Hamarosan itt a Lakoma

Hamarosan itt az ideje a község legnagyobb rendezvényének, a Nemeshodosi Nagy Lakomának, ami augusztus
8-án a helyi futballpályán zajlik majd.
Aki eddig járt már ott, biztosan tudja
mire számíthat, de a szervezők állítják, még annál is jobb lesz. Úgyhogy
mindenki készüljön fel a hangulatra.
Ahogy azt már megszokhattuk, a kora
reggeli órákban kezdődik a mulatozás,
disznóöléssel veszi kezdetét a nagy kajálás. Lesz minden, ami szem s szájnak ingere, mindenki megtalálja a magának
valót. Aki délután kettőig érkezik, annak
arra az időre nem kell belépőt váltania,
ám kettő után két eurós jeggyel léphetnek csak a lakoma helyszínére. Ám ez a
két eurós beugró nem lesz viszonzatlan,
hiszen aki azt megveszi, mind sorsoláson

szerepel majd. Persze ha valaki szeretne,
napközben vásárolhat még tombolajegyeket és ha szerencséje van, akár a Fiat
500-as személyautót is megnyerheti.
De akadnak még itt egyéb ajándékok,
akár televíziót is nyerhetnek a szerencsések. Természetesen ahogy eddig is, a hodosiaknak és a gyerekeknek ingyenes a
belépés.
A kisvonat is közlekedik majd, sőt,
kettő kisvonat jár majd Dunaszerdahely
és Hodos között, hogy aki szeretne,
minél gyorsabban kijuthasson a Lakomára. Ahogy azt már az elmúlt években
is megszokhattuk, lesz kispályás focitorna, versenyfutás és egyéb programon
kívüli tevékenységek, melyekbe bárki
benevezhet, aki csak szeretne. A mozgás
után pedig egy jót ehet, ha megéhezett.
De ihat is, hiszen borból is lesz választék

szép számmal, ugyanis itt lesznek: Masaryk Alojz ‒ Szakolca, Bartal családi
pinczészet ‒ Somorja, Sanvin ‒ Ekecs,
Pannon Food ‒ Gány, Tászli János ‒ Nemeshodos, Štefan Krasňansky ‒ Nagypaka, valamint a pálinkások Szicsek ‒
Tiszaföldvár, Márkházi ‒ Márkháza és
Sigetköz ‒ Dunakiliti. Úgyhogy itt száj
nem marad szárazon. Ám aki sem a
bort, sem pedig a pálinkát nem szereti,
annak a Sörkertben akad némi ital,
ugyanis a Staropramen sörgyár minden
termékével kivonul, úgyhogy abból is
lehet válogatni bátran.
Egy szó mint száz, aki az idei Lakomát
kihagyja, minden bizonnyal egy hatalmas élménytől fosztja meg magát és természetesen az ízlelőbimbóit is.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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30 ezer euróba is kerülhet az illegális építkezés
POZSONY – Akik az új építési törvény
jövő év júliusára tervezett hatályba lépését követően építik fel feketén, vagyis
engedélyek nélkül az ingatlanjukat,
azoknak ezt le kell majd bontaniuk, az
utólagos engedélyezésre ugyanis már
nem lesz lehetőség – nyilatkozta a napokban František Palko a közlekedési
és építésügyi tárca államtitkára.
A kormány által elfogadott törvényjavaslattal kapcsolatban az elmúlt napokban
szerinte rengeteg téves információ jelent
meg a sajtóban. Palko szerint nem igaz,
hogy a 2016 júliusa után feketén épülő
ingatlanokra is el lehet majd utólagosan
intézni a szükséges engedélyeket. „Aki engedély nélkül épít házat, annak azt le kell
majd bontania” – állítja Palko. Akiknek
azonban még a törvény hatályba lépése

Tisztelt hodosiak,
segíteni szeretnénk!
Újságunk előző számaiban folyamatosan
tájékoztattuk Önöket azokról a lépésekről,
melyek az engedély nélküli épületekkel
kapcsolatban községünk önkormány- zatának döntései alapján történtek meg. Ez-

Községünkben június elseje óta többen is igénybe vették a községi hivatal
azon szolgáltatását, hogy segítenek elrendezni a fekete építkezéseket.
Eddig több mint negyvenen közel 50
illegális épületet legalizáltattak a falu
területén. Egri Edina a községi hivatal
épületében, a könyvtárban ezentúl is
minden hétfőn és kedden napközben
várja az érdeklődőket, akik legalizálnák fekete épületeiket.

előtt sikerül feketén felépíteniük az ingatlanjukat, azoknak három évük marad
arra, hogy kérvényezzék a legalizálásukat.
Vagyis, akik korábban felhúzták a házat,
ám ehhez nem voltak meg a szükséges engedélyeik, azoknak 2019. június 30-ig
adtak időt a kérvény benyújtására. Ha ezt
elmulasztják, nekik is le kell majd bontaniuk az ingatlant. Palko szerint az építésügyi hivatalok saját hatáskörben 2024.
június 30-ig dönthetnek az utólagos engedélyezésről. Az építésügyi tárca Palko
szerint eredetileg csak egyéves átmeneti
időszakot javasolt a legalizálás igénylésére,
később azonban belátták, hogy az építésügyi hivatalok jelenlegi munkatempója
mellett ez túl rövid idő az engedélyek elintézésére. Hogy hány feketén épült ház
van az országban, azt a tárca sem tudja
pontosan, becslések szerint azonban a szá-

muk akár több tízezer is lehet. Rossz hír
a feketén építkezőknek, hogy a büntetést
azok sem kerülhetik el, akiknek utólag legalizálják az ingatlanjukat. Magánszemélyek 100 és 30 ezer euró közötti
büntetésre számíthatnak, vállalkozóknál
azonban elérheti akár a 150 ezer eurót is.
Akik utólag sem kapnak engedélyt az
épületre, vagy jövő július után építkeznek
feketén, azoknak az ingatlanját saját költségeikre kell lebontaniuk. Ha ezt a megszabott időben nem teszik meg, az
építésügyi felügyelet végrehajtót küldhet
a nyakukra. Szélsőséges esetben akár kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztére is
számíthat az, aki figyelmen kívül hagyja
a hivatali felszólítást.

