amennyiben Önnek van otthon régi fotója, újságkivágása, vagy bármilyen 

más dokumentuma, mely hozzájárulna településünk történelmének 
megismeréséhez, kérjük, hozza el nekünk a községi hivatalba, vagy küldje 

el e-mailben a 
szapi.hirnok@obecsap.eu

címre. 
Járuljon hozzá Ön is a község 

történetének megismeréséhez!

ANYAKÖNYvi HÍrEK • SPrávY z mAtriKY 
2017. május – 2017. július

máj 2017 – júl 2017

HázASSágKÖtéS • UzAvrELi mANžELStvo:
• Bc. Dubický Peter – Bc. Holovejová Hajnalka (2017.
július 7., a nagymegyeri városházán kötöttek házasságot)
• Németh Gábor – Nagy Szilvia (2017. július 15., a ba-
lonyi római katolikus templomban kötöttek házasságot)

ÚJSzÜLÖttEK • NAroDiLi SA:
• Bereczky Attila, 2017. július 18., Dunaszerdahely
Szülők: Bereczky Attila, Bereczky Jolán

JUBiLáNSoK • JUBiLANti:

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2017. 06. 20.ülésprogramja 2017. 06. 20.

1. Megnyitó 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. Dokumentumok elfogadása:
• Zárszámadás a 2016-os évre
• Főellenőri vélemény a zárszámadáshoz
• Éves jelentés 2016-ra
5. Költségvetés módosítása a 2017-es évre
6. Temető területének rendezése, bérleti szerződések az egy-
házakkal 
7. Beszámoló az elbírált és a folyamatban lévő projektekről
8. Testvértelepülési találkozó és a „III. Szapi Halásznap” ren-
dezvény szervezőségének felállítása
9. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása 
10. Vita
11. Zárszó

• Zetlová Žofia, 90 éves
• Borka Mária, 75 éves

• Vida Ilona, 75 éves
• Bartalos Katalin, 70 éves
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Fűnyírás és fuvarozásFűnyírás és fuvarozás
a községben!a községben!

Fűnyírás szolgáltatása igényelhető

a helyi községi hivatalban:

Húros kaszával 6 eur / óra

Kis traktorral 9 eur / óra

Fuvarozás kisfurgonnal 10 eur / óra

Értesítjük a lakosságot, hogy
a félreértések elkerülése érde-
kében a szennyvízelszállítás

igénylését minden héten leg-
később szerda délután 16:30-
ig jelentsék be a helyi községi

hivatalban. A későbbi idő-
pontban bejelentett igénylést
csak a következő héten fogják

elvégezni.

Oznamujeme obyvateľom,
že vývoz odpadovej vody zo
žúmp treba objednať každý
týždeň najneskôr v stredu

do 16:30 na miestnom
obecnom úrade. V prípade

neskoršieho oznámenia,
vývoz odpadovej vody zo

žúmp sa uskutoční len na-
sledujúci týždeň.

Néhány alkalommal előfordult már,

hogy kialudt a közvilágítás és nem

működött a hangosbemondó a falu

egy-egy pontján. Ezúton is kérjük 

a lakosokat, az ilyen meghibásodást

jelentsék a községházán, 

hogy orvosolni tudjuk a hibát. 

Jótékonysági ruhagyűjtésJótékonysági ruhagyűjtés
Községünk az idei évben is be-
kapcsolódott a Diakonie Brou-
mov csehországi nonprofit
szervezet által szervezett gyűj-
tésbe. Az akció során rászoruló
családok részére gyűjtöttek jó ál-
lapotban lévő női, férfi, illetve
gyermek téli és nyári ruhákat, ci-
pőket, valamint ágyneműket, tö-
rölközőket, takarókat, párnákat,
játékokat és egyéb feleslegessé
vált ruhaneműket. Községünk
lakosai szívesen bekapcsolódnak
a gyűjtésbe, hiszen szinte min-
den háztartásban van kinőtt vagy
feleslegessé vált ruhadarab, ami-
ket így nem kell kidobni, hanem
másoknak segíthetnek vele.

Reklám
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Irány az V. ligaIrány az V. liga

már a bajnokság vége előtt
tudni lehetett, hogy a szapi
csapat a győztese az Ag
Sport Ligának. Ezért a sza-
piak hazai idényzárója egy-
ben bajnokavató is volt, két
év leforgása alatt már má-
sodszor szerezték meg a baj-
noknak járó trófeát. 

