HoDoS iSmét orSZágoS bAjnoK
VyDrAny mAjStrom V extrAlige

Zsinórban harmadszor szerezték meg az országos bajnoki
címet a hodosi asztaliteniszezők a szlovák extraligában.
Az SK Dudince ellen 5:2 arányban nyert a csapatunk.

V poradí už tretí krát získal Vydranský stolnotenisový klub
majstrovský titul v slovenskej extralige. Proti klubu
SK Dudince vyhral náš klub v pomere 5:2.

„Bíztunk benne, hogy harmadszor is sikerül megszerezni a bajnoki címet. Egy ellenfelünk van Szlovákiában, mégpedig az
SK Dudince, akikkel az első helyért folyt a harc. Ez igazolja
azt is, hogy három éve nem kaptunk ki. Legutoljára a
2014/2015-ös idényben szenvedtünk vereséget 2015 januárjában, azóta azonban nem tudtak megverni bennünket” – nyilatkozta Kmeť Jozef hodosi klubelnök. „Az asztaliteniszt
Szlovákiában egyre magasabb színvonalon játsszák. Igaz, hogy
ez az ország kisebb, mint Ukrajna, de sokkal több jó játékos
van, mint nálunk” – mondta az ukrán Olexandr Didukh.
Zdenko Kríž a Szlovák Asztalitenisz Szövetség elnöke elmondta, Hodosnak nincsenek nagy igényei, sem nagy támogatói, hiszen a szlovák sportéletben ezekből kevés van. „Sikerül
nekik kisebb szponzorokkal dolgozniuk és úgy gondolom, ez
a sikerhez vezető út” – hangsúlyozta a szövetség elnöke.
A következő idényben egyelőre változatlan marad a hodosi
gárda, az ellenfelektől függ, mennyire erősítenek és sikerül-e
újra Hodosnak elhódítani a kupát. „A harmadik éve a legjobbak vagyunk Szlovákiában” – hangsúlyozta Kmeť.

„Dúfali sme, že aj po tretí krát sa nám podarí získať majstrovský titul. Na Slovensku máme len jedných súperov, a to SK
Dudince, proti ktorým sme zápasili o prvé miesto. Potvrdzuje
to aj fakt, že už tri roky sme neboli porazený. Naposledy sme
utrpeli porážku v 2014/2015-ej sezóne v januári 2015, odvtedy nás však nevedeli poraziť” – vyhlásil Jozef Kmeť, prezident vydranského klubu. „Stolný tenis sa na Slovensku
dostáva na čoraz vyšší level. Je pravda, že Slovensko je menšou
krajinou ako Ukrajina, ale je tu oveľa viac dobrých hráčov,
než u nás” – priznal ukrajinec, Olexandr Didukh. Zdenko
Kríž, prezident Slovenskej stolnotenisovej federácie, povedal,
Vydrany nemajú vysoké nároky, ani veľkých sponzorov, keďže
tých je v slovenskom športovom svete málo. „Podarilo sa im
spolupracovať s menšími sponzormi, a myslím si, že je to tá
správna cesta vedúca k úspechu” – zdôraznil prezident federácie.
V nasledujúcej sezóne ostáva zatiaľ vydranská zostava nezmenená. Následne to bude závisieť od súpera, ako veľmi sa
posilnia, a či sa nášmu klubu opäť podarí získať trofej. „Na
Slovensku sme najlepší už tri roky” – vyzdvihoval Kmeť.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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HúSVétVárót tArtottAK
Húsvétvárót rendeztek a
helyi alapiskolákban április
12-én. Az eseményen a
gyerekek húsvéti és tavaszi
díszeket készítettek, illetve
felelevenítették a húsvéti
szokásokat. A diákok így
tartalmasan töltötték el a
délelőttöt és biztosan örültek annak is, hogy ezen a
napon elmaradt a tanítás.

VeľKonočné tVoriVé Dielne
Z príležitosti Veľkej Noci,
12teho apríla, sa v oboch
obecných školách usporiadali „tvorivé dielne”. Počas
tejto udalosti vyrábali žiaci
rôzne veľkonočné i jarné
dekorácie, a pripomenuli si
aj Veľkonočné tradície a
zvyklosti. Tak žiaci strávili
náučné i zábavné dopoludnie, a isto sa tešili aj tomu,
že im výučba v daný deň
odpadla.

