É p ü l A z ú j h O d O s i i s KO l A
V ý s tAV b A n OV e j š KO ly s A z Ač A l A
A rossz időjárás miatt a leendő hodosi
alapiskola alapkövét április 26-án
szimbolikusan a község kultúrházában
avatták fel a névadó, Kmeť Mihály emléktáblájával együtt. Azóta pedig elkezdődtek az építési munkálatok is.
Közel nyolc évvel ezelőtt, amikor Balódi
László lett a község polgármestere, több
tervvel vágott neki a munkának. „Amikor
megkaptam a bizalmat a hodosi választópolgároktól, akkor nagyon sok álmom
volt. Voltak kisebbek és nagyobbak, egyszerűbbek és összetettebbek is, de egy közülük, saját falunk alapiskoláját
felépíteni, ez tűnt a legnehezebbnek” –
mondta ünnepi beszédében a faluvezető,
aki hangsúlyozta, talán ezért is tartott
idáig a kivitelezés. „Ám most már ott tartunk, hogy május 3-án elkezdjük az építést és reméljük, hogy gyerkőceink
szeptember 3-án át tudnak lépni az új iskola küszöbén, ahol otthonosan fogják
érezni magukat. Mégiscsak egy egyszerű,
takaros kis épület lesz ez, de a miénk lesz,
és az a fontos, hogy a jövő generációja itt
nőhet majd fel” – emelte ki Balódi.
Az építkezést azóta elkezdték és ha
minden a tervek szerint halad, akkor a
gyerekek az új tanévet szeptember 3-án
az új iskolában kezdhetik. Az illetékesek
azt állítják, semmi nem gátolhatja meg
őket ebben a tervükben. Így az új tanév
kezdetével a hodosi magyar és a szlovák
iskola tanulói már az új épületben tanulhatnak, ami ugyan nem egy hatalmas
épület lesz, de a miénk és ez a fontos.

V dôsledku nepriaznivého počasia bol 26. apríla slávnostne predstavený základový kameň budúcej Vydranskej základnej školy v miestnom kultúrnom
dome spoločne s pamätnou tabuľou Michala Kmeťa. Odvtedy sa začali už aj
stavebné práce.
Takmer pred ôsmimi rokmi, keď sa starostom obce stal Ladislav Balódi, priniesol
so sebou mnoho plánov. “Keď som získal dôveru Vydranských voličov, mal som
veľa snov. Menšie i väčšie, jednoduchšie i zložitejšie, ale jeden z nich, postavenie
obecnej základej školy, sa zdal byť tým najťažším” povedal vo svojom prejave starosta našej obce, ktorý zdôraznil, že pravdepodobne uvedené myšlienky boli aj
dôvodom, prečo realizácia tohto plánu doteraz stagnovala. “Teraz sme však už pri
chvíli, keď 3. mája začneme so stavbou, a dúfame, že naše deti budú môcť prekročiť prah novej školy už 3. septembra, a že sa v nej budú cítiť ako doma. Bude
to jednoduchá, a útulne pôsobiaca budova, ale bude naša vlastná, a dôležité je že
sa tu bude môcť vzdelávať a vyrastať naša budúca generácia” dodal Balódi.
Stavbu teda už začali realizovať, a keď pôjde všetko podľa plánu, detičky budú
môcť začať nový školský rok v septembri už medzi stenami novej školy. Realizátori
tvrdia, že v ich pláne im nič nemôže zabrániť. Takto budú môcť začiatkom školského roka žiaci miestnej maďarskej a slovenskej školy začať vyučovanie v novej,
síce nie tej najväčšej, ale konečne vlastnej obecnej budovy.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com

2

Hodos, a mi falunk

2018

c s A ló K p Ró b á l KO z n A K : n e V e d d f e l
É s n e h í V d V i s s z A e z e K e t A s z á M O K At !
újfent gyanús telefonszámokról hívogatják a szlovákiai szolgáltatók klienseit.
Idén már nem először fordul elő, hogy
gyanús telefonszámokról kapnak hívást
az emberek Szlovákiában. Mindegyik
eset különbözik: gyakran csak néhányszor megcsörgetik áldozatukat, de
olyanra is volt példa, hogy a túloldalról
valaki bele is szólt.
Míg márciusban szerbiai előhívójú
számokról érkeztek hívások, addig a
mostani esetben olyan számokról van
szó, amelyek egy államhoz sincsenek társítva. A +882-es előhívó a uray szolgáltatóhoz tartozik, amely egy eddig
ismeretlen arab országban működik.
A másik gyanús előhívó a +881.
Az ismeretlen előhívójú telefonszámok
mellett további két olyan is megjelent,
amelyekről az utóbbi időben többször
érkezett hívás. Az egyik a +48-as, amely
Lengyelországhoz tartozik. Bár Lengyelország Szlovákia szomszédságában fekszik, a szolgáltatók nem ajánlják felvenni
az onnan érkező hívásokat. A másik gyanús előhívó a +677, amely a Salamonszigetekhez tartozik.

