Idén újra lakomázunk...

Szinte heteknek tűnnek, úgy rohannak
a hónapok, hiszen újra egy évet előbbre
araszolt a naptárunk és itt az idő hogy
készülődjünk a 3. Hodosi Lakomára.
A tavalyi lelkes csapat már lassan 2 hó-

Akik a rendezvényt koordinálják:
Fitos Marika – a főszervezői poszton
idén ő igazgatja a lakoma körül felmerülő szervezési munkákat.
Rózsa Ildikó – Marika jobbkezeként,
átadva a tavalyi tapasztalatokat, kapcsolatokat részt vesz a szervezési munkában, de idén egyéb elfoglaltsága miatt
sajnos nem tudta a főszervezői posztot
elvállalni, mert az egész embert igényel.
De mindenhol ott van, ahol szükség
van rá.
Kázmér Zoltán – technikai szakemberünk, akinek feladata az udvarok megépítése, a kiszolgáló személyzet
felügyelete, illetve a lakoma zökkenőmentes lebonyolítása augusztus 10-én.
Dovičovič Alexandra – a csapat állandó
tagja garantálja a felhőtlen szórakozást,
hiszen az ő felelőssége a kultúra, a sport
és a gyerekprogramok lebonyolítása.

napnyi kemény munkát tud maga mögött és megtesz minden tőle telhetőt
azért, hogy felülmúlja a tavalyi akciót.
Újabb és újabb ötletek látnak napvilágot,
és sokat közülük már most sikerült véghez vinni. Nem fogunk most részletekbe
menni, hiszen akkor elmaradna a meglepetés. Amit már most biztosan megígérhetünk, pótoljuk azt a hiányosságot,
amit sokan felróttak nekünk tavaly.
Több lesz a látványkonyha! A részvétel
feltételeként szabtuk meg hogy a finomságok helyben készüljenek, így mindenki
végig kísérheti az elkészítés folyamatát és
megkóstolhatja a végeredményet. Lehet
majd felhőtlenül szórakozni, jókat enni,
inni és beszélgetni. Mindezt, a tavalyihoz
hasonlóan, reggeltől estig végigkíséri
majd színpadi program, ahol neves előadókat, színészeket, tánccsoportokat lá-

tunk vendégül. Az egésznapos szórakozást este egy fergeteges élő koncerttel tetőzzük, amely után reggelig tartó utcabál
várja kedves vendégeinket. A talpalávaló
biztosítva, elég ha magukkal hozzák jókedvüket és barátaikat. De addig még
nagyon sok munka vár ránk, és ezért
megragadom az alkalmat, hogy ezúton is
megszólítsak minden kedves hodosi lakost – időset és fiatalt, aki úgy érzi segítene nekünk a szervezésben, kivitelezésben, rá tud szánni időt és energiát –, jelentkezzen kis lelkes csapatunkba. Mindenkit szeretettel fogadunk, hiszen az
elvégezendő feladatok sora végtelen –
építeni kell az udvarokat, árulni a jegyeket, tombolát, kiszolgálni a vendégeket,
biztosítani a sportfelügyeletet, megszervezni a gyerekprogramot, s számukra is
a felügyeletet. Csapatunk pedig nagyon
kicsi ahhoz hogy egy ilyen nagyszabású
akciót létrehozzon segítség nélkül. Most
kell kivenni a részt a munkából, hozni az
ötletet és előterjeszteni a megoldást.
Most még van lehetőség arra, hogy úgy
csináljuk, ahogyan szeretnénk. Az akció
után már nem kell arról beszélni, hogy
mit hogyan kellett volna... szóval sok
emberre lesz szükség és úgy gondolom,
hogy ez az akció Hodosért jött létre, jó
lenne ha mindenki sajátjának tekintené.
Jelentkezni lehet a községi hivatalban,
ahol szívesen adnak információt arról,
hol van legnagyobb szükség segítő kezekre.

Fitos Marika

Kázmér Zoltán

Rózsa Ildikó

Dovičovič
Alexandra

Részletes információ és program a www.hodosilakoma.com oldalon hamarosan megtalálható.
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Több figyelmet követel a déli régióknak
a Csallóközi Városok és Falvak Társulása

NYITRA – Az Agrokomplex
üléstermében tartotta meg
kedden és szerdán (május 2829-én) XXIV. kongresszusát
a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS).
A kétnapos tanácskozás 678
fős plénumát az ország legmagasabb rangú közjogi méltóságai is köszöntötték, továbbá
több ország önkormányzati
érdekvédelmi és -képviseleti
szervezeteinek elöljárói.
Jozef Dvonč ZMOS-elnök

