Elismerések a legjobbaknak
Ocenenia pre najlepších

Október 5-én este a soros
képviselő-testületi ülésen
nem kizárólag programpontokat tárgyaltak a
képviselők. Elismeréseket
osztott ki Balódi László
polgármester.
A 2014/2015-ös versenyévben a helyi asztaliteniszezők mindhárom csapata
bajnokságot nyert, az
A csapat ráadásul szlovák
bajnok lett. Ilyen eredmény a község életében
még nem fordult elő. A
polgármester Kmeť Józsefnek, az asztaliteniszezők vezetőjének egy emléktáblával mondott köszönetet a sikerekért és azért,

hogy Hodos hírnevét öregbítik országos szinten.
Egy héttel korábban,
csütörtökön, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat kitüntetéseket és
emlékérmeket adott át
azoknak az egyéneknek,
akik a kerületben sokat tettek a közösségért. Varga
Tibor, községünk lakosa is
ebben az elismerésben részesült, de mivel nem tudott részt venni az
ünnepségen, Balódi László
vette át helyette az elismerést, amit a hétfői gyűlésen
adott át neki, megköszönve
ezzel a közösségért és a
sportért véghez vitt sok-sok
éves munkáját.

Piateho októbra večer na
pravidelnom
zasadaní
obecného zastupiteľstva
nie náhodou bol aj bod
programu, o ktorom poslanci rokovali. Následne
starosta Ladislav Balódi
odovzdával vyznamenania.
V
súťažnom
roku
2014/2015 naši stolní tenisti
vyhrali všetky tri majstrovské súťaže, v ktorých
štartovali, navyše „Áčko“ získalo titul majstra Slovenska
– čosi takéhoto sa v dejinách
obce ešte nestalo. Starosta
najprv odovzdal „šéfovi“
pingpongistov, MUDr. Jozefovi Kmeťovi pamätnú plaketu a poďakoval sa mu za

to, že dobré meno Vydrán sa
aj takto po celom našom
štáte šíri i takýmto spôsobom.
O týždeň predtým, vo
štvrtok, odovzdávali najvyšší
predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja vyznamenania a pamätné medaily
tým osobnostiam, ktoré pre
tento región urobili veľa.
Medzi nimi bol aj obyvateľ
našej obce Tibor Varga, ale
keďže sa na slávnosti nemohol osobne zúčastniť, prevzal
ho v jeho mene Ladislav Balódi, ktorý mu jeho ocenenie na najbližšej schôdzi
osobne odovzdal, a zároveň
vysoko uznal jeho prínos
k športu v obci.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Egy rendezett temető a községnek is éke lehet
A legöregebb síremlék

Kasan Rudolf és a tábla a sírkert bejáratánál

Ha a sírkert rendben
van tartva nem csak elmúlt szeretteinkre emlékeztet bennünket, de a
nyugalom szigete is
lehet. Éppen ezért indult el nemrégiben a hodosi
temető
feltérképezése.
„Amikor először voltunk
a horvátországi Pulában
az ottani temetőben koszorúzni, és láttam azt az
elrendezett, nyugodt sírkertet, azt szerettem
volna, ha a miénk is úgy
nézne majd ki egyszer. De
ehhez mindenképpen kell
egy felelős személy, egy
gondnok, aki elvégzi az
ezzel kapcsolatos munkálatokat” – mondta a témával
kapcsolatban
Balódi László polgármester. Ezért is nevezte ki a
temető
gondnokának
Kasan Rudolfot, aki gondosan dokumentálta és
fényképen megörökítette
a sírkertben található öszszes sírt. Ezért is tudjuk,
hogy a hodosi temetőben
jelenleg 1113 ismert eltemetett megboldogult fekszik valamivel több mint

800 sírban. Pontosan 161
sírról nem tudni, ki fekszik benne. „Ezért is volna
jó, hogy ha valaki tud
olyan jelöletlen síremlékről, melynek ismeri a
gondozóit, hogy ezt az információt megosztja velünk” – magyarázta Kasan
Rudolf. Többek közt az ő
hatáskörébe tartozik a
sírok
elhelyezkedése,
rendben tartása, a sírhelyek lefoglalása, az urnafalak kiépítése, a nyitvatartási idő meghatározása,
a temetkezési rend betartása, a fák ültetése és kivágása is. Idővel persze a

közvilágítás és a járdák
korszerűsítése is véghez
lesz véve, amint mindezekre a munkálatokra
anyagi forrásokat is sikerül biztosítani. Továbbá a
község igyekszik majd a
halottasházat is felújítani,
amint alkalma nyílik rá.
A temető fő bejáratánál
már felállítottak egy információs táblát, ahol az
egész sírkert térképe látható megszámozott sírokkal és névjegyzékkel. Így a
messzebbről, ritkábban
ide látogató hozzátartozók orientációja is könynyebb lesz.

