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Idétlen betörők

Lop ez is, az is

Mert ilyen világot élünk. Mindenki próbál
pénzt szerezni. Van, aki kisebb, akad, aki
nagyobb sikerrel. De a lopásnak is vannak
egyéb fajtái. Lehet elegánsan csinálni, vagy
durván. Ám vannak, akik idiótán végzik.
Példának vehetjük akár a helyi postát, amit
nem sikerült kirabolniuk a betörőknek
(szerencsére). Mert dilettáns módon álltak
hozzá a „munkához”, kétszer is elvétve a
megfelelő ablakon való bemászást. Szánalom… S mit értek el vele? Tetemes anyagi
kárt okoztak a falunak, hiszen az általuk
tönkretett ajtókat, ablakokat meg kell csináltatni, s az is pénzbe kerül.
Minden a pénz körül forog. Nézzük
csak a tolvajok következő fajtáját, az öltönyöst. Sok ilyet látunk a televízióban, újságokban, de akár az utcán is.
Természetesen köztük is akad, aki jól végzi
a munkáját, de ritka, mint a fehér holló.
Inkább csak pöffeszkedve üldögélnek bársonyszékükben nap mint nap, majd néha
bevakkantanak valami általánosságot, lovagolnak egy-egy problémán, de igazából
nem tesznek semmit. Ők az érdekemberek. Érdekükben áll a pénzeket felmarkolni, de nem áll érdekükben tenni ezért
semmit. Itt azonnal az a bizonyos mondás
ugrik be a sült galambbal kapcsolatban.
Vagy vehetjük a lopás soron következő
formáját, a plagizálást. Biztosan mindenki
emlékszik, mikor kirobbant a botrány Magyarországon SP diplomamunkája miatt.
Hogyne emlékeznének, hiszen már többszörösen lerágott csont az ügy. Talán
ennek lehet a hozadéka, hogy mostanság
a legnagyobb internetes közösségi oldalon,
a fiatalok diplomamunkájukkal, doktori
disszertációjukkal fényképezkednek. Biztos, ami biztos, legyen róla fotódokumentáció.
Sajnos ez van, így működik a világ. Meg
ezt is látjuk mindenhonnan. A képdoboz,
vagy a sajtó sem beszél másról, mint rablásról, gyilkosságról, merényletekről és halottakról. Mert sajnálatos módon mindenki próbál megélni valahogy. Ki törvényesebb, ki törvénytelenebb eszközzel…
Angyal Sándor

A hodosi önkormányzat
információs havilapja,
2012. április
VI. évfolyam/4.szám

Bezcharakterní zlodeji

L

ehangoló látvány fogadta a községi hivatal és a helyi posta dolgozóit április 12-én reggel. Az
éjszaka folyamán betörők jártak a községi hivatal épületében, s szemlátomást
a posta volt a céljuk. Ám nem sikerült
bejutniuk az ajtón, ugyanis a futballpálya
felőli oldalról másztak be az épületbe,
ahol észrevették, hogy a folyosón lévő
rács elválasztja őket a bejutástól. Majd
másik ablakon próbálkoztak, de ismét
elvétették az ajtót, hiszen újra megakadályozta őket a rács a bejutásban.
Bejutottak a postára, ám nem sikerült
elvinniük semmit. Ennek ellenére
„munkálkodásukkal” tetemes anyagi
kárt okoztak az amúgy is szűkös anyagi
helyzetben lévő községnek. Sajnos
ebből is látszik, hogy minél gátlástalanabbak a mai bűnözők, hiszen semmi
sem szent nekik. Ezek ellen csakis öszszefogással, együttes erővel lehet fellépni, hiszen csak úgy tudjuk
megakadályozni őket a további tetteik
elkövetésében.

R

áno 12. apríla vítal zamestnancov obecného úradu a miestnej
pošty veľmi nepríjemný pohľad. V nočných hodinách navštívili
obecný úrad zlodeji, ktorých cieľom
bola jednoznačne pošta. Nepodarilo sa
im však na ňu dostať, nakoľko vliezli
do budovy cez okno z dvora a až tam
si všimli, že ich od pošty oddeľuje bezpečnostná mreža. Pokúsili sa vliezť aj
cez ďalšie okno, ale znovu zistili, že si
pomýlili dvere a mreže sa im nepodarilo zdolať.
Dostali sa na poštu nedostali, ale nepodarilo sa im nič zobrať. Napriek
tomu opravy vo veľkej miere zaťažia
rozpočet, ktorý je aj bez toho dosť vyčerpaný. Aj z tohto vidieť, že zlodeji
sú bezcharakterní a nič im nie je sväté.
Voči takýmto vandalom môžeme bojovať iba spoločnými silami a tak zabrániť, aby sa takéto činy opakovali.

ujsa g.hodos@gmail.com
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Új bejárat a hivatalba

A

községi hivatal új bejáratot kapott, s nem is egyet, de
mindjárt kettőt. Így választották el a kultúrházban
működő Mona kifőzdét a hivatal folyosójától. Az állandó,
a községházán terjengő ételszag kellemetlenné tette az ügyfelek fogadását, a bejárást a hivatalba. Amit a kifőzde tulajdonosa és a
község ilyen módon tudott megoldani. Egyiküknek sem volt
gondja ezzel a megoldással és közös megegyezés alapján vitték
véghez a munkálatokat, melyek Pintér Zoltán mérnök, községünk
főépítésze tervei alapján folytak le.
A fotókon látható, hogy milyen volt, s milyen lett. Mindenképpen esztétikusabb.

2012

Keď z jedného vzniknú dva

O

becný úrad dostal nový vchod. A nie jeden, ale hneď dva.
Týmto spôsobom sa oddelili priestory obecného úradu od
vývarovne MONA, ktorá pôsobí pri miestnom kultúrnom
dome. Dôvodom bolo to, že kuchynské pachy neustále znepríjemňovali vybavovanie stránok na obecnom úrade a aj prekážali pri vstupe
do úradu. Tento problém sa podarilo majiteľke vývarovne v spolupráci
s obecným úradom odstrániť takýmto spôsobom. Ani jednému z nich
toto riešenie neprekážalo a na základe spoločnej dohody začali s prestavbou, ktorú navrhol pán Ing. Zoltán Pintér, hlavný architekt našej
obce. Na fotografiách môžeme vidieť, aký bol vchod do obecného
úradu pred prestavbou, a aký je teraz. Nový vstup celkom určite vyvoláva lepší a estetickejší dojem.

Új kerítés az iskoláknak

F

olytatódik a községi alapiskolák és azok területének felújítása. Ez azonban csak egy kis része a
község szépítéséért folytatott harcnak melyet nap
mint nap vívunk. Márciusban az alapiskolák udvarát a
templomkerttől elválasztó kerítést cserélte ki a község.
A palánkkal már régóta problémák voltak, hiszen a rajta
tátongó lyukakon a kóbor állatok ki, s be járkáltak kedvük szerint. A község nem tudta tétlenül nézni a helyzetet és úgy érezte, cselekednie kell, így több év után végre
új kerítést kapott az udvar. Ez azonban nem az utolsó
munkálat, amit az idén végeztek, hiszen még mást is
rendbe kell hozni a két tanintézményben, s ezek sem váratnak magukra túl sokáig.

