A hodosi önkormányzat információs havilapja, 2022. március, XVI. évfolyam/3. szám

Informačný mesačník obecného zastupiteľstva, XVI. ročník/3. číslo

MárCiusi iFjAkrA eMlékezve

A szabadágharcra való emlékezés öszszeköt bennünket, magyarokat. Öszszeköt és össze is hoz, ahogy tette ezt
március 15-én kedden kora este a
helyi kultúrházban.
Az 1848-as eseményekre emlékezve
gyűltek össze a hodosiak, hogy megtekintsék az ünnepi műsort, majd a kopjafánál tisztelegjenek a márciusi iak
emléke előtt. Elsőként a helyi magyar
alapiskola diákjainak műsorát láthatta és
hallhatta a közönség, majd a Nemesho-

dosi Citerazenekar előadásában katonadalok hangzottak fel a színpadon. Az est
ünnepi szónoka Fehér Csaba történész
volt. „Szabadság! Ez a nyolc betű ölelte
tartalom, érték az, ami minden március
15-én a magyar ember lelkét ünneplőbe
öltözteti, mellére pedig nemzeti szín kokárdát tűz. Gyülekezésre hívja, a viszálykodás beszüntetésére és együttműködésre szólítja fel a magyart. 1848. március 15. összeköt bennünket. Értékeiben, eseményeiben és eredményeiben
mind találkozunk. Megemlékezéseink

alkalmával, amikor egymáshoz igazodik
minden magyar szív dobbanása, végiggondoljuk mit tettünk szűkebb közösségünkért az egész nemzetért, tudásunk
és lehetőségeink szerint együtt és különkülön” – mondta Fehér. A szónoklat
után A Megmaradásunkért Kultúrcsoport adta elő műsorát.
Az ünnepi program végén a megjelentek közösen elénekelték a magyar himnuszt, majd elhelyezték koszorúikat a
kultúrház előtt felállított kopjafánál.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Balódi László polgármester,
a képviselő-testület és a község alkalmazottai

Prajeme Vám krásnu Veľkú Noc!
Ladislav Balódi starosta,
obecné zastupiteľstvo
a zamestnanci obecného úradu
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BővülNek NeMzetkÖzi kAPCsolAtAiNk
községünk önkormányzata egyre keresi a határon túli kapcsolatokat, főként azokat, melyek nemzetközi
pályázati lehetőséggel kecsegtetnek.
Nemrégiben azonban fordult a kocka
és nem mi, de egy magyarországi település képviselői jutottak el hozzánk.
kertész Attila a magyarországi Újrónafő
község polgármestere és ábrahám Géza
önkormányzati képviselő március elején
vették fel a kapcsolatot Balódi lászló
polgármesterrel, hogy egy határon átnyúló pályázati lehetőségről tárgyaljanak.
Az első személyes találkozóra Győrben
került sor. „Egy Európa Uniós pályázatról van szó, amihez mindenképpen külföldi partnerre van szükségünk, ugyanis
ez plusz pontokat jelent az elbírálás
során. Van egy nagyon jó ismerősöm
Hodos községben, Viola Jagelkova asz-

Ábrahám Géza, Kertész Attila és Balódi László

szony, akitől megtudtam, hogy a polgármester úr egy nagyon agilis fiatalember,
aki nyitott a hasonló pályázati lehetőségekre és a nemzetközi kapcsolatok bővítésére. Ezután megkaptam Balódi László
telefonszámát, akivel felvettem a kapcsolatot és egy személyes találkozót összehozva megbeszéltük a lehetőségeinket” –
mondta el megkeresésünkre Ábrahám

NAšE MEdzINÁrodNÉ
KoNtAKty SA rozšIrUJÚ
samospráva našej obce neustále
vyhľadáva cezhraničné kontakty,
hlavne také, ktoré nesú v sebe
potenciál možnosti medzinárodného tendra. Prednedávnom sa
ale situácia otočila a neboli sme
to my, ale nás oslovili zástupcovia jednej maďarskej obce.
začiatkom marca sa Attila Kertész, starosta a člen zastupiteľského
zboru Géza Ábrahám maďarskej
obce Újrónafő, spojili so starostom Ladislavom Balódim, aby rokovali o možnosti cezhraničnej
spolupráce. Prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo v Győri. „Jedná
sa o tender Európskej únie, ku
ktorému nutne potrebujeme zahraničného partnera, lebo to nám
pri posudzovaní pridá ďalšie pozitívne ohodnotenie. Mám jednu
veľmi dobrú známu vo Vydra-

noch, pani Viola Jagelková, a od
nej som sa dozvedel, že pán starosta je veľmi agilný mladý muž,
ktorý je otvorený takýmto možnostiam spolupráce, a víta aj možnosti rozšírenia medzinárodnej
spolupráce. dostal som telefónne
číslo Ladislava Balódiho, spojil
som sa s ním, a na spoločnom stretnutí sme prebrali možnosti spolupráce” – vysvetlil nám v rozhovore
Ábrahám Géza, a dodal, že podľa
neho, v osobe starostu Vydran našli
najvhodnejšieho partnera.
V prípade pozitívneho rozhodnutia vo veci tohto tendra, by bolo
zabezpečené celkové finančné
krytie jedného medzinárodného
podujatia, ktoré by sa malo usporiadať na budúci rok. týmto by
sme rozšírili naše medzinárodné
kontakty a zároveň získali aj
nových priateľov.

Archív felvétel

Géza. Hozzátette, úgy érzi, Hodos község polgármesterében partnerre találtak.
A pozitívan elbírált pályázat egy nemzetközi rendezvény megszervezésének
minden költségét biztosítaná, amire a
jövő évben kerülne sor. Ezzel bővíthetnénk nemzetközi kapcsolatainkat és új
barátságokra tehetnénk szert.

Minden segítség jól jön

2021. december 5-én a késő esti órákban
a romániai Jákóhodosban Sziki Sándor és
családjának otthona a tűz martalékává lett.
A segítségnyújtás egyik formája volt, hogy
a helyi élemiszerüzletekben adománykaszszák lettek elhelyezve. Köszönet az üzletek
tulajdonosainak, rácz Péternek és rigó
Péternek, akik ezzel egyszerübbé tették
a segítőkész emberek számára, hogy segíteni, adakozni tudjanak. A két kasszából
összesen 325,50 euró jött össze, illetev az
önkormányzat által jóváhagyott 1000 euró
átutalással a rászoruló család számlájára került.
Köszönet minden jószándékú segítőnek,
aki névtelenül, de jó szívvel hozzájárult az
adománygyűjtéshez!
KI