Nyikos Josef síremléke

A hodosi temető eddig ismert legöregebb síremlékét 1839-ben állították. A felirat szerint Nyikos Josef
fekszik alatta. Nyikos 1771-ben született és 68 évesen, 1839. június
1-én hunyt el. A sírfelirat szerint egy
feddhetetlen életű házastárs, egy érzékeny édesapa, egy igazi emberbarát, hodosi tanító és református
lelkész volt. A sírt ugyan az idő sem
kímélte, ám annyit még sikerült leolvasni róla, hogy kik temették el őt,
kiket hagyott ezen a világon. A sírfelirat arról árulkodik, hogy „ez emlékkel tisztelik őt”: özvegye, Győry
Lídia, lányai Eszter, tekintetes Győri
Zsigmondné, erézia, N. N. Soos
Pálné és Julianna. Előfordulhat,
hogy az ő sírján kívül számos régebbi
sírhantot találnánk, ám a megmaradt
fejfák feliratai olvashatatlanok.

Október
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A forradalomra emlékzve
Október 25-én a helyi
kultúrházban tartottak megemlékezést az
1956-os októberi forradalom alkalmából.
A teremben összesen
56-an jöttek össze,
ami minden bizonynyal nem lehet véletlen. Az ünnepi est
elején beszédet mondott Menyhárt József
a nyitrai Konstantín
Filozófus egyetem tanára, majd A megmaradásunkért kultúrcsoport (képünkön)
lépett fel egy rövid
műsorral.

Milyen is Ho dosban lak ni?
A minap egy magyarországi tv-csatorna műsorán Hodosról volt szó. A szerkesztő mesélt a község fejlődéséről, majd
megszólította Balódi László polgármestert, aki ezeket a szavakat mondta a bérlakások számának növekedéséről:
„Odafigyelünk és igyekszünk úgy választani a lakásigénylők közül, hogy ezzel egy jól működő közösséget építsünk
ki, ami előre viheti községünk fejlődését” – hangzott el a polgármester részéről. S hogy ezt mennyire sikerül érvényesíteni, íme két példa.

Kinga az óvodában

Rémay Pápay Kinga
Másfél éve élnek a férjével
Hodosban, tehát a beilleszkedésre már volt idejük és ez sikerült is nekik. Amire szükségük volt, megkapták a községtől, segítséget nyújtottak
nekik, amiben csak tudtak.
Kinga munkát kapott a helyi
óvodában, jelenleg mellette

éppen a tanulmányait végzi
óvópedagógia szakon. „A rendezvényeken, amin tudunk,
részt veszünk, a bálokat említhetem, vagy például a sporteseményeket. De épp úgy
ellátogatunk a kulturális eseményekre is, nem utolsó sorban azért, mert ha az ovisok
fellépnek, akkor ott kell lennem. A sport meg aztán tényleg közel áll hozzánk, hiszen a
férjem, Szabolcs focizott is a
helyi csapatban, ám sajnálatos
módon egy sérülés miatt szüneteltetnie kell a sportot” –
meséli Kinga. Hodos nagyon
tetszik nekik, el tudják képzelni az életüket is itt a továbbiakban, bár ha sikerülne,
nagyobb lakást szeretnének.
Lehetőségük biztosan lesz erre
is, a kérdés az, hogy mikor.

Matús Erika
Matús Károly és Erika ez év
januárjában kapták meg a lakásukat és márciusban költöztek a községbe, tehát bő
fél éve részesei a falu életének.
„A húgommal elkezdtünk
járni A megmaradásunkért
kultúrcsoport próbáira, ahol
nagyon kedvesen fogadtak
bennünket. Nagyon jól beilleszkedtünk” – meséli Matús
Dóra, Erika lánya. „Igen, a
lányok az énekkarban szerepelnek, a fiam, Gergő pedig a
helyi ificsapatban focizik. Az
egyik nap kiment a pályára és
barátokkal tért haza, szóval
nagyon könnyen ment a beilleszkedés” – teszi hozzá
Erika. Azt mondja, nagyon jó
a szomszédság, jól kijönnek
mindannyian, sőt, a ház kör-

Matús Erika és lánya Dóra

nyékét már ők, közös erővel
tették rendbe. A Hodus túraklubbal is elmentek egy alkalommal túrázni, ám a
csónaktúrát
választották,
amit ugyan végigeveztek, ám
borultak is. Erika ma már nevetve emlékszik erre az esetre.
De ezen kívül nagyon tetszik
neki, hogy a fiatalok be tudnak kapcsolódni a falu életébe, neki a munka miatt erre
már kevesebb ideje van.

Ó v o d a
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Facsemeték ültetése az óvodánkban
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.
Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”
/Kínai mondás/
A természeti környezetünkre
való odafigyelés évek óta a
figyelem középpontjában
áll.
A környezettudatos életmód
csak úgy válhat az emberek sajátjává, ha az erre való nevelést
már a legkisebbeknél elkezdjük. „Nem lehet elég korán
kezdeni” – tartja a mondás.
Az év abban a szakában járunk, amikor elérkezett a faültetés ideje, ezért a „Fák
napja” alkalmából faültetésre
került sor az óvodánkban.
Összesen 38 tujafának választottuk ki a helyet nagyon körültekintően, hogy azok majd
a jövőben árnyékot nyújtsanak a rekkenő nyári hőség-

ben. A talaj előkészítése férfimunka volt, ezért ezt a munkát a felnőttekre bíztuk, ám az
ültetésben szívesen segédkeztek a legkisebbek is. Kis csizmájukban, kis ásóikkal,
lapátokkal lelkesen hordták a
földet a facsemeték tövére,
majd megöntözték azokat.
A munka után jókívánságainkat is elmondtuk, hogy a csemeték jó nagyra nőjenek. Az
ültetéssel azonban nem ért
még véget a gondoskodás, hiszen a kis fáknak további gondoskodásra és öntözésre van
szükségük, mely az ovisok
dolga lesz a továbbiakban.
Horváth Zsuzsa, óvónő

