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A z o v ib á l h a t alma s s ik ere
A mai nehéz gazdasági helyzetben, mint tudjuk, egyre
nehezebb a községnek fenntartania intézményeit. Ilyen
a helyi óvoda is, amelyet a
falu legkisebbjei, a jövő
nemzedéke látogat.
A hodosi óvoda magas színvonalát a környező községekben
sokan elismerik és irigylik.
Ennek a színvonalnak a megtartása és emelése érdekében,
valamint az anyagi háttér bebiztosításához elengedhetetlen a
Hodosi Óvoda mellet működő
Szülői Szövetség aktív szerepe,
közös munkája az óvoda igazgatónőjével és pedagógusaival.
A jó együttműködést pedig mi
sem bizonyítja jobban, mint a
minden évben sikeresen megrendezett farsangi bál, amely idén

hodosi lakosok. Egy ilyen színvonalas bál megrendezése lehetetlen lenne támogatók nélkül.
Hosszú évek óta szponzori támogatással az alapanyagokat a
vacsorákhoz a Nagyabonyi
Szövetkezet, Hodossy Tibor,
Ing. Tóth András, a helyi
vadászszervezet, valamint Márk
Béla biztosítják.
Ha a vacsora alapanyaga
összeállt, még a bál sikere
messze nincs bebiztosítva, hiszen
az szórakozásról, a táncról is
szól. A siker legfőbb kulcsa
pedig a jó zene. Ezt immár harmadik éve a FOR YOU háromtagú zenekar biztosítja. Emellet
a tapasztalt kiszolgáló személyzet, a pincérek személye sem
hagyható figyelmen kívül. Szintén három éve kérjük fel
ugyanazt a tapasztalt gárdát,
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január 22-én zajlott. Érdeklődők
hiányára eben az évben sem
lehetett panaszunk, hiszen a
törzsvendégeink már hónapokkal előtte kérdezgették a bál
időpontját, és figyelmeztettek,
ne feledkezzünk meg róluk. Így
a 150 belépőjegy hamar gazdára
talált. Érdekes módon a bálozók
között többségben voltak a nem

akik hárman biztosítják a színvonalas terítést és felszolgálást.
A bál rengeteg megelőző és
utómunkával jár. Ebben vesznek részt nagy odaadással az
óvoda pedagógusai és alkalmazottai, a szülők, és a szülői
szövetség tagjai. Külön köszönet illeti Vanyek Henrietta igazgatónőt, aki az idén balesete

Szép számmal fogytak a tombolajegyek...

ellenére maximálisan besegített,
s intézte a rá háruló feladatokat.
Nagy köszönet minden
kedves támogatónknak, akik
tomboladíjjal ajándékozták meg
az óvodát. Nagyon szép számban, több mint hatvan ajándék
gyűlt össze.
Idén az új polgármesterünk
Balódi László nagy meglepetést
okozott számunkra azzal, hogy
a bál napjára új asztalokkal és
székekkel szerelte fel a helyi
kultúrház nagytermét, így mi
lehettünk az elsők, akik a felújított kultúrház új berendezését
felavattunk. Ez már nagyon
ráfért erre az elavult kulturális
központra.
Eljött a nagy nap, az este és a
terem megtelt vendégekkel. Az
ünnepi bevezető beszédet magyarul Hodosy Viola a szülői
szövetség elnöke, szlovák nyelven Póda József a szülői szövetség pénztárosa mondták el,
majd megnyitották a bált. Az
első vacsorára fél kilenckor
került sor, majd roptuk a táncot.
Éjfél után egy óra leforgása alatt
sikerült kisorsolnunk a szép
mennyiségben összegyűlt díjakat. Ezt követően feltálalták a
két frissen sütött malacot, valamint a vaddisznóragut. Ki-ki
étvágya szerint svédasztal for-

májában a pincérek közreműködésével fogyaszthatott. Hajnali négy órakor néhányan
nagyon jó hangulatban, kellemesen elfáradva hazaindultak,
majd öt órakor az utolsó tánckör
után hallgatott el a zene, és ért
véget az idei bál.
Ezúton szeretném a szervezők és magam nevében megköszönni a munkát minden
támogatónknak, az óvoda segítőkész alkalmazottainak és
pedagógusainak, a dolgos
szülőknek, és mindenkinek, aki
egy kicsit is segített. Bízom
benne, hogy ezt a hagyományt a
jövőben is folytatni tudjuk.
Legfőképp az évek során
megrendezett bálok bevételeiből tudja a szülői szövetség
biztosítani az óvoda diákjai
számára a segédeszközök, berendezések megvásárlásához,
kirándulásokhoz
szükséges
anyagi fedezetet. Ezekből a
bevételekből lett a helyi óvoda
játszótere is felújítva.
Kérjük, ha van rá módja, Ön
is támogassa falunk óvodáját, ha
tudja, utalja át adója 2 százalékát az óvoda részére. A szülői
szövetség nevében előre is
köszönöm.
Ifj. Póda József
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Tradičný fašiangový ples materskej školy
V dnešnej ťažkej hospodárskej situácii je pre obec
veľkou výzvou udržať na
dostatočnej úrovni zariadenia, ktoré patria pod ňu.
Medzi tieto zariadenia patrí aj
materská škola. Jednou z možností zisku finančných prostriedkov pre zabezpečenie
učebných pomôcok, výletov
zorganizovaných pre žiakov a
ostaných prostriedkov pre kvalitnú a modernú výchovu žiakov
je pomocná ruka rodičovského
združenia pri MŠ vo Vydranoch.
Rodičovské združenie v spolupráci s rodičmi, riaditeľkou,
pedagógmi, a zamestnancami
MŠ každoročne usporiada
fašiangový ples, ktorého výnosy
sú v plnom rozsahu obrátené na
finančnú a materiálnu podporu
žiakov našej materskej školy.
V tomto roku, 22.januára sme
teda opäť zorganizovali ples.
Prvou podmienkou pre zorganizovanie takéhoto podujatia sú
sponzori. Bez nich by to bolo
nemožné. Už našťastie vieme,
na koho sa môžeme obrátiť o
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sponzorskú podporu, a bez zaváhania nám každý rok radi
ponúknu pomocnú ruku.
K večeri nám bezplatne
zabezpečili suroviny: družstvo
Veľké Blahovo, pán Tibor Hodossy, Ing.Ondrej Tóth, miestny
poľovnícky zväz a Vojtech
Márk. Ďakujeme!
Do tomboly sme nazbierali
viac ako šesťdesiat výhier, ktoré
nám darovali rodičia, podnikatelia a každý, koho sme

oslovili vychádzajúc z predošlých dobrých skúseností. Pre
dobrú zábavu je kľúčom aj
kvalitná hudba, ktorú nám už
tretí rok zabezpečuje trojčlenná
hudobná skupina FOR YOU, a
taktiež kvalitná obsluha v
podobe našich troch čašníkov, s
ktorými máme veľmi dobré
skúsenosti.
Takáto akcia si vyžiada veľa
organizačnej a fyzickej práce.
V tejto práci nám boli pomocou

Fenyegető szemetelés!

a szemét és nem tudnak mit
tenni. Nem tudják ölbe tett
kézzel nézni, hogy a természetvédelmi táj energiává, tüzelőanyaggá, esetleg pénzzé alakul
át. „Nagyon sokan telehordják
szeméttel a földeket, az út men-

Egyre nagyobb problémát
jelentenek a falu kataszterében a törvénytelen
szemetelők. Azonban az
illegális fakitermelés is
felütötte a fejét, amely ellen
a helyi vadászszervezet
tenni készül .
„A Hodosi Vadászszervezet
minden évben próbál a környezetünket érintő mindennapi kérdésekben lépéseket tenni. Az új
törvények sokasága a vadászokat jogokkal és kötelezettségekkel ruházzák fel. Ilyenek a
vadvédelem, a vadnevelés,
vagy a természetvédelem” –
mondja a vadászszervezet elnöke, Fucsek László. Fakitermelések helyett a polgármesteri
hivatal segítségével fakiültetéseket végeznek, hogy életteret, fészkelő helyet biztosítsanak az úgyis egyre csökkenő létszámú vadállománynak. „A májusi esők nádasokat
telítettek meg vízzel, melynek
hatására fészkelő helyek tűntek

el. Hol lesz helye a csallóközi
vadnak, ha nincsenek búvóhelyeik? Nagy előnyhöz jutnak a

Gyakorta végeznek szemétszedést a természetben

már úgyis elszaporodott ragadozók” – ecseteli a problémákat Fucsek. A vadászterületükön keresztül húzódik a
Tőkési Duna-ág Természetvédelmi Terület, amit a vadásztársaság odafigyeléssel védelmez. Mégis eltűnik a fa, gyűlik