évértékelő beszámolójának
legfőbb témakörei a kommunális pénz-, oktatás- és építésügy helyzete, továbbá az
EU-s alapok merítése, a szociális szolgáltatások bővítésének
szükségessége,
a
munkanélküliség, a hulladékgazdálkodás stb. volt.
A Csallóközi Városok és
Falvak Társulása nevében
Haris József alelnök szólalt
fel, aki elsősorban a déli régiókban élőket érintő problémákra, tennivalókra hívta föl

a figyelmet. Hangsúlyozta:
a legfőbb gondok egyike a
magas
munkanélküliség,
mely a mezőgazdasági termelés leépítésének következménye. Orvoslása érdekében
sajnos egyetlen kormány sem
kínált semmiféle alternatívát.
Az R7-es út megépítése
azonban segíthetne ezen a
helyzeten – új befektetőket
hozhatna, új munkahelyek
jöhetnének létre. Az önkormányzati tisztségviselő szerint jelentős gyakorlati

2013
nehézségeket okoz a parlamentben nemrégen módosított, a szántóföld védelméről
szóló törvény azon rendelkezése is, amely értelmében
megemelkedett a földalapból
kivont terület után fizetendő
illeték magassága. Ez az illeték
3-4-szerese a földterület piaci
értékének, és elriasztja a régióból az esetleges befektetőket.
Az általános vitában több
kritika hangzott el a ZMOSvezetés címére, hogy nem fordít kellő figyelmet a kis
községek problémáira, csak a
nagyvárosok érdekeit képviseli.
A Csallóközi Városok és
Falvak Társulását a következő
tagközségek és polgármestereik képviselték: Jányok –
Berner Lajos (a kép alján),
mellette Ekel – Fekete Ivett.
Felettük balról jobbra: Egyházkarcsa – Gódány László,
Hodos – Balódi László, Dercsika – Matuška László,
Albár – Bereczk Oszkár és
Mad – László Gábor. Jelen
voltak még Illésháza – Fehér
Tibor, Nagyudvarnok – Tóth
Ernő és Naszvad – Haris József.
(l, rb)
Forrás: www.parameter.sk
2013. május 29.

Júliustól több dunaszerdahelyi járásbeli
közúton korlátozások lesznek

A következő útszakaszokon ideiglenes
részleges útlezárásokra lehet számítani
az útfelület cseréje miatt: Baka közelében az 506-os úton Csallóköznádasd
felől, ugyancsak az 506-os úton Csiliznyárad belterületén. Dunaszerdahelyen
az 507-es Bősi úton várható részleges
útlezárás, valamint Illésháza mellett az
510-es számú közúton.

Szintén részleges útlezárásra készülhetünk a következő harmadosztályú utakon: III/06313 – Tárnok mellett,
III/06339 – Bögellő mellett, III/5037 –
Bögellőnél, III/57212 – Dunaszerdahely és Hodos között.
Vörös Iván, a járási közlekedésrendészet igazgatója közlése szerint a javítás alatt lévő
útszakaszokra útjelző táblák is
figyelmeztetnek majd.
-para-

Forrás: www.parameter.sk
2013. június 27.

A járási közlekedésrendészet tájékoztatott a július 1. és 31. közt várható közúti
forgalmi korlátozásokról a Dunaszerdahelyi járásban.
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Sikeres újrakezdés a lánglovagoknál
Hosszú évek csendje után 2013. június
2-án vasárnap, kora reggel készülődés
zaja töltötte meg a helyi önkéntes tűzoltók szertárát. Versenyre indultak a csapatok.
Aznap a Lúcson megrendezett körzeti
versenyen két csapat képviselte a falunkat. A hetek óta folyó felkészülés után,
végre megmutathatták tudásukat és rátermettségüket az önkénteseink. Megméretettek tűztámadásban, váltóban és
egyéni versenyben is, s mind a három
versenyszámban helyt álltak. Az eredményhirdetés pedig örömteli pillanatokat hozott a csapat számára. Czajlik
Jenő az Önkéntes Tűzoltó Testület járási
bizottságának elnöke elmondta a díj átadásánál, nagyon örül, mert a harmadik

helyezést megszerző csapat éveken keresztül nem működött, és a tavalyi újraindulást követően az első versenyük
alkalmával továbbjutottak a járási fordulóba. Kovács Béla az ÖTT járási parancsnoka szintén örömét fejezte ki,
azzal kapcsolatban hogy nemcsak újraéledt az önkéntes tűzoltószervezet Hodosban, hanem versenyeken is képviselteti magát csapataival. Elmondta, sajnos kevés faluban sikerül az újrakezdés,
ezért köszönet a polgármester úrnak, a
csapatnak pedig elismerés jár.
A következő forduló, a járási verseny
a gombai sportpályán zajlott 2013. június 16-án. Az itt versenyző csapatok
nagy tapasztalattal rendelkeztek, ezért is
jelentett nagyobb kihívást ez a megmérettetés. A hodosiak csapata a versenyen

a 9. helyet érte el. Ez a jó eredmény természetesen nem csak a csapat igyekezetét tükrözi, hanem a háttérből segítséget
nyújtó emberek érdeme is. Mivel a szervezet, mint mindenki tudja, éveken keresztül pihent, ezért technikai
felszereltsége újítás hiányában elavult. A
község támogatásával sikerült a szervezetnek új tömlőket vásárolnia, de sajnos
ez még mindig kevés lett volna ahhoz
hogy a csapat versenyképessé tegye felszereltségét. További technikai felszerelést, amely nagy segítségére volt a
versenycsapatnak Rényi Zoltán biztosított. A sisakokat pedig Kálmán Ferenc
segítségével tudták beszerezni. A sikeres
újrakezdés ilyen értelemben tehát közös
érdem.
(-vi)