Új eszközök a
konyhára
Az egyre növekvő ovisok és iskolások száma
miatt az óvoda konyháján több étel készül nap
mint nap. Az iskolaév elején meg is érkezett a
segítség, hogy megkönnyítse a szakácsnők
munkáját. A konyhára egy nagy teljesítményű
dagasztógép érkezett, amivel ezentúl gyerekjáték lesz a tésztakészítés. Ezen kívül az óvodai
szennyes hatékonyabb tisztítása érdekében a
tanintézet egy új mosógépet is kapott.
(s)

Október
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Vznikli nové kancelárske priestory
Riaditeľky dvoch našich základných
škôl sa obrátili na starostu obce s prosbou o riešenie problému – z roka na
rok počet žiakom stúpa, a to je dôvodom, že v budovách škôl je čoraz
menej priestoru pre žiakov, navštevujúcich školskú družinu. Ale vedenia
škôl navrhlo riešenie.
V minulom školskom roku fungovali
v družine dve skupiny: jedna maďarská
a jedna slovenská, v ktorých sa deti oddelene po skončení riadneho vyučovania
pripravovali na ďalšie školské dni. V tej
dobe navštevovalo „maďarskú“ družinu
11 žiakov, v „slovenskej“ ich bolo 21.
Teda maďarským žiakom stačila jedna
menšia trieda. Ale v tomto roku sa toto
číslo zvýšilo, maďarských žiakov ich do
tohto zariadenia chodí popoludní už 17,
takže momentálne máme spolu 35 družinárov. Keďže obidve veľké triedy sú
v prevádzke popoludní, podľa mienky
obidvoch riaditeliek je nevyhnutné mať
k dispozícii dve riaditeľské kancelárie –
totiž doteraz jediná doteraz fungovala na
slovenskej škole, ale popritom slúžila aj
ako učebňa a riaditeľňa. „Pán starosta
našu žiadosť predostrel tým cteným

dámam a pánom, ktorí sú rozhodujúcimi vlastníkmi budov škôl, ktorí následne súhlasili so vznikom novej
kancelárie, pričom finančné náklady
boli hradené z príspevkov obecného
úradu a sponzorov,“ hovorí Erika Domsitzová, riaditeľka slovenskej školy.
Občania obce, ktorí sú zapojení do projektu takzvaných aktivačných prác sa
postarali o dvere – finančné náklady hradila obec. Zábradlie popri schodoch vyhotovil poslanec zastupiteľstva obce
Vydrany Csaba Hodosi, o internet a te-

Nové dvere, nové kancelárske priestory

lefónne káble sa postarali Péter Csóka
a Tibor Józsa, maliarske práce si vzali na
starosť György Gálﬀy a Ervín Csicsai,
rolety majú „na svedomí“ László Dórák
a Róbert Dórák, majitelia firmy DK
Plast. Vybavenie kancelárie v plnej miere
zasponzoroval Árpád Domsitz.
Takýmto spôsobom konečne prišla na
svet aj druhá riaditeľská kancelária, kde
pokojne môže pracovať i popoludní
pani riaditeľka, a aj školáci sa môžu
v kľude učiť vo veľkej triede.

Foto: Varga Ildikó

O Z N A M
Správca pohrebiska Vám oznamuje, že z priestorových dôvodov sú Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany a
Zoznam hrobových miest, na ktoré ku dňu 01.11.2015 nie je uzatvorená nájomná zmluva dočasne vyvesené na vývesnej
tabuli v priestoroch Obecného úradu vo Vydranoch. Zároveň Vám oznamujem, že na webovej stránke obce
www.vydrany.sk na karte POHREBISKO budú postupne zverejňované všetky relevantné dokumenty týkajúce sa správy
a prevádzky pohrebiska, vrátane mapy a zoznamu pochovaných z tejto informačnej tabule, ako aj fotografie jednotlivých
hrobových miest.
Vaše pripomienky, týkajúce sa obsahu a grafickej úpravy zmienených materiálov, ale aj samotnej činnosti súvisiacej so
správou a prevádzkou pohrebiska, radi privítame osobne na Správe pohrebiska v sídle Obecného úradu vo Vydranoch,
alebo na e-mailovej adrese erka@zoznam.sk.

