Egyre csak nő a község

Épülnek a lakóházak, nő a lakosság száma és a fiatalok sem vándorolnak el

Hodos egyre nagyobb lesz, mind a lakott területek nagyságát, mind pedig a
lakosság számát tekintve, és ezzel egyre
nagyobb súlya lehet a Dunaszerdahelyi
járásban. Ezeket a tényeket a község
statisztikái, melyeket minden év első
napján elkészítenek, szintén alátámasztják. Nézzük most a számokat.
Míg 2014 év első napján a község lakosainak száma még nem érte el az 1600at, mert pontosan 1596 volt, addig ez év
első napján 1637-en élnek a községben.
Közben persze néhányan elköltöztek, de
többen érkeztek a távozók helyébe. Ez a
szám a tíz évvel ezelőtti, a 2005-ös lakossági számhoz mérten 215-el több. A hatvan év feletti lakosok száma 317, míg egy
évvel ezelőtt 299 volt. Csökkent a száma
a 18 év alattiaknak, hiszen idén 255 fiatalkorú lépett az új évbe, míg a tavalyi év
elején 287-et tartottak számon a községben. A nagykorúak pedig, akik esetleg fészekrakáson gondolkodnak, nem kell,
hogy elköltözzenek szülőfalujukból, hiszen míg tíz évvel ezelőtt csak 12 községi
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lakás volt a faluban, addig ma már 128
van, ami lehetőséget nyújt a fiatalok otthonteremtéséhez. S ha már az otthonteremtésnél tartunk, akkor nem mehetünk
el szó nélkül a gyarapodás, a gyermekvállalás és az oktatás mellett sem. A tavalyi
évben 11 újszülött látott napvilágot hodosiként, ami sajnos öttel kevesebb, mint
egy éve. Az óvodában viszont egyel keve-

sebb, azaz 41 gyermek készül az iskolai
évekre, ahol pontosan annyi diák tanul,
mint tavaly. Szám szerint 39.
Így lassan, de biztosan egyre nagyobb
lesz a község, egyre több lehetőség lesz a
fiatalok számára is, ami talán meggátolja
az urbanizálódást és megállítja a község
elöregedését. Hiszen a számok magukért
beszélnek.
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A lakosság száma január 1-én
Počet obyvateľov k 1. 1.

1422

1440

1453

1499

1536

1586

1637

A 60 év felettiek száma
Počet obyv. nad 60 r.

137

168

203

250

308

299

317

A 18 év alattiak száma
Počet obyv. do 18 r.

202

247

245

271

266

287

255

Lakások száma
Počet bytov

12

34

70

82

82

108

128

Óvodások száma
Počet detí v MŠ

29

35

36

38

40

42

41

Iskolások száma
Počet žiakov v ZŠ + ZŠsVJM

27

32

23

29

33

39

39

Az előző évben született
gyerekek száma
Počet narodených detí v
predch. kal. roku

13

8

13

10

6

16

11

Email: ujsag.hodos@gmail.com

Ön k or m á n y z at

2

2015

Hodos község Önkormányzata a következő bizottságokat hozta létre
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch zriadilo komisie
Pénzügyi és költségvetési bizottság
Komisia pre financie a rozpočet

Kulturális bizottság
Komisia pre rozvoj kultúry

Mandátum és választási bizottság
Mandátová a volebná komisia

Elnöke • predseda komisie
Győri Béla

Elnöke • predsedníčka komisie
Kálmán Katalin

Iskolai-, művelődési- és iúságügyi
bizottság • Komisia pre školstvo,
vzdelávanie a mládež

Építésügyi és községfejlesztési bizottság • Komisia pre výstavbu
a rozvoj obce

Elnöke • predseda komisie
Hodosi Csaba

Elnöke • predsedníčka komisie
Mgr. Domsitz Erika

Elnöke • predseda komisie
Gálﬀy György

Közrendvédelmi bizottság
Komisia pre ochranu verejného
poriadku

Szociális- és egészségügyi bizottság
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Sport és szabadidős tevékenységek
bizottsága • Komisia pre šport a voľnočasové pohybové aktivity

Elnöke • predsedníčka komisie
Szabó Hajnalka

Elnöke • predseda komisie
Bc. Hodossy Károly

Elnöke • predseda komisie
Szabó Ferenc

Elnöke • predsedníčka komisie
Posztós Mónika
Közérdekvédelmi bizottság
Komisia pre ochranu verejných
záujmov

Január
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Csemadok Közművelődési Díj Patócs Lajosnak
Múlt vasárnap, január 25-én Galántán
adták át a Csemadok díjakat a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Erre a rendezvényre hivatalos volt községünk
nagyra becsült polgára, Patócs Lajos
bácsi is, aki sokéves, a kultúrában folytatott tevékenységéért érdemelte ki a
Csemadok Közművelődési Díjat.
A rangos elismerést a Csemadok országos elnöke, Bárdos Gyula adta át Lajos
bácsinak. A következő szöveget Huszár
László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetének igazgatója írta, melyben felterjesztette Patócs Lajost a díjra.

