A gyors internet már nem csak álom
Aki folyamatosan, esetleg a munkájához is használja a világhálót, annak
nem mindegy, milyen gyorsan érkezik
az információ a számítógépére. Mivel
falun még nem terjedt el az optikai
hálózat, ezért aki netezni szeretne, antennát vásárol a szolgáltatótól. Hodosban azonban ennek vége.
Legalábbis az új negyedben szűnik meg
az antennás internet, ugyanis a Slovak
Telekom tervezi az optikai hálózat kiépítését az újépítésű bérházak és a családi házak körzetébe Hodosban a
Dunaszerdahely felé vezető úton. Az
optikai hálózat a gyors kommunikáció
forradalma a községben, amely eddig
csak a városokra volt jellemző. A technológia a digitális adatok gyors átvitelén
alapul, melyen az optikai hálózat segít.
Az adatátvitel az optikai kábelen keresztül olyan gyors, hogy egyszerre több
szolgáltatást elbír. Egyszerre lehet kihasználni a gyors adatforgalmú internetet, a telefont és a televíziós szolgáltatást
is. „Ez egy forradalmi újítás a községben, amire méltán büszkék lehetünk,
hiszen nagyon kevés falu dicsekedhet
azzal, hogy optikai hálózaton érkezik
hozzájuk az információ. Ezért természetesen hálás köszönet illeti a Slovak Tele-

Nincs többé lassú internet

Balódi László és Drobná mérnöknő a Slovak Telekom képviselője
Varga Ildikó felvétele

komot is, akik lehetővé tették számunkra ezt a szolgáltatást” – mondta
Balódi László polgármester.

Net-felvétel

Ennek a szolgáltatásnak az eléréséhez
szükséges az optikai hálózat kiépítése az
egyes lakóegységekben, melyet az
FTTH elnevezésű technológia tesz lehetővé. A területen egy úgynevezett
PODB elosztószekrény lesz elhelyezve,
mely ellátja majd az egész lakónegyedet.
A hálózat 3,32 kilométer hosszúságban
kerül kiépítésre a község területén.
A hálózat kiépítése a közeljövőben valósul meg és a jövő évben az új lakók
már javában élvezhetik a gyors internet,
a televíziós csomagok és a telefonálás lehetőségét is.

Ema i l: u j s ag. h o do s @ g m a i l .c o m
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Járulékok befizetése
Október 9-éig kell jelentkezniük a
Szociális Biztosítóban azoknak az
egyéni vállalkozóknak, akiknek nem
március végéig kellett elkészíteniük a
2012. évre vonatkozó adóbevallásukat, hanem haladékot kaptak az adóhivataltól, és március után számoltak
el bevételeikkel. A biztosító október
1-jei dátummal bírálja felül nekik,
milyen társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük.
Ekkortól valakinek megszűnik, másoknak viszont keletkezik járulékfizetési kötelezettsége – a legfontosabb szempont
az előző évi bruttó összbevétel. Annak a
vállalkozónak, aki eddig is fizetett járulékot, és az adóbevallása szerint több
mint 4716 eurós jövedelme volt, nincs
bejelentési kötelezettsége. A Szociális
Biztosító honlapján (www.socpoist.sk)
közzétett egy számológépet, mellyel
mindenki kiszámíthatja járuléka pontos

összegét. Az új kivetési alapból kiszámított első havi (októberi) biztosítási díjat
legkésőbb november 8-áig kell átutalni
vagy csekken feladni, esetleg személyesen kifizetni. Ha a kötelezően biztosított
személy jövedelme tavaly nem haladta
meg a 4716 eurót, szeptember 30-ával
megszűnik a járulékfizetési kötelezettsége, és október 9-éig ki kell jelentkeznie a rendszerből. A biztosítóban
azoknak a vállalkozóknak kell újonnan

bejelentkezniük, akik jelenleg nem vezetnek el semmit, adóbevallásukban
azonban 4716 eurót meghaladó bruttó
összbevételt mutattak ki – a regisztrációs
nyomtatványt október 9-éig kell a biztosítóba juttatniuk. Az évi 4716 eurónál
kisebb jövedelmű vállalkozóknak, akik
idáig sem fizettek járulékokat, nem kell
felvenniük a kapcsolatot a biztosítóval.
Forrás:
(sza), www.ujszo.com

Az SDKÚ és a KDH támogatja a Híd nép párti tagságát, az MKP viszont feltételt szab
A Híd párt Európai Néppártba való felvételét támogatja az SDKÚ és a KDH
is, az MKP viszont csak
feltétellel.
Ján Figeľ (KDH) közölte,
hogy pártja az SDKÚ-val
együtt támogatja a Híd Európai Néppártba való felvételét. E célból meg is
valósult egy találkozó a
héten a néppárt delegációjával, amelyet Corien Wortmann-Kool néppárti alelnök
vezetett. Figeľ elmondta,
hogy a találkozó célja az
volt, hogy az európai parlamenti választások dátumáig
előkészítsék az erről való
döntést.
Ivan Štefanec (SDKÚ)
megerősítette, hogy támo-

