Ünnep a szeretet jjegyéb
egyében
en

Pillanatkép a tavalyi gyertyagyújtási ünnepségről

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amely mára már
nem csak a családról és az összetartozásról szól, de sajnos az
anyagiakról. Mind megpróbálunk drága ajándékokat venni,
minél többet költünk a karácsonyi meglepetésekre, pedig tudatosítanunk kéne, hogy nem ez a lényeg. A család, az összetartás kell, hogy a középpontban legyen. Próbáljunk meg
minden percet a szeretteinkkel tölteni. Tudatosítsuk, hogy
nem az ajándék értéke számít, hanem a család és a gesztus.
Nagyszüleink még tudják ezt, igazán tanulhatnánk tőlük már
valamit. Nekik elég volt, ha együtt ült a család az ünnepi asztalhoz, mi meg rohanunk az egyik rokontól a másikhoz, gyorsan átadjuk a sebtiben vásárolt ajándékot, eszünk egy szelet

Archív felvétel

sütit, holott már majd’ szétdurranunk a sok kajától és udvariaskodunk kicsit, közben persze folyamatosan az óránkat lessük. Indulnunk kell – mondjuk.
Miután átgondoltuk az ünnepeket, hogy eddig hogyan teltek azok, mit csináltunk minden karácsonykor, gondoljuk tovább. Hogyan lehetne azt máshogy csinálni? Vegyünk egy
nagy levegőt és legyünk többet a családunkkal, hiszen erről
szól, nem a méregdrága és sokszor felesleges ajándékokról,
vagy éppen a tévé előtt fekvésről, esetleg a nagy zabálásokról.
A karácsony legyen a családé, ha az év többi részén nem is tudunk sok időt fordítani a szeretteinkre, legalább az ünnepek
alatt tegyük ezt meg.

Békés boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!
Prajeme Vám všetkým Šťastné a veselé Vianočné sviatky
a veľa úspechov v Novom roku 2015!
Email: ujsag.hodos@gmail.com

2

Ez történt

2014

Letette esküjét az új testület
December harmadikán került sor Hodosban a helyi önkormányzat alakuló
ülésére, ahol a megválasztott polgármester és a képviselők letették az esküjüket.
Községünk polgármesterének ünnepi
beszéde után pedig elkezdődött az új testület munkája. A tárgyalási rend egyik
fontos pontja volt községünk alpolgármesterének kinevezése is.

litikai hovatartozásuktól függetlenül.
Továbbá hangsúlyozta, Hodosnak nincs
szüksége széthúzásra, sőt ellenkezőleg, a
hajó csak akkor fog jó irányban haladni
és kellő gyorsasággal, ha mindannyian
azonos irányba eveznek majd. Érezni
lehet, hogy mindannyian együtt és egyformán a községért akarnak tenni, ezért
is egyszerre két név jutott az eszébe, ami-

Balódi László, községünk polgármestere
megjegyezte, az érvényben lévő törvény
kimondja, hogy az alpolgármester kinevezése teljes mértékben a polgármester
hatáskörébe tartozik, függetlenül a képviselőkre leadott voksok vagy esetleg po-

kor is az alpolgármesteri jelölésről gondolkodott. A két név magyarázata talán
abban rejlik, hogy két egyenrangú frakcióról beszélünk, pontosabban a függetlenek frakciójáról, ahonnan Hodosy
Károly, illetve az MKP frakciójáról,

Nové zastupiteľstvo zložilo sľub
Tretieho decembra sa vo Vydranoch konala ustanovujúca
schôdza novozvolenej samosprávy obce, na ktorej zvolený starosta a poslanci zložili prísahu. Po slávnostnom príhovore starostu sa novozvolený poslanecký zbor pustil do práce. Jedným
z dôležitých bodov programu rokovania bola aj voľba zástupcu
starostu.
Richtár našej obce Ladislav Balódi v úvode podotkol, že v
zmysle platného zákona je vymenovanie zástupcu úplne v právomoci starostu, nezávisle od toho, koľko ktorý poslanec dostal hlasov od voličov, respektíve od jeho politickej príslušnosti.
Následne zdôraznil, že Vydrany ani najmenej nepotrebujú nejaké vnútorné rozbroje, lebo každá loď naberie správny kurz
a dostatočnú rýchlosť iba vtedy, ak celá posádka vesluje koordinovane, jedným smerom.
Z atmosféry na schôdzi bolo cítiť, že všetci chcú spoločne
a rovnako robiť všetko pre obec, a preto pri premýšľaní o
návrhu na zástupcu starostu v zákulisí rezonovali dve mená.
Vysvetlenie asi spočíva v tom, že hovoríme o dvoch rovnocenných poslaneckých frakciách, presnejšie o „nezávislých“,

