Május elseje, a halászlé ünnepe
Tavaly kezdődött, vagyis már rég kezdődött, de
2012-ben élesztette újjá néhány lelkes önkéntes a
május elsejei felvonulást. Azt mondták, hagyományt szeret- nének teremteni. S mint olyan, a hagyomány nem egyszeri alkalomra szól, de
folyamatos megrendezésre áhítozik. Pontosan
ezért ebben az évben is útjára indult a lelkes alakulat reggel kilenckor a községháza előtti parkolóból.

Egy emberként állították a majusfát az Állj meg vándor vendéglő előtt

Mintegy harmincfős társaság
indult útnak, hogy elkísérjék
a májusfát az őt megillető
helyre. Majdnem két órán át
járták körbe a községet, hogy
mindenkinek megmutassák a
szépen feldíszített elsejei
szimbólumot. Valamivel tizenegy óra előtt a falu központjában, az Állj meg
vándor vendéglő előtt állították fel a májusfát a felvonulók és az önkéntes tűzoltók
szinte egy emberként.
Ekkor vette kezdetét aztán
a már szintén hagyománnyá
vált
halászléfőző-verseny,
mely a vendéglő udvarán került megrendezésre. A megmérettetésen hat csapat vett
részt, akik a legjobb tudásuk

szerint készítették az ételt,
hogy meggyőzzék a zsűrit, az
ő általuk készített halászlé a
legfinomabb. Az ítészek csapatát Balódi László, községünk polgármestere, Rácz
Péter, a vendéglő tulajdonosa
és Vladislav Kmeť, a Csalló-

köz hetilap riportere alkották.
Egybehangzó véleményük szerint a legjobb halászlét a helyi
asztaliteniszezők csapata főzte,
élükön Kardos Aladárral.
A szomszédos udvarban, a
község által nemrégiben megvásárolt ház udvarán is „állt a

bál”, hiszen néhány lelkes, pionír-ruhába öltözött asszonyság frissen sült lángossal
kínálta az odatévedőket. Közben a bográcsban birkagulyás
illatozott. A jó hangulatról
pedig maguk a résztvevők
gondoskodtak, akik vendégül
láttak bárkit, aki az udvarukba tévedt. A rendezvényre
látogató Csicsai Gábor és
Nagy József parlamenti képviselők is meghívást kaptak az
ínyencségek megkóstolására,
s ők szívesen fogadták a szíves
invitálást. Néhány szó erejéig
pedig közvetlenül el is beszélgettek a helyiekkel.
A rendezvény jó hangulatban telt, mi pedig biztosak lehetünk abban, hogy nem ez
volt az utolsó május elseje,
amit megünnepeltünk, hiszen
egy jó hangulatú rendezvényhez nem kell más, csak egy jó
csapat, aki megszervezi, majd
kivitelezi, és a lelkes közönség,
akik élvezik azt.
További képek a 10. oldalon!

Az éneklő pionírok biciklin érkeztek
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Az alakulóban lévő új szlovákiai magyar párt

in du
lna a me
gyei választásokon
dulna
megyei
választ ásokon
Újabb magyar párt szerveződik Szlovákiában, amely indulni kíván az őszi megyei
választásokon – közli az Új
Szó.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) kezdeményezői egyelőre a bejegyzéshez szükséges 10 ezer
aláírást gyűjtik, s azt remélik,
hogy májusban-júniusban ez
meglesz, és a pártot hivatalosan
bejegyzik.
Fehér Csaba, az egyik legfőbb kezdeményező a lapnak
elmondta: a szükséges 10 ezer
aláírásból egyelőre 5 ezer van
meg. Megerősítette azt is, hogy
a Magyar Közösség Pártja
(MKP) és a Híd mellett harmadik, regionális magyar pártként
indulni szeretnének az őszi választásokon. „De semmiképpen

Sárközi János és Fehér Csaba

Paraméter-felvétel

sem egyedül. Fontolgatjuk az
együttműködés lehetőségeit
más, szlovák és magyar pártokkal” – mondta Fehér Csaba.
Az Új Szó megjegyzi, hogy az
MKDSZ tavaly őszi sajtótájékoztatóján elsősorban Komárom vonzáskörzetében élők
sorakoztak fel az alakuló párt
mögött. „A Híd és az MKP
struktúrái egymással is nehezen

értenek szót Nyitra megyében,
így a harmadik játékos bejelentkezése nem keltett üdvrivalgást” – mutat rá a lap.
A Hídban nem látják túl reálisnak a közös fellépést az
MKDSZ-szel. Ha május–júniusra párttá is alakulnak, az már
késő lehet, véli Bastrnák Tibor,
a párt megyei elnöke. „Ezután
még át kell tanulmányozni az

alapszabályt, hogy lássuk, olyan
értékeket képviselnek-e, amelyek mentén esetleg együtt tudunk működni” – magyarázta
Bastrnák. Horváth Árpád, az
MKP megyei elnöke szinte kizártnak tartja, hogy létrejöhet
bárminemű együttműködés
pártja és az MKDSZ között.
„A Nyitra megyei járásokban
uralkodó viszonyokat ismerve
nagyon kicsinek látom az esélyét” – fogalmazott Horváth.
Hozzátette: a pártban még nem
is foglalkoztak a kérdéssel.
„Nem volt megkeresés sem.
Ha őszinte lenne a szándék,
nyilván lett volna” – mondta az
MKP politikusa.
Az MKDSZ bemutatkozásakor az alapítók leszögezték: elsősorban a nemzetiségi témákkal, valamint gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkoznának, a keresztény értékrend
fontosságának hangsúlyozásával.
MTI/para
Forrás: www.parameter.sk