Nové oplotenie
pre naše školy

P

okračujú práce na obnove našich základných škôl
a ich okolia. Je to však iba malá časť snahy o skrášlenie našej obce, o ktoré sa snažíme deň čo deň,
a ktoré by sme chceli dosiahnuť. V marci zabezpečil
obecný úrad výmenu oplotenia, ktoré oddeľuje školský
dvor od miestnej fary. S týmto oplotením boli problémy
už dávno, nakoľko v ňom boli obrovské diery, cez ktoré
preliezali túlavé zvieratá. Obec sa už nemohla len nečinne prizerať a rozhodla sa konať, čoho výsledkom je,
že po dlhom obdobia sa podarilo školský dvor oplotiť.
Týmto to však zďaleka nekončí, lebo je potrebné bezodkladne opraviť viacero vecí v obecných školách.
A ani tieto opravy nemôžeme stále len odkladať.

április
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Vártuk a húsvétot

3

A tavalyi húsvétváró ötletén felbuzdulva, melyet Szabó Katalin álmodott meg, majd váltott valóra, Varga
Ildikó és Rózsa Ildikó úgy döntöttek, idén is megszervezik az akciót.
Természetesen a hosszú előkészületek után el is készült a terv, mivel tegyenek a kicsik kedvére húsvét előtt.
„Úgy határoztunk, hogy mivel a tavalyi
akció sikeres volt és tetszett az embereknek, idén is meg kéne szervezni. Nem is
gondolkodtunk olyan sokáig és elkezdtük
a megvalósítást” – mesélte Rózsa Ildikó.
A szervezésben nagyon sokat segítettek
Kázmér Zoltán és emberei, akik a kultúr-

Finom lángossal kínálták a gyerekeket ▲
▼ A szülők is jól szórakoztak

házat díszítették ki, valamint Posztós Mónika, aki a finomságokról gondoskodott
és nem utolsó sorban Farkas József, aki a
kisállatokat biztosította az állatsimogatóra. Természetesen hatalmas köszönet
jár mindenkinek, aki bármilyen módon
segítette az ünnepség létrejöttét. Hiszen
nekik is köszönhető, hogy a gyerekek kisállatokat simogathattak, de kereshettek
cukorkát is a fűben, majd könnyed levezetésképpen, az asztaloknál nyugodtan üldögélve, akár kézműveskedhettek is. Ám
úgy tűnt, hogy az ülőmunkát inkább a
szülők részesítik előnyben, míg csemetéik
az udvaron futkároznak. Akik pedig megéheztek, ízletes lángost, vagy lekváros
buktát majszolhattak. „Már tavaly is tetszett a húsvétváró és úgy gondolom,

Vajon ki találja meg a legtöbb cukorkát? ▼

hogy ez egy nagyon aranyos kis akció
mindenképpen szeretnénk a jövő évben
is megszervezni” – mondta Varga Ildikó.
A faluújság márciusi számában az egyik
oldalon egy nyuszit helyeztünk el, amelyet
a kicsiknek ki kellett festeniük, majd az
ünnepségre elhozva, a nevükkel ellátva
egy erre felállított dobozba dobni. Ebből
a dobozból délután lett kisorsolva öt szerencsés kis nyertes, akik a polgármester
ajándékát, egy-egy doboz bonbont vihettek haza.
A jelenlévők, főképp a gyerekek, egyre
inkább örülnek és várják, hogy vajon a
következő évben mivel készülnek a szervezők a húsvétváró alkalmával.
-as-
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Verseltek a gyerekek
F

ebruár 29-én, Dunaszerdahelyen zajlott a 21.
Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó verseny járási fordulója, ahol iskolánk négy kisdiákja is részt vett. Póda Dianát és
Varga Barbarát Suska Szilvia, az
iskola igazgatónője, Végh Angélát Krecskó Éva tanító néni készítette fel a versenyre, Varga
Szabolccsal pedig szülei és egy
külső pedagógus foglalkozott. A
gyerekek sajnos nem jutottak tovább a következő fordulóra, de
nem keseredtek el. „Jövőre mindenképpen megpróbáljuk újra és
reméljük, hogy jobb eredményekkel térünk majd haza, mint
az idén” – mondta Suska Szilvia.

Póda Diana, Varga Barbara, Varga Szabolcs és Végh Angéla ▲

Korszerű gépek érkeztek
Dostali sme moderné počítače

A

két iskola igazgatónője új számítógépeket kapott.
A meghirdetett minisztériumi pályázat adta az alkalmat,
hogy korszerű hordozható számítógépeket igényeljen a
két tanintézet. A két HP típusú eszköz megkönnyíti majd az intézmények vezetőinek az iskolázásokon, továbbképzéseken való részvételt. Ezzel is segítve őket a minduntalan fejlődő pedagógia minél
átfogóbb ismeretéhez.

R

iaditeľky obidvoch obecných škôl dostali nové počítače.
Ministerstvom vypísaný tender umožnil, aby naše základné
školy mohli požiadať o poskytnutie dvoch prenosných počítačov – notebookov. Tieto uľahčia riaditeľkám účasť na školeniach a ďalšom vzdelávaní. Aj týmto prispejú k tomu, aby získali
komplexný prehľad o moderných nástrojoch pedagogiky.

▲ Žiak štvrtého ročníka Nikolas Kardos nás nesklamal,
keďže z matematickej súťaže Pytagoriáda nám priniesol tretie miesto. Maximálny počet bodov bol 25, Nikolas dosiahol
23 a tým sa dostal do elitnej skupiny mladých matematikov.
Dúfajme, že na úspechy žiakov našej školy vrátane vlaňajších
výsledkov nadviažeme aj v budúcnosti.

Foto: Laboda Imi

Jegyzőkönyv

április

Jegyzőkönyv
Hodos község Önkormányzata Képviselő-testülete
tizennegyedik üléséről (2011.03.12.)
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Mgr. Klempa Katalin
8. Póda József
9. Varga József
10. Szabó Katalin
11. Bc. Bugár Ildikó
Nem volt jelen:
Berecz Ingrid
NAPIReNDI TáRgyALáS
1. Megnyitó
2. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Budinszky erzsébetet, a
hitelesítőknek és egy- úttal a javasló
bizottság tagjainak Bc. Hodosy
Károly és Varga József képviselőket javasolta.
A javaslat elfogadva.
3. Javaslat a helyi iskolai könyvtárak határozattal történő megszüntetésére és indoklás feltüntetésével az SZK Kulturális
Minisztériuma számára
A község polgármestere a SZK
Kulturális Minisztériumától kapott
email-ről tájékoztatta a jelenlévőket,
amelyben az állt, hogy az iskolai
könyvtárat csakis képviselőtestületi
határozattal lehet megszüntetni,
az indoklás csatolásával. A polgármester javasolta az iskolai könyvtárak megszüntetését, melyet azzal
indokolt, hogy az ott található
könyvállomány elhasználódott és
idővel veszített aktualitásából, ezért
a könyvek leltározása sem lehetséges.
Bc. Bugár Ildikó, a község főellenőre megjegyezte, hogy a községi
könyvtár is létezik, amelyet látogathatják az érdeklődők.
A javaslat jóváhagyva.
4. Javaslat az egyes számú függelék jóváhagyására a Nyugat-szlovákiai energetikai Vállalattal
kötött adásvételi szerződéshez
A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket a Dunaszerdahelyi Kataszteri Hivatal határozatáról, amely az ingatlan tulajdonjogi

