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Szap a fejlődés útját járjaSzap a fejlődés útját járja

Az általános vélekedés szerint a kisebb
községek nem tudnak olyan mérték-
ben fejlődni, fejleszteni, mint a na-
gyobbak. Erre a legjobb ellenpélda
Szap község, mely az elmúlt pár év
során hatalmas változásokon esett át.
Ezekről beszélgettünk Miklós Ferenc
polgármesterrel.

Honnan veszi a község vezetése a fej-
lesztésekhez az anyagi forrásokat?
Miből tud gazdálkodni a szapi önkor-
mányzat?
• Szem előtt kell tartani azon tényező-
ket, hogy az alig 500 lelket számláló falu
költségvetésének nagy részét a Szlovák
államtól kapott részarányos adók, a helyi
adók és illetékek, valamint a sikeresen
megpályázott támogatások teszik ki.
Szlovákiában az összes város és község
a  lakosság számához képest részesül
az  államtól pénzforrásokban, amit az
adott település fenntartására és fejleszté-

sére fordíthat. A község kasszájában be-
folyó helyi adók és illetékek nagyságát
törvény írja elő. Jelen esetben Szapon
ezek a pénzforrások jelentik a fenntar-
tást. 

Miből van még bevétele, fejlesztésre
felhasználható pénze a községnek?
• Fontos megjegyezni, hogy  kataszte-
rünk a maga 1243 hektárával a lakosság
számához képest nem számít kicsinek,
ám sajnos az új Duna-meder és az árte-
rek ebből 400 hektárt tesznek ki, amire
törvény értelmében nem róható ki adó.
Ez persze megmutatkozik a helyi adóbe-
vételeken is. A fent említett anyagiak
épphogy elégnek bizonyulnak a  falu
működésére, a fejlesztéseket pedig más
pénzforrásokból kell megoldani. Mivel
saját termőföldekkel nem rendelkezik
a község, ezért bérletekből valamint saját
termelésből, termesztésből sem tudunk
pénzforráshoz jutni.  

Tehát nem marad más, csak a pályá-
zati lehetőségek kihasználása…
• Prioritásnak tartja a község vezetősége
is, hogy szinte az összes pályázati lehető-
ségre reagáljon, ahogy mindig mondom,
ha fejlődni akarunk, nekünk más lehe-
tőségünk nincs, csak az, hogy „pályá-
zunk, pályázunk és pályázunk”.

Ki dolgozza ki ezeket a beadványokat? 
• A legtöbb esetben mi magunk dolgoz-
zuk ki a pályázatokat és tervdokumentá-
ciókat, hogy ezzel se terheljük a község
költségvetését. Az EU-s, valamint a szlo-
vák és magyar kormány által kiírt pályá-
zatoknál figyelembe kell venni az adott
lehetőségeket. Szap község önkormány-
zata az elmúlt három évben több sikeres
beadvány befejezésével és lebonyolításával
büszkélkedhet. Továbbá több pályáza-
tunk elbírálás alatt van, kiértékelésüket
türelmesen ki kell várnunk.

Folytatás a 6. oldalon
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Zsemlye Zsófi színes világaZsemlye Zsófi színes világa

Visszatekintés a megyei választásokraVisszatekintés a megyei választásokra

A kilenc éves Zsemlye Zsófia
már óvodás kora óta szívesen
rajzol, tetszenek neki a minél
színpompásabb alkotások. 
Az elmúlt évek során beneve-
zett már több rajzversenyre,
melyekről három alkalommal
első-, második-, illetve közön-
ségdíjat hozott haza. Leg-
utóbb a 2017 végén a Csiliz
Gyerekklub által meghirdetett
rajzpályázatra küldte el alko-
tását. A versenyen a magyar
népmesék volt a téma, melyre

Zsófia egy A3-as méretű alko-
tással készült hetekig. 
   A rajzok kiértékelése 2017.
december 8-án a csilizradvá-
nyi kultúrházban történt, ahol
az érdeklődők megtekinthet-
ték a beérkezett alkotásokat és
egy rövid kultúrműsor után
azt is megtudhatták, a zsűri
szerint, melyek lettek a legjob-
bak. Zsófi a 6-9 évesek kate-
góriájában első helyezést ért
el, amire nagyon büszkék va-
gyunk. 

