HodoS gAzdASágilAg iS STAbil
obec VydrANy je rozVojoVo STAbilNé

A Nemzeti információs központ a gazdasági minisztérium
megbízásából a 2009-2016 közötti időszakban felmérést
végzett az ország 2926 településén, amely a városok és falvak
gazdasági erejét vette szemügyre.

Na pokyn Ministerstva hospodárstva uskutočnilo Národné
informačné stredisko prieskum v období rokov 2009 - 2016
dohromady v 2926-tich sídlach Slovenska, ktorý mal slúžiť
na preverenie ekonomickej stability týchto miest a obcí.

Azok a települések, amelyek az anyagi és a területi viszonyokat
eﬀektíven tudják kihasználni a folyamatos fejlődés érdekében,
azok a „Fejlődés pecsétjét” kapták meg. A felmért települések
közül nem egész ezer ilyen helység van Szlovákiában.
A község mutatói az elmúlt években ugrásszerűen megnőttek,
melyek nem csak helyi viszonylatban, de járási, illetve megyei
összefüggésben is komoly fejlődést mutatnak. Hodos község
2009-ben a járás 67 települése közül gazdasági szempontból
az 58. helyen állt, 2010-ben 59. volt. Három év kellett ahhoz,
hogy feltornázza magát a 11. helyre, majd 2015 év végére már
67-ből a hetedik helyen álljon! Nem kisebb eredményt ért el
a falu megyei szinten, ugyanis 2010-ben Nagyszombat megye
251 települése közül Hodos a 222. helyen foglalt pozíciót,
2012-ben a 161., 2013-ban pedig már a 42. volt. A felmérés
végeztével, azaz 2015 év végén községünk a 251 település
közül az előkelő 20. helyet foglalta el!
Az elegáns helyezés eredményeképp a Nemzeti információs
központ egy grafikonokkal, pecséttel és elismerő szavakkal díszített oklevelet adományozott a községnek. Az oklevéllel párhuzamosan községünk felhatalmazást kapott arra, hogy a
„Fejlődés pecsétjét” hozzácsatolja a pályázati beadványaihoz,
amely segíthet a pozitív elbírálásban is.

Obciam a mestám, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj, bola udelená
„Pečať Rozvoja” obcí a miest. Medzi hodnotenými obcami a
mestami na Slovensku bolo necelých tisíc, ktoré také udelenie
obdržali.
Ukazovatele obce za posledné roky neskutočne narástli, ktoré
poukazujú na výrazný vývoj nielen v miestnom, ale i okresnom
a krajskom meradle. Z hľadiska rozvoja bola obec Vydrany
v roku 2009 zo 67 okresných miest na 58.-om mieste,
a v roku 2010 na 59.-om. Trvalo tri roky, kým sa obec dostala
na 11.-te miesto, a následne aby na konci roku 2015 stálo zo
67 až na 7.-om mieste!
Rovnako uspelo aj z krajského hľadiska, kde v roku 2010
zo 251 obcí a miest v Trnavskom kraji stála obec na 222.om mieste, v roku 2012 na 161.-om a v roku 2012 už na 42.om mieste. Na základe vyhodnotenia, koncom roku 2015
zaujala naša obec z 251 krajských obcí a miest ušľachtilé
20.-te miesto!
Pre tento impozantný výsledok obdarovalo Národné informačné stredisko našu obec s oficiálnym certifikátom, ktorý
znázorňuje príslušné grafy, uznávajúce slová a spomínanú
pečať. Súbežne s touto listinou dostala naša obec oprávnenie,
aby prijatú „Pečať Rozvoja” mohlo v budúcnosti pripojiť k prihlášok na vypísané výzvy, ktoré následne môže prispieť k uspešnému posúdeniu.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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eNyHülT A TöMegNyoMor A regiojeT reggeli
járATáN – érSek MiNiSzTer iS felSzállT
Pénteken reggel „új” motorvonatokat
helyezett
üzembe a regiojet.
Öt éve közlekednek a RegioJet sárga vonatai a Komárom
– Pozsony vasúti szakaszon.
Az elmúlt öt év alatt több
mint 10 millió utas szállt fel
a RegioJet vonataira. A tavalyi év rekordnak számított,
hiszen csaknem 2.6 millióan
utaztak a sárga szerelvényekkel.
A RegioJet nyújtotta szolgáltatás iránt csaknem háromszor
nagyobb
az
érdeklődés a vonalon, mint
öt évvel ezelőtt, amikor még
az Állami Vasúttársaság vonatai közlekedtek.
A vállalat és a közlekedési
tárca is tisztában van azzal,
hogy az elmúlt időben egyre
zsúfoltabbak a vonatok ezen
a szakaszon, éppen ezért további négy vonatot helyeznek
üzembe Komárom és Pozsony között.
A RegioJet pénteken reggel
a Komárom – Dunaszerdahely – Pozsony vasúti vonalon indította útjára az első

ben tervezik a régebbi vonatok felújítását is. A vállalat
közleménye szerint emellett
tervezik a tavalyi évi balesetek
során összeroncsolódott két
motorvonat rekonstrukcióját.

régebbi, 628.2 típusú motorvonatot, amelyet korábban
Németországban,
illetve
Csehországban üzemeltettek.
Érsek Árpád közlekedési miniszter a RegioJet képviselőivel közösen utazott az
említett járattal Úszorról a fővárosba.
Az újonnan beüzemelt vonatok maximális sebessége
120 km/óra, 140 ülőhelyes és
wifi-elérhetőséget is biztosítanak. „Örülök, hogy sikerült
megoldanunk a problémát –
az embereknek több helyük
lesz a vonaton és ezáltal biztonságos körülmények között
utazhatnak reggelente iskolába vagy munkába” – nyilat-