gató állásfoglalást nyújtottak
át a Híd felvételével kapcsolatban.
Berényi József, akinek
pártja, az MKP szintén a
Néppárt tagja, ugyanakkor a
támogatás feltételéül szabta,
hogy a hazai, SDKÚ-KDHHíd hármasból álló Népi
platform nyissa meg kapuit
az MKP előtt is. "Szívesen
csatlakoznánk a Népi platformhoz. Úgy gondolom,
hogy összekapcsolható a két
dolog" – jegyezte meg a
pártelnök.
A Híd lehet a negyedik
szlovákiai párt, amely az Európai Néppárt tagjává válik.
Az Európai Néppárt a jobbközép pártok formációját jelenti az Európai Unióban.
1999 óta a ez a legerősebb

csoportosulás az Európai
Parlamentben. Összefogja a
kereszténydemokrata, konzervatív és a jobbközép politikai
szárny
egyéb
irányvonalait képviselő pártokat. Szlovákiából a KDH,

az SDKÚ és az MKP tagja a
Néppártnak.
Forrás: www.parameter.sk
2013. szeptember 29.
SITA/para
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Ez történt

Megszépült előtér

Vynovená vstupná hala
A folyamatos felújítási és fejlesztési munkálatok sem mennek
minden esetben zökkenőmentesen. Ezt bizonyítja a közelmúltban történt incidens is, amikor a kultúrház előtt elrepedt az
egyik szennyvízcső, amely nem kis fejtörést okozott a munkásoknak. Szerencsére a hibát gyorsan kijavították és most már
zavartalanul zajlanak tovább a munkálatok.
Priebežné rekonštrukčné práce a výstavba sa nikdy nezaobídu
bez problémov. Dôkazom toho je aj prípad, ktorý sa stal nedávno, keď pred kultúrnym domom prasklo potrubie odvádzajúce odpadovú vodu, čo spôsobilo nemalé problémy
tamojším pracovníkom. Našťastie sa podarilo chybu rýchlo odstrániť a tak môžu práce nerušene pokračovať.

Izzanak az új izzók

3

Az elmúlt hetek folyamán a kultúrház előterének tatarozása folyt, mellyel újabb lépést tettünk a tökéletesség felé.
Az előtérben ki lettek javítva a fal apróbb hibái, némileg
lehozták a plafont, valamint a büféként már rég nem szolgáló rácsos szerkezetet is kibontották. A munkálatokat
Gálﬀy György képviselő úr és csapata végezték el. Ezzel
azonban még korántsincs vége a munkának, hiszen
apróbb javítások mindig is lesznek, amiket folyamatosan
kell javítani.
V priebehu ostatných týždňov prebiehali rekonštrukčné
práce vo vstupnej hale kultúrneho domu, čím sme sa dostali zase o krok bližšie k želanému cielu. Boli opravené
menšie závady na stenách, urobený podhľad zo sadrokartónu, a bola odstránená aj stará kovová konštrukcia bývalého bufetu, ktorý už dávno neslúži. Rekonštrukčné práce
vykonala pracovná skupina pod vedením Györgya Gálﬀyho. Práce ešte stále nie sú dokončené, veď neustále je čo
zlepšovať.

Cső-gondok

Problémy s potrubím

Nové verejné osvetlenie
Moderné osvetlenie už symbolizuje očividný pokrok v
novej štvrti. Veríme, že aj toto prispeje k tomu, že si našu
obec zvolí čoraz viac ľudí za svoj budúci domov, že si tu
postavia domy a založia rodiny. Nedávno vybudované
verejné osvetlenie zabezpečila v celkovom náklade
zhruba 80 tisíc eur firma
IFT Slovakia.

A modern világítótestek már a modern községet szimbolizálják
az új negyedben. Remélhetőleg ez is hozzájárul majd ahhoz,
hogy még többen választják majd községünket fészekrakó helyként és itt alapítanak családot, itt építkeznek. A nemrégiben
kihelyezett utcai világítást az IFT Slovakia elnevezésű cég finanszírozta, melynek összege közel 80 ezer eurót emésztett fel.

Varga Ildikó felvételei
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Ú jr
j r a az
a z is k o l a pad ban
Mint mindenhol az országban, Hodosban is beültek az iskolapadba az
újdonsült elsősök szeptember másodikán. Az óvodából elballagott, az iskolába berepült kicsiket Suska Szilvia
igazgatónő és községünk polgármestere, Balódi László köszöntötte.
Suska Szilvia elmondta, reméli, hogy a
gyerekek a szünidő alatt kipihenték magukat, hiszen júniusig már a munka vár
rájuk. „Az utóbbi napokban csinosítottuk az osztályokat, szépítgettük a folyosókat. Bizonyára ti is örültök annak,
hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat,
a hiányzó barátokat, osztálytársaitokat
és a tanító néniket. Ebben a tanévben is
legyetek éppoly szorgalmasak és ügyesek, hogy a tanév végén ugyanannyi dicséretet kaphassatok, mint az elmúlt
tanévben és mutassatok jó példát az
óvodából érkező kis elsősök számára” –
mondta az igazgatónő, majd a legkisebbekhez, az elsősökhöz fordult: „Talán ti
vártátok legjobban ezt a mai napot. Júniusban elbúcsúztatok az ovitól, az óvó
néniktől. Azóta szépen megnőttetek, az
óvodai kis székekben és az ágyikótokban
már biztosan nem férnétek el. Nagyon
örülünk nektek, vártunk már benneteket. A mai naptól sok-sok izgalmas

dolog vár rátok, hiszen a tanító nénik
bevezetnek benneteket a számok és a
betűk birodalmába. Ezért kérlek titeket,
nagyon figyeljetek oda arra, mit mondunk nektek. Szerezzetek sok jó jegyet,
hogy szüleitek is veletek együtt örüljenek. Kívánom, hogy jól érezzétek itt
magatokat, könnyedén, játszva vegyétek
az akadályokat” – mondta el köszöntő
szavait, majd az elsősöknek átnyújtotta
első ABC-s könyvüket.
Balódi László polgármester elmondta,
két érzés kavarog benne a megnyitón.
„Az egyik szemem sír, a másik nevet.