Megyei választások: Öt prioritást tűzött ki Nagy József
A kórházak, a gazdálkodás javítása, a kamionok tranzitforgalmának megszüntetése, a regionális oktatásügy, illetve
munkahelyek teremtése – ezek Nagy József, a Híd nagyszombat megyei elnökjelöltjének prioritásai.
„A konszenzus és nem a keserű kompromisszumok embere vagyok” – jelentette ki
a korábbi környezetvédelmi miniszter.
Nagy két megyei, a galántai és a dunaszerdahelyi kórház problémáin szeretne úrrá
lenni. „Ösztönző ez esetben a szakolcai
példa, ahol egy befektető belépésével jelentősen javult a helyzet, tehát talán ez az
egyetlen járható út. Megtalálni a stratégiai
befektetőt, akiről bár már nyolc éve beszélnek, eddig nem sikerült megtalálni” – fogalmazott.
A parlamenti képviselő egyúttal szeretné
megfékezni Nagyszombat megye eladósodottságának növelését, és javítani a gazdálkodásán. Tervei között van, hogy kitiltsa a
tranzitforgalmat a másod- és harmadosztályú utakról, illetve a tönkretett utak megjavítása is.

„Szeretném értelemmel megtölteni a regionális középiskolai rendszert, hogy az mind
inkább kötődjön a munkapiacra. És nem
utolsó sorban szeretnék új munkahelyek teremtéséért, illetve a régiek megtartásáért
küzdeni” – jegyezte meg.
Nagy úgy véli, az eddigi megyei elnök,
Tibor Mikuš nyolc év alatt megmutatta,
amit tud, a választóknak pedig most lesz
választási lehetőségük. „Elképzelésem szerint bejuthatok a második fordulóba, és
úgy gondolom, hogy nemcsak a jobboldali
választók, de a csalódott Smer-választók
szavazataira is számíthatok, akiket letaglózott a hatalom arroganciája.” Nagy elmondta azt is, hogy csodálkozna, ha a
Smer saját jelöltet állítana a Nagyszombati
kerületben, úgy véli, hogy nem tudnak erre
megfelelő jelöltet találni.
A képviselő elmondása szerint a Híd párt
egyezségük alapján minden más kerületben
támogatná a Népi platform jelöltjét.
„Egyetlen saját jelöltet állítunk, Nagyszombat megyében, éppen ezért kérni
fogom a támogatásukat, és erről tárgyalunk az MKP-val is, amely teljesen

nem zárta ki a támogatásomat” – fogalmazott.
A KDH Nagyszombat megyében Ivan
Uhliarikot indítaná.
SITA/para
Forrás: www.parameter.sk
2013. május 1.
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Hodosi búcsúvasárnap
Mint azt a falubeliek már jól tudják, községünkben régóta nem zajlott olyan értelemben búcsúi
ünnepség, mint a régi időkben.
Az emberek inkább a szomszédos
Nagyabonyba sétáltak át, hogy ott
hintáztassák meg a gyerekeiket,
vagy saját magukat. Három évvel
ezelőtt a községi hivatalban megszületett egy ötlet, hogy ha nem is
a régi időket idéző búcsúi mulatságot hozzák vissza, de szerveznek
helyette egy olyat, ahova a községben élők kisétálhatnak a vasárnapi,
a búcsúi ebéd elfogyasztása után és
meghívott vendégeikkel, rokonaikkal együtt szórakozhatnak, összeülhetnek a rég látott ismerősökkel.
Sajnos manapság már egyre
gyakrabban fordul elő, hogy az
emberek sehova sem mennek, inkább az otthon nyugalmát választják, ezzel is megfosztva magukat a
társasági élettől, a mások tapasztalatainak megismerésétől. Ezért
szervezték meg immár harmadik
alkalommal a község központjában
múlt vasárnap a búcsúi ünnepsé-

A bohóc lufikat osztogatott

Repült a körhinta

Az ugrálóvár is folyamatosan tele volt

get, mely inkább hasonlított egy
kisebb falunapra. Elsőként Póda
Péter lépett fel ismert dallamokkal
szórakoztatva a megjelenteket, majd
a Sunshine-lányok adták elő táncos
produkciójukat. Utánuk Orosz Alexandra két dallal szórakoztatta az
egyre gyarapodó közönséget, végezetül pedig Sárközi József énekelt ismert slágereket. A gyerekek ugrálóvárban szórakozhattak, trambulinon próbálhatták korlátaikat, illetve
a magasságokat. Akinek kedve
szottyant, kifestethette az arcát, vagy
lufibábut kérhetett a bohóctól.
Az ünnepség így jó hangulatban,
este nyolcig tartott.
A táncoslányok is szórakoztattak