A N k é T: M i A V é l e M é N y e
A MigráNSHelyzeTről?
balódi lászló, polgármester,
Nemeshodos
Elöljáróban szeretném leszögezni: akármilyen emberi sorsról,
nehéz helyzetről kell döntést
hozni, mindig humánusnak kell
lennünk, segítő kezet kell nyújtani a bajba jutottaknak. Ez minden ember kötelessége. De! Ezeket a nehéz helyzeteket, emberi
sorsokat próbáljuk meg ott megoldani, ahol a probléma kialakult. Azoktól az emberektől, akik vehemensen ágálnak
amellett, hogy ki kell nyitni a menekültek előtt a kapukat, és

kozta útja során Érsek Árpád
közlekedési miniszter.
A közlekedési tárca tájékoztatása szerint, tekintettel a
nemzetiségi kisebbség nagy
számú jelenlétére, a vállalat
hamarosan magyar nyelven is
tájékoztatni fogja az utasokat
a vonatokon és az egyes állomásokon.
Az „új” szerelvények mellett a jövőben továbbra is
közlekednek majd a szakaszon jól megszokott kisebb,
illetve valamivel nagyobb
sárga motorvonatok és a dízelmozdony által húzott vagonok is. A RegioJet aktuális
célja, hogy minél előbb növeljék a kapacitást, ám a jövő-

A RegioJet súlyos szerelvényhiánnyal küzd. Tavaly három súlyos vonatbaleset is történt a
Csallóközben, mindháromban
az átjáróra hajtó kamionsofőrök okozták a szerencsétlenséget. Május 14-én Alistál
közelében a hibázó kamionsofőr vesztette életét, a RegioJet
kocsiját sikerült helyrehozni. A
szeptember 16-i, nagymegyeri
baleset következtében a vétlen
mozdonyvezető halt meg, és
több mint harminc személy
megsérült. A Nagymegyeren
megrongálódott vasúti kocsi a
mai napig nincs használatban,
ahogy a november 8-án, a nemesócsai balesetben megrongálódott kocsit sem helyezték újra
üzembe.
-paraForrás: www.parameter.sk
2017. március 10.

be kell őket fogadni, csupán azt kérdezném meg: ha a szomszédban a ház ura veszekszik, kezet emel a feleségére, akkor ő
átmegy, megfogja az asszonyt és elszállásolja a saját házában
hónapokra? Szerintem senki sem tenné ezt. Inkább békét próbál teremteni köztük, nem engedi bántani a másikat. Mi is
nyújtsunk humanitárius segítséget nekik ott, ahol a válsághelyzet kialakult. Nem az a megoldás, hogy befogadjuk őket.
Lehet, hogy valaki úgy ítéli meg, ezek kemény szavak. Én nem
tartom keménységnek, ha a saját határainkat meg akarjuk védeni, mint ahogy azt sem, ha útlevelet vagy egyéb okiratot
kérnek tőlük. Sokan ugyanis nem háború sújtotta országokból
érkeznek Európába, hanem gazdaságilag gyengébb államokból, és a jobb élet reményében szeretnének valamely uniós államban letelepedni, munkát vállalni. Őket ne keverjük
azokkal, akik tényleges veszélyben vannak, és a családjaikat,
az életüket mentik.
Megjelent a Csallóköz hetilap 2017/10. számában
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zAjlik A MuNkA A lAkóPArkbAN
Ahogy azt a lakosok is látják, zajlanak
a munkálatok az Almabéli dűlő lakóparkban. Hogy mivel foglalatoskodnak most a munkások, mikorra lesz
készen az infrastruktúra és mikor bújnak elő az első házak alapjai a földből,
arról a legilletékesebb személy számolt be nekünk. Szabó kati a lakópark projektmenedzsere válaszolt a
kérdéseinkre.
Befejeződtek a közbeszerzések, kiválasztották a kivitelezőket, most már csak
dolgozni kell. A megbízott vállalatok
már dolgoznak a lakópark létrehozásán.
A magasfeszültség áthelyezését a dunaszerdahelyi székhelyű Hi-Tech kft. végzi,
a gáz- és víz bekötését a szintén dunaszerdahelyi Akvamont vállalat folytatja
le, míg az úthálózatot a VG Motokov
egyházkarcsai cég építi ki. A villanyhálózat kiépítése pedig a Nyugat-szlovákiai
Villamosművek (Západoslovenská distribučná a. s.) dolga. „Ez utóbbi a község
szempontjából anyagi vonzattal nem jár,
ugyanis a telepített energetikai berendezéseknek a tulajdonosa a villamosművek, akik azokat kezelik és karban
tartják. Ezek a berendezések pedig a
majdani családi-, illetve tömbházak vil-

lanyellátását biztosítják majd” – magyarázza Kati, majd hozzáteszi: „Amennyire
tudjuk, siettetjük a munkálatokat, de
szeretnénk, ha a területen egyszerre csak
egy kivitelező dolgozna, főleg a biztonság kedvéért, illetve az ütemes munkavégzés miatt, hogy ne kelljen egymást
kerülgetniük.”
A legutolsó cég, mely szinte a pontot
teszi majd fel a képzeletbeli „i”-re, a VG
Motokov lesz, mely április második felében elkezdheti az utak építését. „Az
utat legkésőbb június 30-ig be kell fejezni, de természetesen a cél az, hogy

május végén már lebetonozott úton tudjuk megnézni a lakóparkot” – mondja a
projektmenedzser. Az építkezési engedélykérelmeket a majdani lakók Hodos
község felé kell, hogy benyújtsák. Eddig
három érkezett meg, melyek április első
hetében jogerősek lehetnek a kérvényezők számára.
A lakóparkban összesen 22 családi ház
és négy tömbház épül majd, melyek
mindegyike maximum egy emeletes
lesz, tehát nem haladhatja meg egy emeletes családi ház magasságát.

