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Hodos
...a mi falunk

Hú s v ét ü n n ep e
Minden évszaknak megvan a maga szépsége, varázsa, így a télnek is, de tudjuk,
hogy így vagy úgy, előbb-utóbb át kell
hogy adja a helyét az újabb évszaknak, a
tavasznak!
A tavasz, a kikelet sok szépet mutat:
az éledező természetben barkázik, rügyezik a fűzfaág; bimbót, szirmot bontogat a hóvirág, kikirics, jácint, tulipán, a
bokrok alatt megbúvó ibolya; a kék palástot öltő napsugaras ég alatt versenyt
dalolva tollászkodnak a madarak; üdezöld
lombot hajt az erdő, zöld bársonyruhát ölt
a mező, tipegő kislibák csipkedik a
zsenge fű hegyét, sürögnek-forognak a
szántóvetők... A tavasz, ez a mindenki
számára oly kedves évszak boldog
derűvel jár és sok szép ünnepet is hoz
magával.
Egyik ilyen szép tavaszi ünnepünk a
húsvét, amelyhez ünnepi jókívánságaink
során a vidám, az örömteljes jelzőket
szoktuk leginkább használni. Ha affelől
érdeklődnénk manapság, hogy miért is
vidám, örömteljes a húsvét ünnepe, sokféle, különbőző választ kapnánk az
emberektől. S rá kellene jönnünk arra is,
hogy nem mindenki számára vidám,
örömteljes ez az ünnep. Nem könnyű
ugyanis vidámnak lenni annak, aki
magányos, beteg, megélhetési gondokkal
terhelt, vagy aki élete nagy kérdéseire
keresi a választ, vagy problémaira
magányos farkasként a megoldást, de
mindhiába.
De mégis – most minden kedves
olvasóhoz szólva – hadd mondjam azt,
hogy vidám és örömteljes a húsvét.
A húsvéti vidámság és öröm azonban
egészen másban van, mint amit a világ, a
környezetünk, az üzletek, a szórakoztató
ipar kínál nekünk. A vidámság, az öröm
az örömhírből (evangélium) árad
Ez az örömhír, amely minden emberi
értelmet meghalad, töltse el szívünket
vidámsággal és örömteljes csodálattal
húsvét szent ünnepében. Adja az Úr, hogy
felül tudjunk emelkedni borún és gondokon, s minden szomorú életérzésen és
életünk minden napja telhessék az élő
Urunkban való vidámságban és örömben.
REFORMÁTUS EGYHÁZUNK
NEVÉBEN IS MINDEN KEDVES
OLVASÓNAK VIDÁM ÉS
ÖRÖMTELJES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Szeretettel:
Kis-Csáji Julianna, lelkipásztor

A hodosi önkormányzat információs havilapja
2011. április V. évfolyam/4. szám

Nyuszi hopp, nyuszi hopp,
máris egyet elkapott...
„Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok...“
...hangzik a locsolóvers a
lányosház portáján
húsvét hétfő reggelén.
Előkerül a kölnivíz vagy
éppen a csapvíz, habár
ez utóbbi manapság már
ritkaságszámba megy.
Hol vannak azok a régi
szép húsvéti népszokások,
mikor a lányokat vödörrel,
kútvízzel
öntözték
a
legények, kik fizettségül
piros tojást kaptak?!
Hogy a mai gyerekek is
átélhessék a húsvéti ünnepekre való készülődés
örömét, hogy a locsolkodás
ne csak a csokitojásról és a
pénzgyűjtésről szóljon,
Hodos község vezetősége a
helyi oktatási intézmények
pedagógusaival és néhány
vállalkozó szellemű, krea-

Kicsik és nagyok együtt szórakoztak

tív helyi lakossal karöltve
április 20-án Húsvétváró
kézműves játszóházat rendezett a falu gyermekei
számára. A kézműves foglalkozás a kultúrház nagytermében párhuzamosan
több kis játszósarokban
folyt. A gyerekek megismerkedhettek a hagyományos tojásfestés munkamenetével, kipróbálhatták a
korongozást, agyagozást,
különféle modern képző-

művészeti
technikával
kifújt és polisztirén tojásokat díszíthettek, ablak és
asztali dekorációkat készíthettek. Gyermekzsivajtól
visszhangzott minden, az
állatsimogató kis lakói, a
nyuszik és a kecskegida,
megszeppenve ugyan, de
alázatosan tűrték a megpróbáltatásokat. Posztós
Mónika jóvoltából senki
sem maradt éhen, palacsintából, lángosból is volt
bőven.
Egy tartalmas, szép
élményekkel teli délutánt
töltöttünk mi így együtt, kicsik, nagyok, fiatalok és
idősebbek. Reméljük, minden kedves résztvevő jól
érezte magát, és senki sem
tért haza üres kézzel vagy
pocakkal!
Grof Adriana,
óvónő

Mindenki élvezte a játékos délutánt

Mundi József fotói

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
falunk minden lakosának!
***
Veselé Veľkonočné sviatky prajeme
všetkým našim obyvateľom!
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Šibi-ryby, mastné ryby ...
„Šibi-ryby, mastné ryby,
kázal otec aj mamička,
abys´ dala tri vajíčka,
jedno biele, druhé čierne
a to tretie zafarbené.“
(ľudová)
Na Veľkonočný pondelok je
prastarou tradíciou hodovanie,
polievanie a korbáč. Od rána
muži a chlapci chodia po
domácnostiach svojich známych
a polievajú alebo korbáčujú
ženy a dievčatá ručne vy-

Každý si našiel niečo pre seba

gickým zborom miestnych
vzdelávacích inštitúcií a s
kreatívnou skupinou miestnych
občanov dňa 20. apríla usporiadala Deň veľkonočných zvykov
a tradícií pre miestnu mládež.
Remeselnícke dielne boli
rozmiestnené vo všetkých kútoch veľkej sály kultúrneho
domu. Deti sa mohli zoznámiť

s tradičnou prípravou veľkonočných vajíčok, mohli vyskúšat rôzne metódy hrnčiarstva,
zdobili vyfúkané a polystyrénové vajíčka tradičnými a
rôznymi modernými umeleckými technikami, pripravovali
okenné a stolové veľkonočné
ozdoby. Celý kultúrny dom sa
ozýval šťastným detským hlukom a smiechom. Pri kultúrnom dome bola vytvorená malá
zoologická záhrada, kde deti
mohli pohladkať kozliatka a
zajačikov.
Vďaka Monike Posztósovej
nikto nezostal hladný, bolo dosť
palaciniek a langošov pre
malých aj veľkých.
Prežili sme spolu jedno
krásne a nezabudnuteľné popoludnie. Veríme, že každý milý
účastník sa cítil dobre a nikto sa
nevrátil domov s prázdnymi
rukami, alebo s prázdnym
žalúdkom!
Erika Domsitzová
riaditeľka školy

Nikto nezostal hladný, ani smädný

robeným korbáčom z vŕbového
prútia. Korbáč je spletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatichštyroch prútov. Podľa tradície muži pri hodovaní prednesú koledy. Nenavštívené
dievčatá sa niekedy cítia urazené. Vykorbáčovaná či poliata
žena dáva mužovi farebné

vajíčko ako symbol jej vďaky a
odpustenia.
V záujme toho, aby aj dnešná
mládež mohla zažiť radosť z
veľkonočných príprav, a aby
tieto sviatky neboli iba v duchu
zbierania čokoládových vajíčok, sladkostí a peňazí, vedenie
obce Vydrany spolu s pedago-

K e d v e s
Gondolatok keresztyéni értékrendekről,
melyek megtartásától vagy meg nem
tartásától egy nép vagy nemzet megmaradása is függhet!
Milyen jó, hogy vannak ünnepek!
Életünk egyhangúságát természetes módon
oldják, készülhetünk rájuk, tervezgethetjük,
titkolózhatunk, ajándékot adhatunk és
kaphatunk.
Az egyházi év a három főünnep szerint
három ünnepkörre oszlik: karácsonyi,
húsvéti és pünkösdi ünnepkörre.
A húsvéti ünnepkör a nagyböjttel
kezdődik, és húsvét ünnepéig tart. Főbb ünnepei a nagyböjt, a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek és maga a húsvét.
A nagyböjt a keresztyén egyházak
tanítása szerint a Krisztus szenvedéseire való
emlékezés időszaka, és negyven napig tart.