úton tudatjuk, hogy a szolgáltatásnyújtás
2015. június 1-től kezdetét vette.
A községi hivatal épületében, a könyvtár
helyiségében (földszint), minden héten
a következő ügyfélfogadási időben:
hétfő ‒ 8:00-12:00 és 13:00-16:00
kedd ‒ 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Egri Edina ügyintéző és Bc. Kiss Dávid
építészeti szakember várja Önöket, hogy
segítséget nyújtsanak az épületek engedélyeztetésénél.

300 m2 közötti, ill. 300 m2-től nagyobb,
hogy a magassága meghaladja-e az 5 m-t,
valamint a mélysége a 3 m-t.
A fent említett információk alapján az
ügyintéző kitölti a szükséges kérvényeket
és tájékoztatást nyújt a további folyamatról, melynek elvégzése az ügyintéző és az
építészeti szakember feladatköre.
Végezetül szeretnénk ezúton is tisztelettel megkérni Önöket arra, hogy legyenek
partnereink ebben a kezdemé- nyezésben,
használják ki a segítségnyújtást és kérjük
lássák meg a benne rejlő segítő- és jószándékot annak érdekében, hogy a későbbiekben, az új építési és tervezési törvény
érvénybe lépése után Hodos község, mint
építkezési hivatal, ne legyen ráutalva büntetések kiszabására.

Mi kell az engedélyeztetési folyamat elindításához?
• személyazonossági igazolvány;
• a parcella száma, amelyen az építmény
áll;
• az építmény hozzávetőleges méretei,
úgymint alapterülete, magassága ill. mélysége – fontos információ, hogy az épület
alapterülete 25m2-től kisebb, ill. 25m2-

Egri Edina segít az illegális épületek legalizálásában

(mi, SITA)
Forrás: Új Szó, 2015. június 6.

Naša obec od prvého júna ponúka do
pozornosti novú službu, ktorá nie je
bežnou, ale o to osožnejšou pre obyvateľov – pomoc pri legalizácii „čiernych stavieb“. Doteraz si viac ako
štyridsiati nechali zlegalizovať takmer
50 nelegálne postavených stavieb na
území obce. Edina Egri v knižnici,
nachádzajúcej sa v budove obecného
úradu, naďalej počas úradných hodín
v pondelok a utorok očakáva záujemcov, ktorí majú záujem zlegalizovať si
stavby, ktoré neboli vybudované v súlade so zákonnými predpismi.
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Játszóterekkel bővült Hodos
Július közepén adták át hivatalosan az új lakónegyedben a
község új játszóterét. A Kereksási dűlőben ezután a kisgyermekes szülőknek új gyülekezőhelyük lehet. Mivel a negyedben nagyon sok a fiatal
szülő, sok a kisgyerek, ezért is
határozott úgy a község vezetése, hogy kialakítják a játszóparkot. „A közelmúltban
prioritást élvező családi fészkek kialakítása után, most a
község vezetői próbálják a lakóházak környezetét és a
lakók életterét is barátságosabbá tenni. Ez a játszótér

A kereksási játszótér átadóján

zanak rá és tartsák rendben” ‒
mondta Balódi László a község polgármestere a játszótér
átadóján. Hozzátette, hogy

A község központjában is játszhatnak már a gyerekek

igaz, hogy a falué, de ugyanúgy az önöké is, ezért kérem
mindannyiukat, hogy vigyáz-

amint anyagi forrásaik engedik, tovább bővítik majd a játszóteret, hogy még több

lehetősége legyen a gyerekeknek a játékra. Elmondta továbbá azt is, hogy a község
központjában a Vöröskereszt
helyi tagjainak hathatós támogatásával készült el egy újabb
játszótér, melynek létrehozását
helyi és külhoni vállalkozók is
támogatták. Magánszemélyek
és a Szabadidőközpont aktivistái szintén beszálltak a kialakításba, mindenki úgy
segített, ahogy tudott, volt aki
két keze munkájával. „A későbbiekben folytatjuk majd a
játszópark bővítését, ahogy azt
pénzügyi lehetőségeink meg-

engedik, hogy minél több lehetőségük legyen a lako- soknak annak kihasználására. Az
eddigi visszajelzések pozitívak,
igaz a játszótér még csak úgy
nevezett próbaüzemmódban
működik, hivatalos átadásra a
közeljövőben kerül majd sor”
‒ mondta a Vöröskereszt helyi
szervezetének
elnöknője,
Klempa Katalin. Bíznak
benne, hogy mindenki, aki
oda megy játszani, a sajátjának
tekinti majd a játszóteret. Ez
eddig is bevált, hiszen az oda
kivitt játékok nem tűnnek el,
sőt, egyre csak gyarapodnak.
Ám ez még nem a történet
vége, ugyanis a helyi óvodakertben is hamarosan kialakításra kerül egy korszerű
játszótér, ugyanis az óvoda a
Raifessen bank pályázatán
pénzt nyert annak kialakítására. Így községünkben hamarosan három modern játszótér
is működik majd. A felállított
játékok korszerű és környezetbarát anyagokból készültek és
teljesen biztonságosak.

