Feléleszteni A régi bArátságot
A magyarországi Domony község
Hodos testvértelepülése, ám a baráti
kapcsolat tragikus okok miatt megszakadt. Május végén községünkben
jártak, hogy újra felelevenítsék a régi
baráti viszonyt és új lehetőségekről
beszélgessenek.
A tavalyi évben tragikus hirtelenséggel
58 éves korában elhunyt a magyarországi község polgármestere Tantó Csaba.
Idén február 26-án időközi választásokon a lakosok Tantó Viktornak, az előző
polgármester fiának szavaztak bizalmat.
Május 29-én a domonyi delegáció vezetőjeként ő is megtisztelte Hodost. Érkezésük napján magyar vendégeink
megtekintették a bősi vízerőművet, ami
nagyon tetszett nekik, majd elkezdődött
a tiszteletükre összehívott ünnepi önkormányzati ülés a helyi kultúrházban. A
találkozó elején Balódi László bemutatta
a községet a megjelenteknek, ismertette
a fejlődés fontosabb mérföldköveit,
majd Tantó Viktor tette meg ugyanezt
Domonnyal. „Tapasztalatokat cseréltünk, beszélgettünk, de a találkozó leg-

Domonyiak a Duna-parton

Balódi László bemutatja a községet, mellette jobbra Tantó Viktor

fontosabb pontja az EU-s határon átnyúló pályázatok témája volt, mivel
ebből lehet leginkább támogatáshoz
jutni, így mindkét község együtt fejlődhet. Egyelőre konkrét együttműködési
területről nem esett szó, ám mivel nagyon sok pályázat alapja, illetve feltétele
a határon átnyúló együttműködés, dol-

Keszi I. felvétele

Fitos M. felvétele

gozni fogunk a lehetőségeken” – ecsetelte Balódi. „Mindenképpen keresni
fogjuk a lehetőségeket, hogy minél több
alkalommal tudjunk találkozni és tapasztalatot cserélni” – tette Hozzá Tantó
Viktor.
A tárgyalás után közös vacsora várta a
vendégeket, illetve kötetlen beszélgetés,
amely éjszakába nyúlt, így nem csoda,
hogy a másnap elfogyasztott reggeli után
fáradtak voltak a vendégek, ám a pozsonyi látogatást nem hagyták ki. Fitos Marika és Keszi Ildikó a fővárosba
kalauzolták el a domonyiakat egy kisebb
körútra, aminek alkalmával megtekinthették a Duna-partot, a Hviezdoslavteret, ott a színházat, de sajnos nem volt
idő hosszabb bámészkodásra, mert délután indultak vissza Magyarországra.
Abban azonban mindkét fél egyet értett,
hogy ezentúl gyakrabban keresik majd a
találkozási lehetőségeket és igyekeznek
fenntartani a jó viszonyt a két község között.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com

2

2017

R é g i ó h í r e k

nAgyszoMbAtért rigó KonráD beszáll A ringbe
A Híd meghozta a megyei
választásokkal kapcsolatos
döntését.
Rigó Konrádot indítja a Híd
az őszi megyeielnök-választásokon a Nagyszombati kerületben. Erről a párt hétfői
elnökségi ülése döntött.
A kulturális államtitkár a
portálunknak elmondta, a
megyei képviselőjelöltek választási listája még javában
készül. Ami a biztos pont, az
az, hogy ő mérkőzik meg az
MKP-s Berényi Józseﬀel a
nagyszombati megyeispáni
tisztségért.
Rigó elmondta, programján már dolgozik a Híd szakmai kabinetje.
Kampányában leginkább
az oktatáspolitikára, a regionális-, valamint az úthálózat-

fejlesztésre szeretne összpontosítani. Az államtitkár azt is
megjegyezte, hogy a pártban
döntés született arról is, hogy
ő lesz a megyei választások

országos kampánystábjának
elnöke.
Portálunk információi szerint múlt szerdán a Híd kezdeményezésére Dunaszerda-