Všetci pripravovali veľkonočné ozdoby

O l v a s ó k !
Virágvasárnappal veszi kezdetét a
nagyhét. Jézus jeruzsálemi bevonulására
emlékezünk e napon.
Nagypéntek Jézus szenvedésének és
kínhalálának ünnepe. Népünk szerint a
„legnagyobb református ünnep”. Ez a naptárban nem pirosbetűs, de mi tartsuk annak!
Ne akkor csináljunk nagytakarítást a fiókjainkban, ne azon a napon törjön ki rajtunk
az ablakmosási szenvedély, és főleg ne
menjünk szórakozni (mozi, színház, diszkó)!
Húsvét Jézus feltámadásának az ünnepe. A húsvét tényleg csak a teremtéssel
vonható párhuzamba. Az ünnep neve a
magyarban – jellemzően! – a nagyböjt utáni
húsevésre vonatkozik. Nagyon sok olyan
elem rakódott ez ünnep megtartására, amelynek a gyökere néphagyomány vagy nép-

Fotky: Mundi József

szokás, tehát semmi köze nincs a vallási
liturgiához. Ilyenek pl. a hímes tojás festése,
a locsolkodás, a sonkafőzés, no meg a
nyuszi-legenda!
Ha nem tévesztjük szem elől a húsvét
igazi, a keresztyén embernek szóló
üzenetét, akkor teljes örömmel vethetjük
bele magunkat a húsvéti ünneplésbe.
Kis-Csáji Ferenc
református lelkész
„Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott;
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vígaszunk.
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vígaszunk.
Alleluja!”
(Húsvéti ének a XIII. század elejéről.)
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Gyermekkorunk oktatói
A Tanítónap minden
pedagógus számára
emlékezetes, mert
ezen a napon több
odafigyelést,
szeretetet, megértést
és elismerést kapnak
a fáradhatatlan és
odaadó munkáért
cserébe.
A tanítói munkásság
során találkozhatunk dícsérő szavakkal, elutasítással és kritikával egyaránt, mégis a TANÍTÓNAP kellemes és szívmelengető varázsa emlékeztet bennünket a
hálára, a köszönetre és
az elismerésre, mely
ilyenkor a versekből,
dalokból és az apró
figyelmességekből felénk árad. A tanító fela-

datáról, szerepéről már
sokmindent hallhattunk,
gondolunk és hiszünk...
Kimondva és kimondatlanul is egyértelművé
válik, hogy egy igazi
tanár nem „csak“ a tudás
birtokában van, tanít és
nevel, hanem pszichológiai és egyébb ismeretei
révén próbálja meg terelgetni, illetve egyengetni
az utat, amely a gyermek
számára a legmegfelelőbb és a leginkább
járható lehet.
A tanítónap alkalmából 2011. március 28-án
kellemes környezetben,
a Dunaszerdahelyen újonnan megnyílt Lorrians
étteremben
fogadta
Balódi László polgármester a pedagógusokat, az óvónőket és az

intézmény további alkalmazottait. Az ünnepi
találkozóra az aktív és
nyugdíjas tanítók egyaránt örömmel fogadták
el a meghívást. Nem
csak különös figyelmet
de tiszteletet is érdemelnek mindnyájunktól. Ők
azok, akikre bármikor
számíthatunk, támogató
és gondoskodó odafigyelésükkel, szakmai
tapasztalatukkal ma is
hozzájárulnak és segítik
a pedagógusok munkáját, hiszen tudják milyen igényes és fárasztó
munka is a hivatásuk.
Ezen ünnep alkalmából
köszöntötte Balódi László
polgármester a már
nyugdíjazott
(Varga
Ildikó, Bufla Judit, Tóth
Irma) tanárok munkás-

Egri Péter eddigi munkáját is megköszönte a polgármester

ságát és egy-egy emlékérem átadásával háláját
fejezte ki nekik. Virág
kíséretében a polgármester minden pedagógiai alkalmazottnak gratulált és megköszönte az
áldozatkész munkát. Erőt,

Na Deň učiteľov pán starosta
ocenil prácu pedagógov
Deň narodenia pedagóga, filozofa,
spisovateľa a teológa Jána Amosa
Komenského, 28. marec
sa stal sviatkom pre
pedagógov.
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako
spomienka na narodenie Jána Amosa
Komenského (28.3.1592-15.11.1670). Bol
jendým z prvých bojovníkov za poskytnutie
vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia,
rasy a sociálneho postavenia. Jeho ideou
bolo názorné vyučovanie, požadoval psychologickejší prístup k vyučovaniu i k sebe
samému.
O práci učiteľa sa toho popíše mnoho.
Niečo sa pochváli, druhé sa kritizuje, avšak
Deň učiteľov nám má pripomenúť, že za to

mládež k slušnosti, musí byť niekedy
matkou i otcom, priateľom, musí byť
pripravený trpezlivo vypočuť názory a
otázky, a pravdivo i citlivo na ne
odpovedať. Okrem premysleného individuálneho prístupu k žiakom musí
pedagóg vykonať množstvo aktivít, ktoré
denne v škole a v školskom zariadení prebiehajú, často sa venuje i mimoškolskej
činnosti. Toto všetko si vyžaduje plnú
sústredenosť a nie je možné to vykonávať
bez oddanosti učiteľskému povolaniu.
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo
28. marca 2011 v prekrásnom prostredí
nedávno otvorenej reštaurácie Lorians v
Dunajskej Strede slávnostné stretnutie
pedagógov všetkých školských zariadení v

Krecsko Éva,
az iskola igazgatónője

našej obci. Zúčastnili sa ho aktívni pedagógovia, ale i tí skôr narodení, ktorí sú už na
zaslúženom odpočinku. Pri tejto slávnostnej
príležitosti ich pozdravil a za ich prácu sa
poďakoval starosta obce Mgr. Ladislav
Balódi, ktorý odovzdal trom pedagógom v
dôchodku (Mgr. Ildikó Vargovej, Judite Buflovej a Irme Tóthovej) pamätnú plaketu za
ich dlhoročnú prácu v školstve. Na týchto
pedagógov v dôchodku sa môžeme vždy
obrátiť, keď potrebujeme pomoc. Vždy
nám ochotne pomôžu, veď oni sú tí, ktorí
najlepšie vedia aká je náročná práca
dnešného učiteľa.
Všetkým pedagogickým pracovníkom
odovzdal pán starosta kvietok, ktorým vyjadril svoju nesmiernu vďaku za ich obetavú prácu, všetkým zaželal pevné zdravie,
veľa trpezlivosti a tvorivých síl, veľa
múdrych a vďačných žiakov.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
sú vlastnosti vznešených ľudí.”
(J.A.Komenský)

všetko, čo robia učitelia pre spoločnosť im
patrí jedno veľké „ĎAKUJEM!“ Učiteľ má
v rukách najcennejší materiál na svete, s
ktorým je veľmi náročné narábať a ešte
náročnejšie je ho ušľachtilo spracovať. Má
v rukách moc, ktorá môže spraviť budúci
svet lepším, múdrejším a krajším. Má moc
pomáhať a zveľaďovať. Učiteľské povolanie nikdy nebolo jednoduché. Všetci
veľmi dobre vieme, že správny pedagóg
okrem rozvíjania rozumových schopností
musí byť pre deti i psychológom – lekárom
detských duší, musí svojím príkladom viesť

egészséget, sok türelmet,
alkotókedvet és nem
utolsósorban sok értelmes, okos és hálás gyerekeket kívánt nekik.

Všetci sa cítili dobre (Judita Buflová, Ildikó Varga a Irma Tóthová)

Erika Domsitzová,
riaditeľka školy
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A mi második otthonunk
Nyugdíjasaink szinte második otthonuknak tekintik a klubot. Hetente találkozunk. Jól érezzük
magunkat. Sohasem unatkozunk. Úgy élünk itt,
mint egy nagy család. Örömünket fokozza az a
tudat, hogy törődnek velünk. A falu vezetői az
elmúlt hetekben néhány bútordarabbal,
olvasósarokkal és internettel leptek meg
bennünket. Ezúton szeretnénk nekik kis
csoportunk nevében köszönetet mondani.
Mgr. Varga Ildikó
a klub vezetője
A klub állandó látógatói, mint egy nagy család

Az olvasósarokban mindenki talál magának könyvet

Ismerkedés a számítógép világával

Ugróczky István felvételei

A népszámlálás az idei év legfontosabb eseménye, amelyre az egész Európai Unióban sor
kerül. Számunkra, szlovákiai magyarok számára ez a népszámlálás különös jelentőséggel
bír. Nem mindegy, mennyien fogják magukat májusban magyarnak vallani Szlovákiában.
Anyanyelvünkről, szülőföldünkről, szüleink, nagyszüleink örökségéről van szó.