A móriCZ nAPoKon VetteK réSZt A HoDoSiAK
A diósförgepatonyi alapiskolában 2017.
március 30-án a iV. móricz napok keretén
belül került megrendezésre egy irodalmi
játékos vetélkedő, melyen idén is részt vettek a hodosi alapiskola tanulói.
A vetélkedőbe benevező kisdiákok összemérhették tudásukat a környékbeli iskolák tanulóival. A verseny feladatai Móricz Zsigmond
verses állatmeséihez fűződtek. Az iskolánkat
képviselő csapatok a 3. és 4. helyen végeztek.
Az irodalmi vetélkedőn kívül a rajzversenybe is beneveztünk. A rajzpályázatba bekapcsolódó tanulók feladata az író Disznók az
esőben, A bölcs róka, A csizmadia malaca
című verses meséinek illusztrálása volt. A legszebb alkotásokat díjazták. A kisdiákok oklevelet és ajándékot kaptak.

A díjazott kisdiákok: masát lili, Snovický regina,
Horváth mónika Kira, németh máté, nagy Cyntia,
Kohút lora, Horváth rebeka Zsóka és Csicsai boglárka.
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nem CSAK éneKelni tUDnAK
első alkalommal rendezte meg
„A megmArADáSUnKért” Polgári társulás jótékonysági bálját,
mellyel hagyományt szeretnének teremteni. A rendezvény és a rendezőség
fő célja az volt, hogy közelebb hozza
az embereket egymáshoz, és természetesen a hétköznapok problémáit félretéve jó hangulatot teremtsen a
bálozóknak.
Ehhez nagy mértékben hozzájárult a T2
zenekar, akik egész éjszaka húzták a talpalávalót. A polgári társulás kultúrprogramot is biztosított a bálozóknak, hiszen

a rendezvényt a Csallóközi táncegyüttes
és a Zerda néptáncegyüttes két fiatal

táncosa nyitotta meg egy gyönyörű Felvidéki néptánccal. A polgári társulás tagjai a vacsora után visszaidézve a régi
bálok hangulatát cigány dalokkal és
tánccal kedveskedtek a vendégeknek.
A jó hangulatú rendezvény után a résztvevők azzal búcsúztak egymástól, hogy
jövőre ismét találkoznak! „A MEGMARADÁSUNKÉRT” Polgári Társulás ezúttal szeretné kifejezni köszönetét
minden egyes támogatónak, akik hozzájárultak a bál sikeres lebonyolításához. Külön köszönjük Posztós
Mónikának a támogatást és a kitűnő
ételeket, melyek biztos alapot adtak a
jó hangulathoz.
Hodosy Viola és Nagy Noémi
a polgári társulás tagjai

minDent tőlüK tAnUlUnK
Mint az elmúlt években, idén is megrendezésre került a tanítónap, melyre községünk
pedagógusait hívta meg az önkormányzat.
A szokásokhoz híven a dunaszerdahelyi Lorians étteremben gyűltek össze az óvoda, illetve az iskolák tanítói. „Köszönettel
tartozunk pedagógusainknak, hiszen ők
azok, akik nevelik és okítják a falu gyermekeit, nekik köszönhető, hogy azok, akik később más iskolában folytatják a
tanulmányaikat, megállják a helyüket ott,
majd az életben is” – mondta Balódi László
polgármester. A tanítók önfeláldozó munkáját egy szál virággal, illetve vacsorával köszönték meg. A tanítónapon részt vett még
Hodosi Csaba képviselő is.
Akik írni, olvasni és számolni tanítják a gyerekeket

Archív felvétel

Ó v o d a
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é r t e S Í t é S
A HoDoSi óVoDA igAZgAtóSágA érteSÍti A tiSZtelt SZülőKet, Hogy A gyermeKeK
óVoDábA VAló beÍrAtáSA A 2016/2017-eS tAnéVre
2016. áPriliS 30-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. Fürge Gyíkocskák
2. Kisvakondok

óvodánk küldetésnyilatkozata:
• Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítsuk a gyermekek számára a
boldog és egészséges gyermekkort, melynek eredményeképpen óvodásink 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 természetvédelemre
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, akik halasztást kaptak a kötelező
iskolalátogatásról, akiknek mindkét szülője munkaviszonyban van, ill. azok a gyermekek, akiknek állandó lakhelye Hodos.
• A tanév folyamán a gyermekek óvodába való felvétele csak akkor lehetséges, ha az óvoda kapacitása megengedi, tehát nem
telített a létszám! Éppen ezért, kérjük, hogy abban az esetben is már most (a kijelölt időpontban) írassák be gyermeküket
az óvodába, ha az óvodalátogatás megkezdése a tanévkezdés után (2017 októbere és 2018 júniusa között) esedékes.
minDen KeDVeS SZülőt éS leenDő KiSóVoDáSt SZeretettel VárUnK!

o Z n á m e n i e
riADiteľStVo mAterSKej ŠKoly S VyUčoVACÍm jAZyKom mAĎArSKÝm Vo VyDrAnoCH
oZnAmUje VáŽenÝm roDičom, Že termÍn ZáPiSU DetÍ Do mŠ nA ŠKolSKÝ roK 2016/2017
je oD 30. APrÍlA Do 31. májA 2016.
Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú si
môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ (v budove MŠ).