Június 3-án az idény utolsó
hazai mérkőzésén a diák fo-
cicsapat tagjai kísérték fel
a felnőtt csapatot a pályára.
Noha a Szap–Sárosfa elleni
találkozó sok izgalmat nem
tartogatott, az eredmény
végül 7:2 lett. A mérkőzést
követően a színpadon Miklós
Ferenc polgármester és Csü-
törtöki Tamás sportelnök kö-
szöntötte a jelenlévőket és
a bajnokcsapatot. Elmondá-
suk szerint az együttes szor-
galmas és kitartó munká-
jának köszönhetően ünnepel-
hetnek ismét. Továbbá köszö-
netet mondtak a támogatók-

nak, a vezetőség tagjainak, és
mindazoknak akik hozzájá-
rultak a focicsapat sikeréhez.
Ezután egyesével színpadra
szólították a futballistákat, és
a szakmai stáb tagjait, akik-
nek Benovič Árpád a Duna-

szerdahelyi Területi Futball-
szövetség elnöke és Gróf
Árpád az AG Sport Liga fő
támogatója adták át az érme-
ket, valamint a csapat kapitá-
nyának Csicsay Sándornak
a bajnoki trófeát. A bajnoka-

vatón tiszteletét tette Csiliz-
nyárad, Hodos, Egyházkarcsa
és Kulcsod község polgármes-
tere, Rigó Konrád kulturális
államtitkár, valamint a  test-
vértelepülés Kamond község
polgármestere és képviselő-
testülete. 
   A jó hangulatról DJ Adrián
gondoskodott, majd a focira-
jongók háromnegyed kilenc-
től a Bajnokok Ligája döntő
mérkőzését is figyelemmel kí-
sérhették a kivetítőn. A baj-
nokcsapat tagjait két hatal-
mas tortával is megajándé-
kozták, majd a  fociünnepet
tűzijátékkal koronázták meg.
Egy héttel később az idény
utolsó mérkőzését vereséggel
zárta a csapat, ennek ellenére
a 30 mérkőzésből 21 győze-
lem, 5 döntetlen és 4 vereség
született. A  2016/2017-es
idényben összesen 68 gólt
rúgtak a szapiak az ellenfél
hálójába.
                                    (dia)

Benovič Árpád Csicsay Sándornak adja át a kupát

Soós Klaudia felvételei
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U13 :  Végső tábl ázatU13 :  Végső tábl ázat

Az AG Sport liga végeredményeAz AG Sport liga végeredménye

1. Jányok                        3       3      0      0          14:3       9

2. Pozsonyeperjes           3       2      0      1          6:5         6

3. Somorja                     3       1      0      2          8:7         3

4. Jóka                           3       0      0      3          0:13       0

5. Vásárút                       3       2      1      0          6:0         7

6. KFC SzAP 1986       3       1      1       1          2:7          4

7. Dióspatony                3       1      0      2          3:4         3

8. Hodos                        3       1      0      2          6:6         3

9. Nyárasd                      3       3      0      0          13:3       9

10. Baka                         3       2      0      1          9:6         6

11. Hegyéte                    3       1      0      2          5:10       3

12. Tárnok                     3       0      0      3          3:11       0

13. Szentmihályfa           3       3      0      0          9:2         9

14. Izsap                        3       2      0      1          9:6         6

15. Balony                     3       1      0      2          5:4         3

16. Sárosfa                     3       0      0      3          3:14       0

1. Lég                            20     19    1       0       75:10       58

2. KFC SzAP 1986      20     10    3       7        56:41       33

3. Nyékvárkony             20     8      4       8       43:36       28

4. SC Csenke                 20     7      2       11     38:52       23

5. FC Hodos                  20     0      2       18     11:84         2

1. KFC SzAP 1986   30    21    5    4     66:26   68
2. Csenke                   30    21    2    7    77:31   65
3. Pozsonyeperjes       30    19    4    7    78:42   61
4. Balony                   30    20    1    9    84:33   61
5. Egyházgelle            30    15    4    11  54:55   49
6. Diósförgepatony    30    15    3    12  49:34   48
7. Szentmihályfa        30    14    5    11  55:37   47
8. Csákány                 30    15    4    11  65:51   46
9. Baka                      30    14    2    14  64:55   44
10. Felsőpatony          30    13    3    14  42:46   42
11. Kisudvarnok        30    11    8    11  50:46   41
12. Ekecs-A.szakállas  30    10    7    13  60:65   37
13. Lúcs                     30    10    6    14  52:58   36
14. Hegyéte               30    5      5    20  46:83   20
15. Izsap                    30    4      2    24  44:97   14
16. Sárosfa                 30    2      1    27  26:153 4   