Patócs Lajosnak Bárdos Gyula gratulál
Csemadok-felvétel

„Patócs Lajos 1926. december 5-én, Nemeshodos község közelében lévő Hodosi
Réten, tanyán született. Öregapjától
kapta első citeráját, amin hallás után tanulta meg a dallamokat. Már gyerekkorában a tanyasi emberek muzsikusa lett,
hiszen 12 éves korától hívták őt a tollfosztóba, születésnapokra és névnapokra citerázni. Hallás után tanulta meg a magyar
népdalokat a citerán játszani, és ezzel aktívan hozzájárult a csallóközi magyar népzene továbbéltetéséhez. A citerázás és a
magyar népdalok szeretete végigkísérte
nemcsak gyermekkorát, hanem fontos
szerepet kapott felnőtt, majd nyugdíjas
éveiben.
Patócs Lajos az 1970-es évektől a
Csemadok helyi szervezetének tagja,
majd elnöke lett, és a falu kulturális
életének szervezésében, lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. A hodosi
fiatalokat tanította citerázni, majd
1972-től napjainkig a hodosi citerazenekar vezetője. Az 1970-es években a
hagyományos citerázás művelője és oktatója volt (diatónikus hangolású citerán muzsikált, amelyen nyomófával
fogta le a húrokat), majd az 1980-as
évektől maga is megtanulta, és továbbadta a citerázást a kromatikus (második érintősorral ellátott) hangszeren is.
Ma is (nyolcvankilenc éves korában)
aktívan citerázik.

Patócs Lajos a régió és a népzenei mozgalom ismert paraszti muzsikusa, aktív
művelődésszervező egyénisége. A faluközösség hagyományos zenés összejövetelein
kívül számos alkalommal citerázott és
énekelt a citerazenekarral olyan hazai és
külföldi rendezvényeken, ahol szülőföldje
népzenei kultúrájának bemutatása volt a
cél. A hodosi citerásokkal a kezdetektől
fogva lelkes résztvevője volt a Tavaszi szél
vizet áraszt… és a Bíborpiros szép rózsa
elnevezésű országos népdalversenyeknek,
szervezője az Országos Citeratalálkozóknak. A csallóközi citerás zenei hagyományok megjelenítőjeként számos alkalommal szerepelt a gombaszögi Országos
Kulturális Ünnepségen a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozón és más kulturális
műsorokban.
Patócs Lajos egész élete folyamán fontosnak tartotta továbbadni a citerajáték
hagyományait a fiatalok számára, így
nemcsak saját közössége kultúrájának és
hagyományainak kiváló ismerője, hanem
annak tudatos továbbörökítője is. Citeraoktató tevékenysége során a falu fiataljainak, saját gyermekeinek és unokáinak is
megtanította a hangszer használatát, élete
során folyamatosan hozzájárult ahhoz,
hogy a citeramuzsika felzengett Hodos
község kulturális műsoraiban, és neki köszönheti szülőfaluja, hogy a hodosi citerazenekar 40 éve működik.”

Nem lazsáltak a hótolók
Szinte az egész országot megbénította a hétvégén lehullott hómennyiség. Községünket sem kímélte az
időjárás, amire szerencsére a mi munkásaink fel voltak
készülve, hiszen azonnal „harcolni” kezdtek a nagy
mennyiségű lehullott hóval. Szinte az egész hétvégén,
még vasárnap is, folyamamtosan takarították a község
útjait. A keddi újabb hóhullám sem érte őket váratlanul és ebéd után meg is kezdték az utak felszabadítását
a hó alól.

Iskola - Škola
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Magyar Tannyelvű Alapiskola
A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket, hogy az ünnepélyes beíratás az
1. évfolyamba a 2014/2015-es tanévre 2015. február 4-én 16.30-tól lesz a magyar tannyelvű alapiskola épületében.
Az iskolánkba beíratott kiselsősöket meglepetéscsomag várja.
Akik az ünnepélyes beiratkozáson bármilyen okból kifolyólag nem tudnak részt venni, azok gyermekeiket
2015. január 15-től február 13-ig 7.30 és 16.00 óra között az iskola igazgatóságán írathatják be.
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.
Az iskolánk kínálatai:

• Oktató–nevelő tevékenység az új oktatási program szerint
• Otthonos környezet, gyermekbarát légkör
• Differenciált bánásmód

• Kis csoportokban való foglalkozások

• Iskolai klub minden évfolyam számára 16,00 óráig

• Az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktatásban
• 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

Sok szeretettel várunk minden leendő kiselsőst és szüleiket!

Mgr. Suska Szilvia, az iskola igazgatónője

Základná škola Vydrany
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch oznamuje všetkým
rodičom, že slávnostný zápis do prvého ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať
4. februára 2015 o 16.30 hod. v budove slovenskej školy.
Pre zapísaných prváčikov bude pripravený balíček základných učebných pomôcok a aj milé prekvapenie.
Tí, ktorí sa nevedia zúčastniť slávnostného zápisu, môžu prísť zapísať svoje deti do školy
od 15. januára do 13. februára 2015, každý deň od 7.30 hod. do 16.00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
Naša škola ponúka:

-

vzdelávanie

podľa

vzdelávacieho programu,

nového

školského

- individuálny prístup k žiakom podľa ich

potrieb,

- školský klub detí pre všetky ročníky do
16.30 hod.,

- rozhlasovo-dramatický krúžok,

- krúžok výpočtovej techniky,

- vyučovanie anglického jazyka,

- školu bez stresu, pokojné, rodinné prostredie,

- triedu s novým školským nábytkom,

- krúžok anglického a ruského jazyka,
- krúžky podľa záujmov žiakov,

- využívanie interaktívnej tabule pri
vyučovaní,
-

využívanie

najmodernejších

a internetu pri vyučovaní

počítačov

Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!
Mgr. Erika Domsitzová

Január
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Óvodabál a hóesésben
Január 24-én Jótékonysági Óvodabált tartottunk a helyi
kultúrházban. Ezüst-fehér színekben pompázó, hópelyhekkel és világító hóemberekkel díszített teremmel vártunk a
szórakozni vágyó vendégeket. Évről évre sok munkát és
nagy hangsúlyt fektetünk a díszítés tematikájára, melyhez
idén az időjárás is segítségünkre volt, így hóesésben mulathattuk át az éjszakát.
A kisovisok javát szolgáló nemes cél ezen a téli éjszakán
is nagylelkű adakozásra buzdította a kedves vendégeket. Az
óvodánk alkalmazottai, szülők, nagyszülők, helyi intézmények, az önkormányzat, cégek csatlakoztak a közös ügyhöz,
példamutató hozzáállásukkal, értékes tomboladíjak felajánlásával bizonyítva, hogy az óvodások segítése mindannyiuk
számára fontos. A rendezvényen befolyt pénzösszegből
rugós hintákkal szeretnénk felszerelni óvodánk udvarát, valamint tanulmányi kirándulások és változatos, élményekben gazdag óvodai programok megvalósítását finanszírozzuk majd.
Köszönet illeti Stefankovics Bélát, i. Kohút Istvánt és a
Farkas testvéreket anyagi támogatásukért, Ing. Tóth And-

