A számok nEm hAzudnAk

A 2010–2016-os időszakban ugrásszerűen megnövekedett a község lakossága, ám az utolsó két évben nem történt már jelentős növekedés. Ez talán annak tudható be,
hogy utoljára 2016-ban adott át az önkormányzat bérlakásokat.
„Most kicsit megálltunk, stabilizálni kell a gyors fejlődés
által előidézett változásokat a közösség hirtelen növekedésében. Jelenleg az a legfontosabb, hogy akik az elmúlt esztendőkben költöztek a faluba, otthon érezzék magukat,
hogy kivegyék a részüket a közösség építésében, vagy csak
magukénak érezzék annak rendezvényeit, megmozdulásait”
– magyarázta Balódi László polgármester.
Az év elején a község lakosainak száma 1724 volt, ami az
előző évi statisztikai adatokhoz képest hattal kevesebb, ám
a 2007-es lakossági nyilvántartás 1440 hodosit számlált
akkor. Nyugdíjasaink és a 18 év alatti fiataljaink száma sem
változott nagyban, ez kitűnik a táblázatból is. Az óvodában
a tavalyihoz képest eggyel kevesebb diák jár, az iskoláinkba
azonban néggyel több, mint az előző évben, azaz 46.
Mivel az eltelt esztendőkben egyre több építkezési telek

talált gazdára, idén először utánanéztünk annak is, mennyi
családi ház található a faluban és mennyi volt egy évtizeddel
ezelőtt. Az említett időszakban valamivel több mint száz új
házszámot adott ki a községi hivatal, ami azt jelenti, hogy
míg 2007-ben 451 családi ház volt a faluban, 2018 kezdetén 503-at számolhatunk.
A már említett időszakban a helyi sportklubok is nagy
fejlődésnek indultak, hiszen amellett, hogy asztaliteniszezőink háromszor egymás után lettek szlovák bajnokok és
futballcsapatunk is egyre csak kapaszkodik felfelé a ranglétrán. Asztalitenisz-klubunk felnőtt csapata 2007 és 2011 között a II. ligában játszott, 2013-ban már az Extraligában
ütötték a labdát, 2016-tól pedig a Szuperligában bizonyítanak.
Labdarúgócsapatunk szintén felfelé lépked a ranglétrán,
hiszen, 2014-ig a járási első osztályban játszottak, ebben az
évben azonban felkerültek az V. ligába, ahol szintén bizonyítottak. Tavalytól ugyanis a IV. ligás csapatokkal mérkőznek meg hétről hétre. Ezek az eredmények szintén a
közösség erősödését mutatják.
(A statisztikai táblázat a 2. oldalon található)

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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ÚjAbb tükörcsErE
A tükör elsődleges feladata, hogy biztonságosabbá tegye a közlekedést az
adott útszakaszon. Szomorúnak tartjuk, hogy az utóbbi négy évben harmadik alkalommal kell lecserélnünk, mivel
valaki vagy valakik immár sportot
űznek abból, hogy a tükröt tönkre
tegye, aminek a cseréje nem kevés pénzébe kerül az önkormányzatnak. Azt a
pénzt pedig sok más fejlesztésre lehetett
volna fordítani.