U11 :  VÉgső tábl ázatU11 :  VÉgső tábl ázat

24. forduló:
Izsap–Szap 1:2 (1:2), g.: Csápai (24. – 11-esből), ill. Dar-
nai (34.), Csicsay (45.).
25. forduló: 
Szap–Kisudvarnok 1:0 (0:0), g.: Csicsay Sándor (51.).
26. forduló: 
Egyházgelle–Szap 1:0 (1:0), g.: Csölle (17.).
27. forduló:
Szap–Ekecs-Apácaszakállas 3:0 (1:0), g.: Csicsay Sándor
(39., 89.), Végh (82.).
28. forduló:
Hegyéte–Szap 1:3 (0:2), g.: Bögi (61. –11-esből), ill. Csi-
csay Sándor (24., 36., 86.).
29. forduló:
Szap–Sárosfa 7:2 (5:0), g.: Végh (6., 11., 53.), Sebő (15.),
Dékány (16.), Tóth (27.), Csicsay Sándor (60.), ill. Gála
(47. – 11-esből), Laboda (71.).
30. forduló:
Diósförgepatony–Szap 1:0 (1:0), g.: Berceli (25.).

Pezsgőfürdő a sportpályán



már két-három évvel ezelőtt azon
gondolkoztak a sportvezetők és a köz-
ség vezetése, hogyan is lehetne a leg-
többet kihozni a szapi fociból. idén
pedig Szapon és Csiliznyáradon is tör-
ténelmi sikert értek el a csapatok, hi-
szen mindkét községben bajnokavatás
történt, ezért rászánták magukat a
döntésre. Egyesítették a két klubot. 

Nagyon jó a viszony a két falu között,
ezért merült fel újra a két csapat egyesí-
tésének az ötlete a bajnokavatók után.
„Mióta Miklós Ferenc Szapon és Lukács
József Csiliznyáradon polgármester lett,
még jobb lett a viszony a két település
között. Ezt már észre lehetett venni a
legutóbbi választások után, akár a falu-
napokon, a gyereknapon, vagy egyéb
rendezvényeken, hogy a két falu össze-
tart. Ezért jött ismét az összevonás öt-
lete, ami a jövőben nagyban megköny-
nyítené a munkánkat, akár anyagi, vagy
munkamegosztás szempontjából” –

ecseteli Csütörtöki Tamás sportelnök.
Így négy csapattal vág bele a KFC Szap-
Nyárad az 5. liga őszi idényébe, mégpe-
dig a felnőtt csapat mellett itt vannak az
U19, az U15 és az U11-esek. „Csiliznyá-
radon adott volt, hogy a gyerekek az 5.
ligában folytatják tovább, mi pedig nem
akartuk elvenni a mieinktől azt az érzést,
hogy ha egyszer majd öregen visszaem-
lékeznek, ne játszottak volna az 5. ligá-
ban” – mondja Miklós Ferenc Szap
polgármestere. A csiliznyáradiaknak
pedig néhány játékosa kiöregedett az
U19-es csapatból, akiket nem szerettek
volna szélnek engedni. „Az egyesítéssel
biztosítva van számukra, hogy itthon
játszhatnak, ugyanis mindeddig nem
láttunk rá esélyt, hogy összeálljon egy
felnőtt csapatunk, így azonban minden
meg lett oldva” – teszi hozzá Lukács Jó-
zsef Csiliznyárad polgármestere. 
   A cél az, hogy az ifiknél a mezőny első
felében végezni, a felnőtteknél pedig a
tisztes helytállás. „Be kell indulni a baj-

nokságnak, a kezdet mindenképpen
nehéz lesz, de én bízom a csapatokban
és hagyom magam meglepni” – hangsú-
lyozza a sportelnök. A csapat összetartó
magját a helyiek alkotják, a néhány ide-
genlégiós pedig jól érzi magát az együt-
tesben. 
   Az elején biztosan lesznek majd prob-
lémák, de azért van a vezetőség, hogy
közös erővel megoldják őket. Ezért állt
össze olyan emberekből, akik együtt
tudnak dolgozni. „Persze minden kezdet
nehéz, de azért dolgozunk, hogy sikere-
sek legyünk és mindenképpen hosszú-
távra tervezzük ezt az egyesülést” – zárja
a beszélgetést Mikós Ferenc. 
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egyesültek a két falu csapataiegyesültek a két falu csapatai

A vezetőség tagjai:
Elnök – Csütörtöki Tamás
Alelnök – Sándor Mátyás
további tagok: 
Miklós Ferenc, Lukács József, Nagy
Károly, Vida Béla és Lázár Csaba. 