PrebieHAjúce Práce V rezideNčNoM PArku
Ako to môžu vidieť aj obyvateľia obce,
práce v jablčnom hone prebiehajú nepretržite. Na čom momentálne robotníci pracujú, kedy bude hotová
infraštruktúra a kedy zo zeme vykuknú základy prvých domov, o to
všetko sa s nami podelila za to zodpovedajúca osoba. Na otázky nám odpovedala kati Szabó, projektová
manažérka jablčného honu.
Dokončilo sa verejné obstarávanie, vybrali sa dodávatelia, teraz sa musí pracovať. Poverené spoločnosti už pracujú
na realizovaní obytnej oblasti. Preložku vysokého napätia vykonáva
firma Hi-Tech so sídlom v Dunajskej
Strede, pripojenia plynu a vody má na
starosti firma AKVAMONT tiež so
sídlom v Dunajskej Strede, kým cestnú

sieť vystavia spoločnostť VG Motokov
so sídlom v Kostolných Kračanoch. Za
vybudovanie konštrukcie elektrickej
siete je zas zodpovedná spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. “Tieto
posledné spomínané inštalácie so
sebou neprinášajú finančné dôsledky,
nakoľko ide o prostriedky elektrickej
energie, ktorých vlastníkom je spomínaná spoločnosť, a preto tieto prostriedky spravujú a udržiavajú práve
oni. Táto inštalácia potom zabezpečí
elektrinu pre budúce rodinné i obytné
domy.” – vysvetľuje Kati, potom dodáva: “Snažíme sa práce urýchliť, ale
chceme, aby na ploche naraz pracoval
len jeden dodávateľ, najmä v záujme
bezpečnosti, i aby sa práce vykonávali
rad radom, a tým sa robotníci nemuseli obchádzať.”

Poslednou spoločnosťou, ktorá nasadí
čerešničku na tortu bude VG Motokov,
ktorý bude môcť začať výstavbu ciest
približne v druhej polovici apríla. “Najneskôr do 30-teho júna by cesty mali
byť úplne dokončené, ale samozrejme,
cieľom je, aby už koncom mája sme boli
schopný sprístupniť obhliadku parku po
betónovej ceste” – hovorí vedúca projektu. Stavebné povolenie budú mocť
budúci obyvateia obce smerovať k zástupcom obce Vydrany. Doposiaľ sa obdržali 3 žiadosti, ktoré budú
akceptované počas prvého týždňa v apríli.
V obytnom parku sa vybuduje 22 rodinných domov a 4 obytné domy, z ktorých všetky budú maximálne jednoposchodové, aby tak nepresiahli výšku
jednoposchodového rodinného domu.

B e í r a t á s
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Magyar Tannyelvű Alapisko
la Ho dos
Alapiskola

A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket, hogy az ünnepélyes beíratás az
1. évfolyamba a 2017/2018-as tanévre 2017. április 5-én 17:00 órától lesz a magyar tannyelvű alapiskola épületében.
Az iskolánkba beíratott kiselsősöket meglepetéscsomag várja.
Akik az ünnepélyes beíratáson bármilyen okból kifolyólag nem tudnak részt venni, azok gyermekeiket
2017. április 3-tól április 28-ig 7:30 és 16:30 óra között az iskola igazgatóságán írathatják be.
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.

Iskolánk kínálata:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oktató-nevelő tevékenység az új oktatási program szerint
Otthonos környezet, gyermekbarát légkör
Diﬀerenciált bánásmód
Kis csoportokban való foglalkozások
Iskolai klub minden évfolyam számára 16:30 óráig
Az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktatásban
(modern számítógépek, interaktív tábla)
Egészséges életmódra való nevelés
Kirándulások, exkurziók szervezése, színház –, és mozilátogatás
Versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba való bekapcsolódás – tehetséggondozás
Szakkörök hatékony működtetése (angol nyelv, számítástechnika,
drámapedagógia, kerámia)
További szakkörök igény szerint
Kreatív foglalkozások
Népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés

2017.
á

prilis
5.
17 ór
a
Sok szeretettel várunk minden
leendő kiselsőst és szüleiket!
Mgr. Suska Szilvia

Z á k l ad n á š ko la Vy d r a n y

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch
oznamuje všetkým rodičom,
že slávnostný zápis do prvého ročníka na školský rok 2017/2018 bude
5. apríla 2017 o 17.00 hod. v budove slovenskej školy.
Pre zapísaných prváčikov bude pripravený,
balíček základných učebných pomôcok a milé prekvapenie.
Tí, ktorí sa nevedia zúčastniť slávnostného zápisu,
môžu prísť zapísať svoje deti do školy od 3. apríla 2017 do 28. apríla 2017
každý deň od 7.30 hod. do 16.30 hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu dieťaťa.

Naš a ško la po núka:

• Vzdelávanie podľa nového školského vzdelávacieho programu • Individuálny prístup k žiakom podľa ich potrebám •
• Školský klub detí pre všetky ročníky do 16.30 hod. • Rozhlasovo-dramatický krúžok • Informatický krúžok •
• Vyučovanie anglického jazyka • Školu bez stresu, kľudné rodinné prostredie • Triedu s novým školským nábytkom •
• Keramický krúžok • Krúžok anglického jazyka • Krúžky podľa záujmov žiakov •
• Využívanie interaktívnej tabule pri vyučovaní • Využívanie najmodernejších počítačov a internetu pri vyučovaní •
• Školské výlety • Exkurzie • Návšteva divadelných predstavení • Zapájanie sa do súťaží a rôznych projektov •
• S deťmi si spolu pripomíname rôzne sviatky, zvyky •
Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!
Mgr. Erika Domsitzová
riaditeľka školy
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új oTTHoN egy idegeN orSzágbAN
Hetven éve történt. immár hetven éve
annak, hogy számos családot hurcoltak el otthonaikból, marhavagonokba
kényszerítették őket és idegen földre
szállították. Távol kerültek a hazájuktól, a családjuktól, a barátaiktól. A kitelepítések tragédiáját számos környékbeli család is átélte, ám már csak
nagyon kevesen emlékeznek a történtekre. községünk szülöttje, Patócs józsef azonban akkor tíz esztendős volt,
s fel tudta idézni az 1946 végén történteket.
Hogyan emlékszik vissza a kitelepítésekre? Mi előzte meg azt, hogy el kellett hagyniuk az otthonaikat?
• 1946 őszén megkeresett bennünket a
Rajnaha nevű komiszár, aki felszólította
édesapámat, hogy írja alá a reszlovakizációt. Persze ő ezt elutasította, annak ellenére, hogy megmondták előre, ha
aláírja, nem leszünk kitelepítve. Ő azonban azt mondta, magyarnak született és
magyarként is akar meghalni. Így is lett,
ugyanis 1981-ben, kilencven éves korában magyarként hunyt el.
ekkor kerültek rá a kitelepítettek listájára?
• Így van, ráadásul volt munkaerő a családban, hiszen a bátyáim, nővéreim már
szinte felnőttek voltak és a cseheknek
olyan családok kellettek, akik közül már
többen dolgozni is tudtak. Ezért is telepítettek ki nagyobb családokat, mint
például a Keszieket, vagy a Kázmérokat.
Milyen sorsuk volt itthon?
• Édesapám cseléd volt, akinek abban az
időben nem volt rossz dolga, hiszen
télen-nyáron volt munkája. Kint laktunk a Hodosi réten, egy olyan helyen,
amit Bődörnek hívtak. De ez sem számított semmit, mert rákerültünk a listára és 1946 karácsonya előtt érkeztünk
meg a csehországi Litomyšl-be.
Hogyan szállították önöket?
• Dunaszerdahelyen vagoníroztak be
bennünket, marhavagonokban kellett
utaznunk. Rettenetesen hideg tél volt az,
ám édesapám talpraesett ember volt.

Vittük magunkkal a csikós sparheltet és
beállította a vagonba, aminek az ajtaján
kivezették a kéményét és begyújtottak,
hogy ne fázzunk. Napokig utaztunk,
majd Brünnben megálltunk és több
irányba indultak tovább a vagonok. Persze nem éheztünk az úton, mert indulás
előtt édesapám két disznót levágott, így
szerencsére volt mit ennünk.
Mi fogadta önöket litomyšl-ben?
• Egy üres sziklaház fogadott bennünket, ami persze azért rendben volt tartva.
Édesapám első dolga az volt, hogy a fűtést biztosítsa és az ágyakat elkészítse.
Ám még nem is az volt a furcsa, hogy
idegen a ház, de idegen volt az ország,
idegen volt a nyelv is. Rettenetes érzés
volt. Egy Chmeľ nevű nagybirtokoshoz
kerültünk, ahol a munkánk is biztosított
volt. Akkor mi állampolgárság nélküli
hontalan emberek voltunk.
Milyenek voltak az ottani emberek,
milyen volt a fogadtatás?
• A cseh emberek előtt le a kalappal,
mert segítettek amiben csak tudtak.
Hozták nekünk a tejet, a tüzelőt, a kenyeret, tehát nem mutogattak ránk,

vagy néztek ránk csúnyán. Nem messze
a falutól volt a Chmeľ nevű földbirtokos
kastélya és a gazdasága, itt dolgozott
édesapám és a felnőtt testvéreim. Mi, a
kisebbek ott kezdtünk iskolába járni,
mondanom sem kell, hogy az első osztályba. Amikor eltelt az első év, megkaptuk a bizonyítványt, amire rá volt írva:
Neklasifikovaní z českého jazyka. Ugyanis
nem tudtak bennünket osztályozni akkor,
de a második évben már igen.
Majd eltelt az idő, eljött 1948…
• Jött az úgy nevezett Februári Győzelem.
Klement Gottwald jutott hatalomra és
jött a hír, hogy fel vagyunk szabadítva és
visszakaptuk az állampolgárságunkat. Azt
mondták, hazamehetünk, de marasztaltak is, ugyanis munkaerőhiány volt, hiszen a szudétanémeteket kitelepítették.
Édesanyám azonban gondolt egyet és
1949-ben fogott bennünket, a Bözsi nővéremet, Géza bátyámat, Karcsi öcsémet
és engem, és megszökött velünk, eljöttünk haza.
Folytatjuk!
Az interjú következő részét a következő
számban olvashatják
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fiATAlok A forrAdAlMobAN
községünk kultúrházában március 16án este emlékeztek meg az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepségen fellépett A
Megmaradásunkért kultúrcsoport. Az
ünnepi beszédet rigó konrád a Szlovák kulturális Minisztérium államtitkára mondta, ami alább olvasható.
A magyar szabadságharc 169. évfordulóját ünnepeljük a mai napon és nagyon
sok beszédet hallottam az elmúlt napokban, amelyekből sok esetben az jött le,
hogy egyrészt sírva vigad a magyar, másrészt pedig, hogy legtöbbször nem a sikereinket ünnepeljük mi magyarok, hanem
veszteségeinket. Úgy gondolom, hogy ez
nincs így, legalábbis március 15-e kapcsán biztos nincs, hiszen annak a kezdetét
ünnepeljük, hogy felállt, talpra állt a
nemzet és szabadságot követelt magának.
Ezért ez egy nagyon szép és úgy gondolom, hogy pozitív töltetű nap. Ennek
kapcsán három fontos dolog van, ami
számomra nagyon jelentős. Az egyik az,
hogy hatalmas volt a szabadságvágy
akkor, 1848. március 15-én, s ez a szabadságvágy elhivatottsággal párosult.
A harmadik pedig, hogy mindezt a forradalmat a fiatalság kezdeményezte és a
fiatalság volt az egésznek a mozgatórugója. Elég, ha csak arra gondolok, hogy
Petőfi Sándor 25 éves volt, amikor megírta a Nemzeti dalt és amikor kirobbant
a forradalom. De ott van például Arany
János, aki nemzetőrként vett részt a forradalomban, ő 31 éves volt. Ám mondok
még egy nevet, Jókai Mór, aki 23 éves
volt 1848-ban, s így tulajdonképpen