Már néhány éve tart községünk és a vajdasági Bácsfeketehegy
közti baráti kapcsolat. Minden évben ellátogat hozzánk a képviseletük, leginkább a Hodosi Lakomára. Ők is rendszeresen meghívnak bennünket községük rendezvényeire, de ezidáig különböző okok miatt nem sikerült a község képviseletében senkinek elmennie. Ám ez év június 13-án és 14-én a falut képviselve
baráti és szakmai látogatást tettek Bácsfeketehegy községében Posztos Mónika és Szabó Hajnalka képviselő-asszonyaink. A falunapon való részvétel mellett szakmai megbeszélésre is sor került a találkozón, mely csak elmélyítette a két község kapcsolatát.

Képviselőhölgyeink Szerbiában jártak

Naše poslankyne navštívili Srbsko
Priateľské vzťahy medzi našou obcou a usadlosťou Bácsfeketehegy
(v srbčine Feketič) vo Vojvodine trvajú už viacero rokov. Každoročne nás navštívia ich zástupcovia, najčastejšie počas „Vydranskej
hostiny“. Aj oni nás pravidelne pozývajú na podujatia organizované ich obcou, no doteraz sa – z rozličných dôvodov – žiadnemu
zástupcovi Vydrán nepodarilo zúčastniť sa na týchto akciách.
Avšak v tomto roku, 13. a 14. júna, našu obec pri priateľskej, a
zároveň aj odbornej návšteve nás v Bácsfeketehegyi reprezentovali
panie poslankyne, Monika Postos a Hajnalka Szabó.
Popri účasti na podujatí typu nášho „Dňa obce“ prišlo na stretnutí aj k rozhovorom o odborných otázkach, ktoré môžu vzťahy Balról jobbra: Szabó Klaudia, Szabó Hajnalka és Posztós Mómedzi dvoma spriatelenými obcami len prehĺbiť.
nika képviselők, Bojtos Béla Bácsfeketehegy polgármestere és
Győri Babi
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Bomlasztják a vadásztársaságot
Minden tíz évben a vadászszervezetek
meg kell, hogy újítsák a szerződéseket
a kataszterben lévő földek tulajdonosaival a használati jogot illetően. Erre
Hodosban a jövő évben kerülhet sor,
ám néhányan ezt bojkottálni akarják.
A jelenlegi szervezet egyes tagjai aláírásokat gyűjtenek a földtulajdonosoktól, hogy nekik adják a használati
jogot. Ez azonban teljes mértékben
etikátlan tevékenység.
Egy községben bármennyi vadászszervezet működhet, abban az esetben, ha
nagy a vadászterület, ugyanis egy szervezet minimálisan 1000 hektárnyi területet kell, hogy használjon. A vadászterület
határai nem minden esetben kizárólag
csak egy település határaira korlátozódnak. Tehát amennyiben jogilag az összefüggő terület tisztázott több falu
kataszteréből is származhat terület, amit
az adott vadásztársaság kezel. A vadászterület határait az erdészeti hivatal
hagyja jóvá. Ezt kiegészíteni, módosítani, megszüntetni, kérelem alapján
szintén a hivatal hatáskörébe tartozik,
természetesen a törvény által meghatározott keretek között. A jelenleg is működő Hodosi Vadásztársaság vadászterülete (annak határai) 1996-ban került
elfogadásra, melyet 2006-ban változatlanul meghosszabbítottak, és erre kerülne sor 2016-ban is, amit a jelenlegi
szervezet meg is hosszabbítana. Ezért
sem szabadna más szervezetnek a jelenlegi vadsztársaság nevében aláírásokat
gyűjteni a földtulajdonosoktól. „Ez nem
hogy erkölcstelen, de jogellenes is,

ugyanis a társaság nevében kizárólag
annak elnöke és a titkár járhat el.
Ez benne van a Szlovák Vadászszövetség
alapszabályzatában is, ami alapján a mi
alapszabályzatunk is íródott” ‒ mondja
Csiba Mátyás a szervezet titkára. Arra
szeretnék felhívni a környékbeli földtulajdonosok figyelmét, hogy ha nem
Szabó Lajos, a társaság elnöke, vagy
Csiba Mátyás, a titkár jelentkezik náluk
a vadásztársaság nevében, ne írjanak alá
semmilyen nyomtatványt. „Sajnos azok
az emberek csinálják ezt, akik nem respektálják a szervezet alapszabályát és
ezzel a rendjét, önhatalmúan rendelkeznek” ‒ magyarázza Varga Lajos hodosi
vadászgazda. Mint mondják, az ilyen tevékenységért az alapszabály alapján
azonnali hatállyal kizárhatóak ezek az
emberek. „Mi arra törekszünk, hogy itt
Hodosban egy szép vadászterületet alakítsunk ki, hogy ne csak mi, de az utódaink is használhassák. Ugyanis a
vadászat nem arról szól, hogy csak lőjük
a vadat, azt fel is kell nevelni, foglalkozni
kell vele. Egyesek azonban ezzel sincse-

nek tisztában” ‒ ecseteli Kiss Zoltán, a
szervezet tagja.
A Hodosi Vadászszervezetnek jelenleg
26 tagja van, akik közül néhányan belülről bomlasztják azt, a vezetés ezért is
szeretne tenni valamit ellene. „A földtulajdonosokat szeretnénk tájékoztatni
arról, hogy egy ilyen magánakció van folyamatban és ne írják alá azt a nyomtatványt, amit nem a szervezet jogi
képviselői visznek el hozzájuk, illetve
azok, akik már ezt megtették, jelentkezzenek nálunk. Ugyanis nem visszafordíthatatlan a dolog, mert csak egy
meghatalmazást írt alá, ez pedig orvosolható” ‒ magyarázza Csiba Mátyás.
Azt mondják, egy szép vadászterületet
akarnak Hodosban a hodosiaknak. Nem
is máshol, ugyanis itt vannak otthon, s
igaz, néhá máshova is elmennek vadászni, de mégis ez az ő területük. Ha
egyszer a gyerekeink, vagy az unokáink
kimennek a hodosi határba, akkor a szépet lássák, ne a szemetet és a pusztaságot.