É R T E S Í T É S
A temető fenntartója értesíti a lakosságot, hogy ezen információs tábla helyett, helyszűke miatt Hodos Község Temetőjének
Működési szabályzata és azon temetkezési helyek jegyzéke, melyekre 2015.11.01-ig nem volt megkötve bérleti szerződés,
ideiglenesen a Hodosi Községi Hivatalon belül elhelyezett hirdetőtáblán vannak kifüggesztve. Továbbá tudatjuk a lakossággal, hogy a község honlapján (www.vydrany.sk) a TEMETŐ (POHREBISKO) menüpont alatt lesz közzétéve a temető
fenntartójával és üzemeltetésével kapcsolatosan az összes lényeges dokumentum, beleértve a temető térképét, az elhunytak
névsorát, valamint az egyes sírok fényképes dokumentációját.
A temető üzemeltetésével kapcsolatosan, értve ezalatt a térképpel kapcsolatos grafikai változtatásokat érintő észrevételeket
is, szívesen fogadjuk személyesen a Hodosi Községi Hivatalban, valamint a következő e-mail címen erka@zoznam.sk.
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A lovak és a fotózás szerelmese
A 19 éves Patócs Ádám 14 évesen került szorosabb kapcsolatba a lovakkal,
a lovaglással. A sport alapjait Szlovákia egyik legnagyobb tenyésztőjénél, Nagy Ferencnél sajátította el
Hodosban. Ekkor már részt vett kisebb megyei díjugrató versenyeken,
segédhajtóként pedig több fogathajtó
versenyen. Jelenleg Ausztriában él és
természetesen nagy szerelmének, a lovaglásnak szenteli minden idejét.
Ádám, miután az alapokat elsajátította,
2012-ben Dunatőkésre került a Czajlik
Ranch Lovas klubba, ahol a Czajlik család önzetlenül képezte őt és versenyzési
lehetőségeket biztosított számára.
„Ennek köszönhetően junior lovasként eredményesen vehettem részt több
országos bajnokságon, valamint nemzetközi versenyeken külföldön is” – meséli
Ádám. Ilyen versenyek voltak például
2012-ben a Nyugat-Szlovákiai Bajnokság, ahol első és második helyezést szerzett. Ekkor kezdett fotózni is, magától
autodidakta módon tanulta meg a fényképezés alapjait és képezte magát folyamatosan. 2013 őszén ment Magyarországra, ahol az Epona Spanyol Lovasiskola képzésén vett részt. „Olyan képzés, mint amit az Epona Spanyol
Lovasiskolában oktatnak, a világon csak
öt intézményben van, mégpedig Spanyolországban, Ausztriában, Portugáliában, Franciaországban és Magyarországon. A 2013-2014-es évben több
kiemelkedő bemutatón vettem részt,
mint például a Nemzeti Vágta, az Izsák
Egyes Fogathajtó Világbajnokság és ezek
közül kiemelkedik Lipica (Szlovénia),
ahol több mint 8000 ember előtt léptünk fel, mint külföldi vendéglovasok”
– ecseteli.
Persze mindezekért nagyon hálás a
Borsó családnak, akiknek a segítsége nélkül ezekből az élményekből semmi sem
valósulhatott volna meg. Ők ugyanis az
Epona Spanyol Lovasiskola megalapítói
is. „Borsó Ágnes és Dorottya, az edzőim
mindennapi edzéssel képezték lovastudásomat, amit sikerült is nekik a legmagasabb szintre fejleszteni. Szerepelhettem az Epona Spanyol Lovasiskola

Ádám és a Vagabundo Spanyol Lépés

színeiben a TV2-n, mint állatszelídítő,
az M1-es csatornán a Vágtass Velem
című műsorban, és jelenleg elkészítés
alatt álló filmben, ami a Spektrum TVben lesz látható. Itthon pedig a Pátria rádióból kerestek fel egy riportra” –
magyarázza Ádám. Ezeken kívül számos
magyar és szlovák lovas magazinban is
felbukkant már.
Mivel a lovaglás miatt a fotózás háttérbe szorul, évekig nem foglalkozott
vele, idén azonban ismét felelevenítette
a fotós tudását. Több nemzetközi lovasversenyen dolgozott fotósként és számos
magán jellegű felkérése is akadt. Ami
pedig ebben a műfajban őt is, meg persze mindenki mást aki a fotózással foglalkozik, boldoggá teszi, ha pozitív
visszajelzéseket kap a képeire. Ő pedig

Részvétel a Nemzeti Vágtán

kapott ilyeneket, így Magyarország legnagyobb lovas weboldalának (www.lovasok.hu) az egyik fotóriportere lett.
„Több magas rangú versenyt dokumentálhattam és pár kiemelkedőbb díjlovas
versenyzővel is készíthettem riportot.
Az egyre nagyobb ismeretségnek köszönhetően más felkéréseim is akadtak,
mint például kisállat, gyermek és családi
port-rék elkészítése” – sorolja Ádám, ám
most a fotózás ismét háttérbe szorul,
ugyanis augusztusban felkeresést kapott
a Borsó család egy régi barátjától, aki
Ausztria egyik nemzetközileg elismert,
legszínvonalasabb magán díjlovas istállójának tulajdonosa. Belovaglót és versenyzőt kerestek egy személyben az
ismert Ulrike Prunthaller díjlovagló
mellé. „A Borsó család választása rám
esett, így augusztusban egy próbahetet
kint tölthettem, s amikor az idő véget
ért elmondták, hogy a lovas tudásom
megfelel az elvárásoknak. Így már szeptembertől kint élek, nagyon élvezem
ismét egy más ország kultúráját. A téli
szezonban teljes felkészülést kapok a
jövő évi díjlovas versenyekre, és egyben
lovastudásomat is csiszoljuk még, hogy
a lehető legjobb formámban legyek” –
ecseteli a terveket Ádám, akiről minden
bizonnyal hallunk még a közeljövőben.
Ha nem is idén, de jövőre biztosan. Ha
máshol nem, hát a Fiatal Lovas Európabajnokságon. Addig is, aki kíváncsi a képeire, az interneten megatlálja a
www.facebook.com/dressage.photo
weboldalon.
(s,á)

