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Ismét választottunk

A választási bizottság tagjai (balról jobbra): Uher Tünde, Berecz Ingrid, Varga
Ildikó, Škarda Jozef és Vladislav Kmeť

Meglepetések és előre megjósolt tények egyaránt jellemezték az
idei megyei választásokat. Nagyszombat megyében öten szálltak
harcba a megyefőnöki posztért, a 40 megyei képviselői helyért
pedig 197-en. A választói jegyzékben összesen 463 695 személy
szerepelt.
Az első fordulóban, november kilencedikén a közel hatezer választóhelyiségben reggel kilenctől este tízig lehetett
szavazni. Štefan Škrabák, a Központi
Választási Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy a mostani megyei választások zajlottak az elmúlt évek legnyugodtabb légkörében. Az elemzők a
választások előtt 25%-os részvételt jósoltak és nagyot tévedtek, hiszen a választópolgárok 20,11%-a gondolta úgy,
hogy az urnákhoz járul. A második körben még siralmasabb volt az arány, hiszen kevesebb, a választópolgárok
17,29%-a ment el szavazni az országban.
Az első körben a sokak által esélyesnek tartott Nagy József (Híd) a negye-

Em a il :

Menyhárt József (MKP)
– 8 238
Kvarda József (MKP)
– 8 177
Érsek Árpád (Híd)
– 8 077
Fenes Iván (MKP)
– 8 002
Közülük négyen már a megyei önkormányzat tagjai voltak, így négy újonc is
bekerült, mégpedig a két Híd-képviselő
mellett a somorjai polgármester, Bárdos
Gábor és a nyékvárkonyi alpolgármester, Menyhárt József. A képviselőjelöltek
közt mindenképpen érdekesség, hogy az
első 16 helyen az MKP és a Híd 8-8 jelöltje végzett, míg a "legnépszerűbb" induló rajtuk kívül a független Kulcsár
Lajos volt. További érdekesség, hogy
Lázok Attila, aki ez idáig az MKP frakciójában foglalt helyet, függetlenként
jócskán lecsúszott a bejutók közül, de a
DAC csapatának egykori kiválósága,
Šimon Gyula is kevesebb, mint 1500
szavazatot gyűjtött. A többi jelölt ered-

dik helyre szorult, míg Berényi József
(MKP) a második lett, Ivan Uhliarik
(KDH) pedig a harmadik. Tibor
Mikuš 40.04% – 31 310 szavazat, Berényi József 18.33% – 14 339, Ivan
Uhliarik 18.26% – 14 284, Nagy József 18.12% – 14 174, Andrej Richnák
4.81% – 3 765. Ezzel a második körben Berényi és Mikuš mérettek meg a
megyefőnöki posztért. A képviselők
pedig, akik az érdekeinket képviselik
majd Nagyszombat megyében négy
évig, a következők:
Nagy József (Híd)
– 8 794
Bárdos Gábor (MKP)
– 8 614
Hájos Zoltán (MKP)
– 8 565
Bacsó László (MKP)
– 8 507

uj sa g. ho d o s @g ma i l .co m
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•Akik az első fordulóban részt vettek a szavazáson községünkben:
•A képviselőjelöltekre leadott voksok száma községünkben:

Jozef Čech (NP) – 511, Marián Krásny (SNS) – 475, Eva
Farkašová (SRÚS) – 467,
Mária Rabinová (KSS) - 371.
De nézzük, mi lett volna,
ha a hodosiak szavazatai alapján jut be a Dunaszerdahelyi
járás nyolc képviselője. Kik
lennének most azok, akik az
érdekeinket képviselik? Az
első Nagy József (Most-Híd)
lenne, aki 143 szavazatot kapott, majd utána Érsek Árpád
(Most-Híd) 137 és a harmadik helyen Csicsai Gábor
(Most-Híd) 121 szavazattal.
A negyedik 96 vokssal Miroslav Gašpar (Most-Híd) lenne,
akit 95 szavazattal Bárdos
Gábor (MKP) és Hájos Zoltán (MKP) követne. Utánuk

ményei: Miklós László
(MKP) – 7 665, Csicsai
Gábor (Híd) – 6 638, Polák
László (MKP) – 6 282, Miroslav Gašpar (Híd) – 5 430,
Fekete Tímea (Híd) – 5 202,
Lapos Ildikó (Híd) – 4 850,
Vangel Ferenc (Híd) – 4 259,
Berner Lajos (Híd) – 4 119,
Kulcsár Lajos (független) –
2 610, Földváry Terézia (független) – 2 169, Nagy Vidor

(SModS) – 1 820, Lázok Attila (független) – 1 632,
Šimon Gyula (független) –
1 449, Richard Kmeť (SmerSD) – 1 294, Peter Štuller
(KDH-SDKÚ) – 1 111, Marian Dúbrava (KDH-SDKÚ)
– 878, Erika Kočišová
(NOVA) – 773, Ravasz József
(SRÚS) – 756, Štefan Radics
(Smer-SD) – 738, Štefan Horony (KDH-SDKÚ) – 677,