A hodosi önkéntes tűzoltók

Bajban ismerszik meg az önkéntes tűzoltó
Tudom, most sokan gondolják, hogy ez a mondás a barátokról szól, de azok akik az elmúlt hetekben testközelből
megismerték a víz erejét, egyetértenek velem. Mindannyian elrémülve hallgattuk és néztük a tudósításokat arról,
hogy a Duna vízállása óráról órára nőtt, falvak, települések kerültek veszélybe. Bajban pedig minden segítő kéz
elkél, ezért a hodosi önkéntes tűzoltók is igyekeztek segítséget nyújtani. Az éjjeli órákban június 11-én Bősön
munkálkodtak, felügyeletet biztosítottak és készenlétben voltak a felmerülő problémák megoldására.

Iskola • škola
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A gyerekek még fel sem ébredtek az élményekből, amikor már
ismét útban voltak egy varázslatos hely felé. Két busszal, több
mint nyolcvanan – szülők és gyerekek egyaránt - vágtak neki
az útnak, amely az Ausztriában található Family Parkba vezette
őket. Szerencséjükre sikerült kifogniuk a nyár első legszebb
napját, így a gyerekek napsütésben tölthették az egész napot
az élményparkban. Reggel 10-től este ötig annyit szórakozhattak, amennyit csak akartak, s úgy döntöttek, jövőre is szívesen látogatnák meg az élményparkot.

Deti sa ešte ani nestihli prebrať z čerstvých spomienok viažucich sa ku Dňu detí, keď sa vybrali na cestu za neopakovateľnými zážitkami. Viacej ako 80 ľudí – rodičov s deťmi – sa
dvomi autobusmi vybralo do Rakúska, kde ich čakal Family
Park. Našťastie im prialo aj počasie – keďže vystihli prvý
ozajstný letný deň, deti sa mohli celý deň zabávať v slnečnej
pohode. Od 10-tej hodiny rána do 17-tej hodiny poobede
mohli šantiť koľko len chceli a tak sa netreba čudovať rozhodnutiu, že návštevu tohto Parku si o rok celkom určite zopakujú.

Ve s el ý De ň de t í
Na obrovské potešenie žiakov sa Deň
detí v miestnych školách oslavoval 31.
mája. Na akcii nechýbali dobroty, o ktoré
sa pre deti postarali pani učiteľky v spolupráci s rodičmi a sponzormi škôl. Na
zabezpečenie dobrej nálady a zábavy boli
použité aj peniaze (2 eurá na každé
dieťa), ktorými akciu podporilo miestne
zastupiteľstvo, ako aj časť príjmu zo školského plesu. Deň detí sprevádzali rôzne
športové súťaže: deti si mohli vyskúšať
preťahovanie lanom, skákanie vo vreci,
ako aj súťaž v behu. Ale popri nafukovacom hrade od pána Jozefa Silla, ktorý
najviac zaujal našich najmenších, boli
športové aktivity len sprievodným programom. Na konci dňa sa všetky deti
vrátili domov plné zážitkov a s malým
darčekom. Vedenie obecných škôl by sa
chcelo aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomohli k tomu, aby sa tento
deň mohol uskutočniť tak, že sa stal pre
naše deti nezabudnuteľným – medzi
inými pani Mónike Posztós, pani Katalin
Kálmán a pánovi Zoltánovi Kázmérovi.

Fergeteges gyereknap
A község alapiskoláiban május 31-én
rendezték a meg a gyereknapot a tanulók legnagyobb örömére. A rendezvényen nem volt hiány a finomságokból
sem, amiről a tanító nénik, a szülők és
a támogatók gondoskodtak. Az önkormányzattól kapott, gyerekenként két
eurós összeget, valamint a báli bevétel
egy kisebb részét fordították a gyerekek
szórakoztatására. Sportversenyek zajlottak, lehetett kötelet húzni, zsákban ugrálni, hullahoppozni, vagy éppen

futásban megtudni, ki a legjobb. De
mindezek a szórakozások eltörpültek
Sill Jozef légvára mellett, ami leginkább
megfogta a kicsiket. A gyereknap végén
minden gyerek ajándékkal és élményekkel gazdagon tért haza. Az iskola
vezetősége szeretné megköszönni mindenkinek az önzetlen segítséget, akik
segítettek abban, hogy ez a nap létrejöjjön, többek közt Posztós Mónikának, Kálmán Katalinnak és Kázmér
Zoltánnak.