közösEn kArácsonyoztAk A hodosiAk
karácsony első ünnepén a község karácsonyfájánál gyűltek össze a hodosiak mintegy 150-en, hogy közösen gyújtsanak
gyertyát. A közösségépítő összejövetelre
immár 8. alkalommal került sor a helyi szabadidő klubnál.
December 25-én koraeste a Nemeshodos központjában felállított községi karácsonyfánál és
Betlehemnél gyűltek össze a falusiak. A polgármester ünnepi beszéde után a helyi A megmaradásunkért kultúrcsoport ünnepi műsorát
hallgathatták meg a jelenlévők, majd mindenki
elhelyezhette a szeretteiért gyújtott gyertyát a
község karácsonyfája alatt. A szervezők forralt
borral és teával kedveskedtek a megjelenteknek, akik tábortűznél melegedhettek.
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ÉvEt ÉrtÉkEltEk A hodosi tűzoltók
szombat este gyűltek össze a nemeshodosi önkéntes tűzoltótestület tagjai a helyi kultúrházban, hogy
értékeljék a 2017-es esztendőt. Ezen
kívül természetesen szó esett a jövőbeli tervekről is.
A testület parancsnoka, i. Boráros
János számolt be arról, hogy az elmúlt
esztendőben a helyi lánglovagok számos
versenyen vettek részt úgy a férfi, mind
pedig a női csapatukkal. A női csapat,
mely tavaly alakult, már most szép eredményeket hozott a testületnek, ugyanis
négy versenyen vettek részt, ahonnan
két második és két első helyezést vittek
haza. Olyan csapatokat is maguk mögé
utasítottak, akik már évek óta versenyeznek. A csapatok 2017-ben közel 4000
kilométert utaztak az egyes versenyekre
az országban.
A testület három nagyobb rendezvényt szervezett, a körzeti versenyt, a
polgármesteri kupát, illetve az év végén
a tűzoltóbált. Terveik szerint ebben az
évben is igyekeznek a körzeti versenyen
kívül megvalósítani a terveiket, annak
szervezése ugyanis idén nem rájuk hárul.
Ezenkívül sor került tavaly júniusban
egy éjszakai versenyre a helyi edzőpá-

lyán, amit ebben az évben június 16-án
rendeznek.
A Nemeshodosi Önkéntes Tűzoltótestület a belügyminisztériumhoz nyújtott
be pályázatot a tűzoltógarázs kibővítésére, melynek munkálataira 30 ezer
eurót kérvényeztek. A választ november
végére várták, ám az a mai napig nem
érkezett meg. „Összesen 1100 pályázat
érkezett a minisztériumhoz és 500-at fogadtak el, amiről a pályázókat még
ebben a hónapban kiértesítik” – mondta
el az összejövetelen a járási vezetőség
tagja, Csémi Lajos. Ha a szervezet számára megítélik az egész összeget, abból

a községnek 5 ezer euró önrészt kell fizetnie, ám még ez sem lesz elég a munkálatokra. „Ha meg is érkezik a
támogatás, nagyon sok idő és társadalmi
munka kell majd a megvalósításhoz, és
természetesen számos támogató is” –
mondta Rampaskó Viktor a testület titkára.
Ebben az esztendőben még a terveik
közt szerepel, hogy felélesszék a kapcsolatot a szlovéniai testvértelepülés önkéntes tűzoltóival. Az összejövetel végén
kiosztották a rangokat és a díszokleveleket a tagoknak, melyeket a járási vezetőség is jóváhagyott.

„A Megmaradásunkért” polgári társulás, a Csemadok helyi szervezete és a Szabadidő Klub lelkes csapata
értesítik a tisztelt lakosságot, hogy ebben az évben is megrendezik a már hagyománnyá vált
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A dőrék és sőrék reggel 8 órától gyülekezzenek a Szabadidő klub előtt, ahonnan 9 órakor indulunk
a falu körbetáncolására, a tél elűzésére. Kérjük a lakosságot, hogy adományokkal várják a vidám menetet.
Elfogadunk mindenféle itókát, kolbászt, szalonnát, de még farsangi siskát, fánkot is. Aki elbújik a menet elől,
annak kapuját úgy bedrótozza a drótos tót, hogy húsvétig se nyitja ki senki. Jó szórakozást kívánnak a szervezők!
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MEGHÍVÓ
„A Megmaradásunkért” polgári társulás,
valamint a Csemadok helyi szervezete értesíti a tagságot, hogy

2018. február 3-án, szombaton délután 15 órától tartják közösen évzáró tagsági gyűlésüket.
A gyűlésre szeretettel várunk a tagságon kívül mindenkit, aki e két szervezet tagjává szeretne válni, valamint
kérjük a Csemadok tagjait, hozzák magukkal tagsági könyvüket.
Az összejövetelen rövid műsort ad a Megmaradásunkért kultúrcsoport, valamint Nagy Noémi bronzkoszorús nótaénekes.