A népszámlálás fontosságát tudatosítva a szlovákiai magyar kulturális, ifjúsági, egyházi és politikai szervezetek összefogtak. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felvállalta
a népszámlálást megelőző felvilágosító munka koordinálását, hiszen közös nemzeti ügyünkről van szó.
A népszámlálás május 21-én lesz. A kérdés, leszünk-e még félmillióan. Ne hagyjuk, hogy meglepődjünk! Mindenki számít: kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, nagyszülők
és unokáik, magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű és magyar gyökerekkel, kulturális kötődéssel rendelkezők.
Szlovákia kis ország, de mi, magyarok nyelvünkkel és kultúránkkal két országban is otthon érezhetjük magunkat. Egyéni lehetőségeink kitágulnak, két ország
munkaerőpiacán, társadalmi és kulturális életében egyaránt érvényesülhetünk. Nemhiába mondják: ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

A népszámlálással kapcsolatos információkat megtalálják a www.nepszamlalas2011.sk honlapon, vagy elektronikus levélben
is tájékozódhatnak a nepszamlalas2011@gmail.com címen.
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Jegyzőkönyv
Hodos község Önkormányzata Képviselő-testülete
negyedik üléséről (2011.03.21.)
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Bc. Klempa Katalin
8. Kovács Norbert
9. MUDr. Miklós Attila
10. Varga József
11. Bc. Bugár Ildikó, a község
főellenőre
12. Szabó Katalin, hivatalvezető
Napirendi tárgyalás:
1. Megnyitó
2. Az ülés programjának
jóváhagyása
3. A jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv-hitelesítők
meghatározása, a javaslóbizottság megválasztása
A
jegyzőkönyvvezető
Budinszky
Erzsébet,
a
hitelesítők és egyúttal a
javaslóbizottság tagjai MUDr.
Kmeť Jozef, MPH és Gálffy
György képviselők.
4. A határozatok teljesítésének
az ellenőrzése
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az önkormányzat 3. ülésén feladatul adta neki, hogy szólítsa
meg a Szlovák Vadászszövetség
helyi szervezetének elnökét és
tárgyaljon az általuk igényelt
2500,- euró összegű dotáció
módosítása
(csökkentése)
ügyében, valamint a kérelmükben feltüntetett némely tételek
tisztázása miatt, amely meg is
valósult. Ennek alapján a
Szlovák Vadászszövetség helyi
szervezete egy újabb kérelmet
nyújtott be 2000,- euró összegű
dotáció megítélésére.
A község polgármestere
megjegyezte, hogy a megálapodásuk alapján a helyi szervezet akciót szervez a
Nemzetközi Gyermeknap alkalmából.
A képviselő-testület jóváhagyta a Szlovák Vadászszövetség helyi szervezetének kérelmét
2000,- euró összegű dotáció
nyújtására.
A község polgármestere
továbbá arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az önkormányzat megbízása alapján
úgyszintén
tárgyalt
a
Družstevník Hodos Testnevelési Egyesület testépítő

szakosztálya elnökével a dotáció megítélésére benyújtott
kérelmükkel
kapcsolatban.
Mivel a kérelmük nem felel
meg a követelt kritériumoknak,
ezért a község polgármestere felajánlotta segítségét a szakosztály elnökének a szükséges
dokumentumok elintézésében,
de ő a segítséget nem fogadta el.
MUDr. Kmeť Jozef , MPH,
alpolgármester a felszólalásában hangsúlyozta, hogy mivel
semmilyen dokumentum nem
létezik és a segítségnyújtás iránt
nincs érdeklődés, ezért nem
szükséges a további tárgyalás.
5. A község főellenőrének
beszámolója a 2010. 2. félévi
tevékenységéről
A képviselők tudomásul vették
a község főellenőrének beszámolóját a 2010. 2. félévi
tevékenységéről. Az önkormányzat jóváhagyta a község
főellenőrének beszámolóját a
9/2010, 10/2010 és 11/2010
számú pénzügyi ellenőrzés
eredményéről.
A község főellenőrének
beszámolója a 2010. 2. félévi
tevékenységéről egyhangúlag
elfogadva.
6. Hodos község 2011-2013-ra
szóló költségvetés - javaslata
egyhagúlag elfogadva.
7. Népszámlálás – 2011.5.21.
A község polgármestere a
jelenlévőket a SZK Statisztikai
Hivatala Módszertani Útmutatójáról tájékoztatta, amelyet a
2011.5.21-hez végezendő népszámlálással kapcsolatban adott
ki. Az útmutató alapján a
községi önkormányzat kinevezi
a számlálóbiztosokat, illetve a
póttagokat. Mivel községükben
5 népszámlálási körzet lett
kialakítva, ezért 5 számlálóbiztosra és egy póttagra lesz szükség. A község polgármestere
megtette javaslatát a számlálóbiztosok
személyére:
Berecz Ingrid, Fabian Julianna,
Lelkes Boglárka, ifj. Póda
József és Szabó Anita, a póttag:
Lelkes László.
A község polgármesterének
javaslata egyhangúlag elfogadva.
8. Az önkormányzat 65.
számú, a bérlakások építéséről szóló határozatának a
kiegészítése
A község polgármestere
tájékoztatta a képviselőket,
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hogy a SZK Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériuma
által nyújtott dotáció nem lesz
20%, hanem 25% és a
hitelmerítés az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB) 80%
helyett 75% lesz, ezért szükségessé vált az önkormányzat
65. számú, 2011.3.21-én hozott,
a bérlakások építéséről szóló
határozatának a kiegészítése.
B - Bérlakásos lakóház 11 lakásegység
- finanszírozásának módja a
következő lesz:
A SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma dotációja - 25%: 126 129,300 euró.
Hitelmerítés az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB) - 75%:
378 387,897 euró.
A község költségvetésébe
belelesznek számítva a bevételi
és kiadási tételek, amelyek
összefüggnek a B - Bérlakásos
lakóház – 11 lakásegység
felépítésével, beleértve a
kölcsöntőke visszafizetésével
kapcsolatos kiadási tételeket +
az Állami Lakásfejlesztési Alap
kamata és biztosítva lesz azok
rendszeres visszafizetése a hitel
egész futamideje alatt.
Az épületnek az SZK
Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériuma V-1/2007 számú
rendelete értelmében, kizárólag
bérleti jellege lesz 30 éves
futamidővel. A bérlők kiválasztása az előírások szerint fog
történni.
Az épület az OTP Banka
Slovensko a.s. bankkezességével van biztosítva – a
2011.02.28-án kelt 2002/1/026
számú szerződéssel.
A kolaudáció után a bérlakásos lakóházak az Állami
Lakásfejlesztési Alap és az SZK
Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériuma javára lesznek
beterhelve.
A képviselő-testület beleegyezését adja a kérelem beadására az Állami Lakásfejlesztési
Alaptól történő hitelfelvételre,
valamint az SZK Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériuma
dotációjára.
A képviselő-testület beleegyezését adja a részletek törlesztésének a község költségvetésébe való besorolására az
Állami Lakásfejlesztési Alappal
tartandó szerződéses jogviszony
teljes időtartamára.
Az önkormányzat jóváhagyta az önkormányzat
2011.3.21-én hozott 65. számú,
a bérlakások építéséről szóló
határozatának a kiegészítését.
9. A bizottság elnökeinek
észrevételei
Bc. Hodosy Károly, a szociális és egészségügyi bizottság
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elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azóta, hogy ő fellépett
az
önkormányzat
legutóbbi ülésén, a bizottsága
nem ülésezett.
Bc. Klempa Katalin, a
közrendvédelmi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy bizottsága két panaszt
vizsgál ki, amely kapcsolatos:
1. idegen tárgy megrongálása –
a kutyák széttépték a tulajdonos
kecskéjét,
2. többszörös sérülés elszenvedése – a kutya a bicikli
elé futott
Kovács Norbert, a kulturális
és ifjúságügyi bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az 1848. 3.15. tiszteletére rendezett kultúrműsorral kapcsolatban csak pozitív és csakis
dícsérő szavakat kapott a polgároktól. Minden magasszínvonalú,
a
kihangosítás
professzionális szintű volt. A
legközelebbi kulturális rendezvény az Anyák Napja lesz.
A község polgármestere
megköszönte a kulturális bizottság elnökének a gyönyörű
kulturális rendezvényt, amelynek részesei lehettek 2011.3.18án este a kultúrházban,
úgyszintén mindazoknak, akik
közreműködtek a program
megvalósításában.
10. A polgármester beszámolója
- Személyzeti ügyek
Hodosi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
Mgr. Méhes Erikával, a Hodosi
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola
igazgatónőjével
2011.3.8-án, azonnali hatállyal
fel lett bontva a munkaviszonya a munkafegyelem durva
megsértése miatt.
Az esetet követő ellenőrzésen
jelen voltak a Nagyszombati
Kerületi Iskolaügyi Hivataltól,
akik számos hiányosságot
fedeztek fel Mgr. Méhes Erika
munkájában. 2011.3.9-től az
iskola vezetésével Mgr.Krecsko
Éva tanítónőt bízta meg mindaddig, amíg nem lesz kiírva
pályázat.
Hodosi Magyar Tanítási
Nyelvű Óvoda
Egy munkaerő az óvodában
hosszú távú betegállományban
lesz, ezért a község polgármestere Bc. Uher Tündét
választotta ki, aki már
2011.3.22-én helyettesítésre
belép.
- Közszolgáltatások - ügyfélfogadási iroda
Varga Ildikó, született Keszi
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2011.3.5-én lépett be. A 185,eurós fizetése a munkaügyi hivatal útján van bebiztosítva.
Az ügyfélfogadási iroda át
lett rendezve. Az iroda bútora a
T-Comtól lett ingyenesen bebiztosítva.
-Szabadidős tevékenységek
Czucz Etelka a Zumba tánc
oktatását kezdte el a gyerekeknek a helyi iskolákban és
óvodában.
- A község szépítése
A holnapi nap folyamán
befejeződnek a futballpálya
lelátójának felújítási munkálatai, ahol nap mint nap 8-10
ember dolgozott. A felújításra
használt anyagot, illetve a
munkaerőt a JOSTAVs.r.o. cég
biztosította be, akinek a község
polgármestere köszönetét fejezi
ki.
A lelátó mellett egy kisebb
büfé van a látogatók számára.
A büfé tetőzete a csatorna
csövekkel együtt szponzori
segítséggel lett leszállítva.
Ennek az anyagnak a leszállításáért, valamint a bádogos
munkákért a község polgármestere köszönetét fejezi ki
a Farkas testvéreknek.
A
község
munkásai
eltávolítják a száraz gallyakat,
szépítik a községet.
A helyi hangosbemondóban
a Föld Napja keretén belül
szólítjuk meg a polgárokat,
hogy a már nem szükséges
építkezési anyagokat a község
elszállítja és a futballpályán
lévő gödrös terep betakarására,
illetve a terep javítására
használja fel.
A buszmegállónál lévő elhagyott telek kitisztítása –
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a községnek érdeke volt az
adott telek kitisztítása, mert a
község központjában van, de a
tulajdonosoktól nem kaptunk
engedélyt.
- Tanítók Napja
A község polgármestere
tájékoztatta a képviselőket,
hogy 2011.3.28-án a Tanítók
Napja alkalmából tiszteletünket
fejezzük ki pedagógusainknak,
beleértve Kis-Csáji Ferenc
tiszteletes urat, az iskola hitoktatóját azzal, hogy ünnepi vacsorát szervez számukra.
Három tanítónak Ján Amos
Komenský plakett lesz adományozva a sokéves pedagógiai
tevékenységükért. Az ünnepi
vacsorára meghívást kapnak
azok a képviselők is, akik az
iskolatanácsokban dolgoznak:
Hodosi Csaba, Bc. Klempa
Katalin és Kovács Norbert.
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J e g y z ő k ö n y v