Soós László felvétele

tét. Ezek általában olyan emberek, akik nem a környéken
laknak és mindegy számukra,
hogy milyen itt a környezet.
Ezek ellen kéne tenni valamit” –
jelezték a helyi földtulajdonosok
közül többen. Elmondták, hogy
rengeteg fát kivágnak a kör-

pedagógovia a zamestnanci MŠ,
rodičia, členovia rodičovského
združenia. Musím vyzdvihnúť
pomoc riaditeľky, Henriety
Vanyekovej, ktorá pomáhala napriek jej zdravotnej ťažkosti.
Príjemne nás prekvapil v
tomto roku aj náš nový starosta,
Ladislav Balódi, ktorý čiastočne obnovil budovu kultúrneho domu, a zariadil veľkú
sálu novými stoličkami a stôlmi.
Ples so slávnostným príhovorom otvorili v maďarskom
jazyku Viola Hodosy predsedkyňa rodičovského združenia
pri MŠ Vydrany, a v slovenčine
Jozef Póda pokladník rodičovského združenia, a s prvým
tancom sa začala zábava. Večera
bola servírovaná o pôl deviatej.
O pôlnoci sa ťahali tomboly, a
po ukončení ťahu bola v podobe
švédskych stolov servírovaná
druhá večera, pečené prasa a
divina. Ples sa ukončil posledným tancom o piatej ráno.
Ďakujeme všetkým hosťom
za účasť, tešíme sa na stretnutie
o rok.
(póda)
nyéken, amire nem biztos, hogy
van engedélyük. A hodosi
községi hivatal segítségével
táblákat szeretnének elhelyezni,
amelyek korlátoznák az idegen
gépjárművek mozgását a vadászterületen. A falu polgármestere,
Balódi László azonnali segítségnyújtást ígért ezen problémák jogi elrendezésére. „A
vadászszervezetből eljöttek utánam, hogy segítsek nekik orvosolni ezt a problémát. Mondtam, hogy készüljenek javaslatokkal, én is készülök és üljünk
össze megbeszélni. Minden
valószínűség szerint tiltó táblákat helyezünk majd ki és mindenben segítünk a szervezetnek” – mondja Balódi László.
„Nem szabad hagyni, hogy
eltűnjön a vad, a természet
szépsége, a fák a csallóközi
vadász szeme elől és ne lássunk
mást csak pusztaságot és
szemétkupacokat” – szögezte le
Fucsek. Reményeik szerint mihamarabb kiszorítják majd
azokat, akiknek semmi keresnivalójuk a mezőségben és újra
zöldellhet majd a természet,
nem látunk majd szemétrakásokat a fák alatt.
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Közelebb a kultúrához – közelebb egymáshoz
Az utóbbi években az emberek
eltávolodtak egymástól. Ezen
segítene a jelenleg felállított
kulturális bizottság.
Meggyőződésük, hogy
kultúrával, rendezvényeikkel
közelebb hozhatják őket.
A megszokott ünnepségek,
eztán sem maradnak el, mint
például a Március 15-ei ünnepség, az Anyák napja, a Mikulásünnepség, illetve a karácsonyi
gyertyagyújtás. Ezek állandó
programok, melyek mellé társul
néhány újdonság is. A régi
hagyományokat kéne feleleveníteni, mint például a június
végi ellenőrző-égetés. „Ifjúsági
klub létrehozásán gondolkodunk, mely összefogná a helyi
fiatalokat. Nagyon reméljük,
hogy mutatnak majd aktivitást a
programok iránt, amelyeket tervezünk” – mondja Kovács Norbert a bizottság elnöke. A Trhaj
István, Mundi József, Kálmán
Gergely és Héger István alkotta
bizottság maga elé tűzte a falu
kulturális életének felvirágoztatását. Trhaj István az önkéntes
tűzoltók vezetője, valamint régi
színjátszó, Mundi József a
Kakadémia társalapítója, a gulyásversenyek aktív szervezője,

Kálmán Gergely pedig a régi
kultúrműsorok aktív szereplője.
A tagok nevei ezért is lehetnek
ismerősek a falubelieknek,
kivéve Héger Istvánét, aki
Kovács Norbert, Gocoň László
és Ugróczky István révén került
a csapatba. A fiatalemberek
tavaly többedmagukkal egy

munkakapcsolat azóta is tart.
István művelődés- és koncertszervezőként tevékenykedett
hosszú évekig Dunaszerdahelyen. Nevéhez rengeteg külföldi, illetve hazai zenekar fellépése és számos kiállítás megrendezése kapcsolható. Évekig a
Kortárs Magyar Galéria munka-

Hajdanvolt hodosi aratómunkások már tudták, hogy össze kell fogniuk

hanglemezt
készítettek.
Összegyűjtöttek 12 csallóközi
zenekart és az ő dalaikból állították össze a hanganyagot. A
lemez a Zene aratáshoz címet
viseli, keresztelőjének a dunaszerdahelyi VMK adott otthont,
melynek Héger István volt a
főszervezője. A jó barátság és

társa és az underground NFG-1Film klub vezetője volt.
Pontosan ezért keresték meg őt,
hogy vegyen részt a kulturális
bizottság munkájában. „Adott
egy új csapat, akinek vannak
elképzelései, vannak szakmai
tapasztalatai és tenni akar a
közösségért. A falu gyorsan

Vzájomne sa zbližovať
prostredníctvom kultúry

„Zene aratáshoz”. Vtedy sa
zoznámili s Istvánom Hégerom,
s ktorým aj naďalej udržiavali
kontakty. István má dlhodobé
skúsenosti z organizovania kultúrnych a koncertných podujatí
v Dunajskej Strede. S jeho menom
sa spája aj množstvo vystúpení
tak domácich, ako i zahraničných hudobných skupín, i organizovanie množstva výstav.
Roky spolupracoval s Galériou
súčasných maďarských umelcov a bol i vedúcim undegroundového klubu NFG-1-Film.
A práve z tohto dôvodu ho
oslovili a požiadali, aby sa zapojil do práce kultúrnej komisie.
„Vznikol nový tím, ktorý má
svoje predstavy i odborné
skúsenosti, a navyše chce pre
spoločnosť aj niečo urobiť.
Obec sa rýchlo rozvíja a v
blízkej budúcnosti sa pravdepodobne včlení do Dunajskej
Stredy. Kultúru by sme dovtedy
chceli pozdvihnúť na takú úroveň, aby sme na ňu mohli byť
právom hrdí” – hovorí István.
Pochopiteľne, v živote žiadnej dediny nemôže chýbať ani
Deň obce. Posledný sa konal

V ostatných rokoch ako keby
sa ľudia jeden druhému
vzďaľovali. Túto neradostnú
skutočnosť by chcela zmeniť
novovzniknutá kultúrna
komisia, lebo sú presvedčení
o tom, že kultúra a kultúrne
podujatia dokážu tento stav
zmeniť k lepšiemu.
Akcie, tradične organizované pri
príležitosti rozličných sviatkov
– napríklad 15. marca, na Deň
matiek, sviatok sv. Mikuláša, či
Zapaľovanie vianočných sviečok
– ostanú zachované aj naďalej.
Ale k týmto stáliciam by radi
pripojili aj niekoľko noviniek.
Je isté, že by bolo žiaduce
obnoviť staré obyčaje, trebárs
lúčenie sa so školou na konci
júna. „Uvažujeme nad založením mládežníckeho klubu, v
ktorom by sa dokázali združiť
miestni mladí. Veľmi dúfame v
to, že časom preukážu aktivitu a

nájdu si miesto pri realizácii programov, ktoré pripravujeme” hovorí predseda komisie Norbert Kovács. Komisiu, ktorá si
za cieľ ustanovila pozdvihnutie
kultúrneho života v obci, tvoria
István Trhaj, József Mundi,
Gergely Kálmán a István Héger.
István Trhaj je zároveň aj
náčelníkom miestnych dobrovoľných hasičov, ale i niekdajším divadelným ochotníkom,
meno József Mundi je naopak
zrastené s „Kakadémiou”. Mená
členov komisie sú občanom
obce známe – okrem Istvána
Hégera –, ktorý sa do tejto
zostavy dostal prostredníctvom
Norberta Kovácsa, Lászlóa
Gocoňa a Istvána Ugróczkyho.
Títo mladí ľudia z vlastnej iniciatívy vlani pripravili jeden hudobný nosič – zozbierali piesne
dvanástich hudobných skupín
zo Žitného ostrova a zostavili z
nich platňu, ktorá dostala názov