A rendőrség közösségi oldalán tájékoztatott arról is, hogy az utóbbi napokban
többen azzal fordultak hozzájuk, miszerint gyanús telefonszámról kaptak hívásokat.
Miután felveszik a telefont, a túloldalon lévő férfi nem mutatkozik be, és a
hívott fél személyes adatait kéri. A férfi
általában olyan ürüggyel jelentkezik,
hogy a hívott fél megkarcolta az autóját,
hogy háztartási technikus, bizonyos levonásokat végez, és így tovább.
A rendőrség azt tanácsolja az embereknek, hogy ne reagáljanak hasonló hí-

vásokra. Amennyiben egy 0971-es előhívójú telefonszámról kap valaki hívást,
és a másik fél személyes adatokat kér,
ajánlatos jelenteni a szolgáltatónak.
Emellett nem tanácsos visszahívni a
gyanús telefonszámot, és ha lehetséges,
blokkolják le. Amennyiben megtörtént
már, hogy a gyanús telefonszámmal valaki kontaktusba lépett, és pénzt tulajdonítottak el tőle, illetve a hívó fél
fenyegetőzött, az értesítse a rendőrséget.
Forrás: www.parameter.sk

K zO z n A M u p O d O z R i V ý c h č í s e l p R i b u d l i
ď A l š i e ! n e z dV í h Ať A n e VO l Ať n A s päť
bRAtislAVA / podozrivé telefónne
čísla sú späť. zákazníkom slovenských
mobilných operátorov opäť vyzváňajú
telefóny s pravdepodobne podvodníckymi číslami. po ich zdvihnutí
môžu čísla na vašej faktúre poriadne
vyskočiť.
Už po niekoľkýkrát v tomto roku sa opakuje prípad, že mobilné telefóny
mnohých Slovákov začnú vyzváňať a na
displeji sa zobrazí neznáme číslo. Vo väčšine prípadov ide o medzištátny hovor,
ktorý vás po jeho zdvihnutí môže vyjsť
naozaj draho. Každý prípad je odlišný. Niekedy telefón len pár krát zazvoní, inokedy sa ozve aj nejaký hlas z druhej strany.

Kým v marci strašilo Slovákov vyzváňanie čísla so srbskou predvoľbou, tentokrát ide opäť o predvoľbu, ktorá nie je
priradená žiadnemu štátu. Ak prichádzajúci hovor na vašom mobilnom telefóne začína predvoľbou +882, ide o
mobilného operátora uraya, ktorý
pochádza ,z doteraz nezistenej, arabskej
krajiny. Druhou predvoľbou, ktorá
nemá priradenú krajinu je +881. Tá
patrí Globálnemu satelitnému telefónnemu systému.
Hovory s predvoľbou +882 sa vyskytli
už pred 10 rokmi a podľa portálu sme.sk
išlo o telefonáty spájané cez satelit, čo
ich mnohonásobne predražovalo, pričom spoplatnené mohlo byť už prijatie

hovoru. Ak by ste zavolali naspäť, išlo by
o ešte vyššiu sumu.
Okrem už v minulosti spomínaných
predvolieb, sa objavili aj dve nové. Predvoľba +48 by mala podľa informácií patriť práve Poľsku. Aj napriek tomu, že ide
o krajinu susediacu so Slovenskom, neodporúča sa tieto prichádzajúce hovory
prijímať. Spoplatnenie hovoru tu môže
byť tiež vysoké. Druhou, novou predvoľbou je +677, ktorá je pridelená Šalamúnskym ostrovom.
Polícia SR a mobilní operátori ale vo
všeobecnosti upozorňujú, aby prichádzajúce hovory s podozrivou predvoľbou
ostali radšej ignorované.
Zdroj: www.noviny.sk
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A lex csAllóKöz VOlt A tÉMA
A régió polgármesterei vettek részt
azon a konferencián, amelyen három
minisztérium képviselői, élükön sólymos lászló környezetvédelmi miniszterrel mutatták be a lex csallóköz
névre keresztelt törvény, mely a stratégiai fontosságú vízgazdálkodási területek védelmét helyezi előtérbe.
sólymos a találkozót követő sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, biztosítani szerette volna a települések vezetőit, hogy
a prioritásaik közösek. Kifejtette, hogy
az ivóvíz minőségére elsősorban a
szennyvíz és a régi hulladéklerakatok jelentenek veszélyt, éppen ezért ezekkel a
területekkel kiemelten foglalkoznak.
A minisztérium néhány héten belül
közzéteszi 25 millió eurós felhívását,
amely keretén belül 2 ezernél kevesebb
lakosú települések pályázhatnak vissza
nem térítendő támogatásra a csatornahálózatuk kiépítésére vagy bővítésére
vízgazdálkodási területen. Solymos elmondta, keresik annak lehetőségét, hogy
ezt az összeget 40 millió euróra emeljék.
A Csallóköz településeinek mintegy harmadában még nincs kiépítve a kanalizáció, tehát van mit csinálni.
Sólymos emlékeztetett, hogy Szlovákia-szerte mintegy 1600 régi környezeti
terhet tartanak számon, ezek közül 270
esetében már folyamatban van a szanálás. „A lerakatoknak is nagy figyelmet
szentelünk. Lezártuk a közbeszerzést a
vereknyei lerakat ügyében, és ha minden
rendben lesz, ősszel elkezdődhet a szanálás. A közösen elkészített törvény egyértelműen nagyobb védelmet jelent,
eﬀektívebb kontrollt tesz lehetővé” –
húzta alá.