Június
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Felejthetetlen kirándulás
Fotó forrása: facebook

Óvodásaink, ahogy iskolásaink is a Family Parkba készültek kirándulni, ám a május 31-ei időjárás nem kedvezett nekik.
Ezért úgy határoztak, hogy Budapestre utaznak, ahol megnézik a Tropicarium varázslatos vízi világát. Mint utóbb kiderült,
jól döntöttek és nem bánták meg. Délelőtt itt töltötték az időt, majd a McDonald’s-ban ebédeltek, ahol a kicsik legnagyobb
örömére szalmakrumplit és hamburgert kaptak. Délután a Fővárosi Nagycirkuszban vettek részt egy fergeteges előadáson.
Így egy felejthetetlen napot töltöttek a magyar fővárosban, ahonnan élményekkel gazdagon térhettek haza.

Az elvarázsolt gyereknap

A Kuttyomfitty Társulat műsora

A gyereknapot az oviban június 5-én tartották, amikor
az ekecsi Kuttyomfitty Társulat az Elvarázsolt királykisasszony című mesejátékot adta elő. Az interaktív
előadásba a gyerekeket és a tanító néniket is bekapcsolták, így mindenki kivette a részét a programból.
Az előadás után népi táncház zajlott, ahol a kicsik
megismerkedhettek a népi tánclépésekkel.
A község önkormányzata minden gyerekre két eurót
adott, melyből az óvó nénik megvendégelték őket és
egy kis ajándékkal lepték meg a gyerekeket. Gyerekpezsgőt ihattak és mindenki zsákbamacskát húzva
kapta meg a meglepetését. A kisfiút játékautót, a lányok pedig nyakláncot és karkötőt kaptak. Pohár
György mind a 46 gyereknek ajándékként játékot hozott, Boráros Andrea pedig csokoládéval kedveskedett
nekik.
Másnap, június 6-án Dunaszerdahelyre látogattak,
ahol a XXXVIII. Duna Menti Tavasz döntőjén három
bábjátékot tekintettek meg. Az előadások után a kultúrház előtt fogyasztották el ebédjüket, a kicsik legnagyobb örömére a pizzát. A falatozás után a Csallóközi
Múzeum kiállítótermébe mentek, ahol megnézték a
Csallóközi Színes Ceruzák elnevezésű tárlatot, ahol
közülük többen megtalálták alkotásaikat.
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A fol y aam
maa tto
oss ffeejjllőőd
dééss út jjáánn
Ez már egy nagy Hodos lesz, hiszen egyre többször kerül szóba, hogy hovatovább, nagyobb lesz a falu. Ez pedig
nem csak a lakosság növekvő számának köszönhető, de az infrastruktúra folyamatos építésének is. Természetesen
a kettő összefügg, hiszen minél több a lakás, annál több a lakos. S minél több a lakos, annál több lakásra van szükség. A közelmúltban számos átadáson, kollaudáción estünk túl, ám a folyamatban lévő építkezésekről is beszámolunk a következőkben.
Nemrégiben, június 14-én került hivatalosan átadásra
a 34 családi háznak kimért telekhez lefektetett gázvezeték, melynek munkálatait a Gas-Mount cég végezte.
Összesen 606 méteres fővezeték lerakására került sor az
elmúlt hónapok során, melyről 350 méter rákötés lett
a házhelyekhez vezetve.
Felvételünkön az átadás után (balról jobbra): Takács József a Gas-Mount vállalattól, Ing. Adamiczky László az
építkezési hivataltól és Uher Tibor.
Szintén a Gas-Mount végezte annak az útszakasznak a munkálatait, mely a bérlakásokhoz vezet.
Itt 163 méteres szakaszról beszélünk, melyen fel
lettek festve a gyalogátkelők és ki lettek helyezve
a jelzőtáblák is. Az út mellett található két lakótömb elé kifestették a parkolóhelyeket, valamint
a gyalogátkelőnél a világítást is megoldották. Az
út átadására május közepén került sor.

Az elmúlt hónapok folyamán a Dunaszerdahelyről a községbe érkező út mellett egy villanyoszlop került kicserélésre,
ahonnan június 6-án magas feszültségű áramot húztak az újonnan kialakított trafóállomáshoz.
A későbbiekben innen húzták végig az alacsonyfeszültségű villanyáramot a családi házak számára kialakított telkekhez hat elosztószekrénybe. A 34 házhelyen a jövőben épülő családi házakat ezek a szekrények látják majd el
villanyárammal. A munkálatokat az Enermount vállalat végezte, a kollaudálás pedig folyamatban van.

Június
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A közelmúltban elkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok, amelyek a kultúrház és a községi hivatal tetőszerkezetét illetik.
Ezek a munkálatok megoldást jelenthetnek a beázásokra és esztétikusabbá teszik majd az épületet. Ami még ehhez egy kis
pluszt ad, hogy a tetőtérben lakóhelyiségeket alakítanak majd ki. A kivitelező a Gas-Mount cég, akik a befejezést decemberre
ígérték.

Újabb 2-3 szobás lakások épülnek a faluban, mégpedig a Karácsony utcában, a régi kultúrház helyén. Az építkezés kivitelezője a H&N Investment, Fekete Árpád cége. A munkálatok május folyamán kezdődtek és a befejezésük december végén
esedékes. Az épületben nyolc lakás kap majd helyet, melyekhez 14 parkoló is tartozik majd, nem is beszélve a kialakításra
kerülő zöld övezetről.