fejlődik és hamar beleolvad
majd Dunaszerdahelybe. A kultúrát olyan szintre szeretnénk
juttatni, hogy büszkén kiállhasson majd akkor” – meséli István.
Ami szinte egyik község
életéből sem hiányozhat, a falunap. Négy évvel ezelőtt volt az
utolsó, ugyanis nem akadt rá
megfelelő anyagi forrás. Egyelőre nem tudják, most milyen
lesz, egy a lényeg, hogy megszervezik. „Nem fontos, hogy nagy
durranás legyen, nem kellenek
sztárvendégek. Elsősorban azt
kell szem előtt tartani, hogy egy
olyan rendezvényt szervezzünk,
amelyre a falusiak szívesen jönnek el, beszélgetnek, szórakoznak, esznek, isznak és jól érzik
magukat. Ez a nap éppen arra
lenne jó, hogy felrázza a falu
lakosságát” – ecseteli Norbert.
Az eddigi tervek alapján augusztus huszadikán kerülne sor
a rendezvényre.
Csak akkor működik egy
közösség, ha az emberek megtalálják benne saját magukat. Ha
magukénak érzik a falut. Első
rendezvényük, a Március 15-ei
ünnepség (melyre 18-án, pénteken kerül sor a helyi kultúrházban) pontosan ezt hivatott elérni.
pred štyrmi rokmi, keďže potom
sa naň nenašli finančné zdroje.
Ako bude vyzerať tentokrát ešte
nevedia, ale podstatné je to, že
ho zorganizujú. „Nie je dôležité
to, aby išlo o nejakú megaakciu,
nie sú nutní ani žiadni hviezdni
hostia. V prvom rade je potrebné
brať zreteľ na to, aby sme zorganizovali také podujatie, na
ktoré prídu s potešením občania
obce, kde sa budú môcť
porozprávať, zabaviť, najesť sa,
vypiť si – proste, kde sa budú
cítiť dobre. Tento deň by mohol
byť vhodným práve na to, aby
vyburcoval obyvateľov obce zo
spánku” – líči Norbert Kovács.
Podľa doterajších plánov by sa
toto podujatie malo konať dvadsiateho augusta.
Spoločenstvo môže fungovať
iba vtedy, ak si v ňom ľudia
nájdu svoje miesto. Človek je
ochotný byť aktívnym iba
vtedy, ak považuje obec za
svoju. Už prvé podujatie –
oslavy 15. marca (budú sa
konať v miestnom kultúrnom
dome o tri dni neskôr, v piatok
18. marca) – je určené presne na
dosiahnutie tohto cieľa.
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Jegyzőkönyv

Hodos község Önkormányzata Képviselő-testülete
második üléséről; 2011.01.17.
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László, polgármester
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH,
alpolgármester
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Bc. Klempa Katalin
8. Kovács Norbert
9. MUDr. Miklós Attila
10. Varga József
Napirendi tárgyalás
1. Megnyitó
2. Az ülés programjának
jóváhagyása
3. A jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv-hitelesítők
meghatározása, a javasló bizottság megválasztása
A jegyzőkönyvvezető Budinszky Erzsébet, a hitelesítők és
egyúttal a javasló bizottság tagjai MUDr. Miklós Attila és
Varga József.
4. A határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Javaslatok a bizottságok
tagjaira
● Építési és falufejlesztési bizottság
elnök: Gálffy György
tagok: ifj. Németh Imre,
Kovács Árpád, Pintér Zoltán,
mérnök, Hodosi Csaba
● Kulturális és ifjúságügyi bizottság
elnök: Kovács Norbert
tagok: Kálmán Gergely, Héger
István, ifj. Trhaj István, ifj.
Mundi József
● Iskola- és oktatásügyi bizottság
elnök: Mgr. Domsitz Erika
tagok: Vanyek Henrietta, Krecsko Éva, Mgr. Varga Ildikó,
RNDr., Mgr. Egri Péter, id.
● Mandátumvizsgáló bizottság
elnök: Kálmán Katalin
tagok: MUDr. Miklós Attila,
Kovács Norbert
● Pénzügyi bizottság
elnök: Varga József
tagok: MUDr. Kmeť Jozef,
Ing. Kázmér Katalin
● Közrendvédelmi bizottság
elnök: Bc. Klempa Katalin
tagok: Bc. Hodosy Károly,
Varga József
● Szociális és egészségügyi bizottság
elnök: Bc. Hodosy Károly
tagok: Berecz Ingrid, Fábian
Julianna, Horváth Magda, ifj.

