Nagyot szóLt az IdeI Lakoma

Szabó Péter Pál felvétele

Lezajlott a 10. Nemeshodosi Nagy Lakoma. Igaz, kisebb méretben az eddigi évekhez képest, ám mégis összegyűltek a szórakozni vágyók a község
írásos említésének 775. évfordulóját
megünnepelendő rendezvényén augusztus közepén.
A koronavírussal kapcsolatos hatályos
előírások betartása mellett szépen gyülekeztek a látogatók már reggeltől a helyi
futballpálya mellett. Délelőtt volt futóverseny Ádámkáért, akinek gyógyulására
gyűjtve önkéntes alapon írták ki a szervezők a nevezési díjat, így közel 600
euró gyűlt össze. Közben zajlott a termelői piac, illetve a főzőverseny, aki pedig
gyerekkel érkezett, az a gyerekzóna felé
vette az irányt. Ezalatt az éhesen korgó

gyomrok sem maradtak üresek, hiszen
ízletes vásári finomságok garmadája
várta a látogatókat.
A rendezvény második, délutáni részében főleg a színpadon zajlott az élet, ahol
hodosi nótacsokorral indult a zenei kavalkád, majd a hazai citerások pengették
el nótáikat, utánuk pedig Slezák Erika és
vendégei szórakoztatták a vendégeket.
Négy órától a Csallóközi Táncegyüttes
adta elő produkcióját, akiket Nagy
Noémi és Lőrincz Roland énekesek követtek a színpadon, majd A Megmaradásunkért Kultúrcsoport műsora következett. Utánuk más zenei stílus vette uralma
alá a színpadot, az Éjszakai Romák elnevezésű formáció adott műsort, majd a
nagymegyeri Nowember zenekar lépett a
színre. Utánuk a sokak által várva-várt

magyarországi Republic zenekar adott
két órás nagykoncertet este tíz órától éjfélig, majd Dj Bíró Tomi szolgáltatta a
talpalávalót egészen hajnalig.
A műsorszámok között átadták a Virágos Hodosért községszépítő verseny
díjait, illetve tombolahúzás is zajlott egészen éjfélig, ahol olyan díjak találtak gazdára, mint például értékes utalványok,
utazási lehetőség Siófokra, a DAC labdarúgói által aláírt focimez, egy lapostelevízió és fődíjként egy BMW márkájú
kerékpár.
A jövő évben augusztus 13-án és 14én kerül sor a Nemeshodosi Nagy Lakomára. Ezt a dátumot már bátran fel
lehet jegyezni a naptárba.
Képriportunk a 6-7. oldalakon

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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szeNt IstVáN üzeNete
Szent Istvánra emlékeztek a hodosiak augusztus 23-án, vasárnap délután a róla elnevezett téren a kultúrház előtt. Ünnepi
beszédet mondott Ravasz Ábel volt romaügyi kormánybiztos, aki kiemelte, számára a magyarság ünnepei közül augusztus 20-a a legszimpatikusabb. „Mert
akkor, amikor más ünnepeken inkább sírunk az elmulasztott esélyek után, siratjuk azokat, akik az életüket adták az
országért, a hazáért, a nemzetért, 20-a nagyon pozitív. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Szent István és azok, akik vele
tartottak, 1000 évvel ezelőtt le tudtak
tenni valami olyat az asztalra, ami a mai
napig aktuális, ami a mai napig inspirál
minket, és ami a mai napig működik.
Sokan azt gondolják, hogy augusztus 20-a
Magyarország ünnepe, és ez részben így
is van, hiszen államot alapított Szent István, de azt gondolom, hogy ez a magyar
nemzetnek is az ünnepe, mert ha nincs ő
és nem tudja úgy sínre állítani a magyarságot 1000 évvel ezelőtt, mint ahogy ezt

megtette, akkor magyarság sem lenne” –
hangsúlyozta Ravasz.
Az ünnepi beszéd után A Megmaradásunkért Kultúrcsoport adta elő ün-

nepi műsorát, majd Szent István domborművének megkoszorúzásával ért
véget a megemlékezés.

egyesüLt erőVeL – az mkP, a Híd és az ÖsszeFogás
memoraNdUmbaN erősítette meg, Hogy egyesüLNek
Forró krisztián, az mkP, sólymos
László, a Híd és mózes szabolcs, az
Összefogás nevében csütörtökön, augusztus 20-án aláírta az Viribus Unitis
– egyesült erővel című memorandumot, amelyben megerősítik a három
párt egyesülési szándékát.
A komáromi nyilatkozat szerint a három
párt vállalja, hogy „egy, de sokszínű politikai nézeteket magában foglaló pártként”
vesznek részt a soron következő választásokon. A nyilatkozat azt nem tartalmazza,
hogy ez parlamenti vagy önkormányzati
választás lesz-e, de a következő rendes időben megtartott választás a 2022-es önkormányzati választás lesz.
A nyilatkozat szerint a pártok kifejezik
elkötelezettségüket „a szlovákiai magyarok, valamint az ország déli és keleti régióiban élő emberek érdekeinek egységes
és felelősségteljes politikai képviselete
mellett.”