szorosan Menyhárt József
(MKP) következne 94, majd
Bacsó László (MKP) és Fenes
Iván (MKP) 89 vokssal. Ám
nem a hodosiak szavazatai
döntöttek, hanem a járás
voksai.
Majd elérkezett november
23, amikor a két legtöbb szavazatot begyűjtött megyeelnök-jelölt mérkőzött a
posztért. A végeredmény
Tibor Mikuš nyert 60,26 százalékkal, Berényi József 39,73
százalékot ért el. A megyében
a választók 17,28 százaléka
vett részt a választásokon. Így
változás csak a képviselő-testületben történt, a megye elnöke továbbra is Tibor Mikuš
maradt.
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Kis községben is zajlik…
Hát persze hogy az élet, mi más zajlana.
Épül, szépül a környezet, az épületek.
Úgy, ahogy a kultúrházunk is, ahol szorgos kezek dolgoznak azon, hogy az elkezdődött báli szezonban ide látogatókat kellemes és szép környezet fogadja. Hiszen, ha az embereknek tetszik
amit látnak, lehetséges, hogy jövőre is a
hodosi kultúrházat választják majd a bálozásra, illetve a rendezvényük megtartására.
A helyi vállalkozók mind kiveszik a részüket a tatarozásból, hiszen az épület
külsején a szigetelést, a festést Rácz Péter
és csapata végezte (1). Gálﬀy György és
emberei (3) a plafont készítették, tették
rendbe a kultúrház előterében épp úgy,
ahogy az étteremben is. Itt kazettás plafon került kialakításra. Czucz Róbert
emberei (2) az ajtók átépítésével voltak
elfoglalva, illetve a téglamintás berakást
tették fel. De az előtérben található bárpultot is ők hozták rendbe, hogy a megfelelően kialakított szép környezethez
passzoljon.
Az üzletpolitika így ebből nyilvánvalóvá is válik. Nem szeretnénk, hogy külhoni vállalkozók végezzék el községünkben azokat a munkálatokat, melyeket a
hazaiak is meg tudnak oldani. Ezzel is
segítjük őket, ők pedig a községet

1.

2.

3.

Varga Ildikó felvételei

Fő a biztonság

Átadott út

Varga Ildikó felvétele

Az új bejárat ne csak szép legyen, de biztonságos is. Néhány
idősebb lakos tanácsára odafigyelve, ismét alakítottunk a községi hivatal bejáratán. A tél beköszöntével veszélyes lehet itt a
közlekedés, ezért biztonsági korlátokkal láttuk el a lépcsőket.
Az elvégzett munkáért köszönet illeti Hodosi Csaba képviselő
urat és társait.

Október 17-én megszüntettük a múlt egy következő gócpontját, végre hivatalosan is, kellő engedélyekkel ellátva, használatba bocsátottuk az új lakótelepen még régebben megépített
utat, mely a régi borháztól a lakótömbök felé vezet.
Varga Ildikó felvételén balról jobbra: Uher Tibor a helyi
községi hivataltól, Hozák Tibor közlekedésügyi szakértő és
Adamicky László a közös építkezési hivatal képviselője.
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Zbe r pa pi er a v š ko l e

A helyi alapiskolákban idén is
V miestnych školách sa aj
tento rok zorganizoval zber
szerveztek papírgyűjtést. Az
papiera. Zapojili sa doň i roakcióra a szülők, nagyszülők és
dičia, starí rodičia, no aj takí,
egyéb magánszemélyek is hozktorých deti nechodia do natak papírt, hiszen tudják, ezzel
šich
škôl, ale uvedomujú si, že
is az intézményeket, illetve
takýmto
spôsobom podporia
azok tanulóit segítik.
miestne školy, a hlavne ich
Összesen 3070 kiló papír
žiakov.
gyűlt össze, amiért 175 euró
Spolu sa zozbieralo 3 070
tkaptak. „Ennyi még soha nem
kg papiera, čo v prepočte na
volt, sem a papír súlyát, sem
peniaze znamenalo 175 eur.
pedig az érte kapott összeget A gyerekek és az összegyűlt papír egy része Nagy Erika felv. „Toľkoto sa nám ešte nikdy
tekintve” – magyarázta Domnazberať nepodarilo, ani čo sa
týka množstva papiera, ani peňazí, ktoré sme za túto drusitz Erika a szlovák alapiskola igazgatónője. „Maximális köhotnú surovinu dostali,” hovorí riaditeľka miestnej slovensszönet illet mindenkit, aki akár egy kiló papírral is
kej školy Erika Domsitz. „Každému, kto sa zapojil do zberu
hozzájárult az elért összeghez, hiszen a pénz a gyerekekre lesz
a priniesol čo len jeden kilogram papiera, patrí naša obrovská
fordítva” – tette hozzá Suska Szilvia a magyar iskola igazgavďaka,
veď všetky peniaze budú investované do detí,” pripotónője. Természetesen a kisiskoláknak, mint minden taninjila
sa
riaditeľka
maďarskej školy Silvia Suska.
tézménynek, minden cent számít. Hodosban a befolyt
Pre malotriedne školy, ale aj pre všetky ostatné je dôležitý
összegből a decemberi hónap folyamán, Mikuláskor, illetve
každý cent. Vo Vydranoch sa z týchto peňazí usporiada v
karácsony közeledtével rendeznek majd az iskolásoknak ünpriebehu decembra oslava Mikuláša, a tiež vianočné posenepséget.
denie pre deti. Keď sa zozbieraný papier nakladal na príves,
Amikor a papírt az utánfutóra rakták fel, a gyerekek is kido práce sa zapojili aj deti, a tak aj oni majú nemalú zásluhu
vették a részüket a munkából, így nagy mértékben az ő érnielen na množstve vyzberaného druhotného odpadu, ale aj
demük az összegyűl papír tömege és az érte kapott összeg is.
na sume peňazí, ktorú sme zaň zinkasovali.

Mas ka rá ban az i s ko l ába n

Mindenki készített mécsestartót

Suska Szilvia felvétele

Az Amerikából Európába szökött Halloween ünnepe már
szinte mindenhol jelen van, így Hodosban is megünneplik
évről évre. Ilyenkor a gyerekek maskarákban öltöznek és élvezik a számukra kitalált programokat.
Idén egész nap játszottak, szórakoztak és énekeltek. Nem
kellett tanulniuk, reggeltől kora estig a felhőtlen szórakozásé
volt a főszerep. A szülők és a nagyszülők jóvoltából pedig édességben és üdítőben sem volt hiány, ráadásul gyerekpezsgő is
került az asztalra. „Köszönet illeti az összes szülőt, nagyszülőt,
hiszen nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekeknek
finomságok, üdítő és kölyökpezsgő kerüljön az asztalra” –
mondta a két iskola igazgatónője egybehangzóan. Balódi
László polgármester is hozzájárult a nap boldogságához, hiszen
minden tanulónak édességgel kedveskedett.
A gyerekek pedig annyira jól érezték magukat, hogy amikor
hazaindultak, már akkor a következő ünnepségről beszéltek,
mennyire várják azt.