mindenki számára egyértelmű, hogy ezt
az egész márciusi forradalmat a fiataloknak köszönhetjük. Azon kívül szlovákiai
magyar vonatkozása is van a forradalomnak, a márciusi iak között egy Farkas Lujza nevű hölgyet is találunk, aki
szintén 31 éves volt akkor. Rimaszombati születésű volt és a nemzet színésze,
roppant sikeres a Nemzeti Színház tagjaként. Tehát még egyszer ott lyukadunk
ki, hogy a fiatalok.
Ez számomra azért is nagyon fontos,
mert mindig azt próbálom megtalálni,
hogy mi az az üzenet, amit egy-egy ilyen
nagy jelentőségű nemzeti ünnep számunkra 2017-ben elmond. Ha belegondolok, akkor a többi forradalmat is az
elhivatottság, ugyanúgy a szabadságvágy
hajtotta, és természetesen ugyanolyan
fontos szerepet játszottak a fiatalok. De
1968 is e köré a hármas köré építhető,
ám itt van 1989 is a közelmúltból.
Ahogy a szabadságvágy akkor egy bizonyos elnyomás és veszély ellen hívta
életre a forradalmat, úgy tulajdonkép-

pen sajnos adja magát a párhuzam
2017-ben is, ugyan nem egy elnyomó
hatalommal szemben, hanem a jelenkor
politikai helyzetében az extrémizmus az
a veszély, ami jelen pillanatban itt van,
egyre erősödik, és a fiatalságot támadja
meg leginkább. Úgy gondolom, ezzel
van a legtöbb dolgunk, és hogyha valamit 1848 kapcsán a szabadságvágy, az elhivatottság kapcsán meg tudunk
jegyezni, akkor azt kell ebből a mai
napra lefordítanunk, hogy nem szabad,
hogy a fiatalságunkat ez az extrémizmus,
illetve ezek a szélsőséges gondolatok felőröljék. Azt szeretném, ha erre mindannyian emlékeznénk.
Végezetül Széchenyi István szavaival
élve: „A múlton nyugszik a jelen és azon
a jövendő.” Aki nem ismeri a múltját,
annak nincs jövője. Úgy gondolom, hogy
mindig emlékeznünk kell arra, milyen értékeket jelent számunkra 1848, mit képvisel és ezt minden évben meg kell
ünnepelnünk, mert 1848 egy hatalmas
pirosbetűs ünnep.

külföldöN iS eMlékezTek

A szlovéniai ünnepségen is fellépett A Megmaradásunkért Kultúrcsoport

A somlószőlősi tiszteletadáson (balról) Hodosy
Károly, Bugár Ildikó és Győri Béla

Március
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A legkiSebb MárciuSi ifjAk

A magyar iskolások műsora a szlovák tanulóknak és a vendégeknek

Idén rendhagyó módon a helyi tanulók az iskolában tartották a március 15-ei megemlékezést. „A gyerekek már januártól szorgalmasan
készültek az ünnepségre, sok-sok éneket és verset tanultak meg az alkalomra és március 15én délelőtt adták elő ezeket” – meséli Suska
Szilvia a magyar iskola igazgatónője. A rendezvényen részt vett Huszár László a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet igazgatója is, aki
egy nem mindennapi hangszert, egy tekerőlantot is bemutatott a tanulóknak. Elkísérte őt
Szabó Katalin a Hodosi Községi Hivatal hivatalvezetője, illetve Balódi László polgármester
is. A gyerekek kipróbálhatták a tekerőlantot,
majd amikor megérkeztek a szlovák alapiskola
diákjai és tanári kara, a magyar gyerekek előadták a műsorukat, amit a diáktársak őszinte figyelemmel követtek végig. A műsor záróakkordjaként az Örökségünk című dalt adták
elő, amelynek hallatán minden igaz magyar
megborzong. Gyerekszájból hallani ezt az éneket igazán felemelő érzés volt. „Nagyon élvezetes nap volt számukra, élvezték az előadást is és
sokkal több megmaradt bennük így az
1848/49-es eseményekről, hiszen szinte személyes kapcsolatot teremtettek így március 15-el”
– magyarázta Domsitz Erika a szlovák iskola
igazgatónője. A gyerekek kézműveskedtek is,
kokárdákat és kis huszár-figurákat készítettek.
„Nagyszerű volt látni azokat a gyerekeket,
ahogy előadták a műsorukat, amire annyit készültek és azt is, ahogy a szlovák alapiskola diákjai figyelték. Ez egyszerűen páratlan és
példaértékű” – summázta a látottakat Huszár
László, aki elmondta, nagyon jól érezte magát
Hodosban.

