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MÉLTÓ OTTHON AZ ASZTALITENISZNEK

Az első ütések az új sportcsarnokban – jobbra Kmeť Jozef klubelnök és balra Kardos Aladár edző

Az iskolaügyi minisztérium támogatásával sikerült megvalósítanunk polgármesterünk ígéretét, illetve hétszeres országos bajnok asztaliteniszezőink nagy
álmát, és elkészült a sportcsarnok Hodosban. Az épület átadására augusztus
13-án délelőtt került sor.
A sportcsarnok két játékfelületből áll,
melyek egyenként 12 x 7 méter nagyságúak. A nézőtér három soros és 47 férőhelyes, ahol a hodosiak szurkolhatnak
majd kedvenc pingpongosaiknak. „Igaz,
hogy az önkormányzat nem egyszerű
helyzetben építtette a csarnokot, aminek
finanszírozását az oktatásügyi minisztérium vállalta, ám ehhez a község költségvetéséből 50 százalékos önrésszel járultunk hozzá, de elkészült és végre méltó
otthonuk lehet az asztaliteniszezőinknek.

És ez a fontos” – hangsúlyozta Balódi
László polgármester. A minisztérium
közel 109 ezer eurót folyósított az építkezésre, az önkormányzat szintén ennyivel járult hozzá a munkálatokhoz.
Az ünnepélyes átadón és szalagátvágáson részt vett Balódi László községünk
polgármestere, Kmeť Jozef az asztaliteniszklub elnöke, illetve Ivan Husár
sportért felelős államtitkár. „Nagyon
szépen köszönöm a meghívást, egy nagyon kedves kis faluba érkeztem. Az asztaliteniszklubnak pedig nagyon sok sikert
kívánok az országos bajnoki cím megvédéséhez és hiszem, hogy a férfi-női pingpong halhatatlanná teszi a községet” –
mondta Husár a szalagátvágást követően.
Kmeť Jozef klubelnök köszönetét fejezte ki a község önkormányzatának, élén
a polgármesterrel, hogy végre nyugodt

Az SK Vydrany archívumából

és méltó körülmények között folytathatják le edzéseiket és a mérkőzéseket hála a
csarnoknak. „Már nem függenek az edzéseink a kultúrház rendezvényeinek beosztásától, itt bármikor gyakorolhatunk,
nevelhetünk ifjú asztaliteniszezőket, úgy
osztjuk be az időnket, ahogy szeretnénk.
Bizony előfordult a múltban, hogy egyegy mérkőzést nem tudtunk itthon lejátszani, mert a kultúrházban éppen valamilyen rendezvény zajlott és Pozsonyban, vagy Dunaszerdahelyen kellett termet bérelnünk a játékra. Ám ez már a
múlté” – hangsúlyozta Kmeť, aki hozzátette, hogy itt már az edzések idejére 4-6
asztalt el tudnak helyezni, a mérkőzéseken pedig két asztalon folyhat a játék.
Az építési munkálatokat a közbeszerzési
eljárás nyertese, a gellei székhelyű Bala
cég végezte.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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A KORMÁNY CSAK NÖVELI AZ ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGEIT, AHELYETT, HOGY SEGÍTENE NEKIK
Egy héttel ezelőtt Besztercebányán, ma
(augusztus 22-én) Nagyszombatban tiltakoztak a falvak és városok képviselői,
mert szerintük a kormány egyáltalán
nem foglakozik a települések egyre roszszabb anyagi helyzetével. Szerintük a
kabinet nem vesz tudomást arról, hogy
költségeik hónapról hónapra több ezer
vagy akár 10 ezer euróval emelkednek.
Szeptember elején országos tiltakozás
lesz Pozsonyban.
Nagyszombat megye településeinek több
száz képviselője tiltakozott a megyeközpontban a kormány tétlensége miatt.
A regionális tiltakozást a Szlovákiai Városok
és Falvak Társulása (ZMOS) szervezte,
amely már a nyár kezdetén sztrájkkészültséget hirdetett, mert a kormány ebben a
nehéz gazdasági helyzetben pénzt akar elvonni tőlük.
A településeknek egyre nagyobb problémát okoz a rekordmagasságú infláció,
amely havi szinten több ezer vagy akár
több tízezer euróval is növelheti a kiadásaikat a kisebb településeknek is. Nemcsak
az energia árak nőnek, a már elkezdett
projektek befejezése is többe kerül a tervezettnél. „A pályázatok lezárása akár egy
évet is igénybe vehet, ennyi idő alatt
akkora az áremelkedés, hogy a pályázat
megvalósítására szerződött vállalkozók
nem tudják az eredeti árból megvalósítani.
Az önkormányzatoknak fűteniük, világítaniuk kell, az alkalmazottakat fizetni
kell” – magyarázta a Paraméternek Balódi
László (Szövetség-Híd Platform), Hodos
polgármestere. Szerinte havonta több
ezer euróval emelkednek az önkormány-

zatok költségei. „A szemét elhelyezése a
szeméttelepen a falunak 26 ezer euróval
kerül majd többe, mint tavaly” – mondott
egy példát az inflációra. A villany árának
emelkedése még nagyobb kiadást jelent.
„Egyelőre csak az első négy hónap költségeit
kaptuk meg, a január-áprilisi időszakban
10 800 euróval fizetünk többet ugyanakkora villanyfogyasztásért, mint egy évvel
korábban” – magyarázta a polgármester.
Az év következő részében a villany ára
még emelkedhet is. A gáz ára legalább
megduplázódik, legalábbis a fizetett előleg
alapján. „Havonta a tavalyi 2600 euró
helyett 4800-at fizetünk, vagyis éves szinten
ez is mintegy 27 ezer euró többlet, és az
éves elszámolásnál lehet, hogy rá kell
majd fizetni” – mondta a polgármester.