Számos falubeli látogatott ki a rendezvényre

Iskola • škola
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Édesanyámnak, szeretettel!
Községünkben az Anyák Napját május
második vasárnapján ünnepelte a falu
apraja-nagyja. Ekkor a kultúrházban
gyűltek össze az édesanyák, hogy megtekintsék a gyermekeik, unokáik által
készített ünnepi műsort, mellyel nekik
szerettek volna kedveskedni.

verset adott elő. Utána Orosz Alexandra
vendégfellépő következett, aki páratlan
hangjával kápráztatta el a nézőközönséget, majd az ovisok érkeztek mosolyogva
a színpadra. Elsőként a nagycsoportosok
léptek fel, majd a legkisebbek következtek, akik szintén szavalatokkal és ének-

Magyarul és szlovákul is szavaltak

A legkisebbek műsora

Elsőként szavalatot hallhattak a kultúrház nagytermében összegyűltek Rózsa
Emília előadásában, aki egy anyák napi

kel köszöntötték az édesanyákat.
Az ének és a versek után egy kis testmozgás következett, amikor a legkiseb-

Ma m
mii čk e s l á sk ou !
Deň matiek oslavovali v
našej obci malí aj veľkí v
druhú májovú nedeľu. Mamičky sa zišli v miestnom
kultúrnom dome, aby zhliadli slávnostný program,
ktorý im s láskou pripravili
ich deti a vnúčatá.
Ako prvá na pódium vystúpila
Emília Rózsa, ktorá predniesla
mamičkám báseň. Po nej nasledovala Alexandra Orosz,
ktorá svojim hlasom ohúrila
celé obecenstvo. Nasledovali
miestni škôlkari, ktorým
nechýbal úsmev na tvári. Prvou
bola skupina starších škôlkarov,
po nich nasledovali najmenší,
ktorí sa prezentovali básničkami a pesničkami svojim ma-

minkám. Následne sme mohli
vidieť aj trochu tanca, keď naši
najmenší ukázali svojim mamičkám a starým mamám, čo
všetko sa naučili od Etky
Czucz na hodinách zumby.
Horúce „latino“ rytmy vystriedali básne a piesne v podaní
detí z miest-nych obecných
škôl. Vystúpili spolu deti z maďarskej aj slovenskej školy,
ktoré pripravili program v
oboch jazykoch. Slávnostný
program ukončila dojemnou
piesňou znovu Alexandra
Orosz. Deti mali počas programu oblečené biele tričká so
srdiečkom na hrudi, ktorým
chceli vyjadriť svoju lásku k
mamičkám.

Mamičke s láskou!

bek bemutathatták szüleiknek és nagyszüleiknek, hogyan tudnak zumbázni,
mennyit tanultak Czucz Etkától.
A pörgő ritmusokat ismét a versek cserélték le a színpadon, amikor is az iskolások követ- keztek. Itt a két iskola, a
magyar és a szlovák tannyelvű egyaránt
színre lépett és két nyelven adták elő a
műsorukat. Hallhattunk verset és éneket egyaránt. Az ünnepi műsort Orosz
Alexandra egy szívhez szóló dallal zárta.
A gyerekeken az egész műsor ideje
alatt fehér póló volt, szívvel a közepén,
ezzel is jelképezve édesanyjukért dobogó
szívüket és az iránta érzett szeretetüket.

Május

Óvoda

Kirándulás Komáromban

A Komárom irányába tartó vonaton

Az elmúlt hónap folyamán az
óvodások kirándulást tettek
Komáromba, ahol megtekintették a vonatállomást és a várost. Hodosból reggel fél hétkor
indultak útnak, hogy legyen
idejük kényelmesen a városnézésre.
Dunaszerdahelyre Kálmán József
fuvarozta be a harminc óvodást,
ahonnan vonattal mentek tovább
Komáromba. Mikor megérkeztek, elsőként megtekintették a
vasútállomást, megismerkedtek a
menetrenddel, majd az épületből
kilépve a Happy Trance mesevonat várta őket, amivel negyven
perces utazást tehettek Komárom
városában. Szinte az egész útvonalat dalszóval kísérték végig a

A lelkes társaság és a mesevonat
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Hodosiak színes ceruzái

Vanyek Henrietta felvételei

vidám gyerkőcök. Megnézték
többek közt a Klapka teret és az
Európa udvart is, ahol végül fagyiztak egyet. A Klapka téren egy
nagy játszótéren pihentek meg,
délben pedig az Aranysas vendéglőben várta a kicsiket a megterített asztal és a feldíszített terem.
A gyerekek mindent elpusztítottak a tányérjukról, majd jóllakottan sétáltak el a Jókai Színházig,
ahol megnézték az épületet és
megismerkedtek Kaszás Attila
szobrával. Innen szintén gyalogosan a vonatállomásra mentek,
ahonnan hazavonatoztak.
Így ismét egy élményekkel teli
napot tudhattak maguk mögött,
amit mindannyian élveztek és szívesen megismételnének.