helyen tárgyalt a két magyar
párt, ahol elsősorban a megyei választásokon való
együttműködés szerepelt napirenden. Az MKP járási
szervezetének küldöttei akkor
kizárták annak lehetőségét,
hogy a két tömörülés jelöltjei
közös listán induljanak.
Miután a megyeielnök-jelölt személyében nem sikerült
megegyezni, kompromisszumos megoldásként felvetődött az is, hogy a pártok
közös független jelöltet indítsanak. Ezt a forgartókönyvet
végül az MKP járási szervezete a pénteki ülésén elvetette
és Berényi Józsefet jelölte a
megyeelnöki posztra.
(sárp)
Forrás:
www.parameter.sk
2017. május 29.

Megyei elisMeréseK A KultúrA területén
Május 18-án adták át a
nagyszombat megyei kitüntetéseket azoknak az
egyéneknek és csoportoknak, akik a megye kulturális életében tevékenyen
kiveszik a részüket. többen
kaptak elismerést a Dunaszerdahelyi és galántai járásból. Az ünnepélyes
ceremóniára a nagyszombati Ján Palárik színházban
került sor.
Tibor Mikuš megyefőnök nevében Zdenko Čambal alispán
köszöntötte
a
díjazottakat. Elmondta, örül
annak, hogy olyan embereknek adhatja át az elismerést,
akik nagyban hozzájárultak
és hozzájárulnak szülőföldjükön a kultúra ápolásához.
„Az élet a falvainkban és a városainkban önök nélkül, akik
sok esetben önkéntesen vég-

zik a munkájukat, nem lenne
az, ami” – emelte ki Čambal.
A megyefőnök távollétében
az emlékplaketteket Zdenko
Čambal alispán és Bárdos
Gábor megyei képviselők

adták át. Számos csallóközi és
mátyusföldi művelődésszervező kapott elismerést, köztük győri béla is a szülőfalujában végzett kultúraépítő munkájáért, mint az

Aranykalász volt táncosa, a
Nemeshodosi citerazenekar
és a Gyöngyharmat énekkar
tagja, a Hodosban tevékenyen a kultúrát ápoló egyén.
(as)

Június

Hodos, a mi falunk

3

oživenie PriAteľstvA
Maďarská obec Domoň je roky sesterskou obcou pre našu obec, avšak pred
pár mesiacmi sa priateľstvo z tragických
príčin prerušilo. Koncom mája sme ich
privítali v našej obci, aby sme staré
dobré priateľstvo opäť oživili a porozprávali sa o nových príležitostiach.
Minulý rok tragicky zahynul 58-ročný
starosta maďarskej obce, Tantó Csaba.
Vo februárových voľbách občania maďarskej obce prejavili svoju dôveru synovi zasnulého starostu, Tántó
Viktorovi, a tak ho zvolili za nového starostu obce. 29-teho mája teda už aj on,
ako súčasť Domoňskej delegácie, poctil
našu obec svojou návštevou. V deň príchodu si naši hostia prezreli Vodné dielo
v Gabčíkove, ktoré sa im veľmi páčilo, a
následne sa zúčastnili zasadnutia v
miestnom kultúrnom dome, ktoré bolo
zvolané práve na ich česť.
Na úvod schôdze starosta obce Ladislav Balódi oboznámil hostí s významnejšími bodmi vo vývoji našej obce,

následne tak učinil aj starosta Tantó Viktor o ich obci. “Diskutovali sme, vymenili sme si názory, skúsenosti, ale
hlavnou témou stretnutia boli cezhraničné projekty EÚ, pretože práve cez ne
je možné získať najväčšiu podporu tak,
aby obe obce mali možnosť rozvíjať sa
spoločne. Zatiaľ sa nezmienilo o ničom
konkrétkom, ale keďže na získanie takejto podpory je podmienkou istá cez-