Hogy miért sír, azt talán a szülők tudják
a legjobban, hiszen sajnálatos módon
egy olyan időszakban kell találkoznunk,
amikor az az intézmény, ami községünk
számára a legfontosabb, a jövőt jelenti
gyermekeink számára, harcolnunk kell
azért, hogy egyáltalán fenn tudjuk tartani. Inkompetens, nem hozzáértő személyek megtesznek mindent azért, hogy
a kisiskolák elsorvadjanak és esélytelenné tegyék számunkra az intézmények
továbbélését. A másik szemem viszont
nevet, hiszen mosolyt látok magam előtt
az arcokon, ugyanis tavaly előtt volt
29 gyermekünk, tavaly 33, idén pedig
40 van az iskoláinkban. Abban az időben, amikor a kilenc osztályos alapiskolák harcolnak minden egyes gyerekért és
vesztenek a létszámból, mi pedig évrőlévre növekszünk, ez valamit jelent, valamit jól csinálunk” – hangsúlyozta.
A megnyitóbeszédek után az igazgatónő
a 2013-2014-es tanévet megnyitottnak
nyilvánította és elkezdődhetett a
munka.
Azóta már egy hónap telt el, s ez alatt
az időszak alatt már javában folyt a tanulás. Hamarosan azonban nem csak a
betűk írását ismerik majd meg a gyerekek, de szavakat, később mondatokat
vetnek papírra. Igaz, ennek a munkának
még az elején vannak, de hamarosan javában róják majd a tinta-kilométereket.
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Za
čal sa
Začal
s a šk
š k ol
o l s k ý rok

Tak ako všade na Slovensku, aj vo
Vydranoch si 2. septembra sadli do
školských lavíc prváčikovia. Deti,
ktoré sa rozlúčili so škôlkou a nastúpili do školy, privítala pani riaditeľka
Erika Domsitz-ová v prítomnosti starostu našej obce Ladislava Balódiho.
Pani riaditeľka zaželala deťom veľa úspechov, vytrvalosti ako aj mnoho jednotiek do žiackych knižiek. „Vytrvalosť
však neželám iba vám, ale aj vašim rodičom. Ako je všeobecne známe, vzdelanie je obrovským darom, bohatstvom.
V škole sa naučíte písať, počítať, vyslovovať hlásky, písať číslice ako aj vyrátať
prvé príklady. Naša škola vám dá oveľa
viac, ako len základné vzdelanie. Posilnili sme výučbu informatiky, cudzích jazykov, učíme deti ako treba chrániť
životné prostredie, čo je to tolerancia,
a učíme ich aj vážiť si každého, s kým
prichádzajú do styku v škole či mimo
vyučovania. Pomáhame im v tom, aby

neposudzovali ľudí podľa národnosti,”
zdôraznila pani riaditeľka.
Deti môžu rozvíjať svoj tanečný talent
na hodinách zumby, ktoré vedie Etka
Czucz, a aj v tomto roku, tak ako doteraz, na nich čaká množstvo akcií a výletov. „Okrem účasti na súťažiach nás
čaká zber papiera, oslava Halloweenu,
Mikuláša, ako aj vianočné a veľkonočné
tvorivé dielne. Našich najmenších čakajú školské výlety, rôzne programy a na
konci školského roka sa deti môžu zúčastniť na rozlúčkovom večierku, ktorý
bude spojený s opekaním slaniny pri táboráku,” opisuje Erika Domsitzová.
Učitelia neoddychovali ani cez prázdniny, lebo z fiančného zisku z vlaňajšieho školského plesu a aj vďaka samospráve čaká na deti v školskom klube či
v novovytvorenej učebni informatiky
30 nových stoličiek a 15 lavíc, navyše
boli vynovené aj školské skrine. Po príhovore pani riaditeľky pozdravil deti,
ako aj ich rodičov a starých rodičov,