Horváth Mónika Kira

Május 17-én Dunaszerdahelyen rendezték meg a
Csallóközi Színes Ceruzák elnevezésű nemzetközi
óvodás képzőművészeti verseny 14. évfolyamát a
Csallóközi Múzeum kiállítótermében.
Ahogy már azt megszokhattuk, községünk óvodásai
sem maradhatnak ki a versenyből, s évről évre a
nyertesek közt vannak. Nem volt ez másként idén
sem, ugyanis ebben az évben Horváth Mónika Kira
rajza is a díjazottak közt volt. Ami pedig nem kis teljesítmény, hiszen az első ízben 1996-ban megrendezett verseny immár nemzetközivé nőtte ki magát.
Így idén Szlovákia mellett még tíz országból összesen
1500 rajz érkezett 3-7 éves gyerekektől. A Bohumír
Bachratý vezette zsűri ezekből 280-at választott ki
a kiállításra, és mintegy 55-öt díjazott, szinte mindegyik országból. Az 55 díjazott mellett Hodosból
még három rajzot állítottak ki, mégpedig Simon
Klaudiától és Bugár Vandától. Utóbbitól kettőt is.

Röviden
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Még több ágy az óvodának
Még sosem volt ennyi gyerek az
óvodában, mint ebben a tanévben
és előreláthatólag jövőre még többen lesznek. Pontosan ezért, a növekvő létszám miatt bővíteni
kellett a bútorokat. Éppen ezért az
intézmény vezetése az önkormányzattól tíz ágyat és tíz széket
kérvényezett. A község vezetése 10
ágy és az ágytartók megvásárlását
hagyta jóvá a Nomiland cégtől.
A szülői szövetség pedig a szükséges tíz széket és még egy ágytartót
vásárolt az óvoda számára.

Az új székeken ülve, mögöttük a vadonatúj ágyakkal

A kanális felé – Na ceste ku kanálu…
A karbantartás hiányossága és az
időjárás viszontagságai mély nyomokat hagytak az utóbbi időben a kanálishoz vezető úton. Igaz, ez idáig
sem volt kátyúmentes az útszakasz,
de az elmúlt időszakban még jobban
elszaporodtak ezek a gödrök, komoly gondot okozva az arra közlekedőknek. Az igazsághoz az is
hozzátartozik azonban, hogy a szóban forgó szakasz 2012-ig az állam
tulajdonában volt, így csak nemrégiben került a községhez. De nem
hanyagoljuk el a kanálishoz vezető
utat, hiszen ezután folyamatosan
igyekszünk majd karbantartani. Új
facsemeték kiültetését, a régi, kidőlt
fák eltávolítását, a kanális partjának
kitakarítását és a kátyúk folyamatos
foltozását tervezzük.

Vanyek Henrietta felvétele

Emlékezve
Spomienka

Chýbajúca údržba a nepriaznivé poveternostné podmienky sa podpísali
Május nyolcadikán este hat órakor került sor
pod žalostný stav cesty vedúcej ku
a helyi temetőben a második világháború elekanálu – oboje na nej zanechalo
settjei tiszteletére emelt emlékmű megkoszotrvalé stopy. Je pravdou, že táto cesta
rúzására. Az ünnepi megemlékezésen a
nebola ani doteraz bez výmoľov, ale
község szervezetei tették le az emlékmű elé a
v poslednom období sa tieto veľmi
koszorúikat és gyújtották meg az emlékezés
rozšírili, pričom spôsobujú nemalé
mécseseit.
starosti tým, ktorí po nej prechádzajú. Ak chceme byť objektívni mu- Varga Ildikó felvétele
síme poznamenať, že cesta, o ktorej
hovoríme, bola do roku 2012 v
správe štátu a do správy obce sa dostala len prednedávnom. Budeme sa
snažiť uvedený úsek pravidelne a priebežne udržiavať. Plánujeme postupné odstránenie výmoľov, výsadbu nových stromčekov popri ceste,
odstránenie starých, už odumretých
stromov a vyčistenie pobrežia kanála.

Varga Ildikó felvétele

Ôsmeho mája, večer o 18:00 hodine, sme si na
miestnom cintoríne pripomenuli padlých v
druhej svetovej vojne položením vencov k ich
hrobom. Na slávnostnom obrade sa zúčastnili
predstavitelia miestnych organizácií, ktorí na
pamiatku zosnulých zapálil sviečky.