Fotók: P. Ádám archívumából

L o v a s a i n k

Október
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Igazi lovasok a hodosiak

Felvonulnak a versenyzők a Nemzeti Vágtán

Augusztus 8-án idén ismét megrendezték a községben a Nemeshodosi
Nagy Lakomát, ám nem ez volt az
egyetlen rendezvény a környéken.
Ugyanezen a napon a szomszédos Sikabonyban, mintegy pár száz méterre
a lakoma helyszínétől került sor a Felvidéki Vágta első évadjára, melyről az
első három helyezett jutott tovább a
Budapesten szeptember közepén megrendezett Nemzeti Vágtára.

Egri Árpád a budapesti futamon

A Felvidéki Vágtán községünket Nagy
Ferenc Maxim Mózes nevű lova képviselte, akinek a hátán Schavel Péter próbálta meg a maximumot kihozni a
versenyből. A második előfutam győzteseként be is jutott a döntőbe. A döntőt
azonban sajnos nem a hodosiak nyerték
meg… vagy talán mégis. A budapesti
Nemzeti Vágtára a Felvidéki Vágta első
és második helyezettje, valamint a szervező település, Dunaszerdahely jutott ki.

Nagy Attila felvételei

A polgármester véleménye
arról, hogy
ilyen erős a
lovassportok
terén Hodos.
Gratulálok Egri Árpádnak az eredményeiért. Sajnálatosan a Felvidéki
Vágta előírásai kimondják, hogy egy
község csak egy lovast indíthat, és
Nagy Ferenc, mint az egyik szervező,
elsőként regisztrálta a lovát a versenyre, nem volt már lehetőség második versenyzőt indítani Hodos
színeiben. Ám Árpi eredménye nagyon szép, hiszen ezzel nem csak Somorja városának hírnevét öregbíti, de
hodosiként szülőfaluja hírnevét is.
Köszönjük neki, gratulálunk és további sikereket kívánunk a továbbiakban.
Sikabonyban augusztus 8-án az első helyen Somorja, a második helyen pedig
Naszvad végzett. Somorja színeiben
azonban egy hodosi, Egri Árpád versenyzett Becky Smart Girl nevű lovával.
Árpád egy lóhosszal lett első, ami nagy
elismerés Somorja városának, de Hodosnak egyaránt.
Szeptember 18-20 között került megrendezésre a Nemzeti Vágta a magyar fővárosban, ahol Árpi is rajthoz állt. Már
nyolcéves kora óta lovagol, a sport szinte
az élete szerves része. Mielőtt a felvidéki
vágtát megnyerte, már 20 serlege volt
otthon, amiből 18-at első helyezésért kapott.
A nemzeti vágtára is nagyon készültek,
naponta kétszer edzettek, Árpi komolyan vette a feladatát. Ám sajnos Becky
Smart Girl, a Felvidéki Vágta nyertes
lova a budapesti futam előtt lesérült, így
Árpinak egy másik hátason kellett indulnia a versenyen. Így sajnos nem sikerült
megnyernie a versenyt, de nem ez volt a
lényeg. Már az is nagy szó, hogy kijutott
a budapesti Nemzeti Vágtára. Azt pedig,
hogy mi lett volna, ha Becky nem sérül
le és az ő hátán versenyezhet, már nem
tudjuk meg. De talán jövőre kiderül.
Sose lehet tudni.
(al)

Hodos, a mi falunk
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Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2015. 10. 5-én megtartott
10. ülésének programja