A pártok a szlovákiai magyarságot Szlovákia államalkotó közösségének, a magyar
nemzet részének tartják, Szlovákia jövőjének garanciáját pedig az európai uniós
tagság jelenti számukra.
Céljuk „a sajátos nyelvi, kulturális,
nemzeti identitásunk megőrzése, a közösségünket sújtó asszimilációs folyamat visz-

szafordítása, valamint szülőföldünk gazdasági, szociális felzárkóztatása, ennek eszköze pedig az európai legjobb példák
szerinti egyéni jogok és önkormányzati
modellek biztosítása.”
- lpj www.parameter.sk

Augusztus
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NoVá rIadIteľka V škoLe
od septembra nastúpi do slovenskej
školy nová riaditeľka, p. Ildikó mičúchová, víťazka konkurzu na post riaditeľky. Novovymenovaná riaditeľka
viedla predtým základnú školu v zemianskej olči. V predošlom období
pôsobila v metodicko-pedagogickom
centre, bola zamestnankyňou Úradu
vlády sr ako aj ministerstva školstva.
„Počas svojej pedagogickej praxe som
pôsobila na rôznych stupňoch škôl a
školských zariadení. Učenie a učenie sa
mám rada i keď všetky stupne vyžadujú
odlišný prístup. Pre mňa je najdôležitejším faktorom v tomto procese žiak,
aby sa učenie urobilo záživným a učenie
sa radosťou. Mám veľmi rada deti, beriem nesmierne vážne svoju profesiu” –
vyjadrila sa nová riaditeľka. Od známych sa pred časom dozvedela, že slovenská škola vo Vydranoch hľadá
riaditeľku a tak sa prihlásila do konkurzu. „Bola som už istý čas oboznámená s prechodnou (dočasnou)
situáciou vo Vydranoch, aj mňa požiadali o radu, či by som vedela niekoho
doporučiť na tento post.” Po dlhom zvážení sa rozhodla, že sa sama prihlási.
„Za dobrý a najpevnejší základ úspešnej
práce považujem dobrú spoluprácu všetkých zainteresovaných, prácu v time.

Som presvedčená, že keď budeme v záujme dosiahnutia spoločných cieľov
schopní spolupracovať – vedenie obce,
rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí
zamestnanci obidvoch škôl – bude to
dobre fungovať” – povedala Mičúchová.
Podarilo sa zostaviť aj učiteľský zbor.
Keďže doterajšia poverená riaditeľka
Beata Józsa Májovská je na materskej
dovolenke, v zbore zostala len Lea Baranyaiová. Nová riaditeľka požiadala
Eriku Domsitzovú, ktorá 20 rokov ria-

dila slovenskú školu vo Vydranoch, aby
sa vrátila k učiteľstvu. Erika súhlasila
pod podmienkou, že nebude pracovať
na plný uväzok, takže v 3. a 4. triede
bude vyučovať hlavné predmety - matematiku a slovenčinu. Tým pádom si môžeme byť istí, že žiaci si opäť zmerajú sily
na matematickej súťaži Pytagoriáda.
„Keďže riaditeľka vyučuje len obmedzený počet hodín, podarilo sa nám
učebné osnovy zostaviť tak, že kolegyňa
Baranyai bude učiť v 1. a 2. triede a my
s Erikou Domsitzovou si podelíme hodiny v 3. a 4. triede” – vysvetľuje Ildikó
Mičúchová.
Nová riaditeľka považuje za dôležité
pokračovať v dobrej praxi školy. Rada by
stavala na tradíciach, aby všetko to, čo
je dôležité pre komunitu, bolo rovnako
dôležité aj pre školu. Podľa jej slov je potrebné zachovať jednotu medzi rodičmi,
deťmi a školou, k čomu sa pridružujú
ešte priatelia školy a zriaďovateľ, resp. iní
partneri školy. Len takýmto spôsobom
je možná úspešná spolupráca. Podľa nej
ozajstný učiteľ by mal mať rád deti, zachovať si v každom prípade profesionálny prístup a byť oddaný svojmu
povolaniu. Ona budí dojem odhodlanej
oddanosti, má potrebné skúsenosti,
takže už jej len držme palce a zaželajme
veľa úspechov v tunajšej práci.
(sa)