A földművelésügyi minisztérium képviseletében csicsai Gábor államtitkár volt
jelen, aki leszögezte, nagyon összetett feladat megtalálni az egyensúlyt a környezet,
a települések fejlődése és a mezőgazdaság
intenzitásának megtartása között anélkül,
hogy az egyes vállalatok gazdasági működésébe beavatkoznának. „Az egyik oldalon
olcsó és minőségi élelmiszert szeretnénk,
a másik oldalon oda kell figyelni a környezetre. Rajtunk áll, hogy megtaláljuk az
eszközöket ahhoz, hogy ezt sikerre vigyük” – hangsúlyozta. Csicsai szerint a lex
Csallóköznek sikerül olyan módon védenie a környezetet, hogy azzal nem növeli
a gazdák számára a bürökráciát.
A vízvédelemmel kapcsolatban ján
Mikas országos tiszti főorvos beszélt
arról, hogy évente több mint 5 ezer mintavételt vesznek a lakosok számára elérhető vízforrásokból, nyilvános vízvezetékekből, és azok vizsgálatát végzik el
annak érdekében, hogy folyamatosan
szem előtt tartsák a víz minőségét. Elárulta, szakembereik részt vesznek a
2019-ben beterjesztendő új európai ivóvízvédelmi irányelv előkészítésében.

Emlékeztetett a decembertől nagy felbolydulást keltett atrazinszennyezés kapcsán arra, hogy a helyzet szerencsére
nem volt annyira drámai, mint azt a
média sugallta, mivel a szlovák határértékek ezen a területen kimondottan szigorúak, lévén hogy az itteni 0,1
mikrogramm/l-es limit Kanadában vagy
az USA-ban például 3-5 mikrogramm,
míg a WHO ajánlása 100 mikrogramm.
Nyilatkozott balódi lászló hodosi
polgármester, a Híd parlamenti képviselője is, aki szerint Sólymos az első miniszter, aki nemcsak beszél a csallóközi
problémákról, hanem oldja is. „Lokálpatriótaként remélem, hogy ez a kezdeményezés oda fejlődik, hogy a Csallóköz
megkapja a kellő anyagi hátteret, hogy a
problémát megoldják és az ivóvíz olyan
minőségű marad, hogy még a gyerekeink is azt ihassák” – fogalmazott.
Pozitívan értékelte a találkozót bereczk Oszkár, a Csallóközi Városok és
Falvak Társulásának elnöke is, aki bízik
benne, hogy valóban előtérbe kerülnek
a Csallóköz ügyei és a kompromisszumok ideje elmúlt.
Gódány lászló, a házigazda Egyházkarcsa polgármestere a Nyugat-Szlovákiai Vízművek igazgatótanácsának
alelnöki tisztségében is felszólalt, és kihangsúlyozta, készen állnak arra, hogy
társfinanszírozást biztosítsanak a kisebb
települések számára a szennyvízhálózat
kapcsán. „Most a kisebb településeknek
is esélye van, hogy a beruházások elkezdődjenek” – húzta alá.
(SzT)
Forrás: www.parameter.sk
2018. május 22.
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neM felejtjüK A ViláGhábORú áldOzAtAit
Ahogy minden esztendőben, hodosban idén is megemlékeztek a második világháborúban elesettekről. A helyi temetőben álló emlékműnél gyűlt össze az emlékezők egy
csoportja.

A rövid megemlékezés koszorúzással ért véget, amikor az
önkormányzat képviselői, a helyi szervezetek tagjai és a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait az emlékmű előtt.

Összesen 37 nevet véstek fel a hodosi emlékműre. Azoknak a
nevét, akik a második világháborúból sosem tértek haza családjukhoz. „Amikor a II. világháború nemeshodosi elesettjeire
emlékezünk, meg kell említenem az I. világháborúban elesett
hodosiakat is, akiknek a helyi református templomban van az
emléktáblája. Sokaknak még ma sem tudjuk, hol található
végső nyughelyük, jelöletlen sírban nyugszanak valahol” –
mondta ünnepi beszédében Csepi György a helyi A Megmaradásunkért PT elnöke, majd hozzátette: „Amikor a múltról
emlékezünk, gondolunk a jövőre is, hogy soha ne ismétlődjön
meg az a szörnyűség, ártatlan emberek értelmetlen halála.
A békét mi itt Nemeshodosban úgy építjük, hogy igyekszünk
olyan közösséget létrehozni, mely a békés egymás mellett elés
záloga” – húzta alá a szónok.

pRipOMínAMe si nAšich
VOjensKých hRdinOV
Ako každý rok, aj v tomto roku sme si vo Vydranoch pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne pri pamätníku
na miestnom cintoríne.
Na pamätníku má je vyrytých 37 mien. Sú to mená tých,
ktorý sa z druhej svetovej vojny ku svojim rodinám nikdy nevrátili. “Keď tu stojíme a spomíname na padlých v druhej svetovej vojne, nemôžeme zabudnúť a musíme si pripomenúť aj
padlých z prvej svetovej vojny, ktorých mená sú vyryté na pa-

mätnej tabuli v miestnom kostole Reformovanej cirkvy. Pri
mnohých z nich dodnes nevieme, kde sa nachádza miesto ich
posledného odpočinku, pochovaný sú niekde v neoznačených
hroboch” – povedal vo svojom slávnostnom prejave Csepi György, predseda miestnej občianskej skupiny “A Megmaradásunkért”, a dodáva: “Pri spomienkach na minulosť myslíme i
na budúcnosť, aby sa podobná hrôza, bezvýznamná smrť nevinných ľudí, už nikdy neopakovala. Tu vo Vydranoch si mier
udržiavame spôsobom, že sa snažíme vytvoriť komunitu, ktorá
je zárukou priateľského spolužitia.”
Krátke pripomenutie sa skončilo slávnostným kladením
vencov. Zástupcovia miestnej samosprávy, členovia miestnych
organizácií a prítomný občania umiestnili pamätné kvety pred
pamätnú tabulu.