Póda József
● Közérdekvédelmi bizottság
elnök: MUDr. Miklós Attila
tagok: Kálmán Katalin, Hodosi
Csaba
A bizottsági tagokra tett
javaslatok elfogadva.
6. A képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak
jutalmazása
A polgármester javaslatot tett
a képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak jutalmazására:
- a képviselők jutalma 15,- euró
minden egyes testületi ülésen
való részvételért; a bizottsági elnökök jutalma 12,- euró minden
egyes bizottsági ülésen való
részvételért; bizottsági tagok jutalma pedig 10,- euró.
A javaslat egyhangúlag elfogadva.
7. Javaslatok az iskolanácsok
tagjainak megválasztására
A polgármester javaslatot tett a
képviselők iskolatanácsokba
történő delegálására:
- a Szlovák Tanítási Nyelvű
Alapiskola mellett működő
Iskolatanácsba, Hodosi Csabát,
- a Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola mellett működő
Iskolatanácsba, Kovács Norbertet,
- a Magyar Tanítási Nyelvű
Óvoda mellett működő Iskolatanácsba, Bc. Klempa Katalint.
A javaslat elfogadva.
8. Javaslat az önkormányzat
üléseinek 2011-re szóló ütemtervére
2011.1.17.; 2011.2.21.; 2011.3.21.;
2011.4.18.; 2011.5.16.; 2011.6.20.;
2011.7.18.; 2011.8.22.; 2011.9.19.;
2011.10.17.; 2011.11.21.; 2011.12.12.;
(Az ülésekre hétfői napokon
este hat órakor kerül sor.)
A javaslat elfogadva.
9. Bérlakások építése
A polgármester a bérlakások
építésének lehetőségéről tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azon
polgárok is lakáshoz juthassanak,
akik az öröklakás-szerzéshez nem
rendelkeznek kellő pénzeszközzel. További okként azt hozta fel,
hogy lehetőség van a nem
visszafizetendő kölcsönön (20%)
kívül az Állami Lakásfejlesztési
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Alap (ŠFRB) 80 %-ának megszerzésére. Amennyiben nem sikerülne az említett kölcsönt megszerezni, úgy a bérlakások építése
nem valósul meg. Megbízatást
kért a képviselő-testülettől a közbeszerzéssel összefüggő tevékenysége megkezdéséhez. Az
Állami Lakásfejlesztési Alap
(ŠFRB) garanciája lehetőségének bebiztosításához a bank
kezességgel vállalt hiteléhez.
A javaslat elfogadva.
A polgármester ezt követően
javaslatott tett a bizottság felállítására, amely a versenytárgyalásba jelentkezők borítékait fogja
felbontani: Gálffy György,
Kovács Árpád, Hodosi Csaba
A javaslat elfogadva.
10. Versenytárgyalás – szemételszállítás Hodos községől
A polgármester a szemételszállításra kiírandó versenytárgyalás miatt az A.S.A Slovensko,
spol. s.r.o. céggel felmondta a
szerződést, mellyel kapcsolatban megtette javaslatát a bizottság felállítására: MUDr.
Kmeť Jozef, MPH, Kálmán
Katalin, Varga József
A javaslat elfogadva.
11. Javaslat a 2011. év I.
félévére szóló ellenőri tevékenység tervezetére
A 2011. év I. félévére szóló
ellenőri tevékenység tervezetét
Bc.Bugár Ildikó, a község
főellenőre terjesztette elő.
A javaslat elfogadva.
12. A község polgármesterének beszámolója
Mgr. Balódi László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden testületi
ülés napirendjének egyik új
pontja a polgármesteri beszámoló lesz. Ahogy a képviselők,
úgy a polgárok is mindenről
legyenek tájékoztatva, valamint
a dolgok átláthatóan legyenek
végezve.
- A helyi kultúrház helyiségeinek felújítása - Tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy a kultúrház
belső helyiségeinek felújítását
szponzori segítséggel oldotta meg,
így az adott felújítás nem érintette a község költségvetését.
A felújított helyiségekről való
gondoskodás okán szeretné
Czucz Etelkát kultúrházgondnoknak kinevezni. A kultúrház
minden használójával, a leltári
vagyonról szóló átadási illetve
átvételi protokoll lesz készítve.
A polgármester javaslatot terjesztett elő a kultúrházhasználat
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illetékének módosítására:
- idegenek számára 12 euró/óra,
- lakosoknak 8 euró/óra.
A község szervezetei mentesítve lesznek az illetékfizetés
alól. Továbbá javaslatot tett
kaució (100,-euró) megszabására a kultúrház minden használója számára arra az esetre, ha a
vagyontárgyakban kár keletkezne. Amennyiben kár nem
keletkezik, a használó a kauciót
visszakapja.
A javaslat elfogadva.
Czucz
Etelka,
Mgr.
Veszprémi Rozáliától, a könyvtárostól átveszi a községi
könyvtárat is. A polgármester
fontosnak tartotta annak a
ténynek a közlését, hogy a
kultúrház gondnoka, valamint a
könyvtáros fizetése a Dunaszerdahelyi Munka- Szociális és
Családügyi Hivatalon keresztül
lesz intézve.
A polgármester még hangsúlyozta, hogy a kultúrházban a
mulatságok szervezését abban
az esetben teszi lehetővé, amennyi-ben annak szervezője bebiztosítja a közrendért felelős
személyt.
- Személyi változás - Tóth Zsigmond eddigi munkakörét
Kázmér Zoltán veszi át, aki a
közmunkák szervezéséért, valamint a gazdasági igazgatásért
fog felelni. Fizetését a polgármester a Dunaszerdahelyi
Munka- Szociális és Családügyi
Hivatalon keresztül intézi.
- A község területrendezési terve Mivel a környezetvédelmi hivatal véleménye szerint Hodos
részéről az elmúlt évben hiányos
anyag lett leadva, így új eljárás
kezdődött ez ügyben.
- A helyi szeméttelep rekultivációs munkálatai és bezárása - A
többoldalú tárgyalások, valamint
a hiányosságok eltávolítása után,
amelyek a múlt évben történtek
a szerződések megkötésénél az
előző polgármester és a projekt
kivitelezője között, a helyi
szeméttelep rekultivációs munkálatai és bezárása elkezdődtek.
- A község költségvetéséből nyújtott támogatás - A polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
helyi szervezeteknek a község
költségvetéséből nyújtott támogatásnál szeretne rendet és áttekinthetőséget bevezetni, hogy a
község lakosainak áttekintése
legyen, miként gazdálkodnak a
szervezetek a támogatásként nyúj-
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tott pénzeszközökkel. Minden
kérelmező számára egységes
kérvénymintát szeretne kidolgozni,
a község költségvetéséből nyújtott
pénzbeli támogatás felhasználásának pontos szétírásával.
- Aktiváció, valamint önkéntes
munkákat végző polgáraink Hármas csoportokban fognak
működni. Minden csoportnak
vezetője lesz.
- Árusító hely - A polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket,
mivel a COOP Jednota épületénél elhelyezett árusító hely
nem volt esztétikus, sem biztonságos, ezért eltávolítatta.
- Pályázati felhívás projektek
benyújtására - A polgármester a
projektekkel kapcsolatban hangsúlyozta minden egyes pályázati
felhívás figyelését, valamint
érdeklődést tanúsítani a kisebb
projektek benyújtása iránt is,
mivel a községen minden európai, illetve állami forrásból nyert
pénzeszközök segítenének.
- A község részére végzett villanyszerelési munkálatok - Ezeket
idáig Rácz Mihály végezte. A
község számára fontos, hogy
minőségi munkák legyenek
végezve, a legjobb árért illetve
vállalkozótól, akinek áttekintése
van a faluban lévő vezetékekről.
Ezeket a munkákat csak bizonyos feltételekkel, szerződés
alapján lehet elvégezni.
Bc. Klempa Katalin képviselőasszony
megjegyezte,
amennyiben Rácz Mihály elfogadja a szerződés feltételeit, ő
nincs ellene.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta az új szerződés
megkötését
Rácz
Mihállyal.
- Hodos község honlapja - A polgármester felszólalásában hangsúlyozta, hogy Hodos község
honlapjának a kulturális bizottság alá kell tartoznia, azt
csak egy személy kezelhetné,
Kovács Norbert. A polgármester
a képviselők jóváhagyását kérte.
A javaslat elfogadva.
- Helyi óvoda, iskolák és az iskolai
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étkezde apró kiadásai - Ezekre a
községi hivatal nyújtott pénzbeli
támogatást. A pénzeszközöket, a
rendszeresség betartása miatt a
következő naptól a községi hivatalban vehetik át. A pénzbeli
támogatások csökkennek, mivel
a tisztítószereket nem az iskolák
alkalmazottai fogják vásárolni,
hanem egy központi raktár lesz
erre kialakítva. Az apró kiadásokra nyújtott támogatás még az
iskola- és oktatásügyi bizottság
ülésének tárgyát képezi majd.
- Új asztalok és székek a kultúrházban - A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy január
21-én a kultúrházba 204 db új szék
és 34 db asztal lesz leszállítva,
továbbá a helyi vadászszervezet
kérelmet nyújtott be a régi berendezést a vadászlak számára történő
elajándékozására. Hozzáfűzte, az
igényelt számú asztalt és széket
nekik adja, de nem ajándékozás
formájában, mivel ezek a berendezések még a község tulajdonában vannak. Először azt a községi
vagyon leltározása keretén belül
kell megoldani.
- Hodos község csatornahálozata A polgármester részt vett néhány
tárgyaláson községünk csatornahálozatát illetően. Ezt a problémát a falu fejlődése szempontjából nagyon fontosnak tartja,
ezért a testülettől megbizatást
kért a szükséges intézkedések
megtételére a projekt benyújtásával összefüggésben.
A polgármester megbízása
egyhangúlag elfogadva.
- A község számára nyújtott
telekomunikációs szolgáltatások A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket a község számára
nyújtott telekomunikációs szolgáltatások költségeiről, amelyek
nem gazdaságossak. Ezért megkérte a testületet a T-commal
kötendő szerződés jóváhagyására, pénzügyileg előnyösebb
szolgáltatásokra (telefon, internet). Hangsúlyozta, hogy az új
szerződések aláírását követően
rendszabályt dolgoz ki a község
alkalmazottai számára a telefon
és internet használatról a lehetséges személyre szóló megemelkedett kiadások lehetőségével.
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A javaslat elfogadva.
- A helyi újság - A polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
két hónap szünet után folytatódik a helyi újság kiadása. Fontos, hogy az újság profeszionálisan legyen szerkesztve, ezért főszerkesztőjének Angyal Sándor
újságírót javasolja, aki hajlandó
betölteni ezt a pozíciót.
A javaslat elfogadva.
Varga József képviselő javasolta, hogy a község lakosai a
helyi újságban elmondhassák
véleményüket.
A polgármester javasolta a
községi hivatal épületében egy
postaláda felszerelését a névtelen
lakossági levelek elhelyezésére.
13. Egyéb aktuális ügyek
- Özvegy Danis Irén kérelme
egyszeri pénzbeli támogatásra A képviselő-testület a kérelmét
megtárgyalta. Véleményük szerint a kérelmező öregségi nyugdíjat kap és az egyszeri támogatás
nem oldja meg a problémáját.
- Özvegy Dušek Katalin kérelme
egyszeri pénzbeli támogatásra Kérelmének oka, hogy még nem
kapott özvegyi nyug-díjat és jelenleg más jövedelemmel nem
rendelkezik. Mivel két unokájáról is gondoskodik, ennek a
várakozási időnek az áthidalására
a polgármester 50,- euró összegű
támogatást javasolt.
A kérelmet jóváhagyták.
14. Vita
Hodosi Csaba képviselő – Falunk
kataszterében a sikabonyi út mentén a sok szemetet el kell távolítani.
A polgármester: Várni kell a
harmadik munkacsoport belépéséig és természetesen függ az aktuális időjárástól is.
Továbbá a polgármester felhozta, hogy a csatornahálózat
projektjének pozitív eredménye
esetén mindent megtesz azért,
hogy a faluban kábeltévé működjön, amely szintén növelheti a
polgárok tájékozottságát.
Sok a megoldásra váró probléma, de tudatosítani kell, hogy a
község pénzügyi helyzete nem a
legjobb és az említett problémák
legtöbbje bizo-nyos pénzeszközöket igényel, meg kell gondolni
minden egyes euró invesztálását.