Az óvónők, a bál szervezői

A talpalávalót a Csavargók adták

Mindenki táncra perdült

„Sokan voltunk, de nem elegen...”

Az összes tombola gazdára talált

Pápai Ferenc fotó

rást, Iván Györgyöt, Márk Bélát és Straka Hajnalkát a második vacsora alapanyagának bebiztosításáért, Posztós Mónikát és a szakácsnőket az ízletes vacsora elkészítéséért, Rácz
Pétert és csapatát a színvonalas felszolgálásért, Pápai Ferencet a profi fotókért, a Csavargók zenekart a hangulatos zenéért és Szegi Ivetát a finom pogácsákért. Továbbá,
köszönjük a Hodosi Községi Hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a termet, valamint a tomboladíjak felajánlóinak nagylelkű hozzájárulását, és minden kedves
vendégnek megtisztelő jelenlétét. Sajnos a pedagógusok és
vendégeik többen képviseltették magukat, mint a szülők,
de reméljük, jövőre ez nem így lesz, hiszen többen többre
vagyunk képesek!
Gaál Adrianna

Értesítés - Ez történt
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É R T E S Í T É S
A HODOSI ÓVODA IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI
A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A GYERMEKEK
ÓVODÁBA VALÓ BEÍRATÁSA A 2015/2016-OS TANÉVRE
2015. FEBRUÁR 15-TŐL MÁRCIUS 15-IG TART.

Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes
képviselője által benyújtott kérvény alapján történik,
amely az óvoda igazgatóságán (az óvoda épületében)
igényelhető.

Óvodánk beállítottsága:
• pedagógiai munkánk a gyermekek iránti szereteten és bizalmon alapszik, de ugyanilyen fontos az érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, a gyermekközpontúság, a szülőkkel és gyermekekkel való nyitott
kommunikáció,
• mesékkel, versekkel, énekekkel, mozgással, tánccal és képzőművészettel
a kultúra és a művészetek iránti vonzalomra neveljük a gyermekeket,
megszerettetjük velük a természetet,
• a gyermekeket a könyv, az anyanyelv szeretetére neveljük, fejlesztjük
kommunikatív kompetenciájukat játékos formában államnyelven is,
• az érdekköri tevékenységek az óvodán a szülők igényei szerint folynak
• exkurziókon, bábszínházi előadásokon, kiállításokon veszünk részt,
óvodai akciókat szervezünk közösen a szülőkkel
• óvodásaink képzőművészeti alkotásaikkal évről évre kimagasló eredményeket érnek el, mind belföldi, mind nemzetközi rajzpályázatokon.

Egyéb információk:
• A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatója határoz.
• A felvételnél előnyben részesülnek: azok a gyermekek, akik betöltötték 5. életévüket, akik halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatásról, akiknek
mindkét szülője munkaviszonyban van, ill. azok a
gyermekek, akiknek állandó lakhelye Hodos.
• A tanév folyamán a gyermekek óvodába való felvétele csak akkor lehetséges, ha az óvoda kapacitása
megengedi, tehát nem telített a létszám! Éppen
ezért, kérjük, hogy abban az esetben is már most
(a kijelölt időpontban), írassák be gyermeküket az
óvodába, ha az óvodalátogatás megkezdése a tanévkezdés után (azaz 2015. okt. – 2016. jún.) esedékes.

MINDEN KEDVES SZÜLŐT ÉS LEENDŐ KISÓVODÁST SZERETETTEL VÁRUNK!

Évér ték
tékee l ő gy a l o g o s o k
Január 3-án, szombaton tartotta évzáró és egyben évértékelő ülését a
Hodus Túraklub a helyi Nyúgdíjasklub épületében. A klub elnöke,
Nagy Irma értékelte az elmúlt évet és
ecsetelte a 2015-ös évi terveket.
A több kisebb túra mellett nagy fontossággal bír a júliusban megrendezett I.
Barátság túra, melyet ezúttal Szlovéniába tettek meg. Irma szerint ez a túra
egy hosszabb, minden évben megismétlődő rendezvény első pontja volt.
„Ebben az évben szintén megszervezzük
majd a Barátság túrát, ám most júliusban nem Szlovéniába utazunk, hanem a
Balatont szeretnénk körbebiciklizni szlovéniai magyar barátainkkal” – ecsetelte
Irma a terveket. Mindezek mellett természetesen több kisebb útra is elindulnak majd, hiszen nem maradhat ki a
gyaloglás a nagyabonyi halastavakhoz,

vagy a bakai, illetve a patonyréti túra
sem. De ezeken kívül persze szerveznek
majd egyéb megmozdulásokat is. Mindazért pedig, hogy a klub működhet,

