NEgyEdSZEr iS orSZÁgoS bAjNokok…

Megvan a negyedik! Április 5-én, pénteken este hatalmas öröm lett úrrá a
helyi kultúrházban. Az asztalitenisz
extraliga országos bajnoka immár negyedszer a Hodosi Asztaliteniszcsapat
lett. Zengett az épületben a „Szép volt
fiúk!”.
Először 2015-ben, majd azonnal utána
2016-ban és 2017-ben szerezték meg az
országos bajnoki címet a helyi asztaliteniszezők. Egy év kihagyás után, amikor
Dudince ellen maradtak alul és a második helyet sikerült elhódítaniuk, idén
ismét remekeltek. Nem egyedülálló teljesítmény, hogy egy csapat háromszor
egymás után országos bajnok legyen. Az
azonban egyedülállónak számít, hogy

egy kis falu legyen négyszer országos bajnok. Az országos pingpongtörténelemben ez legutóbb Pozsony csapatának
sikerült. Talán azért, mert nem találkoztak a hodosiakkal. Két fővárosi klub van,
amelyik több bajnoki címet szerzett
mint a hodosiak (az egyik hét, a másik
hat kupával rendelkezik), így községünk
együttese a bajnoki címek mennyiségének tekintetében országosan harmadik
helyen áll. Egyelőre.
A szlovák asztalitenisz történetében
1994 óta kilenc csapat szerezte meg
eddig az országos bajnoki címet. S ezek
mind egytől egyig nagy klubok, nem kis
községek csapatai. Már ezért is hatalmas
elismerés illeti a hodosiakat. „Ebben az
évben számítottunk a győzelemre.

Az összes mérkőzésünket fölényesen
megnyertük. Szoros meccsünk csak egy
volt, ám az is 6:3-as győzelemmel zárult”
– magyarázza Kmeť Jozef hodosi klubelnök. Egyelőre úgy néz ki, hogy a mostani gárda jövőre is marad, bár Peko
Štefan az orvosi egyetemre készül, így
még kérdés, tud-e majd elég időt szánni
a tanulás mellett az asztaliteniszre. „Ha
kell, hozunk új játékosokat, de mindenképpen ott szeretnénk lenni az első
három között jövőre is” – szögezi le a
klubelnök.
A negyedik hodosi aranycsapat névsora: Samuel Novota, Zoltán Lelkeš és
Štefan Peko. A döntőben Malacka
együttesét 5:1, illetve 5:2 arányban
győzték le.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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ElNökvÁlASZTÁS:

ZuZANA ČApuTovÁ SZlovÁkiA ElSő Női ElNökE
Az szlovák elnökválasztás második fordulója március 30-án zajlott, s azt már
mindenki tudja, hogy Zuzana Čaputová országos szinten a szavazatok
58,40 %-át zsebelte be, ami szám szerint
1 056 582 voksot jelent. Ezzel maga alá
gyűrete a Smer Sd jelöltjét, Maroš Šefčovičot. Most jöjjenek a számok…

Zuzana Čaputová a Dunaszerdahelyi
járás valamennyi településén fölényesen
győzött. A legnagyobb arányban Bakán
(92,51 %) szavaztak rá, de további 7 településen (Béke, Csiliznyárad, Diósförgepatony, Felsővámos, Padány, Pozsonycsákány, Pozsonyeperjes) szerzett 90 százalék feletti támogatást. A szlovákiai járások közül a Dunaszerdahelyiben érte
el a legjobb eredményt annak ellenére is,
hogy a részvételi arány nagyon alacsony
volt. A Dunaszerdahelyi járásban volt a
negyedik legalacsonyabb részvételi arány
az ország 79 járása közül. A járáson belül

a legkevesebben Patason mentek el szavazni (11,62 %), a legtöbben pedig Bodakon járultak az urnákhoz (56,91 %).
Hodosban a részvételi arány nem haladta meg a 30 százalékot, ugyanis a szavazásra jogosultak 25,27 százaléka járult
csak az urnához. Az érvényes szavazatok
száma 356 volt, ebből 301-et, azaz
84,55 %-ot Zuzana Čaputová zsebelt
be, a maradék 55-öt pedig, azaz a voksok 15,44 %-át, Maroš Šefčovič kapta.
Így Zuzana Čaputová lett Szlovákia
első női elnöke, aki tisztségét júniusban
foglalhatja el.

ZuZANA ČApuTovÁ prvou prEZidENTkou SlovENSkA
druhé kolo slovenských prezidentských volieb sa uskutočnilo 30.
marca. Ako je nám už všetkým známe,
Zuzana Čaputová dosiahla 58,40%
hlasov na národnej úrovni, čo robí
1 056 582 hlasov. Týmto výsledkom
potlačila kandidáta Smeru Sd Maroša Šefčoviča.
Zuzana Čaputová zvíťazila takmer vo
všetkých obciach okresu Dunajská
Streda. Najvyšší podiel hlasov získala v
Bake (92,51 %), a v ďalších 7 obciach
získala taktiež viac ako 90 % hlasov
(Mierovo, Čiližská Radvaň, Orechová
Potôň, Horné Mýto, Padáň, Čakany, Jahodná). Zo slovenských okresov dosiahla najlepšie výsledky v okrese
Dunajská Streda aj napriek veľmi nízkej

volebnej účasti. V okrese Dunajská
Streda bola štvrtá najnižšia miera účasti
spomedzi 79 okresov Slovenska.
V rámci okresu, najmenej občanov sa
zúčastnilo volieb v obci Pataš (11,62 %)
a najviac z nich pristúpila k volebným
urnám v obci Bodíky (56,91 %).
Miera účasti na voľbách vo Vydranoch
neprekročila 30 %, pretože iba 25,27 %
z oprávnených voličov pristúpilo k volebným urnám. Počet platných hlasov
bol 356 hlasov, z toho 301 hlasov
(84,55 %) získala Zuzana Čaputová a
zvyšných 55 hlasov (15,44 %) získal jej
super, Maroš Šefčovič.
Zuzana Čaputová sa tak stala prvou
prezidentkou Slovenska, ktorá na svoj
štatút nastúpi v júni tohto roku.

Április
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ülőgArNiTúrA éS AuTóüléS A HATÁrbAN
Az évenkénti hagyományos szemétgyűjtési akció zajlott március 30-án,
szombaton. A kanálisok felé vezető
határi út mentén gyűjtötték a szemetelők által eldobált hulladékot.
Reggel nyolc órakor indultak a helyi vadászháztól, csoportokra osztódtak és
mind egy-egy szakaszt vizsgáltak át a
szóban forgó út mentén. Az összegyűjtött hulladékot zsákokba rakva az út
mellé helyezték, majd egy utánfutóra
kerültek.
Autós ülés, haltápos zacskók, konzervdobozok, műanyag palackok, sörösdobozok, építkezési törmelék, ülőgarnitúra
és számos más hulladék került elő a fasorok aljnövényzetéből. „Az utóbbi években egyre többen csatlakoznak hozzánk.
Ami nagyon bánt, hogy a horgászok
sem figyelnek oda arra, mit hagynak a
horgászhelyükön. A szemetet, amit termelnek, legalább hazavihetnék” –
mondta Nagy Irma, önkormányzati
képviselő, az esemény egyik szervezője.
Az akcióra a Gulázsi szemétszállító vállalat biztosította a kesztyűket és a szemetes zsákokat, a résztvevőknek üdítővel és
kekszszel kedveskedtek.