Március

Segítég - Pomoc
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seGítséGNyújtás A CivilekNek
Mint ahogy már az egész világ tudja,
2022. február 24-én oroszország
megtámadta ukrajnát. A lerohant ország lakosai menekülni kényszerültek
a környező államokba, így szlovákiába is többen érkeztek.
A menekülteknek segítség kell – ezzel
minden józan ember egyetért. Egyesek
az oroszokat, mások az ukránokat hibáztatják a háború miatt, ám a civil lakoság
szenvedi el a hatalmasok hadakozásait.
Éppen ezért Hodos és Nagyabony önkormányzatai közös erővel kapcsolódtak
be a humanitárius segítségnyújtásba.
A községben meghirdették adományok
gyűjtését, így higiéniai szereket, alapélelmiszereket, egyszer használatos evőeszközöket, gyerekek számára szükséges
kellékeket, valamint izotermikus takarókat gyűjtöttek. „Maximálisan meg kell
tennünk mindent embertársaink meg-

segítéséért. Ezért Hodosban a panzióba
és a község központjában található épületbe folyamatosan érkeznek a menekült
édesanyák gyermekeikkel, hogy itt megpihenjenek, majd tovább induljanak egy
szebb és háborúmenetes jövő felé. Meg
kell tennünk mindent azért, hogy segítsük ezeket az embereket, de ami számomra még ennél is fontosabb, hogy

épp úgy, ahogy elítéljük a háborút,
ítéljük el azt is, aki fegyvert szállít ukrajnának” – mondta Balódi László polgármester.
Az összegyűjtött szállítmánnyal Balódi lászló Hodos és Gányovics júlia
Nagyabony község polgármesterei március 3-án indultak útnak a homonnai
menekülttáborba.

Pomoc civilným obyvateľom

Ako to už celý svet vie, 24. februára 2022, ruská federácia napadla ukrajinu. obyvatelia napadnutého štátu
boli nútení hľadať útočisko v okolitých krajinách a tak
mnohí z nich prišli aj na slovensko

Március 4-én a hodosi önkéntes tűzoltók segélyszállítmányt vittek Hodos és Nagyabony községből a határmenti ubľa és vyšné Nemecké településekre.

v piatok, 4-ho marca naši dobrovoľní hasiči vykonali
prepravu humanitných predmetov z obcí vydrany a
veľké Blahovo do hraničných obcí ubľa a vyšné Nemecké.

Utečenci potrebujú pomoc – to uzná každý triezvo zmýšľajúci
človek. Jedni za vinníkov vypuknutia vojny považujú rusov,
iní Ukrajincov. Faktom však zostáva, že bitkou mocných trpí
civilné obyvateľstvo. Práve preto samosprávy obcí Vydrany a
Veľké Blahovo sa rozhodli spoločnými silami zapojiť sa do
humanitárnej pomoci. V obci vyhlásili humanitárnu zbierku
v rámci ktorej sme zozbierali hygienické potreby, základné
potraviny, jednorázové príbory, detské veci, ako aj izotermické deky. „Je našou povinnosťou, aby sme maximálnou
možnou mierou pomohli týmto ľuďom. Preto do penziónu
vo Vydranoch a do budovy nachádzajúcej sa v centre obce
priebežne prichádzajú utečenkyne, matky s deťmi, aby si tu
oddýchli a potom pokračovali v ceste za krajšou budúcnosťou
bez vojny. týmto ľuďom musíme vo všetkom pomôcť, ale čo
je pre mňa ešte dôležitejšie, že tak ako odsudzujeme
vojnu, musíme odsúdiť aj tých, ktorí dodávajú do ukrajiny zbrane” – vyhlásil starosta Ladislav Balódi.
S humantárnou zbierkou sa vybrali do utečeneckého tábora v Humennom, 3. marca spoločne ladislav Balódi starosta obce Vydrany a júlia Gányovicsová, starostka Veľkého
Blahova.
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A Hodosi Magyar tannyelvű Alapiskola
igazgatósága értesíti a kedves szülőket, hogy
a beíratás az 1. évfolyamba a 2022/2023-as tanévre

základná škola s materskou školou vo vydranoch
oznamuje všetkým rodičom, že zápis do prvého
ročníka v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať

lesz az iskola épületében délutánonként
13:00 és 16:30 óra között.
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat
és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.
Bővebb információkért vegyék fel velünk
a kapcsolatot (telefonszám: 0910 720 467,
e-mail: zssvjm.vydrany@hotmail.sk)

zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať každý pracovný
deň v týždni v čase od 13:00 hod do 16:30 hod
v budove základnej školy vo Vydranoch.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
Ďalšie informácie poskytujeme
na mobilnom čísle: 0911 501 135,
alebo na mailovej adrese: zssmsvydrany@gmail.com

2022. április 4-től
április 8-ig

sok szeretettel várunk minden leendő
kiselsőst!

Iskolánk kínálata
• új, modern iskola
• korszerű tornaterem
• oktató-nevelő tevékenység az új oktatási program
szerint
• szakképzett, tapasztalt pedagógusok, színvonalas
oktatás
• családias környezet, gyermekbarát légkör
• diﬀerenciált bánásmód

od 4. apríla 2022
do 8. apríla 2022.

tešíme sa na vás, príďte medzi nás!

Ponuka našej školy
• Nová moderná budova
• inovovaný školský vzdelávací program
• vzdelávanie na úrovni a v rodinnej atmosfére
• individuálny prístup ku každému dieťaťu
• Práca s deťmi v malých skupinách
• ŠkD v rámci školy do 16.30 hod, príprava na

• kis csoportokban való foglalkozások

ďalší deň v ŠkD, riešenie domácich úloh a zada-

• iskolai klub minden évfolyam számára 16:30 óráig

ných cvičení

• az ikt nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktatásban (modern számítógépek, interaktív tábla)
• egészséges életmódra való nevelés
• kirándulások, exkurziók szervezése, színház- és
mozilátogatás
• versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba való
bekapcsolódás – tehetséggondozás
• szakkörök hatékony működtetése
• kreatív foglalkozások
• népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés

• Novozariadená telocvičňa
• Nové informačno – komunikačné technológie,
moderne zariadená ikt učebňa, interaktívna
tabuľa a iné
• Moderné pomôcky a postupy
• výlety, exkurzie, návštevy divadla, atď.
• voliteľné krúžky – tanečný (zuMBA), čitateľský,
výtvarný

Március
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učiteľoM s vďAkou
Ako sa už stalo u nás zvykom, za celoročnú obetavú prácu sme sa našim
pedagógom poďakovali spoločnou večerou. stretnutie sa uskutočnilo v dunajskostredskej reštaurácii lorian’s
25. marca vo večerných hodinách.
v niečom sa ale predsa odlišovalo od
tých predchádzajúcich…
tohto roku oslavovali po prvýkrát spoločne učitelia z Vydran aj Veľkého Blahova. Ku stolu usadli spoločne učitelia
vydranskej a veľkoblahovskej školy aj
škôlky. zhromaždených pedagógov
pozdravila starostka obce Veľké Blahovo, julianna Gányovicsová, ktorá
vyjadrila potešenie nad priateľstvom a
dobrými vzťahmi medzi oboma samosprávami a teraz už aj učiteľmi.
odovzdala slovo ladislavovi Balódimu, starostovi Vydran, ktorý vyjadril
svoju vďačnosť pedagógom. zdôraznil,
že oni sú tí, ktorí vychovávajú naše budúce pokolenia, z ktorých – v prípade
správnej výchovy a vhodného vzdelania
– môžu vyrásť úspešní dospelí ľudia.