Eredmények / V&sledky
Nagyszombat megye 

Trnavsk& kraj 
Dunaszerdahelyi j. 
Okres Dun. Streda Szap/ Sap

Szavazatok 
Hlasovalo

Százalék 
Percento

Szavazatok 
Hlasovalo

Százalék 
Percento

Szavazatok 
Hlasovalo

Százalék 
Percento

1. Berényi József  (MKP-SMK) 19!414 17,14% 12398 56,73% 77 68,14%

2. Jaroslav Cehlárik (Függ. / NEKA) 2000 1,76% 187 0,85% 0 0%

3. Tibor Miku% (Függ. / NEKA) 34!601 30,55% 1825 8,35% 4 3,53%

4. Márius Novák (NP) 2268 2,00% 147 0,67% 1 0,88%

5. Rigó Konrád (Most-Híd) 6362 5,61% 4879 22,32% 30 26,54%

6. Jozef  Viskupič (KDH, OKS, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena 
zdola, DÚ)

48!584 42,90% 2415 11,05% 1 0,88%

Igaz, hogy a tavaly november 4-én le-
zajlott megyei választások eredményei
már rég ismertek, azt azért nézzük meg,
hogy szavaztak a szapiak. Tudjuk, hogy
a megyeelnök Jozef Viskupič lett, aki az
eddig regnáló Tibor Mikušt váltotta a
„megyetrónon”. A megyében a szavaza-
tok alapján úgy tűnt, az embereknek
elég volt Mikuš „uralkodása”, ugyanis
az őrá leadott 34 601 szavazatot a Vis-
kupičra leadott voksok száma nagyban
megfejelte (48 584). Berényi megyei
szinten 19 414 szavazatot zsebelt be, a
másik magyar jelölt, Rigó Konrád 6362
„ikszet” tudhat magáénak. 
   A szapiak Berényi Józsefnek szavaztak
bizalmat a leadott 77 vokssal. A máso-
dik Rigó Konrád lett, aki a helyiektől
30 karikát kapott. A volt megyeelnök 4,
az új megyefőnök pedig mindössze egy
voksot tett zsebre. 
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Szinte minden hónapra jutottSzinte minden hónapra jutott
egy rendezvényegy rendezvény

Szinte minden hónapban legalább egy
megmozdulása volt a szapi Csemadok
szervezetének a 2017-es esztendőben
– mindezekről az évzáró gyűlésen szá-
moltak be a szervezet vezetői. 

A gyűlést a helyi Csemadok-elnök, Vida
Mária nyitotta meg, majd Soós Kinga
alelnök tartotta meg beszámolóját a ta-
valyi év eseményeiről. Elmondta, hogy
az előző esztendőt februárban farsangi
mulatsággal kezdték, majd a márciusi
forradalomra emlékeztek, később Zsem-
lye Eti szervezésében immár második al-
kalommal valósulhatott meg a
községben Banyabál. Természetesen hús-
vét közeledtével náluk sem maradhatott
el a Húsvétváró, majd április végén a
majális rendezvénye sem. Szintén május-
ban a községi hivatallal közösen szervez-
ték meg az Anyák napját, majd június
elején a gyereknapot közösen a szomszé-
dos Csiliznyárad községgel. Júliusban
került megrendezésre a III. Szapi Ha-
lásznap, aminek szervezésében és lebo-
nyolításában a helyi Csemadok aktív
tagjai is nagyban kivették a részüket.
Még ebben a hónapban a vezetők az
egész évben a rendezvényeken szereplő
fiatalokat egy kirándulással jutalmazták
meg, méghozzá az ausztriai Family
Parkba. 
   Egy rövidebb pihenő után október
végén rendezték meg az immár hagyo-
mányossá vált Tökös napot és Hallowe-

ent a helyi kultúrházban, majd novem-
berben a nyugdíjasnapon léptek fel a fi-
atal csemadokosok. Az év vége is
mozgalmas volt a szervezet számára, hi-
szen december elején rendezték meg a
Mikulásvárót, majd néhány héttel ké-
sőbb a karácsonyi ünnepséget. A szerve-
zet sikeresen pályázott a Bethlen Gábor
Alaphoz, ahonnan 200 ezer forintot
kaptak. A pénzt a hangtechnika moder-
nizálására fordították. 

   Az évzáróra meghívást kaptak a járási
vezetőség tagjai is. „Köszönetet kell
mondanom a szapi szervezet egész éves
munkájáért, hiszen úgy látom, hogy a
Csemadok ebben a községben is teljesíti
a küldetését, ami közel 70 éve ugyanaz,
mégpedig, hogy egyesítse és erősítse a
magyarságot” – mondta el Sátor Zoltán
járási Csemadok-elnök. Kiemelte, örül-
nek, hogy a községi szervezeteket az ön-
kormányzatok is támogatják, hiszen
nélkülük nehezebb dolguk lenne. El-
mondta azt is, hogy a Dunaszerdahelyi
járásban található 67 településen, mely-
nek zömén többségben vannak a magya-
rok, összesen 38 Csemadok-szervezet
található, amit elszomorítónak tart. 
   A gyűlés végén Vida Mária elnöknő
megköszönte két leköszönő vezetőségi
tagnak a munkáját, illetve köszönetet
mondott Vörös Piroskának is, aki évti-
zedeken keresztül ápolta a kultúrát a
községben. A leköszönő vezetőségi tagok
helyett egy, Mézes Vivien vállalta a tiszt-
séget. 

Vida Mária (balról) helyi Csemadok-elnök és Vörös Piroska
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Hatvan éves a szapi könyvtárHatvan éves a szapi könyvtár
Jelenleg a templomhoz tartózó épület-
ben, a posta mögött üzemel a Szapi
Könyvtár, mely 1958-ban nyitotta
meg először ajtaját az olvasásra szom-
jazó helyiek előtt. Ma 4210 kötetet
tartanak itt számon. Az olvasóközön-
ség azonban egyre kisebb… 