A múltról és a tervekről Nagy Irma beszélt

nagy köszönet illeti a támogatóikat és segítőiket, mint Csepi Györgyöt, Rácz Pétert, a Hodosi Községi Hivatalt,
Szilvássy Istvánt és Póda Pétert. Az ő segítségük nélkül talán egy lépést sem tehetnének.
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Az énekkar elmúlt éve
2014. december 27-én évértékelőt tartott a Csemadok
mellett működő „A megmaradásunkért“ kultúrcsoport.
Az évzárón részt vett Balódi
László falunk polgármestere
is, aki felszólalásában megköszönte azt az áldozatkész
munkát, melyet a kultúrcsoport az elmúlt évben elvégzett.
A kultúrcsoport nemcsak
községünk rendezvényein lépett fel, hanem a Felvidék
több településén is öregbítette falunk, Nemeshodos
hírnevét. Összesen 18 fellépésünk volt a 2014-es évben,
többek között Magyarországon, Szlovéniában és Romániában is. A kultúrcsoport
célja, hogy a jelenlegi globalizációs világban műsoraink,
fellépéseink hozzájáruljanak
magyarságunk megtartásá-

hoz. Így nem kis mértékben
hozzájárulhatunk
ahhoz,
hogy utat mutatunk a kárpát-medencei magyarságnak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kultúrcsoport tagjainak, hogy szabadidejüket
feláldozva járultak hozzá a
csoport zökkenőmentes működéséhez. Külön köszönet
jár a családtagoknak, férjek-

nek, feleségeknek, akik addig
otthon helyettesítették családtagjaikat, amíg a próbák
és fellépések tartottak, nem
beszélve falunk azon lakosairól, akik elkísérték a kultúrcsoportot szerepléseire és
jelenlétükkel hozzájárultak a
sikereinkhez.
Külön örömöt okoztak
számunkra a helyi református templomban adott fellépéseink, az I. világháború
100. évfordulójának alkal-

Csepi György értékelte az énekkar elmúlt évét

Lánglovagok és a tavalyi esztendő
Az új évben a helyi Önkéntes Tűzoltótestület január 10-én tartotta hagyományos évzáró taggyűlését. A terem
majdnem teljesen megtelt, hiszen az elmúlt év alatt szinte duplájára nőtt a
tagok száma. A jelenlévők között volt az
Önkéntes Tűzoltó Testület Járási Bizottságának megbízottja, Csomor József is,
valamint községünk polgármestere, Balódi László, a támogatók, barátok és bajtársak egyaránt. Az évzárót a szervezet
titkára Rampaskó Viktor nyitotta meg,
egyben köszönetét fejezte ki a támogatóknak, hiszen a csapat egész éves tevékenysége nem lehetett volna olyan
sikeres a segítségük nélkül. A továbbiakban Szabó Lajos parancsnok ismertette
az elmúlt év eseményeit, úgymint a versenyeken való sikeres helytállást, a szélsőséges időjárás okozta esőzések
alkalmával nyújtott segítséget, a gyermekeknek tartott bemutatókat, illetve a
kulturális rendezvényeken való segítséget és részvételt. A mozgalmas 2014-es
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év befejeztével, az új évet sem képzelik
el másként, hiszen tervben van a versenycsapat bővítése, a gyermekekkel való
foglalkozás, a szertár felépítése és egy
tűzoltóautó beszerzése is pályázat útján.
Végezetül Szabó Ferenc, a szervezet elnöke köszöntötte az új tagokat, akiknek

Tűzoltóvezetőség az évzárón

mából, valamint a Karácsony
esti összeállításunk előadása,
mellyel hozzájárulhattunk az
ünnep meghitt hangulatához.
Ami a 2015. évi terveinket
illeti, szeretnénk kiszélesíteni
és színesíteni a fellépéseinket.
Meghívást kaptunk Szerbiába és Horvátországba is, de
természetesen falunk rendezvényein is szeretnénk aktívan
részt venni.
Csepi György

Varga Ildikó felvétele

átnyújtotta tagsági igazolványaikat.
Elmondta, hogy a szervezetnek van még
egy nagyon fontos feladata, mégpedig a
megelőzés. Ami annyit jelent, hogy a lakóházak meglátogatásával, a lakók tájékoztatásával segíteni kell, hogy a
tűzesetek továbbra is elkerülhetőek legyenek.
(vi)

Varga Ildikó felvétele

Ön k or m á n y z at
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2015

Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2015. 01. 12-én megtartott
2. ülésének programja

Program 2. zasadnutia OcZ, konaného dňa
12. 01. 2015

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a
javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Lakosunk, Bahorecz Erika felszólalása
6. Hodos község önkormányzati üléseinek naptári ütemterve
a 2015-ös évre
7. Hodos község statútuma 2. számú függelékének jóváhagyása
8. Hodos község gazdasági és szociális fejlesztési programja
2014–2020-ra szóló jóváhagyása
9. Hitel és dotáció nyújtására irányuló kérelem a 12 lakásegységű községi bérház megvételére
10. Hitel és dotáció nyújtására irányuló kérelem az 5x4 lakásegységű községi bérház megvételére
11. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• Fizetési meghagyás a Dunai Magisztrál Kistérség polgári
társulás tagsági díjára
• Farkas Béla, Hodos – községi hivatal épülete tetőzetének
rekonstrukciója
• Rácz Mihály, Hodos – közvilágítás javítása
• GARANT PLUS – DDD s.r.o, Diósförgepatony – deratizációs munkák az 520, 521, 522-es községi bérházakban
• SOUTHERM kft, DSz – szennyvízvezeték kitisztítása
a 510-es számú községi bérházban
12. A község főellenőrének munkaterve a 2015-ös év első
félévére
13. Polgármester beszámolója
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. Vystúpenie obyvateľky obce, pani Eriky Bahoreczovej
6. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ v roku 2015
7. Schválenie zmeny Štatútu obce Vydrany zo dňa
28. 9. 2010 formou dodatku č. 2
8. Schválenie PHSR 2014-2020
9. Žiadosť o poskytnutie úveru a dotácie na kúpu NBD –
12 b.j.
10. Žiadosť o poskytnutie úveru a dotácie na kúpu NBD –
5x4 b.j.
11. Odsúhlasenie faktúr:
• Platobný výmer na členský príspevok pre člena Občianskeho združenia Mikroregión Dunajská Magistrála
• Vojtech Farkas, Vydrany – rekonštrukcia strechy obecného
úradu
• Michal Rácz, Vydrany – oprava verejného osvetlenia
• GARANT PLUS – DDD s.r.o, Orechová Potôň – deratizačné práce v nájomných bytových domoch č. 520, 521,
522
• SOUTHERM, s.r.o DS – prečistenie kanalizácie v nájomnom bytovom dome obce č. 510
12. Plán práce hlavného kontrolóra obce Vydrany na 1. polrok 2015
13. Správa starostu obce
14. Iné aktuálne otázky – diskusia
15. Záver