Stručne
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Zöld területek bővítése – Rozširovanie zelených plôch
Mivel községünk egyre csak
gyarapodik, nem csak az
utakat kell kiépítenünk és
házakat felhúznunk, de a
zöld övezetek bővítése is
éppoly fontos. Pontosan
ezért az önkormányzat az elmúlt hónapban a kialakulóban lévő lakónegyedben az
új út mellé 16 hársfát ültetett ki. Ám ezzel még nem
volt vége a zöld területek bővítésének, hiszen a 2011-ben
rekultivált szemétdombhoz
is új fákat ültettek, mégpedig 26 kőrist és gesztenyét.

Keďže naša obec sa veľmi
rýchlo
rozrastá,
popri
výstavbe ciest a bytových
komplexov je veľmi dôležité
rozširovať aj plochy zelene.
Práve preto dalo miestne zastupiteľstvo vysadiť v minulom mesiaci v novej obytnej
štvrti 16 stromčekov – líp.
Avšak rozširovanie zelených
plôch sa týmto neskončilo:
v priestore pri zbernom dvore
odpadu, ktorý bol rekultivovaný v roku 2011, boli vysadené nové stromčeky, celkovo
26 jaseňov a gaštanov.

Varga Ildikó felvétele

Písali o nás: www
w.. h l a v n e s p r a v y. s k ; 1 6 . m á j 2 0 1 3 / TA S R

V Y D R A N Y : Poč et obyvateľov sa zvy
šuje, d ed ina mladne
zv yšuje,
rast prináša so sebou
množstvo pozitív i negatív.
Pre prisťahovalcov musíme
vytvoriť životný priestor.
V tomto mesiaci odovzdáme
37 bytov, čo znamená, že v
novej časti Vydrian bude už
118 bytoviek," ozrejmil.

dovať 20 radových nájomných domov. Tie už
budú mať viac komfortu.
Plánujeme ich dokončiť do
konca roka," konštatoval Balódi. V auguste by mali začať
aj s výstavbou ďalších 30 nájomných bytov.

Vo Vydranoch sa najmä
mladé rodiny sťahujú do päťpodlažných obytných domov
s dvojizbovými bytmi. "Sú to
malé byty preto, lebo podľa
našich prieskumov bol o takéto byty najväčší záujem. Po
odovzdaní týchto nájomných
bytov okamžite začíname bu-

"Medzi pozitíva patrí, že nárastom hlavne mladého obyvateľstva sa mení k lepšiemu
aj športová a kultúrna aktivita obce. Samozrejme,
takýto počet ľudí už vyžaduje
aj infraštruktúru. Budujeme
cesty, chodníky, kanalizáciu,
detské ihriská, parky, všetko,

Zdroj: ŠÚ SR, evidencia obce

Vydrany 16. mája (TASR) –
Máloktorá obec sa môže
pochváliť takým prudkým
nárastom obyvateľstva ako
Vydrany. Skutočnosť, že od
okresného mesta Dunajská
Streda je vzdialená iba pol kilometra, môže ovplyvniť ďalšie zvyšovanie počtu obyvateľov. Pre TASR to povedal
starosta Vydrian Ladislav
Balódi.
"Som presvedčený, že nielen poloha priťahuje ľudí do
našej dediny. Naše súčasné
rozvojové projekty nie sú jednoduché. Ako všade, aj my
máme finančné ťažkosti. Pritom s radosťou môžem konštatovať, že od môjho nástupu
na post starostu počet obyvateľov stúpa. V roku 2011
sme mali 1320 obyvateľov,
dnes evidujeme 1600 ľudí,"
konštatoval starosta s tým, že
značnému zvýšeniu počtu
obyvateľov došlo v poslednom volebnom období za
dva a pol roka.
Ako pokračoval, podľa plánov obce by mali mať do
konca roka 2014 viac ako
2000 obyvateľov. "Tento ná-

čo patrí k normálnemu životu," priblížil. Do konca
prvého polroka skolaudujú v
obci 400-metrovú betónovú
cestu, plynové, vodovodné a
elektrické rozvody. Podobné
činnosti ich čakajú aj v druhej polovici roka. V obecných plánoch je aj realizácia
11 000-metrovej kanalizácie
a osem prečerpávajúcich staníc. Finančná hodnota tejto
investície činí asi štyri milióny eur. "Detské ihriská
staviame nielen z obecných
peňazí, ale aj z finančných
prostriedkov sponzorov a občianskych združení pôsobiacich v obci," podčiarkol.
Vo Vydranoch evidujú v súčasnosti 364 obyvateľov nad
60 rokov, vrástol však aj počet
mladých ľudí. "Prichádzajú
mladé rodiny s mladými potomkami. Omladenie obyvateľstva potrebuje obec aj na
zachovanie predškolského a
školského zariadenia," informoval starosta s tým, že za
posledné dva roky počet detí
výrazne vzrástol. Svedčí o tom
aj to, že kapacita materskej
školy je už nepostačujúca.