Program 9. zasadnutia OcZ, konaného dňa
5. 10. 2015

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község 04/2015 számú Általános Érvényű Rendelete a temető működési rendjéről – javaslat
6. Számlák megfizetése
7. Deák Tibor – PROMONT – megrendelő kiállítása az Almabéli dűlőben tervezett individuális lakásépítés műszaki felszereltségével kapcsolatos tervdokumentáció kidolgozására
8. HM/062-2015/110 számú kártérítési megállapodás a
Hydromeliorácie állami vállalat javára az Almabeli dűlőben
tervezett individuális lakásépítéssel kapcsolatban
9. Pohár Anna – egyéni gazdálkodó (SHR), Hodos 84 kérelme szántóföld bérbeadására
10. Kérelmek építési telek eladására az Almabeli dűlőben
11. Rotox kft, Dunaszedahely, Pozsonyi út 919/4 kérelme
Hodos község tulajdonában lévő telek megvételére
12. Maxnetwork kft, Nagyfödémes kérelme Hodos község
tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására
13. RETURNMARKET.SK kft, Kürt 870 (Strekov) kérelme
Hodos község tulajdonában lévő telekre – egyéb területre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére
14. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
15. Polgármester beszámolója
16. Egyéb aktuális ügyek – vita
17. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh VZN obce Vydrany č. 4/2015 „Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany“
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Tibor Deák – PROMONT – podklady na vystavenie objednávky na vypracovanie PD EZ stavby IBV „Almabéli
dűlő" Vydrany, technická vybavenosť
8. Dohoda o náhrade škody č. HM/062-2015/110 v prospech Hydromeliorácie š.p. (v súvislosti s IBV Almabéli dűlő)
9. Žiadosť Anny Pohárovej – SHR, bytom Vydrany 84 o prenájom ornej pôdy
10. Žiadosti o odkúpenie stavebných pozemkov v hone Jablčná
11. Žiadosť firmy Rotox s.r.o., Bratislavská 919/4 Dunajská
Streda, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Vydrany
12. Žiadosť firmy Maxnetwork s.r.o., sídlom na ulici Kpt. J.
Nálepku 865/18, 925 22 Veľké Úľany; jedná sa o prenájom
zastavanej plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Vydrany
13. Žiadosť firmy RETURNMARKET.SK s.r.o. so sídlom
v obci Strekov č. 870 na uzatvorenie nájomnej zmluvy na
pozemok; predmetné plochy sú vo vlastníctve obce Vydrany
14. 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
15. Správa starostu obce
16. Rôzne – diskusia
17. Záver

• ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY •
August-september 2015. augusztus-szeptember
HÁZASSÁGKÖTÉS
UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Mgr. Szabó Attila (Hodos) és Mgr. Hrneková Eva (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• Bódis Zoltánné, született Varga Magdolna (62)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Küldjön hírt vagy fényképet, akár régi fotót a község életéből:
u js a g . ho d o s@ gmail .com

Interjú - Grafológia

Október

Hodosi maradtam XXVIII.
Takács Zita, lánykori nevén Rácz Zita
1975-ben ment férjhez, majd 1977ben Dunaszerdahelyre költöztek.
Az akkoriban aranykorát élő panelprogram éppen kapóra jött, hiszen a
fiataloknak volt hol berendezni a családi fészket. Két lány és egy fiú édesanyja lett, egy unokája van.
Milyen gyakran jár vissza a szülőfalujába, Hodosba?
• Nyáron gyakrabban, mert akkor egyszerűbb, hiszen biciklire ül az ember.
A temető az első, mert az útba is esik
azonnal, hiszen a szüleim már ott nyugszanak. A nővéremék is Hodosba építkeznek, ő visszatért a szülőfalujába.
Azon kívül esetleg rendezvényekre kijárnak-e a faluba?
• Sportrendezvényre, igaz ritkán járok,
inkább a fiúk mennek, meg persze
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• Nekem nagyon tetszik, jó hogy fejlődik a falu. Nagyon szép a kultúrház is,
a körülötte lévő parkosítás is nagyon jó
lett.
Ha annak idején van ilyen lehetőség
a faluban, mint most, hogy önkormányzati lakást igényeljenek és kapjanak, otthon maradt volna?
• Inkább rávettem volna a férjemet,
hogy maradjunk ott és alapítsunk ott
családot, mert az én szívem mindig is
Hodosba húzott, meg a férjem is, majdnem azt mondhatom, hogy nagyobb
hodosi mint én. Hiszen a futball évekig
kötötte a faluhoz.

Takács Zita

többször mentek, mikor még a férjem
edzősködött a fiam pedig focizott.
A Lakomára azonban minden évben kilátogatunk.
Mit szól a fejlődéshez, amin a község
az utóbbi években végigment?

A rovat címe hodosi maradtam. Egyetért ezzel?
• Persze, természetesen. Bárki kérdezi,
automatikusan azt mondom, hodosi
vagyok. Az ismerősi köröm is nagyon
jól tudja, hogy hiába élek Dunaszerdahelyen, én hodosi vagyok.

A grafológiáról mindenkinek
PÁ R K A P c S O L AT I

ÖSSZEILLőSÉG A GRAFOLóGIA TüKRÉBEN

„Talán semmi nincs szebb a világon,
mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan
letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk,
akinek kedves az arca,
elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és nagyon
boldogok legyünk.”

Rácz Szabina rovata

Egy házaspár akkor élhet boldogan, ha házassága egészséges, megfelel eredeti céljának
és rendeltetésének, dinamikus és eleven.
Sok házaspár úgy gondolja,
nincs nagy baj, amíg valahogy funkcionál a házasság.
Csak akkor kezdenek feleszmélni, amikor már sok minden tönkrement. H. Wirtz
így vélekedik: „Nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint
amikor azt hiszik, a házastársi
szeretet önmagában maradandó és tartós: ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen.
A szeretet sebezhető és el is

halhat. A szeretet állandó
küzdelem a saját lelkünkben
és a másik lelkében lakozó
sötét hatalmak ellen. Ahol
megszűnik ez a harc, ott
nincs többé szeretet. Nem
sok idő kell hozzá, és a szép
álom véget ér. Újra álmodni
bizonyára lehetséges, de sokkal nehezebb. Megtalálni
mindig nehezebb, mint elveszíteni.”
A szerelmes ember egy illúziót dédelget, mikor azt hiszi,
hogy a szeretett személy töké-

letes. Szerelmi lázban
ég, és egész lényét betölti a másik személyiségének
szépsége és varázsa. A szerelmi állapot eufóriája azt az
illúziót kelti bennünk, hogy
bensőséges kapcsolatban vagyunk a másik emberrel. Azt
hisszük, hogy minden nehézséget le tudunk küzdeni.
Tévedés azt hinni, hogy
a szerelem örökké tart. Nem
mintha gondolataink és érzéseink nem lennének őszinték,
csak éppen elrugaszkodunk