A könyvtárat jelenleg Esztergályos Zsu-
zsa néni vezeti, aki tavaly ősszel ünne-
pelte ezen funkciójának tizedik
évfordulóját, ugyanis 2007. október 19-
én vette át ezt a tisztséget. Abban szinte
azonnal meg is egyezünk, hogy a falusi
könyvtárak halálra vannak ítélve… de
talán nem is biztos, hogy csak a falusi
könyvtárak, de talán az olvasás maga.
Bár, már sokan és sokszor temették az
irodalmat, talán mégsem annyira ször-
nyű a helyzet. Vagyis bízunk benne,
hogy nincs igazunk. 
   Péntek délután valamivel két óra után
a Szapi Könyvtárban ülünk. A könyves-
polcok tömve mindenféle kiadványok-
kal, legtöbbjükön már érezni az olvasás
illatát. Akadnak kötetek még a kezdetek-
ből is, amikor az intézmény iskolai
könyvtárként működött, ugyanis a kez-
detekkor a templom helyén iskola mű-
ködött, ahol pedig most ülünk, ott a
tanítólakás kapott helyet. Később az is-
kolát elköltöztették és az óvoda kapott
itt helyet. Mellette volt egy szertár, ott
működött a könyvtár a járási könyvtár
felügyelete alatt 1958. január 10-étől.
„Az első könyvtáros Miklós Éva volt, aki
tizenévesen kapta ezt a tisztséget. Ekkor
157 könyvet találhattak az olvasók itt,
melyek javarészt mesekönyvek voltak.
Akkoriban nem igen volt más kiadvány.
Tehát idén pont hatvan éve lett nyilvá-
nos könyvtár” – meséli Zsuzsa néni. 
   A szertárt csakhamar kinőtte az intéz-
mény, így megoldást kellett találni erre
a problémára. Ekkor szabadult fel a ta-
nítólakás, így a könyveket ide költöztet-
ték negyven évvel ezelőtt, 1978-ban.
„Ekkor még mindig Miklós Éva volt a
könyvtáros, aki ezt a tisztséget 1991. no-
vember 13-án adta át Busánszky Sarol-
tának. Ekkor a könyvtárban 4820 kötet
volt, majd jött a kiselejtezés. Nagyon sok

könyvet likvidáltak, sajnos számszerű
adat nem maradt fenn arról, pontosan
mennyit” – magyarázza. 
   Busánszky Sarolta után még ketten ve-
zették a könyvtárat, Horváth Judit és
Gaál Henrietta, majd Esztergályos Zsu-
zsanna 2007-ben vette át a tisztséget.
„Azon a nyáron még apróbb felújításo-
kat végeztek, új padlózatot kapott a he-
lyiség és kifestettek. Persze az összes
könyvet kivittük a folyosóra, hogy a
munkálatok ideje alatt ne legyenek
útban és ne essen bajuk, majd mindent
visszatettünk a helyére. Úgyhogy az
egész nyarunk arra ment rá, hogy ezt
rendbe tettük, majd októberben nyitot-
tunk meg” – meséli Zsuzsa néni. Jelen-
leg 59 tagja van a szapi könyvtárnak,
persze ezek közül csak nagyon kevesen
látogatják rendszeresen. „Van olyan pén-
tek, hogy nem jön senki” – mondja a
könyvtáros keserűen. Vagy nagyon fia-
talok a látogatók, vagy nagyon idősek, a
középkorosztály nem jár szinte egyálta-
lán. Az iskolások, akik 14-en vannak be-
iratkozva, leggyakrabban mesekönyve-
ket választanak, vagy a kötelező olvas-
mányokat kölcsönzik ki. Aztán akadnak
olyanok, akik kedvtelésből választanak
maguknak olvasnivalót hétről hétre. 

Persze belőlük van a legkevesebb. De
szerencsére minden év elején új könyv-
csomagot vásárol az intézmény, 100
euró értékben érkeznek új kiadványok,
így mindig akad némi újdonság a meg-
sárgult lapú könyvek között. Aztán volt
már arra is példa, hogy ajándékba kap-
tak könyveket. Jó szándék vezérelte az
adakozót, inkább az idős rokon halála
után nem tudták tárolni a sok könyvet. 
   Nincs tagdíj és nincs határidő. A Szapi
Könyvtárba bárki beiratkozhat, kölcsö-
nözhet és művelődhet. Nincsenek olyan
szigorú szabályok, mint a városi könyv-
tárakban, s eddig úgy tűnik, senki nem
él vissza a könyvtáros bizalmával,
ugyanis a legutóbbi leltár alkalmával
(ami csak minden negyedik évben való-
sul meg) hiánytalannak bizonyult a
könyvállomány. „Szívesen látok min-
denkit, aki olvasni akar, vagy csak érdek-
lődik a könyvek iránt, minden pénteken
délután kettőtől négyig” – biztatja a fa-
lusiakat Zsuzsa néni. 
   Úgyhogy kalandra fel szapiak, hiszen
a könyvtár ajtaja minden péntek délután
nyitva áll az olvasásra éhes emberek
előtt.                                                    
                                                       (as)
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Mozgalmas évet értékeltek Mozgalmas évet értékeltek 
a helyi vöröskereszteseka helyi vöröskeresztesek

AnkétAnkét: Tett újévi fogadalmat?: Tett újévi fogadalmat?

A Szlovák Vöröskereszt szapi alapszer-
vezetének évzáró gyűlését Beke Adél
elnöknő nyitotta meg, majd Vida Edit
jegyzőkönyvvezető számolt be a tava-
lyi év legfontosabb történéseiről.
Ezekből pedig akadt számos. 