i starosta obce. „Jedno moje oko plače,
no druhé sa smeje. Školský rok otvárame v čase, kedy sa k malotriednym
školám zodpovední stavajú macošsky a
tlačia nás smerom k ich zatváraniu.
Ja verím, že u nás sa toto nestane, práve
naopak, bol by som rád, aby sme riešili
problém ako umiestniť neustále rastúci
počet detí v škole,” povedal Ladislav Balódi a dodal: „V mnohých školách prebieha boj o deti, u nás však vidím nárast
počtu žiakov. Pred dvomi rokmi chodilo
do obecných škôl 29 detí, vlani to bolo
33, a tento rok je to už 40 detí. To je
obrovská vec, toto číslo dokazuje, že
naše panie učiteľky robia svoju prácu
naozaj dobre,” uzavrel svoj príhovor.
Odvtedy už uplynul celý jeden mesiac
a v súlade s očakávaniami sú momentálne naši najmenší zahĺbení do tajov
písma a čítania, a postupne sa naučia
všetko, čo budú potrebovať na vyššom
stupni vzdelávania.
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Nőnek a házak, mint eső után a gomba
Még tavaly kibukkant a földből az első házak egyike az új lakónegyedben, amelybe, ha minden jól megy, már
ebben az évben be is költöznek. ehhez azonban még többen csatlakoztak, akik elkezdték itt létrehozni új otthonukat, családi fészküket. Néhányukat felkerestük, hogy a munkájukról, az építkezés állásáról érdeklődjünk.
Kázmér Péter és Réka
Házasságkötésük után Péter
és Réka úgy döntöttek különálló családi fészket szeretnének létrehozni maguknak.
2012-ben el is kezdték keresni a megfelelő helyet,
amely elvárásaiknak megfelelne. Mivel Réka vásárúti
származású felmerült lehetőségképpen, hogy esetleg ott
találják majd meg a megfelelő építkezési telket az otthonuk megteremtéséhez.
Természetesen nem szerettek
volna messze kerülni a várostól, de olyan helyre sem akartak költözni, ahova nem köti
őket semmilyen kapocs.
„Ezek után magától értetődő
volt, hogy Hodosban telepszünk le” – mondta Péter.
Választásukat nem csak a
Izsmán László és Andrea
Az Izsmán család immár
több mint 6 éve él itt Hodosban, de nem csak ez köti őket
ide. Andrea elmondta, családja több generációja fonódik össze Hodossal. Kezdve a
nagyszülőkkel, akik itt éltek
és még ma is itt él nagymamája, folytatva szüleivel, akik
szintén hodosi születésűek. Ő
maga is falunk szülötte, tehát
tősgyökeres, és egy ideig itt élt
szüleivel, majd később Dunaszerdahelyre költöztek. Azonban a faluhoz fűződő
kapcsolata nem szakadt meg,
mivel a nyarakat gyermekkorában Tóth nagyszüleinél töltötte, ahol hétvégenként még
most is összegyűlnek a családja tagjaival.

„...magától értetődő volt, hogy Hodosban telepszünk le”

város közelsége befolyásolta,
hanem családi vonatkozások
is. Mivel Péter apai ágon kötődik Hodoshoz – nagyapja
falunk lakosa és édesapja is itt
dolgozik –, természetesen a
rokoni kapcsolatok is erősítették döntésüket. A megfe-

lelő telek megtalálása után az
otthon kialakítása és felépítése sem tartozik az egyszerű
feladatok közé. Mint építész,
Péter igazán körültekintően
járt el a családi fészek megtervezése közben. Sok szempont
volt amit szem előtt tartott,

Hosszabb távollét után férjével úgy döntöttek, hogy a
város zaját csendesebb és
nyugodtabb környezetre cserélik. Természetesen szerettek
volna nem túl messze a várostól letelepedni. Nem csak
a gyökerek miatt esett a választásuk Hodosra, hanem a

kedvező elhelyezkedése okán
is. Elmondták, már régebben
úgy döntöttek, hogy saját
házat szeretnének. Először a
már meglévő házak közül
szerettek volna választani, de
igazából egyben sem találták
meg álmaik otthonát. Végül
a telekvásárlás mellett dön-

Izsmánék az épülő ház előtt

Varga Ildikó felvételei

hiszen az ember élete jó részét ebben az otthonban
fogja eltölteni. Így hát igyekezett legjobb tudása szerint
eljárni. Jelenleg a háztető fedése folyik, az időjárástól
függően igyekeznek minél
több külső munkálatot elvégezni. Télen pedig szeretnék
a belső munkálatokkal folytatni.
A beköltözést a 2014-es év
folyamán tervezik, reményeik szerint mihamarabb.
Hivatásukra való tekintettel
pedig remélik, hogy eljövendő hodosi lakosként hasznára lehetnek majd a
lakóközösségnek. Hiszen a
lakótelepen nem csak az új
házak épülnek, látogatásom
alkalmával
tapasztaltam,
hogy a jószomszédi kapcsolatok is formálódnak.
töttek, hiszen az újonnan kialakított lakónegyednek nagyon kedvező az elhelyezkedése, ami jelenlegi lakhelyüktől, várostól és a munkahelytől sem esik távolra.
Megfelelő otthon megteremtése gyermekeiknek is nagyon fontos, hiszen Ákos
már másodikos gimnazista,
lányuk Anna pedig a helyi
óvoda kis látogatója. Az építkezést ez év májusában kezdték, és mivel emeletes házat
szerettek volna, ezért a munkálatok időigényesebbek, de
a család, a hodosi szomszédok és barátaik segítségével
jól haladnak. Ha az időjárás
és a munkák engedik, év végéig tető alá szeretnék tenni a
házat. A beköltözést pedig
jövő év végére tervezik.