Szép vadászterületet Hodosban a hodosiaknak

Minden eshetőségre felkészülve
A Vöröskereszt helyi szervezete július elsején a Vöröskereszt Járási
székhelyén szervezett képzést a községi tanítók számára. Az iskolázáson összesen 10-en vettek részt, akik megtanulták, hogyan
kell reagálni az esetleges baleseteknél. „A mi gyerekeinkről van
szó, tehát szeretnénk, ha biztonságban lennének. Reméljük soha
nem lesz szükség arra, hogy a pedagógusok használják azokat a
tapasztalatokat, melyeket a képzésen megtanultak, de legalább
tudják mit kell tenni, ha valami történik” ‒ mondta Klempa
Katalin a helyi VK elnöknője.
A szeminárium költségeit a Vöröskereszt helyi szervezete állta.
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Meghódították Erdélyt is
Persze nem szó szerint értendő a meghódítás, nem katonai jellegű a dolog,
inkább kulturális. A Megmaradásunkért Kultúrcsoport ugyanis az utóbbi
hetekben az erdélyi baráti községekben is fellépett.
Még június utolsó szombatján Jákóhodosban egy Családi Nap keretein belül
mutatták be a műsorukat. A község nagyon messze van, így az utazás is nagyon
megterhelő volt számukra, ám a közönség szeretete és tapsa mindenért kárpótolta a csoportot. „Jákóhodosban az
iskola emeleti részén voltunk elszállásolva, ahol mindenünk megvolt. A fellépésünk sokakat meghatott, és amikor
lejöttünk a pódiumról, odajött hozzám
egy öreg bácsi, aki elmondta, hogy rég
nem sírt már, de a fellépésünk nagyon
meghatotta” – emlékezik vissza Csepi
György kórusvezető. Miután hazaérkeztek Erdélyből, pár nappal később érke-

A jákóhodosi fellépésen

A székelyhodosi fellépésre igyekezvén

zett egy telefon, hogy nagyon szívesen
látnák őket egy székelyhodosi fellépésen
a következő hétvégén. „A székelyhodosi
fellépésről nem is volt szó, csak egy héttel előtte jelezték, hogy egy új főteret
avatnak Szent Mihály szobrával és oda
szeretnének meghívni bennünket egy
műsorral. Ez volt kedden, meg kellett
kérdezni a tagokat és 23 tagunk közül
ketten családi okok miatt nem tudtak eljönni velünk, de a többiek szívesen vállalták a fellépést. Még előtte találtunk
egy nagyon szép székely dalt, a Sólyom
a Hargitán címűt, amit meg is tanultunk a kórussal. Ez egy nagyon igényes
dal, amit meglepetésként vittünk s mindenkinek nagyon tetszett” – meséli
Csepi. Az ottani emberek igaz, egyszerű
népek, de a szívüket, lelküket kiteszik
azért, hogy jól érezze magát a vendég
náluk. „Hajnali négykor indultunk és fél
ötkor voltunk ott. Szállást biztosítottak
nekünk, ételt, semmiben nem szenved-

tünk hiányt. Nagyon vendégszerető
népek azok ott. Velünk volt a falu küldöttsége is, Posztós Mónika, Kálmán
Katalin és iabb Győri Béla képviselők”
– mondja Csepi György. A hosszú, 12
órás út szintén megterhelő volt fiatalnak
és idősnek egyaránt, de hatalmas élményekkel tértek haza az útról. Ám a következő fellépésre nem is kellett sokat
várniuk, ugyanis július 12-én Gyulakeszin, Tapolca mellett járt a csoport, ahol
egy történelmi hagyományőrző társaság
meghívására érkeztek. „Felfedeztek bennünket már a határon túl is, de nagyon
sok fellépést el kell utasítanunk. Az a
probléma, hogy az utóbbi hetekben
szinte minden hétvégén fellépésünk volt,
csütörtökönként pedig próbálunk.
A tagjainknak pedig magánélete is van,
tehát nem vehetjük el tőlük a szabadidőt, de mindezek ellenére is megpróbálunk eleget tenni a legtöbb meghívásnak” – magyarázza a kórusvezető. Munkájukat két önzetlen zenész és hangosító
segíti, mint Horváth Mihály zenész és
Madari Ernő zongorista.
Ha valahova meghívják a csoportot, a
buszt minden esetben a meghívó fél fizeti számukra, ami nagy segítség. Ha a
testvérközségekbe mennek fellépni, azt
az útiköltséget pedig Hodos község állja,
ám az ottani étkezést és a szállást már a
meghívó fél. Így teljes szívvel tudnak a
fellépésekre koncentrálni, melyekből
egyre több van már és a felkérések egyre
csak érkeznek.

Varga Ildikó felvételei

Nemeshodo si N a gy L a k om a
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„ASSZONYNÉP ÉS FÉRFINÉP, IFJAK, VÉNEK
SPORT PROGRAMOK
VERSENYFUTÁS

Ne üljetek otthon az alfeleteken, gyertek ki a lakomára futólépésben. Ha már egyszer kint van kended,
megmozgathatod, hogy ne legyen rossz kedved.

Futóversenyünkön részt vehetsz, míg nem az asz-

szony hajt férfinépség, addig jót nevethetsz. Apraja-

nagyja se várjon a csodára, a maratont le nem futja

helyettetek senki sem hiába. Megszámoznak bennetek, hogy az első három befutónak járó díjakat el-

tehedd. Lesz ám többfajta távolság, ám egyik sincs

olyan messze, mint Ipolyság. Lakomáról starto-

focis bőrcsukátokat! Nem kispályás csapatok, kis-

pályákon bizonyíthattok! Kétszer húsz perc áll ren-

delkezésetekre, hogy elnyerjétek tisztes kupánkat,
amely mellé majd fővehedd legszebb gúnyádat. Je-

lezzétek szándékotok, minél előbb összeálljatok!