A 2017-es évben a helyi szervezet har-
madik alkalommal rendezett véradást
márciusban a helyi kultúrházban, ahol
számos véradó vett részt a községből, il-
letve a környező falvakból is. Tavasszal,
a szervezet elnöknője, Beke Adél a Szlo-
vák Vöröskereszt járási kongresszusán
köszönő levelet és emlékérmet vehetett
át kiemelkedő teljesítményéért és tevé-
kenységéért. 
   Szap és Csiliznyárad község közös
gyermeknapján is részt vett a szervezet,
ahol helyi nővérkék tartottak elsősegély-
bemutatót a gyermekeknek. Júliusban
a III. Szapi Halásznapon egészségsátor-
ral voltak jelen, ahol testsúly-, vérnyo-
más-, vércukorszintmérésére, illetve
vércsoport meghatározására volt lehető-
ség.
  Tavaly nyáron első ízben szerveztek ki-

rándulást Balatonfüredre, ami iránt nagy
volt az érdeklődés. De bekapcsolódtak
a  Szlovák Vöröskereszt és a Kaufland
közös akciójába is, melynek során szoci-
álisan rászoruló családoknak nyújtottak

támogatást élelmiszercsomag formájá-
ban. Ezúttal Szapon két család részesül-
hetett ilyen segítségben. 
   Mint minden novemberben, tavaly is
Dunaszerdahelyen került megrendezésre
a járási véradók kiértékelése, itt a szapi
szervezet két tagja, id. Beke Tibor
(aranyfokozat – 40 alkalommal adott
vért) és Zsemlye Etela (ezüstfokozat –
20 alkalommal adott vért) vehették át a
Janský-emlékérmet. A szapi évzárón a
helyi szervezet is köszöntötte véradóit, 

a már említettek mellett a bronzfoko-
zatra érdemeseket is, Dubický Petert és
Lőrincz Tamást, akik 10 alkalommal
adtak vért. Önzetlen segítségüket az est
végén meg is köszönték nekik. 
   A szapi vöröskereszt szervezete az évet
Katalin-bállal zárta. A 2018-as eszten-
dőre is számos tervük van már, ezek
közül a legközelebbi a március 4-én va-
sárnap megrendezésre kerülő önkénes
véradás lesz a helyi kultúrházban. 
                                                       (kl)

Beke Adél elnöknő (balról) és a véradók: id. Beke Tibor, Zsemlye Etela, Dubický Peter

Erdős Olga
Nem szokásom
újévi fogadalmat
tenni, inkább ál-
landóan odafigye-
lek arra, mit eszek,
hogy egészségesen
táplálkozzam. Fo-
lyamatosan ügye-
lek az egész-

ségemre, így talán nincs is szükségem
ilyen magamnak tett ígéretekre. Nem
foglalkozom ilyen dolgokkal, de a csa-
ládban sincs senki, aki újévi fogadalmat
tenne. 

Mézes Vivien
Nincs újévi foga-
dalom, nem hiszek
benne. Édesanyám
fogadta meg már
többször, hogy ke-
vesebbet dohány-
zik majd, de nem
nagyon tudja be-
tartani. Ezen kívül

a környezetemben másról sem tudok, aki
szilveszterkor ilyen nagy elhatározásokra
jut. Vannak persze olyanok, akik elhatá-
rozzák, nem káromkodnak többé, persze
nem sikerül megtartaniuk ezt. 

Vörös László
Úgyis minden úgy
lesz, ahogy lesz,
nem teszek foga-
dalmakat szilvesz-
terkor. Már meg-
fogadtam magam-
nak, hogy próbá-
lok az étkezésre
odafigyelni, keve-

sebb kenyeret eszek, kevesebb sört iszok,
mert az is hizlal, és nem is a legjobb a
szervezetemnek, de ezeket nem újévkor
fogadtam meg magamnak.
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Hogy értékelné a tavalyi, a 2017-es
évet?
• Tevékeny évet tudhatunk magunk mö-
gött, ami látszik a falun, a szervezetek ki-
váló működésén, illetve a közösség
összetartásán is. Míg 2016-ban 30 pá-
lyázatból 15 volt sikeres, úgy 2017-ben
a szintén 30 beadványból 20-at bíráltak
el sikeresnek az állami szervek, ami azt
jelenti, hogy átlagban havonta két és fél
pályázati kiírásra reagáltunk. 

Melyek voltak ezek a sikeres pályáza-
tok?
• Ide tartozik például a Nagyszombat
megye által jóváhagyott támogatás ren-
dezvényszervezésére és eszközök vásárlá-
sára (nyugdíjasok kirándulása Komá-
romba és Patra, III. Szapi Halásznap,
véradás, gyereknap, sportszerek vásárlása
a sportszervezetnek), a  Szlovák kor-
mányhivatal támogatása rendezvény-
szervezésére (III. Halásznap), az Európa
a  polgárokért beadványunkra jóváha-
gyott anyagi segítség a Testvértelepülési
találkozó megszervezésére, a Bethlen
Gábor Alap által jóváírt támogatás ren-
dezvények megrendezésére, valamint
munkaeszközök vásárlására és fejleszté-

sekre. Szintén a Bethlen Gábor Alap se-
gítségével tudtuk felújítani a községben
levő I. és II. világháborús emlékművet,
a Szlovák pénzügyminisztérium kiírásán
pedig a focipályán levő öltözők felújítá-
sára kaptunk pénzt. A szociális minisz-
térium pályázatán nyert összeget a
Nappali ellátást biztosító központ fenn-
tartására, a községben működő gondozó
szolgálatban dolgozók béreinek kifizeté-
sére, a gondozók és gondozottak részére
egy Dacia Dokker személyautó vásárlá-
sára fordítottuk. A  Dunaszerdahelyi
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
támogatását a községben dolgozó köz-
munkások béreire, az Országos Önkén-
tes Tűzoltószervezet támogatását a helyi
önkéntes tűzöltó testület szívómotorjá-
nak felújítására költöttük. A Környezet-
védelmi Alap egy újabb illegális
szemétlerakat felszámolására biztosította
az anyagiakat, valamint sikeresek vol-
tunk a Nagyszombat megye által kiírt
kerékpárút építését célzó pályázaton is,
mely a csiliznyáradi és szapi községi hi-
vatalt köti össze…