Základné všeobecné informácie:
• O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ MŠ.
• Prednostne sa do MŠ prijímajú: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky, deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní a deti, ktoré majú trvalé bydlisko vo Vydranoch.
• V priebehu školského roka sa do MŠ prijímajú deti len vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita! Preto žiadame rodičov, aby svoje
deti do MŠ zapísali už teraz (v danom termíne), aj v tom prípade, ak dieťa MŠ začne navštevovať len po začiatku školského
roka (t.j. október 2017 – jún 2018).

VŠetKÝCH milÝCH roDičoV A bUDúCiCH ŠKÔlKároV SrDečne očAKáVAme!

Április

Iskola - Škola

megint több leSZ A DiáK

5
április elején, 5-én került sor a község
iskoláiban az ünnepélyes beiratkozásra, amire a szülők is elkísérték csemetéiket. Az idén még óvodások
jövőre már az iskola padját koptatják
majd és szívják magukba a tudást.
A magyar tannyelvű iskolából két negyedikes folytatja tovább a tanulmányait
más tanintézetben, az ünnepélyes beíratáson pedig nyolc leendő elsős jelent
meg. A szlovák iskolából hatan mennek
tovább az alapiskola felső tagozatába
Dunaszerdahelyre és eddig nyolcan iratkoztak be a szeptemberben induló első
osztályba.
Az eddig beíratott gyerekek száma
szeptemberig persze még változhat, ám
ma már tudjuk, több diák lesz majd a
két iskolában, mint ebben a tanévben.

PribúDAjú nám ŽiACi
Piateho apríla sa v obecných školách uskutočnil slávnostný zápis do nového
školského roku. budúci študenti prišli v
sprievode rodičov. tento polrok sú ešte
škôlkarmi, ale budúci školský rok nasadnú do školských lavíc, kde do seba
budú vdýchavať vedomosti a múdrosť.
Zo školy s vyučovacím jazykom maďarským pokračujú svoje štúdie v iných
inštitúciách dvaja žiaci. Slávnostného zápisu sa zúčastnilo osem budúcich prváči-

kov. Zo školou so slovenským vyučovaním
jazykom sa lúči šesť žiakov, ktorý prestupujú na druhý stupeň v Dunajskej Strede.
Zatiaľ sa do triedy prvákov zapísalo osem
detí.
Pravdaže, počet doposiaľ zapísaných budúcich prvákov sa do septembra môže
zmeniť. Dnes však už vieme, že budúci
školský rok bude počet žiakov v oboch školách vyšší, než bolo v tomto školskom
roku.

nAŠi UčiteliA
rovnako, ako bolo zvykom aj
cez minulé roky, aj tento rok sa
usporiadal deň učiteľov, na
ktoré zastupiteľstvo obce pozvalo všetkých pedagógov obce.
Pokračovaním v tradícii, sa
tento deň oslávil v Dunajskostredskej reštaurácií lorians.
Zišli sa tam pedagógovia tak z
obecnej škôlky, ako aj z oboch
škôl. „Srdečná vďaka patrí našim
pedagógom, pretože sú to práve
oni, ktorí vzdelávajú naše deti;
vďačíme im za to, že naši žiaci,
ktorí neskôr prejdú na iné školy,
tam aj obstoja, rovnako ako i
neskôr v živote” – vyjadril sa Ladislav Balódi, starosta obce. Ako
poďakovanie za obetavú prácu,
boli pedagógom odovzdané
kvety a prichystaná slávnostná
večera v spomínanej reštaurácii.
Dňa učiteľov sa zúčastnil aj
Csaba Hodosi, člen obecného
zastupiteľstva.
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renDben tArtjUK
Március folyamán átfestésre került a helyi temető kerítése, illetve rendbe tettük a harangot is. Így folytatódik azon helyek és területek tatarozása, melyek
talán sokak számára nem olyan fontosak, ám a községbe látogatóknak bizony feltűnnek. Ilyen a helyi sírkert kerítése is, melyre már ráfért a festés.