A megmozduláson idősek és fiatalok
egyaránt részt vettek. A legidősebb, Patócs József, 83 évesen, a legiabb, Borbély Gyurika pedig 7 évesen gyűjtötte a
szemetet. „Nagyon sokan példát vehetnének a fiatalokról, akik velünk együtt
dolgoznak” – magyarázta Hodosi Csaba,
a szemétgyűjtési megmozdulás ötletgazdája. Sajnos újfent azokat az arcokat
nem láthattuk segíteni, akik az interneten folyamatosan okosítanak bennünket
a községünk körüli tennivalókról.
A szervezők azonban remélik, hogy a
május 8-ára tervezett falutisztítási akcióra még többen eljönnek majd, hiszen

ezzel is a környezetvédelemre szeretnék
felhívni a figyelmet. Továbbá nem csak
önkéntes szemétszedésre kerül akkor
sor, de papírgyűjtésre is. Aki összeköti
a leadni kívánt, illetve felesleges újságokat, papírokat, csak tegye ki a ház elé
és elszállítják. A szelektálás ezen formáját a község rendszeresítené. További
információkat ezzel kapcsolatban újságunk következő számában közlünk.
A szemétgyűjtési nap folyamán 5
utánfutónyi hulladékot gyűjtöttek össze
a lelkes önkéntesek, akiket végül a helyi
vadászok gulyással vendégeltek meg.

SüTivÁSÁr AZ óvodÁérT
Húsvét előtt egy héttel, április 13-án ismét jótékonysági sütivásárt szerveztek Hodosban az óvoda alkalmazottai és a szülői
szövetség. A süteményeket a szülők, a konyhások és az óvónénik
sütötték. A szombati délelőtt folyamán a sütemények eladásából és a jótékonysági felajánlásokból 440 euró folyt be, amelyet
az óvoda vezetése hasznosan használ majd fel. A délután folyamán kézművesfoglalkozáson vehettek részt az érdeklődők.

belé
pő
5,- jegy:
Eur

Május 17., 18 óra | Hodosi kultúrház
( jegyelővétel a községi hivatalban)
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é rT E S í T é S
A HODOSI ÓVODA IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI A TISZTELT SZÜLŐKET,
HOGY A GYERMEKEK ÓVODÁBA VALÓ BEÍRATÁSA A 2019/2020-as TANÉVRE

2019. MÁjuS 2-Tól MÁjuS 31-ig TArT.
Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján történik,
amely az óvoda igazgatóságán (az óvoda épületében) igényelhető.
Alapinformációk: Tel.: 031/552 38 60
Magyar tanítási nyelvű osztályok száma: 2
1. Hétpettyes katicabogár
2. Tarkaszárnyú pillangó
óvodánk küldetésnyilatkozata:
• Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, családias, szeretetteljes
légkör megteremtésével biztosítsuk a gyermekek számára
a boldog és egészséges gyermekkort, melynek eredményeképpen óvodásaink egymással toleráns, segítőkész és tevékeny gyermekekké válnak.
• Széleskörű és változatos pedagógiai programunk a gyermeki személyiség kibontakoztatásán, fejlesztésén, az élmények általi tanuláson, az önálló tapasztalatszerzésen és a
sikerélmények átélésének biztosításán alapul.
• Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, az
egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természet
védelemre és a kreativitás fejlesztésére.
• Célunk, hogy megkönnyítsük és elősegítsük a gyermekek
számára a problémamentes iskolába való átlépést.
Mindezt szakképzett, gyermekszerető, a minőség iránt
elkötelezett, szakmailag igényes, nyitott és a környezet
igényeihez alkalmazkodó pedagógusokkal valósítjuk meg.

Egyéb információk:
• A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatója határoz.
• A felvételnél előnyben részesülnek: azok a gyermekek, akik
betöltötték 5. életévüket, ill. akik halasztást kaptak a
kötelező iskolalátogatásról.
• Felvételi követelmény: korhozmért önállóság az alapvető
önkiszolgáló tevékenységekben (ágy- és szobatisztaság,
öltözködés, étkezés, higiéniai szokások ismerete).
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 2019. okt. – 2020.
jún.) esedékes.
MiNdEN kEdvES SZülőT
éS lEENdő kiSóvodÁST
SZErETETTEl vÁruNk!

TANíTóNAp AlkAlMÁból SZErETETTEl!
Március utolsó péntekjén, 29-én, az immár
szokásos tanítónapi rendezvényre került sor.
Balódi László polgármester, valamint Szabó
Katalin alpolgármester, Posztós Mónika és
Nagy Irma önkormányzati képviselők köszöntötték községünk pedagógusait. A dunaszerdahelyi Lorian’s étteremben rendezett
vacsora elején Tóth Irma nyugalmazott pedagógust köszöntötték fel az önkormányzat és
a tantestületek tagjai életjubileuma alkalmából. „Az ilyen tapasztalt és kiváló tanítóktól,
mint Irma néni, csak tanulni lehet és éppen
ezért a legnagyobb becsben kell őt tartanunk”
– hangsúlyozta a polgármester. Az esten a faluvezető minden megjelentnek virággal kedveskedett, majd ünnepi vacsorával és kötetlen
beszélgetéssel folytatódott az összejövetel.
Balódi László polgármester Tóth Irmának gratulál
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SZépEN SZErEpElTEk A kiS MATEkoSok
Március végén zajlott a Pitagoriász
matematikaverseny járási fordulója
Dunaszerdahelyen. A helyi szlovák
alapiskola negyedik osztályából egy
negyedikes és két harmadikos jutott
tovább erre a megmérettetésre. A negyedikesek közül Molnár László képviselte az iskolánkat, aki az összegyűjtött 22 pontjával az előkelő 4. helyen végzett, maga mögé utasítva a
110 indulóból többek között számos
nagy iskolából érkezett diáktársát.
A harmadikosok küzül Adela és Zoe
Nemecová ikerlányok jutottak be a járási fordulóba. Mind a két lány nagyon szépen szerepelt a versenyen, ám
abban az esetben, ha nem érik el a mi-

nimális 10 pontot, nem sorolják őket
a sikeres megoldók közé. Adela 9 pontot fogott a feladatok megoldásánál,
Zoé pedig 23-at, amivel a rangsorban
a negyedik helyen végzett.
A magyar iskolából Juhos Bence
vett részt a járási versenyen, aki egy
ponttal maradt le a sikeres megoldók
közül.
Ezek az eredmények is azt mutatják,
hogy milyen fontos és gyümölcsöző
munka folyik az iskolában, és a felkészítő tanító nénik is nagyon örülnek a
gyerekek által elért eredményeknek.
Az idei harmadikosok jövőre immár
negyedikesként, de újra versenybe
szállnak majd.