d Ac - M e c c s e n A M AG yA RO R s z áG i V e n d É G e K K e l
Balódi László polgármester meghívására a május 12-én tartott DACSlovan mérkőzésre látogattak el a
magyarországi vendégek. A fotón
(balról jobbra) szerepelnek: Pauló
Pál és Gohér Mihály Domony
község önkormányzati képveiselői,
illetve Somlószőlősről Kiss János
polgármester és a felesége Tünde.
Balódi László polgármester mellett
Jakub Seibel szlovák projektmenedzser. A vendégek rendkívül élvezték a mérkőzést és bizonyosan
hatalmas élményekkel tértek haza.
Fotó: Cséfalvay Á. András
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Kö s zö n e t A z É d e s A n yá K n A K
p O ď A KOVA n i e s A M A M i č K á M

Május 10-én közös ünnepségen köszöntötték az édesanyákat
a magyar és a szlovák iskola tanulói a tanintézmények udvarán. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekik, napsütéses időben adhatták elő műsorukat a tanulók, amellyel könnyeket
csaltak az édesanyák szemébe. Volt magyar és szlovák ének,
de közös produkcióval is készültek a diákok. A műsor végén
minden gyermek egy előre elkészített ajándékkal kedveskedett
az édesanyjának. Posztós Mónika önkormányzati képviselő a
gyerekeket üdítővel és csokoládéval lepte meg.

Študenti maďarskej aj slovenskej miestnej školy 10. mája privítali na spoločnom ceremoniáli svoje mamičky na nádvorí
vzdelávacieho zariadenia. Našťastie bolo aj počasie priaznivé,
a tak na hrejivom slniečku mohli žiaci predniesť svoj program
ktorým priniesli slzy do očí svojich mamičiek. Predniesli maďarské a slovenské piesne, a študenti tiež pripravili spoločnú
produkciu. Na konci predstavenia obdaroval každý žiak svoju
mamičku pripraveným darčekom. Mónika Posztósová, poslankyňa obecného zastupiteľstva prekvapila deti s čokoládou
a osviežujúcim nápojom.
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hAlászleVeK ROtyOGtAK A bOGRácsOKbAn
Községünkben idén is megrendezték
az immár hagyományossá vált halászléfőzőversenyt április utolsó szombatján. A gasztronómiai akcióra a helyi
állj meg vándor vendéglő udvarán került sor.
Idén ugyan kevesebb, összesen hét csapat nevezett be a versenybe, de a hangulat éppen olyan volt, mint az elmúlt
években. A csapatok persze nem csak a
községből érkeztek, voltak távolabbról is
vendégek, mint például az évről-évre

visszatérő dióspatonyi Dáridó együttese.
Mind a hét csapatnak klasszikus halászlét kellett főznie, amit aztán négytagú
zsűri bírált el, ám ebben az évben, egy
apró csavart is bevetett a szervező a pontozásnál. Összehívott minden csapatból
egy-egy tagot, hogy ők maguk is pontozzák az elkészült ételeket, persze anélkül,
hogy bárki is tudta volna, melyik kinek
a főztje.
A pontok összeszámolása után a végeredmény is megszületett: a harmadik
helyen a dióspatonyi Dáridó csapata

végzett, a második díjat a helyi asztaliteniszezők B csapata kapta, az első helyezett pedig, ahogy a sportban is
háromszoros országos bajnok, az asztaliteniszezők A csapata lett Kardos Aladár
vezetésével. Különdíjat kapott a mezőny
legidősebb szakácsa, Szilvási István.
Végezetül Balódi László polgármester
mondott köszöntet Rácz Péter vendéglőtulajdonosnak, hogy évekkel ezelőtt
életre hívta a rendezvényt és főleg azért,
hogy életben is tartja azt.

hAlászlÉ VO VydRAnsKých KOtliAch
V našej obci sa konala aj v
tomto roku už tradičná
súťaž vo varení rybej polievky známej v našich končinách ako halászlé. Gastronomická akcia sa uskutočnila v poslednú aprílovú sobotu na dvore miestneho
pohostinstva állj meg vándor.
Tentoraz sa síce do súťaže zapojilo menej súťažiacich, presnejšie v počte sedem tímov, čo
ale na nálade z predošlých
rokov vôbec nič nezmenilo.
Tímy samozrejme neboli iba
miestne, ale zapojiť sa prišli aj
hostia ako napríklad každoročne sa vracajúca skupina
Dáridó z Orechovej Potône.

Všetkych sedem tímov muselo pripraviť tradičnú klasickú halászlé, ktorú potom
posudzovala štvorčlenná porota. Tentokrát však organizátory zaviedli jeden malý
hačik vrámci bodovania. Privolali si totiž z každého tímu

jednu osobu, ktorá musela
tiež bodovať jednotlivé výkony, avšak netušiac, ktorý
tanier obsahoval práve ich výtvor.
Po spočítaní bodov sa vytvorilo nasledovné poradie:
na treťom mieste obstála sku-

pina Dáridó z Orechovej Potône, druhé miesto obsadili
členovia miestnej stolnotenisovej organizácie skupiny B,
a prvé miesto získali, tak ako
aj vo športových výkonoch
trojitý národný majster, Aladár Kardos s členmi skupiny
A miestnej stolnotenisovej
organizácie. Špeciálna cena
bola udelená najstaršiemu zo
súťažiacich kuchárov, Istvánovi Szilvásimu.
Na záver vyjadril starosta
našej obce, Ladislav Balódi
,vrelú vďaku majiteľovi pohostinstva Péterovi Ráczovi,
ktorý zvolal k životu túto
udalosť, a že ju dodnes
udržiava.