Fitos Marikát keressétek (0917 175 910), a nevezési

díjat időben befizessétek. Nem olyan sok az szemé-

lyesen, 5 tallér (€) önkéntesen. Kaptok érte ételt s
italt, addig küzdjetek míg valamelyiktek csapata

nyerésig nem rugdalt. Tíz fős brigádot alkossatok,
szorílunk, hogy el ne bukjátok!

Vé g t a g -m o z g a t á s

lunk, tökmagokat is vállalunk. A befutó cél is a la-

Reggeli mozgás is garantálva, csodálható az aerobik

asszonynak szép a szeme színe. Nála jelentkezzetek

Nagyszínpad előtt liheghettek, míg a mozgástól ki

nen.

sem lesz rest a műsor, megmozgatós Piloxingra

F O TB A L L KU PA

ban, Chuck Norrist is lenyűgözi a harci helyváltoz-

koma helyszíne, Tímea tündérlány szervező-

ám minden, személyesen reggel nyolckor a helyszí-

Ezévbe a bőrike hajszolóinak ismét kedvére járunk,
s tíz amatőr labdahajcsár csapatot indítunk.

Győzzenek a legjobbak, fényesítsétek ki a legszebb

csípőforgató praktikája – megkeverve, jól felrázva.

nem fekszetek. Férfinépet is várjuk, biza! Utánuk

Érsek Mónikával kerül sor. Szintén zenész a mozgás-

tatásban. Itt is lesznek alakhoz simuló gúnyás

leányzók, vitézek gyertek és ne legyetek mélázók! Kis
lurkók is jöhetnek, a mozgás után jót is ehetnek.

Nemeshodo si N ag y L ak om a
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K S A TÖBBI APRAJA-NAGYJA, FIGYELEM!”
Közhírré tétetik, hogy kisasszony havánok második hétvégéjén, jelesül szombaton, annak
rendje és módja szerint kezdetét veszi a NEMESHODOSI NAGY LAKOMA a falu majdnem
közepin, amely másnap pirkadatkor ír víget.
08:00
08:50
09:30

Egy kis mozgás mindenkinek kell – aerobic

Halász Deniszával

Piloxing Érsek Mónikával és Czucz Etkával
Győri Vörös Árpád és cigányzenekara

10:40

Lendvai Beuska és zenekara

12:00

Jó ebédhez szól a nóta – Gypsi Virtuoso, Dóka

11:00

12:00
13:40

Lovasbemutató Rőth Imrével
Zsuzsa és Bősi Szabó László

Kuttyomfitty Társulat a gyerekzónában
Kis Megyer és Csilizke Gyermek Néptáncegyüttes

14:15

Margaréta Népdalkör

14:45

Bősi Tánc- és Tornastúdió

14:30
15:10

Balódi László polgármester megnyitó beszéde

Pláňava – jellegzetes szlovák népzene Szakolcáról

15:40

A – Lista zenekar

16:50

Megmaradásunkkért

16:10

17:10
18:00
19:30
20:30
22:00

Valaskó Feri
Énekkar

Megyer Táncegyüttes

V Band – Vadkerti Imre

Kmeťo Band

Republic
Fortuna 2008, zenekarszünet-

ben oldies disco Ollé Lajossal

Hírek
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Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2015. 06. 29-én megtartott
7. ülésének programja

Program 7. zasadnutia OcZ, konaného dňa
29. 06. 2015

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetésének jóváhagyása
6. Hodos község 2014. évi zárszámadása, valamint a 2014.
évi költségvetési gazdálkodás
• Éves jelentés
• A község főellenőrének álláspontja a 2014. évi zárszámadáshoz
7. A községi bérházak lakásainak átalakítására irányuló kérelmek jóváhagyása
• A községi bérházak lakóinak kérelme külső ablak redőnyök
felszerelésére
8. Tóth Gabriel, lakhely Kürt (Strekov) kérelme bérleti szerződés megkötésére a Hodos község tulajdonában lévő „C”
parcellákra: 3001, 3002, 3004
9. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Hodos község 2015. évi költségvetésének módosítása ‒
javaslat
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Odsúhlasenie faktúr
6. Záverečný účet obce Vydrany a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014:
• výročná správa;
• stanovisko hlavného kontrolóra obce Vydrany k záverečnému účtu obce za rok 2014
7. Schvaľovanie žiadostí o úpravy bytov v NBD,
• žiadosti obyvateľov NBD o povolenie namontovania vonkajších žalúzií
8. Žiadosť Gabriela Tótha, bytom Strekov, o uzatvorenie nájomnej zmluvy
na parc. č. „C“ 3001, 3002 a 3004 vo výlučnom vlastníctve
obce Vydrany
9. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015
13. Záver

ANYAKÖNYVI HÍREK
SPRÁVY Z MATRIKY
Jún 2015. június
ÚJSZÜLÖTTEK • NARODIL SA:
• Dékány Réka
• Florian Bence
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• id. Balódi László (71)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich
blízkych.