ahonnan i. Szabó Ferenc neve került
szóba. A polgármester úgy gondolta,
hogy e két potenciális jelölt kinevezéséről vitát fog kezdeményezni az önkormányzati képviselőkkel, azzal a céllal,
hogy a végeredmény egy közös döntés
gyümölcse legyen, és egy gesztus lakosainknak a testület együttműködéséről.
Mielőtt azonban vita alakulhatott
volna ki a kinevezést illetően, i. Szabó
Ferenc kért szót, aki maga is Hodosy Károlyt javasolta alpolgármesternek. Javaslatát azzal indokolta, hogy Károly már az
előző ciklusban is betöltötte ezt a funkciót, és ezáltal szerzett olyan szükséges tapasztalatokat, amelyek segítenek az
alpolgármesteri poszt gyakorlásában is.
Balódi László polgármester ezek után
kinevezte alpolgármesterét, amely feladatköreit a következő négy esztendőben is Hodosy Károly tölti majd be.
A testületi ülés következő pontjai közt
szerepelt a 2015-ös év költségvetése,
amit az újonnan felállított testület egyhangúlag elfogadott. A következő választási ciklusban működő szakbizottságok
összetételéről a szavazást elhalasztották,
a bizottságok összetételéről a januári önkormányzati ülésen dönt majd a testület.

kde sa spomínalo meno Károlya Hodosyho, a tiež o klube
SMK – MKP, odkiaľ zaznelo meno Ferenc Szabó ml. Starosta
sa rozhodol tak, že o vymenovaní jedného z týchto dvoch potenciálnych kandidátoch bude diskutovať s poslancami samosprávy s cieľom, aby konečné rozhodnutie bolo ovocím
spoločnej dohody, a v neposlednom rade aj gestom voči našim
občanom a voličom, poukazujúce na spoluprácu poslaneckého zboru.
Ale kým sa vôbec rozbehla debata k tejto otázke, vyžiadal si
slovo Ferenc Szabó ml., ktorý osobne navrhol na funkciu zástupcu starostu Károlya Hodosyho. Svoj návrh odôvodnil
tým, že Károly už aj v predchádzajúcom volebnom období
túto funkciu zastával, a počas tejto doby získal dostatok skúsenosti, ktoré mu budú nápomocné pri práci v pozícii „druhého muža“ obce. Takže následne starosta Ladislav Balódi
vymenoval na najbližšie štyri roky svojho zástupcu, ktorým sa
stane Károly Hodosy.
Medzi ďalšími bodmi programu rokovania zastupiteľstva bol
aj návrh rozpočtu obce na rok 2015, ktorý novozvolený poslanecký zbor jednohlasne schválil. Zloženie odborných komisií, činných v novom volebnom cykle odložili – rozhodne
o nich januárová schôdza zastupiteľstva.
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Új számítógépek az iskoláknak

Nové počítače pre školu

November 8-án rendezték meg községünkben a 2. Közös iskolabált, melyet a magyar és a szlovák tannyelvű alapiskola
együttes erővel hozott tető alá. A rendezvény bevételéből az
iskola számítógépparkját szerették volna bővíteni. Szerencsére a bál előtt két héttel már elfogytak a jegyek, így biztosra
vehették, hogy a számítógépek megvásárlására sor kerülhet
majd. De akkor még nem tudták, mennyit sikerül majd
megvásárolniuk. Végül a rendezvény bevételéből összesen öt
modern hordozható számítógépre sikerült pénzt gyűjteniük,
ám mégis hatot vettek. Vangel Ferenc az Andrea Shop üzletlánc tulajdonosa segített az iskoláinkon, mégpedig úgy,
hogy öt számítógép árából hatot juttatott az intézményeknek. A diákok mit sem sejtettek az ajándékokról, így hatalmas meglepetés volt számukra, amikor december elején
megérkeztek az új masinák.

V našej obci sa ôsmeho novembra konal po druhý raz Spoločný školský ples, ktorý organizovali vedno slovenská a maďarská základná škola. Vopred bolo povedané, že z finančného
výnosu podujatia by tieto vzdelávacie ustanovizne najradšej
rozšírili svoju „počítačovú základňu“. Našťastie sa už dva
týždne pred bálom minuli všetky vstupenky, a tým pádom už
bolo isté, že počítače sa následne kupovať budú, no nevedelo
sa, aký bude ich počet. Nakoniec to vyšlo tak, že z príjmu bolo
možné zakúpiť päť moderných, prenosných komputerov, ale
lepšou správou je to, že konečným číslom je šesť kusov. Našim
školám vyšiel v ústrety majiteľ obchodného reťazca „Andrea
Shop”František Vangel, a to takým spôsobom, že za cenu piatich PC nám ich dodal až šesť. Žiaci o tomto darčeku ani netušili, a tak bol pre nich obrovským prekvapením –
v momente, keď nové stroje začiatkom decembra dorazili.