nyilvántartásba történő bejegyzésének megszakításáról szólt a
Nyugat-szlovákiai Energetikai Vállalattal kötött adásvételi szerződéssel, valamint a tárgyi teher
létrehozásáról kötött szerződéssel
összefüggésben.
A polgármester úr jóváhagyásra
javasolta:
● mint az eladó, vagy a kötelezett
kötelessége elviselni, mint a 28 795
m2 nagyságú 412-es számú parcella
– beépített területek és udvarok tulajdonosának a tárgyi teher létrehozását a vevő vagy a jogosult
számára, ZSE Distrubúcia, a Nyugat-szlovákiai villamosművek részvénytársaság képviseletében az
adásvételi szerződés, valamint a tárgyi teher létrehozásáról kötött szerződés alapján, amely a kataszteri
hivatal által hitelesített geometriai
tervvel keletkezett, a jogosultaknak,
valamint a megbízott személyeknek
az ingatlanra való belépést, átjárást,
gyalogosan, motoros és nem motoros járművekkel, gépekkel és gépezetekkel abban a terjedelemben
és módon, amely elengedhetetlen
az engedélyezett tevékenység elvégzésére,
● mint kötelezett kötelezi magát a
térítésmentes tárgyi teher létrehozására, mint az abszolút szerkezetű
(in rem) jogot élvező dologi jogként
működő tárgyi teherjog,
● tárgyi teher létrehozását meghatározatlan időre.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatokat.
5. Telekeladás – Vontszemű Olivér – javaslat a Kereksási dűlőben
található 602/79-es számú, valamint a 602/80-as számú parcellák
egyenes eladásának jóváhagyására a
községi vagyongazdálkodásról szóló
138/1991 számú törvény 9a §-a
1. bekezdésének c pontja alapján
A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket a Dunaszerdahelyi Kataszteri Hivatal határozatáról, amely az ingatlan tulajdonjogi nyilvántartásba történő bejegyzésének megszakításáról szólt a
Hodos község tulajdonában lévő
telek Vontszemű Olivérnek történő
eladásával kapcsolatban. A polgármester úr, a Hodos község tulajdonában lévő telek eladását Vont-
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szemű Olivérnek a községi vagyongazdálkodásról szóló 258/2009
számú törvény 9a §-a 1. bekezdésének c. pontja alapján javasolta jóváhagyni:
● a 602/79-es számú parcellát, 728
m2-es szántóföld, 1/1 arányban,
amely Hodos község kataszterében
található és az 1860-as számú tulajdonlapon van vezetve,
● a 602/80-as számú parcellát,
48 m2-es szántóföldet, 1/1 arányban, amely Hodos község kataszterében található és az 1860-as számú
tulajdonlapon van vezetve, tekintettel a sajátos szempontokat is méltányosan figyelembe véve, mivel a
fentiekben feltüntetett telkek
Hodos község jóváhagyott területrendezési terve alapján a családi
házas övezetben találhatók, ahol
meg fog valósulni az öninvesztíciós
lakásépítés 50 családi ház felépítésével, megteremtve ezzel a feltételeket a község lakossága stabilizálása és létszámának folyamatos növekedése érdekében. A vevő
Hodos község területén szeretne
letelepedni.
A képviselő-testület jóváhagyta az egyenes telekeladást Vontszemű Olivérnek.

festéket ad a szobák kifestéséhez,
valamint segítséget nyújt az udvar
kitakarátásában.
b). Mgr. Klempa Katalin, a közrendvédelmi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy bizottsága
két panasszal foglalkozik.
A képviselő-testület a Hodos
községben előforduló kóbor kutyák
problematikájának megoldásával is
foglalkozott.
c). Gálffy György, az építkezésügyi bizottság elnöke a jelenlévőket arról
a helyszíni szemléről tájékoztatta,
amelyet bizottsága szakember bevonásával végzett el az 510-es házszámú községi bérház egyik
lakásában (az egész lakást 4-5 cm
vastagságban borítja a penész),
amelyről elkészült a véleményezés
és a jegyzőkönyv. A testület megegyezett abban, hogy az adott lakás
problémái a dunaszerdahelyi PREFATREND Rt. építkezési cég minőségtelen munkájának következménye.
d). A község polgármestere Varga
Józsefet, a pénzügyi bizottság elnökét
az alapiskoláink bevételeiről és kiadásairól szóló pénzügyi analízis kidolgozására kérte fel.

6. Közbeszerzés eljárás hulladéktárolásra – munkacsoport jóváhagyása a borítékok felnyítására
A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Hodos
község, mint a közbeszerző, a piacvizsgálat keretén belül már elküldte
a felszólításokat az ajánlatok megtételére a hulladékelszállítást illetően, valamint a hulladéktárolásra
az ajánlatok határidejének feltüntetésével, melynek zárónapja 2012.
03.09., 08.00 óra.
A község polgármestere az ajánlatok felnyitására és kiértékelésére
háromtagú munkacsoportot javasolt létrehozni. Az ajánlatok felnyitása és kiértékelése 2012.03.14-én
történik.
Javaslat a munkacsoport tagjaira:
a). Varga József
b). MUDr. Kmeť Jozef, MPH
c). Bc. Hodosy Károly
A képviselő-testület az ajánlatok felnyitására és kiértékelésére jóváhagyta a
háromtagú munkacsoport létrehozását.

8. A polgármester beszámolója
● A község polgármestere sajnálattal tájékoztatta a jelenlévőket a következő tényről: A képviselők
maximális informáltsága végett
mindig nyíltan tájékoztatja őket
azokról a tervekről, amelyek a megoldás stádiumában vannak (de a
község hasznára vannak, illetve lehetnek) – ezért is tájékoztatta a
2012-es év elején a képviselőket és
a jelenlévőket a két munkáltatóval
folytatott tárgyalásáról, akik a községünk területén szeretnének letelepedni. A község polgármestere
kellemetlenül meglepődött, amikor
az egyik munkáltató azt panaszolta
neki, hogy a község polgára – aki
részt vesz a képviselő-testületi üléseken és most is itt van a helyiségben, megszólította őt, hogy a
gyártást ne Hodosban kezdje meg,
mert őt itt rágalmazni fogják – de
inkább tőle vegyen telket, Karcsán.
A község polgármestere azt nyilatkozta, hogy az ilyen hozzáállás maximálisan
etikátlan
és
az
információk saját javára történő felhasználása miatt, a képviselő-testületi ülésekre járó polgárnak el
kellene gondolkodnia saját magán.
● A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a község a
tartozásából (a volt választási időszakból) már 36 848,- eurót törlesztett, amelyet a jelenlegi szituációban

7. Bizottsági elnökök beszámolója
a). Bc. Hodosy Károly, a szociális és
egészségügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsága nem ülésezett.
A község polgármestere felkérte
a bizottság elnökét Fegyveres Erzsébet asszony meglátogatására,
akit az unokája gondoz. A község
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nagyon pozitív ténynek tart.
● A polgármester kifejtette, hogy
községünk tűzoltói állami támogatásból kaptak szivattyút, szívótömlőt, tömlőt és szívókosarat.
● A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket a Czucz Etelka
által vezetett SUNSHINE tánccsoportunknak a tehetségek versenyén
elért győzelméről. A tánccsoport
minden egyes tagjának, akik a községünket képviselték, köszönőlevél
lesz kiküldve.
9. egyéb aktuális ügyek – vita
● Hodos község belépése az új közös
építkezési hivatalba
A község polgármestre tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy az új közös
építkezési hivatalba történő belépéshez szükséges lesz a képviselőtestület erről szóló határozatára.
A képviselők szavaztak Hodos község kilépéséről a Dunaszerdahelyi
Városi Hivatalban székelő Közös
Építkezési Hivatalból:
A képvisleő-testület egyhangúlag jóváhagyta Hodos község kilépését a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban
székelő Közös Építkezési Hivatalból
abban az esetben, amennyiben létrejön
az új építkezési hivatal.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta Hodos község belépését az új
közös építkezési hivatalba abban az
esetben, amennyiben a pénzügyi feltételek a község számára előnyösebbek
lesznek, mint ezidáig voltak.
● A Hodosi Magyar Tannyelvű Óvoda
jelentése
A polgármester a képviselő-testületet a Hodosi Magyar Tannyelvű
Óvoda igazgatónőjének leveléről
tájékoztatta, aki az óvoda mellett
működő Iskolatanács négyéves
mandátumának lejártáról ír. Így
megszűnik Mgr. Klempa Katalin
képviselő asszony iskolatanácsbeli
tagsága. A község polgármestere
megjegyezte, hogy a szabályzat értelmében egy iskolatanács-tagot a
képviselő-testület delegál, ezért a
képviselőket javaslataik megtételére
kérte fel.
Mgr. Klempa Katalin, képviselő
asszony megjegyezte, hogy ő szívesen vállalná, ha nincs más személy,
mivel be kell fejezni a folyamatban
lévő dolgokat.
Varga József képviselő, Mgr.
Klempa Katalin képviselő aszszonyt, Kálmán Katalin képviselő
asszony pedig Bc. Hodosy Károly
képviselőt javasolta.
A szavazás alapján Bc. Hodosy Károlyt delegálta a testület.