A bicikliút megépítésére már régóta
várt a község?
• A Csilizközi mikrorégiós társuláson ke-
resztül már hosszabb ideje nem volt le-

hetőség pályázni, pedig a 2015-ös évben
a Nyugat-Szlovákiai Vízművek vízveze-
tékcseréje és az egyben felújított járda-
szakasz beruházása után rögtön
belekezdtünk a bicikliutas projekt átdol-
gozásába és építkezési engedélyének ki-
adásába, hogy amint lehetőség nyílik
akkor tudjunk pályázni. Ez 2017-ben
meg is hozta a gyümölcsét egy újabb jár-
daszakasz felújítását sikerült realizálni.
Itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy
nagyon jó a viszony a régió polgármes-
tereivel, Nagyszombat megye vezetősé-
gével, a minisztériumokkal, a  Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat vezetőivel,
a Dunaszerdahelyi Munka, Szociális- és
Családügyi Hivatal dolgozóival, a Csi-
lizköz mezőgazdasági szövetkezet veze-
tőségével és a  helyi kisvállalkozókkal
egyaránt. Ezen szervek és cégek nagyon
sok alkalommal segítették és segítik
a községet.

A község önkormányzatát a lakosok is
segítik. Milyen támogatásra számíthat
tőlük?
• A 2017-es évben is számos támogatás-
nak örvendezhetett az önkormányzat ál-
landó és átmeneti lakhellyel rendelkező
lakosaitól, volt aki kisebb pénzösszeggel,
volt aki technikával (kisfurgon, fűnyíró),

Szap a fejlődés útját járjaSzap a fejlődés útját járja
Folytatás az 1. oldalról
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és sokan kétkezi munkájukkal támogat-
ták a községet. Szeretném kifejezni kö-
szönetemet azoknak, akik hozzájárulnak
a község fejlődéséhez.

Télen zajlott a szociális tűzifa-prog-
ram. Erről mit kell tudni?
• Két évvel ezelőtt, 2016-ban a temető
mögötti illegális szemétlerakat felszámo-
lása során az öreg fákat kivágtuk, és így
sikerült kedvezményes áron tűzifát biz-
tosítani 31 háztartásnak, amelyet igazsá-
gon osztottunk szét az igénylők között.

A községi szervezetek is aktívak, sőt,
egyre aktívabbak, s ily módon ők is
előbbre tudják vinni a községet, a kö-
zösséget. 
• Az ő munkájuk is nagyban segíti a köz-
ség fejlődését és a közösség összetartását.
Szervezeteink vezetősége töretlenül dol-
gozik azon, hogy minden generáció
megtalálja a számára érdekes szórakozási
lehetőséget, és mindenkinek örömet
okozzon a közösségi élet. A nyugdíjasok
összefogása, a gyerekekkel való foglalko-
zás, a sporttevékenységek, a kultúra ápo-
lása, a jótékonyság, az önkéntesség, ezek
mind-mind nagy örömömre jelen van-
nak az elmúlt pár évben a községben.
Egyes szervezetek vezetőségének mun-
kája sokszor láthatatlan, pedig rendezvé-
nyeik megszervezése rengeteg munkával
és áldozattal jár. Ezt az önzetlen és kö-
zösségi munkát ahányszor csak lehet, ki
kell emelni, hiszen ezek a vezetők a kö-

zösség összetartó erejét képezik. Ezért az
önkormányzat amiben csak tudja, lehet
az fizikai vagy pénzbeli támogatás, segíti
a szervezetek működését a lehetséges ke-
retek között.

A múlt évben egy nagyszabású rendez-
vényre is sor került a községben, még-
hozzá a testvértelepülési találkozóra.
Mennyire fontosak ezek a kapcsola-
tok?
• A határon átnyúló baráti kapcsolatok
kialakítására és ápolására nagy hangsúlyt
fektet a község vezetősége és lakossága.
Számos rendezvény igazolja, hogy szé-
pen alakulnak a  baráti kapcsolatok

a magyarországi, a kárpátaljai és erdélyi
testvértelepülésekkel. A testvérfaluk pol-
gármesterei számára ez egy kiváló vissza-
jelzés arról, hogy az emberek értékelik és
kihasználják a testvértelepülési szerződés
által adott lehetőségeket, legyen az ki-
rándulás az egyes országokba, sportren-
dezvény, vagy kulturális esemény.