HÁZASSÁGKÖTÉS
UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Fejza Arsim (Macedónia) és Kardosová Diana
(Hodos)
• Varga Tibor (Lég) és Májovská Renáta (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Küldjön hírt vagy fényképet, akár régi fotót a község életéből:
u js a g . h o do s@ gm ail .c om

Interjú - Grafológia

Július

Hodosi maradtam XXVI.
Lelkes Zuzka, vagy ahogy a hodosiak
ismerik, Kasan Zuzka 2008-ben Pozsonyban kezdett egyetemre járni és
már akkor nagyon ritkán járt haza.
Később, 2011-ben férjhez ment és
Dunaszerdahelyre költözött. Férjével
és két kisfiával, Lacikával és Danival
jelenleg is ott élnek.
Milyen gyakran látogatsz vissza a szülőfaludba, Hodosba?
• Hetente legalább kétszer, háromszor
is hazajárunk, nagyon sokat vagyunk
Hodosban. Édesapám is sokat van nálunk, rengetegszer jön be hozzánk és az
unokáival játszik, foglakozik velük.
Mivel édesanyám dolgozik, neki kevesebb ideje van erre, de vele is sokat találkozunk, ha hazamegyünk.
Mennyit fejlődött a község, hogy
látod a változásokat?

9
bérlakások, mert sokan nem engedhetik
meg maguknak a családi házat, így viszont nem kell városra költözniük az
embereknek.
Rendezvényekre kijártok a faluba?
• Most már nem nagyon, mert például
az anyák napja és hasonló rendezvények
a városba kötnek, de a Lakomára kijárunk minden évben. Idén fel is lépünk
ott.

Zuzka nagyobbik fiával, Lacikával

Hogyan gondolsz vissza például az iskolás éveidre Hodosban?
• Nagyon szerettem oda járni, meg óvodába is. Olyan jó volt ott, hogy magyar
és szlovák iskolások együtt játszottunk
iskola után, pici suliban. Az udvaron
pontosan emlékszem melyik fa hol állt
és melyikre másztunk fel.

• Szerintem jó irányba fejlődik a község,
fiatal családoknak ideális a környezet.
Sokszor eszembe jut, hogy talán jó lett
volna falun maradni, de mégis úgy határozok végül, hogy most már Dunaszerdahely az otthonunk. Jók ott azok a

A rovat címe hodosi maradtam. Egyetértesz ezzel?
• Nem mondom, hogy szerdahelyi vagyok, mindenkinek azt mondom, hogy
én hodosi vagyok.

A grafológiáról mindenkinek
PÁ LYAVÁ L A S Z TÁ S G R A F O Ló G I ÁVA L

Rácz Szabina rovata

Pályaválasztás előtt álló diáklány úgy érezte, nincs tisztában
a képességeivel, lehetősé- geivel, belső tartalékaival. Nem
tudta biztosan, hogy mik az
erősségei, és hol vannak a
gyenge pontjai, így fontolóra
vette ajánlatomat és felkért,
hogy elemezzem kézírását.
A gondolkodásmód jellegzetessége
A kézírás készítőjének gondolkodási tempója gyors, információkra nyitott, könnyen sajátít
el új ismereteket, jó helyzetfelismerő, megfelelő lényeglátási
képessége révén gyorsan észreveszi az összefüggéseket.

Érdeklődési irányultsága
A duktor (a levél írója) érdelődése a humán területre terjed
ki elsősorban. A természet és
a sport iránti szeretete a domináns alsó zónákban mutatkozik meg.
Energizáltság
Az írás egy szilárd egyénre utal,
aki terhelhető és megbízhatóan
teljesíti feladatait. Pozitiv tagja
lehet egy csapatnak, lehet,
hogy kezdetben csekély lelkesedést mutat, de később egyre
jobban elmerül a feladatban.
Fejlett fizikai képességgel bír.
Feladatvégzés jellemzői
Munkájának nagy figyelmet
szentel, amit nagy odaadással
végez. Szorgalmas, a rá bízott
feladatot szereti befejezni, de
nem szeretne többet vállalni,
mint amennyit biztosan el tud
érni. Csak ismert és kipróbált

eleméletek keretén belül szeret
dolgozni. Jó a koncentráló képessége, gondos, és kitartó és
takarékos személy.
Közösséghez való viszony
Fontos számára a család, a neveltetés, igényli az állandó és
szoros kapcsolatot. Szeretné
érezni mások rokonszenvét,
társaságát, de mivelhogy beilleszkedési problémái vannak,
nehezen oldódik fel. Stabil
kapcsolatait segítőkész empátiával, együttműködéssel igyekszik
megőrizni.
Kommunikáció készsége megfelelő, teret ad mások véleményének is. A konfliktus
helyzeteket inkább elkerüli.
Önmagához való viszony
A diáklány írása arra ad jelet,
hogy szeretné hangsúlyozni
személyiségét,
fontosságát,
mert önértékelési problémák-