intézményünk az 1970-es
években nyitotta meg kapuit,
s csoportszobáink bútorzatának nagy része még a ’90-es
évekből származott. A gyermekek napi 8-9 órát töltenek
az óvodában, s a színvonalas
oktatás-nevelés, a praktikus
segédeszközök mellett, mindenképpen fontos a szép,
esztétikus környezet, amely
őket körülveszi.
Ezért, úgy gondoltuk, hogy jótékonysági óvodabálunk két
évnyi bevételéből, valamint az
elmúlt évek jövedelemadó-felajánlásaiból megkezdjük a bútorok cseréjét. Mindkét
csoportszobánkba állatos motívumú szekrénysort vásároltunk; a rajzsarokban a
gyermekek sárga, hatszögletű
faasztalon rajzolhatnak, melyhez kerekes tárolószekrény és
színes székek is tartoznak. Az
orvosi sarokba félkör faasztal és
szék került, a fodrászsarokba
színes toalett asztal, az irodalmi
sarokban királylányos, valamint macis könyvespolc, kis
asztal és szekrény kapott he-

lyet. A szociális helyiségekben
lecseréltük a válaszfalakat, illetve a törülköző- és pohártartókat, s virág-, csillag- és
napmintás kis tükröket helyeztünk el a mosdók fölé.
A babasarokba asztallal együtt
egy ülőgarnitúrát rendeltünk,
az irodalmi sarokba virág alakú
puﬀokat, és a régi asztalok helyett is lassan megérkeznek az
új, színes faasztalok. A községtől 16 terítőt és 40 gumis lepedőt kaptunk, melyet ezúton is
köszönünk.
A jövőben az öltözőszekrények, a székek, a régi ágyak, a
párnatartók és néhány bútor
cseréje vár még ránk, így a jövő
évi bálunkat már most nagy
lelkesedéssel várjuk. Reméljük,
hogy a kedves óvodabarátok
ismét megtisztelnek bennünket részvételükkel, támogatásukkal, jövedelemadójuk
2%-nak felajánlásával, hiszen
az Önök segítségével szépül
óvodánk, melynek a gyermekek s mi pedagógusok is nagyon örülünk. Hálás szívvel
köszönjük hozzájárulásukat!
Gaál Adriana

Egy több évtizedes fotó a kerítésfestésről

Archív felvétel

Potrebné renoVáCie
V marci sa prefarbilo oplotenie cintorína, a postaralo
sa aj o opravu zvonu. Tým sa v obci pokračuje v renovácii tých miest a území, ktoré možno viacerým z vás
neznamenajú tak veľa, ale návštevníkom prichádzajúcim do obce môžu udrieť do očí. Týka sa to aj plotu
okolo cintorína, ktoré si už veľmi žiadalo o renováciu.
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új ottHon egy iDegen orSZágbAn
Hetven éve történt. immár
hetven éve annak, hogy
számos családot hurcoltak
el otthonaikból, marhavagonokba kényszerítették
őket és idegen földre szállították. távol kerültek a hazájuktól, a családjuktól, a
barátaiktól. A Kitelepítések tragédiáját számos környékbeli család is átélte,
ám már csak nagyon kevesen emlékeznek a történtekre. Községünk szülöttje,
Patócs józsef azonban
akkor tíz esztendős volt, s
fel tudta idézni az 1946
végén történteket.
legutóbb ott fejeztük be a
történetet, hogy hazajöttek
az édesanyjával és a testvéreivel, most lássuk, mi történt azután?
• Édesapámék és a nagyobb
testvéreim ott maradtak és
levelet küldtek, hogy menjünk vissza, mert hazahozhatjuk a bútort is, meg
mindent, amink ott volt.
Úgyhogy vissza kellett utaznunk, mert csak úgy hozhattuk el a dolgainkat, ha mind
visszamentünk. Így történt
aztán az, hogy 1949-ben hazakerültünk.
mi várta önöket itthon?
• Mivel a régi házunkban már
mások laktak, így Hodosban
telepedtünk le a Kis utcában,
a Hodosi Gézáéknál. Nála
egy hatalmas magtárban helyezkedtünk el, mert a házunkat elfoglalták a Bálint
Vincéék, akiknek ott volt
munkalehetőségük, azért kerültek a mi házunkba.
De nem maradtak végig a
magtárban, ugye?
• Nem, végül kaptunk egy
házat, mégpedig ott, ahol

dott bennünket. Azt mondta,
aznap kezdték el a gyártást és
nem tudnak nekünk anyagot
adni, mert először a helyi raktárakat kellett ellátniuk. Ám
mi vittünk egy Volgára való
gyümölcsöt ajándékba és
mindjárt más volt a helyzet.
ekkor jött az a bizonyos
edo Koštálek…
• Ő mondta azt, hogy amint
beindul a gyártás, azonnal
kezdjék el felrakni nekünk az
anyagot a teherautóra. Közben kivitt bennünket a nyaralójába és ott leraktuk a
gyümölcsöt. Aztán csak hozták az anyagot az autóra, és
már ott tartottunk, hogy telefonálni kellett nekik, hogy
ne hozzanak már többet,
mert nem tudjuk hova tenni.