O Z N Á M E N I E
RIADITEĽSTVO MATERSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
VO VYDRANOCH OZNAMUJE VÁŽENÝM RODIČOM, ŽE TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ
ROK 2015/2016 JE OD 15. FEBRUÁRA DO 15. MARCA 2015.
Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú
si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ (v budove MŠ).
Základné všeobecné informácie:
• O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ MŠ.
• Prednostne sa do MŠ prijímajú: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky, deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní a deti, ktoré majú trvalé bydlisko vo Vydranoch.
• V priebehu školského roka sa do MŠ prijímajú deti len vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita! Preto žiadame rodičov, aby
svoje deti do MŠ zapísali už teraz (v danom termíne), aj v tom prípade, ak dieťa MŠ začne navštevovať len po začiatku
školského roka (t.j. okt. 2015 – jún 2016).
VŠETKÝCH MILÝCH RODIČOV A BUDÚCICH ŠKÔLKÁROV SRDEČNE OČAKÁVAME!

Interjú - Grafológia

Január
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Hod osi ma ra dtam X X.

mert gyarapodik a falu, egyre több a
lakos. A falunak ez jó, mert nő a község.

Már lassan húsz évvel ezelőtt a szerelem, a házasság szakította el szülőfalujától Keszi Ferencet. Megnősült és
Nagymagyarra költözött, mivel ott
volt lakásuk és azóta is ott laknak.
Egy tizenhat éves fiú és egy tizenhárom éves lány édesapja.

Ha a kilencvenes években is épülnek
bérlakások, akkor is elköltözöl?
• Akkor Somorjára mentem dolgozni,
tehát előnyösebb volt Nagymagyarra
költözni. Jelenleg Pozsonyban dolgozom, tehát még mindig közelebb van
onnan járni. Hodosból messze lenne.

Milyen gyakran látogatsz haza?
• Minden hétvégén megállok otthon,
sőt, ha van erre utam hétköznap, akkor
természetesen meglátogatom a családot.
Itt él az édesanyám és a húgom is, szóval
van miért jönnöm és ha tehetem, jövök
is.

megmozdulás pedig általában akkor zajlik, amikor nem vagyok itt.

Visszahúz a szíved a szülőfaludba?
• Vissza, de sajnos a munka miatt nem
tudok visszajönni. De megfordult már
a fejemben, esetleg Dunaszerdahelyre
visszaköltöznék, hogy közelebb legyek
a családomhoz, de a munka miatt nem
lenne előnyös most változtatni.

A faluban zajló rendezvényekre kijársz? Milyennek tartod őket?
• Most voltunk a Lakomán, ami nagyon tetszett. Nagyon jó színvonalú
akció volt és meg is lepett, hogy ilyen
akciók is vannak errefelé. Egyéb rendezvényekre nem járok, hiszen az Anyák
napja nem nekem való, a többi falusi

Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években? Miben változott?
• Nagyon meg vagyok lepődve, bár anynyira nem látok bele a dolgokba. Csak
azt veszem észre, ami így szemmel látható. Például a focipályán felépültek a
lelátók, a bérlakások is épülnek szépen.
Amire valószínűleg azért is van szükség,

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Mindenképpen. Ha megkérdezik,
honnan vagyok, nem Nagymagyart
mondom, hanem Hodost. Aztán esetleg elmondom, hogy hol lakom, de az
első, amit minden alkalommal mondok, hogy Hodosból származom.

Keszi Ferenc

A grafológiáról mindenkinek I.

Rácz Szabina rovata

Rácz Szabina állandó munkája mellett 2013-ban a komáromi Grafológiai Oktatási Központ hallgatójaként
Komáromban szerzett grafológusi oklevelet. Szakdolgozatában a párkapcsolati összefüggéseket, összeillőséget kutatta egy kedves házaspár kézírásában. Hodosban találta meg a szerelmet, ahol két évet éltek férjével, aki helyi vállalkozó, majd Dunaszerdahelyre költöztek. Négy évvel ezelőtt visszaköltöztek Hodosba,
ahol két lányukkal élnek. Szabina a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán hivatalnokként dolgozik. Ebben az évben, minden hónapban egy-egy rövid írással próbálja majd megismertetni az olvasókat a grafológia világával, így talán többet megtudhatunk majd erről a méltatlanul mellőzött
tudományágról.