A ZMOS nem érti azt sem, hogy mi
alapján akarja a kormány, hogy az önkormányzatok fizessék az eddig jóváhagyott
fizetésemelések egy részét, miközben a
kabinet nem ad rá pénzt. Ez érvényes az
óvónőkre és a közalkalmazottakra is, akiknek ugyan a kormány emelte a fizetését,
de az önkormányzatnak kell a pénzt biztosítania hozzá.
A szövetség úgy véli, csak a kormányintézkedések több száz millió eurós költséget okoznak az önkormányzatoknak
éves szinten, a helyzetet pedig még tovább
súlyosbítja az infláció.
A ZMOS várhatóan szeptember 9-én
országos tiltakozást szervez a fővárosban.
- lpj - / Paraméter

MEGVÁLASZTOTTÁK A SZÖVETSÉG MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLTJEIT
Hétfőn (július 18.) ülésezett a Szövetség dunaszerdahelyi járási konferenciája, és megállapodtak a párt megyei választásokon induló képviselőjelöltjeiről. A megyei választásokon
nyolc képviselőjelöltet indít a járás.
A dunaszerdahelyi volt az utolsó nagyobb
járások egyike, ahol megegyezés született

az őszi, megyei választásokon induló
képviselőjelöltek kilétéről. Ebben sikerült
megállapodásra jutni hétfőn. A korábbi
megegyezésnek megfelelően az MKP
platform 6, a Híd és az Összefogás platformok pedig 1-1 jelöltet indítanak az
őszi választásokon. Így néz ki a párt
megyei képviselőjelöltjeinek névsora a
dunaszerdahelyi járásban:

MKP Platform: Menyhárt József,
Orosz Csaba, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Bacsó László és Polák László.
Híd Platform: Balódi László.
Összefogás Platform: Nagy József.
A Szövetség járási elnöke a dunaszerdahelyi járásban Fenes Iván (MKP Platform) bősi polgármester lett.
Jakubecz Ágnes / Új Szó

Augusztus
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SZENT ISTVÁNRA EMLÉKEZTÜNK

Községünkben augusztus 21-én vasárnap délután emlékeztek meg
Szent István királyra és az államalapításra a helyi kultúrházban.
Az ünnepi műsor Patócs József szavalatával kezdődött, majd Balódi László polgármester mondott ünnepi beszédet, aki hangsúlyozta, hogy az államalapítás az egyik legfontosabb ünnepe a magyarságnak. Augusztus 20-án kívül számos emlék- és gyásznapunk
van, míg Szent István napja igazi ünnepnap a magyarok számára.
A polgármester után A Megmaradásunkért kultúrcsoport adta
elő ünnepi műsorát, majd a koszorúzás következett a kultúrház
előtt a Szent István domborműnél.

Községünk polgármestere, Balódi László részt vett Nagyabony...
Keszi Ildikó felvétele

...illetve Dunaszerdahely Szent István-napi ünnepségén
Nagy Attila felvétele

PETÍCIÓ: elégedetlenek a nyugdíjasok is
A Nyugdíjas Egységszervezet (JDS)
aláírásgyűjtést indít annak érdekében,
hogy minél hamarabb emeljék 8%kal a nyugdíjakat, novemberben pedig
14. nyugdíjat kapjanak az idősek.
Azt szeretnék, ha követeléseikkel szeptemberi ülésén foglalkozna a parlament.
A JDS célja, hogy még idén valorizálják
a nyugdíjakat, novemberben pedig 14.
nyugdíjt folyósítsanak. Emellett a JDS
szeretné elérni a minimálnyugdíjak befagyasztásának eltörlését, 50 euró helyett
100 eurós hozzájárulást rehabilitációs
kezelésre és gyógyfürdőre, továbbá hogy
egyetlen gyógyszer árához se kelljen

hozzájárulást fizetniük a nyugdíjasoknak.
Az aláírásokat augusztus végéig gyűjtik,
hogy szeptemberben le tudják adni
azokat.
A hodosi nyugdíjasok szervezete szintén aláírásgyűjtésbe fogott, közel 352en írták alá a petíciós íveket a községben,
ami járási viszonylatban nagyon szép
számnak számít. „Ami engem a petícióban igazán megfogott, az a minimálnyugdíjak befagyasztásának eltörlése,
ezt jó lenne, ha figyelembe venné a
kormány, mert nagyon alacsony az a
minimális nyugdíj, abból nem egyszerű
megélni. A másik, ami még fontos,
hogy emeljék a rehabilitációs kezelésre
a hozzájárulást, mert emelkednek az