Patócs Mária (1896-1977) és Patócs Ferenc (1891-1980)

aztán a Lajos bátyám lakott.
Annak a háznak a helyén akkoriban volt egy öreg nádas
ház, ami a Csibáék cselédháza
volt és azt kaptuk meg, hogy
legyen hol laknunk. Ott is éltünk 1959-ig, amikor felépült a Nagyabonyi úton a
házunk. Majd később a Géza
bátyám az óvodával szembe
költözött a szüleimmel, akik
ott is éltek, amíg meg nem
haltak.
Később festőinas lett, végigjárta a ranglétrát, több
ember is tartozott a keze alá

és egyszer csak ismét Csehországba vezetett az útja…
• Akkoriban feladat volt,
hogy az iskolákat minden
évben kellett festeni. 1986ban Csehországba kellett
mennünk festékanyagért,
mert itthon nem volt már az
egyik raktárban sem, egyenesen a cseh üzembe küldtek
bennünket. Hatalmas teherautóval és pótkocsival küldtek bennünket, mert legalább
200 mázsa anyagot kellett
hoznunk.
Megérkeztünk
Skalná u Chebu-ba, ahol egy
Knapčík nevű úriember foga-

és ebből a munkából kifolyólag visszaköszönt a
múlt…
• Így is lehet mondani, mert
azután megmaradt a kapcsolat, ápoltuk a barátságot.
A Knapčík Jožko és a Koštálek Edo meghívtak bennünket a nyaralójukba. Már jó
hangulatban voltunk, amikor
elkezdtem énekelni azt a
nótát, hogy „Ach synku,
synku doma-li jsi”, ami egy
öreg Masaryk-nóta volt. Azt
kérdezte tőlem erre a Koštálek Edo, hogy hol tanultam
ezt a dalt. Mondtam neki,
hogy amikor kitelepítettek
bennünket, ott tanultam
meg. Erre kiderült, hogy ő
hat éves volt, amikor bennünket kitelepítettek és mi
együtt játszottunk, együtt fociztunk akkor. Ezután az este
után minden évben találkozunk, vagy ők jönnek hozzánk, vagy mi megyünk
hozzájuk, de a kapcsolat
megmaradt.

Önk orm ányzat
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AZ üléS ProgrAmjA

ProgrAm ZASADnUtiA

Az önkormányzat 2017. 4. 20-án megtartott
3. ülésének programja

Program 3. zasadnutia ocZ, konaného dňa
20. 04. 2017

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Elismerések - A szlovák bajnok Hodosi Asztalitenisz Klub
csapata, Hodáň Leonard -iú természetvédő
6. Hodos Község internetes honlapjának bemutatása –
Galileo Corporation kft., Feketenyék
7. Hodossy Tibor, a GAS-MOUNT kft. ügyvezető igazgatójának felszólalása
8. Községi telek eladása az Almabeli dűlőben: lakóház építése
– EKOSTAV – AB kft., Dunaszerdahely
9. Hodosi Református Keresztyén Egyház pénzbeli támogatás
iránti kérelme a lelkészi hivatal ablakai és tetőzetének felújítására
10. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
11. Számlák jóváhagyása
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba
návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Ocenenia mladého ochrancu prírody a Majstrov
Slovenska 2017 – STK Vydrany
6. Prezentácia web stránky obce Vydrany – Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda
7. Interpelácia Tibora Hodossyho, konateľa GAS-MOUNT s.r.o.
8. Predaj obecného pozemku v lokalite v Jablčnom hone na
výstavbu bytového domu EKOSTAV – AB, s.r.o., Dunajská
Streda
9. Žiadosť o finančnú podporu na výmenu okien a strechy
na fare Farského úradu RKC Vydrany
10. Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – dlh voči
obci
11. Odsúhlasenie faktúr
12. 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
13. Správa starostu obce
14. Rôzne – diskusia
15. Záver

• AnyAKönyVi HÍreK • SPráVy Z mAtriKy •
március 2017. marec
HáZASSágot KötötteK • UZAVreli mAnŽelStVo:
• Kázmér Norbert (Hodos) és Bödöková Barbara (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
újSZülötteK • nAroDili SA:
• Varga Emma
Gratulálunk az újszülöttekhez! • Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

F e l H Í Vá S

V Ý Z VA

A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
elhunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy
minden sírhelyre a 4/2015-ös általános érvényű rendelet
alapján szükséges bérleti szerződést kötni és befizetni a
bérleti díjat. Ezennel szeretném értesíteni mindazokat,
akiknek még nincs ilyen szerződésük, hogy álljanak meg a
helyi községi hivatalban annak megkötésére. További
információkat a 031/552 21 25, vagy a 0908 347819
telefonszámokon kaphatnak Kasan Rudolftól.