Azon kívül, hogy minden pályázati le-
hetőséget igyekeznek kihasználni, mi-
lyen tervekkel vágnak neki a 2018-as
esztendőnek?
• Nagyon nagy szükség van a községben
építkezési telkek kialakítására és lakások
építésre, hogy biztosítsuk a lakosságnak
a lehetőséget ahhoz, hogy itthon teremt-
senek családi fészket és ezzel megakadá-
lyozzuk a fiatalok elvándorlását. Ezen
jelenleg is gőzerővel dolgozunk és remél-
hetőleg még a 2018-as év folyamán po-
zitív eredményekről számolhatunk be.
Ebben az évben immár 4. alkalommal
kerül megrendezésre a Szapi Halásznap,
mely gasztronómiai és kulturális rendez-
vény évről évre színes programokkal
várja a lakókat és a községbe látogatókat
egyaránt. A  fent elmondott eredmé-
nyekre méltán lehetünk büszkék és egy-
ben tudjuk, hogy még nagyon sok
munka áll előttünk, amit az adott lehe-
tőségek kihasználásával meg szeretnénk
valósítani, hogy ez a Duna-menti kis-
község rendezett és élhető feltételeket
biztosítson a lakosainak.                       
                                                        AS
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Mozgalmas évvége a községbenMozgalmas évvége a községben
Ahogy az az utóbbi években már
szokássá vált, községünkben is
megrendezésre került a karácsonyi
ünnepség december 22-én. Este 6
órára volt hivatalos a lakosság a
helyi kultúrházba, miközben
a hangosbemondóból karácsonyi
dallamok szóltak, hogy még na-
gyobb ünnepi hangulatban indul-
janak el otthonról az érdeklődők.
Érkezéskor az alkalomhoz illően
feldíszített terem várta a szapiakat.
A helyi  Csemadok alelnöknője
Soós Kinga nyitotta meg az ün-
nepséget, majd a közönség megtekinthette a község gyermekeinek műsorát, akik szavalattal, tánccal, énekkel, gitárzenével
léptek fel. A szépen feldíszített karácsonyfa alatt, amit Vörös Piroska ajánlott fel, ajándék várta a gyerekeket szereplésükért.
A polgármester ünnepi beszéde után a községi hivatal alkalmazottai forralt borral és alkoholmentes punccsal kedveskedtek.
A jelenlévők így együtt hangolódhattak a közelgő ünnepre.

A Szlovák Vöröskereszt helyi szer-
vezetének jótékonysági báljára
2017. november 25-én került sor
a helyi  kultúrházban. Igaz a  bál
kevés érdeklődőt vonzott, ennek
ellenére jó hangulatban telt. Erről
pedig a Dancing zenekar mellett
a  meglepetés vendégek, Ladacsi
Mónika és Hetényi Gergő gon-
doskodott. Majd kisorsolták a fel-
ajánlott több mint 50 tombolát,
a bál pedig a hajnali órákban ért
véget.

December 5-én minden gyermekhez ellátogat a Mi-
kulás, nem történt ez másképp községünkben sem.
A  Csemadok helyi szervezete és a  község önkor-
mányzata Mikulásváró estre várta nemcsak a gyere-
keket, de a szüleiket is. A helyi hangosbemondóból
a hangulathoz kapcsolódó dalok szóltak. Az ünnep-
ségre meghívást kapott Petőcz Petra és Kovács Bar-
bara is, akik a Mikulás érkezéséig az „Add tovább”
címet viselő karácsonyi koncertjükkel lepték meg
a  közönséget. A  kultúrházban családias hangulat
uralkodott, hiszen a szépen feldíszített terem és a ka-
rácsonyi dalok mellett a gyerekek is táncra kereked-
tek. A koncert végén egy közös dal eléneklése után
megérkezett maga a Mikulás  egy kobold kíséreté-
ben. Szép sorjában szétosztották a jelenlévők között
a csomagokat egy vers vagy szavalat ellenében. 
Az ünnepség kellemes hangulatban telt el, így min-
denki élményekkel és édességgel térhetett haza.
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Tökös nappal köszöntötték az ősztTökös nappal köszöntötték az őszt

Kis községben is sikeres szervezetKis községben is sikeres szervezet

A 2017-es évben egy napon, október 29-én vasárnap került megrendezésre az őszváró foglalkozás és halloween-est a
kultúrházban, amit a Csemadok helyi szervezete szervezett. 

A délután folyamán nem maradhatott el a tökfaragás, amibe a szü-
lők is szívesen bekapcsolódtak. Miután elkészültek a töklámpások
mécseseket helyeztek el bennük, ám a hideg és szeles időjárás miatt
azok sötétedéskor a kultúrház nagytermét világították meg. A fog-
lalkozáson a résztvevők készíthettek különböző asztal- és ajtódí-
szeket az ősz terméseiből, a  legkisebbek pedig kifestőzhettek.
A szervezők készültek csoportos alkotással is: egy papírból elkészí-
tett fára minden résztvevőnek a tenyérlenyomatát kellett rátennie,
ami a leveleket szimbolizálta. Miután a sok kis tenyér befestésre
került, következett a lenyomatok kivágása és dedikálása. Így ké-
szültek el a fa levelei. Soós Kinga tanító néni pedig pihenésképpen
elmesélte, hogy honnan ered a halloween kifejezés. Az est végén
egy „tökös nap” feliratú álarccal fotózkodhatott, aki akart. 

November 10-én ismét sor került
a már hagyományossá vált nyugdíjas-
nap és bál megrendezésére, amit az
önkormányzat és a  községben mű-
ködő nyugdíjas szervezet közösen
szervezett.