V našich obciach robíme všetko pre to,
aby sa tak aj stalo, pretože deťom sa venuje veľká pozornosť nielen skupinovo,
ale aj jednotlivo. Stretnutia sa zúčastnila
ako hosť, aj kinga Horváthová, dekanka pedagogickej fakulty Univerzity
Jánosa Selye v Komárne, s ktorou bola

prednedávnom dohodnutá spolupráca,
v zmysle ktorej budú môcť budúci pedagógovia univerzity absolvovať učiteľskú prax v oboch základných školách.
Na záver stretnutia Ladislav Balódi
každej pani učiteľke zaďakoval aj kvietkom.

ustANovujúCA sCHôDzA
Dňa 7. 3. 2022 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza rady
školy pri novovzniknutej základnej škole s materskou školou vo vydranoch. keďže škola má od 1. januára 2022
okrem nového názvu aj samostatnú právnu subjektivitu,
bolo nutnosťou zvoliť si nových členov rady z radov rodičov, ale aj pedagogických zamestnancov.
zástupcovia z radov rodičov boli zvolení hlasovaním, ktoré sa
konalo počas rodičovského združenia dňa 2. 2. 2022 a sú
nimi: dominika Gutléberová a Monika Pötheová. Voľby
z radov pedagogických zamestnancov sa konali dňa 21. 2.
2022. tajným hlasovaním si prítomní zvolili za svojho zástupcu Etelu Czuczovú. Prvá ustanovujúca schôdza novovzniknutej rady školy pri základnej škole s materskou školou
vo Vydranoch sa konala dňa 7. 3. 2022. zúčastnili sa na nej
zvolení zástupcovia z radov rodičov, pedagogických zamestnancov a zástupcovia delegovaní oÚ vo Vydranoch.
za predsedu rady školy si prítomní tajným hlasovaním zvolili etelu Czuczovú (na obráske vpravo) a za podpredsedu
rady školy si zvolili Moniku Pötheovú (v strede).
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eGyre tÖBB A szeMét szeMetelő

évről évre egyre többen gyűlnek
össze a tavaszi szemétszedésre Hodosban. tavaly a járványügyi előírások miatt nem valósulhatott meg az
akció, idén azonban kétszer akkora
elánnal indultak el a határba a lelkes
szemétgyűjtők március 12-én reggel
kilenc órakor.
Hodosi Csaba néhány évvel ezelőtt
szervezett első szemétgyűjtő akciója
partnerekre talált, így csatlakozott hozzá
a Hodus túraklub lelkes csapata, majd a
helyi vadászok, idén pedig a helyi nyugdíjasszervezet tagjai is. „Évről évre úgy
látjuk, hogy egyre több embernek fontos a tiszta környezet és ezért csatlakozik
a csapathoz. Példaértékű, hogy egyre
több a gyerek, a fiatal, akik eljönnek és
nem sajnálják az időt a szemétszedésre”
– meséli Nagy irma, az egyik szervező.

Idősek és fiatalok egyaránt kivették a
részüket a munkából, a legfiatalabb –
aki babakocsiban érkezett – mindössze
néhány hónapos volt. Ő pedig, ha pici
korában megismerkedik a környezetvédelemmel, felnőttként olyan lesz,
mintha találná ezt a tudást.
A szokásos, a Nagy úton vezető útvonal mellett a társaság egy része az út
végén balra (a Kis duna felé) fordulva
szintén tisztogatott. Ám nem volt elég
a Csiba Mátyás vezette traktor utánfutója, illetve az idő a rendrakásra, ugyanis hatalmas mennyiségű hulladékkal
találták szembe magukat. „Ennek a szakasznak a takarítása egy külön megmozdulást igényelne” – tudtuk meg
Nagy Irmától.
A szombati szemétszedés során a
résztvevők egy nagy konténert töltöttek
meg hulladékkal, illetve számos autó-

gumi, vécékagyló és hűtő is került
mellé. A kiindulóponthoz – a helyi vadászházhoz – visszatérve finom ebéd és
pihenés várta a megfáradt aktivistákat.
A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik részt vettek
az idei szemétszedésen.

Hodosi Csaba, a falutisztítátsi mozgalom
hodosi kezdeményezője

A szemétgyűjtésen részt vevők a március 28-i képviselőtestületi ülésen elismerő oklevelet vehettek át munkájukért

Keszi Ildikó felvételei
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tANítóiNkNAk kÖszÖNettel
immár szokásunkhoz híven egy közös
vacsorával mondtunk köszönetet községünk pedagógusainak. Az összejövetelre a dunaszerdahelyi lorian’s
étteremben került sor március 25-én
este.
Ebben az esztendőben első alkalommal
rendhagyó módon Hodos és Nagyabony község tanítói együtt ünnepeltek.
A hodosi és a nagyabonyi iskola, valamint a hodosi és nagyabonyi óvoda pedagógusai együtt ültek asztalhoz ezen az
estén. A megjelenteket Gányovics julianna nagyabonyi polgármester asszony
köszöntötte, aki elmondta, örül a szoros
barátságnak a két község önkormányzata és oktatói között. Majd átadta a szót
Balódi lászló hodosi faluvezetőnek, aki
hozzátette, hálásak lehetünk tanítóinknak, hiszen ők nevelik jövőnk nemzedékeit, akikből – ha megfelelő oktatást,
nevelést kapnak – sikeres felnőttek válhatnak. Községeinkben pedig erre komoly

esély van, hiszen tanintézményeinkben
nemcsak csoportosan, de egyénileg is
odafigyelnek a gyerekekre. A találkozón
vendégként köszöntötte Horváth kingát, a komáromi Selye János Egyetem
tanárképző karának dékánját, akivel
nemrégiben született a megállapodás
arról, miszerint a két községi iskola a to-

vábbiakban gyakorlóiskolaként szolgál
majd az egyetem leendő pedagógusai
számára (erről következő számunkban
részletesebben is beszámolunk).
Végezetül Balódi László egy-egy szál
virággal is köszönetet mondott a megjelent pedagógusoknak.