Folytatódik a község bővítése, ugyanis Dunaszerdahely irányába újabb építkezésekre lehet majd számítani. Ám most nem
blokklakások épülnek majd, hanem sorházak, összesen húsz. A lakóegységek mindegyike három szobás lesz majd. Az építkezést a Jostav cég végzi, akik a befejezést szintén december végére datálják.

Képviselő-testület
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Az ülések programja

2013

Pr o g r a m za s a d n u t í

Az önkormányzat 2013. 05. 14-én megtartott
10. rendkívüli ülése

10. mimoriadne zasadnutie OcZ, ktoré sa
konalo dňa 14. 05. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Javaslat a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés után járó
képviselői jutalmak lemondására
5. Nyilatkozat a képviselő-jelölt belépéséről a megüresedett
képviselői poszt helyére Hodos község Önkormányzatában
6. Az új helyi önkormányzati képviselő eskütétele
7. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na vzdanie sa poslaneckých odmien za dnešné mimoriadne zasadnutie OcZ
5. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnený mandát
poslanca OcZ vo Vydranoch
6. Sľub nového poslanca OcZ
7. Záver

Az önkormányzat 2013. 06. 17-én megtartott
28. ülése

28. zasadnutie OcZ, ktoré sa konalo dňa
17. 06. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének
ellenőrzése
5. A községi hivatal – kultúrház tetőzetének felújítása, bádogos munkák – költségek
jóváhagyása
6. Európai Uniós projekt
„Town Twinning” (testvértelepülési kapcsolatok) – jóváhagyása, számla megfizetése –
Projekt Menezsment
7. A helyi szlovák és magyar
alapiskola kérelme pénzbeli
támogatásra a 15 darab iskolai pad és 30 darab szék meg-

vásárlására az iskolai klubba
8. Tizenegy darab zászló megvásárlása a községi hivatal, valamint a helyi óvoda és
alapiskolák épületére – jóváhagyása
9. Egyes számú költségvetési
intézkedés a Hodos község
2013. évi költségvetés-módosítási javaslatához
10. A helyi óvoda kérelme az
óvoda nyári üzemeltetésének
meghatározására
11. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
12. Polgármester beszámolója
13. Egyéb aktuális ügyek –
vita
14. Zárszó

ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. MÁJUS

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
OcZ
5. Rekonštrukcia strechy OcÚ
– DK, klampiarske práce –
schválenie finančných nákladov
6. Projekt EU „Town Twinning” – schválenie, preplatenie faktúry – projektový
manažment
7. Žiadosť ZŠ a ZŠ s VJM
Vydrany na poskytnutie financií k zakúpeniu 15 kusov
školských lavíc a 30 kusov
stoličiek do ŠKD
8. Zakúpenie 11 kusov štátnych

zástav na trvalé označenie budovy samosprávy obce a
školských zariadení – schválenie
9. Rozpočtové opatrenie č. 1
k návrhu úpravy rozpočtu
obce Vydrany na rok 2013
10. Žiadosť MŠ s VJM vo
Vydranoch o stanovenie prevádzkovej doby počas letných
prázdnin
11. Správy 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
12. Správa starostu
13. Iné aktuálne otázky – diskusia
14. Záver

SPRÁVY Z MATRIKY
MÁJ 2013

HÁZASSÁGKÖTÉS:
• Magyarics Tibor (Hodos) és Horváthová Annamária
(Felsőpatony-Csécsénypatony)
• Kuki Arpád (Hodos) és Petkovová Nina (Vágsellye)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Tibor Magyarics (Vydrany) a Annamária Horváthová
(Horná Potôň – Čečinská Potôň)
• Arpád Kuki (Vydrany) a Nina Petkovová (Šaľa)
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Beke Patrik
Gratulálunk az újszülöttekhez.

NARODILI SA:
• Patrik Beke
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa.

ELHUNYTAK:
• Bublinec Eduard (75)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.

ROZLÚČILI SME SA:
• Eduard Bublinec (75)
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad
stratou blízkej osoby.

Interjú - Fontos
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Hodosi maradtam II.

den faluban így van már manapság. A
Lakoma viszont csúcs. A legjobb benne,
hogy mindenkivel lehet találkozni, öszszejön az egész falu és egy helyen vannak az ismerősök. A többi rendezvényre
már nem annyira járunk ki, hiszen például az anyák napjára már nincs ami kihozzon bennünket. Két lányom van, az
egyik 23 éves, a Karin, Bettina pedig 15
éves, tehát ők már nem nagyon lépnek
fel anyák napi műsoron.