V škole oslavovali Halloween

Všetci boli v maskách

Foto: Erika Nagy
Americký zvyk oslavovať sviatok Halloween, ktorý sa udomácnil aj v Európe je už prítomný takmer všade, a tak si ho
pripomenú každoročne aj vo Vydranoch. V tento deň sa deti
oblečú do masiek a tešia sa na programy, ktoré im pripravili
pani učiteľky.
Tento rok sa celý deň hrali, zabávali a spievali. Nemuseli sa
učiť, hlavnú rolu mala od rána do skorého večera nespútaná
zábava. Vďaka rodičom a starým rodičom nechýbalo ani občerstvenie, a na stoloch ani detské šampanské. „Naša vďaka
patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby deti mali k dispozícii
všetko, čo ku takejto slávnosti patrí,” vyjadrili sa jednohlasne
riaditeľky oboch základných škôl. Starosta obce Ladislav Balódi tiež niesol svoj podiel na radosti detí – prispel im sladkosťami. Deti sa cítili tak dobre, že pri odchode domov sa už
rozprávali o tom, ako netrpezlivo očakávajú budúcoročnú
oslavu.
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Karácsonyi vásár Vianočný jarmok
Bár a Karácsony még nem toporog a küszöbön, az ünnep előszele bizony már megérkezett. Most nem a hiper-, szuper-,
megamarketok polcain zsúfolódó díszekre és ajándékokra gondolok, hanem egy friss kezdeményezésre a szülőktől a helyi
óvoda gyermekeinek.
Az óvoda mellett működő Szülői Szövetség az óvónőkkel és
a többi szülővel karöltve az év talán legszebb ünnepére készülve Karácsonyi vásárt tervez-szervez, hagyományteremtő
szándékkal. Saját kezűleg készülnek a gyertyák, mécsesek, mézeskalácsok, ékszerek, karácsonyi díszek, de az érdeklődők kisruhákat, játékokat és sok mást is találnak majd december
14-én a helyi nyugdíjasklub helységében reggel nyolc órától.
Szomjukat teával, forralt borral, éhüket finom gulyással űzhetik el. Szívesen fogadják a segítőket és támogatókat. A vásár bevételéből a karácsonyfa alá
kerül ajándék az óvodában – logikai játékok, kismotorok, társasjátékok –, amiket a karácsonyi ünnepségen vehetnek birtokba a gyerekek.
Reméljük, hogy az ünnep
hangulata az arra nyitott
szívű embereket nem
hagyja érintetlenül, s ugye
ünnepet varázsolni másoknak, a legkisebbjeinknek a legcsodálatosabb érzés.
(mf )

Vianoce síce ešte až tak naliehavo
neklopú na dvere, ale závan
sviatkov už veru cítime. Teraz
nemyslíme na police plné
ozdôb a darčekov v
hyper-, super- či megamarketoch, ale na ostatný
podnet rodičov detí v
miestnej škôlke.
Rodičovské združenie, fungujúce pri MŠ,
v spolupráci s učiteľkami a rodičmi detí,
pripravujúc sa na najkrajší sviatok roka, organiVianočný
jarmok.
zuje
Vlastnoručne chystajú sviečky, kahančeky, medovníky, šperky,
vianočné ozdoby, ale záujemcovia v miestnom Klube dôchodcov nájdu 14-ho decembra od ôsmej hodiny ráno aj hračky,
odevy i ďalšie veci. Návštevníci si budú môcť smäd uhasiť
čajom či vareným vínom, hlad zahnať chutným gulášom.
Organizátori vďačne privítajú každú pomoc alebo podporu.
Príjem z jarmoku bude použitý na darčeky, ktoré skončia pod
stromčekom v materskej škole – logické hry, „plastové motorky” alebo spoločenské hry –, ktoré dostanú deti na vianočnej slávnosti.
Dúfame, že atmosféra sviatkov osloví ľudí s otvoreným
srdcom, a vykúzliť nezabudnuteľný sviatok našim najmenším
je veru prekrásny pocit.
(mf )

Szeretettel hívunk és várunk minden
kisgyereket, nagygyereket, szülőt és nagyszülőt a

„A Mikulásváró ünnepségre”
amely december 7-én 17,00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a helyi kultúrház nagytermében.

A Mikulás csézáján 15.00 órától 17.00 óráig végigjára falunk utcáit
és 17.00 órától a gyerekek szép versekkel, énekekkel kedveskednek a Mikulásnak
majd Orosz Alexandra szórakoztatja a jelenlévőket.
Ezután a Mikulás kiosztja a gyermekeknek zsákjából az ajándékokat.
A rendezvényen, gyümölcsteát és édességet kínálunk a résztvevőknek.
Mindenkit szeretettel vár a szervezőség,
Hodos község önkormányzata és a CSEMADOK.
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Munkát a hodosiaknak II.
Mint ahogy már arról többször beszámoltunk, segítőkész vállalkozók építik és
szépítik a községet. Legutóbbi számunkban azt is
megírtuk, hogy a község lehetőséget biztosít az egészségügyileg hátrányosabb helyzetűek számára és munkalehetőséget kínál néhányuknak. Most szám szerint négy
fiatalt mutatunk be, akiknek
szintén lehetőségük nyílt a
község védőszárnyai alatt itt
dolgozni.