ŠPiNy rozNáŠAjú stále viAC ŠPiNy
z roka na rok sa záujem o jarné zbieranie odpadkov vo vydranoch stále
zväčšuje. vlani sa akcia kvôli pandemickým opatreniam nemohla uskutočniť, práve preto tohto roku sa
oduševnení zberači odpadu 12. marca
o deviatej hodine ráno vrhli do práce
s duplovaným elánom.
Prvá akcia zbierania odpadu, ktorú pred
pár rokmi organizoval Csaba Hodosi si
už našla spriaznených partnerov, pridal
sa k nim Vydranský túraklub, miestni
poľovníci a tohto roku aj členovia klubu
dôchodcov. „Každým rokom badáme
rastúci záujem zo strany obyvateľov o
čisté a zdravé okolie, a kvôli tomu sa k
našej aktivite pridávajú ďalší a ďalší občania. Je chvályhodné, že sa knám pridáva stále viac detí a mladých, ktorí
spolu s nami neľutujú čas strávený zbieraním smetí” – vysvetľuje irma Nagy,
jedna z organizátoriek. Starí aj mladí sa
rovnakým dielom podielali na práci,

Foto: Ildikó Keszi

najmladší účastník, ktorý sa akcie zúčastnil v kočíku, mal len niekoľko mesiacov. Keď sa už vtakomto rannom
veku oboznámi s ochranou životného
prostredia, v dospelosti ako keby toto
poznanie našiel.
Popri obvyklej ceste pozdĺž Veľkej
cesty, časť skupiny čistila okolie na konci
cesty vľavo. Lenže príves traktora, ktorý
šoféroval Mátyás Csiba nepostačoval,
podobne ako ani čas, ktorý bol vymedzený na zber, pretože čelili enormnému
množstvu odpadu. „Vyčistenie tohto

úseku by si vyžadovalo samostatne organizovanú akciu” – informovala Irma.
Počas sobotňajšej akcie , účastníci naplnili jeden veľký kontajner zozbieraným odpadom, medzi ktorým boli aj
pneumatiky, záchodová doska, ale aj
chladnička. Pri návrate účastníkov k východziemu bodu, t.j. k poľovníckemu
domčeku, čakal na unavených aktivistov
dobrý obed a odpočinok. organizátori
aj touto cestou ďakujú všetkým tým,
ktorí sa zúčastnili tohto ročného zbierania odpadkov.
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Hodos, a mi falunk

MeGállítHAtAtlANul NÖvekszik A kÖzséG
tagadhatatlan, hogy községünk a Dunaszerdahelyi járás egyik leglátványosabban növekvő települése. ezt igazolja
a tény, hogy virágzik itt az építőipar, a
családi- és társasházak gombamód
nőnek ki a földből. sokan azt kritizálják, hogy számos idegen érkezik így a
faluba, ám mellettük hazatérnek a régi
hodosiak is.
Sikabony felől Hodosba érkezve a falu
elején jobb oldalon nemrégiben négy
darab négylakásos lakóépület építését fejezték be, melyeket a közeljövőben adnak
át a leendő lakosoknak. Az alsó lakásokhoz egy kisebb kert is tartozik. Az egyes
lakóegységek közel 75 négyzetméter alapterületűek és mindegyik tulajdonosra talált már. Átadásukra a napokban kerül
sor. „A lakók a környező településekről
érkeztek, mindannyian magyarok. Vannak itt dióspatonyiak, somorjaiak, pozsonyeperjesiek, nagyudvarnokiak, de dunaszerdahelyről is érkeztek” – tudtuk meg
kelemen lászló építtetőtől.
Az úgy nevezett diófaligetben összesen
52 darab 6 és 9 ár közötti telek került kialakításra és immár eladásra. Az illetékesektől sikerült megtudnunk, hogy a telkek egy részét környékbeliek vásárolták
meg, míg a fennmaradt területekre befektetők csaptak le. A környékbeli lakosok között akadnak például dióspatonyiak, de hodosi is van. A lakópark ideális környezetet biztosít fiatalabb párok,

fészekrakó fiatalok számára, de a nyugodt
nyugdíjas éveket kiélvezni kívánó szenio-

rok részére szintén. A területen hatalmas
diófák tornyosulnak (innen a név is), illetve egy kialakításra kerülő park is fokozza a természetközeliség élményét.
Az Almabéli dűlőben két 12 lakásos
lakásegység került átadásra a tavalyi év
végén. A lakások mérete 40 és 76 négyzetméter között van, és 1-2-3 szobásak.
Igaz, nem mind kelt el, egy 76 m2-es háromszobás még gazdára vár. „A lakók általában a környékbeli falvakból érkeztek, de számos hodosi is akad közöttük,
akik visszajöttek a faluba, vagy éppen a
szülőktől költöztek külön” – mondta el
megkeresésünkre Gróf Barnabás építtető.
Hodos község egyre épül és növekszik, számos régi hodosi térhet így vissza szülőfalujába, illetve rengeteg
fiatal maradhat otthon.

Hodos, a mi falunk

Március
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A széP új Csíkostói út
elkészült az új Csíkostói út, ahol most
már semmi nyoma a hepehupáknak,
semmi sem akadályozza a járműforgalom gyorshajtását. ezért is került ki
egy új útjelző tábla, és a jövőben további intézkedéseket is tesznek majd a
gyorshajtások megelőzéséért.
Sárközi József az utcában lakik családjával, három gyermekével. Számára fontos,
hogy az utódok biztonságosan ki tudjanak menni az utcára játszani, ne kelljen
attól tartaniuk, hogy egy-egy figyelmetlen autós balesetet okoz. „Március elején
adtam be egy kérvényt a községházára,
amibe persze az itt lakóknak is bele kellett
egyezniük, hogy egy tábla kerüljön ki az
utca elejére. természetesen azért nyújtottam be a kérvényt, mert a családom, a
gyerekeim biztonságát tartom szem előtt,
és szeretném, hogy nyugodtan kimehessenek a kapun kívülre is játszani. Ugyan
vannak, akik nem veszik észre a táblát,
vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyják, de remélem, idővel ez megváltozik” – mondta Sárközi József. „Biztosan
megnő majd az autók száma, amint beköltöznek az új lakók a diófa ligetbe, biztosan többen hajtanak majd át az utcán,
de igyekszünk mindent megtenni azért,
hogy az áthaladás mindenki számára biztonságos legyen” – hangsúlyozta Balódi

László polgármester, aki hozzátette, hogy
a biztonság növelése érdekében elhelyeztek főútjelző, illetve előnyadásra felszólító
táblákat és két forgalmi tükröt is.
Sárközi József elmondta, hogy a traktoristák, akik nem veszik figyelembe a behajtani tilos táblát, esetenként gyorsan
hajtanak, másrészt viszont az új utat is
megrongálják, amikor arról lehajtanak a

földekre. „Ha lefelé mennek, letörik az út
sarkát, visszafelé pedig köveket, ha esős
idő van, akkor a sarat is felhordják az
útra” – rázta a fejét.
Végül Sárközi József köszönetét fejezte
ki a község önkormányztának az új út
megépítéséért, illetve annak biztonságosabbá tételéért.