A polgármester is megkapta a kokárdát

Az iskola felvételei

A tekerőlantra mindenki kíváncsi volt

broNzSáVoS MiNőSíTéS
Március 1-én és 2-án tartották Dunaszerdahelyen a XXVI. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó verseny
járási válogatóját, ahol a helyi alapiskolások is bemutatták tehetségüket.
Három tanuló képviselte Hodost, mégpedig Nagy Cyntia Muhi János Apu
című versét, Kohút Lora Nógrádi Gábor
Nyúl című költeményét szavalta és Horváth Mónika Kira pedig Nógrádi Gábor
Papagáj címet viselő prózáját adta elő.
A három kisdiák bronzsávos minősítéssel
tért haza.
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Önk orm ányzat

2017

Az üléS ProgrAMjA

ProgrAM zASAdNuTiA

Az önkormányzat 2017. 3. 20-án megtartott
3. ülésének programja

Program 3. zasadnutia ocz, konaného dňa
20. 03. 2017

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. „A megmaradásunkért“ PT – Kitelepítési megemlékezés
– Csepi György, a polgári társulás elnökének felszólalása
6. Község tulajdonában lévő telkek eladása, telkek cseréje,
telkek községi tulajdonba vétele,
7. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
8. Község tulajdonában lévő személyautó eladása
9. Polgármester fizetésének valorizációja
10. Pénzeszközök átutalása a Hodos – Nagyabony községek
társulása számlájára – Csatornahálózat
11. Számlák megfizetése
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
• Hodos – ahol feltételezett a stabil fejlődés (község méltatása)
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. OZ „ Za naše zachovanie“ - spomienka na vysídlenie občanov maďarskej národnosti pred 70 rokmi – interpelácia
Juraja Csepiho, predsedu občianskeho združenia
6. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce, kúpa pozemkov do
vlastníctva obce, zámena pozemkov
7. Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – dlh voči obci
8. Predaj motorového vozidla vo vlastníctve obce Vydrany
9. Valorizácia platu starostu obce
10. Prevod finančných prostriedkov na účet Združenia obcí
kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo
11. Odsúhlasenie faktúr
12. 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
13. Správa starostu obce
• Vydrany – Obec s predpokladom stabilného rozvoja (ocenenie)
14. Rôzne – diskusia
15. Záver

• ANyAköNyVi Hírek • SPráVy z MATriky •
február 2017. február
HázASSágoT köTöTTek • uzAVreli MANŽelSTVo:
• Lénárth Tomáš (Hodos) és Kákicsová Erika (Nagymegyer)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

újSzülöTTek • NArodili SA:
• Gyurkovitsová Anna
Gratulálunk az újszülöttekhez! • Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

elHuNyTAk • rozlúčili SMe SA:
• Sáha Piroska (31)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket! • Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych!

TiSzTíTSuk Meg A „NAgyuTAT”!
Ahogy azt a múlt havi lapban meghirdettük, szemétszedés készülődött a kanális felé vezető út mellett. Az akcióra március
utolsó szombatján került sor, amikor Hodosi csaba képviselő
felhívására néhány vállalkozó kedvű lakos, valamint a Hodus
Túraklub néhány oszlopos tagja útnak indult, hogy megtisztítsa
az út mentét. A maroknyi, ám leleks csapat közel 40 zsák apróbb
szemetet és több nagy gumi-, illetve fóliadarabot szedett össze,
amivel másfél konténer telt meg. Ezúton is köszönet illeti a lelkes
takarítókat, akik energiát és időt nem sajnálva indultak el szinte
szó szerint a megtisztulás útján, valamint a Gulázsi vállalatot,
akik a csapat által összegyűjtött szemetet elszállították.

Március

I n t e r j ú

-

F o n t o s

HodoSi MArAdTAM XliV.
czigler (Nagy) julianna 2008 elején
költözött el szülőfalujából a magyarországi écs községbe. Mivel férje magyar állampolgár, úgy döntöttek, ott
folytatják tovább az életüket. Ma is
ott élnek.
Milyen gyakran látogatsz haza?
• Egy órányi autóútra élek a szülőfalumtól, ezért általában havonta egyszer
megyünk haza. Kinek gyorsabban,
kinek lassabban telik el ez az időszak.
Alkalmakhoz és ünnepekhez igazítjuk a
hazalátogatásunkat, ilyenek a családi
események, a Nemeshodosi lakoma, a
búcsú, a húsvét, mindenszentek és a karácsony. Az iskolai nyári szünetben több
napot is Hodosban, a szüleimnél töltünk.
A faluban zajló rendezvényekre kilátogattok? Ha igen, milyennek tartod
őket, szerinted mennyire nívósak és
érdekesek? esetleg melyik a kedvenced és miért?
• A falu rendezvényeiről az anyukám értesít. Ha időnk engedi részt veszünk rajtuk. A rendezvények, amelyek a faluban
zajlanak magas színvonalúak, érezhető
rajtuk, hogy sok ember munkája van
benne. A Lakomát tartom annak a rendezvénynek, amely a közösséget össze-
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• A bérlakások építésével sok új lakója
lett Hodosnak. Többnyire fiatalok, családosak érkeznek, akik nemcsak emelik
a falu lakosságának számát, de hozzájárulhatnak a falu fejlődéséhez is.
Visszahúz a szíved a faluba? esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?
• Szívem visszahúz, hisz ott élnek a szüleim, a testvéreim, a rokonaim. Visszaköltözésen mégsem gondolkodtam.
Már erősen köt bennünket Magyarországhoz a munkahely és a gyerekek iskolája, óvodája.

Czigler (Nagy) Julianna

hozza és az emberi kapcsolatokat erősíti.
Minden korosztálynak kiváló kikapcsolódást és szórakozást nyújt.
Szerinted mennyit fejlődött a falu az
utóbbi években?
• A falu nagyon sokat és látványosan
fejlődött. A kultúrház és annak környéke megszépült, szabadidőklub létesült. Megújult az utcai világítás és új
lakónegyed épült.
Mit szólsz az újonnan beköltözöttekhez, ahhoz hogy bérlakásokkal bővült a szülőfalud?