Správca pohrebiska vo Vydranoch upozorňuje všetkých,
ktorí majú pochovaných svojich príbuzných na miestnom
cintoríne, že podľa všeobecne záväzného nariadenie 4/2015
na každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná
zmluva a zaplatené nájomné. Vyzývam týmto tých, ktorí
ešte nájomnú zmluvu nemajú, aby sa dostavili na obecný
úrad za účelom jej uzavretia. Bližšie informácie na
t.č.: 031/552 21 25, alebo 0908 347819, Rudolf Kasan.

I n t e r j ú

Április

-

F o n t o s

HoDoSi mArADtAm xlV.
Póda béla 26 évvel ezelőtt költözött
feleségével illésházára, ott alapított
családot is. Két nagy fia van.
milyen gyakran látogatsz haza?
• Ahányszor csak tudok, mindig jövök.
Minden második vasárnap jövünk haza
az apuhoz és akkor együtt ebédel az
egész család. Szórakozunk, viccelődünk,
beszélgetünk, az a lényeg, hogy együtt
vagyunk. Nemrégiben váltottam munkahelyet, ami most már Illésházára köt
majd, eddig fuvarozással foglalkoztam,
és bármikor, ha erre jártam, mindig
megálltam Hodosban. De Illésháza
nincs a világ végén, úgy hogy ha tudunk, autóba ülünk és már itt is vagyunk.
A faluban zajló rendezvényekre kilátogattok? Ha igen, milyennek tartod
őket, szerinted mennyire nívósak és
érdekesek? esetleg melyik a kedvenced és miért?
• Azt kell mondanom, a Lakomára
minden alkalommal kilátogatunk.
Ahogy elkezdődött, minden évben voltunk. Azelőtt focira is jártunk, amikor

Póda Béla

még kisebbek voltak a gyerekek, mostanában már nem.
Szerinted mennyit fejlődött a falu az
utóbbi években?
• Össze tudom hasonlítani a lakhelyemmel Hodost és azt kell mondanom,
hogy ez a falu igenis fejlődik. Ha több
ember van, több a gyerek is az óvodában, az iskolákban

9
Visszahúz a szíved a faluba? esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?
• Ha újrakezdeném, mert én már Illésházán berendeztem az életemet, azt már
nem tudnám otthagyni. Ott sincs gond
a falusiakkal, én mindenkivel jól kijövök. Merem állítani, hogy talán jobban
ismerem az illésháziakat, mint a feleségem. Kijárok meccsekre, vagy rendezvényekre is és így rengeteg kapcsolatra
lehet szert tenni.
Ha annak idején, amikor elköltöztetek, lett volna olyan lehetőség mint
most, hogy háztelkek vásárolhatóak,
akkor is elmentetek volna?
• Akkor biztosan itt maradtam volna,
nem is gondolkoznék egy pillanatig se.
Itt most nagy lehetőségek vannak a fiataloknak is, akik családot akarnak alapítani, házat vásárolni.
A rovat címe „Hodosi maradtam”.
egyetértesz ezzel?
• Szívvel-lélekkel hodosi maradtam,
ezen semmi nem tud változtatni. Illésházán is tudják, néha szurkálódnak is
amiatt, hogy nem vagyok tősgyökeres
illézházi, aztán ebből sok vicc születik.
Én mindig hodosi maradok.

májUSFAállÍtáS éS HAláSZléFőZő VerSeny
az „állj meg vándor” vendéglőben Hodosban
2017.április 29-én, szombaton.
Gyülekező az „Állj meg vándor“ vendéglő előtt 8 és a községi hivatal előtt reggel 8.30 órakor,
a májusfát körbevisszük a község utcáin, és minden lakos rákötheti saját szalagját,
így az „Állj meg vándor” vendéglőhöz egy szépen feldíszített fával érkezünk, és előreláthatóan 11 óra körül
közös erővel felállítjuk, majd kezdetét veszi a halászléfőző verseny a vendéglő udvarán.
A versenyre jelntkezni lehet Rácz Péternél a 0905 921 395-ös telefonszámon,
vagy személyesen a vendéglőben.
Minden versenyző csapat halat és tüzifát kap, amiből elkészítheti a legfinomabb halászlét.
Délután 15.00 óra körül kezdetét veszi a kiértékelés. A 3 legfinomabb étel elkészítői díjban részesülnek,
de a többiekről sem feledkezünk meg.
A nap folyamán kapható lesz sült hal, halászlé, sült kolbász, pecsenye és őzgulyás.