A község polgármestere a
pedagógusainknak egy szabadnapot javasolt jóváhagyni,
2011.3.28-án.
A község polgármesterének
javaslata elfogadva.
A polgármester felszólalásában megjegyezte, hogy az
önkormányzatot
beleértve,
mögöttük van az első száz nap.
A bizottságok elnökeinek,
valamint a bizottságok tagjainak megköszönte az eddig
elvégzett munkájukat, megköszönte a munkához való hozzáállásukat, amelyből kitűnik,
hogy valamennyiük érdeke,
hogy községünk előre haladjon.
- A község fejlődése
A község polgármestere a
községi hivatal, a kultúrház,
valamint a futballpálya alatt
található földterület intézéséről
tájékoztatta a jelenlévőket. Miklós Tibor úr van ebben segítségére, intenzíven dolgoznak
rajta. Ez az aktivitás a projektek
elkészítése miatt szükséges.
- Község csatornázása
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
haladás történt a csatornázással
kapcsolatos tárgyalások terén.
Nagyabony községgel közösen
holnap munkaértekezlet valósul
meg nálunk, melyre projekttervezők érkeznek Bazinból és
Pozsonyból.Hangsúlyozta,
hogy az érvényes lokalizáció
alapján együtt kell haladnunk
Nagyabony község-gel, ezért
szükséges lesz a közös rendkívüli ülés összehívása.
- A községi hivatal és a
kultúrház felújítása
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
tárgyalt a kultúrház mellett
működő konyha bérlőjével,
Posztós Mónikával a konyha
megnagyobbításával kapcsolatban, mivel bővül a naponta kiadott ebédek száma.
- Szeméttelep rekultivációja
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
április végével befejezzük a
szeméttelep rekultivációját. Az
adott helyen kialakítandó
szabadidő központtal kapcsolatban szólította meg őt a magyarholland konzorcium, akik mint
befektetők szeretnének fellépni.
Elhagzott a hegymászófal felállításának a gondolata, valamint
az Adrenalin pálya. Nem
messze van egy kis repülőtér.
Az első kanálisnál faházakat
lehetne kialakítani, sportlövöldét,
valamint
kis
vízfelületet halászatra és vízi
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sportokra.
A község polgármestere
megjegyezte, hogy ami a
szabadidő zóna projektjét illeti
az első kanálisnál, ő egyenlőre
nem intézkedik, mert a község
alpolgármestere, MUDr. Kmeť
Jozef, MPH, Kovács Árpád és
Klempa Szilárd jelezték, hogy
rendelkeznek a projekt elintézéséhez szükséges kapcsolatokkal.
Kovács
Norbert
képviselő megjegyezte, hogy
csak a gútai vízi malmot kell
megnézni, itt is lehetne ilyet
csinálni.
- Nyugdíjas Klub
A község polgármestere
köszönetét fejezte ki Szabó
Katalin hivatalvezetőnek a
bútor intézéséért, valamint a kis
könyvtársarok kialakításáért és
a számítógépért.
- Kóbor kutyák
A község polgármestere
megjegyezte, hogy nagy gond
éjjel kimenni. Sok a kóbor
kuya. Azt akarja, hogy az adott
ügy jogilag legyen rendezve,
ezért szeretné az állatorvost
megszólítani egy személyes
találkozóra, majd ezt követően
lesz kidolgozva az általános
érvényű rendelet. Tendert is ki
kell írni a szolgáltatások bebiztosítására – a kóbor kutyák befogása. Megfontolandó a
kutyamenedékhely kialakítása
lakott területen kívül.
- Hulladék elszállításának bebiztosítása községünkből
A község polgármestere
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a kiírt tenderre megalakult a bizottság, amely közzé is lett téve.
A versenytárgyalásba jelentkezők borítékainak felnyitása
2011.3.24-én 16.00 órakor
történik.
- A község honlapja
A község polgármestere
tájoztatta a képviselőket, hogy a
község honlapján a törvény
alapján lettek a szerződések
közzétéve.
11. Egyéb aktuális ügyek - vita
- MUDr. Kmeť Jozef, MPH,
alpolgármester – a temető melletti lakóháznál továbbra is
hiányzik a neonlámpa. Az lett
mondva, hogy amikor javítani
fognak, felszerelik az új lámpát.
A javítás megvalósult, de még
mindig nincs neonlámpa.
Figyelmeztetett, hogy a
helyi újságban a jegyzőkönyv
nincs teljes terjedelmében
közölve. Ami szlovák nyelven
van, annak magyar nyelven is
úgy kell lennie.
Hangsúlyozta, hogy 2011.
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5.8-án a képviselőknek a
temetőben kellene összejönni,
hogy koszorút helyezzenek el a
II. világháborúban elesettek
emlékművénél.
A község polgármestere
válasza, hogy az emlékműnél
minden évben volt koszorú elhelyezve és mindig május elején.
- Kovács Norbert képviselő
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
községünk is bekapcsolódott a
Föld Órája akcióba. 2011.3.26án 20.30 és 21.30 óra között az
egész község területén leoltjuk
a utcai lámpákat.
- Szabó Katalin hivatalvezető
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
minden évben április 22-én az
egész világon megünneplik a
Föld Napját. Ebből az alkalomból meghirdettük a Föld
Napja akciót, amely keretén
belül az egész községünk
területén megkezdtük a tavaszi
nagytakarítást.
- Kovács Norbert képviselő
köszönetét fejezte ki a rendért
annak a 18 embernek, akik a
faluban takarítanak. Hangsúlyozta, hogy nekik a helyi újság
hasábjain keresztül is kifejezzük köszönetünket.
A község polgármestere
hangsúlyozta, hogy a polgári
védelemről szóló törvény
alapján szükséges a község válságstábjának megalakítása. A
válságstáb
tagjainak
a
következő személyeket javasolta: polgármester, alpolgármester, hivatalvezető, a helyi
vadászszervezet elnöke és a
helyi vöröskereszt elnöke.
A község polgármesterének
javaslata egyhangúlag elfogadva.
- Varga József képviselő megjegyezte, hogy a Temető utca
nagyon szűk azon az oldalon,
ahol a polgármester úr is lakik,
ezért javasolta, hogy az utca
legyen egyirányúsítva, úgyszintén a Hidegoldalon lévő egyik
utca.
A posta épülete előtt meg
kell tiltani az autók parkolását.
- Szabó Katalin hivatalvezető
köszönetét fejezte ki MUDr.
Kmeť Jozef, MPH, alpolgármesternek
az
iskolai
elsősegély doboz feltöltéséért a
helyi alapiskolákban, valamint
az óvodában.
- MUDr. Miklós Attila
képviselő
tájékoztatta
a
jelenlévőket, hogy a Trunčíková
Lucka ügye intéződik.
12. Zárszó
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Z á p i s n i c a