A rendezvényt Sándor Lilla szavalatával
nyitották meg, majd a község polgár-
mestere köszöntötte a  résztvevőket és
a meghívott vendégeket, köztük Fazekas
Istvánt a Járási Nyugdíjas Szervezet alel-
nökét, illetve Borsicky Judit református
lelkésznőt. A faluvezető beszédében ki-
emelte, tiszteljük és becsüljük idősebb
embertársainkat, hiszen az ő  kitartó
munkájuknak nagyon sokat köszönhe-
tünk. A köszöntő után felléptek a csiliz-
nyáradi óvoda növendékei, majd Beke
Anna Lili csodás énekhangját hallgathat-
ták. A kultúrműsort Mézes Vivien sza-
valata zárta. 
   Mivel a környező községekben meg-
növekedtek a  csalások és az idős em-
berek átverésének száma, így a rendőrség
fontosnak tartja, hogy tájékoztassa a
nyugdíjasokat. Ezért a Dunaszerdahelyi
és a  Nagymegyeri Rendőrkapitányság
munkatársai Balogh Szabina és Tovaryš
Krisztián bűnmegelőzési előadást tartot-
tak az idősebb korosztályra leselkedő ve-
szélyekről. 

   A  hasznos tanácsok meghallgatása
után a szervezet alelnöknője Esztergályos
Zsuzsanna tartotta meg beszámolóját a
2017-es évről, majd Bartalos Katalin
a szervezet pénzügyi helyzetéről számolt
be. Ezután a szervezet elnöknőjének, Be-
recki Editnek az ünnepi beszéde követ-
kezett, majd a Járási Nyugdíjas Szervezet
alelnöke, Fazekas István kifejtette, elis-
merés számára, hogy ilyen kevés lelket
számláló községben ilyen sikeresen mű-
ködik a szervezet. A délután folyamán a
község polgármestere szólította a 2017-
ben jubilált 70 év feletti lakosokat, aki-
ket az önkormányzat és a nyugdíjasok

helyi szervezetének vezetősége virágcso-
korral köszöntött. A finom vacsora elfo-
gyasztása után pedig a meglepetés-
vendég, az alistáli Lőrincz Roland nóta-
énekes szórakoztatta a jelenlévőket. Az
este folyamán a jó hangulatról és a tal-
palávalóról a Graf zenekar gondosko-
dott. 
   A tombolahúzás során a több mint 90
ajándékból szinte mindenkinek jutott.
Az összejövetelen 62 nyugdíjas vett részt.
Az önkormányzat ezúttal is 10 Euró-t
ajándékozott a község minden 62. élet-
évét betöltött polgárának.
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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

ANYAKöNYVI HÍREK • SPRáVY Z MATRIKY 
2017. november – 2018. január
november 2017 – január 2018

HáZASSágKöTéS • UZAVRELI MANžELSTVO:

• Bc. Tóth Csaba – Oravec éva, 2017. 9. 2., Baka

• Knaus Zoltán – Mária Martincová, 2017. 12. 14., Szap

ÚJSZÜLöTT • NARODILA SA:

• Vida Anna, 2017. december 23., Dunaszerdahely

Szülők: Vida Attila, PhDr. Vida Edit

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2017. 11. 28.ülésprogramja 2017. 11. 28.

A szapi képviselő-testület A szapi képviselő-testület 
ülésprogramja 2017. 12. 06.ülésprogramja 2017. 12. 06.

1. Megnyitó, program ismertetése
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Kiskereskedelmi szolgáltatások épülete (parcellasz. 135,
kat. terület Szap)
4. Kettős tulajdonviszony rendezése (parcellasz. 324/3, kat.
terület Szap)
5. Vita
6. Zárszó

1. Megnyitó, program ismertetése 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése
3. Határozatok teljesítése
4. ÁÉR javaslatának jóváhagyása:
• 4 sz. függelék jóváhagyása a 3/2012 sz. ÁÉR-hez 
5. Költségvetés tervezete a 2018-es évre, 2019-2020-as évekre
• A község főellenőrének álláspontja Szap község költségvetés
javaslatához
6. Jednota élelmiszerüzlet alatti telek eladása és az előtte levő
terület bérbeadása
7. Költségvetés alakulása a 2017-es évben
8. Tájékoztató a 2017-es évre szóló adók és illetékek befizetéséről
9. Beszámoló az elbírált projektekről
10. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről
11. „Ercséti” telkek kialakítása
12. IV. Halásznap – időpont meghatározása
13. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása
14. Vita
15. Zárszó

Reklám

ELHUNYTAK • ZOMRELI:

• Soós Lajos, 2017. 12. 24., Dunaszerdahely

• Miklós Géza, 2018. 1. 14., Dunaszerdahely

• Végh Erzsébet, 2018. 2. 6., Dunaszerdahely

MEGHÍVÓ!

A helyi Önkéntes Tűzoltó Testület
tisztelettel meghív minden érdeklődőt

az évzáró gyűlésére, melyre

2018. február 17-én
17:30-kor

kerül sor a helyi kultúrházban!
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M e g h í v ó !
Tisztelettel meghívjuk a kedves érdeklődőket az idei 

B a n y a b á l r a
Melyre március 24-én este 19 órakor kerül sor a helyi kultúrházban.