mi n de n é rdekl ődő t s zeretet t el vár unk !
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A Helyi CSemADoK megtArtottA éVZáróját
A Csemadok szervezet évzárója március 26-án lett megtartva a helyi kultúrházban, melyre szép számmal
összejöttek a tagok. Képviseltette
magát a járási titkár, lázok Attila, a
falu polgármestere, balódi lászló és a
képviselő testület több tagja.
Az évzáró „A Megmaradásunkért” Kultúrcsoport műsorával indult, majd
Csepi György üdvözölte a jelenlévőket
és ismertette a programpontokat. Utána
Győri Béla, a szervezet elnöke számolt
be az elmúlt időszak tevékenységéről,
melyben kiemelte A Megmaradásunkért
Polgári Társulással a további szoros
együttműködést, a dőrejárást, a magyar
szabadságharcra való megemlékezést.
Ezek után előterjesztette a jövő évi tervet, fő feladatként a tagság bővítését és
az aktív munkát hangsúlyozta. A szervezet szeretne bekapcsolódni az id. Patócs
Lajos emlékművének kialakítása körüli
munkálatokba és újraszervezni a citerazenekart. A község idén tervezi a kitelepítettekre való megemlékezést, az
alapszervezet ebben is felajánlotta a segítségét. A tagság javaslatára a Csemadok elnöke felveszi a kapcsolatot a helyi
pedagógusokkal, hogy kapcsolódjanak
be aktívan a szervezet munkájába, mert

ezidáig az együttműködés nem volt felhőtlen.
A vitában felszólalt Balódi László, aki
további támogatásáról biztosította a
szervezetet és megköszönte az eddig kifejtett munkát és együttműködést, majd
Lázok Attila, a járási Csemadok titkára
kért szót, aki többek között beszámolt a
területi választmány munkájáról.
Végezetül a javaslóbizottság előterjesz-

tette javaslatát az új vezetőségre, Győri
Béla – elnök, Csepi György – alelnök,
Mezei Nagy Edit – titkár, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott. Ezek után
Csepi György mindenkinek megköszönte a részvételt és frissítőre, kötetlen
beszélgetésre invitálta a jelenlévőket.
Mezei Nagy Edit

toVább bőVült A ZölDterület
nemrégiben fűzfákat ültettek ki a kanális felé vezető nagy út mellé arra a
helyre, ahol tavaly novemberben eltakarították az illegális hulladéklerakatot. Az út mentén mintegy 500 tő
került a földbe.
Mivel már szinte teljesen eltűntek a szélfogók az utak mellől, az egyik funkciója
ez lesz a fűzfáknak, másodsorban pedig
környezetvédelmi szempontból is fontosak, hogy legyen még több zöld övezetünk, illetve még több oxigénünk. Ám
azért is fontosak, hogy talán meggátolják
a továbbiakban a szemetelőket abban,
hogy az illegális hulladékot oda dobják
ki.

Azért lettek négy sorba ültetve a fák,
mert ezek gyorsan növő Soproni Express
füzek, így három évente két sort ki lehet
vágni, egészen tőből, mert újra kihajta-

nak. Ezt darálékként fel lehet használni
alternatív fűtési célokra. Ám ez még a
jövő zenéje. A töveket a kürti GK LUX
kft. biztosította.

Április
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A mol-ArénábAn jártUnK
Az igazi hívők a szent helyeket látogatják, az igazi focidrukkerek azonban a nagy focieseményeket és helyszíneket vésik
bele a krónikájukba. Csallóközben sokan szeretik a labdarúgást és a legtöbbjük számára az igazi focikatedrális a dunaszerdahelyi mol-aréna. Hodos legrégebbi és legkitartóbb szurkolói is kilátogattak a DAC-Slovan rangadóra, hogy átérezzék a hely szellemét, megtapasztalják a hangulatát. Hogy milyennek is látták ők az arénát? Hogy milyen volt a
mérkőzés hangulata? maguk mondják el…

Szuchánszky mihály
A hangulatról csak azt tudom mondani, hogy kitűnő volt. Először voltam az új stadionban,
de régebben sokat jártam DAC-meccsekre, mivel Dunaszerdahelyről költöztünk Hodosba,
mondhatnám azt is, hogy minden mérkőzésen ott voltam. A régi stadion nyitottabb volt, ez
a mostani pedig mintha zárt lenne és az még hozzátesz a hangulathoz. Nekem úgy tűnik legalábbis. Többen mondták, hogy jó, de azért mégsem olyan, mint egy hodosi mérkőzésen.
Én nem teszek különbséget, egyaránt látogatom a dunaszerdahelyi és a hodosi mérkőzéseket
is, nincs olyan meccs, amit kihagynék.

Simon András
Nagyon szép volt a stadion, én most láttam először és nagyon tetszett. Ezért is voltunk
kíváncsiak rá, a hangulat is nagyon jó volt és a mérkőzés is. Teljesen más, mint a régi
aréna, a közönség is valahogy megváltozott. De azt kell mondanom, hogy mivel hodosi vagyok, így Hodosnak szurkolok, de az a helyzet, hogy egy ilyen meccset is jó
megnézni, mert az ember ritkán lát hasonló derbit, ilyen színvonalat. Régebben is elmentem egy-egy DAC-meccsre, de a szívem mindig is idehúzott Hodosba.