jegyzőkönyv
● A község polgáremsterének beszámolója Pohár Györgygyel folytatott tárgyalása eredményéről
A község polgármestere a jelenlévőkkel a Pohár Györgygyel folytatott tárgyalása eredményét ismertette. Pohár György nem egyezett
bele a Kereksási dűlőben található
1544 m2 nagyságú telkének a Kereksási dűlőben lévő 1019 m2-es építkezési telkekre történő cseréjére.
A község polgármestere, valamint a képviselők arra a következtetésre jutottak, hogy Hodos
község írásban kéri fel Pohár Györgyöt véleménye megküldésére telke
lehetséges eladásával, illetve cseréjével összefüggésben, legkésőbb
2012.03.31-ig a képviselő-testület
által meghatározott kritériumok értelmében.
● Új községi bérlakások
Póda József képviselő azon kérdésére, hogy hány emeletes lesz az új
községi bérház, a polgármester úr
azt válaszolta, hogy az épületnek öt
szintesnek kellene lennie. A képviselő úr megjegyezte, ha jól tudja
ebben bérházban nem lesz lift,
majd ezt követően hangsúlyozta,
hogy az 532/2002-es számú hirdetmény 33.§-a értelmében az öt emeletes házban kell hogy legyen lift.
A polgármestere felhozta, hogy
az épület paramétereit, a törvényességi oldalát tekintve, a dunaszerdahelyi építkezési hivatal
bírálja el és a dotáció nyújtásánál
az Állami Lakásfejlesztési Alap
(ŠFRB) és nem a községi hivatal.
Ezidáig az adott intézményektől a
község nem kapott semmilyen negatív álláspontot.
Rampaskó Viktor úr, lakosunk
megjegyezte, hogy nem kell lift,
amennyiben a negyedik emelet tetőtér.
● Mgr. Klempa Katalin képviselő aszszony beszámolója a helyi óvoda és az
iskolai étkezde vezetőjével folytatott tárgyalása eredményéről
Mgr. Klempa Katalin képviselő
asszony, az óvoda mellett működő
iskolatanács tagja a legutóbbi képviselő-testületi ülésen megemlítette,
hogy az iskolatanács legközelebbi
ülésén magyarázatot kér az iskolai
étkezde vezetőjétől az általa kért
nagy mennyiségű konyhai felszerelésről.
Mgr. Klempa Katalin képviselő
asszony a jelenlévőket a helyi óvoda
és az iskolai étkezde vezetőjével
folytatott tárgyalása eredményéről
tájékoztatta. Az óvoda igazgatónőjének a konyhai felszerelések feltöltését az óvoda által szervezett bál

bevételéből javasolta megoldani,
amelyre az igazgatónő azt válaszolta, hogy ő nem gazdálkodhat a
szülői szövetség pénzével.
A képviselő asszony megemlítette, hogy beszélt a szülői szövetséggel is, amely ezzel egyetértett.
Az óvoda épületében történő leltározásnál, a konyhai felszerelések
feltöltésére a kérelmet ugyan az iskolai étkezde vezetője nyújtotta be,
de az óvoda igazgatónője javaslatára. Mgr. Klempa Katalin képviselő asszony sajnálattal szögezte le,
hogy nem készülnek jegyzőkönyvek, a szülők nem is tudják, hogy
ez létezik, melynek aztán következményei a szervezetlenség és fejetlenség.
Varga József képviselő hangsúlyozta, hogy az óvoda igazgatónője
kompetenciájába nem tartozik a
szülői szövetség.
Mgr. Klempa Katalin képviselő
asszony megjegyezte, hogy a bálból
származó bevétel csupán egy kis részét kell feláldozni. Ha csupán egy
konyhai deszkát dobatott velük ki a
közegészségügyi hivatal, akkor
miért kértek többet.
Varga József képviselő hangsúlyozta, hogy a konyháért a konyha
vezetője felel és nem az igazgatónő.
MUDr. Kmeť Jozef, MPH alpolgármester rákérdezett a óvoda
igazgatónője mandátumidejének lejártára – 2014.11.30, válaszolt a polgármester úr.
MUDr. Kmeť Jozef, MPH alpolgármester hangsúlyozta, hogy
az óvoda igazgatónőjének személye
nem felel meg. A Hodosi Magyar
Tannyelvű Alapiskolának a Hodosi
Magyar Tannyelvű Óvodával történő összevonásának elindítását javasolta, hangsúlyozva, ezzel a község
a bérköltségeken is spórolhatna.
● Az érdekvédelmi bizottság volt elnökének pótlása
A polgármester felszólalásában
hangsúlyozta, hogy pótolni kell
MUDr. Miklós Attilát, az érdekvédelmi bizottság elnöki posztján.
Az érdekvédelmi bizottság elnöki posztjára Póda József képviselő volt javasolva:
A javaslat egyhangúlag jóváhagyva.
● Rampaskó Viktor lakosunk komposztálással kapcsolatos kérdése
Kérdésére a polgármester úr válaszolt: a komposztálásra a község
ugyan nem rendelkezik megfelelő
hellyel, sem a szükséges technikával
(pénzhiány miatt), de a község segítséget nyújt a lakosoknak a márciusi hónap folyamán a családi
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házaknál levágott gallyak elszállításában. Az elszállítás időpontja a
hangosbemondóban lesz kihírdetve.
Rampaskó Viktor úr javasolta,
hogy a lakosok számára fontos információk email útján legyenek elküldve, aki azt kérni fogja.
A község polgármestere azt válaszolta, hogy a helyi hangosbemondó rossz technikai állapotban
van, de a pénzlehetőségek szerint a
község a legrosszabb szakaszokat
igyekszik megoldani, többek között
megoldódott a község egyik részén,
az új lakóházaknál. Továbbá megemlítette, hogy az email-ek nem
szükségesek, mivel a hirdetések
Hodos község honlapján is közzé
vannak téve. Folyamatban vannak
az SMS hirdetések megoldása, de
minden a pénzhelyzettől függ.
● ifj. Szabó Ferenc lakosunk megkérdezte a polgármester urat, hogy a
buszmegállónál a plakátok kiragasztására szánt táblát el lehet-e távolítani, mivel a vandálok azt
rendszeresen tönkreteszik. Egyúttal
azt is kérdezte, hogy a buszmegállóhoz lehetne-e kamerarendszert
felszerelni.
A polgármester úr válasza: községben a biztonság nagyon fontos,
de a kamerarendszer felszerelése,
vagy az őrzőszolgálattal megbízott
személy alkalmazása nagyon költséges és erre a községnek jelenleg
pénze nincs.
● Kálmán Katalin képviselő asszony
megjegyezte, hogy a 200-as házszámú
családi háznál nagy lyuk tátong az úttesten
Továbbá sajnálattal szögezte le,
hogy már több esetben a lovak után
hagyott piszkot nekik kellett az
útról eltakarítani és erre szükséges
lenne figyelmeztetni a lovak tulajdonosát.
A képviselő asszony a jelenlévőket arról az 1848.3.15-e tiszteletére
rendezett ünnepségről tájékoztatta,
amely testvérközségükben, a szlovéniai (Őri)Hodosban zajlott, amelyen részt vett községünk
küldöttsége is. Elmondta, hogy egy
gyönyörű ünnepségen vehettek
részt, az asztalok gazdagon voltak
megterítve. Hangsúlyozta, hogy
erről nem szabad megfeletkeznünk,
majd amikor a mi ünnepségünket
rendezzük.
Kovács Árpád lakosunk az ünnepségre szarvashúst ajánlott fel
gulyásnak, amelyet Szilvási úr készíthetne el.
10. Zárszó
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Zápisnica
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Vydranoch, konaného dňa 12. 03. 2012
Prítomní :
1. Mgr. Ladislav Balódi
2. MUDr. Jozef Kmeť
3. Csaba Hodosi
4. Juraj Gálffy
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Mgr. Katarína Klempová
8. Jozef Póda
9. Jozef Varga
10. Bc. Ildikó Bugárová
11. Katalin Szabó
Neprítomná:
Ingrid Bereczová
ROKOVANIe
l. Otvorenie zasadnutia OcZ
2. Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice Alžbetu
Budinszku, za overovateľov
zápisnice a zároveň za členov
návrhovej komisie, poslancov
Bc. Karola Hodosyho a Jozefa Vargu.
Návrh bol schválený.
3. Návrh na zrušenie školskej
knižnice ZŠ a ZŠ s VJM vo
Vydranoch rozhodnutím s uvedením dôvodov pre potreby
MK SR k výkazu o šk. knižnici
Starosta obce informoval prítomných o obdržaní e-mail-u z
Ministerstva kultúry SR, v ktorom sa píše, že školskú knižnicu
je možné zrušiť len uznesením
OcZ spolu s odôvodnením zrušenia. Pán starosta navrhol
schváliť zrušenie školských
knižníc z dôvodu, že fyzický
stav knižného fondu vykazuje
opotrebovanosť, knihy časom
stratili aj na aktuálnosti a tým
nie je možná ani ich inventarizácia.
Hlavná kontrolórka obce poznamenala Bc. Ildikó Bugárová,
že existuje aj obecná knižnica,
ktorú záujemcovia môžu navštevovať.
OcZ jednohlasne schválilo zrušenie
školských knižníc.
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve
a zmluve o zriadení vecného
bremena ZSe Distribúcia,
a.s Bratislava
Starosta obce informoval prí-