Hodos, a mi falunk
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neM MARAdt el A MájusfA-állítás
ápolva a hagyományokat és terjesztve
azokat a hodosiak minden évben májusfát állítanak. teszik ezt a helyi vendéglő előtt, ahol többen segédkeznek
a műveletben.
Idén sem volt ez másként, ugyanis május
elsején a helyi községi hivatal előtt reggel
nyolckor már gyülekeztek a helyi szervezetek tagjai és az aktív falusiak, hogy
feldíszítsék, majd körbehordozzák a májusfát Hodos utcáin.
Több ház előtt várták a lelkes menetet
a lakók, akik színes szalagokat kötöttek
a fára, hogy az minél nagyobb pompában érkezzen meg a vendéglő elé. Két
óra falukerülés után meg is érkezett a
menet az Állj meg vándor vendéglő
előtti térre, ahol néhány perc alatt felállították a májusfát. A műveletben részt
vettek a Csemadok hodosi alapszervezetének és a Megmaradásunkért PT-nak a

tagjai, a helyi önkéntes tűzoltók és néhány lakos is. Így idén igaz, nem a ha-

lászléfőző versennyel egybekötve zajlott
az akció, ám mégsem maradt el.

MájKA Aj VO VydRAnOch
starajúc sa o zachovanie a šírenie tradícií, Vydrančania
každoročne postavia májku. Miestom pre túto tradíciu sa
stalo miestne pohostinstvo, kam prichádzajú na pomoc
viacerý občania.
Tento rok tomu nebolo inak, na prvého mája v osem hodín
ráno pred miestnym obecným úradom, sa zhromaždili členovia miestnych organizácií spolu s našimi aktívnymi miestnymi
obyvateľmi, aby májku vyzdobili a následne s ňou popochodovali po obci. Pred mnohými domami zvedavo ľudia čakali

na vytešený pochod s májkou, na ktorú postupne vešali rôzne
stuhy, aby tá vyzerala očarujúco, keď dorazí na svoje výstavné
miesto pred pohostinstvom. Po dvoch hodinách krúženia
obcou, dorazil pochod s májkou pred pohostinstvo, kde ju za
pár minút slávnostne postavili.
Tejto slávnosti sa zúčastnili miestny členovia Čemadoku a
súboru „A megmaradásunkért,” členovia miestnej dobrovoľníckej hasičskej organizácie a niektorý občania. Tento rok sa
teda postavenie májky nekonalo spoločne so súťažou varenia
halászlé, ale i tak sme túto udalosť nemohli vynechať.

GyűjtjüK KözsÉGünK eMlÉKeit!
Amennyiben önnek is lapul valahol otthon
egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com
e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
segítsen , hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.
Gyűjtsük össze együtt hodos emlékeit!
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Az ülÉs pROGRAMjA

pROGRAM zAsAdnutiA

Az önkormányzat 2018. 05. 14-én megtartott
5. ülésének programja

program 5. zasadnutia Ocz, konaného dňa
14. 05. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Nemeshodosi Nagy Lakoma 2018
6. Számlák jóváhagyása
7. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
8. Polgármester beszámolója
9. Egyéb aktuális ügyek – vita
10. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Vydranská hostina 2018
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
8. Správa starostu obce
9. Rôzne – diskusia
10. Záver

Kedves HodosiaK!•Milí vydrančania!
Pre každého vydrančana ponúkame 10%-nú zľavu na voľnopredajné lieky v Lekárni SAGAX v Dunajskej Strede.
(zľava sa nevzťahuje na akciové produkty).
Doprava liekov v rámci dediny je stále zadarmo.
Bližšie informácie na tel. č.: 0908136620, facebook.com/lekarends.
Lekáreň Sagax, Hlavná 58/A, Dunajská Streda
Minden hodosi lakosnak 10%-os kedvezményt biztosítunk a szabadon kapható orvosságokból.
(a kedvezmény nem érvényes az akiós termékekre).
Orvosságok házhoz szállítása Hodos területén még mindig ingyenes.
Információ: 0908136620, facebook.com/lekarends.
Sagax Gyógyszertár, Fő utca 58/A, Dunaszerdahely

• AnyAKönyVi híReK • spRáVy z MAtRiKy •
április 2018. apríl
házAssáGOt KötötteK
uzAVReli MAnŽelstVO:
• Riedel Vladimír (Dunaszerdahely) és Tászliová Petra (Hodos)(2017.12.5.külföldön)
• Eöllős Gabriel (Hodos) és Doczéová Judita (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

újszülötteK
nAROdili sA:
• Varga Dorina
• Karácsony Dániel
• Líšková Lea
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