Új óVóNő (Is) VIgyáz a gyerekek szePtembertőL
Kmeť Juditnak talán a vérében van, hogy
óvónő legyen, hiszen édesanyja is ennek
a hivatásnak szentelte az életét. Judit
eddig a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
alapiskolában dolgozott napközis nevelőként. „Mivel kis gyermekem van, ezért
akartam váltani, úgy gondoltam, hogy az
óvodában jobb a munkabeosztás. Régebben már volt róla szó, ha megürül egy
állás, jelentkezni fognak, és úgy tűnik,
ennek most érkezett el az ideje” – meséli
az újdonsült hodosi óvónő, aki az ajánlatot gondolkodás nélkül elfogadta. Így
az új tanév kezdetével ő is mosolyogva
várja majd a kis óvodásokat.
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Hodos, a mi falunk

VIrágba borULt kÖzségüNk
Hodos község önkormányzata ebben
évben is meghirdette a Virágos Hodosért környezetszépítő versenyt. a pályázat célja egy kulturált, környezetbarát településkép kialakítása, környezetszépítésre való motiváció. a pályázat kiértékelésére a Nemeshodosi
Nagy Lakomán került sor.
A verseny helyezéseiről a szervezők által
kiválasztott szakemberek döntöttek,
azaz az Al Agroservis alkalmazottai,
Pőthe Katica és Halász Abigél, a Lea virágüzlet tulajdonosa Eva Hrivnáková,
rajtuk kívül pedig a verseny ötletgazdája,
Rácz Szabina.
A harmadik helyen Szelle Mária végzett, akinek portáján virágözön látható.
A példásan gondozott kert tulajdonosa
Halász Ágota ajándékát nyerte el, mégpedig egy gyönyörű kávéscsésze-készletet. A második helyet Kiss Lívia szerezte
meg, akinek előkertjét virágzó dísznövényeken kívül gyógynövények is díszítik.
Ő a Lea Virágbolt tulajdonosától Eva
Hrivnákovától egy cserepes szobanövény kapott.
Nemeshodos községben van egy különleges kert kialakítva az udvarral összhangban, ami olyan hatással van az
emberre, mint egy csodaszép megkom-

Rácz Szabina ötletgazda (jobbról) Szelle Máriának adja át a díjat

ponált zene. Léleksimogató, megnyugtató és persze szemet gyönyörködtető.
E virágosított kert tulajdonosai a szorgos
Šipula házaspár, akik az első helyen végeztek, nyereményük a polgármester
díja, 50 euró.
A zsűritagok úgy döntöttek, egy kiemelt 1. helyet is megítéltek. Azért volt
erre szükség, mert akad egy példaértékű
előkert a községben, mely mindenki tekintetét megragadja, aki arra jár, megáll
és rácsodálkozik az ötletes, virágosított
és környezetszépítő kialakításra. A tornyos lakótömbről van szó, mely a Kereksási dűlöben található az 539-es szám

alatt. Említést érdemelnek az ötletgazdák, akik fáradhatatlanul munkálkodnak környezetük szépítéséért. Név
szerint Matus Erika és Maáhr Lívia. Természetesen a többi lakót is dicséret illeti,
ők anyagiakban járultak hozzá a munkálatokhoz.
Hodos község önkormányzata mindenkinek megköszöni, hogy falunkat
szebbé, színesebbé varázsolják. A szervezők jövőre is szívesen várják a szorgos
lakók jelentkezését a pályázatra. Hiszen
2021-ben a kerttervezés és a kertépítés
lesz terítéken.
Rácz Szabina

Augusztus
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régI Idők kIáLLítása a LakomáN
Nyugdíjasaink nem csak szórakoznak, de dolgoznak is, hiszen tevékenyen kivették a részüket a 10. Nemeshodosi Nagy Lakoma régi korok kiállításának összeállításában.
Mint tudjuk, falunk az idén ünnepli
első írásos említésének 775. évfordulóját. Erről az évfordulóról a helyi önkormányzat is meg kívánt emlékezni,
mégpedig a Nemeshodosi Nagy Lakoma rendezvényén. Fitos Marika keresett meg bennünket azzal az ötlettel,
hogy segítsünk egy kiállítás megszervezésében, amelyen bemutatjuk elődeink
használati tárgyait, valamint összeállí-

tunk egy galériát községünk életét bemutató régi fényképekből. A felkérést
nagy örömmel fogadtam, ahogy azok a
nyugdíjasok is, akiket megszólítottam.
A falu lakosaitól sikerült összegyűjteni
jó pár régi használati tárgyat, a régi fotókat pedig azok közül válogattuk, amelyek az elmúlt évek alatt összegyűltek,
vagy amelyeket a volt földművesszövetkezet, a polgármesteri hivatal, és a helyi
sportszervezet archívumában találtunk.
Jó sok tárgy gyűlt össze, voltak köztük
olyanok is, amelyeket még mi, idősebbek sem ismertünk. Ezért azt találtuk ki,
hogy minden egyes kiállított tárgy mellé
egy rövid ismertetőt tűzünk annak ren-