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydranoch, konaného dňa 21.03.2011
Prítomní :
1. Mgr. Ladislav Balódi
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH
3. Juraj Gálffy
4. Csaba Hodosi
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Bc. Katarína Klempová
8. Norbert Kovács
9. MUDr. Attila Miklós
10. Jozef Varga
11. Bc. Ildikó Bugárová, hlavná
kontrolórka obce
12. Katalin Szabó, prednostka
obecného úradu
R O K O VAN I E
l. Otvorenie 4. zasadnutia OcZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice, a
zároveň členov návrhovej
komisie
Zapisovateľka zápisnice, Alžbeta Budinszká, overovatelia
zápisnice a zároveň členovia
návrhovej komisie, MUDr.
Jozef Kmeť, MPH a Juraj
Gálffy.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval
poslancov, že na 3. zasadnutí
mu OcZ uložilo, aby oslovil
predsedu miestnej organizácia
Slovenského zväzu poľovníkov
z dôvodu prerokovania úpravy
(zníženia) požadovanej dotácie
2500,- eur a z dôvodu objasnenia niektorých položiek uvedených v žiadosti, čo sa aj
uskutočnilo.
Na základe tejto skutočnosti
Miestna organizácia Slovenského zväzu poľovníkov vo Vydranoch podala novú žiadosť o
poskytnutie dotácie vo výške
2000,- Eur. Starosta obce
podotkol, že podľa dohody
miestna organizácia usporiada
akciu pri príležitosti MDD.
OcZ schválilo žiadosť Miestnej
organizácie Slovenského zväzu
poľovníkov o poskytnutie dotácie vo výške 2000,- eur.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že tak isto v
zmysle poverenia OcZ rokoval
s predsedom kulturistického
oddielu TJ Družstevník Vydrany o žiadosti na poskytnutie

dotácie. Keďže ich žiadosť o
dotáciu nezodpovedá požadovaným kritériám, pán starosta
ponúkol aj svoju pomoc predsedovi oddielu vo vybavovaní
potrebných dokumentov, ale
pomoc nebola prijatá.
MUDr. Jozef Kmeť, MPH,
zástupca starostu vo svojom
vystúpení zdôraznil, keďže neexistuje žiadna dokumentácia, a
o pomoc nie je záujem, tak nie
je potrebné ďalej rokovať.
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2010
Poslanci zobrali na vedomie
predloženú Správu hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2010. OcZ
schválilo Správu hlavného kontrolóra obce Vydrany o
výsledku následných finančných kontrol č. 9/2010,
10/2010, 11/2010.
Správa hlavného kontrolóra o
kontrolnej činnosti za II. polrok
2010
bola
jednohlasne
schválená.
6. Rozpočet obce Vydrany na
roky 2011-2013
Návrh Rozpočtu obce Vydrany na roky 2011-2013 bol jednohlasne schválený.
7. Sčítanie obyvateľov, bytov
a domov – 21.05.02011
Starosta obce informoval
prítomných o Metodickom
pokyne ŠÚ SR, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave
a vykonaní sčítania obyvateľov,
bytov a domov v roku 2011. Na
základe tohto pokynu obec
uskutoční výber sčítacích
komisárov a ich náhradníkov.
Keďže v našej obci bude 5
sčítacích obvodov, preto potrebujeme 5 komisárov a jedného
náhradníka. Starosta obce za
sčítacích komisárov navrhol:
Ingrid Bereczová, Juliana Fabianová, Boglárka Lelkesová,
Jozef Póda ml. a Anita Szabóová, a náhradník: Ladislav
Lelkes.
Návrh starostu obce jednohlasne schválený.
8. Doplnenie uznesenia OcZ č.
65 z 21.3.2011 o výstavbe
nájomných bytov
Starosta obce informoval

-

poslancov, že dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR nebude vo výške
20%, ale vo výške 25%, a
čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania 75%
namiesto 80%, preto je nutné
doplniť uznesenie OcZ č. 65 z
21.3.2011 o výstavbe nájomných bytov.
Nájomný bytový dom B
– 11 b.j.
Spôsob financovania stavby
Nájomný bytový dom B – 11
b.j. bude nasledovný:
Celkové náklady na výstavbu –
504 517,197 €
Dotácia z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR –
25%: 126 129,300 €
Čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania – 75%:
378 387,897 €
Do rozpočtu obce budú
zahrnuté príjmové a výdavkové
položky súvisiace s financovaním výstavby Nájomného
bytového domu B – 11 b.j., vrátane výdavkových položiek
splácania istiny + úroky ŠFRB
a bude zabezpečené ich
pravidelné splácanie počas celej
lehoty splatnosti úveru.
Stavba bude mať výlučne
nájomný charakter v trvaní po
dobu 30 rokov, v zmysle
výnosu MVRR SR č. V-1/2007,
výber
nájomníkov
bude
zabezpečený podľa príslušných
predpisov.
Stavba je zabezpečená
bankovou zárukou z banky
OTP Banka Slovensko a.s.
- Zmluva o vystavení platobnej
bankovej záruky č. 2002/1/026
zo dňa 28.02.2011
Po kolaudácii nájomný bytový
dom B – 11 b.j. sa založí v
prospech ŠFRB a MVRR SR.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s
podaním žiadosti o úver zo
ŠFRB a dotácie z MVRR SR.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
so zapracovaním splátok do
rozpočtu obce počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB.
OcZ jednohlasne schválilo doplnenie uznesenia OcZ č. 65 z
21.3.2011 o výstavbe nájomných bytov.
9. Pripomienky predsedov
komisií
Bc. Karol Hodosy, predseda
komisie sociálnych vecí a
zdravotníctva informoval prítomných, že komisia od jeho
posledného vystúpenia na zasadnutí OcZ nezasadala.
Bc Katarína Klempová,
predsedkyňa komisie verejného
poriadku informovala prítom-
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ných, že jej komisia vyšetruje
dve sťažnosti podané v súvislosti s:
1. poškodením cudzej veci - psi
roztrhali kozu majiteľa
2. utrpením mnohonásobného
zranenia - pes vbehol pod bicykel
Norbert Kovács, predseda
komisie kultúry a mládeže informoval prítomných, že v
súvislosti s kultúrnym podujatím usporiadaného na počesť
15.3.1848, boli len pozitívne a
len pochvalne slová od
občanov. Všetko bolo na
vysokej úrovni, ozvučovacia
technika bola profesionálna.
Najbližším kultúrnym podujatím bude Deň matiek.
Starosta obce poďakoval
predsedovi komisie kultúry za
krásne kultúrne podujatie,
akého sa mohli zúčastniť dňa
18.3.2011 večer v kultúrnom
dome a tak isto všetkým, ktorí
sa o program pričinili.
10. Správa starostu obce
- Personálne veci
ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským vo Vydranoch
Starosta obce informoval
prítomných, že s Mgr. Erikou
Méhes, riaditeľkou ZŠ s
vyučovacím
jazykom
maďarským vo Vydranoch bol
k 8.3.2011 rozviazaný pracovný
pomer s okamžitou platnosťou
z dôvodu hrubého porušenia
pracovnej disciplíny. Na následnej kontrole boli prítomní aj z
Krajského školského úradu v
Trnave a zistili množstvo nedostatkov v práci Mgr. Méhesovej. Od 9.3.2011 poveril
riadením školy učiteľku Mgr.
Evu Krecskovú kým nebude
vypísaný
konkurz.
Bolo
potrebné vyzdvihnúť doterajšiu
asistentku Mgr. Orsolyu Bogyaiovú
do
pracovného
pomeru, ktorá spĺňa kritéria.
MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským vo Vydranoch
Jedna pracovná sila v MŠ
vo Vydranoch bude dlhšiu dobu
na PN, preto pán starosta vybral
pani Bc. Tünde Uher, ktorá už
nastúpi dňa 22.03.2011 na zastupovanie.
- Služby občanom – klientska
kancelária
Pani Ildikó Varga, rod.
Kesziová nastúpila 5.3.2011. Jej
plat 185,- eur je zabezpečený z
úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Kancelária prijímania klientov bola prerobená. Nábytok
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kancelárie bol bezplatne
zabezpečený z T-Comu.
- Voľnočasové aktivity
Pani Etela Czuczová začala
učiť tanec Zumba pre deti v
miestnej MŠ aj ZŠ.
- Skrášľovanie obce
V priebehu zajtrajšieho dňa
finišujú rekonštrukčné práce
tribúny na futbalovom ihrisku,
kde dennodenne pracovalo 8-10
ľudí. Materiál na rekonštrukciu
aj pracovnú silu zabezpečovala
firma JOSTAV s.r.o., ktorej
starosta obce vyslovil verejné
poďakovanie.
Popri tribúne je menší bufet
pre návštevníkov. Strieška na
bufete aj odkvapové rúry boli
dodané sponzorsky. Za dodanie
tohto materiálu a tiež za
klampiarske práce starosta verejne
poďakoval
bratom
Farkasovcom.
Obecní robotníci odstraňujú
suché konáre, skrášľujú obec.
V miestnom rozhlase v
rámci Dňa Zeme oslovujeme
občanov,
že
nepotrebný
stavebný materiál obec odvezie
a využije na obsyp terénnych
nerovností a terénne úpravy na
futbalovom ihrisku.
Vyčistenie pozemku pri autobusovej zastávke – Starosta
informoval prítomných, že obec
mala záujem vyčistiť uvedený
pozemok, lebo je v strede obce,
ale od majiteľov sme nedostali
súhlas.
- Deň pedagógov
Starosta obce informoval
poslancov, že dňa 28.3.2011 pri
príležitosti Dňa učiteľov si uctíme našich pedagógov vrátane
pána farára Františeka KisCsájiho, učiteľa náboženskej
výuky tým, že im bude usporiadaná slávnostná večera. Trom
učiteľom budú odovzdané za
ich dlhoročnú pedagogickú
prácu plakety Jána Amosa
Komenského. Na slávnostnú
večeru budú pozvaní aj tí
poslanci, ktorí pracujú v školských radách: Csaba Hodosi,
Bc. Katarína Klempová a Norbert Kovács.
Starosta obce pre našich
pedagógov navrhol udelenie
dňa voľna na 28.3.2011.
Návrh starostu obce jednohlasne schválený.
Starosta obce vo svojom vystúpení poznamenal, že on, ako
aj obecné zastupiteľstvo majú