Táblák jelzik Az uTAT
községünk gyors növekedése több jelenséget hoz magával. Az egyik ilyen, hogy egyre többen látogatják a falut,
többek közt olyan vendégek is érkeznek, akik nem ismerik a települést.
Ezért is kellett a közelmúltban információs táblákat kihelyezni, melyek megmutatják az érkezőknek az uticélt. Mivel
nagyon sokan délben, ebédidőben érkeznek a Mona étterembe, vagy éppen bálokra, pingpong-, illetve focimeccsre
jönnek, nekik sem árt az útmutatás, pláne azoknak, akik
nyáron a Nemes- hodosi Nagy Lakoma miatt veszik az irányt
Hodos felé. A vendégeinkre is gondolnunk kell, hiszen a legnagyobb elismerés az elégedetten távozó „vándor”, aki nem
azzal tölti az idejét a faluban, hogy útbaigazítást kér. A község számos pontján elhelyezett információs táblákon kívül a
kultúrházra is felkerült az épületet megnevező felirat.

Ha annak idején, amikor elköltöztetek, lett volna olyan lehetőség mint
most, hogy háztelkek vásárolhatóak,
akkor is elmentetek volna?
• Elköltözésemkor még nem voltak meg
a jelenlegi lehetőségek, így nem is gondolkoztam ezen. Annak viszont nagyon
örülök, hogy most a falu olyan kecsegtető, új lehetőséget teremt a fiatalok számára, mint például háztelkek vásárolása
és a bérlakások.
A rovat címe „Hodosi maradtam”.
egyetértesz ezzel?
• Látogatásainkat Hodosba máig is úgy
emlegetem, hogy megyünk „haza”. Bárhol is élek a családommal, mindig is hodosi maradok!

10

V y d r a n y, n a š a d ed i n a

2017

ročNé HodNoTeNie V MieSTNoM
čerVeNoM kríŽi
Miestna organizácia červeného kríža
uskutočnila 4. marca tohto roku zasadnutie, kde témou bolo ročné vyhodnotenie a výmena v predsedníctve.
z registrovaných 223 členov sa udalosti zúčastnilo takmer 80.
Uskutočnili sa zmeny aj v predsednícstve, kde Hajnalka Csicsai vystriedala
Ladislava Lelkesa. Predsedom organizácie ostala Katalin Klempa. V minulom
roku sme síce v miestnej organizácii nemali ocenených darcov krvi, avšak
oslava sa konala i napriek tomu, keďže
sa slávili jubilanti, ktorý v minulom
roku dovŕšili svoje okruhlé narodeniny.
Počtom ich bolo deväť.
Na zhromaždení sa predsedkyňa zverila s činnosťami z minulého roku. Ako
každý rok, aj ten minulý, po jednom poskytli hmotnú podporu pre miestne
školy a škôlku v hodnote 40 eur. Najúspešnejšiou doposiaľ bola burza ošatenia
konaná začiatkom roka, keďže zo šiat za
10 centov sa dokopy nazbieralo 230 eur.
Pre oslavu detí narodených minulý
rok sa konala slávnosť s pomenovaním
Naše ratolesti, kde sa ich zúčastnilo 15.
Každý dostal darčekový balík.
Miestny Červený kríž v súťaži Raiﬀeisen banky vyhralo tisíc eur, ktoré by
chceli využiť na rozšírenie ihriska
v centre obce.

Vlani nominovalo predsednícstvo Slovenského červeného krížu členku miestnej organizácie, Katalin Klempa, na
najprestížnejšiu pozíciu vrámci organizácie, a v máji v Primaciálnom paláci
si mohla prevziať svoje ocenenie s názvom „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu.” Nominantke po
prevzatí ocenenia prišiel osobne zagratulovať aj prezident republiky, Andrej
Kiska. “Nie je to len mojou zásluhou,
bola to tímová práca, čiže vďaka patrí
každému, kto mi v práci pomáha. Toto
vyznamenanie patrí celej našej spoločnosti.” – pridala Katalin.
K aktivitám miestnej organizácie patril aj minuloročný zber potravín, ktoré
uskutočnili spolu so Slovenským Červe-

ným krížom a nákupným centrom
Kaufland. Nahromadené potraviny boli
poskytnuté pre sociálne zaostalé rodiny,
pričom aj vo Vydranoch prijali túto
pomoc štyri rodiny.
Okrem spomenutého sa organizácia
podielala aj na iných aktivitách, ako napríklad Vydranskej hostine, alebo na
medzinárodnej súťaži v stolnom tenise
organizovanej v júni v Dunajskej Strede,
kde ponúkli zdravotnícku asistenciu,
a tiež uskutočnili niekoľko prezentácií
napríklad na Dunajskostredkom Dni
peny, kde tiež znázornili jednotlivé
prvky prvej pomoci.
V pozostalej časti zasadnutia zúčastnený prediskutovali tohtoročné plány.

ceSTu zNAčiA iNforMAčNé TAbule
Výrazný rast našej obce so sebou
prináša mnoho viditeľných
javov. jedným z nich je napríklad fakt, že do obce putuje čoraz
väčší počet návštevníkov, vrátane takých, ktorý tieto končiny
dobre nepoznajú.
Práve z tohto dôvodu bolo potrebné umiestniť informačné tabule, ktoré cudzincom ukážu
správnu cestu. Keďže viacerí prichádzajú práve v čase obedu do
miestnej reštaurácie Mona, či už

na plesy, pinpongový či futbalový
zápas, i tí, ktorý sa v lete vydajú
do našej obce kvôli Vydranskej
hostine, potrebujú usmernenie,
kde sa čo nachádza. Na našich
hostí musíme myslieť vždy, pretože najväčším uznaním je spokojnosť “pútnika”, ktorý v obci
nemrhá čas pýtaním sa na smer.
Popri rozmiestnení informačných tabúľ do niekoľkých častí
obce, sa na kultúrny dom zavesil
aj nápis pomenujúci túto budovu.