A képen Nemec Adél és Zoé, középen Molnár László

MAlí MATEMATici ZAžiArili
koncom marca sa v dunajskej Strede
uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže pytagoriáda.
Z miestnej školy postúpili dvaja z 3. ročníka a jeden zo 4. ročníka. Zo 4.ročníka
reprezentoval našu školu László Molnár,
ktorý so svojimi 22 bodmi získal pre-

stížne 4. miesto ponechajúc za sebou v
hodnotení 110 účastníkov prichádzajúcich z rôznych škôl.
Z 3. ročníka postúpili do okresného
kola z našej školy dvojičky Adela a Zoe
Nemecová. Obidve dievčatá súťažili
veľmi pekne, avšak podľa pravidiel, ak
účastbík nedosiahne minimálne 10

ku dňu uČiTEľov S lÁSkou!
Posledný piatok v mesiaci, 29. marca, sa uskutočnil tradičný deň učiteľov. Starosta obce – Ladislav
Balódi, zástupkyňa starostu – Katalin Szabó, a poslankyne obecného zastupiteľstva – Monika Posztósová a Irma Nagyová slávnostne privítali
pedagógov obecných inštitúcií.
Na úvod slávnostnej večere uskutočnenej v Dunajskostredskej reštaurácii Lorean’s pritomný členovia obecnej samosprávy a pedagogického zboru
slávnostne zablahoželali pani Irme Tóthovej, pedagogičke a dôchodkyni, k jej jubilejnému sviatku.
„Od skúsených a vynikajúcich pedagógov ako je
aj pani Irma, sa môžeme veľa naučiť, a práve preto
si ju musíme ctiť a vážiť” zdôraznil starosta obce.
Na záver slávnostného privítania starosta prekvapil všetkých prítomných pedagógov kvetmi. Večer
pokračoval slávnostnou večerou a neformálnou diskusiou.

bodov, nebude zaradený medzi úspešných riešiteľov. Adela získala 9 bodov a
Zoe 23 bodov, čím si vydobila štvrté
miesto v rebríčku.
T ieto výsledky poukazujú na to, aká
svedomitá a úrodná je práca v miestnej
obecnej škole. Pani učiteľky, ktoré žiakov pripravujú aj na túto súťaž, sú veľmi
hrdé na výsledky svojich žiakov.
Tohtoročný tretiaci budú na budúci
rok môcť opäť súťažiť avšak už ako
štvrtáci.
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MEgAlAkulT A HodoSi NyugdíjASSZErvEZET
Sosem volt hivatalos formája, ám
most életre hívták a nyugdíjasszervezetet, melynek alakuló ülése március
11-én zajlott a helyi kultúrházban.
A szervezet 23 taggal jött létre, a községben összesen 320 nyugdíjas él.
Az érdeklődők kitöltötték a jelentkezési
lapokat és kézhez kapták az igazolványaikat, majd megválasztották a vezetőséget. Az elnök Hodosi dezső, az alelnök
pedig Horváth Magda lett. A titkári
posztot bufla Mikós, a pénztárosi teendőket kálmán katalin vállalta. „A szervezet legnagyobb célkitűzése hogy
aktivizálja az embereket, illetve összefogja a jelenleg is aktív nyugdíjasokat a
községben. A faluban működik a Csemadok, A Megmaradásunkért polgári
társulás, a Szabadidőklub, ahol a nyugdíjasok tevékenyen részt vesznek a közösség életében. Céljaink közt szerepel a
tagság bővítése” – szögezi le a szervezet
elnöke. Jelenleg is szerveznek egy kirándulást a Szlovák Parlamentbe, melyre
május első heteiben kerül majd sor, de
a továbbiakban több hasonló kiruccanás
is szóba jöhet. „Szeretnénk elérni azt,
hogy a község személygépkocsijait kihasználva egyes nyugdíjasoknak, akik-

Zajlik az egyeztetés a szervezet vezetősége és a polgármester között

nek nincs lehetőségük, segítséget nyújtsunk például az orvoshoz való eljutáshoz. Ezen kívül a baráti községek
meglátogatása is a tervek közt szerepel”
– magyarázza Hodosi Dezső. De szerveznének csoportos kirándulásokat a közeli, vagy távolabbi, akár magyarországi
fürdőkbe. Mivel nagyon sok olyan
nyugdíjas él a községünkben, akik egyedül vannak, őket is lehetne ezekkel a
közös programokkal, kirándulásokkal
aktivizálni.
A szervezet hivatalos megalakulása
számos előnnyel jár, hiszen a belügyminisztérium rendszerébe bekerülve
anyagi juttatások lehívására is lesz lehetőség. Ezeket az anyagiakat természete-

sen ki lehet majd használni kirándulások szervezésére is. A közeljövőben
még egy nagyobb gyűlést szerveznek
majd, ahol felvázolják jövőbeni konkrét
terveiket. „Nagyon sok az aktív nyugdíjas a községben, akiket össze kell fogni
és úgy gondolom, hogy a járási szervezet munkáját színesíteni fogják a hodosi
nyugdíjasok, akikre mindig lehet számítani” – húzta alá a szervezet megalakulásával kapcsolatban Balódi László
polgármester.
A szervezet tagsági díja egy évre két
euró, jelentkezni pedig a községházán
és Horváth Magdánál lehet a 0911
248 057-es telefonszámon.

A HodoSi kiSiSkolÁSok SikErE
A hodosi alapiskola 3. és 4.osztályos tanulói játékos irodalmi vetélkedőn vettek
részt Dióspatonyban április 10-én,

amely a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda szervezésében zajlott. A versenyen a környező
kisiskolák diákjaival mérték össze erejüket. A diákok játékos feladatokkal elevenítették fel Móricz Zsigmond verses
állatmeséit (Disznók az esőben, A bölcs
róka, A csizmadia malaca) és a rajzpályázatba is bekapcsolódtak.
Az irodalmi vetélkedőn iskolánk 4.
osztályos tanulói (Nagy cyntia, Snovický regina, Tóth kata – a képen
balra) az i. helyezést érték el, de a 3.
osztályos tanulók (Herceg róbert,
kudri bianka, juhos bence – a képen
jobbra) is sikeresen szerepeltek v. helyezettként.
Az iskolánkat képviselő kisdiákok
a rajzpályázaton is díjazott munkákkal

büszkélkedhetnek (Nagy cyntia, Tóth
kata). Jutalmul oklevelet és ajándékot
kaptak. grATulÁluNk!
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A gASZTroANgyAl vENdégESkEdETT HodoSbAN
Magyarország legnépszerűbb gasztronómiai műsora a Gasztroangyal volt
községünk vendége április közepén,
hogy a helyi értékek mellett a régió
egyik legnagyobb kulturális és gasztronóniai eseményét, a Nemeshodosi
Nagy Lakomát népszerűsítsék. A népszerű televíziós műsor hétről hétre a televízió képernyőjén keresztül igyekszik
bemutatni a magyar konyha ízeit.
„A Gasztroangyal mostanra mozgalmat
teremtett, és arra ösztönzi a nézőket,
hogy értékeljék a valódit, a természete-

set. A piaci kofától a profi szakácsokig
mindenki azt hirdeti, hogy ízeink és receptjeink hagyománya ma is meghatározó, és kiváló alapanyagaink száma
végtelen. Ahogyan végtelen az ételvariációk sora is, melyek segítségével átszelve a Kárpát-medencét a Gasztroangyal minden egyes alkalommal bebizonyítja, hogy Magyarország finom!” –
hirdetik honlapjukon a műsor készítői.
A stáb, élükön Borbás Marcsi szerkesztő-műsorvezetővel Hodosban meglátogatta Nagy Ferenc méltán híres

lipicai-tenyészetét, majd helyi asszonyokkal hajtoványt sütöttek a Szabadidőklubban, amihez birkagulyást is
főztek. Természetesen nem maradhatott ki a sorból a helyi Nemeshodosi
parasztpálinka kóstolása sem.
Keszi Ildikó fényképezőgépével végigkísérte a stábot és megörökítette a
legjobb pillanatokat. Ezekből a képekből válogattunk ki néhányat. A műsor
a televízió képernyőjén júniusban
lesz látható.