Június

Czucz Károly már több mint húsz éve,
1992-ben ment el Hodosból, aminek
leginkább az volt az oka, hogy elszakadjon a szülőktől. Mert ugye mindenkinek ki kell repülnie egyszer. Egyszerű és
olcsó megoldás volt akkoriban Dunaszerdahely, ahol blokklakásba költözött.
mint mondja, ha akkor lett volna ilyen
lehetőség a faluban is, valószínűleg otthon marad.
Gondolom nem felejtette el teljesen a
szülőfaluját. Milyen gyakran látogat
haza?
• Mivel a felségem is hodosi, ezért gyakran járunk ki Dunaszerdahelyről.
Majdnem minden nap itt vagyunk.
Vagy az anyósomhoz, vagy az édesanyámhoz jövünk ki. Ilyenkor például
a kertben dolgozgatunk, vagy a ház körüli munkákat végezzük el. Szeretünk
Hodosban.
Azok az események, rendezvények, melyek a községben hónapról hónapra zaj-

Visszahúzza a szíve szülőfalujába? Viszszaköltöznének?
• Hát, soha ne mond, hogy soha. Persze, benne van a pakliban, hogy bármikor hazaköltözhetünk. De most már
semmiképpen sem blokkba, hiszen a
blokk Dunaszerdahelyen is blokk.
Czucz Károly

lanak, mennyire keltik fel az érdeklődésüket?
• Szinte minden rendezvényen részt veszünk, amelyek a faluban zajlanak. A
búcsú hagyományát nagyon nehéz lesz
visszahozni, s ez látszik is. De ez min-

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetért ezzel?
• Egyetértek, biztosan. 1986-tól Pozsonyba utazok vonttal és rengeteg ismerősöm van, akik úgy tudják, hogy
hodosi vagyok. Hiszen, ha megkérdezik, honnan vagyok, biztosan azt mondom, hogy Hodosból. Nekem ez a
szülőfalum.

Fi
ozorrn
n enie
Figgyel
ye l m
mee z te
t ettééss – Up
Upozo
en i e
A 447/2008 sz. törvény értelmében a 2009. január 1. előtt
a meghatározatlan időre kiadott súlyosan egészségkárosodott személyek igazolványának érvényessége 2013. december 31-én lejár. Ebből adódik, hogy az ilyen igazolvánnyal
rendelkező személyeknek az idei évben, legkésőbb 20013.
december 31-ig meg kell jelenniük a Dunaszerdahelyi
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalban (Dunaszerdahely, Ádor utca 41, földszint, 9-10 sz. iroda), két darab
3x4 fényképpel, személyi igazolványnyal és az eredeti igazolvánnyal,
amelynek érvényessége lejár. A hivatalban kitölthető a cseréhez szükséges
nyomtatvány, amelyet aláírás után az
illető személyesen átvesz és leadja a
régit.
A hivatal felhívja a figyelmet, hogy,
a megszabott határidő után – december 31 – nincs lehetőség a lejárt igazolvány cseréjére, új kérvényt kell
benyújtani, amelynek elbírálásához
csatolni kell az aktuális szakorvosi leleteket.

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. preukazom fyzických osôb s
ťažkým zdravotným postihnutím s neobmedzenou platnosťou
vydaným pred 1.1.2009 končí platnosť 31.12.2013. Z toho
vyplýva, že držitelia týchto preukazov by sa počas kalendárneho roka 2013, najneskôr však do 31.12.2013 mali dostaviť
na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda,
Ádorská 41, oddelenie posudkových činností – prízemie, č.
dverí 9 a 10, s dvomi fotografiami v rozmere 3x4 cm, s občianskym preukazom a s pôvodným preukazom, ktorého platnosť končí. Na úrade
sa vyplní tlačivo o výmene preukazu,
podpíše sa nový preukaz a po vyhotovení
občan osobne obdrží nový preukaz a
odovzdá pôvodný preukaz.
Upozorňujeme občanov, že po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, teda po
31.12.2013 nie je možné vymeniť preukazy, ktorým sa skončila platnosť,
občan bude musieť požiadať o vyhotovenie preukazu aj s priloženými aktuálnymi lekárskymi nálezmi v novom
konaní.
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Ez történt

Ne
m mi
n de
Nem
min
d e n n api e lis me ré s
Már dédapja és édesapja is lovakkal foglalkozott, fogathajtók voltak, így hát érthető, hogy Nagy Ferenc szívéhez miért
állnak olyan közel a patások. S ahogy az
elődei, ő is számos díjat begyűjtött az elmúlt évek során. Idén pedig egy újabb
rangos elismerést vehetett át.
Ahogy mondja, a vérében van a lovakkal
való foglalkozás. Régen ő is lovagolt,
akadályversenyeken szerepelt, majd a
saját maga összeállított fogatokkal versenyzett. Három éve már sokkal komolyabban veszik a versenyeket, de míg
idáig eljutottak, hosszú utat kellett bejárniuk. Hiszen most már országos szinten is ismertek és elismertek a hodosiak.
„A C kategóriából át kellett kerülni a B
kategóriába és onnan az A-ba. Végig kellett járni a ranglétrát” – meséli Nagy Ferenc. Az A osztályba pedig a Zánkán
megrendezett Felső Dunántúli Fogathajtó versenyen kerültek be 2010-ben,
amikor összetettben első helyezést értek
el. Azóta padig számos trófeát hoztak
haza. „Ilyen például a 2010/2011-es székesfehérvári Fedeles Bajnokság Fogathajtó versenyének első helyezése, aztán
Bábolnán a fogathajtó versenyen harmadik helyezést értünk el szintén ebben
az évben. A Felső Dunántúli Fogathajtó
Verseny egyesfogatok versenyében első

helyezése és a tavaly Dunaszerdahelyen
rendezett fogathajtó versenyen négyesfogattal elsők lettünk. Dunatőkésen
2012-ben a Tőkési Kupa fedeles bajnokságáról decemberben harmadik helyezést hoztunk haza” – mutatja az
elismeréseket. A legutolsó versenyük június elején Dunatőkésen zajlott. Itt öt
ország – Ausztria, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia –
három-három csapata versenyzett. Ők a
kettesfogattal harmadikok lettek.
Nagy Ferencnek jelenleg 34 lova van
a csikókkal együtt és kiállításokon is