Nagy Erika
Nagy Erika mielőtt Hodosba
került volna, egy évig Dunaszerdahelyen dolgozott egy
vendéglátóipari-egységben.
Amikor az iskolát elvégezte,
elsőként továbbképzésre jelentkezett, majd később döntött a főiskola mellett.
Jelenleg is a Selye János Főiskola tanítóképzős hallgatója,
ahol már az óvópedagógiát
elvégezte, így a napköziben
oktathatja a gyerekeket. Ha
elvégzi az iskolát és megszerzi
a magiszteri oklevelet, iskolában is taníthat majd. Hamarosan Hodosba is költözik
párjával, hiszen itt képzelik el
a jövőjüket. Több szempont
miatt döntöttek a község
mellett, hiszen az sem mellékes, hogy Erika édesanyja hodosi származású, úgy ahogy a

nagyszülei is, akik még mindig a község lakosai. Meg
persze a falu elhelyezkedése
sem mellékes, hiszen Dunaszerdahely közelsége meghatározó szerepet játszik a
fészekrakó fiataloknál a döntéshozatalban.

kedhetnek és különféle játékokkal fejleszthetik a képességeiket. Hogy januártól mi
lesz, talál-e addigra munkát,
vagy meghosszabbítják-e neki
a szerződését, nem tudja, de
egyelőre nem is akar beszélni
róla, inkább a községtől kapott lehetőségre összpontosít.
Lénárth Miklós

Uher Tünde
Uher Tünde is azok közé a
fiatalok közé tartozik, akik a
községben kaptak munkalehetőséget. Az egyetem végzése közben már egy
dunaszerdahelyi óvodában
dolgozott, majd, mikor megszületett a kisfia, anyaságira
ment. Ennek letelte után
ismét munkába állt volna, de
ez már nem tűnt olyan egyszerűnek. Elsőként a helyi
óvodában segítette az óvónők
munkáját kisegítő munkaerőként a múlt tanévben,
majd idén szeptemberben a
helyi alapiskolában napközis
tanítóként kezdte meg a
munkát. A községtől kapott
lehetőség nagyon jól jött
Tünde számára, hiszen nem
volt más munkahely kilátásban, ráadásul kisgyermekes
anyaként nem egyszerű a
munkavállalás, illetve a munkakeresés. „Folyamatosan
nézem ezen kívül a munkalehetőségeket, hiszen itt a szerződésem december végéig
szól, de egyszerűen nagyon
nehéz bejutni óvodákba, vagy
éppen iskolákba” – mondja
Tünde. A napköziben megírják a leckét a gyerekekkel,
majd szabad foglalkozás van
számukra, ahol kézműves-

Sárközi József
Sárközi József már akkor
megtapasztalta, milyen a
munka, amikor az iskolából
kiállva dolgozni kezdett.
Akkor abszolvens praxra, magyarul szakmai gyakorlatra
vették fel a községházára.
Innen egy pozsonyi telekommunikációs vállalthoz került,
később pedig egy autógyárban dolgozott, de miután ott
is véget ért a munkaviszonya,
visszakerült a szülőfalujába, a
község alkalmazottjaként.
Immár egy éve dolgozik itt,
februárban telik le a szerződése. Mindent megcsinál a
községben, amire kérik,
munkatársaival szépítik a
környezetet, hiszen mint
mondja, szemét van elég, illetve minden évszak hozza
magával a munkát. „Nagyon
hálás vagyok Balódi László
polgármester úrnak és Kázmér Zolinak, akik megadták
nekem ezt a lehetőséget és
bíznak bennem. Úgy érzem,
mindent megtettem és meg is
teszek azért, hogy ne okozzak

nekik csalódást” – mondja
József.
Iabb Lénárth Miklós az
iskola befejezése után az egyházkarcsai GasMount cégnél
dolgozott valamivel több
mint két évig, majd tavaly
márciusban a helyi községi
hivatal alkalmazásába állt.
Mint József, szintén szakmai
gyakorlattal kezdte a munkaügyi hivatalon keresztül, de
mostanra már szerződéses viszonyban dolgozik. „Mindent megcsinálok, amit kell.
A focipályán egy ideig én végeztem az öntözést, a fűnyírást, de a községben is
megcsinálom ugyanezt. Lényegében a környezetet tartom rendben többedmagammal” – ecseteli Miki.
A fiatalok számára fontos,
hogy munkába tudjanak
állni, ne csak a munkaügyi
hivatal folyosóin koptassák a
csempét és aláírni járjanak.
Hiszen sokan tisztában vagyunk vele, hogy nem egyszerű ma a fiatalok élete.
A meghirdetett állásoknál
gyakorta szakmai gyakorlat a
követelmény, viszont azt az
ember addig nem tudja megszerezni, míg nem áll munkába. És itt zárul be ez az
ördögi kör. Ezen próbál a
község segíteni, hogy lehetőségeket biztosít, akinek csak
tud.
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A hodosiak ismét Hodosban
Nyugdíjasaink, mint már annyiszor,
ismét látogatást tettek baráti községünkben, a szlovéniai Hodosban. A találkozóra október 26-án került sor.

nyerhettek a hidegen sajtolt tökmagolaj
készítésének fortélyaiba. A szalafői Őrszem fogadóban elfogyasztott ebéd után
Bajánsenyére indultak, ahol egy helytörténeti kiállítást néztek meg, majd a visszaúton bekanyarodtak a kapornaki
ökogazdaságba, ahol megtudhatták, hogyan is kell nagy mennyiségben gyógynövényeket
szárítani.
Az
est
záróakkordja pedig a közös vacsora volt
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a haza nyugdíjasokkal. „Nagyon jó volt
az egész nap a nyugdíjas barátainkkal. ha
ki kéne emelnem valamit az egészből, az
a barátság lenne, hiszen minden alkalommal új kapcsolatokra tehetünk szert,
akárhányszor ellátogatunk Szlovéniába,
vagy éppen ők jönnek hozzánk” – mesélte Patócs József, a hodosi nyugdíjas
klub aktív tagja.
A szerencsés hazaérkezés után pedig
mind rájöttek, ismét új barátokat, ismerősöket szereztek és egy újabb tartalmas
utazáson vehettek részt.