Gyere és tornázz velünk!
Aerobic és zumba minden este 19:00-tól a helyi kultúrházban
felnőtteknek!
Fiatalokat és idősebbeket egyaránt várunk!
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Jegyzőkönyv
Második rendkívüli
ülés 2011.01.24.
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László, polgármester
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH,
alpolgármester
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Bc. Klempa Katalin
8. B.S.B.A Kovács Norbert
9. MUDr. Miklós Attila
10. Varga József
Napirendi tárgyalás
1. Megnyitó
2. Az ülés programjának
jóváhagyása
3. A jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv-hitelesítők
meghatározása, a javasló bizottság megválasztása
A
jegyzőkönyvvezető
Budinszky Erzsébet, a községi
hivatal referense; a hitelesítők
és egyúttal a javasló bizottság
tagjai MUDr. Miklós Attila és
Varga József.
4. Berendezés vásárlása a
kultúrházba
A polgármester a képviselőtestületnek javasolta jóváhagyni a 204 szék és 34 asztal megvásárlását a kultúrházba 9809,95
euró összegben. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy az
említett leltári vagyon megvásárlására felhasznált pénzeszközöket a földeladásból lehet
bebiztosítani.
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a vásárlást,
amelyre a pénzeszközöket a polgármesternek kell előteremteni.
5. Egyéb aktuális ügyek
A polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy a
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola egy szponzortól két számítógépet kapott, amelyeket
csak a villanyszerelési munkálatok elvégzése után lehet
bekötni. A polgármester felhozta, hogy a piackutatást
követő árajánlatok után Szigeti
Attilát (villanyszerelő) javasolja
megbízni a munkák elvégzésével,
aki 150,- eurós ajánlatot tett.
A javaslat elfogadva.
6. Vita
Kovács Norbert képviselő
megjegyezte, hogy a felújított
kultúrház nem a legalkalmasabb helyszín az ifjúság
szórakozására, ezért találni kell
olyan helyet, ahol ifjúsági
klubb jöhetne létre.
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Z á p i s n i c a

Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Vydranoch,
dňa 17.01.2011

Prítomní :
1. Mgr. Ladislav Balódi, starosta
obce
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH,
zástupca starostu
3. Juraj Gálffy
4. Csaba Hodosi
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Bc. Katarína Klempová,
8. Norbert Kovács, poslanec
9. MUDr. Attila Miklós
10. Jozef Varga
11. Bc. Ildikó Bugárová, hlavná
kontrolórka obce

● Komisia ochrany verejného
poriadku
predseda: Bc. Katarína Klempová
členovia: Bc. Karol Hodosy,
Jozef Varga
● Komisia pre sociálne veci a
zdravotníctvo
predseda: Bc. Karol Hodosy
členovia: Ingrid Bereczová, Juliana Fábianová, Magdaléna
Horváthová, Jozef Póda
● Komisia pre ochranu verejného záujmu
predseda: MUDr. Attila Miklós
členovia: Katarína Kálmánová,
Csaba Hodosi
Návrhy na voľbu členov komisií
boli schválené.

R O K O VAN I E
l. Otvorenie 2. zasadnutia OcZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a zároveň
členov návrhovej komisie
Zapisovateľka zápisnice: Alžbeta Budinszká, referentka
OcÚ; Overovatelia zápisnice a
zároveň aj členovia návrhovej
komisie: MUDr. Attila Miklós a
Jozef Varga.
4. Kontrola plnenia uznesení
Materiál, ktorý tvorí prílohu
č. 1 tejto zápisnice, OcZ jednohlasne bralo na vedomie.
5. Návrhy na členov komisií
OcZ
Starosta obce prečítal písomné
návrhy predsedov komisií na
členov jednotlivých komisií:
● Komisia pre výstavbu a rozvoj
obce
predseda: Juraj Gálffy
členovia: Imrich Németh, ml.,
Árpád Kovács, Ing. Zoltán Pintér, Csaba Hodosi.
● Komisia pre kultúru a mládež
predseda: Norbert Kovács
členovia: Gergely Kálmán, Štefan Héger, Štefan Trhaj, Jozef
Mundi.
● Komisia pre školstvo a vzdelanie
predseda: Mgr. Erika Domsitzová
členovia: Henrieta Vanyeková,
Eva Krecsková, Mgr. Ildikó
Vargová, RNDr., Mgr. Péter
Egri, st.
● Mandátová komisia
predseda: Katarína Kálmánová
členovia: MUDr. Attila Miklós,
Norbert Kovács
● Finančná komisia
predseda: Jozef Varga
členovia: MUDr. Jozef Kmeť,
MPH, Ing. Katarína Kázmérová

6. Odmeňovanie poslancov,
predsedov a členov komisií OcZ
Starosta obce navrhol nastaviť
odmeňovanie poslancov, predsedov a členov komisií OcZ
nasledovne:
- poslancom OcZ vo výške 15,eur za účasť na každom zasadnutí OcZ,
- predsedom komisií OcZ vo
výške 12,- eur za účasť na každom zasadnutí komisie,
- členom komisií OcZ 10,- eur
za účasť na zasadnutiach.
Návrh bol schválený.
7. Návrhy na členov školských rád
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že po komunálnych voľbách sa uvoľnili miesta
v školských radách a preto navrhol delegovať nasledovných
poslancov OcZ do rady školy
pri ZŠ Vydrany, Csabu Hodosiho; rady školy pri ZŠ s VJM
vo
Vydranoch,
Norberta
Kovácsa; rady školy pri MŠ s
VJM vo Vydranoch, Bc.
Katarínu Klempovú
Návrh bol schválený.
8. Návrh harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2011
Starosta obce navrhol uskutočniť zasadnutia OcZ v mesačných intervaloch (každý o 18:00):
17.01.; 21.02.; 21.03.; 18.04.;
16.05.; 20.06.; 18.07.; 22.08.;
19.09.; 17.10.; 21.11.; 12. 12.;
Návrh bol schválený.
9. Výstavba obecného nájomného domu
Starosta
obce informoval prítomných o zvážení možnosti
výstavby obecných bytov z
dôvodu umožnenia získať byt v
obci aj tým občanom, ktorí
nedisponujú financiami na za-

-

kúpenie bytu do osobného
vlastníctva. Ako ďalší dôvod
uviedol možnosť získania
nenávratnej pôžičky (20%)
okrem 80%-nej podpory zo
ŠFRB – ak by sa ale nepodarilo
získať uvedenú podporu, tak sa
výstavba neuskutoční. Zároveň
požiadal poslancov OcZ o poverenie k začatiu potrebných
úkonov vo verejnom obstarávaní a súčasne aj k možnosti
zabezpečenia ručenia ŠFRB
úveru bankovou zárukou.
Návrh bol schválený.
Starosta obce následne navrhol
vytvorenie komisie na otvorenie
obálok prihlásených do pripravovanej verejnej súťaže. Členov
navrhol z komisie pre výstavbu
a rozvoj obce: Juraj Gálffy,
Árpád Kovács, Csaba Hodosi.
Návrh bol schválený.
10. Verejná súťaž - zber,
odvoz komunálnych odpadov
z obce Vydrany
Starosta obce v súvislosti s vypovedaním zmluvy s A.S.A.
Slovensko spol. s.r.o. z dôvodu
vypísania verejného obstarávania na uvedenú činnosť, navrhol
vytvorenie komisie na posúdenie návrhov záujemcov o zber a
odvoz komunálneho odpadu v
zložení: MUDr. Jozef Kmeť,
MPH, Katarína Kálmánová,
Jozef Varga.
Návrh bol schválený.
11. Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2011
Bc.Ildikó Bugárová, hlavná
kontrolórka obce predložila
Návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2011.
Návrh bol schválený.
12. Správa starostu
Mgr. Ladislav Balódi, starosta
obce informoval prítomných, že
novým bodom každého rokovania OcZ bude správa starostu
obce. Ako dôvod zavedenia
tohto nového bodu uviedol, že
chce, aby poslanci aj občania
boli o všetkom informovaní,
aby sa veci robili transparentne
a následne predniesol svoju
správu:
- Rekonštrukcia miestností miestneho kultúrneho domu - Informoval prítomných, že rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu zabezpečil pomocou sponzorov a teda
sa nebude dotýkať rozpočtu
obce. Z dôvodu starostlivosti o
vynovené priestory mieni
vymenovať za správcu kultúr-
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neho domu, pani Etelu Czuczovú. S každým užívateľom
kultúrneho domu bude zhotovený protokol o odovzdaní a
prevzatí inventárneho majetku.
V súvislosti s miestnym poplatkom za úžívanie kultúrneho
domu starosta obce navrhol
zmenu výšky poplatku, a to pre:
- cudziu osobu 12,- eur/hodina,
- obyvateľa obce 8,- eur/hodina.
Organizácie obce budú od platenia tohto poplatku oslobodené.
Ďalej navrhol stanovenie kaucie
poplatku vo výške 100,- eur pre
každého užívateľa kultúrneho
domu pre prípad poškodenia
majetku. V prípade ak k poškodeniu nedôjde, užívateľovi sa
poplatok vráti.
Návrh bol schválený.
Ďalej starosta obce informoval,
že v náplni práci p.Etely Czuczovej bude aj vedenie obecnej
knižnice a preto p. Czuczová
preberie agendu obecnej knižnice
od Mgr. Rozálii Veszprémiovej.
Za dôležité starosta považuje
uviesť skutočnosť, že mzda
správcu kultúrneho domu a
knihovníčky bude vybavená cez
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Dunajskej Strede.
Na záver tohto bodu ešte
starosta obce zdôraznil, že organizovať hudobné zábavy v
kultúrnom dome umožní len v
prípade ak organizátor zabezpečí
osobu na zabezpečenie verejného poriadku.
- Personálna zmena - doterajší
okruh práce p.Žigmunda Tótha
preberie p.Zoltán Kázmér, ktorý
bude zodpovedať za organizáciu verejných prác a hospodársku správu. Mzdové náklady
na túto pozíciu vybavuje starosta obce cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v D. S.
- Územný plán obce - Starosta
obce informoval prítomných, že
územný plán obce je z hľadiska
rozvoja obce veľmi dôležitým
dokumentom a pretože podľa
vyjadrenia úradu pre životné
prostredie bol v minulom roku
za Vydrany odovzdaný neúplný
materiál, začalo nové konanie v
tejto veci.
- Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov TKO v obci Vydrany - Starosta obce informoval,
že po viacstranných rokovaniach a odstránení nedostatkov ku
ktorým došlo v minulom roku
pri podpisovaní zmlúv medzi
bývalým starostom obce a reali-