Csézával a faluban

Asszonyaink megmutatták, hogyan készül a hajtovány

Készül a birkagulyás

Ismerkedés a Nemeshodosi parsztpálinkával

Alakul a Szabadidőklub díszítő festése

A Megmaradásunkért énekcsoport próbáját is meglátogatták
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MiESTo, kdE jE rAdoSť byť dEťMi
v septembri sa študenti obce mohli
zabývať v novej škole. Na túto príležitosť už dlho čakali, a otvorením
novej školy sa splnil dlhodobý sen
obecného zastupiteľstva.
Miestna materská škola a škola majú
spoločný dvor. Rodičia, ktorí si myslia,
že ich detičky by mali získať základné
vedomosti na mieste, a prejavia dôveru
miestnej škole, nemusia ísť ďaleko.
V apríli bol k novo zrekonštruovanému
plotu školy pridaný nový nápis.
„Od slávnostného otvorenia v septembri sa neustále snažíme, aby sa naši
študenti a učitelia cítili pohodlnejšie
tak v budove ako i na nádvorí,” vysvetľuje starosta obce ladislav balódi.
Niektoré opravy a zlepšenia sa dosiahli
najmä vďaka spoločnej práci zo sponzormi a zamestnancami obecného
úradu.
Staré nosiče jedál, v ktorých sa berie
strava z kuchynky materskej školy do
kuchyne základnej školy, boli nahradené novými, a vďaka Monike Posztós,
zástupkyni miestnej samosprávy, boli
na všetky okná v budove namontované
sieťky proti komárom, a v nekonečnom rade vďaka Jozefovi Patócsovi sa
prostredie školy stalo pestrejším a fa-

rebnejším tým, že namaľoval plot a
ihriskové náradie v areáli. Týmto sa
však zoznam ešte nekončí. „Počas letných prázdnin plánujeme vybudovať
malú telocvičňu za budovou školy a
postaviť parkovacie miesta pred budovou pre rodičov,” hovorí starosta.
Pred niekoľkými rokmi prišla z dvojstupňovej základnej školy v Tešedíkove
do miestnej školy pani učiteľka Marika
csánó, ktorá sa nám zverila, že svoje
rozhodnutie neoľutovala. „Keďže som
predtým pracovala v škole s väčšou kapacitou žiakov, viem situáciu porovnať.
Je pre mňa omnoho lepšie a ľahšie
takto vykonávať túto prácu, ale na začiatku som sa bála pri náhľade na zlúčené triedy. Má to však výhodu, ktorú
môžeme využiť v náš prospech – takto
sa deti od seba môžu veľmi veľa naučiť,” hovorí Marika. V predchádzajúcom zamestnaní bolo v učiteľskom
zbore 15 učiteľov a neexistovala taká
súdržnosť ako to je vo Vydranoch.
„Sme ako veľká rodina,” hovorí s úsmevom.
Mnohí rodičia z Vydrán a Veľkého
Blahova prejavili dôveru našej inštitúcii, ale existuje aj osobitný prípad, pretože iveta Nemecová každý deň
prináša svoje dvojčatá z Hubíc do našej

miestnej školy. „Všetko to začalo, keď
som si po materskej dovolenke našla
prácu v Dunajskej Strede, a keďže dievčatá chodili do zlúčenej škôlky v Hubiciach, myslela som si, že takáto škola
im bude vyhovovať. Okrem toho moja
kolegyňa je tiež z Vydrán a jej dcéra navštevovala miestnu školu, tak som sa aj
ja rozhodla pre túto inštitúciu. Spočiatku som sa trochu obávala, či bude
dedinská škola na rovnakej úrovni s
mestskými školami, ale teraz si myslím,
že táto úroveň je tu často ešte vyššia,”
hovorí Iveta ako spokojný rodič.
Zdôrazňuje, že pre ňu aj pre jej dcéri
je dôležité mať rodinnú atmosféru, a
učiteľia ich berú na rovnaké súťaže, ako
študentov vo väčších školách, takže im
nič neujde. Okrem toho keďže sú to
malé triedy, pedagógovia sa môžu zaoberať s jednotlivými študentmi aj individuálne. Adela a Zoe navštevujú
Vydranskú miestnu školy veľmi radi,
keďže ich čaká nielen plnohodnotné
štúdium, ale aj priateľia.
Práve kvôli týmto názorom si myslíme, že škola vo Vydranoch je naozaj
miestom, kde je dobré byť dieťaťom.
Deti sa tak namiesto smútku z chodenia do školy, očakávajú každý deň výučby s veľkou radosťou.
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Hodos. a mi falunk

Egy HEly, AHol jó gyErMEkNEk lENNi
Szeptemberben elfoglalhatták új iskolájukat a község tanulói. Erre az alkalomra már régóta vártak, ahogy az
önkormányzatnak is régóta dédelgetett vágya teljesült az új tanintézet
megnyitásával.
Az óvodának és iskolának közös udvara
lett. Így azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy csemetéjük helyben sajátítsa el
az alapvető tudást, és bizalmat szavaznak
a hodosi kisiskolának, nem kell, hogy
messzire menjenek. Április hónap folyamán az iskola nemrégiben felújított kerítésére felkerült az új felirat is. „A szeptemberi megnyitás óta folyamatosan
azon igyekszünk, hogy tanulóink és a tanárok is egyre komfortosabban érezzék
magukat az épületben és az udvaron” –
magyarázza balódi lászló polgármester. Ezért, ha néha apróságnak tűnik is,
néhány fejlesztést sikerült véghez vinnie
az önkormányzatnak és az intézet segítőinek, támogatóinak hála. Kicserélték
a rég elavult ételhordókat, amiben az
óvoda konyhájáról szállítják a gyerekeknek az ételt az iskolába, Posztós Mónika,
önkormányzati képviselőnek hála, szúnyogháló került minden ablakra, Patócs
József pedig színesebbé tette a környezetet a kerítés és a játszótéri játékok lefestésével. És a sornak még nincs vége.

„Tervben van a nyári szünetben egy kis
tornaterem építése az iskola épülete
mögé, illetve parkolóhelyek kialakítása
az épület elé a szülők számára” – magyarázza a faluvezető.
Németh éva közel 10 éve tagja a hodosi iskola tanári karának. Szerinte egy
iskolát két szempontból kell vizsgálni,
egyrészt a tanulók, másrészt a kollégák
szempontjából. Amikor idekerült, kissé
meglepődött az összevont osztályok tudatától, ám mára rájött, számos előnye
is lehet. „A gyerek szemszögéből nagyon
jó, hogy helyben van az iskola, mivel
nem kell utazni, korán kelni, nincs kapkodás, nyugodtan elindulnak az iskolába és már ezzel is jól indulhat a nap.
A másik a családias légkör, ami nemcsak
az osztályokra, a gyerekekre vezethető
vissza, de a kollégákra is, mert itt vagyunk egymásnak és segítjük egymást.
Mivel kevesebben vagyunk, mint egy
nagy iskolában, jobban átlátjuk a munkát, a problémákat. Családias légkör ez
így a gyerekeknek, hiszen egyénileg is
tudunk velük foglalkozni, jobban odafigyelünk rájuk. Szorosabb a viszony
tanár és diák között” – magyarázza a tanító néni, aki hangsúlyozza, ha ismét
felkérnék az állásra, újra igent mondana,
mert nagyon szeret az iskolában.
„Nekem ez a kisiskola nemcsak a munkáról szól, de ott vagyunk egymásnak a
kollégákkal, nem csak elmegyünk egymás mellett és nem csak a munkahe-