árak, minden csak felfelé megy, így az
50 euró, amit az utazáshoz fizetnek,
ma már kevésnek bizonyul. A nyugdíjas
már ledolgozott több mint negyven
évet, megérdemli a pihenést” – mondta
megkeresésünkre Gáspár Tibor a helyi
szervezet elnöke, aki hozzátette, számára
is fontos, hogy a szervezet tagjai néha
lazítsanak, elmenjenek a rehabilitációs
kirándulásokra, mert nem lehet az, hogy
valaki az élete végéig pihenés nélkül folyamatosan dolgozzon.
Az aláírt petíciós íveket augusztus végén adták le a szervezetek képviselői a
Nyugdíjas Egységszervezet irodájának,
akik azokat összesítve továbbították a
parlamentbe.
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Akik tesznek a virágosabb Hodosért
A „VIRÁGOS HODOSÉRT” – mutasd
a kerted pályázat kiértékelése idén is a
Nemeshodosi Nagy Lakomán zajlott
augusztus 13-án. A zsűri által kiválasztott helyezetteknek a díjat Rácz Szabina a verseny ötletgazdája és Balódi
László polgármester adták át.
A 2019-ben hagyományteremtő szándékkal útjára indult környezetszépítő verseny
lehetőséget ad arra, hogy azok a lakosok,
akik szűkebb lakóhelyük szebbé tételére
időt, pénzt, fáradságot áldoznak, megmérettethessék magukat. A verseny célja elsősorban figyelemfelkeltés környezetük
szebbé tételére, amellyel a kulturált településkép alakítására ösztönözzük a lakosokat.
A kertek elbírálásában Rácz Szabinán
kívül Hrapka Hilda, kerttervező, kertépítő szakmérnök és Boráros András is
részt vettek, akik értékelték a kerteket és

kiválasztották a legszebb konyha- és díszkertet. A „Konyhakert” kategóriában a
harmadik helyen Matus Erika végzett, a
második helyezett Nagy Vilmos lett.
Az első helyet ebben a kategóriában Kiss
István nyerte el.
A „Díszkertek” kategóriában a harmadik helyen a Matula házaspár végzett,
második Győri Ilona lett, az első helyen
pedig Horváth Szilvia végzett. A közön-

ségdíjat Szelle Marika nyerte el, aki mögött 2 szavazattal maradt le Viktória Bajcárová. Azoknak, akik a két kategóriában
nem értek el helyezést (Csomor Zsigmond, Viktória Bajcárová és Szelle
Mária), községünk polgármestere Balódi
László nyújtott át ajándékot a részvételért.
Hodos Község Önkormányzata nevében hála és köszönet illeti a helyi vállalkozókat, akik a díjakat adományozták.

REFORMÁTUS TÁBOR GYEREKEKNEK
Az Úr iránti hála van a szívünkben,
hogy gyülekezetünkben megvalósulhatott a nyári napközis tábor. Összesen tizenhét gyermek, hat állandó
munkatárs és számtalan dolgos kéz,
akik a háttérből segítettek és szeretetükkel hozzájárultak, hogy az alkalom létrejöhessen.
A gyermekek minden reggel kézműves
foglalkozással kezdtek a templom udvarán
felállított sátor alatt. Miután a nagy alkotói munkában jól kifáradtak, az energiánkat tízóraival pótoltuk, aminek előkészítéséhez nagyon sokan hozzájárultak.
Miután a bendők megteltek, a lelki táplálékra figyeltünk. A délelőtt legfőbb
része, hogy a templomban minden nap
egy-egy bibliai történetet hallgattunk
meg. A gyermekek megismerkedhettek
a tíz leprás, a betesdai beteg és a béna
ember meggyógyításának történeteivel.
Mindhárom személy esetében elmondható, hogy nem csupán testi gyógyulást
kaptak az Úr Jézustól, hanem felismerték

benne a Szabadítót, életük Megváltóját.
Mi is arra törekedtünk, hogy Isten Igéje
által, a Róla szóló énekeken keresztül a
gyermekek egyre jobban megismerjék
azt a Szabadítót, az Úr Jézus Krisztust,
akit Isten elküldött nekünk. Ennek érdekében még külön kisebb csoportokban
is beszélgettünk a történetek üzeneteiről,
hogy azok nekünk személyesen mit jelentenek, hogyan szólnak.
A gazdag és finom ebéd után minden
délután külön élményt jelentett a gyerekek számára. Hétfőn tűzoltó-bemutató, kedden a citerások szórakoztattak

minket, szerdán pedig a kisvonatra kaptunk jegyet. A gyermekek minden nap
tele élményekkel, sok örömmel mentek
haza és adták tovább mindazt, amit a
nap folyamán átéltek.
Hisszük, hogy az Úr kegyelméből
lesz folytatása ennek az alkalomnak, és
a gyerekekkel együtt mi is nagyon
várjuk, hogy jövőre ismét együtt táborozhassunk a parókia udvarán. Köszönünk minden támogatást, és segítséget,
amivel hozzájárultak, hogy az alkalom
megvalósulhasson. Dicsőség az Úrnak!
Virág Szilvia
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ŠKOLA MÁ NOVÚ RIADITEĽKU
Vlani sa uvoľnilo miesto riaditeľa slovenskej základnej školy, výkonom
funkcie bola poverená Lea Baranyai.
Koncom školského roka bolo na pozíciu riaditeľa vyhlásené výberové konanie, ktoré vyhrala Zuzana Poláková,
pôvodom z Malého Blahova, momentálne žijúca vo Veľkom Mederi.
Zuzana Poláková má vyše 33 ročnú pedagogickú prax. Od svojich 18. rokov
pracuje v školstve. Najprv začínala ako
nekvalifikovaná a časom získala kvalifikáciu. Má aprobáciu učiteľ 1. stupňa
základnej školy. Počas svojej pedagogickej
praxe pôsobila na rôznych školách. „V začiatkoch som pracovala ako vychovávateľka v ŠKD, neskôr som sa stala učiteľkou
na špeciálnej škole a bola som aj učiteľkou
na materskej škole. Posledných 22 rokov
som učila na Základnej škole Jána Amosa
Komenského vo Veľkom Mederi. Na
menovanej škole okrem toho, že som
učila, bola som vedúcou metodického
združenia na 1. stupni základnej školy,
predsedníčkou Rady školy pri ZŠ JAK
vo Veľkom Mederi a predsedníčkou Základnej organizácie Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
koordinátorkou projektov Škola podporujúca zdravie a Spolu múdrejší. Vlani
v máji na škole nastala zmena, zmenilo
sa vedenie školy a od tej chvíle môj
osud na tejto škole bol spečatený, vedela
som, že musím spraviť rozhodujúci krok
v mojom živote. Príčinou bola, že aj ja
som sa uchádzala o riaditeľské kreslo.
Po nastúpení nového vedenia školy hneď
som bola zbavená väčšiny funkcií a postavená na vedľajšiu koľaj” – hovorí naša
nová riaditeľka. Má rada svoju prácu,
má rada deti. Vždy bola oddaná svojej
práci, bola vždy aktívna a dobrá učiteľka
nie len podľa bývalého vedenia školy ale
aj podľa rodičov, ktorí boli s jej výchovno-vzdelávacou činnosťou a mimoškolskými aktivitami taktiež spokojní.
„Nakoľko som ešte stále aktívna a otvorená na nové metódy a formy pedagogickej práce, neustále sa vzdelávam, mám
veľa elánu a predstáv ako rozvíjať naše
školstvo, rozhodla som sa pre zmenu.
Dozvedela som sa, že na Základnej škole
s materskou školou vo Vydranoch je