Augusztus

Építkezés
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Valami készül, valami épül...
Mi készül a szemétdomb helyén? A
hodosi szeméttelep 2011-es rekultivációja után a gaz uralta a területet,
mely korábbi kihasználtsága miatt
szinte semmire nem volt használható.
Sőt, nem kis tehert jelentett a község
számára, hsizen állandó harcot kellett
vívni az illegális szemetelők ellen,
akik továbbra is odahodták a hulladékot. Akik manapság járnak arra,
láthatják, folynak a munkálatok, valami készülődik, szemlátomást szépül

Hencze Attila is szívesen bízná rájuk
a jövőben hátasát

a környezet.
A Csallóközi Lovasklub elnöke, Varga
Erika tájékoztatott bennünket a részletekről. „A lovaglást a mai rohanó világban többnyire kedvtelésből, hagyományőrzés vagy sport céljából űzik. Egy
rendkívül élménydús, szórakoztató tevékenység, mely a test összes izmát megmozgatja, a lovas lelkére is hat és
folyamatos koncentrációt igényel. Sokkal különlegesebb sport, mint a többi.
Jó hatással van a felnőttek mozgáskul-

Az építkezés kezdetekor

túrájának kibővítésére, a gyerekeket
pedig fegyelemre, tiszteletre, az állatok
szeretetére tanítja. Mindezek mellett a
lovaglás remekül használható terápiás
célokra is. Szeretnénk, ha ezt az életérzést minél többen megtapasztalnák,
ezért szükségét éreztük egy lovasfarm
megvalósításának” – meséli. A faluval
folytatott tárgyalásuk után megszületett
a megállapodás, melynek értelmében a
bérbe kapott területen felépíthetik a
Csallóközi Lovasklub telephelyét. „Kedvező feltételeket kínálunk majd a lótulajdonosoknak, hogy nálunk tartsák
hátasaikat. Terveink szerint jurtákat és
lovasíjász pályát is építtetünk majd, melyek későbbiekben gyermektáborok, valamint színes rendezvények szervezésére
adnak lehetőséget” – ecseteli a további
terveket.
Többen jelezték már, hogy itt szeretnék majd tartani a hátasaikat. Vangel
Ferenc a neves Andrea Shop üzletlánc
tulajdonosa is lóvásárláson töri a fejét.
Mint mondja, nagyon megfogta ez a
sport. „Könnyen elképzelhető, hogy veszek egy lovat, és ha ezt a lépést megteszem, mindenképpen a hodosi lovasfarmra viszem majd. Ismerem azokat az
embereket, akik a lovakkal foglalkoznak
majd ott és megbízom bennük. Ha
lovat vennék, csak rájuk bíznám” –
mondja Ferenc. De nincs ezzel egyedül.
Csóka László, a Slovakia Ring szolgáltatásokért felelős igazgatója szintén lóvásárláson töri a fejét. „Nagyon tetszik
nekem a lovaglás és hallottam már a jótékony hatásairól is. Meg is kértem a
Csallóközi Lovasklub vezetőit, jó barátaimat, hogy segítsenek nekem hátast

A jelenlegi állapot

Bartal István is vinné a lovát

választani, amit természetesen náluk tartanék majd a hodosi telephelyen” –
ecseteli Csóka László. Hasonlóképpen
gondolkodik Hencze Attila építész is,
aki szintén a lovaglást, mint sportot néhány éve szerette meg. Ám a hodosi
Bartal István is rájuk bízná a lovát, akinek ugyan már van, de azt mondja, az
állatnak is jobb, ha társaságban van,
ugyanis az övének még nincs párja.
Gyerekkora óta lovagol és nem szeretné
abbahagyni ezt a sportot.
Ha minden a menetrend szerint
halad, a lovasfarm tavasszal átadásra
kerül és hamarosan elkezdik a további
tagok toborzását is.
(csl)

Varga Ildikó felvételei

Képviselő-testület
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Az ülések programja
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Program zasadnutí

Az önkormányzat 2013. 09. 09-én megtartott 31. ülése

31. zasadnutie OcZ, ktoré sa konalo dňa
09. 09. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. A 2013-as költségvetés szerinti bevételek és kiadások teljesítése 2013. 06. 30-hoz
6. Hodos község 7/2013-as számú ÁÉR a választási plakátok
kiragasztására a választási kampány ideje alatt, a 2013. 11.
09-én tartandó megyei választásokkal kapcsolatban – javaslat
7. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
– Rácz Alexander mérnök – üzemeltetési rend kidolgozása a
vízi építkezésre „Egyéni lakásépítés, Hodos – műszaki felszereltség – ivóvízvezeték/A“
– Nagy Gejza – N&N atyp – öltözőpadok akasztókkal
a helyi alapiskolákba
– Rácz Mihály – hangosbemondó hangszóróinak javítása
– Bős nagyközség hozzájárulása a Hodos község Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete által elvégzett mentési munkálatokért
8. GAS-MOUNT s. r.o. Egyházkarcsa 58 – Siposkarcsa kérelme előszerződés megkötésére – kultúrház emelet-ráépítés,
a tetőtérben kialakított 8 lakásegység átvétele
9. Kérelem két építési telek megvételére a Kereksási dűlőben
10. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
11. Polgármester beszámolója
12. Egyéb aktuális ügyek – vita
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2013
6. Návrh VZN obce Vydrany č. 7/2013 o umiestňovaní plagátov a iných informácií na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 09. 11. 2013
7. Schválenie úhrady faktúr:
– Ing. Alexander Rácz – Vypracovanie prevádzkového poriadku na vodnú stavbu „IBV Vydrany“
– TV – vodovod pitnej vody/A
– Gejza Nagy – N&N atypická výroba nábytku – šatňové
lavice s vešiakmi pre miestne ZŠ
– Michal Rácz – oprava reproduktorov miestneho rozhlasu
– Prefakturácia príspevku od obce Gabčíkovo za vykonané
záchranné práce – DHZ Vydrany
8. Žiadosť firmy GAS-MOUNT s.r.o o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súvislosti s prevzatím stavby: „Nadstavba 8 b. j. na budovu kultúrneho domu vo Vydranoch“
9. Žiadosť o odkúpenie dvoch stavebných pozemkov v lokalite Šašina
10. 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
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