lyünkre érkezünk minden nap, de ez a
második otthonunk. Amíg a nagy iskolán a jobb tanulók, a sikeresebbek mehetnek a versenyekre, itt mindenki lehetőséget kap” – magyarázza Éva.
Tóth viola is a hodosi kisiskolában tanulta meg az írást és az olvasást, sajátította el a tudás alapjait, hogy azokat
felhasználva az ötödik osztályt nagy iskolában folytassa. „Gyerekként nem láttam ennek előnyét, de most felnőttként
igen. Most a gyerekem érdekeit szem
előtt tartva írattam a kisiskolába. Egyébként is nehezen barátkozik, ráadásul
nem akartam azonnal egy nagy iskola
nagy létszámú osztályába adni, inkább
ide, ahova az óvodás barátai is kerültek.
Ez sokkal családiasabb, én is bemehetek
hozzájuk, ami nekem sokat jelent” –
meséli Viola. Ráadásul az sem utolsó
szempont, hogy a hodosi iskolában a
kislétszámú osztályoknak köszönhetően
a tanító nénik egyénileg is tudnak foglalkozni egy-egy tanulóval, így azoknak,
ha nehezebben is megy a felzárkózás, az
sem lehet probléma. Nemrégiben egy
irodalmi versenyen is elsők lettek, ami
valószínűleg ennek is köszönhető.
Ezen vélemények alapján, meg persze
a saját tapasztalat is közrejátszik, bátran
kijelenthető, hogy igenis tud olyan jó
lenni egy falusi kisiskola, mint egy egy
városi nagylétszámú oktatási intézmény.
Sőt, helyenként még talán jobb is…

Az idei húsvétváró iskolai foglalkozás után mindenki egy csokinyuszival mehetett haza
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MiESTo Ako NA dovolENkE
Manželský pár petrovičovcov, Zdenek
a Alena, si pred tromi rokmi kúpili
dom vo vydranoch na Zimnej ulici.
kupovali ho na funkciu víkendového
domu, a plánovali sa sem presťahovať
na svoje dôchodkové roky. odvtedy
však trávia viac času v obci než čakali.
Manžel je programátor, manželka pracuje na ekonomickom oddelení softvérovej spoločnosti. Najzákladnejšia
otázka, ktorá preletí mysľou laického
človeka je, že prečo si Bratislavčania vybrali práve našu obec… „Preferovala
som dom na južnom Slovensku, nie
konkrétne vo Vydranoch, ale ako sme sa
pozerali na inzeráty, mali sme viacero výberov. Prvý dom, ktorý sme si pozreli,
bol vo Vydranoch, potom v Gabčíkove,
Kračanoch…” začína príbeh Alena,
potom Zdeněk preberá slovo: „Chceli
sme zostať v blízkosti Bratislavy, a keďže
sme chceli víkendový dom, chceli sme,
aby to bolo prístupné i s byciklami,” vysvetľuje. Tým nám prezradili, že majú
radi cyklistiku a aj sa zaujímajú o Žitno-

ostrovské cyklistické trasy a ako ďaleko a
kam sa na nich dá dostať. Počas hľadania
si toho pravého miesta, ani jeden z ponúknutých domov sa im nezapáčil. Následne počas dovoelnky sa manželovi
objavila reklama s inzerátom ponúkajúc
nehnuteľnosť vo Vydranoch. Keď inzerát
zbadala manželka, okamžite vyhlásila:
„Toto je to, čo potrebujeme!”

Takto sa dostali do Vydrán prostrednícstvom realitnej agentúry v Dunajskej
Strede, a svoju voľbu neoľutovali.
„Chceli sme veľký dom, ale s menším
pozemkom, pretože sme veľká rodina.
Máme štyri vnúčatá” hovorí Alena s
úsmevom. Dvor je to pravé miesto pre
rodinu s malými deťmi, aby sa tý mohli
hrať a baviť sa.
Petrovičovci milujú dedinu, to ticho,
ktoré prebýva na uliciach v celej obci, je
pre nich na nezaplatenie. Po rušnom
hone v hlavnom meste je to pre nich
ako raj, kde im hluk z prejazdiacich áut
nekazí oddych. „Zakaždým, keď sem
prídeme, akoby sme išli na dovolenku.
Prichádzame si oddýchnuť” povie Zdenek. So svojimi priamymi susedmi vychádzajú veľmi dobre, ostatných ešte tak
nepoznajú, možno len z pohľadu. Majú
už aj zásobovateľa na domáce vajcia a
klobásy, a Dunajskú Stredu majú na
dosah. Veľmi sa im páči Vydranská hostina a nedokázali by si predstaviť ideálnejší „druhý domov”.

újAbb SZAkASZ
kErülT jAvíTÁSrA

obNovENÁ ďAlŠiA
ČASť

Ahogy minden évben,
idén is egy további
szakaszt sikerült kijavítani a Nagy úton.
A község önkormányzata tartva az ígéretét,
ebben az évben is
1000 eurós összeggel
finanszírozta a munkálatokat, amit most
is a legkritikusabb szakasz javítására fordítottak. A javítandó
területet mindig az utat használó mezőgazdászok választhatják ki, ez idén is így történt, és az ő gépparkjuk segítsége nélkül nehezen lett volna kivitelezhető a munka,
hiszen a tömítőanyagot a község finanszírozta, csiba
lajos munkásai pedig a munkálatokat végezték el. Így
idén is előrébb jutottunk, jövőre pedig folytatjuk tovább.

Ako každý rok, aj
tento rok bol opravený ďalší úsek poľnej
cesty. Na základe rozhodnutia zastupiteľstva obce, tento rok
financovali cestné
práce sumou 1 000
EUR, ktorá sa použila
na zlepšenie najkritickejších úsekov. Oblasť, ktorá sa má
opraviť, si môžu vždy
vybrať poľnohospodári, ktorý využívajú daný úsek cesty.
Výber prebehol tento rok rovnako. S pomocou ľudovíta
csibu, poľnohospodárov a ich strojového zariadenia, boli
práce uskutočniteľné a dovŕšené. Tesniaci materiál financovala obec. Dostali sme sa opäť o krok vpred a na budúci
rok budeme pokračovať v opravách.
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NAŠli SA AuToSEdAČky Aj SEdAciE SúprAvy
každoročnú tradičnú akciu zberu odpadu zorganizovali vydrančania v sobotu 30. marca. vyhodené odpady sa
zbierali pozdĺž hraničnej cesty smerom ku kanálom.
Zberači vyrazili ráno o ôsmej od miestneho poľovníckeho domu, rozdelili sa
do skupín a preskúmali každú časť pozdĺž príslušnej cesty. Zozbieraný odpad
bol umiestnený do odpadových vriec
vedľa cesty, ktoré potom umiestnili na
príves.
Našli sa autosedačky, sáčky s pokrmom pre ryby, plechovky, plastové
fľaše, plechovky od piva, stavebný
odpad, sedacie súpravy a mnoho ďalších
odpadov.
„V posledných rokoch sa k nám pridáva čoraz viac ľudí. Čo ma naozaj mrzí
je, že i rybári nevenujú pozornosť tomu,
čo zanechajú na svojich rybárskych
miestach. Odpad, ktorý produkujú, by
prinajmenšom mohli odniesť domov,”
povedala Irma Nagyová, zástupkyňa
miestnej samosprávy a organizátorka
podujatia. Spoločnosť na likvidáciu od-

padu Gulázsi poskytla rukavice a vrecia
na odpadky, a pre účastníkov prichystali
aj občerstvenie a sušienky.
Do zberu sa zapojili starší aj mladí
obyvateľia. Najstarším zberačom bol
József Patócs vo veku 83 rokov, a najmladším sedemročný Gyurika Borbély.
„Viacerý by si mali zobrať príklad z ľudí,
ktorí sa k akcii pripojili,” vysvetlil Csaba
Hodosi, navrhovateľ myšlienky pre zber
odpadu. Smutné je, že opäť sme na akcii
nevideli tváre, ktoré sú najviac aktívne

na internete, kde nám rozdávajú rozumy, čo a akov obci robiť. organizátori dúfajú, že sa akcie čistenia obce
plánovanej na 8. mája zúčastní ešte
viac ľudí, pretože i touto akciou ako
aj tou terajšou, chcú upozorniť na
ochranu životného prostredia.
Dobrovoľníci pozbierali v deň zberu
odpad v množstve, ktoré zaplnilo 5 prívesov. Unavených zberačov privítal poľovnícky klub hostinou a gulášovou
polievkou.