vypísané výberové konanie na funkciu
riaditeľa školy. Podala som svoju prihlášku
na výberové konanie a bola som úspešná.
Od 1. júla tohto roku ma pán starosta
vymenoval do funkcie a hneď som začala
pripravovať nový školský rok” – zdôrazňuje Poláková.
Prvoradým poslaním Základnej školy
s materskou školou vo Vydranoch je
kvalitný výchovno-vzdelávací proces,
ktorý je neoddeliteľne spätý s mimoškolskými aktivitami, personálnymi a materiálnymi podmienkami školy. Ich cieľom
je rozvíjanie a rozšírenie pozitív, ktoré
v práci školy prevládajú. Vyučovací proces
musí byť rôznorodý aby pomohol rozvíjať
schopnosti slabších ale aj vynikajúcich
žiakov. K tomu je potrebné využiť čo
najlepšie schopnosti kolektívu pedagógov
ale aj spoluprácu s nepedagogickými zamestnancami školy. „Dôležitá je podpora
a spolupráca so zriaďovateľom a obecným
zastupiteľstvom, s rodičmi, priateľmi
školy. Veľký význam kladieme na spoluprácu dvoch základných škôl obce
v oblasti výchovno-vzdelávacej aj mimoškolskej. Prioritou našej školy je dieťa
a preto cieľom je, aby sa škola stala atraktívnou pre žiakov, učiteľov, rodičov
aj širokú verejnosť, aby žiaci neodchádzali
do iných škôl, aby sa na svojej škole
cítili dobre a komfortne. Od tohto školského roka (2022/2023) sa zameriavame
na zvýšenie telesnej a športovej činnosti.
Rámcový učebný plán z predmetu telesná
a športová výchova sme rozšírili o 1 vyučovaciu hodinu viac týždenne. Na tejto

vyučovacej hodine sa žiaci 1.-2. ročníka
budú venovať osvojeniu základných stolnotenisových zručností nakoľko v obci
dlhé roky a veľmi úspešne funguje stolnotenisový klub. V rámci úzkej spolupráci
so športovou organizáciou budeme napomáhať k výchove budúcich talentov.
Ako mimoškolskú činnosť podporíme
aj miestnu športovú organizáciu karate,
čo našim žiakom ponúkneme ako záujmovú činnosť” – hovorí riaditeľka.
Chcú sa stať modernou európskou
školou s moderným vzdelávaním novými
metódami a formami. Vychovať dieťa
všestranne pripravené nielen po vedomostnej, ale aj po ľudskej stránke. S pedagogickým kolektívom už mala stretnutie, a posledný augustový týždeň vytvorili spoločný cieľ a zameranie školy. Chce
rozvíjať talent žiakov účasťou na súťažiach,
ktoré sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskými aktivitami zvýšiť úroveň školy v povedomí obce ale aj celého okresu.
„Od prvej chvíle pociťujem, že pán
starosta aj ostatní zamestnanci Obecného
úradu vo Vydranoch ma prijali a ubezpečili o vzájomnej spolupráci. Rada by
som vyzdvihla vynikajúcu spoluprácu
a profesionalitu pána starostu obce a dúfam, že naša spolupráca bude len prekvitať
v prospech všetkých našich žiakov” –
zdôraznila na záver rozhovoru Zuzana
Poláková. Dúfame, že bude mať možnosť
uskutočniť svoje plány v našej škole.
(sa)
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A Nemeshodosi Nagy Lakoma
Lezajlott az év legnagyobb eseménye
községünkben, véget érte a Nemeshodosi Nagy Lakoma. A rendezvényre látogatók között akadnak
elégedetlenkedők, ahogy mindig, de
a legtöbben mégis jól érezték magukat a rendezvényen. Erre képriportunk a legjobb példa a számos mosolygós arccal, önfeledt örömmel.
Író Tibor,
a Dunaszerdahelyi Járási Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal igazgatója
Fantasztikus
volt, nagyon
jól éreztem
magam. Szerintem maga
a program, a
fellépők, a szolgáltatások,
amelyek ott
voltak, kialakítottak egy
olyan lehetőséget, hogy az ember kulturálisan és gasztronómiailag is nagyon
jól tudta magát érezni. Ugyanúgy a
beszélgetések, találkozások szempontjából nagyon jó volt. Összegezve a rendezvényt minden szempontból csak
azt tudom mondani, hogy nekem elnyerte a tetszésemet, nagyon jól éreztem magam. Kiemelném a népzenei
fellépőket, Nagy Noémi fellépését és
Molnár Ferenc „Caramel” előadását,
amelyek szintén fantasztikusak voltak.
Merem állítani, hogy a járási rendezvények sorában a Nemeshodosi Nagy
Lakoma az első három legjobb között
foglal helyet.