Patócs József: „A barátság a fontos.”

Délelőtt tíz órakor érkeztek meg falunk
nyugdíjasai a szlovéniai testvérközségbe,
ahol frissítővel fogadták őket. A rövid
köszöntők után azonnal indultak is,
hogy megismerjék a környék néhány nevezetességét. Meglátogatták a pityeszeri
falumúzeumot, ahol érdekes dolgokat,
adatokat tudtak meg a régvolt lakók
életéről és szokásairól. Majd a Balogh
Családi Gazdaság tökmagolajütő portáját tekinthették meg, ahol betekintést

Együtt a hodosiak a hodosiakkal

Varga Ildikó felvételei

Srdečne pozývame a očakávame všetkých milých záujemcov,
malé deti, veľké deti, rodičov a starých rodičov na akciu

„Mikulášske prekvapenie”
ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra od 17.00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu.
Mikuláš od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny prejde
na koči s konským záprahom ulicami našej obce,
a od 17.00 hodiny začne rozdávať darčeky pre deti.
Na podujatí ponúkame ovocný čaj a sladkosti.
Všetkých Vás srdečne pozývajú organizátori podujatia,
Obecné zastupiteľstvo a CSEMADOK
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Az ülések programja

2013

Pr o g r a m za s a d n u t i a

Az önkormányzat 2013. 11. 04-én megtartott
33. ülése

33. zasadnutie OcZ, ktoré sa konalo dňa
04. 11. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• GETOS, Trenčín – kutyabiléták (100 drb)
• Szlovéniai vendégeink megvendégelése
• Kántor Nándor, Bős – építési anyag a kultúrházba
• SPP distribúcia a.s., Bratislava – gázműveknek fizetendő
csatlakozási díj az A,B,C,D,E négy lakásegységű bérházaknál
• Czucz Róbert – falazási munkálatok a kultúrházban
• DEKPROJEKT s.r.o., Banská Bystrica – a B 19 lakásegységű bérház energetikai tanúsítványa
• Gálﬀy György – festési és gipszkartonozási munkálatok a
kultúrházban
• HORIZONT a AL spol. s r.o, DS – közúti jelzőtáblák
a Kereksási dűlőben lévő közút kollaudációjához
• AMONA-THERM, DS – szerelési munkálatok és a gáztűzhelyek üzembe helyezése a B 19 lakásegységű bérházban
• Rácz Mihály – hangszoró a Temető utcába
• Rácz Mihály – villanyszerelési munkálatok a kultúrházban
– 1. szakasz
• Kálmán József – autóbuszos személyszállítás – szállítási díj:
Hodos–Szlovénia
• LULO cég, DS – telekkijelölés és vázrajz
6. Hodos község 2013. évi költségvetési módosítása
7. Piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
8. Az utca és a lakótelep megjelölése, megnevezése a Szlovák
Belügyminisztérium 31/2003-as számú hirdetménye alapján
9. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Schválenie úhrady faktúr:
• GETOS Trenčín – známky pre psov (100 ks);
• pohostenie hostí zo Slovinska;
• Nándor Kántor, Gabčíkovo – stavebný materiál na rekonštrukciu kultúrneho domu (KD);
• SPP Distribúcia, a.s., Bratislava – poplatok za pripojenie
NBD A,B,C,D,E – 5 x 4 bj.;
• Robert Czucz – stavebné práce v KD: murovanie;
• DEKPROJEKT s.r.o, Banská Bystrica – energetický certifikát budovy NBD B – 19 bj.;
• Juraj Gálﬀy – maliarske a sadrokartónové práce v KD;
• HORIZONT a AL spol. s.r.o, Dun. Streda – dopravné značenie komunikácie ku kolaudácii v lokalite Šašina;
• AMONA-THERM, D. Streda – montáž a sprevádzkovanie
plynových šporákov NBD B – 19 bj.;
• Michal Rácz – miestny rozhlas na Cintorínskej ulici;
• Michal Rácz – elektroinštalačné práce v KD, prvá etapa;
• Jozef Kálmán – prepravné náklady autobusovej dopravy
medzi obcami Vydrany a Hodoš (Slovinsko);
• firma LULO, Dun. Streda – vytýčenie pozemku a vypracovanie geometrického plánu.
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
7. Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie trhoviska
8. Pomenovanie a označenie ulice a názvu sídliska podľa
Vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z.
9. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

Apróhird e tés

Vennék szántóföldet a hodosi kataszterben, a Dunaszerdahelyi járásban.
Kúpim ornú pôdu v okrese Dunajská Streda, 0948802277

ANYAKÖNYVI HÍREK

SPRÁVY Z MATRIKY

2013. OKTÓBER

OKTÓBER 2013

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Rampaskó Balázs
• Ábrahám Tomáš
Gratulálunk az újszülötthöz.