Bővült a község felszereltsége

Az önkormányzatok költségvetése nem mindig engedi új és főleg drágább felszerelés megvásárlását, de annál jobban örülünk
és becsüljük saját kezűleg elkészített munkaeszközeinket. Így történt ez most is. Vásároltunk egy kiselejtezett traktor utánfutót,
melyből Kázmér Zoltán emberei egy csodálatos és persze hasznos munkaeszközt varázsoltak községünk számára.

Iskola - Škola
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Magyar Tannyelvű Alapiskola
A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket, hogy az ünnepélyes beíratás az
1. évfolyamba a 2014/2015-es tanévre 2015. február 4-én 16.30-tól lesz a magyar tannyelvű alapiskola épületében.
Az iskolánkba beíratott kiselsősöket meglepetéscsomag várja.
Akik az ünnepélyes beiratkozáson bármilyen okból kifolyólag nem tudnak részt venni, azok gyermekeiket
2015. január 15-től február 13-ig 7.30 és 16.00 óra között az iskola igazgatóságán írathatják be.
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.
Az iskolánk kínálatai:

• Oktató–nevelő tevékenység az új oktatási program szerint
• Otthonos környezet, gyermekbarát légkör
• Differenciált bánásmód

• Kis csoportokban való foglalkozások

• Iskolai klub minden évfolyam számára 16,00 óráig

• Az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktatásban
• Egészséges életmódra való nevelés

• Kirándulások, exkurziók szervezése, színház–, és mozilátogatás

• Versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba való bekapcsolódás – tehetséggondozás

• Szakkörök hatékony működtetése (angol nyelv, számítástechnika, drámapedagógia, kerámia)
• További szakkörök igény szerint
• Kreatív foglalkozások

• Népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés

Sok szeretettel várunk minden leendő kiselsőst és szüleiket!

Mgr. Suska Szilvia, az iskola igazgatónője

Základná škola Vydrany
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch oznamuje všetkým
rodičom, že slávnostný zápis do prvého ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať
4. februára 2015 o 16.30 hod. v budove slovenskej školy.
Pre zapísaných prváčikov bude pripravený balíček základných učebných pomôcok a aj milé prekvapenie.
Tí, ktorí sa nevedia zúčastniť slávnostného zápisu, môžu prísť zapísať svoje deti do školy
od 15. januára do 13. februára 2015, každý deň od 7.30 hod. do 16.00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
Naša škola ponúka:

-

vzdelávanie

podľa

vzdelávacieho programu,

nového

školského

- individuálny prístup k žiakom podľa ich

potrieb,

- školský klub detí pre všetky ročníky do
16.30 hod.,

- rozhlasovo-dramatický krúžok,

- krúžok výpočtovej techniky,

- vyučovanie anglického jazyka,

- školu bez stresu, pokojné, rodinné prostredie,

- triedu s novým školským nábytkom,

- krúžok anglického a ruského jazyka,
- krúžky podľa záujmov žiakov,

- využívanie interaktívnej tabule pri
vyučovaní,
-

využívanie

najmodernejších

a internetu pri vyučovaní

počítačov

Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!
Mgr. Erika Domsitzová

December
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Mikulás és karácsonyváró játszóház az oviban
December 5-én délelőtt lovaskocsin érkezett meg hozzánk az ősz szakállú, kedves Mikulás bácsi. Puttonya telis-tele
volt csomagokkal, a kis ovisok legnagyobb örömére. Dallal és verssel köszöntöttük őt, amiért mindannyian
csokit és cukorkát kaptunk. Mivel a
gyermekek megígérték, hogy szófogadóak lesznek és többé nem rosszalkodnak, idén a virgács elmaradt. Köszönjük
a Mikulás angyalainak - a községnek,
Posztós Mónikának, Sill Józsefnek és
Kéri Karolnak a sok édességet.
A délutáni pihenő után kezdetét vette
a karácsonyváró játszóház, melyet a
Néptánc és népi gyermekjátékok érdekkört látogató gyermekek bemutatójával
nyitottunk meg. Az óvodások karácsonyfája alatt Ádvent jegyében zenésverses ünnepi kultúrműsorral kedveskedtünk a jelenlévő szülőknek és ven-