8
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Program zasadnutí

Az ülések programja
Az önkormányzat 2013. 04. 22-én tartandó 26. ülése

26. zasadnutie OcZ, konaného dňa 22.04.2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. A Hodosi Tűzoltó Szervezet
kérelme
5. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
6. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• Alex II s r.o. – közbeszerzés elvégzésével kapcsolatos munkálatok – elszállítása, elhelyezése,
nagy kapacitású konténerek elszállítása
• Rácz Mihály – közvilágítás javítás, elektromos berendezések
javítása a KH épületében, villámhárító
• Tuman s r.o. – épület tűzvédelmi megoldása: öninvesztíciós lakásépítés technikai felszereltsége 34 családi ház –
beton transzformátorállomás
7. Bérleti díj megszabása Hodos
község épülendő bérházaira
8. Kérelem a helyi óvoda étkezdéje berendezésének feltöltésére
9. A gazdasági részleg kérelme fűnyíró megvásárlásának jóváhagyására
10. Biztosítási szerződés megkötésének jóváhagyása
11. A községi hivatalban lévő

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Žiadosť Obecného hasičského zboru vo Vydranoch
5. Kontrola plnenia uzn. OcZ
6. Schválenie úhrady faktúr:
• Alex II s r.o. – práce spojené
s vykonaním VO na výber
poskytovateľa
• odvoz komunálneho odpadu,
uloženie komunálneho odpadu, odvoz veľkoobjemových
kontajnerov
• Michal Rácz – oprava verejného osvetlenia – oprava elektroinštalácie AB, bleskozvod
• Tuman, s r.o. – vypracovanie
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na akciu „Technická vybavenosť IBV Vydrany
34 RD – betónová bloková
transformačná stanica“
7. Určenie výšky nájomného
a fondu opráv a údržby pre novovybudované bytové domy
8. Žiadosť ŠJ pri MŠ o doplnenie kuchynského majetku
9. Žiadosť hospodárskej správy
o schválenie nákupu kosačiek
10. Schválenie uzatvorenia Poistnej zmluvy
11. Zazmluvnenie služieb ohľadne prevádzkovania IT na OcÚ

információs technikával kapcsolatos szolgáltatásokra kötendő szerződés
12. DAC Legends kérelme
13. Kérelem rendezvény pénzbeli támogatására: Hodos –
Nagyabony öregfiúk búcsúi
barátságos futballmérkőzése,
2013. 05. 25., 17.00 óra
14. Kérelem pénzbeli támogatásra – Csallóközi Népművelési
Központ, Dunaszerdahely
15. Az A,B,C bérházak villanyszerelési anyagának megvásárlása
16. Függelék jóváhagyása
a helyi illetékekről szóló községi
rendelethez
17. Krízishelyzet – talajvíz kihordásával kapcsolatos számlák
megfizetése
18. Telkek cseréje – Ing. Csiba
Lajos, Hodos 230, kérelme
19. Telkek cseréje – Vimi Jolán,
Hodos 199
20. GAS-MOUNT s r.o., Egyházkarcsa 85 kérelme kötelező
álláspont kiadására a bérlakások
felépítményére – Hodosi kultúrház
21. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
22. Polgármester beszámolója
23. Egyéb aktuális ügyek – vita
24. Zárszó

Az önkormányzat 2013. 05. 20-án tartandó 27. ülése
1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Beszámoló a 2013-as Hodosi
Lakoma előkészületeiről –
Rózsa Ildikó mérnök
6. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• Mountfield Sk, s.r.o. – fűnyíró
• INTERVYT, Vásárút – számítógép
• Horizont a AL spol. s r.o. Dunaszerdahely – közúti jelzőtáblák
• Czucz Róbert – festési, mázolási munkák
• Rácz Mihály – utcai lámpa

felszerelése a közút kolaudációjához
• új hangszóró
7. Özvegy Rácz Magda kérelme
Hodos község tulajdonában
lévő telek eladására
8. Hodos község 2012-es évi
zárszámadása, valamint az éves
beszámoló
9. Hodos község 4/2013-as
számú ÁKÉR – Hodos község
területrendezési terve
– 1. számú módosítás
10. Hodos község 5/2013-as
számú ÁKÉR a községi bérlakások bérlésének feltételeiről – javaslat
11. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
12. Polgármester beszámolója
13. Egyéb aktuális ügyek – vita
14. Zárszó

•

12. Žiadosť DAC Legends
13. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na akciu Hodový priateľský futbalový zápas
starých pánov medzi obcami
Vydrany a Veľké Blahovo dňa
25. 05. 2013 o 17.00 hod.
14. Žiadosť o finančnú podporu – ŽOS Dunajská Streda
15. Nákup elektroinštalačného
materiálu NBD A,B,C
16. Schválenie Dodatku k
VZN o miestnych poplatkoch nájom Stend-up stolov
17. Krízová situácia spodná
voda, zaplatenie faktúr za vyvážanie vody
18. Žiadosť Ing. Ľudovíta
Csibu, bytom Vydrany č. 230,
o zámenu pozemkov
19. Žiadosť o zámenu pozemkov – Jolana Vimiová
20. Žiadosť GAS-MOUNT s r.o.,
Kostolné Kračany č. 58, o vydanie
záväzného stanoviska k nadstavbe
nájomných bytov – Kultúrny
dom vo Vydranoch č. 71
21. Správa predsedov komisií
a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM
Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ
s VJM Vydrany
22. Správa starostu obce
23. Iné aktuálne otázky
24. Záver