-

február
zátorom projektu sa začali práce
ohľadne rekultivácie a uzavretia
skládky odpadov TKO.
- Dotácie z rozpočtu obce Vydrany - Starosta obce uviedol,
že do poskytovania príspevkov
a dotácií miestnym organizáciám chce zaviesť poriadok a
prehľadnosť, aby obyvatelia
obce mali prehľad o tom, ako
tieto organizácie hospodária s
poskytnutými peniazmi. Pre
každého žiadateľa chce vypracovať jednotnú žiadosť o
poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce s presným rozpisom použitia týchto peňazí.
- Občania vykonávajúci aktivačné a dobrovoľnícke práce Starosta obce informoval, že uvedených pracovníkov chce rozdeliť
do skupín. Každá skupina bude
zodpovedať za konkrétnu oblasť.
- Predajný stánok - Starosta obce
informoval prítomných, že nakoľko predajný stánok pred budovou
COOP Jednota nebol estetický a
ani bezpečný, dal ho odstrániť.
- Výzvy na podanie žiadostí
ohľadne projektov - Starosta
obce v súvislosti s projektami
zdôraznil potrebu sledovania
všetkých výziev a záujem podávania aj menších projektov,
nakoľko obci pomôžu všetky financie získané z európskych
alebo štátnych zdrojov.
- Elektroinštalačné práce pre obec Starosta obce informoval prítomných o potrebe vykonávania
elektroinštalačných prác pre
obec, ktoré doteraz vykonával
p.Michal Rácz. Starosta obce
zároveň uviedol, že samozrejme
poskytovanie prác môže byť len
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na základe zmluvy s určitými
podmienkami.
Bc.Katarína Klempová uviedla,
že ak p. Rácz príjme podmienky
zmluvy, ona nie je proti, samozrejme aby o tom vedel aj menovaný.
OcZ jednohlasne schválilo
uzatvorenie novej zmluvy s dodávateľom elektromonterských prác,
p.Michalom Ráczom.
- Webstránka obce Vydrany Starosta obce vo svojom prejave
zdôraznil, že webstránka obce
Vydrany by mala patriť pod
komisiu kultúry, zároveň by ju
mala obsluhovať len jedna
osoba, predseda komisie kultúry, Norbert Kovács.
Následne starosta obce požiadal poslancov o súhlas, aby
poslanec Norbert Kovács obsluhoval webstránku.
Návrh bol schválený.
- Kanalizácia obce Vydrany Starosta obce informoval prítomných, že sa zúčastnil niekoľkých rokovaní ohľadne kanalizácie v našej obci. Túto problematiku považuje za veľmi
dôležitú z hľadiska rozvoja obce
a preto požiadal poslancov OcZ
o poverenie, aby mohol urobiť
potrebné úkony k podaniu projektu. Zdôraznil, že podanie
samotného projektu si bude
vyžadovať ďalšie schválenie .
Poverenie pre starostu obce
bolo jednohlasne schválené.
- Telekomunikačné služby pre obec Starosta obce informoval prítomných o nákladoch na telekomunikačné služby pre obec a
ich nehospodárnosť. Z uvedeného dôvodu požiadal poslancov OcZ o schválenie uzavretia
zmluvy s T-com, na nové
finančne výhodnejšie služby

Zápisnica

z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydranoch, dňa 24.01.2011.
Prítomní :
1. Mgr. Ladislav Balódi, starosta
obce
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH,
zástupca starostu
3. Juraj Gálffy
4. Csaba Hodosi
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Bc. Katarína Klempová
8. Norbert Kovács
9. MUDr. Attila Miklós
10. Jozef Varga
l. Otvorenie 2. mimoriadneho
zasadnutia OcZ

2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a
overovatelov zápisnice, a
zároveň členovia návrhovej
komisie
Zapisovateľka zápisnice: Alžbetu Budinszká, referentka
OcÚ; Overovateľia zápisnice a
zároveň za členovia návrhovej
komisie: MUDr. Attila Miklós a
Jozef Varga.
4. Zakúpenie zariadenia do
kultúrneho domu

-

(telefón, internet). Následne
zdôraznil, že po podpísaní
nových zmlúv vypracuje smernicu pre zamestnancov obce o
používaní telefónov a internetu
s možným zosobnením zvýšených výdavkov.
Návrh bol schválený.
- Obecné noviny - Starosta obce
informoval prítomných, že po
dvoch mesiacoch prestávky sa
bude pokračovať vo vydávaní
miestnych obecných novín.
Nakoľko je dôležité, aby noviny
boli na profesionálnej úrovni, za
šéfredaktora navrhuje schváliť
novinára p.Sándora Angyala,
ktorý je ochotný túto pozíciu
vykonávať.
Návrh bol schválený.
Poslanec Jozef Varga navrhol,
aby obyvatelia obce v miestnych novinách mali možnosť sa
vyjadriť. Starosta obce navrhol
umiestniť v budove obecného
úradu schránku za účelom vloženia článkov obyvateľmi obce.
13. Iné aktuálne otázky
- Žiadosť Ireny Danisovej o
poskynutie jednorázového finančného príspevku - Podľa názoru poslancov žiadateľka
poberá starobný dôchodok a
jednorazový finančný príspevok
nevyrieši jej problém.
Žiadosť nebola schválená.
- Žiadosť vdovy Kataríny
Dušekovej o poskynutie jednorázového finančného príspevku Ešte nedostala vdovský dôchodok a iný príjem momentálne
nemá.
Na preklenutie tejto čakacej
doby starosta obce navrhol
poskytnúť 50 ,- eur.
Žiadosť bola schválená.
Starosta obce navrhol OcZ
schváliť zakúpenie 204 ks
stoličiek a 34 ks stolov v cene
9809,95 eur do kultúrneho
domu obce Vydrany. Zároveň
informoval poslancov OcZ, že
financie na zakúpenie uvedeného inventárneho majetku je
možné zabezpečiť predajom
zeminy. OcZ jednohlasne schválilo zakúpenie zariadenia, na
ktoré má finančné prostriedky
zaobstarať starosta obce.
5. Iné aktuálne otázky
Starosta obce informoval OcZ,
že ZŠ vo Vydranoch od sponzora dostala dva počítače, ktoré
ale je možné zapojiť až po
vykonaní elektroinštalačných
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14. Diskusia
- Poslanec Csaba Hodosi:
V katastri našej obce pri ceste
medzi Dunajskou Stredou a Vydranmi je veľa smetí, ktoré treba
odstrániť.
Starosta obce: Problém bude
riešený, treba počkať na nástup
aj tretej pracovnej skupiny a
samozrejme závisí od aktuálneho počasia.
- Poslankyňa Bc. Katarína
Klempová: Park pri budove
COOP Jednota treba dať do poriadku.
Starosta obce: Park nepatrí
obci ale Jednote, riešiť je možné
až po súhlase majiteľa, mojim
záujmom je celý park prerobiť.
Jedná sa o centrum obce.
- MUDr. Jozef Kmeť, MPH:
Treba niečo urobiť s kontajnermi na plasty, ktoré sú za
krátky čas plné, z toho dôvodu
navrhol rozdať vrecia na plastový odpad.
Starosta obce: Riešenie separovaného zberu závisí aj od verejného obstarávania na dodávateľa
týchto služieb. Rozhodnutie by
malo padnúť vo februári a
následne sa dohodne spôsob
odvozu. Ďalej uviedol, že v prípade pozitívneho výsledku projektu kanalizácie urobí všetko
preto, aby mohla v obci
fungovať káblová televízia, čo
tiež môže zvýšiť informovanosť
občanov.
Problémov na riešenie je
veľmi veľa, robím čo sa dá, ale
treba si uvedomiť, že finančná
situácia obce nie je najlepšia a
väčšina uvedených problémov si
vyžaduje určité financie, treba si
rozmyslieť investovanie každého
jedného eura.