A HoDosi MAGyAr Nyelvű óvoDA MeGHívjA ÖNt és keDves CsAláDját A

JÓTÉKONYSÁGI ÓVODABÁL
rendezvényére, melyet 2022. árpilis 20-án 19:00 órai kezdettel rendeznek a nemeshodosi kultúrházban.

zene: Acetone
Jegyár: 25€ (amely tartalmazza: aperitif, 2x vacsora, deszert, kávé)
Jegyvásárlás: munkanapokon az óvoda igazgatóságán, tel.: 031/5523860
A felajánlott tomboldíjakat előre is köszönjük! Mindenkit szeretettel vár az óvoda kollektívája!
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továBB széPül A teMetőNk
Az elmúlt időszakban újabb munkálatokat végeztek a helyi temetőben, illetve számos munka várat még magára.
szépen lassan, kis lépésekben szépül a
helyi sírkert.
Az önkormányzat egyik legfontosabb
célja, hogy a temető egy szép park legyen,
az út pedig, amin ennek a megvalósítása
felé elindultunk, jónak és kivitelezhetőnek tűnik. A munkálatokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban jók a lakossági
visszajelzések. Nemrégiben beszámoltunk
arról, hogy felépült az urnafal, ahova sze-

Gábor Bucsányi správca miestneho cintorína

retteink hamvait helyezhetjük el. Április
végén ide egy márványból készült könyv
is kikerült. Márciusban felfalazásra és le-

festésre került a főkapu melletti kerítés, a
közeljövőben pedig betonszegély lesz elhelyezve az út szélére, így ezentúl a temető kerítéséhez nem lehet majd
parkolni, mivel ez a terület füvesítve lesz.
A közelmúlt munkálatai közül említést
érdemel még a harangláb lefestése is.
Mint ahogy azt Bucsányi Gábor temetőgondnoktól megtudtuk, a jövőben új
világháborús emlékművet helyeznek
majd el a temetőben, lecserélik a főkaput,
illetve aszfaltréteggel látják el a járdát a
bejárat és a ravatalozó között.

Az urnafal

Urnová stena

A tavalyi év végétől már van lehetőség az urnafal
kihasználására községünkben is. Akik már nem a
klasszikus értelemben vett temetkezés hívei, szeretteik hamvait itt is elhelyezhetik.

od konca minulého roka existuje možnosť využitia
urnovej steny už aj v našej obci. tí, ktorí už nie sú
zástancami v klasickom zmysle vzatého pohrebu,
môžu umiestniť popol svojich blízkych aj tu.

A 24 hellyel rendelkező márványborítású építményben
bérelhetőek a helyek, melyeket a községi hivatalban
Bucsányi Gábor (0903 655 581) temetőgondnoknál
lehet intézni. Az urnafal egy-egy rekeszének bérleti díja
100 euró 10 évre, vagy 200 euró 20 éves időtartamra.
A rekeszekre az arany színnel való gravírozás is díjköteles, amit egy erre szakosodott cég végez. A megrendelés esetében egy betű ára 5,50 euró, szimbólum
gravírozása 32 euró, a tábla le- és felszerelése pedig 25
euró költséggel jár.
Az urnafal a helyi sírkertben a továbbiakban igény
szerint bővíthető lesz.

V mramorom obloženej stavbe je 24 urnových miest a
už je možné prenajať si ich, na obecnom úrade u
správcu cintorína, Gábora Bucsányiho (0903 655 581).
Nájom za jednotlivé priehrady je 100 eur na 10 rokov,
alebo 200 eur na 20 ročné obdobie
Gravírovanie zlatým písmom na jednotlivé urnové
miesta, je zvlášť spoplatnené, a túto činnosť prevádzkuje
na to špecializovaná firma. V prípade objednávky, cena
jedného písmena je 5,50 eur, gravírovanie symbolu je
za 32 eur, od- alebo nainštalácia tabule stojí 25 eur.
Urnovú stenu na cintoríne bude možné v budúcnosti rozšíriť podľa potreby.

zveľAďujeMe NáŠ CiNtoríN
Prednedávnom opäť prebiehali práce
na cintoríne, ale ešte nás čakajú ďalšie. Pomaly, krôčik za krôčikom zveľaďujeme miestny cintorín.
Najdôležitejším cieľom samosprávy je,
aby sa z cintorína stal pekný park.
Cesta po ktorej sme sa v záujme uskutočnenia vydali, vyzerá byť správna a
zvládnuteľná. V súvislosti s už realizovanými prácami a zmenami, badáme

pozitívnu spätnú väzbu od obyvateľov.
Prednedávnom sme vás informovali o
tom, že bola postavená urnová stena,
kde môžeme umiestniť urny s popolom našich blízkych. V apríli tu pribudne aj jedna mramorová kniha.
V marci bol postavený a aj natretý múr
pri hlavnej bráne a v blízkej budúcnosti
bude ešte na kraj cesty umiestnený betónový obrubník, takže už nebude
možné parkovanie popri plote cinto-

rína z dôvodu zatrávnenia tejto zóny.
Spomedzi prác minulého obdobia spomenieme ešte nový náter na zvonici.
Podľa informácií od správcu cintorína Gábora Bucsányiho by mal byť na
cintoríne v budúcnosti umiestnený
nový vojnový pamätník, ďalej bude vymenená hlavná brána a vyasfaltovaný
chodník medzi vchodom a domom
smútku.

Március

Hodos, a mi falunk

11

seGítséGNyújtás Az iDősekNek
Arról már a tavalyi év végén beszámoltunk, hogy Hodos község önkormányzata újabb sikerese pályázatot tudhat
magáénak, mely a szociális szférában
erősíti a községet. Három embernek
munkahelyet, másik háromnak pedig
segítséget jelent.
A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériuma jóvoltából Hodos község 32 640 eurós támogatást nyert el, ami egy gondozószolgálat
négy éves működését finanszírozza – tudtuk meg Keszi Ildikótól, a községi hivatal
szociális feladtokért felelős munkatársától
még novemberben, amikor nyilvános lett
a pályázat eredménye. „A gondozószolgálat célja, hogy olyan arra rászoruló embereken segítsen, akik nem képesek egyedül
ellátni magukat a mindennapokban. Erre
a célra két félmunkaidős és egy teljes

Rácz Ica

Lénárht Éva

munkaidőben dolgozó gondozót alkalmazunk, akik természetesen egészségügyi
végzettséggel rendelkeznek” – mondta el
keszi ildikó.
A gondozók január elején álltak munkába, s így márciusra már bele is rázódtak
a mindennapi teendők elvégzésébe. „Félállásban dolgozom, egy néni mellett vagyok, akit ha szükséges, orvoshoz viszek,
hozom neki a gyógyszereit a patikából,
tehát ha kell, akkor a rendelkezésére
állok. Ő pedig örül ennek, hiszen nem
kell taxiznia, vagy a családot hívnia, akik
természetesen munkaviszonyban vannak
és napközben nehezen tudnak elszabadulni” – mondta el megkeresésünkre Berecz ingrid.
A másik fél munkaidő gondozó lénárth éva, aki ugyan már nem az egészségügyben dolgozik, végzettsége alapján
azonban egészségügyi nővér. „Azt kell
tenni, amit a páciens kér, úgyhogy kilencre járok a nénihez, akinek elkészítem