Mint oly sok más tudományágnak, a grafológiának
sem ismerjük pontosan az eredetét. Tulajdonképpen nem
nevezhető túl réginek, hiszen
az ezzel foglalkozó könyvek az
1600-as évek elején jelentek
meg először, de a jellem és a
kézírás közötti kapcsolatot
már az ókorban is vizsgálták.
Egy biztos: amióta az ember
vésővel, később ceruzával nyomokat volt képes hagyni különböző anyagokon, mindig
voltak, akik miközben ezeket
a nyomokat nézegették, azt is
találgatták, vajon milyen
ember hagyta ott azokat az

írásjeleket, vagy éppen ezek
furcsasága felett elmélkedett.
A grafológia a személyiség
megismerésének egyik legrégibb módszere. Már több,
mint három éve én is közelebbi kapcsolatba kerültem a
megismerésnek ezzel a módszerével. Bizonyára sokan vannak, akik e tudományágról
még nem hallottak, illetve
akik hallottak is, nem tudják,
valójában mit is rejt magában
a szó, „grafológia”. Ez egy
görög eredetű szó, a grafo
(írás), valamint a logosz (tudomány) szavak összetételéből
keletkezett, jelentése: írással

foglalkozó
tudományág.
A grafológus a személyiséggel
foglalkozik. Feltárja a lélek tudatos és tudatalatti rétegeit, és
ezek segítségével pontos képet
alkot az író személyről, vagyis
a duktorról.
A mindennapokban segítheti a személy magán- és társadalmi életét:
• Tanácsot adhat a párkapcsolat jobb működése érdekében.
• Megállapítja, hogy a munkakör betöltésére alkalmas-e
a személy.
• Oktató-nevelő munkában
a tanulási zavarok, írászavarok
problémáinak okáról informá-

lódhatunk, kimutathatók a labilitás és szorongás zavarai is.
• Az igazságszolgáltatásban
a bűncselekmények feltárását
segíti.
Mindehhez nélkülözhetetlen a kézírás. A vizsgált személynek A4-es méretű sima
papírlapra egy oldalnyi spontán, nem másolt, nem diktált,
szöveget kell írnia megszólítással, dátummal és aláírással ellátva. Ez lehetőleg golyóstollal
írt folyamatos szöveg legyen.
A következő cikkben olvashatnak arról, milyen tulajdonságok rejtőznek a kézírásunkban.

H A s z n o s
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A községi hivatal fogadóórái:
Stránkové hodiny na Obecnom úrade:
• Pondelok/Hétfő
• Utorok/Kedd
• Streda/Szerda
• Štvrtok/Csütörtök
• Piatok/Péntek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 15.30
13.00 - 15.30
13.00 - 17.00

2015

Falusi könyvtár a községi hivatal épületében
Obecná knižnica v budove Obecného úradu
Könyvtárvezető/Vedúca knižnice:
Czucz Etka
Nyitvatartás/Návštevné hodiny:
Szerda/Streda 16.00 - 18.00

Telefon: 031 552 21 25
Fax: 031 552 21 25
Email: ocu@vydrany.sk

A műanyaghulladék elszállításának időpontjait a 2015-ös évben
Termíny odvozu plastu z obce v roku 2015

Január/Január: 15
Február/Február: 12
Március/Marec: 12
Április/Apríl: 9
Május/Máj: 14
Június/Jún: 11

Július/Júl: 9
Augusztus/August: 13
Szeptember/September: 10
Október/Október: 8
November/November: 12
December/December: 10

Kommunális hulladék elszállítása
a 2015-ös évben:
Első elszállítás: 2015. január 6-án,
kedden történt meg. Ezt a dátumot
követően az elszállítás minden második héten, kedden történik.

Gyűjtjük:
Üdítős PET flakonokat; samponos, mosószeres PE, PP flakonokat; csomagoló
fóliát (nem agrofóliát reklámtáskákat, zsugorfóliát); törött kertészeti ládákat,
kerti bútorokat, kanisztereket; alumínium sörös és üdítős dobozokat, fém konzervdobozokat; tetrapack csomagolást (tejes, dzsuszos dobozokat).
Nem gyűjtjük:
Salátás dobozokat; joghurtos, vajas, margarinos dobozokat; tojástartókat, ételhordó dobozokat, műanyag poharakat, tányérokat; agrofóliát; polisztirént; motorolajos kanistereket, vegy- szeres flakonokat.

Odvoz tuhého komunálneho odpadu v roku 2015:

Fontos!
Kérjük az üdítős PET flakonok kupakját lecsavarni, majd a flakont laposra
gyúrni és így helyezni a gyűjtőzsákba, valamint megvárni, míg a gyűjtőzsák
megtelik! Ez a művelet nagyban csökkenti a szelektálás költségeit.

Prvý odvoz: 06.01.2015, utorok. Po
tomto dátume sa odvoz uskutoční
každý druhý týždeň v utorok.

Dávajte:
PET fľaše nealkoholických nápojov; flakóny PE, PP od aviváži, pracích prostriedkov, šampónov; Baliace fólie a iné obaly stlačené; rozbité plastové debny;
kanistry; plechovky od piva a nealkoholických nápojov; krabice tetrapack od
mlieka a džúsov.

ANYAKÖNYVI HÍREK •
SPRÁVY Z MATRIKY
2014. december

Nedávajte:
Krabice od šalátov; krabice od jogurtov, margarínov; plastové poháre a taniere;
krabice od jedál; agrofóliu; fľaše od motorových olejov.
Neprehliadnite!
Prosíme odstrániť vrchnák PET fliaš, následne ich rozšliapať a v takomto tvare
vložiť do vreca.

ELHUNYT • ROZLÚČILI SME
SA:
• Pongrácz Ilona, született Pongrácz
(72)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme
úprimnú sústrasť nad stratou ich
blízkych.