képekben
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V y d r a n y, n a š a d ed i n a

Veľká Vydranská Hostina

7

A máme po najvýznamnej udalosti v našej obci, skončila sa Hostina vo Vydranoch. Medzi návštevníkmi sa samozrejme našli aj nespokojenci, tak ako vždy, ale väčšina si podujatie predsa len užila. Najlepším dôkazom je naša
obrazová reportáž s množstvom usmiatych tvárí a nefalšovanej radosti
Ivan Husár,
štátny tajomník pre šport
Na Hostine som po prvýkrát, tak isto ako aj vo Vydranoch, napriek tomu, že bývam v blízkosti,
v Tomášove. Podujatie sa mi veľmi páči, niečim je iné, ako klasické obecné oslavy v okolitých
dedinách. Je krajšie, príjemnejšie. Aby som bol úprimný som tu kvôli tomu, že dopoludnia
sme odovzdali do užívania novú stolnotenisovú halu. Ako štátny tajomník som to mal vedieť,
ale dozvedel som sa len nedávno, že miestni stolní tenisti sú sedemnásobnými majstrami Slovenska a dámske mužstvo hrá v extra lige, takže nie je vylúčené, že na jeseň prídem na niektorý
zo zápasov. Ale späť k Hostine: dal som si cigánsku pečienku a bola výborná. Veľmi sa mi
páčilo vystúpenie Cigánskych Diablov, a všetky jedlá, ktoré mi boli ponúknuté, boli vynikajúce.
Veľmi sa mi tu páči, ľudia sú príjemní a milí, nemám žiadnu zlú skúsenosť, s dojjazyčnosťou, napriek tomu, že
nehovorím po maďarsky. Na Žitnom ostrove žijem dvadsať rokov, a som veľmi spokojný.
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D ô l e ž i t é

Ö N K O R M Á N Y Z AT

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Az önkormányzat 2022. 08. 23-án megtartott
44. ülésének programja

Program 44. zasadnutia OcZ, konaného dňa
23. 08. 2022

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

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Javaslat Hodos község költségvetésének 2. módosítására
Kérelem a 2021-es és 2022-es ingatlanadó részletfizetésének
jóváhagyására ‒ AL Agroservis s.r.o.
Kérelem Hodos község vagyonának átruházására –
REC‒TEAM a.s.
Kérelem Hodos község tulajdonában lévő telekrész bérbeadására ‒ Packeta Slovakia kft.
Számlák jóváhagyása
Javaslat a tartalékalap pénzeszközeinek felhasználására
Javaslat a fejlesztési díj pénzeszközeinek felhasználására
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2022

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Návrh 2. úpravy rozpočtu Obce Vydrany
Žiadosť o schválenie splátkového kalendára vo veci zaplatenia
DZN za rok 2021 a 2022 ‒ AL Agroservis s.r.o.
7. Žiadosť o prevod objektov stavby do vlastníctva obce ‒
REC‒TEAM a.s.
8. Žiadosť o nájom pozemku ‒ Packeta Slovakia s.r.o.
9. Odsúhlasenie faktúr
10. Návrh na použitie rezervného fondu
11. Návrh na použitie poplatku za rozvoj
12. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do
Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, a do Rady školy pri ZŠ
s VJM Vydrany
13. Správa starostu obce
14. Iné aktuálne otázky – diskusia
15. Záver

G Y Ű J T J Ü K KÖ Z S É G Ü N K E M L É K E I T!
Amennyiben Önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
Segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!
• ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY •
júl 2022. július
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Varga Róbert (Hodos / Vydrany) & Litavská Klaudia (Modor / Modra)
• Krnáč Peter (Dunaszerdahely / Dunajská Streda) & Rácz Viktória (Hodos / Vydrany)
• Egri Árpád (Hodos / Vydrany) & Gombos Adrienn (Dunaszerdahely / Dunajská Streda)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ÚJSZÜLÖTTEK • NARODILI SA:
• Anna Varga (jún) – Varga Anna (június) 30. 06. 2022
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• Jozef Fegyveres st. (61) – id. Fegyveres József (61)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

In t er j ú

Augusztus
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K ön y v e s

HODOSI MARADTAM 107.
Peller (Balódi) Annamária 2005-ben
költözött el Hodosból, először Dunaszerdahelyre vitt az útja, majd Nagypakára, végül pedig Somorján telepedett le, ahol ma is él férjével. Két
gyermeke és egy egy éves unokája van.
Milyen gyakran jársz vissza Hodosba?
Igyekszem minden héten menni, mivel
nekem a testvéremen és édesanyámon
kívül nincs senkim, de anyu messze lakik, úgyhogy a testvéremmel, Palival tartom jobban a kapcsolatot. Illetve mi, a
tompotai gyerekek összetartó társaság
voltunk és vagyunk is.
Rendezvényekre is visszajársz, vagy
csak a rokonokhoz, barátokhoz?
A Tompotai Vigadalomra minden évben járunk, ki nem hagynám semmi
pénzért. Lakomára is megyünk, ha éppen úgy jön ki a lépés, hogy nem dolgozom. Most sajnos nem sikerült, viszont nagyon készültem rá. Jó ezekre a
rendezvényekre kimenni, nagyon sok
ismerőssel találkozom, akiket rég nem
láttam, tudunk egy jót beszélgetni, nosztalgiázni.