tomných o rozhodnutí Správy
katastra v Dunajskej Strede o
prerušení konania na zápis
vlastníckeho práva a povolenia
vkladu do katastra nehnuteľností v súvislosti s Kúpnou
zmluvou a zmluvou o zriadení
vecného bremena ZSE Distribúcia, a.s Bratislava.
Pán starosta navrhol schváliť:
● v zmysle Kúpnej zmluvy a
zmluvy o zriadení vecného bremena – ako predávajúci alebo
povinný – zriadenie vecného
bremena v prospech kupujúceho alebo oprávneného ZSE
Distribúcia, a.s. Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Západoslovenská
energetika
a.s.
Bratislava, predmetom ktorého
je povinnosť povinného ako
vlastníka pozemku registra KN
„E“ parc. č. 412 o výmere
28.795 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý
vznikol geometrickým plánom
overeným Správou katastra Dunajská Streda, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v celom
rozsahu vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným a ními povereným
osobám v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
● ako povinný sa zaväzuje zriadiť vecné bremeno bezodplatne
ako právo vecného bremena pôsobiace in rem.
● zriadenie vecného bremena
na dobu neurčitú.
OcZ jednohlasne schválilo.
5. Predaj pozemku Oliverovi
Vontszemű – návrh na schválenie priameho predaja pozemkov, parc. č. 602/79 a 602/80 v
zmysle § 9a, ods. 1 písm. c zák.
č. 138/1991 Zb.
Starosta obce informoval prítomných o rozhodnutí Správy
katastra v Dunajskej Strede o
prerušení konania na zápis
vlastníckeho práva a povolenia
vkladu do katastra nehnuteľností v súvislosti s predajom pozemkov v lokalite Šašina vo
vlastníctve obce Vydrany kupujúcemu, Oliverovi Vontszemű.

Pán starosta navrhol schváliť v
zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z. o majetku obcí predaj pozemkov vo
vlastníctve obce Vydrany kupujúcemu, Oliverovi Vontszemű:
● parcelu registra C KN č.
602/79 o výmere 728 m2, druh
pozemku – orná pôda, LV č.
1860, k.ú. Vydrany, v podiele
1/1
● parcelu registra C KN
č. 602/80 o výmere 48 m2, druh
pozemku – orná pôda, LV
č. 1860, k.ú. Vydrany, v podiele
1/1 vzhľadom na prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že
vyššie uvedené pozemky sa v
zmysle schváleného Územného
plánu obce Vydrany nachádzajú
v regulačnom bloku „R“ – bývanie v rodinných domoch, kde
bude realizovaná IBV pre 50 rodinných domov, v záujme vytvorenia
podmienok
pre
stabilizáciu a postupný nárast
počtu obyvateľov obce. Kupujúci sa chce usídliť na území
obce Vydrany.
OcZ jednohlasne schválilo predaj
pozemkov vo vlastníctve obce Vydrany
kupujúcemu, Oliverovi Vontszemű.
● Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou „Zber
a odvoz komunálneho odpadu“
– návrh na schválenie pracovnej
skupiny na otváranie obálok Verejné obstarávanie – zákazka s
nízkou hodnotou „Uloženie komunálneho odpadu“ – návrh na
schválenie pracovnej skupiny na
otváranie obálok
Starosta obce informoval prítomných, že obec Vydrany ako
verejný obstarávateľ v rámci
prieskumu trhu už odoslala písomnú výzvu na predloženie
ponúk s termínom podania
ponúk, ktorý bol stanovený do
8.00 hodiny 09. 03. 2012 na zber
a odvoz komunálneho odpadu a
na uloženie komunálneho odpadu.
Starosta obce na otváranie a
hodnotenie ponúk navrhol zriadenie 3-člennej pracovnej skupiny. Otváranie a hodnotenie
ponúk sa koná dňa 14. 03. 2012.
Za členov pracovnej skupiny
boli navrhnutí:
a). Jozef Varga
b). MUDr. Jozef Kmeť, MPH
c). Bc. Karol Hodosy
OcZ schválilo zriadenie 3-člennej
pracovnej skupiny.
7. Správy predsedov komisií
a). Bc. Karol Hodosy, predseda ko-