/HEMINGWAY/
a valóságtól. A szerelmi láz
egy idő után alábbhagy, viszszatérünk a való világba és
énünk ismét kezd előtérbe
kerülni. Értelmi világunk
nem válik eggyé, érzelmeink
is csak rövid ideig olvadnak
össze a szerelem kohójában.
Szembesülünk a mindennapi
problémákkal, amit ha nem
tudunk közösen megoldani,
kiábránduláshoz, szerelmi elhidegüléshez vezethet.
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Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban
A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyesnek számít a fűtési időszak. Ilyenkor megszaporodnak a nagy anyagi kárt, sérüléseket okozó és több esetben emberi áldozatokat követelő tűzesetek. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz
előkészítésével és ellenőrzésük elhanyagolásával növeljük a tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb
tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.
A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések
betartását ajánljuk:
• szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki
állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,
• biztosítsuk be a kémények szakszerű ellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
• kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket, a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
• a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és
a község tűzvédelmi ellenőrző csoportjának kérésére mutassuk
fel,
• a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
• ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjunk otthon barkácsolt berendezéseket,
• a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
• ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet
nélkül,

• a kazánok vagy a fűtőberendezések közelében ajánlott szénmonoxid-érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,
• a gyerekeknek ne engedjük, hogy ezeket a berendezéseket
kezeljék, vagy más módon manipulálják,
• begyújtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
• gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal
(amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek
megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
• a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelő, nem
éghető tárolóedényekben elkülönítve tároljuk ,
• a fűtőanyagokat raktározó helyiségben tartsunk rendet, az
egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.
Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyéb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Z hľadiska ochrany pred požiarmi je obzvlášť rizikovým obdobím to, počas ktorého sa vykuruje. V tomto čase dochádza k
častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetku, a v mnohých prípadoch aj k zraneniam, respektíve úmrtiam
osôb. Riziko porúch, požiarov a výbuchov sa zvyšuje nesprávnou obsluhou, ako aj nedostatočnou prípravou a kontrolou
vykurovacích zariadení. Už dlhodobo sú najčastejšou príčinou vzniku problémov poruchy vykurovacích telies, chyby na
dymovodoch, komínoch a úlety iskier z nich. Z poznatkov, vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov vyplýva, že
tieto zapríčiňuje najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.
Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým chránenia vlastného majetku, zdravia, prípadne života odporúčame najmä:
• dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi
a zistené nedostatky včas odstrániť;
• zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou
spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín;
• pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť
ich čistenie a kontrolu odborníkom, ktorý zároveň vydá aj
potvrdenie o technickom stave týchto zariadení;
• uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína;
• prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu
výrobcu;
• nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä
laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním;
• do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení odporúčame inštalovať detektor úniku plynu, resp. detektor oxidu
uhoľnatého;

• v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne
odstraňovať horľavé látky;
• nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia alebo do nich
zasahovali;
• na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá,
zariadenia a pomôcky;
• dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií, a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými
ochrannými podložkami;
• popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu;
• sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.
Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí či zbytočných škôd a tragédií, spôsobených používaním
vykurovacích zariadení.

Október
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Horvátországban is remekelt a hodosi asztalitenisz
Október 20-án a horvátországi Varasdon
(Varaždin) került megrendezésre a nemzetközi Közép-Európa Liga 3. fordulója

– tájékoztatott Jozef Kmeť, az SK Hodos
klubelnöke.

A hodosi asztaliteniszezők a horvátok elleni mérkőzésen

A csallóközi asztaliteniszezők a hazaiakat
legyőzve sikerrel zárták a fordulót.
Regionalni Centar Varaždin – SK
Hodos 2:6. A hodosi pontszerzők: Samuel Novota 2, Lelkes Zoltán 2, Muskó
Péter 2.
Az előző fordulók eredményei:
1. forduló: SK Hodos – Pénzügyőr SE
Budapest 7:0
2. forduló: U21 Team Austria – SK
Hodos 1:6
A hodosiak jelenleg a tabella élén
állnak 3 győzelemmel és 9 ponttal.