Január
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nÉpzEnE Az iskoláinkbAn
zo škôl znEli ľudovÉ piEsnE
Zenével indult az új esztendő a
helyi alapiskolákban, ugyanis január 11-én ellátogatott hozzájuk
Sebő József és az Iú Pántlika népi
zenekar. A formáció újévi koncerttel egybekötött játszóházzal örvendeztette meg a diákokat.
A zenekar tehetséges fiatalokból
áll, akik szinte mind több hangszeren is játszanak, illetve énekelnek.
Az iskolai fellépésük három részből
állt, elsőként egyházi dalokat játszottak és énekeltek. A második felvonásban zoboraljai és csallóközi
népdalokkal szórakoztatták az iskolák diákjait, a harmadik részbe
pedig a gyerekeket is bevonták,
akiknek Sebő néhány táncmozdulatot is megtanított.
Így a magyar és a szlovák iskola
tanulói számára a január 11-i nap
teljes egészében a népzene jegyében
telt.

Nový rok v obecných školách začali piesňami. 11-teho januára zavítal k žiakom József
Sebő a jeho ľudová skupina “Iú Pántlika”. Formácia predviedla študentom hudobný
koncert spojený s bábkovým divadlom.
Hudobná skupina je zložená z talentovaných mladých ľudí, z ktorých skoro všetci
hrajú na viac ako jednom hudobnom nástroji, a taktiež spievajú.
Ich vystúpenie v našich miestnych školách pozostával z troch častí. V prvej časti
programu predniesli a zahrali náboženské piesne. V druhej časti zabávali žiakov Podkarpatskými a Žitnoostrovskými ľudovými piesňami, a nakoniec do tretej časti zahrnuli aj samotných študentov, kde ich pán Sebő naučil aj niekoľko tanečných krokov.
Takto sa 11. január pre študentov obecnej maďarskej i slovenskej školy unášal v
duchu ľudových piesní.

Az év első hónapjának utolsó napján minden hodosi tanuló megkapta a bizonyítványát, ki vidáman, ki pedig
kissé letörve vitte haza a félévi eredményeit tükröző okiratot. Akinek rosszabbak lettek a jegyei, az év végéig még
van esélye javítani azokon, akinek jó lett a félévi bizonyítványa, annak csak tartania kell a jegyeit az év végéig.

V posledný deň prvého mesiaca tohto roku, dostal každý
žiak miestnej školy svoje polročné vysvedčenie. Niektorý
radostne, iný zas menej, niesli domov dokument odzrkadľujúci ich polročné výsledky.
Tí, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť dobré výsledky, ešte
majú šancu si ich vylepšiť do konca školského roku. Tí
zas, ktorých výsledky boli radovania sa hodné, si ich
musia do konca školského roku už len udržať.
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A helyi csemadok mellett működő hodus túraklub idén is megszervezte a már hagyományos három királyok-napi
gyalogtúrát január 7-én.
Lelkes kis csapatunk a törzshelyünkről, az Állj meg vándor vendéglő elől indult és Tompota felé vette az irányt, melyen keresztül
átvágott a nagyabonyi nagyútra. Az uticél a nagyabonyi halastavak voltak, melyek mellett elhaladva a második kanális mentén
tértünk vissza a hodosi nagyútra, amelyen végiggyalogolva kellemesen elfáradva tértünk vissza a kiindulóponthoz.

spoloČnÉ viAnoČnÉ oslAvy
v prvý vianočný sviatok sa v našej obci traduje už
8. rok zhromaždenie okolo obecného vianočného
stromčeka pred voľnočasovým klubom. Aby si
mohli spoločne zapáliť vianočné sviečky, vydrančania sa zúčastnili v počte až 150 občanov.
25. decembra, podvečer, sa občania zhromaždili pri
vianočnom stromčeku a Betleheme postavenom v
srdci našej obce. Po slávnostnom prejave pána starostu
si prítomní mohli užívať slávnostný program kultúrnej
skupiny “A Megmaradásunkért.”
Po skončení programu naši občania umiestnili svoje
sviečky, zapálené na pamiatku svojich blízkych, pod
obecný stromček.
Usporiadatelia pripravili pre prítomných teplý čaj a
varené víno, a zohriať sa tiež mohli pri postavenom
ohnisku.