-

Z á p i s n i c a

za sebou prvých sto dní.
Poďakoval predsedom a
členom komisií za ich doterajšiu prácu, poďakoval sa za ich
prístup k práci z ktorého vidno,
že všetci majú záujem o to, aby
naša obec napredovala.
- Rozvoj obce
Starosta obce informoval
prítomných o vybavovaní
pozemkov nachádzajúcich sa
pod budovou obecného úradu,
kultúrneho domu a futbalovým
ihriskom. Pán Tibor Miklós je v
tom nápomocný, robí sa na tom
intenzívne. Táto aktivita je
potrebná z dôvodu prípravy
projektov.
- Kanalizácia obce
Starosta obce informoval
poslancov, že postúpili rokovania ohľadne kanalizácii. Zajtra
sa tu uskutoční pracovné jednanie s obcou Veľké Blahovo,
prídu projektanti z Pezinka a
Bratislavy.
Zdôraznil, že v zmysle platnej lokalizácie musíme ísť
spolu s Veľkým Blahovom,
preto bude potrebné zvolať aj
spoločné mimoriadne zasadnutie.
- Rekonštrukcia OcÚ a
kultúrneho domu
Starosta obce informoval
prítomných, že rokoval s
prenajímateľkou kuchyne pri
kultúrnom dome, Monikou
Posztósovou ohľadne nutnosti
rozšírenia kuchyne, nakoľko sa
zvyšuje počet denne vydávaných obedov.
- Rekultivácia skládky odpadov
Starosta obce informoval
prítomných, že koncom apríla
ukončíme rekultiváciu skládky
odpadov. Ohľadne vytvorenia
voľnočasového centra na
danom mieste ho oslovilo
holandsko-maďarské konzorcium, ktorí by chceli vstúpiť
ako investori. Odznel nápad
postavenia horolezeckej steny a
adrenalínovej dráhy. Neďaleko
je aj malé letisko. Pri prvom
kanáli by mohli byť vytvorené
drevenice, športová strelnica a
malá vodná plocha na rybárstvo
a vodné športy.
Pán starosta poznamenal, že
čo sa týka projektu voľnočasovej zóny pri prvom kanáli
on zatiaľ nebude vybavovať,
lebo zástupca starostu MUDr.
Jozef Kmeť, MPH, Árpád
Kovács, a Szilárd Klempa sa
vyjadrili, že oni majú potrebné
kontakty na vybavenie tohto
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projektu.
Poslanec Norbert Kovács
poznamenal, že len treba ísť do
Kolárova, pozrieť sa na vodný
mlyn, také niečo by sa dalo aj tu
urobiť.
- Klub dôchodcov
Starosta obce poďakoval
Katalin Szabó, prednostke
obecného úradu za vybavenie
nábytku a kútika malej knižnice
a počítača v klube dôchodcov.
- Túlavé psi
Starosta obce poznamenal,
že je veľký problém v noci
vychádzať. Je veľa túlavých
psov.
Chce, aby daná vec bola
riešená po právnej stránke,
preto mieni osloviť zverolekára
na osobné stretnutie, po tomto
stretnutí bude vypracované
všeobecne záväzné nariadenie.
Treba vypísať aj tender na
zabezpečenie služby – odchyt
túlavých psov. Je na zváženie aj
vytvorenie útulku pre psov
mimo obytnej zóny.
- Zabezpečenie odvozu smetí z
obce
Starosta obce informoval
prítomných, že bola ustanovená
komisia na vypísaný tender, čo
bolo aj zverejnené. Otváranie
obálok prihlásených do verejnej
súťaže sa uskutoční 24.3.2011 o
16.00 hodine.
- Web stránka obce
Starosta obce informoval
poslancov, že na web stránke
obce sú podľa zákona zverejnené zmluvy.
11. Iné aktuálne otázky –
diskusia
V diskusii vystúpili poslanci:
- MUDr. Jozef Kmeť, MPH,
zástupca starostu – stále chýba
neónová lampa pri cintoríne.
Bolo povedané, že ak sa bude
opravovať, namontujú aj novú
lampu. Oprava sa uskutočnila,
ale zatiaľ nová neónová lampa
nie je.
Upozornil, že zápisnica v
miestnych novinách nie je v
úplnom znení. Čo je v
slovenčine, musí byť aj v
maďarčine.
Zdôraznil, že dňa 8.5.2011
by sa mali zísť poslanci na cintoríne a uložiť veniec na pomníku padlých v II. svetovej
vojne.
Starosta obce odpovedal, že
každý rok sa ukladajú vence na
pomník na miestnom cintoríne
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a vždy je to začiatkom mája.
- Poslanec Norbert Kovács informoval prítomných, že sa
naša obec zapojila do akcie Hodina Zeme. Dňa 26.3.2011
medzi 20.30 a 21.30 hodinou
zhasneme svetlá verejného osvetlenia na celom území našej
obce.
- Katalin Szabó, prednostka
obecného úradu informovala
prítomných, že každý rok dňa
22.04. sa oslavuje na celom
svete Deň Zeme. Pri tejto
príležitosti sme vyhlásili akciu
Deň Zeme, v rámci ktorej sme
zahájili jarné upratovanie na
území našej obce.
- Poslanec Norbert Kovács
poďakoval tým 18 ľuďom, ktorí
upratujú v obci, za poriadok.
Zdôraznil, že im bude
poďakované aj v miestnych
novinách.
- Starosta obce zdôraznil, že v
zmysle zákona o civilnej
ochrane je nutné ustanoviť Krízový štáb obce. Za členov krízového štábu navrhol starostu
obce, zástupcu starostu, prednostku úradu, predsedu miestneho zväzu poľovníkov a
predsedu miestneho spolku
SČK.
Návrh starostu obce jednohlasne schválený.
- Poslanec Jozef Varga poznamenal, že Cintorínska ulica je
veľmi úzka na tej strane, kde
býva aj pán starosta, preto
navrhol, aby bola ulica jednosmerná, ako aj ulica na Zimnej
strane.
Treba zakázať aj parkovanie
áut pred budovou pošty.
- Katalin Szabó, prednostka
obecného úradu poďakovala
MUDr. Jozefovi Kmeťovi,
MPH, zástupcovi starostovi za
zabezpečenie náhradných náplní do lekárničiek materskej
školy a základných škôl.
- MUDr. Attila Miklós – informoval prítomných, že sa vybavujú veci Lucky Trunčíkovej.
12. Záver
Po vyčerpaní programu Mgr.
Ladislav Balódi, starosta obce
poďakoval všetkým prítomným
za účasť a vyhlásil rokovanie
OcZ za ukončené.

március
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A hulladék nyersanyag (???) is lehet!!!
A hatályban lévő jogszabályok
értelmében a községi önkormányzatok
feladata a lakosság körében a szelektív
hulladékgyűjtés megyszervezése és realizálása. Célunk, hogy felvilágosító
tevékenységgel lakósaink körében
erősödjön és egy idő után természetessé
váljon a környezettudatos életszemlélet.
A médiákon keresztül szinte napi rendszerességgel áramlik felénk a hulladék szelektálásának a szeparáció fontosságának
propagálása.
Fontos, hogy ne csupán beszéljünk erről
a problemáról, hanem cselekedjünk, hiszen
a hulladék veszélyeztető hatását már érezzük mindennapjainkban – globális
felmelegedés, a természetes üvegházhatás
mértékének módosulása, ami kulcsfontosságú tényező a Föld lakhatósága
szempontjából.
Vajon Ön tudta, hogy …
▪ 1 tonna újrahasznosított papír 13 fát ment
meg a kivágástól
▪ az üveg újrahasznosításával 25–32% energiát takarítunk meg
▪ 1 tonna másodlagos nyersanyagból
készült PET-flakonnal 7.200 kWó villamos
energia takarítható meg
▪ 1 tonna újrahasznosított alumínium 5–8
tonna bauxitot helyettesít
▪ az alumínium sörösdoboz 200–500 évig
is megmarad a talajban
Községünkből a hulladék elszállítását
áprílis 1-től a Gulázsi Magánvállalkozói
Társulás biztosítja be. A társulás 1993-ban

jött létre azzal a céllal, hogy komplex szolgáltatást nyújtson a hulladék-gazdálkodás
területén. Jelenleg 35 községgel és 10
magánvállalattal dolgoznak együtt.
Falunkból kéthetente fogják elszállítani
a
nem
szeparált
hulladékot
a
tárolóedényekből (kuka), mindig a keddi
nap folyamán 7:30-tól. A műanyag szelektálásának egy új módját vezettük be
községünkben. Április 5-én, az első hulladékelszállításkor minden háztartás 1
műanyag zsákot és információs anyagot
kapott arról, hogy mit lehet és mit nem lehet
gyűjteni „műanyag” címszó alatt. Ezek a
zsákok havonta egyszeri alkalommal kerülnek elszállításra. Az elszállítás időpontját a
hangosbemondón keresztül tudatjuk a
lakossággal.
A „műanyag“ elszállításának tervezett
időpontjai 2011-ben:
május 12.
szeptember 15.
június 9.
október 13.
július 14.
november 10.
augusztus 11.
december 15.
Falunk területén ezidáig is rendelkezésre
álltak kis kapacitású konténerek, melyekbe
üveget és papírt lehetett elhelyezni. Az
ilyen típusú konténerek most is forgalomban vannak, csupán a számuk lett növelve.
Igyekeztünk őket úgy elhelyezni, hogy a
lehető legjobban lefedjük a falu minden
részét.
Hol találják a konténereket?
▪ Papírgyűjtő