Részlet a kiállításból

deltetéséről. A Lakoma előtti napon
aztán kis csapatunk összerendezte a kiállítást, ami úgy érzem, nagyon jól sikerült. Sok utánajárásba, egyeztetésbe és
munkába került, de megérte. Meglepően sok látogatója volt a tárlatnak és
öröm volt nézni, ahogy az emberek nagy
figyelemmel vizsgálták a tárgyakat,
ahogy felismertek egy-egy arcot a régi
fényképeken. Hogy milyen sikeres volt
a kiállítás, bizonyítja a sok beírás szervezetünk krónikájában, vagy pedig a sok
pozitív visszajelzés (a krónika megtekinthető a szervezet klubhelyiségében).
A kiállításon minden két órában váltották egymást ketten a szervezők közül,
akik válaszoltak az esetleges kérdésekre
és információval szolgáltak, ha szükség
volt rá. Nagyon örülök, hogy ismét egy
kis lépést tettünk előre annak érdekében, hogy nyugdíjasaink minél jobban
összecsiszolódjanak és jól érezzék magukat egymás társaságában. Kis csapatunk
tagjai voltak: Fitos Marika koordinátor,
a Matula házaspár, a Szilvási házaspár,
Gálﬀy Judit, Kálmán Katalin, Balódi
Zsuzsa, Egri Irma és jómagam; valamint
a csapat nem nyugdíjas tagjai: Győri
Béla, Rácz Pali és Szabina, valamint
Nagy Noémi.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult a kiállítás sikeréhez.
Horváth Magda

beszáLLtUNk a meseaUtóba
Meg kell mondjam, nem telnek egyhangúan a napjaink,
igyekszünk nyugdíjasként kihasználni minden lehetőséget a
szórakozásra. Így történt ez július 28-án is, amikor szervezetünk 15 tagja a Dunaszerdahelyi Műjégpályán töltött el egy
kellemes estét, ahol megtekinthették a Magyarock Dalszínház előadásában a Meseautó című zenés vígjátékot. A jól ismert darabot most egy új feldolgozásban láthattuk és
mindenki jól szórakozott a könnyed hangvételű szövevényes
cselekményen. Köszönettel tartozunk Kálmán Józsefnek, aki
ingyen oda- és hazaszállított bennünket, támogatva ezzel
szervezetünk tevékenységét. Megköszönjük továbbá Bugár
Ildikónak, hogy a belépőjegyeket biztosította számunkra. Sőt
még az időjárás is kedvezett nekünk, mert a zivatar megvárta,
míg mindenki biztonságosan hazaért.
(hm)
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gáLFFy jUdIt
Őszintén megmondva nagyon féltem attól, hogy
még az utolsó pillanatban lemondják a rendezvényt,
hiszen annyi akció elmaradt már a nyáron a vírushelyzet miatt. Nehezen indult a délelőtt folyamán,
ezt mi láttuk, hiszen kint voltunk egész nap, felügyeltük a régi korok kiállítását. Késő délután, estére aztán beindultak az emberek, a Republicon
már megtelt a tér.

Képriport
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CsICsaI HajNI
Nekem nagyon tetszett az idei Lakoma, nem volt
annyi ember mint tavaly, ezért is volt barátságosabb és a műsorok is jók voltak. Akik azelőtt is kijöttek, azok most is kint voltak. Azt gondolom,
azért mennek ki az emberek a Lakomára, főleg a
hodosiak, mert akikkel régóta nem találkoztak, itt
újra összefutnak. Ez a rendezvény összehozza az
embereket.
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2020

az üLés Programja

Program zasadNUtIa

az önkormányzat 2020. 08. 18-án megtartott
21. ülésének programja

Program 21. zasadnutia ocz, konaného dňa
18. 08. 2020

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Vyslovenie vďaky stolným tenistom Stolnotenisového
klubu Vydrany za piatykrát získanie titulu Majstra
Slovenskej republiky
5. Kontrola plnenia uznesení OcZ
6. Návrh konateľa spoločnosti HODUS KOMUNAL s.r.o.
na schválenie ročnej účtovnej závierky a na rozdelenie
zisku za rok 2019
7. Odsúhlásenie faktúr
8. Mandát pre starostu obce na podpísanie zmluvy so SPF
o odkúpení pozemkov pre obec Vydrany
9. Vystúpenie poslanca Bélu Győriho
10. Návrhy uznesení
11. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delego-vaných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri
ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
12. Správa starostu obce
13. Iné aktuálne otázky – diskusia
14. Záver