Január
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szociális FElAdAtok A közsÉGbEn
keszi ildikó 2011 elején munkakeresőként jutott el balódi lászló polgármesterhez, majd februárban lépett
munkába a helyi községi hivatalban,
immár nyolc éve. saját bevallása szerint
kevés tapasztalattal, de annál nagyobb
munkakedvvel vágott neki az új kihívásnak. Azóta is folyamatosan képzi
magát.
Korábban a dunaszerdahelyi Munka,
Szociális- és Családügyi Hivatalban adminisztratív munkásként dolgozott. Új
munkahelyén a kezdeti időszakban az
adókkal, hitelesítéssel foglalkozott, ami
nagy kihívás volt számára, de a segítőkész
kolléganők segítségével sikerült elsajátítania az alapokat. „A folyamatosan bővülő
munkakörömben megjelent a szociális
munka is. Ezen a téren viszonylag tapasztalatlan voltam, bár a munkahivatalban
eltöltött időszakból akadtak alapismereteim. Új munkakörömhöz az első perctől
kezdve vonzalmat éreztem, mivel saját
bőrömön tapasztaltam én is az élet nehézségeit. Tudtam, nehéz helyzetben milyen
jól jön a segítség” – meséli lelkesen Ildikó.
Idővel azonban rájött, ahhoz hogy szakszerűen tudjon segíteni másokon, továbbképzésre van szüksége. Előadásokra
járt, ahol gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek adták át a szociális
munka terén szerzett tudásukat. „Számomra egy nagyon elismert szakember és
ismerős tanácsára bejelentkeztem a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és
Szociális Munka főiskola dunaszerdahelyi
kirendeltségére távutas hallgatónak. Jelenleg a harmadik évfolyamot végzem,
amihez családom támogatása nagyban
hozzásegít” – magyarázza.
A szociális munka és a segítségnyújtás
nem egy látványos feladat, bizalmi alapokon nyugszik. A segítségnyújtás fogalma
talán már a mindennapi kis teendőnek
tűnő feladatoknál kezdődik, amit nem
mindenki tud önállóan megoldani. „Formanyomtatványok kitöltése, sok esetben
a végrehajtói eljárás lefolytatása körüli információk kikérése, kérvények megírása
munkahely keresése esetén, de akár szociális juttatások igénylése során szükséges
iratok beszerzése” – sorolja a feladatokat

Keszi Ildikó

Ildikó, majd hozzáteszi, ide tartozik még
az élelmiszercsomagok kiosztása, a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az
ebéd költségeihez szükséges hozzájárulás
adminisztratív megoldása, a gondozói
szolgálat megszervezése, vagy ha kell,
gyógyszerek házhoz szállítása. Ez sok esetben nagy segítség azoknak, akik ezeket a
mindennapinak tűnő dolgokat nem tudják segítség nélkül megoldani. Minden
eset egyedi és ezért a segítségnyújtás is változó, azaz személyre szabott.
Szociális terepmunkával a Szlovák
állam Munkaügyi minisztériuma által
kiírt pályázat alapján került kapcsolatba
a község 2014-ben és 2015-ben. A pályázat feltétele az volt, hogy a társadalomba
és a közösségbe nehezen beilleszkedő,
hátrányos helyzetű embereknek kell segítséget nyújtani. A pályázat sikeres elnyerésével három új munkahelyet tudott
kialakítani a község és a pályázat idejének
befejeztével is tovább folytatódott a
munka: Gerezdes Erika az iskolai klubban, Zsidek Adrianna az óvodában, Keszi
Ildikó pedig a községi hivatalban dolgozik továbbra is.
További nyertes pályázatnak köszönhetően immár a második időszakban tudja
működtetni a község a gondozói szolgálatot. „Először 2015-ben sikerült elnyerni
a pályázatot, akkor egy személy teljesített
szolgálatot. A következő év során már
ketten, Berecz Ingrid és Lénárth Éva segíti az ápoltak mindennapjait. Tavaly év
végén Kiss Lívia gyógyszerésznő felaján-