Január
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Az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozták

A képviselők és a szülők egy csoportja

HODOS – A 2015/2016-os tanévben iskolát kezdő elsősök beíratása volt a témája
annak a szülői összejövetelnek, amelyen a
HÍD párt két parlamenti képviselője, jelesül Solymos László és Csicsai Gábor is
részt vett a helyi óvoda épületében.
Az egybegyűlteket Balódi László polgármester köszöntötte. A vendégek hangsúlyozták az
anyanyelven történő tanulás fontosságát, illetve az anyanyelvi iskola szerepét a gyermek
tudásának gyarapításában, személyiségének
fejlesztésében. Az idegen nyelvek elsajátítását
is az anyanyelv minél jobb ismerete alapozza
meg. A politikusok továbbá elmondták: képviselőtársaikkal együtt számos helyen kezdeményeznek találkozókat ezekben a

Obec sa čoraz viac rozrastá
Vydrany budú čím ďalej, tým väčšie – či sa
to už týka veľkosti osídlenej plochy, ale aj
z hľadiska počtu obyvateľov. Tieto fakty
potvrdzujú obecné štatistiky, ktoré sa pravidelne vykazujú k prvému dňu každého roka.
Tak sa teda teraz pozrime na čísla.
Pokiaľ k 1. januáru 2014 počet obyvateľov
obce ešte nedosiahol počet 1600 (bolo nás
presne 1596), po prvom dni tohto roka v
obci žije už 1637 na trvalý pobyt prihlásených občanov. Pochopiteľne, medzičasom
sa niekoľko ľudí odsťahovalo, ale počet tých,
ktorí ich nahradili, je vyšší – napríklad v porovnaní s rokom 2005 sa počet obyvateľov
obce zvýšil o 215 osôb.
Počet občanov starších ako 60 rokov bol
pri vstupe do nového roka 317, pokiaľ ešte
vlani ich bolo 299. Klesol však počet
Vydrančanov mladších ako 18 rokov – minulý rok ich bolo v obci 287, tento rok ich
registrujeme 255. Tí dospelí, ktorí výhľadovo premýšľajú nad založením si rodiny sa

Varga Ildikó felvétele
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F E L S Z Ó L Í T Á S
A Nyugat-szlovákiai Villanyművek
a 251/2012-es Tt. származó törvény, § 11, 1 bekezdése alapján felszólítja az ingatlanok tulajdonosait
(kezelőit), bérlőit, amelyeken szabadvezetékes hálózat, ill. föld alatti
vezeték található, a fák gallyazására.
A magasra törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos üzemeltetését, és balesetveszélyt is
okozhatnak.
A gallyazás, valamint a gallyak felhasználása az ingatlan
tulajdonosának,
ill.
kezelőjének a feladata. A fák gallyazása a vegetációs időszakban is realizálható, április 1-től szeptember
30-ig, a fakivágás viszont a vegetációs időszakon kívül.
Amennyiben szükséges, a vezeték
feszültség-mentesítését a gallyazás,
ill. a fakivágás előtt minimum 25
nappal lehet kérni a villanyműveknél a következő telefonszámon:
031/557 32 43 (Ing. Loránt Burián).

napokban, hogy megkönnyítsék a szülők
döntését a legjobb iskolák kiválasztásában.
Téves az a vélemény – hangzott el –, mely szerint a kisiskolák nem tudják kellő színvonalon oktatni-nevelni a vidéki gyermekeket. A
kisiskolák megtartása, illetve a bennük zajló
oktató-nevelő munka színvonalának emelése
nagyon fontos érdeke a dél-szlovákiai magyarok közösségeinek.
A HÍD politikusai szerdán este Madban vesznek részt lakossági fórumon, az elmúlt napokban
Nádszegen,
Nagyszarván,
Vámosfalun folytattak szívélyes beszélgetéseV Ý Z V A
ket az óvódáskorú gyermekek szüleivel.
Forrás: www.parameter.sk/(l) Západoslovenská distribučná, a.s.,
ako poverený správca elektrických
2015. január 21.
sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č.
však z rodnej obce sťahovať už nemusia, lebo 251/2012 Z.z., § 11 odst. 1o enerkeď pred desiatimi rokmi bolo v obci k di- getike a o zmene niektorých zákospozícii iba 12 obecných bytov, odvtedy ich nov v znení neskorších predpisov
počet stúpol na 128, čo ponúka šancu najmä vyzýva všetkých vlastníkov, nájommladým nájsť si doma vlastné rodinné cov alebo správcov (ďalej len vlastník) nehnuteľností, na ktorých sa
hniezdo.
No a ak sme už pri číslach, nemôžeme nachádzajú nadzemné i podzemné
prejsť bez povšimnutia ani okolo našich detí elektrické vedenia v správe Zápaa ich vzdelávania. V uplynulom roku 11 no- doslovenskej distribučnej, a.s. na
vorodencov uzrelo svetlo sveta ako Vydran- odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, ktoré ohrozujú
čania, čo je bohužiaľ o päť menej ako rok
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prepredtým. Skutočnosťou je, že v škôlke sa ich
vádzky vedení distribučnej sústavy
„nazberalo“ o jedného menej, čo znamená, a to v rozsahu podľa § 43 zák.č.
že na vstup na základnú školu sa tu pripra- 251/2012 Z.z. v platnom znení.
vuje 41 detí – v súčasnosti do nej chodí rovOrezy drevín je možné realizovať
naký počet ako rok predtým, konkrétne ju vo vegetačnom období od 01.04. –
navštevuje 39 žiakov.
30.09. Výrub drevín je možné vykoZ tohto všetkého jasne vyplýva, že obec sa návať mimo vegetačného obdobia.
pomaly ale iste stáva čoraz väčšou, otvára sa
O nevyhnutné vypnutie vedenia
v nej čoraz viac možností aj pre mladých z bezpečnostných dôvodov pre pría dúfame, že aj s pomocou urbanizácie sa pad výrubu a orezu porastov je
starnutie obce zastaví. Lebo čísla hovoria nutné požiadať v lehote min. 25 dní
pred plánovanou realizáciou prác na
samé za seba.
tel.č. 031/557 32 43 (Ing. Loránt
Burián).
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Megkezdték a felkészülést
Már január 9-én elkezdődött a felkészülés a tavaszi idényre a hodosi futballpályán. Hosszú volt a pihenés, így
hamarabb kezdődtek az edzések. Több
hazai játékost várnak főleg az utánpótláscsapatokba, de vendégfocistákat is
kipróbáltak már.
„Ugye az őszi idényt november 15-én befejeztük és azóta nem volt edzés, mindenki pihent és pontosan ezért kezdtük
ilyen korán. Heti három alkalommal
vannak edzések, kedden, szerdán és pénteken este fél hétkor, hogy munka után is
ide tudjanak érni a játékosok. Vasárnap
tartjuk a mérkőzéseket általában, de előfordul, hogy két meccset is játszunk egy
hétvégén. Ezek időpontja és helyszíne
hétről hétre változik, hiszen az időjárás
kiszámíthatatlansága miatt sokszor kell
igénybe venni a dunaszerdahelyi műfüves
pályákat” – meséli Győri Zsolt, edző. Szeretné bevezetni, mert a többi faluból is
volna rá igény, hogy a szerdai edzés helyett is inkább mérkőzéseket játszanának.
Ott ugyanúgy gyakorolnának, edzenének
a játékosok. „Azt szeretném még, mint
eddig is, hogy a hazai játékosokat megtartsuk és minél többen játszanak a csapatban hodosiak, hiszen az, hogy
megnyertük a tavalyi bajnokságot, sok
hazai focista érdeme is” – magyarázza
Zsolti. A csapatból egyelőre senki sem jelezte, hogy el akarna menni, de még
bármi megtörténhet, mert az ilyen hosszú
pihenési időszakban történik meg leghamarabb, hogy vándorolnak a játékosok.
„Van három olyan játékos, akiket kipróbáltunk már, meglátjuk, hogy mi lesz a
sorsuk. Azt tudni kell, hogy ezek külföldi
játékosok és nagyon jól bánnak a labdával” – közli az edző.
Több a kiadás
Azt azért tudni kell, hogy az 5. liga több
pénzt emészt fel, amit elő kell teremteni,
ha elfogy, pótolni kell. A hodosi csapatnak a legjobban a szponzor hiányzik.