prác. Starosta obce uviedol, že
po vykonaní prieskumu trhu a
následných návrhoch cien za
uvedené práce navrhuje poveriť
vykonaním elektroinštalačných
prác Attila Szigeti (montáž,
oprava, údržba elektr. zariadení),
ktorý ponúkol cenu 150,- eur.
Návrh bol schválený.
6. Diskusia
Poslanec Norbert Kovács poznamenal, že v obnovenom
kultúrnom dome by mládež nemala dostať povolenie na usporiadanie diskoték, ale niet iného
miesta, kde by sa mohli
zabávať.
7. Záver
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MATRIČNÉ UDALOSTI
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HÁZASSÁGKÖTÉS:
● Bogdány Péter (Hodos) és
Bíró Kristína (Mad)

UZAVRELI MANŽELSTVO:
● Peter Bogdány (Vydrany) a
Kristína Bíró (Mad)

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ELHUNYTAK:

ROZLÚČILI SME SA:

Dusek Ján (63), Fördös Dóra (8), özv. Nagy Lászlóné,
született Gálfy Vilma (89), Trunčíková Marta, született
Dušeková Marta (48)

Ján Dusek (63), Dóra Fördösová (8), vdova Vilma Nagyová, rodená Gálfyová (89), Marta Trunčíková, rodená
Dušeková (48)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad
stratou ich blízkych.

Megújult a kultúra háza

A polgármester az átépítés munkálatait ellenőrzi

Mindannyian tisztában voltunk a
kultúrházban uralkodó állapotokkal.
Volt, aki nem szívesen lépett be az ajtaján. A tervek alapján ebben az évben
felújításra kerül az épület.
Nem kell szépíteni: bűzlő mellékhelységek, megsárgult falak, bebarnult függönyök és a falakon a letűnt szocializmus
maradványai integettek felénk. Nem lehet
ezt a látványt egyenesen a kultúrával
összekötni. Ezen változtatni kell, s a változás megkezdődött. „Nagyon sok lakos
nagyon régen panaszkodott már arra, hogy
a kultúrházzal valamit kezdeni kéne, mert
szörnyű állapotban van. Szégyen, amikor

Az ovibál napján érkezett meg az új berendezés

vendégeket fogadunk itt, például az
asztaliteniszezőket, illetve a kulturális programokra érkezőket. Minden falusi tudja,
hogy miről is van szó, tehát nem kell ezt
részletezni. Sok mindent nem enged meg a
község költségvetése, de igyekeztem támogatókat szerezni a felújításra” - mondta
Balódi László. Sikerült is neki és segítettek,
hogy legalább az alapvető munkálatokat el
lehessen végezni. „Számomra a legfontosabb az volt, hogy január 22-ére, az
Ovibál időpontjára szebb legyen az épület”
- tette hozzá. A fő elképzelés az volt, hogy
felújítsák a női, illetve a férfi mosdót, az
előteret és a nagytermet kifessék, és új bútort hozzassanak. „A munkálatokat

Ugróczky István felvételei

igyekeztünk úgy tervezni, hogy a bál
időpontjára legyenek készen, a teljes
felújítás még várat magára, de év közben
fokozatosan dolgozunk majd a szépítésen”
- közölte a polgármester.
A támogatóknak pedig külön köszönet
jár a segítségért, hiszen a színt a falakra
Gálffy György és csapata vitte fel, a belső
átépítés a bősi Ekostav kft-t dícséri. A
berendezésről pedig Fitos Mária (Fima
Möbel) gondoskodott.
Most már csak annyit kéne tenni, hogy
erre vigyázzunk, amink van, ne tegyük
tönkre, ne rongáljuk és a falakat se rugdaljuk össze! Tanuljuk meg becsülni az
értékeinket.
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Mindhárom csapat a dobogón
2011 január 6-tól folytatódnak az
aszelitenisz-csapatbajnokság visszavágó
mérkőzései. A pontvadászat utolsó
negyede előtt a Hodosi Asztalitenisz
Klub mindhárom csapata dobogós
helyen szerepel.
Nagyszombat megyei 2. liga, 17. forduló:
1. Ma. Trnava
2. Hodos A
3. H. Orešany A
4. Bős A
5. Vásárút A
6. Špačince A
7. Diószeg A
8. Br. Trnava A
9. Pieštany A
10. Hlohovec A
11. Skalica A
12. Nagymácséd A

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
11
10
11
8
7
5
5
5
5
2
2

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

0
4
2
5
6
7
9
9
9
11
12
12

244:62
155:151
180:126
177:129
165:141
151:155
146:160
137:169
135:171
130:176
105:201
111:195

50
41
40
40
36
34
30
30
30
28
24
24

Nagyszombat megyei 4. liga, 17.forduló:
1. Holíc D
2. Hodos B
3. Pieštany B
4. Galanta B
5. Buková A
6. Galanta C
7. Nagymácséd B
8. Skalica B
9. Kúty B
10. Senica B
11. Sopornya A
12. Vrbové A

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
13
12
13
11
7
6
5
5
3
2
2

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

1
2
2
3
3
8
11
11
12
12
14
15

205:101
196:110
191:115
198:108
172:134
156:150
141:165
137:169
114:192
109:197
109:197
108:198

48
45
44
44
42
33
29
28
27
25
22
21

Nagyszombat megyei 5. liga
A 18. forduló eredményei. Az elitmezőny:
1. Somorja A
2. Baka A

15 14 1
15 14 0

0
1

-

97

3. Hodos C
4. Balony A
5. DS Eki B
6. Bős C
7. Nagyabony A
8. Vásárút C

15
15
15
15
15
15

11
7
9
9
9
7

2
6
1
1
1
3

2
2
5
5
5
5

185:85
163:107
147:123
162:108
164:106
151:119

39
35
34
34
34
32

Stolnotenisový klub Vydrany si Vás
dovoľuje požiadať o preukázanie 2% zo
zaplatenej dane na nasledovnú adresu:
A hodosi asztalitenisz klub tisztelettel kéri
Önöket, hogy adójuk 2%–át utalják a
következő címre:
Stolnotenisový klub Vydrany,
občianske združenie
IČO: 34 00 75 39
č. účtu: 2676 9772 59/0200

198:72 44
190:80 43

Ďakujeme! Köszönjük!

Detský fašiangový ples na škole
Dňa 18.2.2011 bol na škole
zorganizovaný druhý spoločný maškarný ples dvoch školských zariadení (Základná
škola a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským).
Žiaci už od rána prichádzali do
školy fantasticky naladení,

Vďaka sponzorom náš
maškarný ples bol veľmi pestrý,
každé dieťa bolo osobitne ocenené, dostali malé darčeky a
občerstvenie. Bolo dobré
vidieť, že nezávisle na tom, či
deti sú žiakmi jednej alebo
druhej školy sa vedia spolu
bezstarostne zabávať a tanco-

Princezny, super hrdinovia a ostatné skvelô kostýmy

Posztósiová, ktorá v plnej miere
zabezpečila deťom celodenné
občerstvenie (čerstvé bagety,
chutné koláče, zákusky) a pán
starosta Ladislav Balódi, ktorý
zabezpečil potrebné finančné
zdroje na zakúpenie malých
darčekov.