kal küzd. Fontos számára a
külvilág véleménye, sokat ad
mások jelzésére. Személyiségét
zártság jellemzi. Megfontoltsága, óvatossága lehetetlenné
teszi, hogy közvetlen legyen,
ugyanakkor erénye a titoktartás
képessége.
Motivációk
Kitartó, mozgékony, csoportfeladatokban nagyot tud teljesíteni. Konkrét vezetési igény
nem jellemző rá. Ismeretlen
dolgokba nem mer belevágni,
egyenlőre határozatlan a jövővel szemben.
Érzelmi élet
Érzelmeit visszatartva nem
mindig közeledik nyíltan és
spontán
embertársaihoz.
A saját világában érzi jól magát.
Néha labilis a hangulata, személyiségét kedélyhullámzás jellemzi.
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A hodosi pingpong atyja
Fekete Pétert a fiatalabbak már nem
biztos, hogy ismerik, ugyanis 1972ben hagyta el szülőfaluját, Hodost.
Az asztalitenisszel már a középiskolában megismerkedett, majd az 1961ben tett érettségi után a katonaságnál
is pingpongozott. Mikor hazatért, kereste az embereket, a lehetőségeket,
hogy szülőfalujában megismertesse az
emberekkel, illetve fellendítse ezt a
sportágat. Ennek már 50 éve. Emlékeiről, élményeiről és a hodosi pingpong
alapításáról egy hideg ital mellett a tikkasztó melegben beszélgettünk.
Emlékszik még arra, hogy kik voltak
azok, akik elsőként játszani kezdtek
Hodosban?
— Először inkább a felnőtt korosztály
kezdett asztaliteniszezni, a gyerekek csak
később. Ilyen volt a Kiss Dezsi, vagy a Kis
Zoli, de még rajtuk kívül többen is.
Aztán jöttek a többiek, mint például az
Egri Miki, a Gálﬀy Zsiga, Rácz Lajos és
egyre többen. Volt olyan időszak is, hogy
a csapatban egyszerre öt balkezes játszott,
ami nagy szó. Egyébként az alapítók között voltak az előbb említettek is, ugyanis
lehetséges, hogy az alapötlet az enyém
volt, de mind ott voltunk a születésnél.
Hol gyakoroltak akkoriban, hol tartották az edzéseket?
— Először a kultúrházban kezdtünk gyakorolni, persze még az öreg kultúrházban, az első hivatalos mérkőzésünket egy
évvel később ugyanitt játszottuk. A hodosi kultúrház nézötere meg is telt, sokan
voltak kíváncsiak a játékra. Olyan nagy
volt az érdeklődés, hogy folyamatosan
sokan jártak később is a mérkőzésekre. A
kultúrházból később átmentünk a
klubba, ott már többen játszottak és
akkor kezdtek a Kmeť-fiúk, a Vlado és a
József, valamint Kardos Ali is. Később a
szlovák iskola osztályában gyakoroltunk.
Ott neveltem fel ezeket a nagyszerű játékosokat egy asztalon, mert akkoriban
csak arra volt lehetőségünk. Nagyon
sokat segített a Kmeť Misi bácsi is, mert
akkoriban mindenki ingyen játszott, nem
kaptak olyan támogatásokat ezek a sportszervezetek, mint manapság. Akkor én
voltam a pénzkereső egyedül, tehát én

Fekete Péternek szinte az élete a pingpong

szponzoráltam a csapatot. Ha busszal
mentünk valahova játszani, akkor azt én
fizettem. Az iskolából később átmentünk
a nagyabonyi szövetkezet telephelyére,
ahol volt egy öreg kultúrház, aztán ott
gyakoroltunk. Felújítottuk az épületet,
majd pár évig itt is játszottunk.
Hodoson kívül merre játszott még?
— Nagyrészt Hodosban ütöttem a labdát, de közben persze hívtak az egyik,
majd a másik csapathoz is. 2003-ban
Nagyabonyba hívtak, hogy segítsek,
mivel utolsó helyen álltak a bajnokságban. Két éven belül bajnokok lettek.
Közben játszottam még Bögellőn, Dióspatonyban, Királyfiakarcsán, Pozsonyban
és Dunaszerdahelyen is, ahol a mai napig
is működök.
Emlékszik olyan érdekes történetekre
a Hodosban töltött éveiből, amit szívesen megosztana velünk?
— Csallóköznádasdon játszottunk,
ahova Bősnek mentünk busszal, de ott át
kellett szállni, ami még nem is volt gond,
legalábbis odafelé. Visszafelé azonban
Bősről nem jött busz, úgyhogy bementünk a gyerekekkel a Marica vendéglőbe,
ettünk egy vacsorát és felhívtam a Misi
bácsit. El is tudtam érni őt, de nem
mondtam meg, hogy nyolcan vagyunk,
mert akkor nem jött volna el értünk, inkább azt mondtam, hogy csak négyen
várjuk. Jött is értünk, el is ijedt, mert
nem fértünk be a kocsiba annyian.
Az első néhány embert elvitte Várkonyig,
onnan visszajött értünk, minket is elvitt

Várkonyra, az első csapatot továbbvitte
Dunaszerdahelyre, majd bennünket is, és
végül még két térő után mindannyian
otthon voltunk.
Egy másik pedig, amikor a csallóközcsütörtöki kultúrházban bajnoki mérkőzést játszott a csapat. Nagyon jó
csapatunk volt, de a világítás gyenge volt,
a hálóról nem is beszélve, amit az ember,
ha egy kicsit jobban megütött, már el is
dőlt. Adogattam vissza az ellenfelemnek
a labdát, arra vártam, mikor rövidíti le,
hogy majd akkor visszaadom neki rendesen, de amikor eljött a pillanat, úgy nekifutottam az asztalnak, hogy az össze is
dőlt. Nem is tudtuk befejezni a meccset.
Nagyon sok jó élményem van Hodossal
kapcsolatban.
Mit szól a csapat mostani eredményeihez, játékához?
— Természetesen követem a csapat eredményeit, hiszen általam indult el az útján
és most mikor másodszor visszamentem
’81-ben, akkor még egy darabig én vezettem őket, majd átvette a Kmeť Józsi és
természetesen a Vlado is nagyon sokat
tett a csapatért. Azt pedig, amit a csapat
máig elért, az nagy részben mind a Józsefnek köszönhető és természetesen a Kardos Alinak. Ezért a Józsefet tisztelem
azért, amit az asztalra letett. Ez egy nagyon kemény munka, ami egy nagyon
hosszú munkafolyamatnak az eredménye. Ilyen, hogy egy ilyen kis falu nyerje
meg az országos bajnokságot! Ezért is hatalmas dolog és példaértékű.
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Milyen volt az 5. ligás tanulópénz?
Mögöttünk van az első
5. ligás évadunk és napokon belül kezdődik az új
idény. Mivel a rövid felkészülési időszakban vagyunk, utánanéztünk, hogy
is áll jelenleg a hodosi foci,
mert tudvalévő, hogy községünkben nagyon sokan
szeretik a focit és hát erőteljesen érdeklődnek a fejlemények iránt.