NARODIL SA:
• Balázs Rampaskó
• Tomáš Ábrahám
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa.
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Interjú

Hodosi maradtam VII.
Simon Gyula 1993-ban, immár húsz
éve hogy elhagyta a szülőfaluját.
S mindezt nem azért tette, mert nem
szeretett itt élni, hanem mert így hozta
az élet. Akkoriban még nem voltak
eladó háztelkek, sem bérlakások a községben, így Dunaszerdahely lett a családalapítás helyszíne.
Milyen gyakran látogatsz haza?
• Elég gyakran és mégsem eleget. Nyugdíjas szüleimnek a legjobban az tetszene, ha minden nap hazajárnék, de
persze nem követelőzőek, csak simán
szerető szülők. De heti egy, legfeljebb
két alkalomról van szó, természetesen a
családi, egyházi vagy a társadalmi élet
ünnepi alkalmait leszámítva. Szűkebb
környezetem xmár ismeri az idevágó
mondásomat, miszerint otthonról járok
haza.
A faluban zajló rendezvényekre kijársz?
Esetleg melyik a kedvenced és miért?
• Amint csak tehetem, látogatom a falu
rendezvényeit. Még az „idegenből”
származó ismerőseimet és barátaimat is
invitálom egy-egy alkalom kapcsán.
Úgy vélem, érdekesek, lassanként
ugyan, de egyre nívósabbak. Hogy melyik a kedvencem? Hogyan tudnék különbséget tenni olyan alkalmak között,
mikor találkozhatok a régi ismerősökkel, közeli s távolabbi rokonokkal, barátokkal és mikor újfent összefuthatok

ugyanezekkel az emberekkel? Sehogy.
De mégis szeretnék egy számomra nagyon fontos dologra rámutatni.
Ez pedig az lenne, hogy ismét zajlik

Simon Gyula

Hodosban a kulturális élet. Ez jó és egyben szükséges is, mert nézetem szerint,
ha egy közösség meg tudja menteni a
kulturális értékeit, akkor önmagát menti
meg, s egyben jogalapot teremt a túléléshez, mi több, a további fejlődéséhez.
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi években?
• A falu nem sokat fejlődött az utóbbi
években, de az utolsó két évben viszont
nagyot. De nem az a lényeg, hogy ilyen
röpke idő alatt mennyit is fejlődött,
hanem az, hogy az elindult dinamikus
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fejlődés fenn legyen tartva. Ehhez pedig
óriási erőfeszítésre és nagyon sok munkára lesz szükség. De mivelhogy optimista vagyok, és egy kis hasonlatot
kölcsönkérve, úgy látom, hogy a gyeplő
jó kezekben van, a lovak pedig húznak.
Visszahúz a szíved a faluba? Esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer
visszaköltözöl a családoddal?
• A szívem visszahúz, mert minden ideköt. Tősgyökeres hodosi családból származom, itt voltam megkeresztelve és itt
konfirmáltam is, itt tanultam a betűvetést, idevalósi a mindenkori legjobb barátom is (K.P.), a fociról már nem is
beszélve. És mégis. Tudvalevő, hogy
kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Vagy ha másként akarnák fogalmazni, akkor idézhetnék egy már
Hodosból régebben elszármazott régi jó
baráttól (F.Á.): „Ez a hajó már elment”.
A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Hát hogyne értenék vele egyet, mert
hisz ez felel meg a valóságnak. Még
mindig részese vagyok a hodosi életnek,
ha már nem is főbb szereplőként. Megmegnézem a csapat fontosabb meccseit,
rendszeresen látogatom a rendezvényeket, megszólítanak a lakosok, mert érdekli őket a véleményem erről-arról, ha
valakinek valamire szüksége van, és én
segíteni tudok, akkor bizalommal fordulhat hozzám, na és persze ott van a
helyi Vöröskereszt, ahol vezetőségi tag
vagyok. Igen, hodosi maradtam.

A Vöröskereszt ajándéka • Darčeky od Červeného kríža
A Szlovák Vöröskereszt Hodosi
Alapszervezete immáron 3. alkalommal támogatta községünk iskoláit tanszerek- kel. A tanulók
2013. november 5-én átvehették
a csomagot, melyben színes ceruzák, füzetek és rajzlapok voltak.
Az ilyen jellegű segítségért nagyon
hálásak vagyunk, hiszen mindanynyian tudjuk, hogy napjainkban
az iskolák anyagi helyzete nem
könnyű. Bízunk benne, hogy ez a
példás együttműködés a jövőben
is megmarad.
Suska Szilvia

Dňa 5. 11. 2013 si žiaci v miestnych
zá-kladných školách prevzali od Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža vo Vydranoch školské pomôcky
(ceruzky, strúhadlá, zošity, výkresy).
Miestny Červený kríž už tretí rok takto
pomáha našim školám, za čo mu veľmi
pekne ďakujeme. Každý z nás dobre
vie, že školy to v dnešnej dobe nemajú
ľahké, a preto sa vždy každému príspevku potešíme. Veríme, že terajšia spolupráca medzi Červeným krížom
a školskými zariadeniami bude aj v budúcnosti takáto dobrá.
Erika Domsitzová
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Prebehli voľby do VÚC
Tohtoročné župné voľby boli charakterizované niekde vopred jasnými výsledkami, ale niekde aj obrovskými prekvapeniami. V Trnavskom kraji bojovalo o
post župana 5 kandidátov, o 40 poslaneckých kresiel sa uchádzalo 197 ašpirantov. Vo volebných zoznamoch bolo
zapísaných celkom 463 695 osôb.
V prvom kole, ktoré sa konalo 9. novembra, bolo možné voliť od rána 07:00
do večera 22:00 hodiny v takmer 6000
volebných miestnostiach. Predseda
ústrednej volebnej komisie Štefan Škrabák sa vyjadril, že tohtoročné župné
voľby prebiehali oproti iným v minulosti
v relatívne pokojnej atmosfére.
Analytici predpovedali okolo 25 %-nú
účasť, no dosť sa zmýlili, keď k urnám v
skutočnosti prišlo iba 20,11% oprávnených voličov. V druhom kole bola účasť
ešte slabšia, veď sa volieb zúčastnilo len
17,29% voličov, v rámci Trnavského
kraja sa k voľebným urnám dostavilo
17,28% oprávnených voličov.
V prvom kole volieb predsedu TTSK
sa József Nagy (MOST-HÍD), ktorý mal
podľa viacerých pomerne veľké šance na
úspech, umiestnil až na štvrtom mieste,
kým József Berényi (SMK-MKP) bol
druhý, Ivan Uhliarik (KDH) sa skončil
na treťom mieste. Dodajme však, že rozdiely medzi týmito kandidátmi boli minimálne.
Oficiálne výsledky volieb prvého kola
predsedu TTSK: 1. Tibor Mikuš 31 310
hlasov (40,04%), 2. József Berényi
14 339 (18,33%), 3. Ivan Uhliarik
14 284 (18,26%), 4. József Nagy 14 174
(18,12%), 5. Andrej Richnák 3 765
(4,81%).
Poslanci, ktorí budú zastupovať v nasledujúcich štyroch rokoch záujmy občanov Dunajskostredského okresu
v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja sú na základe výsledkov hlasovania nasledovní:

– 8 794
József Nagy (Most - Híd)
Gábor Bárdos (SMK - MKP) – 8 614
Zoltán Hájos (SMK - MKP) – 8 565
– 8 507
László Bacsó (SMK - MKP)
József Menyhárt (SMK - MKP) – 8 238
József Kvarda (SMK - MKP) – 8 177
Árpád Érsek (Most - Híd)
– 8 077
Iván Fenes (SMK - MKP)
– 8 002

Z nich štyria boli poslancami už aj
v uplynulom volebnom období, štyria sú
„nováčikmi“: popri dvoch poslancoch za
Most-Híd aj primátor mesta Šamorín
Gábor Bárdos a zástupca starostu obce
Vrakúň, József Menyhárt.
Zaujímavosťou je, že vo voľbách poslancov sa umiestnilo na prvých 16-tich
pozíciách po osem kandidátov strán
SMK-MKP a Most-Híd, nasledujúcim
„najpopulárnejším” sa stal nezávislý kandidát Lajos Kulcsár. Ďalšou zaujímavosťou je, že Attila Lázok, ktorý bol doteraz
župným poslancom za SMK-MKP, kandidoval ako nezávislý, avšak na popredné
priečky ani zďaleka nedosiahol. Alebo
napríklad niekdajší futbalista DAC Dunajská Streda Július Šimon tiež získal
menej ako 1500 hlasov.
Volebné výsledky ostatných kandidátov podľa počtu získaných hlasov: László
Miklós (SMK-MKP) – 7 665, Gábor

•Výsledky druhého kola volieb v našej obci:

2013
Csicsai (Most-Híd) – 6 638, László
Polák (SMK-MKP) – 6 282, Miroslav
Gašpar (Most-Híd) – 5 430, Tímea Fekete (Most-Híd) – 5 202, Ildikó Lapos
(Most-Híd) – 4 850, Ferenc Vangel
(Most-Híd) – 4 259, Lajos Berner (MostHíd) – 4 119, Kulcsár Lajos (nezávislý) –
2 610, Terézia Földváryová (nezávislá) –
2 169, Vidor Nagy (SMS) – 1 820, Attila
Lázok (nezávislý) – 1 632, Július Šimon
(nezávislý) – 1 449, Richard Kmeť (SmerSD) – 1 294, Peter Štuller (KDH, SDKÚ)
– 1 111, Marian Dúbrava (KDH,
SDKÚ) – 878, Erika Kočišová (NOVA)
– 773, József Ravasz (SRÚS) – 756, Štefan Radics (Smer-SD) – 738, Štefan Horony (KDH, SDKÚ) – 677, Jozef Čech
(NP) – 511, Marián Krásny (SNS) – 475,
Eva Farkašová (SRÚS) – 467, Mária Rabinová (KSS) – 371.
Ale poďme sa pozrieť, čo by sa stalo,
keby rozhodovali hlasy vydrančanov?
Ktorých osem poslancov by zastupovalo
okres Dunajská Streda? Prvý by bol József Nagy (Most-Híd), ktorý dostal 143
hlasov, nasledoval by Árpád Érsek (MostHíd) so 137 hlasmi, potom Gábor Csicsai (Most-Híd) so 121 hlasmi. Štvrtý by
bol s 96 hlasmi Miroslav Gašpar (MostHíd), ktorého nasleduje Gábor Bárdos
(SMK-MKP) a Zoltán Hájos (SMKMKP) s 95 hlasmi. Siedmy by bol József
Menyhárt (SMK-MKP) s 94 hlasmi,
potom na ôsmom mieste by skončil
László Bacsó (SMK-MKP) a Iván Fenes
(SMK-MKP) s 89 hlasmi. Nerozhodovali o tom hlasy vydrančanov, ale hlasy
voličov v okrese.
Vo „finále“, ktoré sa konalo 23. novembra, sa stretli prví dvaja – výsledkom
je, že voľby vyhral Tibor Mikuš so ziskom 60,26 % hlasov, za Józsefa Berényiho hlasovalo 39,73 % zúčastnených
voličov. V Trnavskom kraji bola volebná
účasť 17,28% a výsledkom je, že zmeny
nastali len v poslaneckom zbore, za župana bol po tretí raz v rade zvolený
Tibor Mikuš.
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Ha
át s ág ggyyaall og
Hall a st
s taa vi Bar
Ba rát
o gtt úra
A helyi Csemadok szervezete mellett
működő HODUS túraklub 2013. október 19-én gyalogtúrát szervezett,
melyre a helyi túrázni vágyókon kívül
meghívta a testvéri Hodos község túrázóit is, Szlovéniából. Hárman már pénteken este megérkeztek, Ábrahám Borisz
és két társa, akik Szilvási Pistáéknál szálltak meg. A túrára a gyülekezőt szokásunkhoz híven az Állj meg vándor
vendéglőhöz hirdettük meg, ahová
szombaton reggel valamivel 8 óra után
megérkezett Szlovéniából a kisbusz,
mely még 7 túrázót hozott Bunderla
Rudolf polgármester vezetésével. A jókedvű reggeli, valamint a közös fényképezkedés után, ahol már a helyi túrázók
is ott voltak, Nagy Imre köszöntője után
nekivágtunk a közel 20 Km-es túrának.
Az első pihenőt az öreg kanálisnál tartottuk, ahol a helyi vadászokkal volt találkozónk, akik viszont valamilyen oknál
fogva nem voltak ott, így jómagam és
Póda Józsi barátom mondtunk pár szót
a kanálisok létrehozásáról, és a nálunk
vadászható vadfajtákról. Koccintás, és
egy kis pogácsázás után folytattuk utunkat a második (új) kanális felé, melyet
elérve balra fordultunk a nagyabonyi
határ irányába, így értünk el a halastavakat.
Gyönyörű látvány volt a nagy vízterület és jó egy órára tellett míg megkerültük a három tó kétharmadát. Így
érkeztünk meg a tó gondnokának tanyájához, ahol ő maga, László Pali barátom
és felesége Marika fogadtak bennünket.
Sok mindent megtudtunk a tavak és