Archív felvétel

STOLNÝ TENIS: Superliga mužov
Slovenské tímy u súperov víťazne
Stolní tenisti SK Vydrany po prvej polovici bojov v základných skupinách medzinárodnej stolnotenisovej superligy
2015/2016 nepoznajú premožiteľa.
V utorkom stretnutí 3. kola súťaže
mužov uspeli za stolmi chorvátskeho
RC Varaždín 6:2, keď sa o body podelili
Novota, Lelkeš, Muskó a potvrdili líderskú pozíciu v A-skupine. Prvé víťazstvo dosiahol výber hráčov do 21 rokov,
ktorý triumfoval za stolmi slovinského
NT Center Otočec tiež 6:2. Stopercentnú úspešnosť mal Špánik, ktorý
okrem troch singlových bodov pridal s
dvojbodovým Kopányim bod aj vo
štvorhre.
Súhrn výsledkov utorkových zápasov
3. kola medzinárodnej stolnotenisovej

superligy mužov a žien 2015/2016:
Superliga mužov – 3. kolo:
A-skupina:
RC Varaždín (Chor.) – SK Vydrany
(SR) 2:6
Body: Redjep, štvorhra Japec/Redjep S. Novota, Lelkeš a Muskó po 2
Pénzügyör SE (Maď.) – Rakúsko "21"
3:6
Poradie: 1. Vydrany 9 bodov, 2. Rakúsko "21" 7, 3. Varaždín 5, 4. Pénzügyör 3
B-skupina:
Slovinsko "21" – UTTC Stockerau
(Rak.) preložili na 29. 10., hrať sa bude
v Stockerau

Poradie: 1. Stockerau 3, 2. Feromax Bratislava 1, Slovinsko "21" ešte nehralo
c-skupina:
NT Center Otočec (Slovin.) – Slovensko "21" 2:6
Body: Cvetko, Paulin – Špánik 3, Kopányi 2, štvorhra Kopányi/Špánik
Česko "21" – CVSE Swietelsky Wewalka Celldömölk (Maď.) preložili na 3.
11.
Poradie: 1. Celldömölk 6, 2. Česko "21"
6, 3. Slovensko "21" 5, 4. Otočec 3
lb;mj
Zdroj: SITA
21. 10. 2015
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N y u g a t - s z l o v á k i a i V. l i g a ,
déli csoport, 12. forduló
Eredmények:
Nagyfödémes–Nagymagyar 3:1 (2:1), g.: Pisár (22. – 11-esből),
Vadel (38.), Javor (74.), ill. Mezzei (17.). Felsőszeli–Hodos 3:0
(2:0), g.: Braun (1., 44.), Szabo (75.). Alsószeli–Nagyabony 2:1
(1:1), g.: Prístavok (27., 89.), ill. Miklós (15.). Šoporňa–Illésháza
1:1 (0:0), g.: Rojka (74.), ill. Šporánek (59. – 11-esből). Lég–
Nádszeg 4:2 (1:2), g.: Németh (20.), Jáger (55.), Nagy (65.), Zirig
(84.), ill. Marušin (29.), Juhos (45.). Jóka–DAC C 3:2 (1:1), g.:
Pinte (23.), Mráz (64.), Cigánek (79.), ill. Kálmán (14.), Gregora
(71.). Vága–Jányok 3:0 (1:0), g.: Filo (22., 61., 81. – 11-esből).
Nyárasd–Csallóközkürt 0:2 (0:0), g.: Zsákovics (49.), Zadeh
(62.).

A bajnokság állása:
1. Alsószeli
2. Illésháza
3. Csallóközkürt
4. Nyárasd
5. Šoporňa
6. Jóka
7. Felsőszeli
8. Lég
9. Vága
10. DAC C
11. Nagyabony
12. Jányok
13. Nagymagyar
14. Hodos
15. Nagyfödémes
16. Nádszeg

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
8
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
1

2
3
1
1
1
2
1
4
3
2
1
1
1
3
0
4

0
0
3
5
5
5
6
4
5
6
7
7
7
6
8
7

30:4
39:12
25:12
22:15
12:13
21:29
20:18
16:18
19:20
26:23
24:28
16:24
12:27
16:22
11:29
9:24

32
30
25
19
19
17
16
16
15
14
13
13
13
12
12
7
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Új játékos a csapatban
Piven
Oleksandr
Ukrajnában második ligát rúgott, Hodosba egyenesen az
FC
MONOLIT
KOZIATYN csapattól érkezett még a
nyáron. „Szeretném,
ha minden nap
lenne edzés, sokkal
jobb lenne, jobban
élvezném, meg talán
abból a szempontból
sem ártana, hogy
jobban összeszokjunk, fejlődjünk, mert az utóbbi időben sajnos nincs szerencsénk a játékban” – mondta a fiatal játékos. A 23 éves
focistának tetszik a faluban, jól kijön a a játékostársaival,
igaz, kevert nyelven kommunikálnak, de megértik egymást. Valamit ért szlovákul, mert nagyon sok a hasonló
szó az anyanyelvével. Ha sikerül, mindenképpen szeretne
magasabb osztályokban is focizni, nagy lehetőségeket lát
a szlovák fociban. Ám egyelőre a célja, hogy a hodosi csapatot győzelemhez segítse a mérkőzéseken.

A következő mérkőzések:
2015. 11. 01. — FK Hodos-Vága (13.30)
2015. 11. 08. — Nyárasd-FK Hodos (13.30)
2015. 11. 15. — FK Hodos-Lég (13.30)

A hodosiak labdája a nagyabonyi hálóban – a bíró nem adta meg a gólt

A felvétel a Nagyabony-Hodos mérkőzésen készült
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