lom méltóan képviseltük
községünket. „Egy 30 mérkőzésből álló évad után a nyolcadik helyen végeztünk a
tabellán. Egy kis szerencsével,
ami talán a tapasztalatlanságra fogható, végezhetett
volna a csapat az első öt között is” – ecseteli Balódi
László. „Amit mindenképpen
le szeretnék szögezni, hogy az
elmúlt néhány év munkájáért

Győri Zsoltot, aki kiváló
edzői munkát végzett. Hogy
miben is látom leginkább a
saját feladatomat? Úgy gondolom, leginkább abban,
hogy olyan körülményeket
teremtsek a csapatnak, ami
belefér a község lehetőségeibe
és jó eredményekhez vezet.
Olyan körülményeket szeretnék teremteni a szurkolóknak, hogy azok büszkék

A cél az első három helyezés egyike

Újoncként nem vallottunk
szégyent az V. ligában, szerencsére semmilyen tanulópénzt
nem fizettünk és úgy gondo-

Jevgenij Papko

– járási bajnokság megnyerése és a már említett újonckénti nyolcadik hely –
maximális köszönet illeti

legyenek a csapatunkra és élvezhessék a játék gyönyöreit
minden mérkőzésen” –
mondta Balódi. Az elmúlt

Jozef Škarda

Csóka Péter

időszak legégetőbb problémája csapatunknak egy ütőképes vezetőség hiánya volt –
de csak volt. Az idény befejeztével és több focibarát
megszólíttása, illetve többrendbeli tárgyalás után elmondható, hogy a Hodosi
Futbal klub új elnöke Kohút
István. „Igaz, hogy én inkább
a pingpongban vagyok most
otthon, de 15 évet bíráskodtam a fociban kerületi szinten
és 20 évig fociztam is, tehát
egyáltalán nem idegen tőlem
ez a sportág, sőt. Segíteni biztosan tudok. Amikor elvállaltam
ezt
a
pozíciót,
megmondtam a polgármesternek is, a bajnoki címet szeretném
megszerezni
a
csapattal, ám ha az első háromban benne leszünk, már
az is egy gyönyörű eredmény
lenne” – mondja Kohút. Úgy
véli, hogy ez egy nagyon komoly csapat, akikkel a kitűzött cél elérhető.
Az új elnök elmondta, az
alelnök Jozef Škarda, Bokros
Mária a pénztáros, Jevgenyij
Papko a csapatvezető, Csóka
Péter pedig a diákcsapat edzője. „Most már minden az
interneten keresztül működik, egy úgy nevezett ISSF
rendszerben, úgyhogy ezt a
rendszert a Škarda és Csóka

Bokros Marika

Sport

12
kezelik majd, ez is az ő feladatkörük lesz” – meséli az új
sportelnök. A vezetőségbe
visszatért még Csomor Vilmos és Rácz Péter is.
Új edzője van a csapatnak,
ugyanis Győri Zsolt helyébe
Molnár Krisztián lépett, aki
B-licenciós edzői jogosítvánnyal rendelkezik, ami pozitív nála, hogy több szálon is
kötődik a faluhoz, nem csak
családi vonalon, de focizott
már a csapatban is. A hodosi
csapat mellett a DAC U-10es csapatának is egyengeti edzőként a sorsát.
Ami a csapatot illeti, a játékoskeretben is történnek vál-

2015

Molnár Krisztián a régi új edző

Őszi focimenetrend 2015/2016
1. 2015. 08. 09. — FK Jóka-FK Hodos (17.00)
2. 2015. 08. 16. — FK Hodos-Sopornya (17.00)
3. 2015. 08. 23. — Illésháza-FK Hodos (17.00)
4. 2015. 08. 30. — FK Hodos-FK DAC 1904 (17.00)
5. 2015. 09. 06. — Nádszeg-FK Hodos (16.00)
6. 2015. 09. 13. — FK Hodos-Csallóközkürt (16.00)
Zajlik a felkészülés, hamarosan itt az első mérkőzés ideje

tozások, ugyanis Cserge
Gábor elment Pozsonyeperjesre játszani. Amiről biztosan tudunk, hogy Zöld
Adrián visszatért a csapathoz,
valamint Kuki Ádám is bekerült az iúsági csapatból.
Az ukrán légiósok közül négyen folytatják a játékot. Jevgenyij Lavrinovic-nak otthon
kell maradnia, mert az utolsó
előtti mérkőzésen izomszakadást szenvedett, így nem
játszhat, míg a sérülése telje-

sen meg nem gyógyul. Dmitriy Bilyk nagy valószínű- séggel szintén távozik a
csapatból, mivel játékával felhívta magára a nagyok figyelmét és felváltva harcolnak
érte az 1. ligás DAC, a 2.
ligás Nyitra és a 3. ligás Bős
csapatai.
Egy újabb ukrán játékost
azonban ismét próbál a csapat, s ha beválik, az őszi
idényt már Hodosban kezdi.

7. 2015. 09. 20. — Jányok-FK Hodos (15.30)
8. 2015. 09. 27. — Alsószeli-FK Hodos (15.30)
9. 2015. 10. 04. — FK Hodos-Nagymagyar (14.30)
10. 2015. 10. 11. — Nagyabony-FK Hodos (14.30)
11. 2015. 10. 18. — FK Hodos-Nagyfödémes (14.00)
12. 2015. 10. 25. — Felsőszeli-FK Hodos (14.00)
13. 2015. 11. 01. — FK Hodos-Vága (13.30)
14. 2015. 11. 08. — Nyárasd-FK Hodos (13.30)
15. 2015. 11. 15. — FK Hodos-Lég (13.30)
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