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Köszönetnyilvánítás a Hodosi Asztalitenisz Klub asztaliteniszezőinek az 5. országos bajnoki cím eléréséért
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
HODUS KOMUNAL kft ügyvezető igazgatójának
javaslata a kft 2019-es évi zárszámadásának, valamint
a 2019-es nyereségelosztás jóváhagyására
Számlák jóváhagyása
Község polgármesterének meghatalmazása a község
részére történő telekvásárlással kapcsolatos szerződés
aláírására a Szlovák Földalappal
Győri Béla képviselő felszólalása
Határozati javaslatok
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

1.
2.
3.
4.

kUtyagoNdok a LakóteLePeN
Úgy tűnik, egyre több kutyatulajdonos van a községben. Ezzel semmi baj nincs, hiszen máshol, más településeken is megnövekedett a kutyatartók száma,
egyre többen visznek lakásba is házi kedvencet. A baj
akkor kezdődik, amikor a gazdik elfelejtik, mik a kötelességeik. Nemrégiben hívták fel a figyelmünket
néhány ilyen kutyatartóra, akik nem törődnek azzal,
mit és hol hagynak a négylábú után. „Rengeteg munkánk van abban, hogy ilyen szépen néz ki a lakóházunk környezete, a faluszépítő versenyen is elismerték
a munkánkat, de azt kevesen tudják, hogy minden
nap szedegetjük más kutyájának ürülékét a házunk
előtti előkertből” – meséli Matus Erika és Máhr
Lívia, a tornyos lakóház lakói, akikről épp a legutóbbi számunkban írtunk, ahol bemutattuk, milyen
szépítési munkálatokat végeztek a házuk körül. Elmondják, nem csak náluk probléma ez, szinte minden lakóházban vannak nemtörődöm kutyagazdik,
akik séta közben nem szedik össze kedvencük után a
végterméket. Pedig ha az ember kutyatartásra adja a
fejét, a kötelességet sem szabadna elfelejteni…

Hodos, a mi falunk

Augusztus

H o d o s I m a r a d ta m 85.
tóth kázmér Viola még nem olyan
rég hodosi volt, három évvel ezelőtt
költözött a szomszédos Nagyabonyba, ott építkeztek. két gyermek édesanyja, kata 11, tamás
pedig 5 éves. Viola a helyi óvodában
dolgozik, és azt mondja, egyszer szeretne visszatérni szülőfalujába.
az, hogy milyen gyakran jársz vissza
Hodosba, talán nem is helyénvaló
kérdés, hiszen itt dolgozol, tehát
minden nap. Viszont az már inkább
érdekelne, hogy miért nem itt építkeztetek?
Mert akkor még nem voltak építkezési
telkek, amikor mi azt megvásároltuk
Nagyabonyban. Mi még azt szlovák
koronában fizettük ki. Amikor itt
mégis mértek ki telkeket, akkor már
nem tudtuk az abonyit eladni, jött a
válság és fél áron nem szerettük volna,
ezért úgy döntöttünk, ott építkezünk.
mit szólsz utóbbi évek változásaihoz
a faluban?
Nekem talán már kicsit sok, hogy
mennyi lakóház épült a faluban, mert
amikor arról volt szó, hogy egy hodosi
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A csatornahálózat, aminek most már a
kiépítése zajlik, úgyhogy ez is meglesz.
Talán egy közösségi tér a fiataloknak,
ahol összegyűlhetnek.
Ha egyszer lenne rá mód, akkor viszszajönnél?
Nekem olyan terveim vannak, hogy ha
majd a gyerekeim kirepülnek és nekünk ott marad a nagy ház, akkor
nyugdíjasként visszajövök Hodosba.
Ha felnőnek és elmennek a gyerekek,
kettőnknek nagy az az abonyi ház.