2013
megállják a helyüket. „Mind közül
5 sampion csődöröm van, de akad olyan
is, amely háromszor nyert már díjat” –
meséli büszkén. Majd a falra mutat,
ahol egy oklevél függ bekeretezve.
Az oklevelet többek közt Ľubomír
Jahnátek a szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter írta alá, s az ország legjobb lótenyésztőjének jár a
hagyományos lótenyésztésben elért sikereiért. Ezt az elismerést Nagy Ferenc
májusban vehette át személyesen a minisztertől a Nagytapolcsánytól mintegy
14 kilométerre fekvő Apponyban, az
Apponyi-kastélyban. S akárhonnan is
nézzük, ez nem kis dolog.

Nagy Ferenc átveszi az elismerést

Fotó: www.teraz.sk

Gyümölcsöskert barátságból
Muravidék első Tündérkertjét avatták fel május 25-én, szombat délután az Őrség szlovéniai nyúlványán fekvő Kapornakon. Az őshonos gyümölcsfák oltványai génbankként is
szolgálnak majd. Egyszerre 47-et ültettek el. Az ötlet Ábrahám
Borisztól, a hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség (MNÖK) elnökétől származik. A kivitelezésben Kovács
Gyula pórszombati erdész volt segítségükre, akinek nemcsak
a saját birtokán van egy hasonló kert, de a Kárpát-medencei
tündérkertek létrehozásában is elvitathatatlan szerepe van.
Az avatóünnepségen dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató
főmuzeológus hangsúlyozta, hogy egykor a háztartásokban elképzelhetetlen volt az élet gyümölcs nélkül, hiszen azok rendeltetése is sokféle volt. „Ezt bizonyítja, hogy a magyar
nyelvterületen mintegy ezer gyümölcsfajta elnevezése ismeretes” – emelte ki. Az avatóünnepségen községünk küldöttsége
is részt vett Balódi László polgármester és Győri Béla személyében, akik citromalmafát ültettek.

Most már csak növekednie kell

Fotó: Facebbok

Június

Gyalogtúra
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Kalandos szlovéniai gyalogtúra
A szlovéniai Hodos község Magyar
Nemzeti Önkormányzati Közösség
(MNÖK) és helyi művelődési egyesület
turisztikai szakosztálya meghívására érkezett Szlovéniába a Hodus turisztikai
klub. A „Menjünk el Kercaszomorra”
elnevezésű túrán vettünk részt, mely
május 18-án zajlott. A Hodus tursiztikai
klubot Győri Béla és Nagy Imre vezetésével heten képviselték.

A hodosiak csapata

Bunderla Rudolf polgármesterrel

Még pénteken, május 17-én érkeztünk
a szlovéniai Hodos községbe, ahol a református gyülekezet szállásolt el bennünket. Este a helyi sportelnök
Ábrahám Sándor úr és Boris Ábrahám
a MNÖK elnöke fogadott minket, és
tiszteletünkre grillpartit szerveztek.
Szombaton reggel a kiadós reggeli után
nemzetközi csapatunk (magyar, szlovák,
osztrák és szlovén) Domaföldről indult
Szomorócra, egy nagyon szép dimbesdombos, erdei útvonalon. Szomorócon
csatlakoztak hozzánk a domonkosfalvi
túrázók is, és együtt érkeztünk meg Kercaszomorra, ahol gulyásfőzőverseny és
oldtimertraktor-kiállítás is várt bennünket. Finom ebéddel a Moravské
Toplice-i magyar önkormányzat fogadott minket. Délután indultunk vissza
az E7-es gyalog-tanösvényen, amely bár
sáros, de annál szebb tájakon vezetett
keresztül.