27. zasadnutie OcZ, konaného dňa 20.05.2013
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Správa o prípravách Vydranskej hostiny v roku 2013 –
Ing. Ildikó Rózsa
6. Schválenie úhrady faktúr:
• Mountfield Sk, s r.o., kosačka
• INTERVYT, Trhová Hradská,
počítačová zostava Intel
• Horizont a AL, spol s r.o. Dunajská Streda, dopravné značenia pri obytných objektoch
• Robert Czucz – maliarske
a natieračské práce
• Michal Rácz – montáž pouličnej lampy ku kolaudácii dopravnej komunikácii
• kúpa reproduktoru miestneho
rozhlasu

7. Žiadosť vdovy Magdalény
Ráczovej o odpredaj pozemku
vo vlastníctve obce Vydrany
8. Záverečný účet obce
a výročná správa za rok 2012
9. Návrh VZN obce Vydrany
č. 4/2013, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť návrhu Územného
plánu obce Vydrany – Zmeny
a doplnky č.1.
10. Návrh VZN obce Vydrany
č. 5/2013 o podmienkach nájmu
obecných nájomných bytov
11. Správa predsedov komisií a
poslancov OcZ, delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM
Vydrany, do Rady školy pri
ZŠ Vydrany a do Rady školy pri
ZŠ s VJM Vydrany
12. Správa starostu obce
13. Iné aktuálne otázky – diskusia
14. Záver

Interjú - Fontos
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Hodosi maradtam II.

san áll mögöttük egy gárda aki megszervezi őket. De nem csak a rendezvények
színvonalasabbak az utóbbi időben, ám
a falu is egyre fejlődik. Ami leginkább
tetszik, azok a lakások, amik épülnek, a
sport, a pingpong fejlődése.

Május

Bertók Tibort, ahogy előző riportalanyunkat is a szerelem vitte el szülőfalujából. Közel harminc évvel ezelőtt,
1984-ben Vámosfaluba nősült, ahol a
mai napig él. Ám lehetséges, hogy
majdnem három évtizede húsz kilométerre került Hodostól, ám még
mindig falubelinek érzi magát.
Gondolom nem felejtette el teljesen a
szülőfaluját. Milyen gyakran látogat
haza?
• Mikor még éltek a szüleim, akkor
gyakrabban látogattunk el a szülőfalumba, viszont most sem maradunk sokáig távol, ugyanis hetente, de
legalábbis kéthetente hazajövünk.
Főleg, ha van valamilyen rendezvény...
Ha már szóba hozta, a rendezvényekre, amelyek a faluban zajlanak,
azokra tehát minden alkalommal kilátogatnak?

Visszahúzza a szíve szülőfalujába?
• Honvágy az van, de valaki ha egyszer
letelepszik valahol, ahol megvan a saját
háza, egy idő után a hazájává válik. De
természetesen vannak dolgok, amiket
nem felejt el az ember...

Bertók Tibor

• Ezekre mindig jövünk, legyen az
május elseje, vagy a búcsú, esetleg
sportesemények. Szerintem jó színvonalú rendezvények ezek, hiszen bizto-

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetért ezzel?
• Ha valaki megkérdezi tőlem, akkor
azt mondom, hodosi vagyok, csak az a
furcsa az egészben, hogy Vámosfaluban
lakom már közel harminc éve. Akármerre is járok az országban, vagy a világban és megkérdezik, honnan
érkeztem, mindig azt mondom, hogy
Hodosból. A szívem mindig hodosi
marad.

Kedves olvasó!
Amennyiben cikket, vagy fotót küldene lapunknak megjelenésre, azt kérjük az adott hónap 20. napjáig tegye meg. A megértést ksözönjük!
A szerkesztőség

KÖ N Y V TÁ R
Mindenkit szeretettel vár a helyi
könyvtár a községi hivatal épületében minden szerdán 16.00 és
17.30 között, ahol a könyvkölcsönzés természetesen ingyenes

ANYAKÖNYVI HÍREK

Minden kedden este 19.00-kor a helyi kultúrházban.

SPRÁVY Z MATRIKY
APRÍL 2013

2013. ÁPRILIS

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Bögiová Kira
• Csejtey Matúš
Gratulálunk az újszülöttekhez

NARODILI SA:
• Kira Bögiová
• Matúš Csejtey
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa
na svet.
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Május 1.
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Május elseje képekben

- Karcsikám, folyton csak vezetsz... gyere, igyál egyet!