Az illegális hulladéklerekatunk a múlté.
A 2010-es évben megkezdődtek a munkálatok annak érdekében, hogy a temérdek
mennyiségű szemét nyújtotta borzasztó
látvány ne csúfítsa tovább községünket és
ne szennyezze környezetünket. Mindenekelőtt a vízkészletet, hiszen ahogy az
egész Csallóköz, így a mi falunk is védett
vízgazdálkodási terület. Tavasz lévén, ha
sétára indulnak és elsétálnak a rekultivált
hulladéklerakat felé az ott felállított infomációs táblán elolvashatjuk az alapvető információkat a projektről. Dacára annak, hogy
szépen átformálódott már a kövesünk,
néhány ember gondolkodásmódja változatlan és a szemetet továbbra is lelkiismeret
furdalás nélkül a megszokott helyre dobja.
A munkálatokat ez év elején kezdték
meg a várkonyi Ekostav vállalat emberei.
A térség összesen nyolcezer négyzet-

Szabó Kati, hivatalvezető

iskoláink udvarában

Szemétdombból játszóteret
A községben felszámolják a helyi
szeméttelepet, az úgynevezett Kövesi
dűlőn. Ide már évek óta a városiak is
előszeretettel hordták a hulladékot.
Legyen szó akár használt hűtőről, vagy
háztartási szemétről. Ennek most vége!

▪ Üveggyűjtő
Vakov cég, Állj meg
vándor vendéglő előtt, a Jednota üzletnél
▪ Papír- és üveggyűjtő
Oázis presszó,
Hidegoldal, bérlakásaink mellett, a Jednota
üzletnél
Ezenkívül a temető bejárata mellett lett
elhelyezve egy konténer nem szeparált hulladéknak.
Ezúton is kérjük lakosainkat, hogy a
konténereket szíveskedjenek rendeltetésüknek megfelelően használni.
A Gulázsi Magánvállalkozói Társulással
kötött
szerződés
értelmében
községünkből évente 1 alkalommal elszállításra kerülnek a használhatatlan gumiabroncsok, 2 alkalommal az elektromos
hulladék (mosógép, hűtő, TV, videó,
számítógép, porszívó...) és ugyan-csak
évente 2 alkalommal lomtalanítás is lesz
községünk területén.

méteren helyezkedik el. Mivel ide már
építkezni nem lehet, a polgármesternek más
tervei vannak. „Szeretnénk egy szabadidőparkot létrehozni a község lakosai számára.
Padok, fák, játszótér lesz majd kialakítva,
ahova a helyiek pihenni jöhetnek. A lakóhelyünk látképén is változtat majd a tervezett
park, hiszen nem egy szemétdomb díszeleg
majd a falu térképén, hanem egy
zöldövezet” – mondta Balódi.
Természetesen a park létrehozása még
várat magára, hiszen folyamatosan lesz

majd kialakítva. Egyelőre a szemétdomb
eltakarítása az elsődleges cél, amely
reményeink szerint sokáig tiszta marad és
idegen kezek nem hordják tele ismét
szeméttel.
A kezdeményezést egyébként még az
előző polgármester, Tóth István indítványozta, csak a terv kivitelezése adminisztratív hiányosságok miatt némileg csúszott.
A munkálatok összege 420 ezer euróra rúg.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a rekultivált területet fokozottan figyeljük és a szabálysértőket, akik hulladékot helyeznek el ott a tiltás ellenére is,
példaértékűen megbüntetjük.

A munkálatok megkezdésekor még halomban állt a hulladék

- P o z o r -
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Odpad je surovina (???) môže byť!!!
V zmysle platných právnych predpisov organizovanie a zabezpečovanie
zberu odpadu pre svojich obyvateľov
je úlohou samospráv obcí. Naším
cieľom je primeranou osvetou
presadiť čo najskôr tkz. “zelenú filozofiu” do povedomia našich
obyvateľov.

ergie
▪ tona PET-fliaš vyrobených z druhotných
surovín ušetrí 7.200 kWh elektrickej energie
▪ tona recyklovaného hliníka ušetrí 5 – 8
ton bauxitu
▪ plechovky piva a nealkoholických nápojov sa rozložia o 200 – 500 rokov

V médiách sa takmer denne stretneme s
propagáciu závažnosti triedenia a recyklácie odpadu. Je dôležité nielen hovoriť o
tejto problematike, ale treba neodkladne
konať, pretože vážne ohrozujúce účinky
odpadu už pocitujeme v našom každodennom živote - globálne otepľovanie, zmena
rozsahu prirodzeného skleníkového
efektu, čo je kľúčovým faktorom pre
obývateľnosť Zeme.

Z našej obce zber a odvoz odpadu od
1. apríla 2011 zabezpečí Združenie
podnikateľov Gluázsi. Združenie bolo založené v roku 1993 s cieľom poskytovať
komplexné služby v oblasti nakladania s
odpadmi a v súčastnosti spolupracujú s 35
obcami a 10 súkromnými podnikmi.
Kuka nádoby na odpad budú vyprázdnené v dvojtýždňových intervaloch, vždy
utorok od 7:30 hod.
V záujme zavedenia triedeného zberu
odpadu priamo z domácností, pri príležitosti prvého zberu odpadu každá
domácnosť dostala 1 plastové vrece na
separovanie “plastu”. Tieto vrecia budú
zbierané raz za mesiac, o termínoch zberu
budeme obyvateľov informovať cez miestny rozhlas.

Vedeli ste, že ...
▪ tona reciklovaného papiera zabráni
výrubu 13 stromov
▪ recykláciou skla sa ušetrí 25 – 32% en-

Plánované termíny zberu “plastu” v
roku 2011:
12. máj .
9. jún
14. júl
11. august
15. september
13. október
10. november
15. december

službám obyvateľov nízkokapacitné kontajnery na sklo a papier. Takéto kontajnery
sú naďalej k dispozícii, len sme zvýšili ich
počet. Našou snahou bolo pri rozmiestnení nízkokapacitných kontajnerov to,
aby celé územie obce bolo pokrytév čo
najväčšej miere.
Kde nájdete kontajnery?
▪ Kontajner na papier vo
dvore
našich škôl
▪ Kontajner na sklo
pred firmou
Vakov a pohostinstvom, Állj meg vándor“
▪ Kontajnery na papier aj na sklo
vedľa presa „Oázis“, obchodu Jednota,
obecných nájomných domoch
Umiestnili sme jeden nízkokapacitný
kontajner na netriedený odpad vedľa
brány pri vchode na cintorín.
Touto cestou žiadame obyvateľov, aby
kontajnery používali adekvátne, v súlade
s ich účelom.
V zmysle zmluvy uzatvorenej so
Združením podnikateľov Gulázsi z našej
obce v rámci ohlásených zberov budú
zbierané aj nepoužiteľné pneumatiky 1
krát za rok, elektroodpad 2 krát za rok
(chladničky, televízory, videá, počítače,
vysávače, ….) a taktiež 2 krát za rok bude
na území obce vykonaný odvoz
domáceho odpadu.
Katalin Szabó
prednostka OcÚ

Na území obce aj doposiaľ boli k

Összefogás és előrelépés
Sok faluban nincs a focipályán lelátó. Községünkben
a dolgos kezeknek
köszönhetően már elkészült
és a meccseken tömve is van.
Néhányukkal, akiknek
a keze munkája benne
fekszik, velük beszélgettem.
2004 – jelzi a dátum a betonba
írva. Az alapok lebetonozásának éve, amely már hét
esztendővel ezelőtt történt. Még
az előző vezetés kezdte el az
építkezést, csak valamilyen
úton-módon abbamaradt. Akik
kivették a részüket a munkában,
büszkék rá, hogy segíthettek.
„Itt nem a pénzt kell nézni,
hanem az összefogást” – bólogatnak mindannyian. Mert
mindig a pénzből van a

legkevesebb, de ha összefogunk, nagy dolgokat érhetünk
el. Nagyon sokan dolgoztak a
lelátó elkészülésén: Mozsári
János, Mészáros Alojz, Hodosy
Vince, Hodosy Pál, Varga Tibor.
Akik pedig nagyban támogatták
az építkezést, a Kovotech, a
Jostav s.r.o., Gálffy György,
Csicsay Ervin és a bádogosmunkákat a Farkas fivérek
végezték el.
„Az embereknek tetszik a
faluban, de még a szomszéd
községben, Nagyabonyban is
csodálkoznak rajta, hogy ilyen
szép tribününk van” – mesélik.
Voltak olyan tervek, hogy a
DAC-stadionból hoznak székeket, de nem tartották jó ötletnek, mert azt csak széttörik.
Inkább padokat helyeztek el.