Farkas józsef
A polgármester keresett meg azzal az ötlettel, hogy elvinne néhányunkat a dunaszerdahelyi DAC-Slovan mérkőzésre, mi pedig szívesen fogadtuk ezt. Igaz,
sosem voltam DAC-drukker, sőt, talán most jártam életemben először a dunaszerdahelyi stadionban, mindig csak a helyi, a hodosi csapatnak szurkoltam.
A hangulat viszont fantasztikus volt, szinte el sem lehet mondani, de azért én
még mindig azt mondom, hogy össze sem lehet hasonlítani egy hodosi mérkőzéssel. Persze mind a kettő a maga nemében fantasztikus, ám a hazai mérkőzésekre szívesebben járok.

Hodosi Pál
Régebben is jártam DAC-meccsekre, sőt, ott voltam a tíz évvel ezelőtti Slovan
meccsen is, ahol a balhé volt. Ráadásul a fiam, a Zsolti is focizott a csapatban,
akkor is rendszeresen jártunk a mérkőzésekre. A mostani mérkőzésnek is nagyon
jó volt a hangulata, bár a pozsonyiak kivezetése kissé megzavarta az egészet, de
ez sem volt baj, mert azután minden ment tovább, ahogy kell. A szerdahelyi
drukkerek között most talán nagyobb az összetartás, mint pár évvel ezelőtt.
De azt is mondhatnám, hogy nem csak a helyi szurkolók tartanak össze egymással, de a magyar a magyarral, mindegy az, ki honnan érkezett, egyformán
szurkolnak a DAC-nak.

Sport
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FéliDőben járnAK AZ V. ligA CSAtái
április első hétvégéjén 320 néző volt
kíváncsi a Hodos–Vága mérkőzésre,
amit a hodosiak 3 góllal nyertek meg,
így három pontot zsákmányoltak.
A három gólból kettőt a mi fiaink,
egyet pedig az ellenfél öngólként küldött a vágai hálóba.
Mátis Róbert a 17. percben szerezte a
hodosiak első gólját, majd Bartal Erik
talált a hálóba három perccel később.
Az ellenfél játékosának, Tomáš Javornak szerencsétlenségére a hodosiak
harmadik gólját ő szerezte meg.
A 20. fordulóban Vágpattára látogattak a hodosiak, innen szintén három
ponttal tértek haza. A mérkőzés azonban nem indult a legjobban, ugyanis az
első percben az ellenfél játékosa, Tomáš
Pilo labdájával a hodosiak ellen megszerezte a vezetést. Ám a mieink sem
tétlenkedtek, nem törte kedvüket az ellenfél vezetése, s csakhamar, a hatodik
percben Csonka Árpád góljával egyenlítettek is. Ehhez sem kellett már több,
mint Ďurica Pali 73. percben lőtt pontos találata, amivel a hodosiak 2:1-re
verték a pattaiakat.

Csonka Árpád akcióban

Archív felvétel

A 21. fordulót a csallóközkürteiekkel
játszottuk volna, ám ők kiléptek a bajnokságból még az őszi idényben, így a
fiúk legalább egy hétvégén pihenhettek.
Az eddigi utolsó fordulót, azaz az április 23-it Sopornyán játszották, ahonnan két gólos fölénnyel szintén három
pontot zsákmányoltak. Az első labdát

AZ Utóbbi ForDUlóK ereDményei

19. forduló:
Hodos–Vága 3:0 (3:0), g.: Mátis (17.), Bartal (20.),
Javor (31. – öngól).
20. forduló:
Vágpatta–Hodos 1:2 (1:1), g.: T. Pilo (1.), ill.
Csonka (6.), P. Ďurica (73.).
21. forduló:
Hodos szabadnapos.
22. forduló:
Šoporňa–Hodos 0:2 (0:1), g.: P. Ďurica (16. – 11esből), Mészáros (65. – öngól).
Csallóközkürt kilépett a bajnokságból, eredményeit törölték.

A

1. Illésháza
2. Hodos
3. Lég
4. Jányok
5. Nagyabony
6. Egyházkarcsa
7. Soporňa
8. Nyárasd
9. Vága
10. Vágpatta
11. Nagymagyar
12. Cs.csütörtök
13. Felsőszeli
14. Jóka
15. Nádszeg

Ďurica Pali a 16. percben lőtte a sopornyaiak hálójába, majd ismét a hazaiak
segítettek, amikor a 65. percben Mészáros Adrián öngólját vétett. A mérkőzésre
150 néző volt kíváncsi.
A hodosiak április 30-án Nyárasdot
látják vendégül.
(al)
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