Sülnek a lángosok

A felvonulók lelkes és fáradhatatlan csapata indulás előtt

Kardos Aladár és a díjnyertes halászlé

Csicsai Gábor (balra) és Nagy József parlamenti képviselők is
a vendégeink voltak

Május

Ez történt
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Gyalog, akár a világ végére is
A Hodus Turista Klub elmúlt egy éve

A patonyréti túra hodosi résztvevői

Tisztelet olvasó! A helyi Csemadok
alapszervezete mellett működő
HODUS turistaklub nevében üdvözlöm Önt. Ezen újság hasábjain utoljára
tavaly augusztusban találkozhattunk,
amikor is a testvéri, a szlovéniai Hodos
közégbe történt kerékpártúránkról számoltunk be. Azóta több ilyen kerékpár-,
illetve gyalogtúrán vettünk részt, akár a
saját, vagy más klubok szervezésében.
Augusztusban három kerékpárosunk
körbebiciklizte a Balatont, szeptemberben pedig négy a Fertő-tavat. Eközben
és mindezek mellett természetesen több
túrát tettünk a környező, a csallóközi
falvakban is. Jó pár gyalogtúrát szerveztünk azóta, többek közt a dunatőkési,
vagy a jókai malomhoz, de meglátogattuk a Kis-Duna zsilipet is és rengetegszer barangoltuk be községünk határát
is. A Bakai Turista Klub által szervezett,

Fotó: Facebook

a bősi vízerőmű körül tett túrán is részt
vett szervezetünk nyolc tagja.
Klubunk január elsején volt egy éves
és ennek az évfordulónak az alkalmából,
a zord időjárás ellenére is megszerveztük
az újévi túránkat, majd január hatodikán a Három királyok túrát is. Kétszer
tettünk látogatást a bősi erőmű környékén, a két Duna, az öreg és az új meder
összefolyásánál, majd egy méteres
hóban sétáltunk a bősi parkban és
annak környékén februárban.
Márciusban, mikor már a tavaszt vártuk, illetve üdvözöltük volna, az időjárás még mindig télre állt, ám mindezek
ellenére is sikerült kétszer körbekerékpároznunk környékünk falvait.
Az idei, eddig legnagyobb túránk Patonyréten volt, ahol immár 22. alkalommal szervezték meg a Kis-Dunamenti Gyalogtúrát április 27-én, me-

lyen hosszú évek óta nemzetközi a részvétel. Idén sem volt ez másként, hiszen
szlovákiai túrázókon kívül most is voltak magyarországi, illetve osztrák résztvevők. A mi kis falunkat ezen a
rendezvényen 11-en képviseltük, amihez még egy négylábú is társult. Így öszszesen 300-an vágtunk neki a
gyaloglásnak. A bejelentkezés után a
szervezők műanyagzsákokat és kesztyűket osztottak szét a résztvevők között,
ezzel is jelezve, hogy a túrázó természetvédő is kell, hogy legyen. Így a szokáshoz híven az út során mindenki
összeszedte a természetbarátoknak nem
mondható egyének által elszórt szemetet. A célállomásnál halászlé, gulyás és
kelt gombóc várta a vándorokat, akik
kellemesen elfáradva, ám jóllakottan
térhettek haza.
Győri Béla

Foci
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A futball-bajnokság állása a 27. forduló után

A felvétel a Hodos-Lég mérkőzés után készült
Lelkes Vince felvétele
Felső sor: Póda Béla, Kiss Róbert, Štipák József, Hodossy Patrik, Hodossy Benő, Kopócs Ákos, Boráros Kristóf és Angyal Sándor
Guggol: Levánszky Krisztián, Keviczký Péter, Ibolya Viktor és Puha Dénes

I . o s ztá l y – i fj ús ág ia k:

I . os zt ály – fel n őtt e k:
1. Jányok
2. Nagyabony
3. Egyházgelle
4. Alistál
5. Kisudvarnok
6. Királyfiakarcsa
7. Baka
8. Szt.mihályfa
9. Cs.csütörtök
10. Csenke
11. Egyházkarcsa
12. Hodos
13. Balony
14. Nagyszarva
15. Sárosfa
16. Csallóköztárnok

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

15
15
15
14
13
13
14
12
10
11
12
11
10
9
5
3

7
4
3
5
6
5
2
7
9
4
1
3
3
4
2
3

5
8
9
8
8
9
11
8
8
12
14
13
14
14
20
21

61:26
49:38
59:45
68:34
45:35
52:34
53:49
47:35
59:42
54:46
49:41
47:55
43:65
43:63
26:84
13:76

52
49
48
47
45
44
44
43
39
37
37
36
33
31
17
12

1. ŠG 2007 B
2. Lég
3. Kisudvarnok
4. Vásárút
5. Nagypaka
6. Baka
7. Nagymegyer B
8. Csenke
9. Alistál
10. Nagyabony
11. Sárosfa
12. Nagyudvarnok
13. Pozsonyeperjes
14. Várkony
15. Egyházgelle
16. Hodos

27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27

20
20
19
20
14
14
14
14
10
9
8
7
8
7
5
0

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

3
5
4
5
9
10
11
11
14
12
15
15
17
17
17
24

112:26
111:26
109:18
82:37
73:51
83:58
73:72
62:63
66:61
51:53
52:89
38:57
37:66
48:83
38:119
16:172

64
62v
61
61
46
45
44
44
33
33
28
26
26
24
19
3
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