Ap ró hi rd e t és

Vennék szántóföldet a hodosi kataszterben, a Dunaszerdahelyi járásban.Kúpim ornú pôdu v okrese Dunajská Streda, 0948802277

ANYAKÖNYVI HÍREK

SPRÁVY Z MATRIKY

2013. AUGUSZTUS

AUGUSZT 2013

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Potucká Kiara
Gratulálunk az újszülötthöz.
ELHUNYTAK:
• özvegy Varga Józsefné, született Hajdú Ildikó, Mgr. (69)
• Borbély Lászlóné, született Fenes Erzsébet (61)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.

NARODILA SA:
• Kiara Potucká
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa.
ROZLÚČILI SME SA:
• vdova Mgr. Ildikó Vargová, rodená Hajdúová (69)
• Alžbeta Borbélyová, rodená Fenesová (61)
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad
stratou ich blízkych.

Interjú - Sport

Augusztus

Hodosi maradtam VI.
Strbka Bianka 2000-ben ment el Hodosból. Azóta párjával és lányával
Dunaszerdahelyen él. S mint rovatunk eddigi megkérdezettjei is, szintén hodosi marad a szívében örökre.

A faluban zajló rendezvényekre jártok? Ha igen, milyennek tartod őket,
szerinted mennyire nívósak és érdekesek? Esetleg melyik a kedvenced és
miért?
• A falunapra, illetve a Hodosi Lakomára minden évben kilátogatunk, ahol
találkozunk a régi ismerősökkel, jókat

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Természetesen és még mindig hodosinak tartom magam és néha megfordul
a fejemben, hogy vissza kéne költözni,
mert a szívem azért húz a szülőfalumba.
Sosem lehet tudni, talán majd egyszer.

Strbka Bianka

A hodosiak fiatalítottak
Elkezdődtek az alsóbb osztályokban a küzdelmek

A Pestújhelyi SC és az SK Hodos mérkőzése

A legjobbak ezen idő alatt felkészülési
mérkőzésekkel hangolnak. A hodosiak
előbb a magyar fővárosban a Pestújhelyi
SC ellen küzdöttek, majd hazai asztaloknál a szerb STK Mladosť Báčsky Petroveccel mérkőztek. Jozef Kmeť, a csapat
vezetője kérdésünkre válaszolva elmondta, nagy változások mentek végbe a
játékoskeretben. Muskó Péter Franciaor-

beszélgetünk és szórakozunk. Talán ez
az egyetlen olyan rendezvény, ahol az
ember sok régi és kedves ismerőssel öszszefuthat, mert az emberek manapság
már nem nagyon mennek sehova. Bálokba is ellátogatunk néha-néha, oda is
a barátokkal és mondhatom, minden
alkalommal jól érezzük magunkat.
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
• Szerintem nagyon jó irányba halad a
község fejlődése. A környéken is fejlődnek a faluk, de Hodos mintha most
megtáltosodott volna. Szerintem jót
tett neki ez és így egyre többen ismerik
meg a község nevét. Mindenképpen jó
irányba halad.

Milyen gyakran látogatsz haza?
• Elég gyakran, mert a barátaim ott
élnek, velük ha csak tudok, összejövök,
találkozunk. Igaz, a szüleim sajnos eltávoztak, de a temetőbe rendszeresen kilátogatok a sírjukhoz, amilyen gyakran
csak lehet.

ASZTALITENISZ – A legfelsőbb bajnokságokban csak a héten indul a
pontvadászat, de a II., a III. és a IV. ligában már elkezdődtek a párharcok.
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A szerző felvétele

szágba távozott, Kriston Zsolt pedig viszszatér Magyarországra. Őt fia, a magyar
válogatott Kriston Péter helyettesíti majd.
A tapasztalt Igor Ondrejčik Németországból érkezett Hodosba, ő elsősorban a
B csapatot erősíti majd, de jelenlegi formája biztosítja számára, hogy az első csapatban is bemutatkozhasson.
Idén a fiatalokra akarnak építeni a Dunaszerdahely melletti községben, ezért két
tehetséges játékost is igazoltak Vásárútról,
Kiss Dávidot és Gajdoschík Adriánt.
Mindketten nagy lehetőséget kapnak az
extraligában, s rajtuk is múlik, meddig