Még az anyukák is ikebanát készítettek

dégeknek. A játszóházban a szülők ikebanát készítettek gyermekeikkel, mézeskalácsot díszítettek és karácsonyi
gipszfigurákat festettek. Igazán meghitt

Jótékonysági karácsonyi vásár
Az óvoda mellett működő Szülői Szövetség igazán aktív vezetőségi tagokkal büszkélkedhet. Idén december 13-án a
kedves szülők megrendezésében került sor a 2. jótékonysági
karácsonyi vásárra, melyet nagy sikerrel zártak. A vásárból
befolyt összeget teljes egészében az óvodások részére ajánlották fel, melyből 40 db gumírozott szélű gyermeklepedőt vásárolunk, valamint játékokat a kicsik karácsonyfája alá.
Köszönettel tartozunk az ovisok nevében Tóth Violának,

Gaál Adriana felvétele

és örömteli délutánt töltöttünk el mi így
együtt, kicsik és nagyok az év legszebb
ünnepét várva.
(ga)

Nagy Krisztínának, László Melindának, Stefankovics Bélának és Rácz Auréliának a vásár megszervezéséért és lebonyolításáért, Rácz Péternek a finom gulyásért, Posztós
Mónikának az anyagi támogatásáért, valamint minden kedves szülőnek, és óvodabarátnak, akik bármilyen formában
hozzájárultak a vásár sikeréhez. Továbbá, köszönjük a községnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a nyugdíjasklub
épületét, és minden kedves hodosi lakosnak, hogy betértek
„hozzánk” és vásároltak a nemes cél érdekében.
Gaál Adriana, óvodaigazgató
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Mikulás

Hodosban is járt a Mikulás

December 5-én, pénteken községünkbe is ellátogatott az északi
sark legismertebb lakosa, a Mikulás. Oly sok tennivalója akadt nálunk, hogy bizony, csak a kora esti
órákban tudott távozni.
Reggel bejelentkezett a községházán, hogy feltöltse puttonyát és pontosítsa az útvonalát. Elsőként az
óvodába látogatott el, ahol a gyerekek karácsonyi és Mikulás-énekekkel készültek, melyeket elő is adtak
a vendégnek. Majd a fehér szakállú
minden ovisnak ajándékkal kedveskedett. Innen azonban sietnie kellett, hiszen ilyenkor nem csak a
gyerekeknek, de a felnőtteknek is jár
egy kis édesség, hiszen ők is szeretik
a csokoládét, így a Dittex varroda
felé vette az útját, ahol a varrónők
mit sem sejtve végezték a munkájukat. Csak akkor lepődtek meg nagyon, amikor a Mikulás csengőjével
belépett az ajtón és mindannyiuknak csomagot hozott.
Ám a varrodában sem időzhetett
hosszan, ugyanis a helyi iskolában a

gyerekek már nagyon várták. Itt
szintén énekes-zenés műsorral kedveskedtek neki a tanulók, a magyar
és a szlovák alapiskola diákjai, akik
fellépésükért kiérdemelték az édességeket. Ahhoz pedig, hogy a kicsiknek ilyen felejthetetlen legyen ez a
nap, nagyban hozzájárultak Posztós
Mónika, Sill József és Kéri Karol
édes ajándékaikkal, Kálmán Katalin,
aki autóbuszt biztosított az iskolásoknak, hogy a dunaszerdahelyi
Bado Park játszótérre mehessenek,
illetve Kázmér Zoltán, aki arról gondoskodott, hogy a diákok a Mikulás
érkezése előtt pónilovas-kocsin utazhattak.
Az ajándékok iskolai szétosztása
után sem ért ám véget a Mikulás
munkája, hiszen délután a falu utcáit járta, és miközben a hangosbemondón hirdették, merre jár, szórta
az édesebbnél édesebb ajándékait.
Aki pedig nem feledte, a kérdését is
feltette: „Ugye jövőre is eljössz
Hodos községbe?”