Május
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h O d O s i M A R A d tA M 5 8 .
iabb tóth András a főiskola elvégzése után, közel 20 éve költözött dunaszerdahelyre, majd négy év után
sikabonyban vásároltak családi házat
a feleségével. Azóta is ott élnek, nem
is olyan távol a szülőfalujától. Két
gyermek, egy 17 éves fiú és egy 14
éves lány édesapja.
Milyen gyakran látogatsz haza a szülőfaludba?
• Minden nap megyek, mert a munkám
odaköt, de természetesen a szüleimnél
is gyakran megállok, hetente többször
is. Az szinte hozzátartozik a hetemhez,
mert ha nem is délben megyek hozzájuk, akkor munka után állok meg
náluk.
Azért jöttél el hodosból annak idején, mert nem volt lehetőség az ottmaradásra?
• Lett volna lehetőség, mert felajánlottak nekem családon belül egy telket, de
akkor máshogy alakultak a dolgok és
nem éltem vele.
Mit szólsz a falu fejlődéséhez?
• Sokszor azt gondolom, hogy túlfejlődik, mondjuk a lakások szempontjából.
Egyrészt megértem azt is, hogy kell a
fejlődés, de úgy érzem, túlzásba van
véve. Nem vagyok a híve ennek a gyors
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olvastam éppen, hogy kiépülhet az optikai hálózat, ami pozitív. De úgy hiszem, hogy először kéne ezeket a
dolgokat megoldani, vagy párhozamosan az építkezésekkel.
Volt, aki azt nehezményezte, hogy
sok idegen költözik a lakásokba…
• Ez még nem is baj, mert nem is anynyira idegenek, hiszen nagyon sokan
vannak ott, akik valamilyen módon kötődnek a faluhoz és azért költöznek ide.
Ráadásul bármelyik falura jellemző ez a
jelenség. Ám az sem lenne szerencsés,
ami valamikor volt, hogy nem épültek
lakások és nem voltak építkezési telkek.

I. Tóth András

és hirtelen növekedésnek. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden ehhez az
óriási fejlődéshez infrastruktuálisan
nincs még megoldva. Igaz, hogy Dunaszerdahelyhez nagyon közel vagyunk és
szinte mindenki, aki kijön a bérlakásokba lakni, az vagy a városba jár dolgozni, vagy oda viszi a gyerekeit, vagy
valamilyen módon kötődik Szerdahelyhez.
Mire gondolsz konkrétan?
• Óriási probléma van például az internethozzáférés terén. Igaz, a napokban

A falusi rendezvényekre jársz/jártok?
• Amire jut időm, arra elmegyek, de sok
időm, az nincs. Rendezvény pedig van,
ez nagyon tetszik, tehát kulturális téren
is sokat fejlődött Hodos. Ez pedig kell
is, hogy a beköltözöttek is jobban megismerkedjenek a falusiakkal. A Lakomára szinte minden évben kimegyek,
de őszintén meg kell mondanom, az
első rendezvény tetszett a leginkább,
mert az még családias volt, ugyanis nagyon sok falusi kivette a részét a szervezésben és az építésben is.
A rovat címe: hodosi maradtam.
Mennyire tudsz ezzel azonosulni?
• Mindig is hodosi voltam és az is maradok, bárhol fogok lakni és bárki bármit is mondjon.

pAtócs lAjOs liGet, Az elMÉlKedÉs OázisA
tavaly ősszel ünnepélyesen átadásra került patócs lajos emlékműve. Akkor még az alkotást, lipcsey György művét, betonszegély vette körül, mára azonban ez megváltozott.
Mire a májusi lapszám megjelenik, már zöldellnek a fák az emlékmű körül, a mostanra Patócs Lajos ligetnek keresztelt területen. A füvesítésen kívül három fajta fa is kiültetésre került.
Elsőként a törpe gömb ezüstfenyőt ültették el, amely nagyon
közkedvelt növény, főként azért, mert lassan nő. A nepáli kúszóboróka kedveli a napos helyeket, a vízigénye közepes, ezért is bírja
jól a meleget. A magas törzsű gömbakác pedig rendszeres metszés
nélkül is megtartja gömb alakú koronáját, ám vigyázni kell vele,
ágai ugyanis tüskések.
A munkálatokat Fitos Marika koordinálta, s így kialakulhatott
egy zöld „sziget”, egy oázis, ahol bátran megpihenhet a sétálásban
megfáradt hodosi.
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nótAszótól
VisszhAnGzOtt
A KultúRház

2018

eGy iGAzán AKtíV hOdOsi

„hajlik a rózsafa…” címmel első alkalommal szerveztek nótaestet a nemeshodosi
kultúrházban április végén. A magyar nóta
szerelmesei nem csak a községből és a környék falvaiból látogattak el a rendezvényre,
de a szomszédos járásokból is.

Irma (balról) az áprilisi szemétszedésen

hodosban született, egy ideig
dunaszerdahelyen is élt, végül a
szíve csak hazahúzta. erősebb volt
a hívószó nála, mint a párjánál,
így visszatért a szülőfalujába, hodosba. nagy irma azóta is itt él
családjával. Ő aztán egy igazán
aktív hodosi.