vZNik MiESTNEj orgANiZÁciA dôcHodcov
Nikdy nemajúc oficiálnu formu,
avšak tentokrát bola oživená a 11teho
marca sa uskutočnila aj oficiálna ustanovujúca schôdza miestnej organizácie dôchodcov v miestnom kultúrnom
dome. organizácia sa založila 23
členmi, kým v obci žije celkovo 320
dôchodcov.
Zainteresované strany vyplnili žiadosti a
mohli si prevziať svoje identifikační preukazy. Následne bolo zvolené vedenie
organizácie. Predsedom strany sa stal
dezső Hodosi a podpredsedníčkou sa
stala Magda Horváthová. Tajomníkom
bol zvolený Miklós bufla a úlohy pokladníčky prevzala katalin kálmán.
„Najväčším cieľom organizácie je aktivizovať ľudí a združovať aktívnych dôchodcov v obci. V obci je činné
združenie Csemadok, OZ A Megmaradásunkért, a Centrum voľného času, v

ktorých sa dôchodcovia aktívne zapájajú
do života občianskej komunity. Naším
cieľom je rozšíriť členstvo v jednotlivých
organizáciách,“ hovorí predseda organizácie.
Momentálne sa organizuje aj exkurzia
do Slovenského parlamentu, ktorá sa
bude konať v prvých májových týždňoch. Následne možno uvažovať aj o
ďalších podobných výletoch. „Chceme
zabezbečiť aj obecnú prepravu dôchodcov, ktorí nemajú možnosť využiť iný
druh prepravy, aby sa napríklad mohli
dostať k lekárovi. Medzi plánmi máme
i návštevu obcí, s ktorými nás viažu
priateľské vzťahy,“ vysvetľuje Dezső Hodosi. Chceli by taktiež zorganizovať skupinové výlety do blízkych ale aj
vzdialenejších, napríklad maďarských
kúpeľov. Nakoľko v našej obci žije viacero dôchodcov, ktorí žijú sami, práve
takýmito spoločnými programami a ex-

kurziami by sme ich mohli zaktivizovať.
Oficiálne zriadenie organizácie má
mnoho výhod, ako napríklad možnosť
po vstupe do systému ministerstva
vnútra požiadať o finančné podpory.
Samozrejme táto podpora môže byť využitá aj pri organizovaní výletov. Organizácia usporiada v blízkej budúcnosti
väčšie stretnutie, kde načrtnú konkrétne plány a predstavy do budúcnosti. „V obci máme veľa aktívnych
dôchodcov, ktorých musíme zhromaždiť a osobne si myslím, že Vydranský
dôchodcovia, na ktorých sa vždy môžeme spoľahnúť, spestria aktivity okresnej dôchodcovskej organizácie,” povedal ladislav balódi, starosta obce.
Členský poplatok sú 2 eurá na jeden
rok a o členstvo sa môžete osobne
uchádzať na obecnom úrade u Magdi
Horváthovej na telefónnom čísle 0911
248 057.
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D ô l e ž i t é

AZ üléS progrAMjA

progrAM ZASAdNuTiA

Az önkormányzat 2019. 04. 15-én megtartott
5. ülésének programja

program 5. zasadnutia ocZ, konaného dňa
15. 04. 2019

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése
Tárgyalási rend jóváhagyása
Hodosi Asztalitenisz Klub díjazása a 2019-es országos
bajnoki cím megszerzéséért
Nemeshodosi Nagy Lakoma 2019 – részletes információ
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Számlák jóváhagyása
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Ocenenie Stolnotenisového klubu Vydrany za získanie
titulu majster Slovenska 2019
5. Vydranská hostina 2019 – detailné informácie
6. Kontrola plnenia uznesení OcZ
7. Odsúhlasenie faktúr
8. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady
školy pri ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
9. Správa starostu obce
10. Iné aktuálne otázky – diskusia
11. Záver

Tavaszi rágcsálóirtás

Jarná deratizácia

Tisztelt lakosság és vállalkozók,
a Dunaszerdahelyi Közegészségügyi hivatal felhívása alapján tájékoztatjuk Önöket hogy az egészségügyi kártevők –
rágcsálófélék, elszaporodása elleni védekezés érdekében

vážení obyvatelia a podnikatelia,
z dôvodu zabránenia premnoženia živočíšnych škodcov v
jarných mesiacoch na území obce, Vás týmto v zmysle Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, informujeme o
povinnosti vykonania deratizácie – regulácie živočíšnych
škodcov:
• v rodinných a bytových domoch;
• v objektoch určených na chov hospodárskych zvierat;
• v objektoch určených na podnikanie;
• v suterénnych a pivničných priestoroch objektov;
• v areáloch živočíšnej a potravinárskej výroby;
• v skladoch potravín a požívatín;
• v skladoch ďalších komodít.

ÁpriliS

8-Tól MÁjuS 17-ig TErjEdő időSZAkbAN

az érvényben lévő jogszabályok értelmében a lakosság és
a vállalkozók kötelesek rágcsálóirtást végezni a:
• családi és tömbházakban;
• háztáji gazdasági épületekben;
• vállalkozásra használt ingatlanokban;
• pincehelyiségekben;
• élelmiszer, gabonafélék, zöldség és egyéb termékek
raktározására szolgáló raktárhelyiségekben, illetve
csarnokokban.
Együttműködésüket előre is köszönjük.

v TErMíNE od

08.04.2019 do 17.05.2019.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

• ANyAköNyvi HírEk • SprÁvy Z MATriky •
Március 2019. Marec
HÁZASSÁgoT köTöTTEk • uZAvrEli MANžElSTvo:
• Emir velispahić (Bosnia-Hercegovina) & Anita Szabóová, rod. lászlóová (Vydrany – Hodos)
• pavel bělunek (Vydrany – Hodos) & diana Szabóová (Čenkovce – Csenke)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
újSZülöTTEk • NArodili SA:
Gratulálunk az újszülöttekhez!
• patrik lobodáš
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ElHuNyTAk • roZlúČili SME SA:
• vass lászló (51)

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

Április

I n t e r j ú

-

R e k l á m

H o d o S i M A r A d TA M 69.
Nagy gabriella, lánykori nevén ozsvald, 1985-ben költözött el Hodosból. Akkor dunaszerdahelyen telepedett le és ma is ott él. Somorján dolgozik, ám ha teheti, gyakran látogatja
szülőfaluját. Egy fiú édesanyja.
Milyen gyakran jár vissza a szülőfalujába?
• Nagyon sokat vagyok a faluban, igaz,
a szüleim már elhunytak, ám a szülői
ház még ott van és azt járunk ki rendben tartani. A férjem minden nap kint
van, én pedig ha tehetem, megyek. A
kertet és az udvart is gondozni kell.
Nem csak a szülői házhoz látogatunk
ki, de a keresztanyámhoz is gyakran betérünk. Meg ugye a temetőbe.
Mit szól a változásokhoz, amelyek a
községben az utóbbi években lezajlottak?
• Nekem nagyon tetszik, szépen fejlődik a falu. Ami most nagyon tetszik,
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meg az embereket. Látom, milyen akciók zajlanak a községben, tetszik a dőrejárás és az egyéb megmozdulások.
A kulturális rendezvényekről, amelyek Hodosban zajlanak, biztosan
tud. járnak is?
• A Lakomára, ha tudunk, mindig megyünk, szinte mindegyiken ott voltunk
főleg a kezdetek kezdetén. Régen a bálokra is gyakran kilátogattunk, manapság már egyre kevesebbszer. Nekem
mindig az a legnagyobb szívfájdalmam,
hogy a mi korosztályunk már nem nagyon fordul meg ezeken az eseményeken.