7
misie sociálnych vecí a zdravotníctva informoval prítomných,
že jeho komisia nezasadala.
Starosta obce požiadal predsedu komisie o návštevu pani
Alžbety Fegyveresovej, ktorú
opatruje jej vnuk. Na vymaľovanie izieb obec poskytne farby,
ako aj pomoc pri vyčistení
dvora.
b). Mgr. Katarína Klempová, predsedníčka komisie ochrany verejného poriadku informovala
prítomných, že jej komisia sa zaoberá dvoma prípadmi.
Poslanci OcZ sa zaoberali aj s
riešením problematiky túlavých
psov v obci Vydrany.
c). Predseda komisie výstavby
Juraj Gálffy informoval o vykonaní obhliadky bytu komisiou a
odborníkom v obecnom nájomnom dome č. 510 (v hrúbke 4-5
cm je pleseň v celom byte).
O tejto obhliadke bolo vypracované stanovisko a spísaná zápisnica. Zastupiteľstvo sa zhodlo
na tom, že problémy s uvedeným bytom vyplývajú z nekvalitnej práce staviteľskej firmy,
ktorou bola firma TERAPREF,
a.s., z Dunajskej Stredy.
d). Starosta obce požiadal predsedu finančnej komisie Jozefa
Vargu o vypracovanie finančnej
analýzy príjmov a výdavkov našich základných škôl.
8. Správa starostu obce
● Starosta obce s poľutovaním
informoval prítomných o nasledovnej skutočnosti: Z dôvodu
maximálnej informovanosti poslancov vždy otvorene informuje o plánoch, ktoré sú v
štádiu riešenia (ale sú alebo
môžu byť na úžitpk našej obci )
– aj preto na začiatku roka 2012
oboznámil poslancov a prítomných o rokovaniach s dvomi zamestnávateľmi, ktorí mali
záujem usadiť sa v našej obci.
Starosta obce bol veľmi nemilo
prekvapený, keď sa mu jeden z
týchto zamestnávateľov posťažoval, že ho oslovil občan obce,
ktorý sa zúčastňuje zasadnutiach
OcZ a aj teraz je v miestnosti,
aby svoju výrobu nezačal vykonávať vo Vydranoch, lebo tu ho
budú ohovárať, ale nech radšej
kúpi od neho pozemok v Kračanoch. Starosta sa vyjadril, že
takýto postoj je maximálne neetický a občan chodiaci na zasadnutia OcZ kvôli informáciám vo vlastný prospech by sa
mal nad sebou zamyslieť.
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● Starosta obce informoval prítomných, že obec zo svojho
dlhu (z predchádzajúceho voľebného obdobia) už splatila
36 848,- eur, čo považuje v súčasnej situácii za veľmi pozitívnu skutočnosť.
● Starosta obce informoval prítomných, že náš obecný hasičský zbor z finančnej podpory
štátu dostal čerpadlo, savice a
hadice.
● Starosta obce informoval prítomných o víťazstve našej tanečnej skupiny SUNSHINE
pod vedením Etely Czuczovej v
súťaži talentov. Každému členovi tanečnej skupiny bude
obcou zaslaný ďakovný list za
reprezentáciu.

rola Hodosyho do Rady školy pri MŠ
s VJM vo Vydranoch.
● Správa starostu obce o výsledku rokovania s Jurajom Pohárom
Starosta obce informoval prítomných o výsledku jeho rokovania s Jurajom Pohárom. Juraj
Pohár nesúhlasil s výmenou
svojho pozemku o výmere 1544
m2 v lokalite Šašina za stavebné
pozemky o výmere 1019 m2 v
lokalite Šašina.
Starosta obce a poslanci OcZ
dospeli k záveru, že obec Vydrany písomne požiada Juraja Pohára o zaslanie jeho stanoviska
k možnému predaju resp. zámeny jeho pozemku najneskôr
do 31. 03. 2012 v zmysle kritérií
stanovených uzneseniami OcZ.

9. Iné aktuálne otázky – diskusia
● Vstup obce Vydrany do nového
spoločného stavebného úradu
Starosta obce informoval prítomných, že na vstup do nového spoločného stavebného
úradu bude potrebné aj uznesenie OcZ o schválení vstupu
obce Vydrany do nového spoločného stavebného úradu.
OcZ jednohlasne schválilo výstup
obce Vydrany zo Spoločného stavebného úradu sídliaceho na Mestskom
úrade Dunajská Streda v prípade, ak
nový stavebný úrad vznikne.
OcZ jednohlasne schválilo vstup
obce Vydrany do nového spoločného
stavebného úradu v prípade ak finančné podmienky budú pre obec výhodnejšie ako doteraz.

● Nové obecné nájomné domy
Na otázku poslanca Jozefa
Pódu, že koľko poschodí bude
mať nový obecný nájomný dom
pán starosta odpovedal, že budova by mala mať päť podlaží.
Pán poslanec poznamenal, že ak
dobre vie, tento dom bude bez
výťahu a následne zdôraznil, že
v zmysle §33 vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu..., v päť poschodovom dome už musí byť výťah.
Starosta obce uviedol, že parametre budovy po legislatívnej
stránke posudzuje stavebný
úrad v Dunajskej Strede a pri
poskytnutí dotácie aj Štátny
fond rozvoja a bývania, a nie
obecný úrad. A zatiaľ od uvedených inštitúcii obec nedostala
žiadne negatívne stanovisko.
Pán Viktor Rampaskó – obyvateľ obce – poznamenal, že nemusí byť výťah, ak sú na
štvrtom poschodí podkrovné
byty.

● Oznámenie MŠ s VJM vo Vydranoch
Starosta obce informoval poslancov OcZ o liste riaditeľky
MŠ s VJM vo Vydranoch o vypršaní 4-ročného mandátu Rady
školy pri MŠ s VJM vo Vydranoch, a tým i mandátu jej piatich
členov. Z tohto dôvodu sa končí
mandát poslankyne Mgr. Kataríne Klempovej ako člena rady
školy. Starosta obce poznamenal, že v zmysle stanov jedného
člena rady deleguje OcZ a preto
požiadal poslancov o návrhy.
Poslankyňa Mgr. Katarína
Klempová poznamenala, že by
s radosťou prijala toto členstvo,
nakoľko je potrebné dokončiť
už rozpracované veci.
Poslanec Jozef Varga navrhol
delegovať poslankyňu Mgr. Katarínu Klempovú, poslankyňa
Katarína Kálmánová poslanca
Bc. Karola Hodosyho.
OcZ schválilo delegovanie Bc. Ka-

● Správa poslankyne Mgr. Kataríny
Klempovej o výsledku rokovania s riaditeľkou MŠ a vedúcou školskej jedálne.
Členka rady školy pri MŠ, poslankyňa Mgr. Katarína Klempová na minulom zasadnutí
OcZ podotkla, že na najbližšom
zasadnutí rady školy požiada vedúcu školskej jedálne o podanie
vysvetlenia k veľkému množstvu ňou žiadaných kuchynských potrieb.
Poslankyňa Mgr. Katarína
Klempová informovala prítomných o výsledku jej rokovania s
riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.
Riaditeľke MŠ navrhla doplne-