Tóth Kázmér Viola

telekre cserélnénk az abonyit, nézegettük itt a házhelyet. Amelyiket kinéztük,
azzal szemben most blokk áll. Ebből a
szempontból csendesebb a mi mostani
utcánk. Mindezek mellett azt gondolom, hogy hosszú éveken keresztül el
kellett menniük a fiataloknak Hodosból, mert nem volt hol letelepedjenek a
szülőfalujukban, ezért máshol kerestek
lehetőséget. Most már vannak lehetőségeik.
mi hiányzik még a faluból?

rendezvényekre jársz, jártok?
A gyerekeim miatt is, meg egyébként
is szinte minden rendezvényen itt vagyunk. A Lakomára is járunk, igaz,
idén nem jött ki a lépés, de ha tudunk,
ott vagyunk az eseményeken.
miért jár az ember például a Lakomára?
Az ismerősök miatt, akikkel lehet,
hogy évente csak egyszer, ott találkozunk.
ezek szerint te hodosi maradtál?
Száz százalékosan hodosi maradtam,
szívem-lelkem hodosi. Mindenképpen
visszajövök ide, vagy ilyen, vagy olyan
módon.

a HétFőI moNszUN • PoNdeLňajší moNzUN
Ahogy azt az egész járásban tapasztalni lehetett, augusztus 17én hétfőn délután megérkezett
hozzánk az égi áldás. A község
kritikus szakaszain ismét összegyűlt az esővíz, ezért az önkéntes
tűzoltóinknak volt mit csinálniuk. A helyi önkéntesek közül
többen a helyszínre vonultak. Segítségükre volt Varga János, aki
tartálykocsival vonult ki, illetve
Tóth Gábor is. Az akut helyzetre
való tekintettel a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltóparancsnokságtól is kaptunk segítséget, Ivicze
Zsolt vezetésével érkeztek a hivatásos tűzoltók, akik a község Csíkostó elnevezésű részét szabadították fel az esővíztől.

Ako sme to mali možnosť zaregistrovať v celom okrese, 17. augusta, v pondelok popoludní
k nám dorazilo nebeské požehnanie. Na kritických lokalitách obce sa opät nahromadila
voda, a tak naši dobrovoľní hasiči mali plné ruky práce. Pomáhal im aj Ján Varga, ktorý
prišiel na miesto s cisternou, ako aj Gabriel Tóth. Keďže situácia bola akútna, vypomáhali
aj profesionálni hasiči z Okresného hasičského zboru v Dunajskej Strede, pod vedením
Zsolta Iviczeho. Pomáhali v časti obce CSÍKOSTÓ, kde odčerpávali dažďovú vodu.
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jóL HaLad a CsatorNaHáLózat éPítése
még nagyon korai, de azért mégis aktuális a gerincre való majdani rácsatlakozás témája. a gerincre való
csatlakozás az egész csatornahálózat
(Hodos–Nagyabony) üzembehelyezése, azaz a kolaudációs folyamat lezárása után történhet meg, hamarabb
nem. ám nem árt előre tervezni.
A két község csatornahálózatának a Környezetvédelmi Alap által meghatározott
befejezési dátuma 2021. október 31.,
ám az építő AVA Stav vállalatnak 2021
május 31-ig be kell fejeznie az építést.
A hálózat gerincéről a telekhatárig a
csatlakozókat a cég építi ki, azon túl a
lakosok feladata a csatlakozás. „Mivel a
belső állapotokat, azaz a házaknál elhelyezett lefolyók helyét nem ismerjük,
ezért ezt mindenkinél individuálisan
kell kezelni. Ha ezzel kapcsolatos információkat szeretnének kapni, akkor az
ingatlant meg kell látogatnia egy szakembernek, aki megnézi az aktuális helyzetet és így tud érdemleges információt
adni a rácsatlakozásról” – tudtuk meg
Szabó Katalin alpolgármestertől. Erre a
feladatra víz, gáz és központifűtés szerelőt kell felkérni. Aki előre gondolkodik,
hívjon szakembert, hogy az felmérje a

helyzetet. Az építés befejezésének közeledtével minden bizonnyal megsokszorozódik a munkájuk, ezért is lenne jó
időben egyeztetni a szakemberekkel.
A hálózat kiépítésének aktuális (2020.
8. 7.) állása a következő: Hodosban
eddig 3100 méteren fektették le a csöveket (Nagyabonyban 4691 méter), melyek nyomásellenőrzését végre is

hajtották. Tisztítókürtőből (sachta) 88at helyeztek a földben (Nagyabonyban
136-ot), szennyvízaknából nálunk 70
készült el (Nagyabonyban 287). A tervezett 7 szennyvízátemelőből 6 lett elhelyezve (Nagyabonyban 7-ből 7).
A munkálatok a továbbiakban is folytatódnak, ezért kérjük a lakosság türelmét.