„Azt mondták az est előtt, hogy meg fog telni
a kultúrház. Erre én azt mondtam, majd akkor
hiszem el, ha látom” – meséli Nagy Noémi főszervező, aki kénytelen volt ezt az állítást elhinni, ugyanis mintegy 170 vendég érkezett a
nótaestre. Nem is csoda, hiszen a tíz fellépő is
a szélesebb régióból jött, hogy megcsillogtassa
énektudását. Matus Ernő, Méhes Judit, Vígh
Valéria, Lőrincz Roland, Jaslovszky Mónika,
Ladacsi Mónika, Simon Zoltán, Dóka Zsuzsa
és Bősi Szabó László Bősről, Csiliznyáradról,
Alistálról, Nyékvárkonyról, Hidaskürtről és
Gelléből érkeztek. Az esten természetesen fellépett a házigazda, Nagy Noémi, aki édesanyjával, Nagy Irmával is énekelt több közös dalt.
A nótaénekeseknek a zenei kíséretet a dunamocsi Mezei Zsolt és cigányzenekara biztosította.
Négy órán keresztül szólt a magyar nóta és
sokszor a közönség is együtt énekelt a fellépőkkel. „Amikor a végén lejöttünk a színpadról,
arra gondoltam, menjünk vissza újra és kezdjük az elejétől az egészet” – magyarázza lelkesen Noémi, aki elhatározta, a sikerre való
tekintettel jövőre ismét megszervezik a rendezvényt, mert úgy látják, van igény erre a műfajra is.

Szinte nincs olyan rendezvény, ahol
ne fordulna meg a faluban. Szinte
nincs olyan szervezet, amelynek
életében ne venne részt teljes erőbedobással. Öt évvel ezelőtt Győri
Béla megkeresésére csatlakozott az
akkori énekkarhoz, igaz, akkor öt
fellépés erejéig. Az öt fellépésből 10
lett, aztán 50 és a mai napig tagja a
csoportnak. „Akkortájt lettem tagja
a Hodus túraklubnak is, amely akkoriban alakult és gyerekcipőben
járt. A környéken szerveztünk kisebb túrákat, még nem vállalkoztunk nagyobb távolságokra” –
emlékszik vissza Irma. Néhány évvel
ezelőtt belépett az MKP helyi szervezetébe, aztán a Csemadokba is,
ahol már két éve a vezetőség tagja.
Próbálták rábeszélni, hogy a női
tűzoltók közé is beálljon, de azt
vallja, valahol meg kell húzni a határt. Ám a községben szervezett legtöbb rendezvényen találkozunk
vele. Legyen szó dőrejárásról, májusfaállításról, a Nemeshodos Nagy
Lakomáról, túrákról, halászléfőzőversenyről és még sorolhatnánk,
Irma szinte mindenhol ott van.

„Mindig úgy alakítom az időmet,
hogy tudom előre, mikor milyen
programom van, így az előző nap
otthon elvégzem a házimunkát, s ha
kell, a munkából szabadságot kérek.
De a rendezvények általában hétvégén vagy munkaszüneti napon zajlanak. A március 15-e környéke
kicsit bonyolultabb, mert rengeteg
fellépésre hívnak bennünket az
énekkarral, akkor több szabadnapot
kell kérnem” – meséli.
Ám ha már Győri Béla szóba került, volt más is, aki hatással volt Irmára és arra, hogy több akción részt
vegyen, vagy bekapcsolódjon azok
szervezésébe. „A dőrejárás szervezésébe Hodosi Viola vitt bele, annak
is már több mint öt éve. De nagyon
sokan és sokat segítenek, mint például Csepi Gyuri bácsi, vagy Bugár
Ildikó, aki nem is hodosi és mégis
nagyon sok eseményen ott van velünk. És persze nem szabad megfeledkeznünk a Szabadidőklub lelkes
csapatáról sem” – sorolja a teljesség
igénye nélkül a segítőket Irma,
akikre mindig tudnak támaszkodni.
A család tolerálja ezt a rengeteg
tevékenységet, a lánya, Noémi teljes
mértékben, sőt, szinte ő is ott van
mindig a szóban forgó eseményeken, illetve a szervezetekben. Még
bírja, az energiatartalékai kitartanak, meg egyébként is, az általa végzett tevékenységek szinte felpörgetik
őt. Azt mondja, amíg tudja, csinálja.

Hodos, a mi falunk
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MeGújul A hAlOttAsház
folyamatosan dolgoznak a temető
rendbetételén, egy olyan sírkert kialakításán, ahova az emberek nem szomorkodva érkeznek, inkább a szép
emlékeket idézve. A zöldövezet folyamatos rendbetételén kívül a terület
központi épülete is megújul.
Ha már a halottasház rekonstrukciójáról
beszélünk, meg kell említenünk környezetének megszépülését is, ugyanis néhány fát bizony ki kellett vágni a
környéken. Olyan fákról van szó, amelyek nagyon útban lettek volna a munkálatoknál, illetve több helyen
felnyomták már a betont és megrongálták a sírokat is. Ezért a halottasház mellett bal oldalon az egész sor tuját el
kellett távolítani, szám szerint 10-et, il-

letve a bejáratnál volt egy teljesen és
kettő félig kiszáradt, illetve a temető
hátsó részében egy nagyon öreg fa.
Ezekre a fakivágásokra engedély is volt,
persze azzal a feltétellel, hogy ültetni kell
helyettünk. Így kiültetésre került 15 feketefenyő a halottasház mellett bal oldalon. Az épület mögött, ahol majd
egyszer az urnafal áll majd, nyolc koreai
jegenyefenyő kerül majd. Oregoni borókát ültettek az emlékmű mellé, összesen
nyolcat és még 12 vár a földbe helyezésre. Mivel 11 fa kivágására volt engedély, ennek értelmében 33-at kellett
volna helyettük kiültetni, ám összesen
43 új fa került a temetőbe.
A zöld „felújításán” kívül a halottasház
is megújul, hamarosan új külalakot kap.
Lecserélésre kerülnek az ablakok és az