2014
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MikuláŠ

Aj po Vydranoch chodil Mikuláš
V piatok 5. decembra aj našu
obec navštívil najznámejší obyvateľ severného pólu, Mikuláš. A vo
Vydranoch sa pre neho našlo
toľko roboty, že sa tu musel
zdržať až do včasného podvečera.
Už ráno sa hlásil na obecnom
úrade, aby si naplnil putňu
a spresnil cestovný plán. Najskôr
navštívil materskú školu, kde si
pre neho deti pripravili mikulášske a vianočné pesničky, ktoré
vzácnemu hosťovi aj zaspievali,
nuž a potom sa „bielobradý“ odvďačil každému škôlkarovi darčekom.
Odtiaľ sa však musel okamžite
poponáhľať, lebo v tomto čase
majú nárok na nejakú tú sladkosť
nielen deti, ale aj dospelí – i oni
majú radi čokoládu. A tak sa Mikuláš vybral aj smerom na šijaciu
dielňu firmy Dittex, kde šičky –
nič netušiac – práve usilovne pracovali. Aké boli prekvapené, keď
Mikuláš za cengania svojho zvonca
vstúpil cez dvere a každej odovzdal
balíček! Veru, i tam sa čas poriadne
natiahol, ale už aj v miestnej škole
deti na neho veľmi čakali. Mali
pripravený hudobno-spevácky
program – školáci tak z maďarskej
ako aj slovenskej školy, ktorí si za
svoje vystúpenia sladkosti naozaj
zaslúžili.
K doteraz povedanému treba
dodať aj to, že aby sa pre malič-

kých stal tento deň nezabudnuteľným veľkou mierou prispeli
Mónika Posztós, Jozef Sill a Karol
Kéri sladkými darčekmi, ale aj
Katalin Kálmán, ktorá pre školy
zabezpečila autobus, aby deti previezol do dunajskostredského zábavného parku Bado, respektíve
Zoltán Kázmér, ktorý sa postaral
o to, aby sa naši školáci ešte pred
príchodom Mikuláša mohli povoziť na koči, ťahanom poníkmi.
Ale ani po tom ako Mikuláš rozdal darčeky žiakom, sa jeho práca
neskončila, lebo popoludní obchádzal ulice v obci, a pokiaľ ampliónom oznamoval ktorým
smerom sa práve poberá, rozdával
darčeky – jeden sladší ako druhý.
No a kto nezabudol, položil mu
aj otázku: „Že prídeš do Vydrán
aj na budúci rok?“
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Új lakók a Karácsony utcában • Nový obyvatelia na Vianočnej ulici

Szabóová Mária

Kollár Julianna
Itt igényeltünk lakást és itt is kaptuk meg, tehát nem
nehéz a válasz, hogy miért Hodost választottuk. Meg persze az sem volt utolsó szempont, hogy itt laknak a rokonok, a nagymamám is hodosi volt, tehát valamilyen
szinten a gyökereim is ide húznak. Persze máshova is adtunk be kérvényt, de szerettünk volna Hodosban lakni, mert Dunaszerdahelyhez is
közel van. Tetszik a lakás, három szobásat szerettünk volna és sikerült is. A községgel
még ismerkedünk, bár igaz, a rokonok révén többször látogattuk már a falut, de most
kezdjük behatóbban megismerni. Eddig tetszik.

Idén is lesz a község karácsonyfájánál

Gyertyagyújtás
december 25-én este 17.30-kor.
A szervezők szívesen várnak mindenkit,
hogy egy kis időre összejöjjenek az emberek
az ünnepek melegében és meggyújtsanak
egy-egy karácsonyi gyertyát.
(Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.)

Bývala som v Dunajskej Strede,
a tiež aj moje dve dcéry – syn žije v
Bratislave. Mám 60 rokov a som si
vedomá toho, že mladšia už nebudem. Žila som u dcéry, ale rozhodla som sa, že už svojich
príbuzných nechám žiť vlastný
život, ale aj tak chcem bývať niekde
blízko, a keď budem vedieť, tak im
pomôžem. V mojom blízkom
okolí je všetko: kostol, obchod, a
zatiaľ mám ešte aj auto, no neďaleko je tu aj autobusová zastávka.
Bola by som však veľmi rada, ak by
sa mi podarilo nájsť si tu aj nejakú
prácu. Ale v tejto dedine sa mi
veľmi páči, nechcem odtiaľto odísť,
už tu ostanem.

Interjú - Ez történt

December

Hodosi maradtam XIX.
Lábodi, lánykori nevén Fekete Rozália 1986-ban költözött el Hodosból,
s őt is, mint oly sokszor annyi embert, a szerelem, a házasság szakította
el szülőfalujától. Ám nem sikerült
teljesen elszakítania, hiszen ahogy ő
is mondja, aki egyszer hodosi volt, az
is marad. Nem került messzire, hiszen Nagyabonyba költöztek, ahol
három gyermekével és férjével él a
mai napig.
Milyen gyakran látogatsz haza?
• Minden nap itthon vagyok, a mamát
nem hagyom egyedül. Sőt, előfordul,
hogy egy nap kétszer is jövök. Meg hát
a keresztapám is itt lakik. Segítek nekik,
ahogy és amikor tudok.
A faluban zajló rendezvényekre kijártok? Ha igen, milyennek tartod őket,
szerinted mennyire nívósak és érdekesek?