VýstaVba kaNaLIzáCIe ÚsPešNe NaPredUje
ešte je síce skoro o tom hovoriť, ale
čoskoro bude aktuálna téma pripájania sa. Pripojenie sa na hlavné potrubie bude možné až po spustení celého
kanalizačného systému (Vydrany –
Veľké blahovo), t.j. po celkovej kolaudácii, skôr nie. Napriek tomu nezaškodí trochu plánovania vopred.
Ukončenie výstavby kanalizácie stanovil Envirofond na 31. október 2021,
ale realizátor výstavby firna AVA Stav
musí ukončiť stavebné práce 21. mája
2021. Prípojky od hlavného potrubia
až po hranicu pozemku vybuduje staviteľ, o pokračovanie a ďalšie pripojanie sa už musí postarať obyvateľstvo
samo.

„Individuálny prístup v prípade každého jedného pripojenia je nevyhnutný
keďže nepoznáme interné podmienky v
jednotlivých domoch, teda konkrétne
umiestnenie odpadovej šachty. Pokiaľ
máte záujem o podrobnejšie informácie,
je potrebné, aby nehnuteľnosť navštívil
odborník, ktorý zohľadní aktuálnu situáciu a bude tak vedieť podať plnohodnotnú informáciu o pripojení” –
informovala nás Katarína Szabóová, zástupkyňa starostu.
O zabezpečenie týchto služieb požiadajte vodo-plyno inštalatéra. Kto už
myslí vopred, môže smelo kontaktovať
odborníka, kvôli zmapovaniu situácie.
Postupom času, ako sa bude blížiť termín ukončenia stavebných prác, vzrastie

pravdepodobne aj dopyt po ich službách, preto by bolo vhodné rezervpvať
si termín čím skôr.
Aktuálny stav výstavby (7. 8. 2020)
je nasledovný: Vo Vydranoch je zložené
potrubie v dĺžke 3100 metrov (vo Veľkom Blahove 4691 metrov), na ktorom
sa už uskutočnili aj tlakové skúšky. Do
zeme bolo umiestnených 88 kanalizačných šácht (vo Veľkom Blahove 136),
vybudovaných 70 kanalizačných prípojok u nás (vo Veľkom Blahove 287). a
z plánovaných 7 prečerpávacích staníc
sa u nás umiestnilo 6 (vo Veľkom Blahove všetkých 7).
Práce pokračujú naďalej, preto opäť
prosíme obyvateľov a trpezlivosť.

Augusztus

A s z t a l i t e n i s z
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Új CsaPatok az asztaLIteNIsz-kLUbbaN

Az ötszörös szlovák bajnok asztaliteniszezőknek Balódi László polgármester gratulál a 21. önkormányzati ülésen. A képen balról: Kardos Aladár,
Kmeť Jozef, Balódi László, Lelkeš Zoltán és Novota Samuel
Kardos Marika felvétele

rövid szünet után megkezdték az új
idényre való felkészülést a hazai asztaliteniszezők. az eddigi csapatok
mellé egy újabb felnőtt együttest alakítottak lelkes amatőr asztaliteniszezőkből, akik a járási CooP ligában
mérik össze tudásukat a többi csapatéval. mindezek mellett még egy
újabb gárdával is harcba szállnak.
Az „A” csapat kerete változatlan, továbbra is Zoltán Lelkeš, Samuel Novota
és Peter Šereda alkotják a gárdát, akik
felkészülésüket, mint válogatott játékosok, a szlovák Nemzeti Teniszközpontban végezték. A csapat a következő
idényt október 2-án Galántán kezdi, illetve újfent szerepelnek az Európa Liga
mérkőzésein, ahol kiemelt csapatként
december 12-13-án Brüsszelben (Belgium) mérkőznek meg Solex-Consult
Wierner Neustadt (AUT), Logis Auderghem TT (BEL) és Universidad De
Burgos (ESP) csapataival.

A II. ligás, vagyis a „B” csapat kerete
szintén változatlan (Gaál Norbert,
Kiss Dávid, Csánó György, Balogh Balázs, Laczkó Bálint), a játékosok szintén
folytatják a felkészülést. A klub ificsapata az új idényben is a Nagyszombat
megyei II. ligában szerepel. Az iú asztaliteniszezők: Póda Péter, Kmeť Alex,
Gódány Erik mind Lelkeš Zoltán keze
alatt edzenek.
A következő idényben a klub még egy
felnőtt csapatot indít, tagjai lelkes amatőr játékosok és a Dunaszerdahelyi járási
COOP ligában szállnak versenybe a helyezésekért. A csapat tagjai: Németh
Ákos, Lakatos Nikolas, Nagy Miklós,
Gódány Juraj és Ambrus József, s a szabályok szerint a gárdát a klub ificsapatának tagjai kiegészíthetik. Az ifik, illetve
a „B” és „C” csapatok hetente két alkalommal – szerdán és csütörtökön – tartják edzéseiket a helyi kultúrházban.
Újabb történelmi pillanat elé néz a
klub, hiszen fennállásának kezdete óta