nie kuchynských potrieb z príjmu plesu MŠ, na čo jej pani riaditeľka odpovedala, že ona
nemôže hospodáriť s financiami združenia rodičov.
Pani poslankyňa podotkla, že
hovorila aj so združením rodičov, ktoré s tým súhlasilo. Pri
uskutočnení inventarizácie v budove MŠ na návrh riaditeľky
MŠ žiadosť o doplnenie kuchynských potrieb podala vedúca ŠJ. Poslankyňa Mgr.
Katarína Klempová s poľutovaním konštatovala, že sa nevyhotovujú zápisnice, rodičia ani
nevedia, že niečo také existuje,
čoho dôsledkom je potom neorganizovanosť a bezhlavosť.
Poslanec Jozef Varga zdôraznil, že do kompetencie riaditeľky MŠ nepatrí združenie
rodičov.
Poslankyňa Mgr. Katarína
Klempová poznamenala, že
treba obetovať len malú časť z
príjmu plesu. Ak hygiena vyhodila len jednu dosku, potom
prečo žiadala viac.
Poslanec Jozef Varga zdôraznil, že za kuchyňu je zodpovedná vedúca kuchyne a nie
riaditeľka.
Zástupca starostu MUDr.
Jozef Kmeť, MPH sa opýtal na
dátum skončenia mandátu riaditeľky MŠ. Odpoveď pána starostu znela, že končí dňa 30. 11.
2014.
MUDr. Jozef Kmeť, MPH
zdôraznil, že osoba riaditeľky
MŠ nevyhovuje. Navrhol začať
vybavovania spojenia MŠ s VJM
so ZŠ s VJM vo Vydranoch,
tým by obec ušetrila aj na mzdových nákladoch.
● Nahradenie bývalého predsedu komisie na ochranu verejného poriadku
Starosta obce vo svojom vystúpení zdôraznil, že je potrebné
nahradiť predsedu komisie na
ochranu verejného poriadku
MUDr. Attilu Miklósa.
Na funkciu predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu
bol navrhnutý poslanec Jozef
Póda.
OcZ schválilo poslanca Jozefa
Pódu za predsedu komisie na
ochranu verejného poriadku.
● Obyvateľ obce Viktor Rampaskó
mal dotaz v súvislosti s kompostovaním
Starosta obce odpovedal, že
obec síce nedisponuje vyhovujúcim miestom na kompostovanie a ani potrebnou technikou

2012
(z dôvodu nedostatku financií),
ale obec poskytne pomoc obyvateľom už v priebehu marca, a
to odvozom orezaných konárov
spred rodinných domov. Termín odvozu bude vyhlásený cez
miestny rozhlas.
Pán Rampaskó navrhol odosielanie dôležitých informácií
obyvateľom obce pomocou email-u – tým, ktorí to budú žiadať.
Starosta obce odpovedal, že
miestny rozhlas je v zlom technickom stave, ale podľa finančných možností obce sa
najhoršie úseky snažíme riešiť,
okrem iného sa riešila aj časť
obce pri nových bytovkách.
Ďalej uviedol, že e-maily podľa
neho nie sú potrebné, lebo hlásenia sú zverejnené aj na webovej stránke obce. Prebiehajú aj
prvotné rokovania na riešenie
SMS správ, ale všetko závisí od
financií.
● Obyvateľ obce František Szabó,
ml. sa opýtal starostu obce, že či
sa dá na autobusovej zastávke
odmontovať tabuľu na plagáty,
lebo ju vandali pravidelne ničia
a zároveň sa opýtal, či by sa
nedal zriadiť kamerový systém.
Odpoveď starostu obce: Bezpečnosť v obci je veľmi dôležitá, ale namontovanie kamerového systému v obci alebo zamestnať strážnu službu je veľmi
nákladné po finančnej stránke a
obec na to momentálne prostriedky nemá.
● Poslankyňa Katarína Kálmánová
poznamenala, že pri rodinnom dome
č. 200 je veľká jama na ceste.
Ďalej s poľutovaním konštatovala, že už vo viacerých prípadoch museli sami odstraňovať
na ceste nečistotu po koňoch, a
bolo by potrebné na to upozorniť majiteľov koní.
Pani poslankyňa informovala
prítomných o oslave na počesť
výročia 15. 3. 1848, ktorá sa
uskutočnila v našej družobnej
obci Hodoš v Slovinsku, kde
bola prítomná aj delegácia našej
obce. Zdôraznila, že boli svedkami prekrásnej oslavy, stoly
boli bohato prestreté. Zdôraznila, že na to nesmieme zabudnúť, ak budeme organizovať
našu oslavu.
Obyvateľ obce Árpád Kovács
ponúkol na našu oslavu jelenie
mäso na guláš, ktorý by uvaril
pán Szilvási.

április
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Megmozdulás a szemete(lő)k ellen

M

árcius utolsó napján, 31-én,
szombaton a helyi vadászszervezet és a Hodus turista klub tagjai
– mintegy 25 fő – a határban takarítottak.
Reggel nyolckor felkerekedtek és a kanálispartig összeszedték a szemetet, amit találtak.
Nem is kellett sokáig a határt járniuk, hiszen
délelőtt tíz órára megtelt a konténer, amit
erre az alkalomra hoztak a vadászházhoz.

F

Műanyag flakonok,
autóalkatrészek, szétdarabolt háztartási
gépek maradványain
kívül temérdek építkezési hulladékot is
összegyűjtöttek. Fucsek László, a vadászszervezet
elnöke
hangsúlyozta, hogy
szükségesnek tartja a
hasonló akciókat, hiszen felelőtlenek az
emberek és nem tisztelik a természetet.
Éppen erre a tiszteletre kéne mindenkit
megtanítani, hiszen nem csak szeretni kell a
tájat, de tenni is kell érte, hogy az szép maradjon. „Nem szabad hagyni, hogy a szemetelők elcsúfítsák” – közölte. Elárulta azt is,
hogy eztán a vadőrök sokkal nagyobb odafigyeléssel lesznek majd a szemetelőkre,

egyveres Erzsébet segítségre szorult, s ekkor avatkozott be
unokája, Mátyás Kálmán, aki nap mint nap ellátogat hozzá,
hogy gondját viselje. Azért is kértek segítséget a községi hivataltól, hiszen az ingatlan udvarán az évek alatt elhalmozódott
szemét már elviselhetetlenné vált, ám nem csak számukra, de szomszédaiknak is. „Igyekszünk a szociálisan hátrányos helyzetű családokkal foglalkozni és segíteni rajtuk amennyire erőnk engedi” –
mondja Varga Ildikó, a szociális bizottság tagja. Azt ecseteli, hogy
ez már nem az egyetlen alkalom, hiszen az első volt a liszt, illetve
tészta kiosztása, majd a tüzifa biztosítása a nagy hidegekben, az arra
rászorulóknak és reményeik szerint hamarosan ismét sor kerülhet
hasonló jótékony akcióra. Fegyveresék udvarára az első konténert
vitték ki a múlt héten, mely szinte azon nyomban meg is telt, ám a
változás még nem szembetűnő. Így minden bizonnyal szükség lesz
még néhány fordulóra, mire megtisztul az udvar.

mint eddig, hiszen az ellenük való védekezést minél hamarabb el kell kezdeni és határozottabb fellépésre van szükség a hasonló
kihágások ellen. Hiszen a természet körülöttünk van, benne élünk, így pontosan
olyan, mintha magunk alá piszkítanánk
azzal, hogy szétdobáljuk a hulladékot.

Szociális segítségnyújtás

▲ Varga Ildikó és Mátyás Kálmán

Pedagógusnap alkalmából

T

anítónap ünneplésére hívta össze a
pedagógusokat Balódi László polgármester március 28-án. A dunaszerdahelyi Lorians étteremben ünnepi
vacsorával várta a tanítókat, akiket egy szál
virággal köszöntött e jeles nap alkalmából.
„A pedagógusokra minden közösségnek
szüksége van és én örülök, hogy nekünk
ilyen jó szakembereink vannak, mint Önök”
– mondta a polgármester köszöntőjében. A
hivatalos rész után mindenki önfeledten és
zavartalanul beszélgethetett, szórakozhatott, míg kedve tartotta. Ez a nap, ez az este
csak róluk szólt és a munkájuk előtti meghajlásról, tisztelgésről.