Lábodi Rozália

• A falunapra mindenképpen jövünk,
minden évben. Bár az utolsó nem sikerült szerintem a legjobban, de ezen még
lehet javítani jövőre. Meg persze más
rendezvényeken is megjelenünk, ha
időnk engedi. Amíg a gyerekek iskolások voltak, még az anyák napjára is ide
jártunk, nem Abonyba.
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Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években? Miben változott?
• Mindenféle direkt dicséretet félre téve,
én minden pillanatban visszaköltöznék.
A férjem miatt költöztem el, de a szívem
az mindig a szülőfalumba húz vissza. Nagyon sokat fejlődött a falu. Szépen
rendbe tették a kultúrházat, működnek
a szervezetek, él a falu. Az is jó, hogy terjeszkedik a falu, több a lehetőség. Bár a
bicikliút hiányzik Dunaszerdahely felé.
Visszahúz a szíved, visszajönnél a
szülőfaludba?
• Mindenképpen, bármelyik pillanatban
visszajönnék. Ha olcsóbbak lennének a
telkek, visszaköltöznék, sőt, a gyerekeimnek is itt vennék építkezési telket.
A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Maximálisan. Ha megkérdezik, honnan vagyok, nem azt mondom, hogy
abonyi vagyok, de Hodosban születtem, hanem egyértelmű, hogy azt válaszolom, hodosi vagyok.

Újabb lehetőségek a lakásigénylőknek
A hónap elején, december másodikán történt meg
az újabb lakásegységek kollaudációja a község új
negyedében, a Kereksási dűlőben. Az új bérházakkal ismét nőttek a községeben a lakásigénylők számára a lehetőségek, így, akik szeretnének a
szülőfalujukban letelepedni, nem kell más faluban, vagy éppen a közeli Dunaszerdahelyen lakóhelyet keresniük, de megtehetik azt Hodosban is.
Az átadással így 32 új lakás áll az igénylők rendelkezésére.

Az illetékes hivatalok képviselői a kollaudációkor

ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY 2014
HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
Augusztus – august:
• Ľudovít Bokor (Hodos) – Viola Veszprémiová (Hodos)
Október –október:
• Imrich Bódis (Hodos) – Monika Stojková (Hodos)
November – november:
• András Culinka (Dunaszerdahely) – Ingrid Bereczová
(Hodos)
• Oskár Veszprémi (Hodos) a Viola Bertóková (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚJSZÜLÖTTEK • NOVORODENCI:
November – november:
• Dávid Méry
Gratulálunk az újszülötthöz.
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa.
ELHUNYT • ROZLÚČILI SME SA:
• Karácsony Pál (87)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

A g i l i t y
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Do pozornosti psíkom, a aj ich majiteľom!
Kto sa počas víkendov pohybuje v poludňajšej dobe v okolí nášho futbalového štadióna si nemôže nevšimnúť, že tam „vystrája“ svorka psov. No
tu nehovoríme o nejakých túlavých havkáčoch – totiž cez soboty a nedele
tu býva rušno z iných príčin: dunajskostredský „All For Dog Agility Klub“
presunul svoje sídlo do našej obce. S predsedom klubu a trénerom Ladislavom Görcsom sme sa pozhovárali o jeho skúsenostiach a plánoch, ale
najmä o tom, ako sa vlastne dostal do kontaktu s nie príliš známym
športom, nazvanom „agility“.

napríklad Palominou, sme počas ostatných štyroch rokov absolvovali množstvo pretekov. Vlastne sa to ani nedá
zrátať, lebo počas jediného víkendu sme
neraz absolvovali aj štyri súťaže. Rád sa
však venujem juniorom, lebo tam ešte
nie je až taká rivalita ako medzi dospelými. Oni si agility ešte skutočne vychutnávajú,“ hovorí Ladislav Görcs.
Prezraďme aj to, že už päť rokov je vedúcim trénerom slovenskej juniorskej
reprezentácie, navyše i predsedom Asociácie slovenských klubov agility. Nečudo, že si svoj život bez psov už ani
nedokáže predstaviť.
Výborné podmienky,
priateľská atmosféra