Meglepetéstúra a Kis-Dunán

A gyalogtúra résztvevői

környék élővilágáról, a halak telepítéséről, lehalászásáról, és azt is, hogy óriási,
100 hektáros területet foglalnak el. De
ott várt már bennünket Szilvási Pista és
Nagy Vili, akik egy nagyon fantasztikus
őzgulyást főztek nekünk ebédre. Az ebéd
elfogyasztása után indultunk hazafelé az
abonyi nagy úton. Falunkba az ellenkező irányból, Tompotán keresztül érkeztünk és értünk el a kiindulópontot,
az Állj meg vándor vendéglőt, ahol Nagy
Imi barátom, a túraklub vezetője megköszönte a részvételt, és a helyi kultúrházban történő vacsoráig egy kis pihenő
következett, hiszen mindannyian kellemesen elfáradtunk. A jó hangulatú vacsora után, itt hadd soroljam fel a
menüt: szalonnával spékelt őzcomb és
őzgerinc, kemencében krumplival egybe
sütve, kemencében sült csülök és töltött
pulyka, zene melletti szórakozás az éjjeli

Varga Ildikó felvételei

órákig, amikor is a reggel érkezett barátainktól elbúcsúztunk. Ők hazaindultak
Szlovéniába, mi pedig véget vetve a zenének, nyugovóra tértünk.
Másnap gyönyörű napsütésre ébredtünk, és reggeli után a még itt maradt
barátainkkal az egészen idáig titokban
tartott, délelőtti kirándulásra indultunk
Pozsonyeperjesre. Itt már várt bennünket egy kisbusz utánfutóval, melyen
három kajak volt. Elindultunk és egy kis
utazás után megérkeztünk a Kis-Duna
egy gyönyörűséges részéhez, a Tallós
melletti Matica vízimalomhoz. Itt a kajakokkal vízre szálltunk, ami bizony volt
akiben egy kis félelmet keltet. Na de csodálatos két órás csónakázás következett
a Kis-Dunán. Ezért a felejthetetlen élményért köszönet Horváth Zsiga, de inkább Öcsi barátunknak, és Bindics
Ernőnek Pozsonyeperjesről. A kirándulás után a helyi kultúrházban Posztós
Mónika várt bennünket ízletes ebéddel.
Az ebéd után elbúcsúztunk szlovéniai
barátainktól. Remélem, ők is olyan jól
érezték magukat e hétvégén mint mi.Ezúton mondok köszönetet a hétvége
megszervezésében nyújtott segítségért
Rácz Péternek, Posztós Mónikának,
Kohút Pistának, Szilvási Pistáéknak,
községünk polgármesterének és önkormányzatának.
Köszönöm a Hodus túraklub nevében, viszontlátásra a következő túrán.
Győri Béla
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Edzőket edzett Hipp
November 30-án, szombaton a helyi sportpályán
tartott bemutató edzést Michal Hipp, a szlovák
válogatott volt szövetségi kapitánya. Hipp játszott
Nyitrán, Kassán és Pőstyénben, majd edzőként
tevékenykedett az Artmedia Petržalka, a pozsonyi
Slovan és többek közt a bősi focicsapatnál is. Legutóbb a szlovák válogatott szövetségi kapitányának tisztjét töltötte be. Községünk pályájára azért
látogatott, hogy az edzőnek készülő focistáknak
megmutassa technikáit, gyakorlatait, melyekkel
fejleszthető a játékosok labdajátéka és állóképessége.

Michal Hipp a gyakorlatot magyarázza, 10-es számmal a hodosiak
játékosa, Bögi István

A futball-bajnokság őszi végeredménye
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1. Baka
2. Nagyabony
3. Lúcs
4. Hodos
5. Alistál
6. Királyfiakarcsa
7. Sárosfa
8. Egyházkarcsa
9. Egyházgelle
10. Ekecs
11. Csenke
12. Nagyszarva
13. Kisudvarnok
14. Cs.csütörtök
15. Balony
16. Nagymegyer B
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33:21
31:18
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1. Kisudvarnok
2. DAC C
3. Alistál
4. Nagymegyer B
5. Nyékvárkony
6. Pozsonyeperjes
7. Dióspatony
8. Baka
9. Csenke
10. Királyfiakarcsa
11. Felsőpatony
12. Illésháza
13. Hodos
14. Nagyabony
15. Nagyszarva
16. Nagyudvarnok
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Idén is lesz a község karácsonyfájánál

Gyertyagyújtás
december 25-én este 17 órakor.
A szervezők, a helyi Szabadidőközpont tagjai és Kázmér Zoltán szívesen
várnak mindenkit, hogy egy kis időre összejöjjenek az emberek
az ünnepek melegében és meggyújtsanak egy-egy karácsonyi gyertyát.
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