Peller (Balódi) Annamária

Mit szólsz a faluban történt változásokhoz?
Nagyot fejlődött a falu, de szerencsére
valahol ugyanaz maradt. Új iskola épült,
szép a temető, új házak, lakóházak épültek Sikabony felé, de a Tompota és az
Abony felé vezető rész még mindig
ugyanaz, mint régen volt.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

Jo Nesbø
HÓEMBER
Ezúttal a krimi – ezen belül is a skandináv krimi – kedvelőinek kínálok olvasnivalót. Jo Nesbo norvég író és zenész. Fiatal korában ígéretes labdarúgótehetségnek tartották, de ezt fel kellett adnia egy sérülés miatt. Regényíróként
főleg krimijeiről ismert. Könyveit már mintegy nyolcmillió példányban adták
el világszerte és negyven nyelvre fordították le. Regényeinek főszereplője
Harry Hole nyomozó az oslói rendőrség különc főtisztje az ősz elején névtelen
levelet kap Hóember aláírással. Amint lehull az első hó, titokzatos eltűnések,
bestiális gyilkosságok sora kezdődik a norvég fővárosban. Az áldozatok egytől-egyig családos nők, s az esetek riasztó hasonlóságot mutatnak évekkel ezelőtti eltűnési ügyekkel. A rendőrség sorozatgyilkosra gyanakszik, ugyanis az
elkövető különös nyomot hagy maga után: egy-egy hóember őrzi a tetthelyeket.
Akik szeretik ezt a műfajt, azoknak ez a könyv kihagyhatatlan. A könyvtárban több hasonló témájú könyv is található, szeretettel várom Önöket.
Sőt nagyon sok szlovák könyv is található a könyvtárban és remélem szlovákul
beszélő lakosaink kihasználják ezt a lehetőséget. Kellemes olvasást kívánok!

9
Visszaköltöznél?
A férjemmel már beszéltünk róla, évek
óta játszunk a gondolattal, hogy ha valahova elköltöznénk, akkor az Hodos
lenne. Most már több az időnk, a gyerekeket sem kell már nevelni, jó lenne
egy kis kert és ha házat vennék, biztosan
Hodosban.
Mi az, amire gyerekkorodból legszívesebben emlékszel?
Tompota, a gyerekek, Piri néni, aki már
nincs köztünk. Emlékszem az árvizekre
Tompotában, illetve a főúton, olyankor
mindig kint voltunk. Nyáron szinte vártuk. Az öregekre is jó szívvel emlékszem,
akik közül már csak Ilonka néni maradt,
az a közösség mindig helyet kap a szívemben. Már annyira ritka, hogy a gyereket nyugodtan kiengedhetjük az utcára
játszani. Ma már ezt nem lehet megtenni, régebben, a mi gyerekkorunkban
még lehetett. Vagy amikor bemész az
üzletbe és ismernek, nekem Somorján
ezek a dolgok hiányoznak.
Mennyire maradtál hodosi?
Próbálok nagyon hodosi maradni és remélem, hogy akikhez visszajárok, ők is
így gondolják. És remélem, hogy egyszer
újra hodosi lehetek majd.
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Vigadtak a Tompotai betyárok
Szórakozással mondtak köszönetet az utca időseinek törődésükért a Tompotai betyárok július
utolsó szombatján. Az immár hagyományos Tompotai Vigadalomra Balódi Pál udvarán került
sor, ahova hivatalos volt az utca
apraja-nagyja.
A délután a baráti találkozásokkal,
ölelkezésekkel és a poharak koccintásának zajával kezdődött, majd
mikor már mindenki megérkezett,
kezdetét vette a műsor. Elsőként a
betyárok mondtak köszönetet az
utca időseinek, akik gyermekkorukban gondoskodtak róluk,
mindegy volt ki kinek a gyereke.
Majd Nagy Noémi fellépése következett, utána cigányzene és DJ Bird
zenei aláfestése szórakoztatta a jelenlegi és volt tompotaiakat. Az est
fénypontja a magyarországi Bódi
Csabi fellépése volt, akivel a résztvevők örömmel fényképezkedtek.
A tompotai összetartó közösségről bármelyik utca példát vehetne,
hiszen ilyen jó barátok, mint a
Tompotai betyárok kevés helyen
akadnak.

ŠPORTOVÁ HALA PRE VYDRANSKÝ STOLNÝ TENIS
Pomocou podpory ministerstva školstva sa nám podarilo zrealizovať sľub
nášho starostu a zároveň veľký sen
našich sedemnásobných majstrov Slovenska v stolnom tenise. Výstavba
športovej haly vo Vydranoch bola
ukončená a hala bola 13. augusta
odovzdaná do užívania.
Športová hala pozostáva z dvoch hracích
plôch, každá o rozmeroch 12 x 7 metrov.
Hľadisko má tri rady sedenia, celkove
47 miest, kde budú môcť Vydrančania
fandiť svojim obľúbeným stolným tenistom. „Výstavba športovej haly sa zrealizovala za neľahkej situácie pre zastupiteľstvo. Ministerstvo školstva sa zaviazalo prefinancovať výstavbu, ale samospráva musela prispieť 50 percentným
podielom na financiáh. Hala je však