Stella je už „penzistka”, ale stále mimoriadne čiperná

Prvý pes
Jeho otecko kedysi choval psov, ale
vtedy ho tieto chlpaté štvornohé tvory
nezaujímali až tak, ako je tomu dnes.
No neskôr – v roku 2008 – si z útulku
ochranárskej organizácie Sloboda zvierat „adoptoval“ nemeckého ovčiaka,
Stellu. (Podotýkame, že odvtedy ku
Stelle pribudli ešte ďalšie štyri psíky).
„Vtedy sme bývali v Bratislave, v Petržalke. Raz som sa tam náhodne stretol
s malou skupinkou, v ktorej spoločne
bežali psy a ich majitelia. Tak som
vlastne videl po prvý raz, čo je to agility,
a potom sa začalo s výcvikom. V roku
2010 sme sa presťahovali do Dunajskej
Stredy a tu som už zložil vlastný tím,
v ktorom som od jeho vzniku vedúcim
– takto vzniklo občianske združenie All
For Dog Agility Klub, ktoré odvtedy
funguje a pravidelne organizuje tréningy, v súčasnosti už vo Vydranoch,“
hovorí o začiatkoch Laco. Odvtedy sa
so Stellou zúčastnili už na viac ako 250

pretekoch, a dokázali na nich získať
v celkovom poradí aj druhé či tretie
miesta. Nuž, pre neho je momentálne
venovanie sa psom a ich trénovanie prvoradou aktivitou. „Stella odvtedy už
dosiahla vek desať rokov a spolu sa zúčastňujeme už iba na súťažiach veteránov, lebo ona sa prakticky počíta medzi
dôchodcov. Ale s »bradatými kóliami«,

Agility klub „na papieri“ ešte nepatrí do
Vydrán, ale aj toto premiestnenie by
radi urobili oficiálnym, teda sídlo klubu
chcú z Dunajskej Stredy presunúť do
našej obce. „Našli sme tu skutočne výborné podmienky, prijali nás, atmosféra
je ozaj priateľská. Je veľmi dobrým pocitom prichádzať sem koncom každého
týždňa a povzbudivé je aj to, že chodia
i ľudia z obce – no nie iba nazízať, ale
členov už máme aj odtiaľto.
Samozrejme, privítame každého, kto
má rád psov, zvieratá, a rád by sa so svojim psíkom aj hýbal,“ vysvetľuje predseda klubu, ktorý je hrdý aj na to, že
v súčasnosti majú už 17 štvornohých
členov. Prirodzene, v mnohých zarezonuje otázka: aký majú z toho zisk? „Ro-

Agility je vhodné pre všetkých šikovných psíkov

December
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Psík Huan (plemeno bradatá kólia) tiež získaval úspechy na celošátnych pretekoch

bíme to bezplatne – vrátane tréningov. Raz
ročne sa musíme poskladať na sumu 55 eur,
čo je členské klubu v Slovenskej kynologickej jednote, to je všetko. Tento rok nás
podporil dunajskostredský podnikateľ Pál
Sebők, a tak sme si mohli kúpiť klubové
dresy, hmotne nám pomohol aj pán starosta Ladislav Balódi, z tohto príspevku
sme mohli zakúpiť jednu novú prekážku,“
odpovedá na našu otázku Laco a dodáva, že
každá pomoc dobre padne, za každú podporu sú vďační a s radosťou ju príjmu. Lebo
ako občianske združenie majú zákonom
obmedzené možnosti, ale aj napriek tomu
sa snažia urobiť všetko v záujme toho, aby
každú sobotu a nedeľu od 12-tej hodiny
prebiehali tréningy na miestnom futbalovom ihrisku na patričnej úrovni. V prípade,
že je na tento termín naplánované nejaké
iné podujatie sa tréning odkladá.