az ennivalóját, segítek neki a tisztálkodásban, kiviszem a szemetet, takarítok, ha
kéri, kimosom a párnahuzatot. Járunk sétálni is, sokat beszélgetünk, mert az idősek számára a magány a legrosszabb,
társaságra van szükségük a leginkább.
Hétvégén és ünnepnapokon a családé a
főszerep, akkor mi nem dolgozunk, de
egyébként mindig rendelkezésre állunk”
– magyarázza Lénárth Éva.
rácz ica harmadikként az egyetlen teljes munkaidős gondozó, aki nemrégiben
szerezte meg az egészségügyi végzettséget.
Mikor az előző munkahelyéről eljött,
munkanélküliként adódott neki a lehetőség, hogy a Vörökereszt dunaszerdahelyi kirendeltségén egy intenzív és komoly
tanfolyamon vegyen részt, amit meg is
tett. Végül egy hivatalos európai szintű
oklevéllel és tengernyi új tudással lett gazdagabb. „reggel nyolcra megyek a bácsihoz, ő már akkor fel van öltözve, nincs
ezzel gondja. Beadom neki a gyógyszereit, reggelizik. Közben akad házimunka
is, ha van párnacsere, mosás, azt elvégzem.
Nagyon sokat beszélgetünk, mert a kommunikáció nagyon fontos. Az ebédet úgy
hozzák neki, megmelegítem, aztán adok
neki egy kis pihenőt. de én nem tudok
tétlenkedni, mindig csinálok valamit és a
bácsi is kéri, hogy segíthessen. olyankor
például együtt húzzuk le a párnahuzatot”
– sorolja a teendőket Ica. Agytornát is végeznek, megmozgatják az agytekervényeket, írnak kézzel, igyekeznek frissen
tartani nemcsak a testet, de az elmét is.
Az idősek és családjuk hálás, hogy a
gondozók törődnek hozzátartozójukkal,
a gondozók pedig köszönik, hogy szebbé
tehetik az idős emberek mindennapjait.

KedVes HodosiaK!

Milí Vydrančania!

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

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.

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

Lívia Kissová
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk
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Az önkormányzat 2022. 03. 28-én megtartott
39. ülésének programja

Program 38. zasadnutia ocz, konaného dňa
28. 03. 2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
A Községi Könyvtár könyvtárállományának beszámolója
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Balódi Margit
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. rostás Andrea
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. Csölle renáta
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. tóth tamás és Mgr. Farkas Linda
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Boltvan András
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Ing. Gocoň István és Gocoň Edit
Ingatlanátruházás Hodos község vagyonához –
rEC-tEAM a.s.
1-es számú függelékjavaslat Hodos község 1/2021-es
számú általános érvényű rendeletéhez – a gyermek beíratása helyszínének és idejének meghatározásáról a tankötelezettség teljesítése céljából az Alapiskolában és
Óvodában, melynek Hodos község a fenntartója
Számlák jóváhagyása
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
zárszó

2022

otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení ocz
Správa o knižničnom fonde Knižnice obce Vydrany
Žiadosť o odpredaj obec. pozemku – Margita Balódiová
Žiadosť o odpredaj obec. pozemku – Mgr. Andrea rostás
Žiadosť o odpredaj obec. pozemku – Mgr. renáta Csölle
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Vydrany – Mgr. tomáš tóth a Mgr. Linda Farkasová
10. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti – ondrej
Boltvan
11. Žiadosť o predaj pozemku vo vlastníctve obce Vydrany
– Ing. štefan Gocoň a Ing. Edita Gocoňová
12. Žiadosť o prevod objektov stavby do vlastníctva obce –
rEC-tEAM a.s.
13. Návrh dodatku č.1 k VzN č.1/2021 o určení termínu,
miesta a času zápisu do 1. ročníka zš s Mš s VJM vo
Vydranoch
14. odsúhlasenie faktúr
15. Správa predsedov komisií a poslancov ocz delegovaných do rady školy pri Mš s VJM Vydrany, a do rady
školy pri zš s VJM Vydrany
16. Správa starostu obce
17. Iné aktuálne otázky – diskusia
18. záver

• ANyAkÖNyvi Hírek • sPrávy z MAtriky •
február 2022. február
újszülÖttek • NAroDili sA:
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

• Félix Csicsai

HázAssáGot kÖtÖttek • uzAvreli MANŽelstvo (2021. november):
• Maik Drzensla (dunajská Streda / dunaszerdahely)
& Mgr. kristína Hodossyová (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
elHuNytAk • rozlúčili sMe sA:
• Anna viszkocsová, rodená Csánová – viszkocs Anna, született Csánó (96)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Interjú

Március

-

K öny ves

H o D o s i M A r A D tA M 102.
vajda Gabriella, vagy ahogy talán a
legtöbben ismerik, kázmér Gabika
1988-ban költözött el Hodosból.
ennek a döntésének egyszerű oka
volt: Dunaszerdahelyen kapott lakást és itt volt a munkahelye is. jelenleg is a városban él és dolgozik,
két fia van.
Milyen gyakran jár vissza Hodosba?
Gyakran visszajártunk, de nemrégiben
eladtuk a szülői házat, úgyhogy most
már csak a temetőbe megyek. Viszont
a Lakomára minden évben igyekszem
ellátogatni.
Miért megy a lakomára?
Mert az a legjobb. több ismerőssel, falubelivel találkozom, olyanokkal is,
akiket ritkán látok, és akkor ott van lehetőség arra, hogy beszélgessünk egy
kicsit. olyan régi ismerősökkel is itt találkozom, akik külföldön dolgoznak,
vagy élnek, de ilyenkor hazajönnek.
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Ha 1988-ban már vannak bérlakások, akkor otthon marad?
Biztos vagyok benne. Ha lett volna
akkor lehetőségem, biztosan otthon
maradok.
visszamenne a szülőfalujába?
talán majd egyszer, nem tudni még,
mit hoz a jövő.

Vajda (Kázmér) Gabriella

Mit szól a falu fejlődéséhez?
Nagyon sokat fejlődött a falu, hiszen
látványos a változás. Szerintem ez nagyon jó, hiszen azzal, hogy felépültek
a bérlakások, építkezési telkek lettek
kialakítva, van lehetőségük a fiataloknak otthon maradni.

Mire emlékszik szívesen a hodosi
gyerekkorból?
A tánccsoportra nagyon szívesen emlékszem vissza, szép évek voltak azok
Inci nénivel. Szívesen emlékszem az
egész gyerekkoromra, amit Hodosban
töltöttem.
Mennyire maradt hodosi?
Még mindig hodosi vagyok. Annak ellenére, hogy 34 éve dunaszerdahelyen
lakom, hodosi maradtam. Ha valakivel
beszélgetek a szülőfalumról, akkor ezt
mindig kiemelem, meg a leánykori nevemet.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

Nemere istván
AMíG kÖztüNk voltál
Átsegíthetjük-e a lét határán szenvedő, halálos beteget sajnálatból, könyörületből? Elégséges indok-e az hogy szeretjük, s hogy ő maga kér erre bennünket? A fiatal ügyész
egy névtelen bejelentés nyomán indul el, és a torokszorítóan fájó kérdést felvető regényből megismerhetjük egy jellegzetes mai magyar kisváros érdeklabirintusát, a visszaélésekkel terhes légkört. A szerző a tőle megszokott feszültséggel vezeti végig az olvasót
a történeten, ám nem csupán egy rejtélyesnek látszó haláleset nyomozásáról van szó.
A magyar irodalomban ez az első regény az euthanáziáról, a „jó halálról”: töprengésre,
mérlegelésre készteti az olvasót.
Kellemes olvasást kívánok!