Szorgos kezek és háttérben a munka gyümölcse

A falusiak beszélnek róla, örülnek neki. Mégis, ha eső esik,
akkor van hova, van tető, ami
alá be lehet állni. Ez az
építkezés pedig ismét annak a

jele, illetve bizonyítéka, hogy
ha összefogás van, akkor bármit
el lehet érni, csak akarni kell. Itt
pedig az akarat megvolt.

március
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Köszönetnyilvánítás
Ezzel a pár sorral szeretnénk kifejezni köszönetünket a falu
előljáróinak Református Egyházunkhoz való jóakaratú hozzáállásáért, valamint Kázmér Zoltánnak és szorgalmas csapatának a
templomunk környékén elvégzett környezetszépítő tavaszi
munkákért.
Egyházközségünk hálás szívvel fogadta ezt a segítséget és
ezúton kéri életükre és munkájukra Isten áldását.
Tisztelettel:
Kis-Csáji Julianna
lelkipásztor

Focistapalántákat keresünk!!!
A helyi futbalklub idősebb diák csapatába futbalozni vágyó
fiatalokat keres, 2000-es, ‘99-es, illetve ‘98-as születéssel.
Jelentkezni a helyi sportpályán, minden kedden 16 órakor lehet!
Az FC Vydrany vezetősége

MATRIČNÉ UDALOSTI

ANYAKÖNYVI HÍREK

Marec 2011

2011. március

UZAVRELI MANŽELSTVO:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

▪ Tibor Somogyi (Vydrany) a
Alžbeta Vargová (Ohrady)

▪ Somogyi Tibor (Hodos) és
Varga Erzsébet (Kürt)

▪ Ľudovít László (Vydrany) a
Melinda Virágová (Povoda)

▪ László Lajos (Hodos) és
Virág Melinda (Pódafa)

Novomanželom blahoželáme
k uzavretiu manželstva.

Gratulálunk és sok
boldogságot kívánunk!

Poďakovanie!
Falunk lakosai nevében tisztelettel mondunk köszönetet
Egyházi József magánvállakozónak,
hogy a temetőben lévő Feszület szobrának méltó külsőt adott,
valamint a
Farkas fivéreknek,
hogy a Feszület szobra elé mécsestartót készítettek.
Köszönet önzetlen munkájukért!

Touto cestou sa chcem poďakovať obecnému úradu za pomoc
pri riešení mojich sociálnych problémov po úmrtí mojej
manželky, s náhradným umiestnením mojej dcérky Lucky do
Liečebného ústavu v Čilistove a za poskytnutie pomoci
pri vysťahovaní rodinného domu.
Ďakujem pekne
Pavol Trunčík

F I G Y E L E M ! ! !
A Hodosi Asztalitenisz Klub április 30-án (szombaton) 14,00 órai kezdettel amatőr falubajnokságot rendez
a polgármester vándorserlegéért a helyi kultúrházban.
A versenyzők a helyszinen 13,00 - tól 14,00 óráig jelentkezhetnek.
Min d en érd ek lőd őt s zeret et tel váru n k !
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Tisztelt Szurkolók!
2011.február 18-án tartottuk
futballklubunk évzáró összejövetelét.
Jelenlevő focistáink kérték,
hogy a tervezett (általában az
első bajnoki mérkőzés előtt),
évente megrendezett sportbuli
az idei évben ne legyen megtartva. Ennek a kérésnek eleget
tettünk, bár ezt a rendezvényt
elsősorban játékosaink, barátaink és szurkolóink együvé tartozásának a jelképeként tartottuk számon.
A 2010es év összegzése
után a felszólalások között
megemlíthetjük azt a kérést,
hogy próbáljunk meg kapcsolatot teremteni a dunaszerdahelyi
alapiskolákkal, azzal a nem
titkolt
szándékkal,
hogy
focistapalántákat szerezzünk
klubunk számára. Mivel hasonló elképzeléssel, Angyal
Sándor választmányi tag is
előállt, ígéretet tettünk, hogy látogatást teszünk ezekben az
iskolákban.
További kérés volt Hodos
jelenlévő képviselői felé, hogy
az éves megítélt költségvetési
összegből havonta, egy adott
időpontig kapjon átutalást polgári társulásunk. Itt meg kell
említeni, hogy az éves megítélt
költségvetési összeg a 2011-es
évben
16%-al
(2000€)
kevesebb, mint az előző évben
volt. Természetesen megértjük,
hogy az első helyen nem
okvetlenül a sporttámogatások
a legfontosabbak, viszont ezzel
az összeggel nagyon szűkösen
fog kelleni gazdálkodnunk.
Angyal Sándor felszólalásának további részében kritikusan
nyilatkozott polgári társulásunk
választmányának tevékenységét
illetően, főleg ami az egyes feladatok delegálását a választmány összetételét, a meglévő
funkciók pontosítását és az információk átadását érinti.
Ezeket a kérdéseket választmányunk a 2011.március 10-én
megtartott gyűlésén részletesen
megtárgyalta és lehetőséget
adott a kért és ajánlott pontok

megváltoztatására, ami annyit
jelent például, hogy a csapatvezetői posztot 2011. márciusától Csóka Péter tölti be.
Zsemlye Norbert választmányi tag tevékenységét
megköszöntük, helyette Hodosi
Viliam csapatkapitányt kértük
meg, vegyen részt a közös

-

valószínűleg 2011. július
elsejétől. A pontos feltételek
összegzését a május végi
községi újságban tesszük közzé.
Mivel Lakatos Anton edző
az ifjúsági csapat szállítását
tavasszal nem fogja tudni
megoldani, megkértük választmányunk tagjait segítsenek
Nagymagyarról elhozni, majd a
mérkőzés után hazaszállítani
idősebb tanuló, ifjúsági fo-
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vagyunk (Csenke csapata ellen
1:0-ra győztünk, Kisfalud
ugyanilyen arányban mért
vereséget ránk). 2011. március
27-én pedig idegenben lejátszottuk az utolsó márciusi
mérkőzésünket
Csallóközcsütörtök csapata ellen, 3:0-ás
vereséggel. Negyedik mérkőzésünk Kisudvarnok ellen 4:0-ás
hazai győzelemmel végződött.
Ötödik mérkőzésünk Királyfia-

Felső sor,balról jobbra:
Somogyi Ivan(elnök), Zöld Adrián, Rácz Tamás,Tóth István,Badala Pavol, Hodosi Viliam,Olgyai Lóránt,
Laboda Imre, Zilizi Ákos, Csóka Péter, Takács András(edző).
Alsó sor, balról jobbra:
Olgyai László(titkár), Győri Zsolt, Lukáš Brndiar, Rácz Attila, László József, Kubovics Patrik, Rigó
Zoltán, Rigó Marcel, Csóka Péter(csapatvezető).

munkában. Továbbá megegyeztünk, hogy hazai bajnoki
mérkőzéseink előtt mindig tartunk még egy egyeztető összejövetelt.
Angyal Sándort a választmány szerződésben bízta meg
az ifjúsági csapat (idősebb
diákok) edzésével, 2011.június
30-ig.
A klubelnök ezen a választmányi gyűlésen terjesztette elő
azt a felajánlást, amely az FC
VYDRANY polgári társulás
klubtagsági kártyájának megszerzési feltételeit tartalmazza.
A kérvényt (Prihláška za člena
občianskeho združenia, futbalový oddiel), mint kitöltendő
dokumentumot át lehet majd
venni a futballklub elnökétől,
várhatóan a 2011/2012-es
versenykiírás megkezdése előtt,

cistáinkat (ősszel ezt a feladatot
a klubelnök és az ifjúsági csapat
edzője oldották meg hetente).
Mivel erre a feladatra hetente
csak a klubelnök vállalkozott,
külön személyszállító autóval
hozatjuk az idősebb diákokat a
bajnoki mérkőzésekre. Angyal
Sándor edző kérésére (mi
véleményünk is az, hogy edzés
nélkül nagyon nehéz eredményt
elérni) pedig hetente egy
edzésre szintén ezt az utat járva
hozatjuk el őket a fent említett
faluból !
Játékosállományunk két új
játékossal bővült: Lukáš Brndiar (20éves, főiskolás Pozsonyban, vendégjátékos) és
Zilizi Ákos (23éves, DAC
neveltje, vendégjátékos).
Március első két hazai bajnoki mérkőzésén már túl

karcsa csapata ellen idegenben
2011.4.9-én 3:0 vereséggel
végződött. Április 17-én ún.
6pontos mérkőzés következik
Eperjes csapata ellen.
Ezen az úton szeretnénk felhívni az idősebb korosztály figyelmét, hogy szívesen látunk a
STAVRECO-HODOS öregfiúk
csapatában Hodos községből is
játékosokat. Jelentkezni lehet az
FC Vydrany elnökénél.
Továbbá megkérjük a szülőket,
akiknek csemetéi (1999-es és
fiatalabb születésűek) sze-retnének
bekapcsolódni
az
idősebb
diákok
futball
versenyébe,
jelentkezzenek
klubunk elnökénél.
Somogyi Ivan
FC Vydrany elnöke

Hodos, a mi falunk - Vydrany, naša dedina - A hodosi önkormányzat információs havilapja.
Kiadja: Hodos Községi Hivatal, 930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. Kiadásért felel Angyal Sándor főszerkesztő.
Főszerkesztő-helyettes: Kovács Norbert. Email: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a Reproffset nyomda Dunaszerdahelyen.
Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09