Nagy Gabriella

hogy a községi szervezetek is egyre aktívabbak. Szerencsére most már az interneten keresztül is megtud az ember
szinte mindent, meg az újságot is olvasom, ha a kezembe kerül. Mindig azt
nézem meg először, aki ebben a rovatban szerepel és sokszor én sem ismerem

„Hodosi maradtam” − ez a rovat
címe. Egyetért ezzel?
• Tudják rólam a munkahelyemen, a
szomszédok, hogy hodosi vagyok. Az
ember, ahol születik és éli a gyermekkorát, ahova a gyermekkori, majd a fiatalkori élményei kötik, az örökre
megmarad. Ezért mindig az otthonomnak tekintem Hodost.
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Hodos, a mi falunk

TiSZTújíTÁS A cSvFT bErkEibEN
A csallóközi városok és Falvak Társulása (cSvFT) 1992. szeptember 11-én
jött létre dunaszerdahelyen és azóta is
működik a ZMoS, azaz a Szlovákiai
városok és Falvak Társulásának égisze
alatt. idei tisztújító közgyűlésüket március 6-án tartották a járási székhelyen.
A szervezetben tagjai kettő kivételével a
Dunaszerdahelyi járás települései, a Komáromi járás közel harminc helysége, illetve a Galántai járás két községe. Az egyes
településeket azok polgármesterei képviselik. „Ha van egy olyan probléma, amely
nem csak egy községet érint, de mondjuk
a társulás több települését is, akkor a társulás azt felvállalja, így nagyobb súlya is
van az adott problémának és hamarabb
lehet lépni az ügyben” – magyarázza Ravasz Béla a társulás ügyvezető alelnöke.
Hozzáteszi, hogy a szervezet aktívan
együttműködik az államigazgatási szervekkel a községek önkormányzati szerveit
érintő törvények és jogszabályok előkészítésében, kezdeményező javaslataival segíti

az esetleges vitás kérdések megoldását, illetve tanácsadói tevékenységet végez a
törvények gyakorlati érvényesítésével,
a költségvetési gazdálkodással, a régió fejlesztési koncepciójának kidolgoztatásával
kapcsolatban.
A legutóbbi közgyűlésen tisztújítás is
történt, a régi-új elnök Bereck Oszkár
maradt (Albár polgármestere). A vezetőség tagjai között szerepel balódi lászló,
községünk polgármestere, aki mindezek
mellett a Munka, Szociális- és Családügyi
Hivatalban működő Foglalkoztatási Bi-

zottság tagja, ahol a társulás két taggal
képviselteti magát. „Ez a bizottság dönt
különböző támogatási kérvényekről.
Tehát, ha valamelyik polgármester pályázaton keresztül szeretne embereket alkalmazni a településén, akkor a tanács dönt
az ügyben, ők hagyják jóvá, vagy utasítják
el a szóban forgó kérvényt” – mondja
Ravasz.
A Csallóközi Városok és Falvak Társulása érdekképviseleti társulásként érvényesíti a csallóközi városok és falvak érdekeit
és jogait.

Š A M pi ó N o M p o Š T v rT ý k r ÁT
Aaaa máme aj štvrtý! piatok 5. apríla
sa v miestnom kultúrnom dome niesol
v plnej radosti. Národným šampiónom stolnotenisovej extraligy sa už po
štvrtýkrát stal vydranský stolnotenisový tím. „gratulujeme chlapci!”
Titul národného šampióna získal
miestny tím stolného tenisu prvýkrát v
roku 2015 a následne v rokoch 2016 a
2017. Po ročnej prestávke, potom, čo
náš tím bol porazený tímom Dudince a
podarilo sa im získať iba druhé miesto,
tento rok sa im opäť podarilo zvíťaziť.
Je to viac než pozoruhodné, aby sa jeden
tím stal trikrát za sebou národným šampiónom, a to viac pozoruhodné je, aby
sa tým šampiónom stal tím malej obce.
V histórii národného stolného tenisu sa
takéto umiestnenie podarilo bratislavskému tímu. Možno preto, lebo ešte nemali príležitosť zápasiť proti Vydranom.
V hlavnom meste sú dva kluby, ktoré vyhrali viac šampionátov ako Vydrany
(jeden tím získal sedem trofejí, kým
druhý tím šesť), čím z hľadiska titulov

stojí naša obec na treťom mieste. Aspoň
zatiaľ.
Od roku 1994 v histórii slovenského
stolného tenisu získalo národný titul
deväť tímov. Všetky sú to veľké kluby, a
nie tímy malých komunít. Práve preto
patrí Vydranskému tímu veľké uznanie.
„Tento rok sme víťazstvo očakávali.
Všetky naše zápasy sme vyhrali s prevahou. Vyostrený zápas bol len jeden, ale i
ten skončil našim víťazstvom, a to v pomere 6:3,” vysvetľuje predseda Vydranského klubu, Jozef Kmeť. Zdá sa, že

súčasné založenie tímu ostane aj na budúci rok, aj keď Peko Štefan sa pripravuje na lekársku univerzitu, takže je tu
ešte otázka, či bude mať dostatok času
popri štúdiu aj na stolný tenis. „Ak bude
treba, prinesieme nových hráčov, ale
chceli by sme skončiť medzi prvými
tromi aj budúci rok,” hovorí predseda
klubu.
Zoznam členov zlatého tímu: Samuel
Novota, Zoltán Lelkeš a Štefan Peko. Vo
finále zvíťazili nad súpermi Malacky v
pomere 5:1 a 5:2.
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Április