lása alapján bontogatja szárnyait egy újfajta segítségnyújtás a gyógyszerek házhozszállításával kapcsolatban” – mondja
Ildikó. Megemlíti, hogy a község feladata
a hátrányos helyzetű, esetenként lakhely
nélküli embertársaink elhelyezése is különböző intézményekben.
A község együttműködik élelmiszercsomagok kiosztásánál is, így több alkalommal juttatnak adományokat rászoruló
családoknak, egyedülálló embereknek.
„Tavaly karácsonykor a dunaszerdahelyi
fiori cég képviselője keresett fel bennünket, hogy minden évben kisgyermekes
családokat és egy egyedülálló személyt
ajándékoznak meg. Természetesen a felajánlást elfogadtuk, és a csomagokat közösen eljuttattuk a rászorulókhoz. Úgy
gondolom jó helyre kerültek, hiszen igyekeztünk olyan személyeket keresni, akik
bár nehéz körülmények közt élnek, de
tesznek azért, hogy előbbre jussanak. Az
év folyamán több felajánlás érkezett, például ruhanemű vagy bútor, amit úgyszintén rászoruló családok kaptak” – sorolja
Ildikó.
A jövőben természetesen folytatódik a
segítségnyújtás és a tervek közt szerepel
további pályázatok megnyerése is. Jelenleg a község a munkaügyi minisztérium
által kiírt felhívást pályázta meg, amely
tárgya egy személyautó, hogy segítse a
szociális szolgáltatások ellátását. A jövőben pedig a gondozói szolgálat tevékenységét szintén igyekeznek folytatni.
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Az ülÉs proGrAmjA

proGrAm zAsAdnutiA

Az önkormányzat 2018. 01. 22-én megtartott
1. ülésének programja

program 1. zasadnutia ocz, konaného dňa
22. 01. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Képviselő-testületi ülések időpontja a 2018-as évben –
javaslat jóváhagyása
6. A helyi Vydra Vadászszervezet tagjainak felszólalása
7. Mgr. Pohár György és Mgr. Pohár Kitty, Hodos 84, községi telek megvásárlása iránti kérelme
8. Helyi iskolák és óvoda pénzbeli támogatás iránti kérelme
a diákok jelmezbáljának megszervezéséhez
9. Kérelem árúcikk vásárlásának engedélyezésére az óvoda
mellett működő iskolai étkezde részére
10. Szeparált hulladékgyűjtéssel kapcsolatos partneri szerződés változtatása
11. Számlák jóváhagyása
12. Nemeshodosi Nagy Lakoma 2018 – kulturális fesztivál
megszervezése
13. Hodos község főellenőrének 2018-as I. félévi munkaterve
– javaslat
14. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
15. Polgármester beszámolója
• Máhr Lívia, Hodos 539 kérelme a 9-es számú bérlakás
bejárati ajtaja cseréjének jóváhagyására
16. Egyéb aktuális ügyek – vita
17. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh harmonogramu zasadnutí OcZ v roku 2018
6. Vystúpenie členov Poľovníckej organizácie Vydra vo Vydranoch
7. Žiadosť Mgr. Juraja Pohára a Mgr. Kitty Pohárovej, bytom
Vydrany 84, o odkúpenie pozemku
8. Žiadosť o finančnú podporu ZŠ, ZšVJM a MŠsVJM vo
Vydranoch na organizovanie maškarného plesu žiakov
9. Žiadosť o súhlas na nákup tovaru pre ŠJ pri MŠsVJM vo
Vydranoch
10. Zmena zmluvného partnera na zber triedeného odpadu,
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
11. Odsúhlasenie faktúr
12. Organizovanie kultúrneho festivalu – Vydranská hostina
v roku 2018
13. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2018
14. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
15. Správa starostu obce
• Žiadosť Lívii Máhrovej, bytom Vydrany 539 o súhlas na
výmenu vchodových dverí v byte č. 9
16. Rôzne – diskusia
17. Záver

• AnyAkönyvi hírEk • správy z mAtriky •
december 2017. december
ÚjszülöttEk • nArodili sA:
Elhunyt • rozlÚČili smE sA:
• Bugár Márk
• vdova/özvegy Gerda Kevická,
rodená/szül. Polivková (73)
• Pálﬀy Conor
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú
sústrasť nad stratou ich blízkych.

KEdVEs HodosiaK!
Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet és házhoz szállítom az orvosságokat
és egyéb patikában kapható készítményeket a község területén.
További információkért hívjon a 0908 13 66 20-as számon.

Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends
lekaren@sagax.sk

I n t e r j ú
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Amikor férjhez ment, nem gondolkoztak azon, hogy hodosban maradnak?
• Nem nagyon gondolkoztunk, mert
ahol annak idején az ember lakáshoz jutott, oda költözött. Akkor a faluban
nem volt olyan lehetőség, mint ma,
hogy a szülőfalunkban bérlakásba költözzünk, vagy építkezzünk.

h o d o s i m A r A d tA m 54
5 4.
szamaránszki Erzsébet, született
Gálﬀy 1992-ben költözött el hodosból, majd 1993 októberében dunaszerdahelyen kaptak lakást, ott
alapítottak családot a férjével. A lánya
25 éves, a komáromi selye jános
Egyetem végzőse, fia 24 pedig a pozsonyi műszaki Egyetem hallgatója.

ha akkor lett volna erre lehetőség,
maradtak volna?
• Biztosan. Nagyon szerettem Hodosban, mindig és a mai napig is visszamennék.

milyen gyakran jár haza?
• Minden héten minimum két alkalommal, de akár többször is meglátogatom
a szüleimet, meg a rokonokat, ugye a
bátyám is ott él.
mit szól a fejlődéshez, amin végigment a község az utóbbi években?
• Az utóbbi tíz évet, ha nézzük, akkor
nagyon sokat fejlődött a falu. Szerintem
szép, sok modernizáció van, kiépült,
rengeteg lakhatási lehetőség van fiataloknak is.
A kulturális akciókra kijárnak?
• Lakomára minden alkalommal kimegyünk, ha időm engedné, járnék én más

És lát rá lehetőséget?
• Talán már nem fogunk visszamenni,
itt alakítottuk ki az életünket Dunaszerdahelyen, a férjem idevalósi, de szerencsére Hodos nincs messze.

Szamaránszki (Gálﬀy) Erzsébet

akciókra is, de nem mindig sikerül. Azt
viszont hallom, hogy mennyi rendezvény van a faluban és szerintem ez nagyon jó.

A rovat címe, hogy „hodosi maradtam”. ön mennyire maradt hodosi?
• Ha bárki megkérdezi, én mindig azt
mondom, hogy hodosi voltam, szerdahelyi vagyok, de lélekben mindig hodosi maradok.

MilÍ Vydrančania!
Potrebujete lieky, ale neviete sa dostať do lekárne, zavolajte farmaceuta priamo domov.
Ako obyvateľka dediny rada ponúknem pomoc, donášku liekov a iných prípravkov z lekárne priamo
k Vám domov v obci Vydrany. Pre bližšie informácie volajte na čísle: 0908136620.
Lívia Kissová
www.facebook.com/lekarends
lekaren@sagax.sk

F E l h í vá s

v Ý z vA

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

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

F o n t o s
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szEpArált hullAdÉkGyűjtÉs

s E pA r o vA n i E o d pA d o v

A múlt évben életbe lépett törvény alapján is csak olyan műanyagokat gyűjtünk, amelyek felhasználható másodlagos
nyersanyagként. A nagyon szenyezett, degenerálódott (ÚV
sugárzástól megégett) műanyagok nem alkalmasak a fent
említett célra. A jövőben nem tudjuk elszállítani azokat
a zsákokat, amelyekben nem odavaló műanyag van.

Podľa zákona, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, zbierame len takých plastov, ktoré sú spôsobilé na ďalšiu recykláciu. Veľmi znečistené a degenerované (spálené UV
žiarením) plasty nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Je
ešte jeden problém, keď možno, že plasty nie sú znečistené
alebo degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú. V budúcnosti
nevieme odviezť také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty.

Gyűjtünk:
• PET üdítős, ásványvizes flakonok;
• étolajos flakonok;
• háztartási drogériás flakonok;
• fóliák, mint reklámtáskák, építkezési fólia tégláról, cserépről, kutyatápok, üdítők 6-os fóliacsomagolása;
• kertibútorok, műanyagládák – a zsák mellé helyezve;
• háztartásbeli kellékek, mint: lavórok, kádak, kannák,
kaniszterek, melyek nem degeneráltak, nem szennyezettek
betonnal, festékkel, földdel stb. – a zsák mellé helyezve;
• játékok fémrészek nélkül;
• agrofólia föld feletti része – a zsák mellé helyezve;
• TetraPack – tejes, dzsúszos dobozok;
• konzervdobozok, festékes dobozok;
• sörös, üdítős alumínium dobozok.
nem gyűjtünk:
• ételhordók, jogurtos dobozok, húsos tálcák kimosva sem,
egyéb tálcák;
• polisztirén (ún. csikorgató);
• cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafágból és egyéb
speciális anyagból;
• degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók;
• motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek;
• kertibazénok, öntözőcsövek, slagok;
• cipők;
• játékok, melyek fémrészeket tartalmaznak;
• autók műanyag részei;
• elektomos gépek műanyagrésze;
• falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek.
további fontos tudnivalók:
Csak az átlátszó műanyagzsákokat szedjük.
Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkal több
fér a zsákba.
Csak tele zsákokat kérünk kitenni a gyűjtéskor, 3-5 db flakonnal várják meg a következő gyűjtést.
szállítási időpontok