Március
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eXTrAligA: VydrANy Sú Vo fiNále, ŠPáNik PoSlAl
druHú Sériu do rozHodujúceHo záPASu
Piatkové zápasy rozhodli zatiaľ len o jednom finalistovi,
súboj druhého s tretím rozhodne až tretie meranie síl.
Semifinále play oﬀ extraligy vystavilo stopku borcom z Vranova nad Topľou. Tí síce uchmatli favoritovi bod hneď na začiatku stretnutia, keď Peter Tušim zdolal Zoltána Lelkeša, no
na viac sa už nezmohli. Vydrany v ďalších zápasoch dominovali a zvíťazili 5:1, v celej sérii 2:0 na zápasy.
Dráma sa odohrala v Dudinciach. Tibor Špánik exceloval,
keď urobil všetky tri body. Postupne porazil Jakuba Figeľa, Tomáša Sadílka a v závere i po zranení striedajúceho Erika Illáša.

Peko a Ševec zvládli zápasy s trojkou Petrom Hlošekom, a tak
mladíci z Nitry vyrovnali stav série na 1:1. O víťazovi sa tak
rozhodne odnes o 16.00, doma hrajú opäť Hontianske
Trsťany/Dudince.
SK Vydrany – MŠK VSTK Vranov nad Topľou 5:1
Hontianske Trsťany/Dudince – ŠK ŠOG Nitra 4:5

eXTrAligA:
VydrANy VyHrAli PrVý záPAS
A Sú krok od fiNále

V utorok 21. marca pokračovala Superliga mužov semifinálovými zápasmi play oﬀ. Vydrany
privítali česku u21.
Mužstvo Jozefa Kmeťa
nastúpilo v zložení Oleksandr Didukh, Samuel
Novota a Péter Muskó a
od úvodu bolo lepším celkom. Didukh s Muskóm
vyhrali štvorhru, dvojicu
Reitšpies – Bajger zdolali
v piatich setoch.

Vo dvojhrách bol neomylný Ukrajinec Didukh, ktorý vyhral všetky
tri dvojhry. Bajgera porazil 3:1, Seiberta 3:2 a
Reitšpiesa 3:0. Dvoma
bodmi sa pridal aj Novota, a aj keď Muskó vo
dvojhrách
nebodoval,
Vydrany vyhrali 6:3.
Pred druhým zápasom,
ktorý sa hrá v utorok 28.
marca v Čechách, sú tak
bližšie k postupu Vydrany. Prvým finalistom

Zdroj: www.pinec.sk
18. marec 2017

Az AjáNdék
Póló
A TiSzTeleT
éS A
MegbecSüléS
zálogA

Superligy je chorvátsky
Varaždin, ktorý prešiel
cez Celldömölk.
Sk Vydrany – česko
u21 6:3
body: Didukh 3,5, Novota 2, Muskó 0,5 –
Reitšpies 2, Bajger 1.
Zdroj:
www.slovaktabletennis.com
21. marec 2017

Ďurica Pál a csapat egyik jeles szurkolójának, a mindig segítőkész
Gálﬀy Istvánnak adta át a bátyja, a
87-szeres szlovák válogatott Ďurica
Jani aláírásával ellátott pólót az
Egyházkarcsa elleni hazai mérkőzés
elején. Ezzel köszönték meg neki a
szurkolást és mindazt, amit a csapatért tett és tesz.

Sport
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AMiT egy Szurkoló SzíVe MegkíVáN
A hodosi fociszurkolók
naptárába több derbinek
nevezhető mérkőzés van beírva. ebbe a kategóriába
egyértelműen besorolható
bármelyik összecsapás az
egyházkarcsával.
Már napokkal a rangadó előtt
érezhető az egészséges heccelés, elvégre a két csapat játékosai nagyon jól ismerik
egymást, nem beszélve a két
polgármesterről… Elnézést
uraim, de ezt egy Chili becenevű „piszálek” nem hagyhatta ki – a két polgármester
kifinomult, de egyben sportszerű oda-vissza piszkálódását…
Térjek a meccsre. Mindent
elmondó gondolat – a meccs
után elismertük, hogy a mérkőzésen az ellenfél volt az, aki
megérdemelte a három pontot. Tetszetős kontraakciók,
győzni akarás és a majdhogynem gyerekes öröm az egyenlítő gól után, na, ezek a

Ďurica Pali tizenegyese hozta az egyházkarcsaiak elleni egyetlen gólt

dolgok támasztják alá a véleményemet.
A mi csapatunk számára ez
volt a legjellemzőbb – a játékunkból pont ez a príma
hozzáállás hiányzott.
Tudjuk ugyebár, milyen körülményeket teremtett a klub

Az uTóbbi fordulók eredMéNyei

16. forduló:
felsőszeli–Hodos 1:1(1:1), g.: Szabó (2.), ill. Bartal
(11.).
17. forduló:
Hodos–egyházkarcsa 1:1 (1:0), g.: P. Ďurica (24. –
11-esből), ill. Habán (63.),
18. forduló:
lég–Hodos 2:1 (1:1), g.: Németh (11.), Dékány
(69.), ill. Adiaba (20.).
Csallóközkürt kilépett a bajnokságból.

a játékosainknak, hm, hogy’
is mondjam…. Ismerem a
község szurkolóinak szívdobbanását, ezért amondó vagyok – jogos tőlük a
követelés, hogy egy sportszerű és látványos mérkőzésen ne csak az ellenfélnél
A

1. Illésháza
2. Nagyabony
3. Hodos
4. Sopornya
5. Vágpatta
6. Egyházkarcsa
7. Jányok
8. Lég
9. Vága
10. Nagymagyar
11. Nyárasd
12. Cs.csütörtök
13. Felsőszeli
14. Nádszeg
15. Jóka
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17
17
17
16
17
17
16
17
17
17
16
17
17
17
17

15
9
8
7
7
7
8
7
8
7
6
7
5
2
1

legyen észrevehető az akarat
és a fociszív.
Mindent megteszünk azért,
hogy a szurkolók eme természetes igényét mihamarabb
teljesítsük.
Tisztelettel,
Poór ,,Chili” Tibor
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