Csemadok

10
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Meseest a faluban

F

ellinger Károlyt, a Jókán élő írót,
költőt köszöntötték a helyi nyugdíjas klubban április 13-án, pénteken az érdeklődők. A Csemadok helyi
alapszervezetének meghívására érkezett
irodalmárt Győri Béla, a szervezet elnöke
üdvözölte, majd munkásságát Nagy Imre
méltatta. A magyar tannyelvű alapiskola
és az óvoda öt-öt növendéke lépett fel az
este Fellinger-versekkel, melyek közül
kettőt az óvodások, igazgatónőjük segítségével megzenésítve adtak elő. A közel
negyvenfős közönség meglepetésére az
író mindenkinek ajándékozott könyvet,
aki megjelent a klubban, s szívélyes üdvözletével egyetemben, dedikálva a polgármesternek is küldött legutóbbi
alkotásaiból.
A beszélgető esteket a szervezők szeretnék rendszeresen megszervezni, ezért
úgy határoztak, hogy a legközelebbi alkalomra Hodossy Pétert hívják, aki Csíksomlyóra való gyalogútjáról számol majd
be az érdeklődőknek.

►
M
á
J
U
S
1.
►

Tisztelttel meghívjuk falunk lakosságát
2012. május 1-én a községben
megrendezendő majálisra a Csemadok helyi
alapszervezete és az Állj meg vándor
vendéglő közös szervezésében.
Május elsejei felvonulással indul majd
a nap, reggel kilenc órakor a helyi
kultúrháztól, miközben a hangszórókból
eredeti és hamisítatlan, a hagyományos
májusi felvonulásokat idéző zene
hangzik majd fel.
Egy feldíszített traktor pótkocsival viszi
majd körbe a májusfát, melyet
a vendéglőnél állítunk fel. Ezzel veszi
itt kezdetét a Halászlé-főző verseny.
Persze amíg az ínyenc fogások
a bográcsokban főnek,
gulyást és sült halat kínálnak a szervezők.

Anyák napja
Május 6-án délután 16 órakor
veszi kezdetét az Anyák napi
műsor a helyi kultúrház
nagytermében.
Fellépnek a helyi óvoda növendékei, az alapiskola diákjai, valamint
a Zumba Katicák és
a Sunshine tánccsoport.
A műsor után a felszabadulás
évfordulója alkalmából a helyi
temetőben immár
hagyományosan
megkoszorúzzuk a második
világháború halottjainak
állított emlékművet.

sp ort

április
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Nagy érdeklődés és kiváló színvonal
Már hagyományosan márciusban kerül
megrendezésre Hodosban a község
asztalitenisz-bajnoksága, melyre csak
amatőr versenyzők nevezhetnek.
A rendezvény iránt évről évre nagyobb
az érdeklődés, idén összesen 22 játékos
nevezett be. Sajnos a 2011-es év bajnoka, Hodossy Péter influenza miatt
nem tudott résztvenni a versenyen, de
a Balódi László polgármester által megnyitott megmérettetés így is színvonalas
volt. A bajnokságon végül Ifj. Kardos
Aladár győzedelmeskedett, aki rendkívül szoros mérkőzésen 3:2-re verte ellenfelét, Kuki Árpádot. Érdekesség,
hogy az utolsó szett győztes pontját
Kardos egy "csuszával" szerezte - azaz
az asztal szélét éppenhogy súrolta a
labda.

A bajnok, Ifj. Kardos Aladár

Veteránok
A veteránok csacai asztalitenisz-bajnokságára három hodosi versenyző is benevezett. Vími Roland először indult ilyen
bajnokságon, végül kategóriájában, a 40
év felettieknél az előkelő második helyen

végzett. Idősebb Kardos Aladár az 50 év
felettiek között a nyolcadik helyet szerezte meg, Jozef Kmeť a csoportküzdelmeket követően búcsúzott a
megmérettetéstől.
Vladislav Kmeť

Vladislav Kmeť felvételei

sport
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Dunaszerdahelyi területi foci:
I. osztály – felnőttek, 22. forduló:
Jányok–Egyházgelle 5:3 (4:0), góllövők: Filkász B., Kunyi M., öngól, Tomanovics Gy, Puss M – Nagy J., Mészáros M., Balogh A.
Tárnok– Hodos (a mérkőzés lejátszását közös megegyezéssel május elsejére halasztották),
Csenke–Nagyabony 1:0 (0:0), g.: Kotlár A.
Szentmihályfa–Sárosfa 3:1 (2:0), g.: Straka A., Gönczöl Cs., Török Zs., – Nagy J.
Kisfalud–Nagyszarva 1:3 (1:0), g.: Matejka I. – Varga L:, Csémy Sz., Farkas R.
Csallóközcsütörtök–Baka 2:0 (0:0), g.: Mészáros A., Kadlečík J.
Balony–Kisudvarnok 0:2 (0:2), g.: Varga T. 2.
Egyházkarcsa–Királyfiakarcsa 2:3 (0:3), g.: Edmár A., Vajda B. – Hervay L. 2, Hromada S.

A bajnokság állása:
1. Királyfiakarcsa
2. Csütörtök
3. Jányok
4. Hodos
5. Szentmihályfa
6. Egyházgelle
7. Csenke
8. Tárnok
9. Balony
10. Kisudvarnok
11. Sárosfa
12. Egyházkarcsa
13. Baka
14. Nagyszarva
15. Nagyabony
16. Kisfalud

22 16 6 0
22 15 2 5
22 14 1 7
21 10 6 5
22 11 3 8
22 11 1 10
22 10 3 9
21 10 2 9
22 8 6 8
22 7 8 7
22 8 2 12
22 7 4 11
22 7 2 13
22 6 4 12
22 5 4 13
22 2 2 18

50:14
56:22
52:25
33:23
32:28
35:32
37:37
36:38
31:24
22:21
41:47
30:41
29:42
24:46
23:43
22:70

54
47
43
36
36
34
33
32
30
29
26
25
23
22
19
8

- Na, most mi legyen?

A CSeMADOK helyi alapszervezete
szeretettel meghívja a lakosságot a
május 20-án tartandó tisztújító
közgyűlésre. Az eseményre a helyi
kultúrházban kerül sor
16 órai kezdettel.
Építkezik? Segítségre van szüksége? Keressen fel:

Illusztrációs felvétel

Kedves alkotni vágyó,
kreatív hölgyek, urak!
Szeretettel meghívunk és várunk minden kedves alkotni vágyó
érdeklődőt 2012. május 12-én a Hodosi Kézműves Műhely
szervezésében induló kézműves tanfolyamra, amely keretén belül
különböző technikákat sajátíthatnak majd el a résztvevők, mint
például a szalvétatechnika, a repesztés... különböző felületeken
(cserép, fa, üveg)
Az alapanyagokat a szervezők biztosítják. A saját kezűleg elkészített
remekműveket mindenki hazaviheti.

Belépődíj: 15,00 EUR
A tanfolyam első
találkozójának témája a
fadoboz díszítése lesz.
Az érdeklődők jelentkezését a 0905 551 536,
illetve a 0905 567 368
telefonszámon várjuk
legkésőbb május 6-ig.
Hodos, a mi falunk - Vydrany, naša dedina - A hodosi önkormányzat információs havilapja.Kiadja: Hodos Községi Hivatal,
930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. Kiadásért felel Hodos község önkormányzata. Főszerkesztő: Angyal Sándor. Főszerkesztőhelyettes: Rózsa Ildikó. Nyelvi szerkesztő: RSDr. Orbán Péter, Luboš Banič. Email: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a Reproffset nyomda
Dunaszerdahelyen. Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09