Január 8.
Február 5.
Március 5.
Április 6.
Május 7.
Június 4.

2018-bAn
Július 2.
Augusztus 6.
Szeptember 3.
Október 1.
November 5.
December 3.

zbierame:
• PET fľaše od nápojov;
• PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky,
šampóny);
• Obalová fólia, reklamné tašky, očistená agrofólia (nadzemná časť), fólie zo stavebných materiálov;
• Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť
ich vedľa vriec);
• Umelohmotné predmety z domácností (hračky bez železa);
• Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb;
• TetraPack (obaly od mlieka a džúsov).
nezbierame:
• Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso;
• Sáčky od sladkostí, celofánové a tatrafánové sáčky;
• Degenerované, zašpinené predmety;
• Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady;
• Kanistre, fľaše od motorových olejov;
• Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie;
• Bazény, polievacie hadice, topánky;
• Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov;
• Polystyrén;
• Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou;
• Umelohmotné časti elektrospotrebičov (tieto patria medzi
elektroodpady).
Ďalšie dôležité informácie:
Len priesvitné vrecia zbierame, lebo všeobecnosti v tmavých,
nepriesvitných sú také odpady, ktoré nezbierame.
Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.
Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.
Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.

hArmonoGrAm odvozu plAstu v roku 2018
08. 01. 2018
05. 02. 2018
05. 03. 2018
06. 04. 2018
07. 05. 2018
04. 06. 2018

02. 07. 2018
06. 08. 2018
03. 09. 2018
01. 10. 2018
05. 11. 2018
03. 12. 2018

F o n t o s
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FElszólítás
A Nyugat-szlovákiai Villamos Energia Elosztó Rt a 251/2012-es Tt. származó törvény, § 11, 1 bekezdése alapján felszólítja
az ingatlanok tulajdonosait (kezelőit), bérlőit, amelyeken szabadvezetékes hállózat, ill. föld alatti vezeték található, a fák
gallyazására. A magasra törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos üzemeltetését, és balesetveszélyt is okozhatnak.
A gallyazás, valamint a gallyak felhasználása az ingatlan tulajdonosának ill. kezelőjének a feladata.
A fák gallyazása az egész év folyamán realizálható 04.01 – 09.30., a fakivágás viszont csak a vegetációs időszakon kívül
lehetséges, amely időszakot a Dunszerdahelyi Járási Hivatal határozza meg a 543/2002-es Tt. származó törvény alapján.
Amennyiben szükséges, a vezeték feszültség-mentesítését a gallyazás, ill. a fakivágás előtt minimum 25 nappal lehet kérni
a villanyműveknél a következő tf.számon: 031/557 32 43 – Ing. Burián Loránt.

MEGHÍVÓ

vÝzvA
Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca
elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. ,§ 11 odst. 1o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov
(ďalej len vlastník) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z.
v platnom znení.
Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1.4. – 30.09.
Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného
obdobia. (Mimovegetačné obdobie určuje príslušný
Okresný úrad na základe ustanovení zákona 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.)
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je
v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác
na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. 031/557 32
43 – Ing. Loránt Burián.

A helyi sportszervezet tisztelettel meghív
minden kedves szórakozni vágyót és sportbarátot

a

sPorTBÁlra,

mely 2018. február 17-én, 19.00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a helyi kultúrházban.

belépőjegy: 20,- €
Jegyek kaphatók
a Hodosi Községi Hivatalban, Kardos Marikánál.
Az ár tartalmazza az aperitifet, a két vacsorát
és a kávét.