„Sajnos irigylésre méltó a szomszéd faluban az összefogás, ahol két nagy vállalkozó is teljesen a szívén viseli a foci sorsát.
Nálunk is vannak persze támogatók,
akiknek természetesen hatalmas köszönet
jár, de az 5. liga sokkal több anyagi forrást
igényel és sokkal több pénzt emészt fel,
mint azt gondoltuk volna. Szerényen, de
működünk” – mondja Zsolti. A falu és a
kisebb szponzorok sokat segítenek a
klubnak, de sajnos minden lefelé megy,
nem csak az életszínvonal, de a foci is. A
játékosok pedig focizni akarnának, de hiányzik a motiváció.

2014
azonban nem tudnak két iúsági csapatot
összehozni, csak egyet,akkor az idény elején a sportszövetségnek le kell tenniük
3500 eurót. „Havonta elmegy a két iúsági csapatra 250 euró, vagy pedig hirtelen elővenni azt a 3500 eurót, nem
mindegy. Inkább működtetjük a két csapatot, mert még mindig jobban megéri.
Sajnos az utazást is sokszor nehezen tudjuk megoldani egy-egy mérkőzésre, mert
legtöbbször a játékosok mennek saját autóikkal” – sorolja Zsolti. Minden mérkőzést kamerára kell rögzíteniük és egy
hónapig archiválni a felvételeket, hogyha
valami történik, lehessen visszanézni a
meccset. De a kamera-problémát sem
volt egyszerű megoldani. Profi videósok

Még bokáig érő hóban is zajlik a felkészülés

Feltételek és megszorítások
Vannak feltételei annak, hogy felkerültek
a fiúk az 5. ligába. Két iúsági csapatot
kell működtetniük, egy „dorastot”, vagyis
egy U-19-eset és utána U-12,13,14, az
már választható. Amelyiket össze tudják
szedni. „Ezért szoros a kapcsolatunk a
DAC csapatával és aláírtunk egy szerződést, hogy a DAC-ba a várkonyi csapat
után a Hodos a másik felvevőklub. Erre
sajnos rá voltunk szorulva, ugyanis az ifjúsági csapatot, az U-19-et 11 játékossal
segítik és az U-13-hoz pedig 7-8 játékost
adnak. Az a baj, hogy a hazai gyerekek
nem akarnak focizni, nem érdekli őket,
akit pedig érdekel, elmegy máshova.
Ezzel pedig nem tudunk mit tenni” –
magyarázza a problémákat az edző. Ha

sokat kérnek egy-egy ilyen felvételért.
Egyszer-egyszer kértek kölcsön kamerát,
de utoljára már nem tudtak adni nekik,
úgyhogy az egyik szponzor, Csomor Vilmos vett egy készüléket. Itt most már
csak az a baj, hogy nincs ember, aki a
mérkőzéseken azt kezelje.
A helyzet nem reménytelen, bár a fény
még nem látszik az alagút végén. Hiányoznak a rendezvények, hiszen a Sportbált már harmadik éve nem tudták
megrendezni. Az pedig jó bevételi forrás
lenne, hiszen ott is tudnának szponzori
pénzeket szerezni. A falunapon most már
olyan szankciók vannak, hogy csak kaszszagéppel lehet árusítani az árut, kasszagépük pedig nincs. Szóval nem egyszerű
a hodosi foci helyzete, de ők nem adják
fel, tovább közdenek.
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