ajtók, illetve az épület körül egészen a temető bejáratáig térkövet raknak le.
Persze nem csak a szépítkezési munkálatok foglalkoztatják a lakosokat és a
község vezetését, de nagyon sokakat érdekel, miért tűnnek el a virágok a temetőből. Tolvaj jár a sírkertben, aki
előszeretettel viszi el az élő virágokat
akár cseréppel együtt, vagy kiásva. Ráadásul találtak már összetört gyertyatartókat is, úgyhogy azt gyanítják, valaki
készakarva rongált. A területet folyamatosan figyelik, térfigyelő kamera is van a
temető sarkában és napközben, illetve
éjszaka is bizonyos időközönként körbejárják. A lakosoktól is azt kérjük, aki
bármi gyanúsat lát vagy tapasztal, jelentse a községi hivatalban.

f e l h í Vá s

V ý z VA

A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
ehunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy
miden sírhelyre a 4/2015-ös általános érvényű
rendelet alapján szükséges bérleti szerződést kötni
és befizetni a bérleti díjat. Ezennel szeretném
értesíteni mindazokat, akiknek még nincs ilyen
szerződésük, hogy álljanak meg a helyi községi
hivatalban annak megkötésére. További információkat a
031/552 21 25, vagy a 0908 347819
telefonszámokon kaphatnak Kasan Rudolftól.

Správca pohrebiska vo Vydranoch upozorňuje všetkých,
ktorí majú pochovaných svojich príbuzných na miestnom
cintoríne, že podľa všeobecne záväzného nariadenie 4/2015
na každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná
zmluva a zaplatené nájomné.
Vyzývam týmto tých, ktorí ešte nájomnú zmluvu
nemajú, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom jej
uzavretia. Bližšie informácie na t.č.: 031/552 21 25,
alebo 0908 347819, Rudolf Kasan.

S p o r t
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nyuGAt-szlOVáKiAi iV. liGA, dÉlKeleti csOpORt
eredmények
23. forduló: hodos–nagymegyer 3:0 (2:0), g.: Belkovics
(39.), Gőgh (49.), Mukalenga (66.).
24. forduló: ímely–hodos (2:0), g.: Gál (9., 39.),
25. forduló: hodos–Gúta 2:1 (0:1), g.: Hrazdílek (51.),
Belkovics (90.), ill. Kókai (1.).
26. forduló: párkány–hodos 0:0.
27. forduló: hodos–Garamkálna 0:2 (0:1), g.: Vida
(31.), Kalman (80.).

A tAVAszi idÉny KöVetKezŐ
MÉRKŐzÉsei
13. FK TJ Kozárovce—FC Hodos
2018. 06. 03 – 17:00
14. FC Hodos—TJ Veľké Lovce
2018. 06. 10. – 17:00
15. TJ Dolné Saliby—FC Hodos
2018. 06. 17. – 17:00

A

K t u á l i s

1. Garamkálna
2. Ímely
3. Šurany
4. hodos
5. Hrušovany
6. Újlót
7. Tovarníky
8. Párkány
9. H. Obdokovce
10. Kozárovce
11. Szentpéter
12. Negyed
13. Gúta
14. Nagymegyer
15. Alsószeli
16. Čeľadice

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19
15
14
14
13
12
11
10
8
9
9
9
8
7
8
5

t á b l á z A t
4
5
7
5
7
6
7
5
9
5
5
4
5
7
4
5

4
7
6
8
7
9
9
12
10
13
13
14
14
13
15
17

64:24
44:29
50:30
48:31
48:34
39:27
48:40
35:40
28:42
41:50
40:52
37:45
33:42
25:41
37:56
31:65

61
50
49
47
46
42
40
35
33
32
32
31
29
28
28
20

AlistálOn VeRsenGteK Az önKÉntes tűzOltóK
Közel 300 önkéntes tűzoltó, 14 önkéntes tűzoltótestület 28 csapata, férfiak és nők vettek részt május 13-án a
szezonnyitó körzeti versenyen. A felnőttek, az iúságiak, az öregfiúk és a
nők is szépen teljesítettek.
A rendezvényen részt vett Balódi László
parlamenti képviselő is, aki elmondta,
rendkívül fontosnak tartja az önkéntes
tűzoltók munkáját. „Minden községben
fontos, hogy működjenek ezek a szervezetek. Meg kell becsülni a munkájukat,
amit a közösségért tesznek önzetlenül a
lakosok biztonságérzetéért” – hangsúlyozta Balódi.

eredmények:
nŐK: 1. Padány (159,57), 2. hodos (163,02), 3. Bögellő
(179,16), 4. Nyárasd (219,69).
fÉRfiAK: 1. Bős (105,23), 2. Nyárasd (121,33), 3. Csilizradvány (122,48), 4. Alistál (122,89), 5. Balázsfa (129,13),

6. hodos (131,41), 7. Nagyudvarnok (131,69), 8. Mad
(137,57), 9. Padány (140,38), 10. Bögellő (155,52),
11. Bodak (193,68), 12. Balony (195,99), 13. Szilas (114,26).
öReGfiúK (35 év feletti férfiak): 1. hodos (29,05),
2. Padány (32,87), 3. Csallóköznádasd (35,35), 4. Bős
(50,79), 5. Bögellő (63,33), 6. Balony (66,73).
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