Gyűjtjük kÖzséGüNk eMlékeit!
Amennyiben Önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!
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extrAliGA-Győztes CsAPAtuNk
teljesítették a kitűzött célt, a hodosi
asztalitenisz „A” csapata megnyerte a
hosszútávú csapatbajnokságot, extraliga-győztes csapatot avathatunk.
A mérkőzések a többi fronton folytatódnak.
Márciusi eredmények:
Március 4.: Geológ rožňava–SK
Vydrany 3:6; március 5.: VStK Vranov
nad topľou–SK Vydrany 1:6; március
17.: MšK Čadca–SK Vydrany 2:6.
Folytatás az országos bajnoki címért
(play-oﬀ): csapatunk, mint az extraliga
győztese, kiemeltként az elődöntőben
várja ellenfelét, amely a Čadca–Galanta
összecsapásból kerül ki. Az elődöntő első
mérkőzése április 5-én idegenben, a második – visszavagó – április 8-án otthon, 18.00-kor kerül megrendezésre a
hodosi kultúrházban.
ii. liga márciusi eredményei:
Március 9.: SK Vydrany B–Baka 16:2;
március 19.: dobrá Voda–SK Vydrany
B 3:15.
A „B” csapatunk megnyerte a Nagyszombat megye II. ligáját, osztályozó
mérkőzést játszik Pozsony megye II. ligájának győztesével az első ligába való
feljutásért. Az első mérkőzést (lapzártánk után) Hodosban játsszák, március 31-én, csütörtökön, 18.30-kor.
ii. CooP liga eredményei:
Március 10.: SK Vydrany C–Horné
Mýto 2:16; március 15.: ohrady–SK
Vydrany C 11:7; március 23.: SK
Vydrany C–topoľníky 5:13.
soron következő hazai mérkőzését a
C csapatunk április 7-én 18.00 órai
kezdettel játssza Hegyéte csapata
ellen.
Diákok eredményei:
Március 1.: Leopoldov–SK Vydrany 5:5;
március 4.: Jaslovské Bohunice–SK
Vydrany 1:9.
A bajnokság végeredménye: diákcsapatunk a 3. helyen végzett a Nagyszombat megyei I. diák ligában.

Elöl Balogh Balázs, hátul Póda Péter (C csapat)

Női csapatunk:
Elsők lettek az I. liga nyugati csoportjában, osztályozót játszanak a keleti csoport I. liga győztesével (Humenné). Az
első mérkőzés április 2-án idegenben, a
visszavágó Hodosban április 9-én
(szombaton) 10.00 órakor lesz.

Klempa Katalin felvétele

Március 25-27 között került megrendezésre Pozsonyban a Szlovák egyéni
asztalitenisz-bajnokság, melyen a hodosiak szépen szerepeltek. Férfi egyéniben
Peter šereda a második helyet érte el,
míg férfi párosban a šereda-Lelkeš kettős a 3. helyet hozta haza.
–jk

čestné uznanie

Slovenského olympijského a športového výboru (SošV) za dlhoročnú aktivitu
pri šírení olympizmu a pamätnú medailu SStz za dlhoročnú prácu rozhodcu
získal Vladislav Kmeť, rozhodca a dlhoročný funkcionár krajského stolnotenisového zväzu. Stolnotenisový klub v dunajskej Strede sa stal pod jeho vedením niekoľkonásobným majstrom Sr v družstvách žien. Čestné uznanie
odovzdali 1-ho marca na ceremoniáli v Bratislave. Gratulujeme!

Március

S p o r t
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kis PályáN NAGy szeNveDéllyel!
kedves olvasó! engedtessék meg
nekem, hogy baráti társaságunkon
keresztül bepillantást nyújtsak Önnek
falunk szabadidős sportéletébe is. Hiszen akadnak, akik egészségük ápolására a mozgás számos formáját választják. kiváló hely erre a helyi sportaréna, amely egyre csak szépül és
bővül.
Érzésem szerint azonban a lehetőségek
csak akkor nyernek értelmet, ha kihasználásra kerülnek. Pályázat útján sikerült
egy többfunkciós műfüves pályát kiépíteni, ami a foci mellett lábtenisz, röplabda és tenisz művelésére is alkalmas.
Az eddigi tapasztalat alapján viszont csekély az érdeklődés a használatára. Pontosan ez motivált bennünket, hogy a
foci szerelmeseiként hetente birtokba
vegyük és újra a labda bűvöletébe hajszoljuk magunkat.
Iabb Gálﬀy Györggyel elhatároztuk,
hogy felállítunk egy-egy csapatot és hetente megmérkőzünk egymással. Az elhatározásunkat követő héten már csatára
készen álltunk és rögzítettünk egy mindenkinek megfelelő időpontot, ami vasárnap délelőtt tíz óra lett. (Ezúton is
szeretnénk elnézést kérni a közelben lakóktól, ha néha beharsogunk a pihenőnapjukba.) Életkorunkból adódóan öszszeállt egy fiatalabb és egy idősebb társaság. Kommunikációs felületként létrehoztunk egy Mesenger-csoportot, ahol
minden szervezési dolgot előre egyeztetünk. de csapatnév nékül nem lehet, így
adta magát az összetételből adódóan
(mindössze 2 társunk nem rendelkezik
helyi kötődéssel), hogy magunkat original Hodos team névvel illessük.
Minden alkalommal a pályabérlet kifizetése utáni többlet pénzt segédeszközök (labda, mellény) vásárlására fordítjuk. Egyenlőre csak szórakozásnak tekintjük, de idővel szívesen rendeznénk
kispályás tornát, illetve terveink közt
szerepel alkalmanként nagypályán is
megmérkőzni más településen működő
„öregfiúk” csapatokkal!
Szinte minden egyes tagunk egykori
hodosi igazolt játékos, és a többség ki-