első ízben alakítanak női csapatot,
mely a szlovák élvonalban, az I. ligában szerepel majd. Egyelőre két taggal
számolnak, mégpedig a pozsonyi Liptáková Nikoletával és a Budapestről érkező Göndör Fannival. A további
csapattagokkal – egy magyar és egy
szlovák ifista lánnyal – jelenleg is folynak a tárgyalások.
A helyi asztalitenisz-klub a
2020/2021-es idényt öt csapattal kezdi.
Sajnos amennyiben csak a kultúrház áll
a továbbiakban is a rendelkezésünkre, az
edzések és a mérkőzések lebonyolítására,
és nem sikerül a közeljövőben egy külön
tornatermet felépíteni erre a célra, hoszszú távon nem tudjuk majd folytatni ezt
a nívós tevékenységet. A hazai mérkőzések közel felét csapataink más helyszíneken, bérelt tornatermekben tudják
lejátszani, aminek költségei vannak.
Ezért is lenne jó egy saját tornaterem az
immár öt csapattá bővült klubnak.
(jk)
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türeLem, góLokat terem
a bajnokság kezdete előtt két héttel
keresték meg Navrátil károlyt
(a képen), hogy vállalja el az edzői
pozíciót. tudta, hogy nehéz dolga
lesz, mégis belement.
Nem volt egyszerű a kezdet, ugyanis az
eredeti csapatból két játékos maradt,
újra kellett szervezni az egész gárdát.
„Nem egész 14 napunk volt arra, hogy
felállítsunk egy ütőképes csapatot. A vezetőség szerette volna, ha hazai játékosok szerepelnek, de sajnos nem
mindenki viszi az 5. ligás szintet. Ezt be
kell látni. Megpróbálunk még játékosokat hozni, mert gyenge ez a színvonal,
amit most játszunk. Nem is indult jól a
szezon, voltak nehézségeink, hiszen az
első meccsen nem volt mindenkinek elintézve a papírja, a második mérkőzésen ketten lesérültek, a harmadik
összecsapáson szintén sérülés miatt kerültünk hátrányba” – mondja az edző.
Az is probléma persze, hogy mivel új játékosokról van szó, nem kovácsolódott
még össze a gárda, ehhez idő kell. Meg
persze tapasztalt játékosokra lesz szükség. „Nekünk most az a dolgunk, hogy
összehozzunk egy stabil keretet, amivel
a középmezőnyben tudunk végezni.
Sajnos egyelőre a játék minősége nem
az 5. ligára való” – magyarázza Navrátil.
Azt mondja, legutóbbi mérkőzésükön
Jóka ellen, ahol a félidőben 3:0-ra vezettek, jól játszott a csapat, ám a második félidőre elfáradtak. Az ellenfél ezt
kihasználva támadott és győzött.
Jelenleg sok munka áll előttük, meg
persze temérdek türelemre lesz szükségük, ezt kérik a szurkolóktól is. Igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a
csapatot összekovácsolják és egy olyan
gárdát állítsanak a pályára, mely megállja a helyét az 5. ligában.

eredméNyek:
1. forduló:
Lég–Hodos 1:0 (1:0), g.: Süke (33. – 11-esből).
2. forduló:
Nádszeg–Hodos 7:1 (5:0), g.: Juhos (10., 20., 57. – 11-esből, 69.), Kiss (12., 28.,
44.), ill. Urban (58.).
3. forduló:
jóka–Hodos 5:3 (0:3), g.: Tóth (48., 76., 77., 83.), Huszár Tamás (55.), Kratochvíl
(66.), ill. Garaj (19.), Kayembe (22., 36.).

a bajNokság áLLása:
1. Nádszeg
2. Lég
3. Jóka
4. Csenke
5. Šoporňa
6. Illésháza
7. Kisudvarnok
8. Kismácséd
9. Nagyabony
10. Nyárasd
11. STK Somorja B
12. Hidaskürt
13. Bős
14. Egyházkarcsa
15. Jányok
16. Hodos

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0

0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3

14:3
3:1
8:4
6:2
6:4
5:4
6:6
2:2
2:2
5:6
3:4
2:7
1:1
2:5
3:8
4:13

7
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
0
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