Pán starosta ocenoval všetky masky

nakoľko vedeli, že ich čaká deň
plných prekvapení, deň na ktorý
budú zase celý rok spomínať.
Boli veľmi netrpezliví, nevedeli
sa už dočkať začiatku plesu.
Deti chceli čím skôr predviesť
svoje masky, aby sa potom už
mohli zabávať, tancovať a
zapájať sa do spoločenských
hier. Každá maska mala svoje
očarujúce kúzlo, veď za nimi sa
skrývali usmiate oči malých
detí, ktorí sú vďační za každú
maličkosť.

vať. Nezáležalo im na tom,
akou rečou rozprávajú, ich len
zaujímalo jedno, aby sa dobre
cítili a aby dostali čo najlepšie
ocenenie.
Na zorganizovaní maškarného plesu sa zúčastnili všetci
zamestnanci škôl, ktorí svojou
prácou prispeli k tomu, aby sa
deti celý deň cítili ako v
rozprávkovej záhrade. K vytvoreniu
tejto
rozprávkovej
záhrady a nezabudnuteľnej atmosféry prispela Monika

Všetky pracovníky školy sa cítili dobre

Touto cestou sa im chcem
poďakovať za ich obetavú
prácu a darčeky, čím prispeli k
tomu, aby náš ples bol
nezabudnuteľný.
Mgr. Erika Domsitzová,
riaditeľka ZŠ
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S p o r t

Ébredj labdarúgás!
Beszélgetés Somogyi Ivannal a helyi futballklub elnökével
A vezetőknek az a dolguk,
hogy még több jó játékost
hozzanak a csapatba, ezzel is
fellendítve azt, valamint a jelenlegi 13 pontról 30 fölé
emelkedni az év végére –
állítja a klubelnök. Ehhez
azonban rengeteg munka és
összefogás szükséges…
● Milyen tervekkel áll elő a
vezetőség, hogy fellendítse a
sportéletet?
- A tervezés csak a második
fázis, mert értékelni kellene a
tavalyi évet. Ez legutóbbi pedig
az általam vezetett három évnek
a leggyengébb félszezonja volt.
Ezt tetézte, hogy december 31én felhívott az edzőnk, Molnár
Krisztián, aki elmondta, hogy
2011-ben már nem hajlandó
vezetni a csapatot. Az idei első
edzésen, január hatodikán találkoztunk a fiúkkal és játékosedzőre gondoltunk, aki tovább
edzené a focistákat. Két jelölttel
is beszéltünk, de nem született
egyezség. Velük párhuzamosan
meg lett szólítva egy régi sporttárs, Takács András, aki el is
vállalta az edző szerepét.
● Milyen játékosok mentek el,
illetve kiket szeretnének idecsábítani?
- A játékosállományt tekintve
Zsemlye Norbi megköszönte az
együttműködést, annak ellenére, hogy kérem őt, továbbra
is segítsen, nem vesz részt a
munkában. Az első felkészülési
mérkőzésen, Lúcs ellen 14

Tis ztelt

Somogyi Ivan

játékosunk vett részt. Zilizi
Ákost teszteljük, Jankó Lászlót
pedig, aki a jobbhátvédünk volt
az őszi szezonban, visszavárjuk.
Aki még hiányzott az Juhász
Márió. Folynak tárgyalások a
somorjai futballklubbal, ahol az
ifjúsági menedzseri poszton,
volt edzőnk, Lakatos Anti áll.
Két tehetséges fiatalembert –
Rigó Eriket és Rigó Pétert
(Beri) – próbáljuk visszahozni,
de sajnos ez több akadályba is
ütközik. Reméljük, hogy a két
klub közötti együttműködés
eredményes lesz.
● Mennyi időre szerződött a
jelenlegi edző?
- Szerződésünk 2011 június
végéig szól. Az első felkészülési
mérkőzésen már túl vagyunk.
Február elejétől március végéig
egy sűrűbb időszak következik,
amikor másodosztályú csapa-

s portbarátok!

Športový klub FC Vydrany, občianske združenie,
so sídlom: 930 16 Vydrany, 471
IČO: 31 822 517
VÁS PROSÍ

o ponúknutie(prevod) 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie
obdobie roku 2010, pre Športový klub FC Vydrany na účet číslo: 20 157
435/6500, Poštová banka, a.s., Dunajská Streda.
Vašim prispením pomôžete uspokojiť záujmy a potreby členov športového klubu FC Vydrany, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti
telesnej výchovy, športu ale aj v iných oblastiach spoločenského života,
ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností,
schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného
zdravia a zdatnosti.
2%, ktoré ponúkate nášmu občianskemu združeniu, neznamená pre Vás
prekročenie výdajov, je len podielom z povinne zaplatenej dane z príjmu!
ĎAKUJEME!
Ivan Somogyi - predseda FC Vydrany

-

tokkal játszunk majd. Ilyen
például Padány (febr.19. 14:00);
Mad (febr.24, 18:00), és talán
Nyáraddal is (terv: febr. 26.
vagy 27.), de ezt még nem pontosítottuk.
● Mi vezéreli a jelenlegi
vezetést, illetve a csapatot?
- Egyetlen cél, az pedig a bennmaradás. Az első tréningen,
január 6-án az új edzőnek, csak
egyet mondtam, a közös hangnak meg kell lennie. Most nagyobb kompromisszumkészségre van szükség a játékosok
és az edző között. Minden
maradt a régi elképzelések szerint: az öltözőbe csak a játékosok, az edző és a vezetőség
léphet be. Azonban mi vezetők
is, észrevételt csak az edző engedélyével tehetünk. Az esetleges problémákat, amelyeket
orvosolni kell, azt a választmányi gyűlésen tárgyaljuk meg.
Nagyrészt fiatal játékosaink
vannak és a legfontosabb, hogy
a gárda egy igazi hobbicsapat.
Annak ellenére, hogy tizenötödikek vagyunk, képesek magasabb teljesítményre is. Sport-,
illetve futballszeretetből játszanak. Szerintem kevés ilyen
csapat létezik. Pontosan ezért
március ötödikén megrendezzük a Sport bulit. Hangsúlyozom, nem bál, buli. Nem nyakkendős rendezvény, hanem egy
lazább szórakozóest. Idén DJ
Bird, azaz Veréb Attila szolgáltatja majd a zenét. Ez a
játékosoknak, feleségeiknek, a
vezetőknek és meghívott személyeknek a vendéglátását is
tartalmazza. Egyébként bárki
részt vehet rajta, de az alapja az,
hogy a sportolóinkat, azok
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Takács András, edző

családját és azokat, akik tettek a
hodosi sportélet fellendüléséért,
vendégül lássuk.
● Milyen lépéseket tettek
eddig és milyen tervek vannak a csapat színvonalának
emelése érdekében?
- A minap Balódi László polgármesterrel Pozsonyban jártunk, ahol felkerestük a neves
futballistát, Tomáš Stúpalát, de
a focirészét már nem vállalta be,
annak ellenére, hogy 45 évesen
is aktív. Ő edzői tevékenységre
gondolt. Nálunk jelenleg a legnagyobb akarat arra van, hogy
a két Rigó-fiút vissza tudjuk
hozni. Erik csatár volt, Beri
pedig középpályás és nekünk
pontosan erre a két posztra
hiányzik emberünk. Ha nem
megy másként, akkor vendégjátékosnak, de ha sikerülne
szponzort találni, akkor meg is
vásárolnánk őket.
Szöveg: Angyal Sándor
Fotó: Ugróczky István

Vážení športoví priatelia!
Hodosi Futball Klub, polgári társulás,
székhelye:930 16 Vydrany, 471
IČO: 31 822 517
KÉRI ÖNÖKET
hogy megfizetett jövedelemadójuk 2%-át, a 2010 évi adózási időt illetően
felajánlani (átutalni) szíveskedjenek a Hodosi Futball Klub számlájára,
bankszámla: 20 157 435/6500, Poštová banka, a.s., Dunajská Streda.
Az Önök hozzájárulása segíti sportklubunk tagjainak és
nyilvánosságának a testedzés, sport és a közélet egyéb területein kielégíteni
igényeit és érdeklődéseit, egyúttal hozzájárulnak a mozgás és sportkészség
megszerzéséhez a teoretikus tudás elsajátításához valamint a testirátermettség és szellemi egészség megőrzéséhez.
A 2%, melyet felajánl polgári társulásunk részére, nem jelent Önnek
többletkiadást, csak a kötelezően elvezetett jövedelemadójának része!
KÖSZÖNJÜK
Somogyi Ivan - futball klub elnöke

Hodos, a mi falunk - Vydrany, naša dedina - A hodosi önkormányzat információs havilapja.
Kiadja: Hodos községi hivatal, 930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. Kiadásért felel Angyal Sándor főszerkesztő.
Főszerkesztő-helyettes: Kovács Norbert. Email: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a Reproffset nyomda Dunaszerdahelyen.
Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09