A lEgkiSEbbEk FociErEdMéNyEi
iv. ligA, u13, b-cSoporT
1. forduló:
Hodos csapata szabadnapos volt.
2. forduló:
Fc Hodos—Nyárasd 1:8 (0:2),
g.: A. Somogyi (32.), ill. Csölle (25.,
29., 37., 45., 50.), Kovács (39.), Érsek
(54.), Rigo (58.).
3. forduló:
kisudvarnok—Fc Hodos 6:1 (2:1),
g.: Kvarda (4., 50., 60.), Bognár (12.,
36.), Bíró (40.), ill. Buchta (30.).
4. forduló:
Fc Hodos—izsap 6:1 (2:2), kontumáció 0:3 g.: Horváthová (7., 20.),
Juhos (36.), Buchta (48., 58., 59.), ill.
Szalai (14.).
5. forduló:
csallóközkürt—Fc Hodos 4:0 (2:0),
g.: Almási (2.), Sátor (14.), Fekete (57.),
ill. Šipoš (46. – öngól).
6. forduló:
Fc Hodos—Alistál 1:13 (0:8), g.:
Simon (39.), ill. Kosár (1., 19., 38.),
Zs. Bohus (4., 16.), Hodosy (5., 14.,
58.), Uszkay (15.), Bögi (29.), Torma
(35.), G. Bohus (47.), Nagy (57.).
7. forduló:
csallóköznádasd—Fc Hodos 13:0
(9:0), g.: Szamaránszki (5., 25., 33.),
Méhes (10., 29.), Nagy (13., 17., 27.,
40., 48.), Görcs (15.), Belmehdi (23.),
Godó (37.).
8. forduló:
Fc Hodos—Ekecs-Apácaszakállas 1:11
(0:5), g.: Horváthová (48.), ill. Győri
(15., 18.), Nagy (17., 40.), Papp (21.,
38.), Szabó (30.), László (32.), Sárközi
(45.), Varga (52.), Majer (54.).
9. forduló:
csilizradvány—Fc Hodos 9:0 (6:0),
g.: Vörös (6.), Both (13., 14., 19., 27.,
28., 45., 52.), Soós (54.).
10. forduló:
Fc Hodos—Hegyéte 0:18 (0:10),
g.: Fekete (1., 6., 18., 43.), M. Pongrácz
(2., 26.), L. Nagy (12., 15., 32., 36.,

Kovács Zoltán felvétele a Hodos–Izsap mérkőzésen készült

44., 47.), Borároš (20.), Kohári (29.), A.
Pongrácz (39.), Varga (28., 49., 53.).
11. forduló:
Nyékvárkony—Fc Hodos 11:0 (5:0),
g.: Vég (3., 56.), Csízik (7., 41.), Kasztil
(19., 32., 36.), Gódány (30, 46.), Hodossyová (39.), ill. Simon (26. – öngól).
12. forduló:
Hodos csapata szabadnapos.
13. forduló:
Nyárasd—Fc Hodos 12:0 (5:0), g.:
Németh (2., 55.), Csölle (4., 5., 47.,
59.), Katona (13.), Érsek (15., 38.),
Csoka (50.), Bohus (52.), Paľko (58.).

14. forduló:
Fc Hodos—Alistál 0:20 (0:8), g.: Kozmér (5., 40., 45.), Baranyai (7., 22., 27.,
46., 47.), Rummer (9.), Fatura (11.,
12., 31., 34., 56., 58.), Mucska (16.,
49.), Rigó (36.), Czucz (48.), Bíró (52.).
15. forduló:
izsap—Fc Hodos 8:0 (1:0), g.: Juhász
(22.), Szalai (33., 35., 55.), Nagy (36.,
58.), Csápai (45.), Csicsó (56.).
16. forduló:
Fc Hodos—csallóközkürt 0:5 (0:4),
g.: Lakatoš (8. – öngól), ill. Fekete (1.,
26.), Bartalos (14.), Zerényi (47.).
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NEM olyEN EgySZErű FociT cSiNÁlNi...

Hodos még mindig tartja előkelő helyezését a Nyugat-szlovákiai iv. liga,
délkeleti csoportjában. A tavaszi szezon vége azonban még messze van…
Nem volt egyszerű a téli időszak a labdarúgás terén, hiszen akadtak problémák, melyeket orvosolni kellett. Ezúton
is szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindazoknak, akik elvállalták a vezetőségi funkciókat, így a klub tovább mehet
a győzelem felé vezető úton. Megjegyeznénk, hogy azoknak mondunk köszönetet, akik tevékenyen részt vettek és
vesznek a helyi labdarúgás fejlődésének
elősegítésében. Azok, akik a kocsmaasztalok mellett, vagy éppen a számítógépek billentyűzetei mögé húzódva
kritizálva várják a csodát, azoknak is lehetőséget biztosítunk, hogy tevékenyen
kivegyék a részüket a sportéletben. Ők
ezt mégsem vállalják… Sőt, akadnak
olyanok is a községben, akik azt hangoztatják, hogy nem is kell foci, nem is szeretik azt, de a DAC-páholyokban
páváskodnak, csak azért, mert az manapság presztízs. Sokan közülük azonban azt sem tudják, hányan játsszák a
focit. Amit nem is olyan egyszerű életben tartani. Ennek bizonyítéka, hogy
számos csapat lépett ki nem csak a negyedik, de más ligákból is.
Nagytapolcsány csapata pénzhiány
miatt volt kénytelen elhagyni a pályát,
ugyanis a IV. ligás csapatot a továbbiakban nem támogatja az önkormányzat.

Szintén pénzhiány állhat a IV. ligás radtak alul, így a tabella második helyére
Szentpéter csapatának kilépésének a csúsztak. Ez azonban még változhat a
hátterében is, akik a tavaszi idény első szezon végére.
mérkőzésére a Negyed gárdája ellen sem
álltak ki. A szintén IV. ligás (Északnyu- Eredmények:
gati csoport) Šk Slovan Šimonovany - 19. forduló:
partizánske csapata is kilépett a bajnok- Hodos–gúta 1:0 (0:0), g.: Bondoa
ságból arra hivatkozva, hogy inkább az (82.).
iúsági csapatok fejlesztésére fektetik a 20. forduló:
hangsúlyt a klub vezetői és az őket tá- ímely–Hodos 1:1 (1:0), g.: Oršolík
mogató önkormányzat. Az V. liga északi (25.), ill. Bögi (84.).
csoportjából bošany együttese távozott, 21. forduló:
majd bejelentették kiszállásukat az MŠk Hodos–Tovarníky 1:0 (1:0), g.: Bartal
Slovan Trenčianske Teplice klub veze- (38.).
tői is. Az okok természetesen anyagi jel- 22. forduló:
legűek. A Dunaszerdahelyi járásbeli VI. kozárovce–Hodos 2:1 (2:1), g.: Hoľka
ligás Nagyudvarnok együttese is kilé- (25.), Ďurovič (37.), ill. Adiaba (32.).
pett a bajnokságból. A téli holt idényben a csallóközi fociberkekben azt rebesgették,
AkTuÁliS TÁbl ÁZ AT
hogy kevés a hadba fogható
1. Marcelháza
20 13 1
6
38:20 40
futballista a klubnál. A ho2. Hodos
19 11 5
3
28:12 38
dosiak azonban még min3. Gúta
20 11 2
7
28:17 35
dig állják a sarat.
20 10 4
6
36:20 34
Tavasszal első győzelmü- 4. Ímely
19 10 4
5
30:21 34
ket produkálták a hodosiak 5. Illésháza
Gúta ellen. A következő 6. Tovarníky
20 9
4
7
29:26 31
összecsapáson, döntetlennel 7. Šurany
19 8
5
6
36:30 29
raboltak pontot Ímelyen lis- 8. Kozárovce
20 8
3
9
28:31 27
tavezetőként, majd hazai
9. Negyed
18 7
5
6
19:22 26
pályán három pontot tar18 6
6
6
31:38 24
tottak otthon a Tovarníky 10. Alsószeli
12 31:35 16
együttese ellen. Lapzártánk 11. H. Obdokovce 18 5 1
12.
Párkány
20
3
6
11
29:36 15
előtti utolsó mérkőzésükön
azonban Kozárovce együt- 13. Hrušovany
18 5
0
13 21:57 15
tese ellen 2:1 arányban ma- 14. Újlót
19 3
4
12 18:37 13
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