Laco je aj trénerom slovenskej reprezentácie

Prestížne preteky
Záujemcovia o podrobnejšie informácie
o činnosti klubu ich nájdu na facebookovej
stránke klubu (Agility Klub ALL for DOG
Dunajská Streda). Nuž a kto by chcel vidieť
na vlastné oči aké je agility, nech smelo navštívi tréning, alebo si naživo pozrie súťaž,
lebo aj na to sa naskytne príležitosť: „Chceli
by sme v budúci rok, konkrétne 2. a 3.
mája, zorganizovať kvalifikačnú súťaž juniorov zo Slovenska, z ktorej sa najlepších
21 dostane na majstrovstvá Európy v Českej republike, ako aj 6. ročník Žitnoostrovského pohára – v termíne 12. a 13.
septembra. Bude tu prítomných zhruba
120 súťažiacich zo 4-5 krajín,“ približuje
nám najbližšie plány Laco. Ak všetko pôjde
tak ako má, tieto súťaže sa budú konať už
vo Vydranoch.
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Celkom iste si teraz mnohí
položili otázku, čo je to
vlastne „agility“.
Takže tu je odpoveď: je to
šport, pri ktorom ide
v prvom rade o spoluprácu
zvieraťa a človeka, a je otvorený pre každého psa – či sa
už jedná o čistokrvné plemená, alebo aj krížencov.
Aký by mal byť psík:
agilný, šikovný.
Stručný popis agility:
Spočiatku bola cieľom šou,
zábava pre obecenstvo, no
neskôr sa agility zmenilo na
športovú disciplínu – súťaž
sa dá porovnať napríklad
s parkúrom koní. Závodná
dráha je zostavená z 15 až 20
prekážok, ktorých poradie
a trasa sú na každom preteku
rozdielne – vytyčuje ju rozhodca. Konečný výsledok
vychádza z počtu získaných
bodov v jednotlivých kolách:
v prvom rade rozhoduje bezchybné zdolávanie prekážok,
výsledný čas je až druhoradým kritériom.
Pre ktorých psov je agility vhodné?
Pre plemená, obľubujúce
pohyb (pastierske a ovčiarske
psy, napríklad borderská
kólia, šeltia – sheltie, puli,
pumi, mudi; poľovnícke psy
ako je foxi, westie, vyžla, teriéry, maďarský chrt atď.) je
agility vynikajúcim športom,
lebo si „vybijú“ prebytočnú
energiu, zvyšuje sa ich disciplinovanosť („učenie hrou“),
ale aj rozvíja šikovnosť, zabezpečuje budovanie výborného svalstva a kondície. No
a nezanedbateľným aspektom je to, že po agility tréningu sa náš domáci miláčik
ponorí do pokojných driemot, a aj pri prechádzkach sa
s ním ľahšie nájde spoločná
reč. Veľkosť psa nie je podstatná, iba jeho temperament.

Ez történet
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K ö s z ö n e t !

A Hodosi Futball Klub ezúton is szeretne köszönetet mondani azoknak, akik

az egész évben támogatták a szervezetet, azoknak, akik megtisztelték

a mérkőzéseket jelenlétükkel és nem utolsó sorban azoknak is, akik

anyagi támogatása nélkül a hodosi foci nem tartana ott, ahol most tart.
Reméljük, a hodosiak futball iránti lelkesedés ezután sem lankad,

és a tavaszi idényben újult erővel folytathatják a játékot és a szurkolást.

A vezetőség

Megérkezett a Rákóczi
Szövetség támogatása
Mint ahogy minden évben, idén is
megérkezett a Rákóczi Szövetség
támogatása a helyi magyar alapiskolába. November 6-án Bajnóczi
Gábor a szövetség munkatársa, illetve Ibolya Olivér a Dunaszerdahely és Vidéke Célalap vezetője
adták át az ösztöndíjakat a magyar
elsősöknek, amely minden évben
10 ezer forintot jelent. Ezzel is ösztönözni akarják a magyar szülőket
arra, hogy gyermekeiket magyar iskolába írassák, hogy azok az anyanyelvükön sajátítsák el a tudást.

Vöröskeresztes segítség

Archív felvétel

December közepén a Szlovák Vöröskereszt helyi alapszervezete támogatással fordult
a község oktatási intézményei felé. A magyar és a szlovák alapiskolának, illetve az
óvodának is 40 euró értékben ajánlottak fel oktatási segédeszközöket. Ez az adomány is hozzájárul a gyerekek színvonalas oktatásához, játékos tanulásához.

A Csallóköz lenyomatai Hodosban
December 10-én rendhagyó könyvbemutatót tartottak a helyi kultúrházban este hat órakor. Lelkes
Vince Csallóközi lenyomatok című kiadványát Nagy
Attila helytörténész mutatta be és méltatta a megjelenteknek. A régi újságokból szemezgető kiadvány
több mint 780 személynevet és közel nyolcvan szócikket tartalmaz, mely feleleveníti és közelebb hozza
az emberekhez a Csallóköz egy évszázados történelmét és az azt alakító személyiségeket. Az esten közel
tizenöten jelentek meg, akik a bemutató hivatalos
része után beszélgetésbe elegyedtek az előadókkal és
régi történetek mesélésével szórakoztatták egymást.
Akit érdekel a kiadvány, az ujsag.hodos@gmail.com
email-címen megrendelheti.
Lelkes Vince és Nagy Attila a bemutató közben
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