Az esti órákban érkeztünk vissza, amikor csapatunk hölgytagjai még zumba
órán is részt vettek a helyi művelődési
központban, ahol az órát nagyon szakképzett hölgy tartotta. Vasárnap a baráti
látogatások után Bunderla Rudolf, a
szlovéniai Hodos község polgármestere
ebédre invitált bennünket és egy kis sziesztára a cseresznyefájuk alatt, így Pityerszeren hazafelé már csak 1 órát

időzhettünk. A csapat minden tagja nagyon jól érezte magát és nagyon köszönjük a szlovéniai hodosi barátainknak ezt
a meghívást. Remélem júniusi Csallóköz-i túránkon ők is részt vesznek és hasonló szép élményekkel térnek majd
haza.
Nagy Imi Imre
Képek: Facebook/Nagy Imi Imre

Boris Ábrahám (balra) a MNÖK elnöke és Nagy Imre a Hodus vezetője

Foci
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2013

Vé g e a t a v a s z i i d é n y n e k
A bajnokság végeredménye
A 30. forduló eredményei:

A 30. forduló eredményei:

Alistál–Kisudvarnok 3:1 (1:0), g.: Remenár 2, Bereczky –
Simon. Csallóköztárnok–Balony 1:1 (0:1), g.: Krivosudsky –
Diószeghy. Hodos–Baka 2:4 (1:2), g.: Bögi, Rácz – Hladký
3, Oravec. Egyházkarcsa–Nagyszarva 6:1 (4:1), g.: Molnár 5,
Szabó – Pavlov. Királyfiakarcsa–Sárosfa 0:4 (0:1), g.: Gala 2,
Vass 2. Jányok–Szentmihályfa 5:1 (3:0), g.: Filkász 2, Štibrich,
Štrbavý, Pánik – Fatona. Csenke–Nagyabony 2:1 (2:1), g.:
Kvarda, Rigó – Domonkos. Csallóközcsütörtök–Egyházgelle
2:1 (1:0), g.: Benedik, Nagy – Csánó.

Alistál–Nagypaka 1:4 (0:1), g.: Domonkos – Fehár 2, Simončík, Bittera. ŠG 2007 B–Lég 4:0 (4:0), g.: Mészáros 2, Kétyi,
Rajkó. Nagyudvarnok–Baka 2:1 (1:0), g.: Lavu 2 – Nagy.
Egyházgelle–Sárosfa 2:2 (2:1), g.: Bittera, Takács – Grünfeld,
Tar. Vásárút –Várkony 7:3 (3:3), g.: Takács 3, Molnár 2, Seszták, Horváth – Marczell 3. Hodos–Nagymegyer B 2:4 (1:1),
g.: Nagy, Póda – Both 3, Tarcsi. Csenke–Nagyabony 5:0 (3:0),
g.: Rigó 2, Mikóczi, Stim, Rigó. Pozsonyeperjes–Kisudvarnok
1:5 (1:2), g.: Gerezdes – Domonkos (2), Krajcsovics 2, Póda.

I . os ztá l y – fe l nőtte k :
1. Jányok
2. Egyházgelle
3. Alistál
4. Kisudvarnok
5. Nagyabony
6. Királyfiakarcsa
7. Baka
8. Cs.csütörtök
9. Egyházkarcsa
10. Szentmihályfa
11. Csenke
12. Hodos
13. Balony
14. Nagyszarva
15. Sárosfa
16. Csallóköztárnok

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

17
17
16
15
15
14
15
12
15
12
12
11
10
9
7
3

7
3
5
6
5
6
2
10
1
8
6
4
5
5
3
4

6
10
9
9
10
10
13
8
14
10
12
15
15
16
20
23

I . os ztá l y – i fjús ági ak :
69:29
68:49
77:39
51:40
51:45
56:41
58:58
64:45
61:42
50:43
59:50
51:62
46:69
46:73
34:87
16:85

58
54
53
51
50
48
47
46
46
44
42
37
35
32
24
13

1. ŠG 2007 B
2. Kisudvarnok
3. Lég
4. Vásárút
5. Nagypaka
6. Csenke
7. Nagymegyer B
8. Baka
9. Nagyabony
10. Sárosfa
11. Alistál
12. Nagyudvarnok
13. Várkony
14. Pozsonyeperjes
15. Egyházgelle
16. Hodos

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
22
22
21
17
16
16
15
10
10
10
8
8
8
6
0

4
4
2
1
4
3
3
3
6
5
3
5
3
2
5
3

3
4
6
8
9
11
11
12
14
15
17
17
19
20
19
27

134:27
124:19
119:31
88:49
83:53
77:67
87:79
90:61
53:63
68:92
67:85
41:64
64:98
41:81
43:131
18:197

73
70
68
64
55
51
51
48
36
35
33
29
27
26
23
3

Góllövőink
Az idény legjobb góllövője a hodosiak közül Rácz Attila volt, aki 15 találattal a járási listán a kilencedik
helyet foglalta el. Utána a legtöbb, szám szerint kilenc
gólt Rigó Péter rúgta, akit hat találattal Bögi István
követ a listán. Az idény alatt Gálfy György öt, Zöld
Adrián pedig négy alkalommal talált a hálóba. Három
gól lőtt Badala Pál, Csóka Péter és Cserge Gábor; kétgólosok Takács András és Szarka István. Hodosi Vilmos és Olgyai Lóránt egy-egy találattal járultak hozzá
a játékhoz.
Az iúságiak összesen kilenc alkalommal találtak ellenfelük hálójába, s ebből ötször Nagy Miklós labdája
szerzett gólt. Egy-egy esetben Kuki Ádám, Boráros
Kristóf, Hodosi Patrik és Kis Róbert rúgtak gólt.

Rácz Attila támadás közben
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