hotová a to je dôležité. Naši stlonotenisti
majú konečne dôstojný stánok na svoju
činnosť” – vyhlásil starosta Ladislav Balódi. Ministerstvo prispelo na realizáciu
sumou 109 tisíc eur. Samospráva sa
pripojila rovnakou sumou.
Na slávnostnom odovzdávaní a prestrihnutí pásky sa zúčastnili Starosta našej
obce Ladislav Balódi, predseda stolnotenisového klubu Jozef Kmeť, ako
aj štátny tajomník za šport Ivan Husár.
„Ďakujem za pozvanie. Veľmi milá
obec. Veľa zdaru pri obhajobe titulu a
mužsko ženské double spraví obec
nesmrteľnou” – povedal Husár po prestrihnutí pásky
Prezident klubu Jozef Kmeť vyjadril
svoju vďaku samospráve na čele so starostom za to, že vďaka športovej hale,
môžu tréningy a zápasy pokračovať ko-

nečne v kľudných a dôstojných podmienkach. „Naše tréningy už nezávisia
od harmonogramu programov kultúrneho domu, tu môžeme kedykoľvek
trénovať a vychovávať mladých stolných
tenistov a zadeliť svoj čas, tak ako nám
to vyhovuje. V minulosti sa neraz stalo,
že sme niektoré zápasy nemohli odohrať
na domácej pôde, lebo v kultúrnom
dome bolo na daný termín naplánované
nejaké podujatie a tak sme boli nútení
prenajať si halu v Bratislave, alebo v
Dunajskej Strede na odohratie zápasu.
Toto je však už minulosť” – vyjadril sa
Kmeť a doložil, že už počas tréningov
je možné rozmiestniť 4-6 stolov a pri
zápasoch môže súperenie prebiehať súčasne na dvoch stoloch.
Stavebné práce realizoval firma Bala
z Holíc, víťaz verejného obstarávania.
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TUDNI KELL LAZÍTANI
Mindenki életében elérkezik az idő,
mikor rájön, hogy nem minden a munka, élni is kell. Czucz Róbinál ez a pillanat tavaly érkezett el, ezért úgy határozott, az aktív pihenést választja. Most
már egy éve, hogy rendszeresen horgászik, s majdnem minden alkalommal
szép fogásokkal tér haza.
Tudni kell kikapcsolódni, elszakadni a
munkától, a világ zajától, Róbi ezért választotta a horgászatot, mint hobbit. „Kimegyek hajnalban a tóhoz, előkészítem,
bedobálom a botokat, leülök és nyugalom
van. Az a csend, annak szinte súlya van.
Általában egyedül járok, néha van kíséretem, vagy Romus barátom, vagy a lányom jön velem, de ott is találok barátokat,
ismerősöket” – meséli az újdonsült horgász,
aki általában Mihályfakolóniára és Csécsénypatonyba jár.
Róbi gyerekkorában annyit horgászott,
mint egy átlag falusi gyerek, parafadugóval,
egy darab damillal fogtak halat, amit
megsütöttek. Különösebben soha nem
kötötte le ez a tevékenység. A kollégáitól
azonban egyre többször hallotta, hogy a
halakról beszélnek és kedvet kapott. „Ők
beszéltek rá, aztán fogtam magam, kiváltottam az engedélyt, megvettem az első
horgászbotomat, aztán a másodikat, aztán
még kettőt, most pedig már öt van. De
az engedély alapján egyszerre csak két
botot használhatok” – meséli mosolyogva
Róbi, majd hozzáteszi, hogy ha nincs
kapás a horgászszövetség által engedélyezett
tavakon, akkor magántóra megy, ott pedig
mindig fog valamit. A hazahozott halat
természetesen meg kell fizetni, ám ha

Az amúr, amelyik nem adta könnyen magát

visszaengedi, ha csak az élmény miatt
horgászik, akkor nincs költség.
Előfordul, hogy hetente háromszor is
kimegy, van, hogy havonta csak kétszer.
Persze a kellemesen eltöltött időbe néha
bele-belerondít egy baleset. „Bedobtam a
botot és szinte azonnal kapásom volt.
Kihúztam, rajta a 115 centis, közel 10
kilós amúr. A horog beleakadt a szájába,
nem volt egyszerű kivenni, de ahogy próbáltam, egyet rándult a hal és a horog
már csontig is hatolt az ujjamba. Szerencsére Romus ott volt velem, gyorsan
elvágta a zsinórt és már mentünk is a készültségre horoggal a kezemben. Nevettek

Czucz Róbert archívumából

a kórházban, mert aznap már a harmadik
horgász voltam” – meséli nevetve. Persze
volt már nagyobb kapása is, 17 kilogrammos pontyot is fogott, de az ilyen
nagy példányokat vissza kell engedni.
Nem mindig a zsákmány a fontos, az út,
amíg eljut odáig, néha sokkal élvezetesebb.
Álma, hogy egy szép nagy harcsát fogjon,
legalább másfél métereset, az lenne számára
az igazi dicsőség. Meg persze megnyerni
egy nívós horgászversenyt, s talán az lenne
a legjobb, ha egy szép nagy harcsával
nyerne meg egy nívós horgászversenyt.
Szurkolunk Róbinak, hogy mindez sikerüljön neki.