Csapattagok | Felső sor: Badala Pál, Tóth István, Szamaránszky Norbert, Simon Gyula, Rácz
Tamás, i. Gálﬀy György. Alsó sor: Czucz Ferenc, Hodosi Zsolt, Kevicky Péter, Németh Zsolt.
Elöl: Lénárth Miklós. Aki a képről lemaradt: Zöld Péter, Lénárth Tamás, Szarka István, Bokor
Lajos, Bugár Alexander, Rácz Krisztián, Bürgöndi Flóri, Borbély Péter, Hodosi Vilmos, Czére
Gábor

zárólag egész karrierjét falunk sikereinek
elérésének szentelte. Ma már szinte elképzelhetetlennek tűnhet, de anno az
volt érthetetlen, ha nem helyi fiatalokból állt a focicsapat. Napjainkban pedig
annak is örülni kell, ha szűkebb régiónkból sikerül felállítani egy gárdát.
Ki ne ismerné id. Kevicky Pétert, aki
igazi legenda és a hodosi foci legeredményesebb góllövője. de ha röviden be kellene mutatni pár játékostársat: Simon
Gyuszi a szív, Badala Pali az erő, rácz
tomi a finesz, Hodosi Vili az ész, Gálﬀy
Gyuri az elegancia megtestesítője. Iabb
Lénárt Miki kapusunkat külön is kiemelném, mert a kispályás foci úgy paszszol hozzá, mit sikerhez a mosoly. tóth
Istvánt (Szami) pedig épp a foci és a közösség győzte meg, hogy Hodos a számára megfelelő hely. de minden egyes
játékostárs kiveszi a részét az élmény és
a baráti kapcsolatok építéséből.
Számtalan élményben részesültünk pályafutásunk alatt, amiket most együtt
újra felidézünk és szinte lubickolunk a
régi érzés bizsergető sugarában. Meglehet, a lábak már nincsenek összhangban
a szív által diktált tempóval, de bízva a
csodakenőcsök erejében úgy érezzük, egy
órára visszatért a fiatalkor. Másnap aztán
felocsúdva tapasztaljuk életkorunk valós
hosszát, de rögvest a vasárnapi foci izgalmában találjuk magunkat.

Foci mellett van egy még nagyobb hozadéka, hogy újra focicsukát húztunk,
ez pedig a közösség ereje és a baráti kapcsolatok ápolása. Itt pedig példaként
szeretném állítani magunkat, és a falunkban lakhelyet választóknak pedig
egy tanáccsal szolgálni: Ne csak leélni
próbálják az életüket közösségünkben,
hanem megélni is azt!
Vasárnapi focink nélkül nem ismertük
volna meg Bugár Alex csapattársunkat,
aki új lakosként aktívan részt vesz a
sportéletben, és akiben egy intelligens,
barátságos fiatalemberre leltünk. Szeretném megjegyezni a helyi lap szerkesztőinek, hogy a „Hodosi maradtam” rovat
mellett egy „Hodosi lettem” cikkben szívesen megismernénk közelebbről is új
polgártársainkat. de lehet ennél is fontosabb lenne bemutatni nekik falunk
azon lakosait, akik a sport, közélet, kultúra és egyéb területen méltán büszkék
vagyunk.
remélem rövid élménybeszámolóm
által sikerült kedvet csinálni a sportolás
bármely formájához és nem utolsó sorban közösségünk további építéséhez. Ezúton kívánok Önnek, kedves olvasó,
ehhez jó egészséget és közösségformáló
tevékenységhez pedig sok bátorságot!
Hodosi Zsolt
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Tízen kezdtek,

L a b d a r ú g á s

eliNDult A tAvAszi

PoNtvADászAt

2022

kilencen maradtak,

győztek a hodosiak
Az elmúlt vasárnap a kezdőrúgásnál tízen voltak, a
meccs végét jelző sípszó után kilencen vonultak le a pályáról, az emberhátrány ellenére 2:1 arányban győztek
a hodosiak az illésházaiak elleni csallóközi derbin.

zsinbórban negyedik mérkőzését játszotta otthon a hodosiak csapata. A tavaszi
szezon első mérkőzéseinek
eredményei vegyesek.
eredmények:
33. forduló (2022. 03. 06.):
Hodos–Jányok 0:1 (0:0), g.:
roman repáň (80.).
18. forduló (2022. 03. 13.):
Hodos–Illésháza 2:1 (1:0), g.:
da Silva (28.), Nweze Michael
1. Nádszeg
2. Sopornya
3. Hidaskürt
4. Nagyabony
5. Egyházkarcsa
6. Kismácséd
7. Jányok
8. Jóka
9. Nyárasd
10. zvončín
11. Csenke
12. Lég
13. Pozsonyeperjes
14. Hodos
15. Brodské
16. FK Nagymagyar
17. Illésháza

20
20
20
19
19
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

15
15
11
11
11
10
11
10
9
8
7
7
5
6
2
3
3

(87.), ill. Kuczman (88. – 11esből).
19. forduló (2022. 03. 20.):
Hodos–Kismácséd 3:4 (0:1), g.:
ramos (55. – 11-esből), Nweze
Michael (75.), Gányovics (90. –
öngól), ill. Schiﬀer (14.), Hraška
(61.), Gányovics (79.), Husár (88.).
20. forduló (2022. 03. 27.):
Hodos–Pozsonyeperjes 3:1 (2:1),
g.: okoro (11.), Badala (31.),
ramos (84.), ill. rácz (21.).
3
1
5
4
3
5
2
3
2
4
3
2
5
1
4
1
0

2
4
4
4
5
5
6
7
9
8
9
11
10
13
14
16
17

63:13
47:13
38:21
47:21
42:28
53:23
40:23
79:24
41:35
49:29
38:38
36:34
20:48
28:47
30:101
24:105
17:89

48
46
38
37
36
35
35
33
29
28
24
23
20
19
10
10
9

történt ugyanis, hogy a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportja 18. fordulójában lejétszott mérkőzésen három hazai
futballista koronavírusos megbetegedés miatt nem állhatott
Navrátil Károly edző rendelkezésére, a játékosínség miatt
még cserejátékosuk sem maradt a hazaiaknak. „A meccs
előtti névsorolvasásnál kiderült: mindössze tíz bevethető játékosra számíthatok. Ugyan hét légiósunk is van, a versenykiírás értelmében azonban egy bajnokin csupán négy
külföldi szerepelhet. A problémák ellenére az első félóra
végén vezetést szereztünk, a hajrában kétgólos előnyre tettünk szert” – summázta a párharc előzményeit, legérdekesebb fejleményeit Navrátil Károly, a győztesek trénere.
Említést érdemel, hogy a vendéglátók mindkét találatát
légiós szerezte. Az elsőt Edson da Silva, a másodikat, a 87.
percben Emmanuel Nweze Michael.
A párharc krónikájához tartozik, hogy az illésházaiak elleni erőpróbán debütált a hodosiak három új szerzeménye,
Mathew obinna okoro, Ejiofor Abraham okorie és Emmanuel Nveze Michael. A nigériai labdarúgók Ukrajna
oroszország általi lerohanását követően a menekültáradattal érkeztek Szlovákiába, találtak ideiglenes otthonra Hodosban. „Edzőnk egyik ismerőse, aki játékosügynökként
tevékenykedik, arra kért minket, hogy segítsünk a bajba jutott nigéria labdarúgóknak. Összedugtuk a fejünket, igent
mondtunk az ajánlatra. Szállást, hosszabb távú elhelyezést
biztosítottunk a triónak, akik legutóbb az ukrán III. ligában
játszó Katran Kijev csapatában futballoztak” – ecsetelte a
nigériai trió felbukkanásának előzményeit i. Kohút István,
a hodosiak klubelnöke.
A meccs további pikantériája, hogy az illésházaiak Hodosban zsinórban tizenötödik bajnokijukat bukták el…
Részlet Ágh István az ujszo.com-on
2022. március 18-án megjelent írásából
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