jutnak a csallóköziek. A csapatot a tapasztalt Vími Roland egészíti ki.
Felkészülési mérkőzések:
Pestújhelyi SC A–SK Hodos A 3:15 (Jancsa 2, Tóth – Vími 2,5, Gajdoschík 4,5,
Ondrejička 4,4, Kiss 3,5) Pestújhelyi SC
B–SK Hodos B 4:14 (Kapuszta, Mitropulos, Tatai – Bardoň J. 3,5, Gaál 3,5,
Sáha 2,5, Navrátil 4,5)
SK Hodos A–STK Mladosť Báčsky Petrovec 15:3 (Turan 1,5, Lomen 1,5 –
Vími 4,5, Gajdoschík 4, Ondrejička 3,5,
Kiss 3)
Bajnoki mérkőzések:
III. liga: Nagyfödémes A–Holíč B 2:16
(Bohuš, Somogyi–Zajíc 4,5, Bartal 3,5,
Hanák 4,5, Pavlica 3,5); Diószeg A–Vásárút A 10:8 (Barinka 3,5, Gašparík 3,
Lipták 3, Németh 0,5 – Kmeť R. 2,5,
Török 3, Dostál 1, Né- veri 1,5); Piešťany
A–Bős A 5:13 (Orichel 1,5, Behul 3,5–
Hanics 4, Marček 3,5, Riedl 2,5, Csánó
3); Leopoldov–Hodos B 7:11 (vendégek:
Ondrejička 4,5, Kiss 4,5, Navrátil 0,5,
Bardoň J. 1,5); Nagymácséd A–Holíč C
18:0.
Forrás: Csallóköz hetilap
szeptember 24., 39. szám
(vk)
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Kisasszony-napi szakrális túra a Pilisben
A Hodus turistaklub néhány tagja, szám
szerint nyolc, szeptember 8-án részt vett
a Kisasszony-napi szakrális túrán a Pilisben. A túrát egy magyarországi csoport, a Pilis Szakrális Történelme nevet
viselő egyesület szervezte. Összesen 95en indultunk Dömösből a Rám-szakadékon keresztül fel a Rám-hegyre.
Útközben a Miklós forrásnál megmerítettük a kulacsainkat és több előadást is
meghallgattunk a Magyar királyokról,
akik a Pilisben éltek. A magyar néphagyományokban sok hiedelem fűződik e
helyhez, ezért nagy érdeklődéssel hallgattuk Aradi Lajos tanait. Természetesen a szkíta magyarokról, rovásírásról és
a Pilist óvó misztikus erőkről is vitáz-

Amikor elindul a menet...

tunk. Az időjárás szintén kegyeibe fogadott bennünket, ezért pazar és lenyűgöző tájban részesültünk. Külön
kiemelném az áthaladást a Rám-szakadékon, amely időigényes ugyan, de
megéri, hiszen Magyarország egyik legszebb szakadéktúra-útvonala. Legközelebb december 21-én készülünk a
Pilisbe, de addig még megjárjuk a
Hodos-környéki határt és az öreg Duna,
valamint a Kis-Duna meseszép erdőit és
mezőit.
Nagy Imre
Képek: Facebook – Nagy Imi Imre
Hegyen s völgyön át mentek

Figyelem, utolsó lehetőség. Már csak EGY háztelek eladó!

!

!

Érdeklődni lehet a községi hivatalban!

Sport

Augusztus
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Száguldanak a lipicaiak

Nagy Ferenc és felesége (balra) az oklevéllel

Nagy Ferencet és a lovait már nem kell
külön bemutatni senkinek, hiszen nagyon jól tudjuk, mennyi díjat hozott
már a községnek a lótenyésztés, illetve
a fogathajtás világából. Az utóbbi két
hónap sem volt számára történésmentes.
Augusztus elején a magyarországi Kisbéren egy fogathajtó versenyen második
helyezést ért el. A megmérettetés pontszerző verseny volt, ami hozzájárult
ahhoz, hogy lovai kvalifikálódtak a fogathajtó világbajnokságra. Ez azt jelenti,
megmérkőzhetnének a következő versenyen, de sajnos mégsem tehetik.
A dolog hátulütője, hogy nincs szlovák
hajtójuk, magyarországival pedig nem
indulhatnak. Leghamarabb, ha összejön,
három év múlva mutathatják meg, mit
tudnak.
De természetesen ez nem törte le a
kedvüket, így tovább mentek és az au-

Archív felvételek

gusztus 17-18 között tartott Kôň 2013
elnevezésű kiállításon Trencsénben ismét
remekeltek. A Siglavy Capriola Bogi
nevet viselő kancája sampion lett, a
mének között pedig a Nonius-a második
helyezést ért el. Innen Nyitrára vitt az
útjuk, ahol augusztus 22-25 között tartották az Agrokomlpex kiállítást. Innen

is helyezésekkel tértek haza, ugyanis
Favory Allegra nevű lova az első helyezést
hozta haza a mének közül, Doroty nevű
kancája pedig a harmadik helyen végzett.
„De ez még nem minden, hiszen most
érkeztek meg az eredményeink Nagytapolcsányból, ahol az utóbbi tíz év eredményeit összesítették” – meséli Nagy
Ferenc, majd ecseteli: „A lovak minőségét és teljesítményét tekintve az utolsó tíz
év legjobb ménét én tenyésztettem ki,
akit úgy hívnak, hogy Siglavy Capriola
Eron. A kancák közül pedig az elmúlt tíz
év harmadik helyezettje lett a Pluto
Holdfény” – magyarázza.
Hamarosan pedig ismét hallhatunk
Nagy Ferencről és sikeres eredményeiről,
hiszen a versenyek és a kiállítások folyamatosan zajlanak, ő pedig nem ül a fenekén. Megy és halmozza a díjakat a
lovaival együtt.