SEGÍTSÉGET KAPTAK A CSALÁDOK
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász augusztus 11-én négy szociálisan hátrányos helyzetű családnak
nyújtott át higiéniai és tisztítószereket tartalmazó csomagot. Bugár
György karitászvezető elmondta, az
adományosztás célja az volt, hogy a

leginkább szükséget szenvedő, többgyermekes családokat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben megsegítsék. A kiválasztásában községünk
szociális ügyekért felelős munkatársa, Keszi Ildikó segített, így négy
család kapott segítséget.
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HODOSI FOCIŐSZ
Elkezdődött az őszi szezon, a hodosiak a
Dunaszerdahelyi járás VIII. ligájának A
csoportjában kezdték a mérkőzéseket.
Nem volt számukra zökkenőmentes a
kezdés, de igyekeznek felzárkózni. Ami
már biztos, hogy a csapat végre összeállt.
A tavalyi csapatösszeállításhoz képest rendesen megváltozott a hodosiak kerete. A gárdából távoztak: Olejník Jaroslav, Matus
Tibor, Reza Ghani Zadeh, Méri Zoltán,
Fajner Imrich, Both Máté, Vereknyei Jozef,
Badala Pavol, Edson Da Silva, Joslyn Eva
Kayembe, Kázmér Péter Áron, Lucas Eduardo Ramos, Ejiofor Abraham Okorie, Emmanuel Nweze Michael és Mathew Obinna
Okoro. Hodosban maradtak: Lakatos
Alex, Lakatos Patrik, Hodosi Patrik, Tóth
Štefan (Szami) és Laboda Imre. Sikerült néhány új játékost is leigazolni. A csapat most
így fest: Kozma Gábor, Juhos Gábor
(mindketten kapusok), Szabó Pavol, Dohorak René, Nagy Krisztián, Hodosi Nikolasz,
Juhos Krisztián (sportelnök), Szitás Márk
Július, Karácsony Róbert, Lakatos Alex,
Navratil Péter, Lakatos Patrik, Trhaj Stefan,
Csicsay Krisztián, Tóth Ladislav, Borbély
Péter és Laboda Imre.
EREDMÉNYEK:
1. forduló:
Hodos–Nagyudvarnok 0:3 – játék nélkül.

ŐSZI FOCIMENETREND

2022. 08. 28.
2022. 09. 04.
2022. 09. 11.
2022. 09. 18.
2022. 09. 25.
2022. 10. 02.
2022. 10. 09.
2022. 10. 15.
2022. 10. 22.
2022. 10. 30.
2022. 11. 05.
2022. 11. 13.
2023. 03. 12.
2023. 03. 19.
2023. 03. 26.

17.00
10.30
16.00
15.30
12.30
14.30
14.30
14.00
14.00
10.30
13.30
13.30
14.30
15.00
15.00

Sárosfa – Hodos
Hodos – Medve
Padány – Hodos
Hodos – Felbár
Csallóköznádasd – Hodos
Hodos szabadnapos
Nagyudvarnok – Hodos
Hodos – Csilizradvány
Csiliznyárad – Hodos
Hodos – Sárosfa
Medve – Hodos
Hodos – Padány
Felbár – Hodos
Hodos – Csallóköznádasd
Hodos szabadnapos

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
2. forduló:
Csilizradvány–Hodos 16:1 (8:1), g.: Zsoldos (6., 10., 12., 86.), Kulacs (15., 90.),
Hencz (17., 22., 53.), Karácsony (40.,), Németh (41.), Gaál (54., 81., 83.), Diószeghy
(74., 78.), ill. Laboda (18.).
3. forduló:
Hodos–Csiliznyárad 1:2 (0:1), g.: Tóth
(86.), ill. Vida (18.), Darnai (60.).

1. Csilizradvány
2. Felbár
3. Csallóköznádasd
4. Medve
5. Padány
6. Nagyudvarnok
7. Csiliznyárad
8. Hodos
9. Sárosfa

3
3
3
2
2
2
3
3
3

3
0
0
24:3
9
3
0
0
12:3
9
1
1
1
8:6
4
1
0
1
3:4
4
1
0
1
3:2
3
1
0
1
3:4
3
1
0
2
3:11
3
0
0
3
2:21
0
0
1
2
3:7
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Sárosfa csapatától 3 pontot levontak!

HODOS, A MI FALUNK − A hodosi önkormányzat információs havilapja. Kiadja: Hodos Községi Hivatal, 930 16 Vydrany č. 71,
tel./fax: 031/552 21 25. IČO: 00228788. Kiadásért felel Hodos község önkormányzata. Szerkesztő: Angyal Sándor. Fotóriporter:
Keszi Ildikó. Grafikai előkészítés: AlexGRAF. E-mail: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a Reproffset nyomda Dunaszerdahelyen.
Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09. ISSN 1339-293X. Megjelenik havonta.
Lapzárta minden hónap 20. napja. A hirdetések nyelvtani minőségéért a szerkesztőség nem vállal felelőséget és nem azonosul velük.
• VYDRANY, NAŠA DEDINA − Informačný mesačník obecného zastupiteľstva. Vydavateľ: Obecný úrad Vydrany, 930 16 Vydrany
č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. IČO: 00228788. Zodpovedný vydavateľ: Obecné zastupiteľstvo obce Vydrany. Redaktor: Sándor
Angyal. Fotoreportér: Ildikó Keszi. Grafická príprava: AlexGRAF. E-mail: ujsag.hodos@gmail.com. Tlač: Reproffset Dunajská Streda. Registračné
číslo: MK SR EV 3100/09. ISSN 1339-293X. Vychádza mesačne. Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci. Vydavateľ novín a redakcia
nezodpovedá za obsah a pravopis inzercií.