A belépődíj tartalmazza a fogadóitalt, 2 vacsorát, a kávét és a süteményt. 
A zenéről Kiss Tamás gondoskodik. Jegyek Zsemlye Etinél kaphatóak.

Belépő:15 Eur

M E G H Í V Ó !
Tisztelettel meghívunk mindenkit a soron következő 

VÉRADÁSRA,

melyre a szapi kultúrházban kerül sor 

március 4-én. 

É r t e s í t é sÉ r t e s í t é s
Községünk a rászoruló polgárokról való gondos-
kodás keretén belül szállítószolgálatot üzemeltet.
Ezzel is segítve az idősebbeknek, akiknek a köz-
lekedés problémát okoz, vagy akik nem tudnak
eljutni például az orvoshoz, illetve a kivizsgálá-
sokra.
  A  szociális szolgáltatás térítési díját rendelet
szabályozza.
  Közelebbi információt a 031/55 49 206-os te-
lefonszámon nyújtunk.

O z n a mO z n a m
Naša obec prevádzkuje dopravnú službu v rámci
starostlivosti o znevýhodnených občanov. Cie-
ľom je pomáhať našim starším občanom, ktorí
majú problémy dostať sa k lekárom alebo na jed-
notlivé vyšetrenia.
  Poplatky za spomenuté sociálne služby sa riadia
nariadením. Ďalšie informácie sú k dispozícii na
tel. čísle: 031/55 49 206.
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ZAJLIK A FELKÉSZÜLÉS, KÖZELEDIK A TAVASZI FOCIRAJT

1. Szap-Csiliznyárad�Vágpatta                           2018.03.11.            14:30
2. Felsőszeli�Szap-Csiliznyárad                         2018.03.18.            15:00
3. Szap-Csiliznyárad�Nyárasd                           2018.03.25.            15:00
4. Illésháza�Szap-Csiliznyárad                           2018.04.01.            15:30
5. Csenke�Szap-Csiliznyárad                             2018.04.08.            15:30
6. Nádszeg�Szap-Csiliznyárad                           2018.04.15.            15:30
7. Szap-Csiliznyárad�Jóka                                 2018.04.22.            16:00
8. Szap-Csiliznyárad�Csallóközcsütörtök          2018.04.29.            16:00
9. Lég�Szap-Csiliznyárad                                  2018.05.06.            16:30
10. Nagyabony�Szap-Csiliznyárad                    2018.05.13.            16:30
11. Jányok�Szap-Csiliznyárad                            2018.05.20.            17:00
12. Szap-Csiliznyárad�Sopornya                       2018.05.27.            17:00
13. Egyházkarcsa�Szap-Csiliznyárad                 2018.06.03.            17:00
14. Szap-Csiliznyárad�Nagymagyar                  2018.06.10.            17:00
15. Vága�Szap-Csiliznyárad                               2018.06.17.            17:00

1. Szap-Csiliznyárad�Sopornya                         2018.03.17.            14:00
2. Nagymácséd�Szap-Csiliznyárad                    2018.03.24.            14:00
3. Szap-Csiliznyárad�Nagymagyar                    2018.03.31.            14:00
4. Vága�Szap-Csiliznyárad                                 2018.04.07.            14:00

TAVASZI FOCIMENETREND • FELNőTTEK

TAVASZI FOCIMENETREND • IFJÚSágIAK

Első felkészülési mérkőzésüket január
27-én a szintén 5. ligás Naszvad ellen
játszották, ahonnan 2:4-es győzelemmel
tértek haza. Második mérkőzésük feb-
ruár 4-én Nyékvárkony 6. ligás csapata
ellen zajlott a dunaszerdahelyi műfüves
pályán, ahonnan szintén győzelemmel
(4:1) távoztak, a soron következő har-
madik meccset pedig február 11-én Dé-
nesdtorcsmisérden (Dunajská Lužná)
játszották a 4. ligás Hodos ellen, ahon-
nan sajnos vereséggel (1:4) tértek haza. 
   A soron következő felkészülési mérkő-
zéseken megküzdenek még február 18-
án Győrben a magyarországi Enese
gárdájával, majd március 4-én Gellében
pedig a hazai csapatot teszik próbára. 
   Az iúsági csapat eddig egy felkészü-
lési mérkőzésen vett részt, február 9-én
a magyarországi Celldömölk ellen ját-
szottak, ahonnan hét gólt hoztak haza és
kettőt hagytak az ellenfél hálójában. 
A közeljövőben Pozsonyeperjes együtte-
sét látják vendégül itthon február 18-án
délután két órakor, majd március 3-án
Nádszegen, március 10-én pedig Gellé-
ben játszanak. 
   Az U11-esek január 21-én Nagyme-
gyeren játszottak, ahol 8:8-as döntetlen-
nel végződött. Február 13-án
Csiliradványon Alistál csapatát 23:22-re
verték meg. Lapzártánkkor zajlott a Du-
naszerdahelyi Városi Sportcsarnokban a
járási teremlabdarúgó-torna, amelyen a
serlegért versengő hat csapat között a
mieink is szerepeltek. 
   Az U15-öseink csapatának felkészü-
lése csak most kezdődik. 

Javában zajlik a felkészülés a régió sportpályáin, így a KFC Szap-Csiliznyá-
rad csapata is nagyban készül a tavaszi idényre. Három felkészülési mérkőzés
már a felnőtt csapat háta mögött van, ebből kettőt nyertek a fiúk. 