A díjakat Ľubomír Jahnátek földművelésügyi miniszter adta át (jobbara)

L abdarúgás
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A futball-bajnoks
ág állása
futball -baj nok ság
Dunaszerdahelyi területi foci, I.
osztály, 9. forduló:
Taroltak a hodosiak, mezükben Zöld
Adrián négyszer talált a balonyiak ka pujába.
Gólfesztivált rendeztek a
hodosiak, akik nyolc találatot szereztek, s öngóllal a
balonyiaknak is besegítettek.
A nagyabonyiak pontot zsákmányoltak az alistáli pályán, s
megőrizték pozíciójukat a tabella élén. Üldözőik erejéből is
csak döntetlenre futotta. A
kisdvarnokiak ugyancsak idegenben, Sárosfán szereztek
pontot. A vendégek egyetlen
győzelmét a bakaiak produkáltak. Ősszel első alkalommal
gyűjtötték be a három pontot
a nagyszarvaiak.
Eredmények:
Egyházgelle–Királyfiakarcsa
0:0. Sárosfa–Kisudvarnok
1. Nagyabony
2. Királyfiakarcsa
3. Sárosfa
4. Baka
5. Alistál
6. Egyházkarcsa
7. Lúcs
8. Kisudvarnok
9. Hodos
10. Egyházgelle
11. Csenke
12. Ekecs-Apácasz.
13. Cs.csütörtök
14. Balony
15. Nagyszarva
16. Nagymegyer B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

Dunaszerdahelyi területi ifi foci, 9. forduló:

A hodosiaknak sikerült a
bravúr: gólt lőttek a kisudvarnokiaknak, akiknek a
kapusa a sorrendben nyol1:1 (1:1), g.: Nagy Adrián, cadik őszi bajnoki meccsen
ill. Polák Zsolt. Alistál–Nagy- másodszor kapitulált.
abony 1:1 (0:0), g.: Takács
Péter, ill. Miklós Imre. Ekecs- Félidőben még 2:1-re vezetApácaszakállas–Csallóköz- tek a sereghajtó nagyudvarcsütörtök 2:1 (2:0), g.: nokiak, s úgy tűnt, hogy
Torma István, Tomáš Káp- végre ponto(ka)t szerezhetlocký, ill. Lukáš Benedik. nek. Fordulás után azonban
Hodos–Balony 7:1 (3:1), g.: rákapcsoltak, öt találatot proZöld Adrián 4, Fekete Zol- dukáltak, s biztos győzelmet
tán, Rigó Péter, Rácz Attila, arattak a királyfiakarcsaiak. A
ill. öngól. Nagymegyer B– hét végén két futballista, az
Baka 2:3 (1:0), g.: Bajcsi Sán- alistáli Domonkos Bence és a
dor 2, ill. Oravec László 2, királyfiakarcsai Takács Dávid
Tóth Csaba. Nagyszarva– triplázott.
Lúcs 2:1 (2:1), g.: Grünfeld
Nikolas, Stanislav Štrbavý, Eredmények:
ill.Varga Péter. Csenke–Egy- Pozsonyeperjes–Nagyabony
házkarcsa 3:3 (2:1), g.: Hol- 3:2 (1:1), g.: Katona Attila,
lósi István 2, Zsigray László, Pelikán Kristóf, Ágh Dávid,
ill. Edmár Attila 2, Csölle ill. Kardos Tibor, Kollár RajFlórián.
mund. Alistál–Illésháza 4:1
1
2
1
1
2
3
3
3
2
2
3
0
3
0
1
1
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20:11
11:6
15:6
16:12
20:14
20:14
16:11
13:17
19:8
10:15
13:17
15:21
12:16
15:28
11:19
10:21

19
17
16
16
14
12
12
12
11
11
9
9
6
6
4
4

1. Kisudvarnok
2. Pozsonyeperjes
3. DAC C
4. Nyékvárkony
5. Csenke
6. Dióspatony
7. Nagymegyer B
8. Baka
9. Alistál
10. Nagyszarva
11. Királyfiakarcsa
12. Nagyabony
13. Illésháza
14. Hodos
15. Felsőpatony
16. Nagyudvarnok

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
5
5
4
4
4
4
2
3
2
1
1
0
0

(2:1), Domonkos Bence 3,
öngól, ill. Miklós Zoltán.
Felsőpatony–Nyékvárkony
1:4 (1:1), g.: Kevický Péter,
ill. Fernyák Ottó 2, Rákóczi
János, Hegedűs Dávid.
Hodos–Kisudvarnok
1:4
(0:3), g.: Horváth János, ill.
Vass Bálint, Krajcsovics
Lukáš, Matus András, Oláh
József. DAC C/Vásárút–Baka
3:1 (2:1), g.: Béres László 2,
Takács Nikolas, ill. Edmár
Szilveszter.
Nagyszarva–
Nagymegyer B 3:1 (2:0), g.:
Vaczulka Márton, Tar László,
Ladislav Trnovský, ill. Stojka
Nikolas. Nagyudvarnok–Királyfiakarcsa 2:6 (2:1), g.:
Lavu László, Hodosi Nikolas,
ill. Takács Dávid 3, Hervay
Csaba, Gulázsi Ádám, Viola
Márk. Csenke–Dióspatony
2:0 (2:0), g.: Sipos Marián,
Masica György.
0
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0
0
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45:2
31:10
19:12
23:17
18:13
20:12
14:22
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21:16
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21:21
17:21
12:26
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11:47
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