A zenéről a COLORS zenekar gondoskodik.

FONTOS TELEFONSZÁMOK • DôLEŽITÉ TELEFóNNE čÍSLA
mentők / záchranná služba: 155

Utcai lámpák nem égnek – bejelentés
Pouličné lampy nesvietia – nahlásenie

rendőrség / polícia: 158

031/552 21 25
általános segélyhívó / tiešňové číslo: 112

tűzoltók / hasičská služba: 150

S p o r t
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jAvábAn zAjlik A FElkÉszülÉs
Az utóbbi hetekben elkezdődtek az előkészületi
mérkőzések a labdarúgás híveinek nagy örömére.
Ahogy a legtöbb futbalklub, a hodosi is számos
együttessel egyezett le mérkőzést itthon és Magyarországon is. Elsőként január 20-án a magyarországi
Csornával mérték össze az erejüket a focistáink, ahol
a III. ligát rúgó magyar csapattól 5 gólt kaptak és
mindössze egyet adtak (hodosi gólszerző: Gőgh
Árpád). Második mérkőzésüket 27-én Egyházkarcsa
csapata ellen játszották, ahol háromszor találtak a
hálóba, míg a karcsaiak csak egyszer. A gólszerzők:
Lewis Mukalenga, Molnár Róbert, Filip Moďoroši.
Az alábbiakban megtalálhatóak a további felkészülési mérkőzések időpontjai, illetve a tavaszi focimenetrend is.

nagycsapat: A tavaszi idény mérkőzései
1. FC Hodos—FK Szentpéter

11.03.2018

14:30

2. FC Hodos—FC Negyed

18.03.2018

15:00

3. SK Surány—FC Hodos

25.03.2018

15:00

4. FC Hodos—OTJ Felsőbodok

01.04.2018

15:30

5. TJ Slovan čeľadice—FC Hodos

08.04.2018

15:30

6. FC Hodos—OFK Tovarníky

15.04.2018

15:30

7. OFK Hrušovany—FC Hodos

22.04.2018

16:00

8. FC Hodos—VSK Veľký Meder

29.04.2018

16:00

9. TJ Ímely—FC Hodos

06.05.2018

16:30

10. FC Hodos—FK Gúta

13.05.2018

16:30

11. VSK Párkány—FC Hodos

20.05.2018

17:00

12. FC Hodos—KFC Kalná n/H

27.05.2018

17:00

13. FK TJ Kozárovce—FC Hodos

03.06.2018

17:00

14. FC Hodos—TJ Veľké Lovce

10.06.2018

17:00

15. TJ Dolné Saliby—FC Hodos

17.06.2018

17:00

u13: A tavaszi idény mérkőzései
1. FC Nagyabony—FC Hodos

31.03.2018

10:00

2. FC Hodos—FC Kisudvarnok

07.04.2018

10:00

3. TJ Nyékvárkony—FC Hodos

25.03.2018

10:00

4. FC Hodos—TJ Szentmihályfa

21.04.2018

10:00

5. FC Felsőpatony—FC Hodos

28.04.2018

10:00

6. FC Hodos—DSC Dióspatony

05.05.2018

10:00

8. TJ Hegyéte—FC Hodos

19.05.2018

10:00

9. FC Hodos—SK Csallóköznádasd

26.05.2018

10:00

7. nincs mérkőzés

Gőgh Árpád

Archív felvétel

A
Február 3.

FElkÉszülÉsEi mÉrkőzÉsEk időpontjAi

Dorog (NB II, HU)–Hodos

Február 11. Hodos–Szap-Csiliznyárad

11.00

Február 28. Fél (Tomašov)–Hodos
Március 3.

Hodos–Dunahidas (Most pri Bratislave) 14.30

hodos, a mi falunk − vydrany, naša dedina − A hodosi önkormányzat információs havilapja. Kiadja: Hodos Községi
Hivatal, 930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. IčO: 00228788. Kiadásért felel Hodos község önkormányzata. Főszerkesztő:
Angyal Sándor. Nyelvi szerkesztő: RSDr. Orbán Péter. Grafikai előkészítés: AlexGRAF. E-mail: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a
Reproﬀset nyomda Dunaszerdahelyen. Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09.
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vállal felelőséget és nem azonosul velük.