hraničná spolupráca, budeme pracovať
na možnostiach” – opísal starosta Balódi.
“Určite budeme hľadať spôsoby, ako sa
stretnúť čo najčastejšie, aby sme si mohli
vymeniť skúsenosti” – dodal Tantó Viktor.
Po schôdzi sa konala spoločná večera
na česť našich hostí, kde bola príležitosť
aj na neformálne diskusie, ktoré sa pretiahli do neskorej noci. Nasledujúce
ráno boli síce naši hostia unavený, ale
po raňajkách nevynechali ani návštevu
Bratislavy. Marika Fitos a Ildikó Keszi
previedli hostí z Domoňu malou prehliadkou hlavného mesta, kde mali príležitosť si pozrieť nábrežie Dunaja,
Hviezdoslavo námestie, a aj Slovenské
národné divadlo, ale bohužiaľ už nebol
čas na dlhšiu prehliadku, pretože v poobeňajších hodinách sa hostia vracali naspäť do Maďarska.
Obe strany sa však jednotne zhodli na
tom, že sa budú snažiť hľadať príležitosti
na častejšie stretnutia a snahu udržať si
dobré vzťahy medzi oboma obcami.

4

Ó v o d a

2017

búCsú Az óvoDától
Ballagási és tanévzáró ünnepségünkre június 23án került sor, amikor 11 gyermek intett búcsút az
óvodás éveknek, az óvó néniknek és pajtásaiknak.
Ezen a napon Aprajafalvává változott a csoportszoba, s a Hupikék Törpikéknek nagyon örültek a
ballagók. A verses-dalos kultúrműsort követően a
nagyok még utoljára szórakoztak, játszottak, beszélgettek egy jót a kis- és középső csoportos gyermekekkel, s elfogyasztották a tortát, amit ezúton
is köszönünk Gulázsi Olivérnek. Szeptembertől tíz
gyermek a helyi alapiskolák kisdiákja lesz, egyikőjük pedig Dunaszerdahelyen kezdi meg az iskolát.
Jó tanulást kívánunk nekik!

gyerMeKnAP

A Duna Menti Tavasz Országos Báb- és Színjátszók fesztiválja immár 42. alkalommal került megrendezésre Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központban. Óvodásainkkal
évről-évre ellátogatunk e nívós rendezvényre, melyen Szlovákia különböző régióiból érkező báb- és
színjátszó gyermekcsoportok mérik össze tudásukat, és kápráztatják el a gyermekeket és bennünket, felnőtteket, csodálatos játékukkal. Gyermeknap alkalmából a május 30-i előadáson három
színjátékot néztünk meg, amely nagyon tetszett a
gyermekeknek. Ezután birtokba vettük a vasútállomáshoz közeli játszóparkot, ahol pizzát, üdítőt
és fagyit kaptak óvodásaink, majd visszatérve az
óvodába játékkal folytatódott a nap. Egy igazán
mozgalmas és jól sikerült Gyermeknapot tudhatunk magunk mögött, tele élményekkel és sok-sok
nevetéssel.
Köszönetet szeretnénk mondani Rácz Péternek
nagylelkű anyagi támogatásáért, amelyből szép színes székeket vásárolhattunk óvodásainknak, valamint Rácz Pálnak, aki idén sem feledkezett meg
rólunk, s meghívta a gyermekeket fagyizni.

tŰzoltó leszeK...

...mondja nagyon sok gyermek, ha megkérdezzük tőlük „Mi leszel,
ha nagy leszel?”. Június 7-én óvodásainknak lehetősége nyílt közelebbről is megismerkedni a tűzoltó bácsikkal a Dunaszerdahelyi Tűzoltóállomáson. Az ott töltött egy óra valóban élménydússá sikeredett,
hiszen a tűzoltók mindamellett, hogy munkájukról meséltek, körbevezettek bennünket az állomáson, beülhettünk a tűzoltóautóba,
locsolhattunk, és még egy valódi próbariasztást is bemutattak nekünk. Hálásan köszönjük kedvességüket és türelmüket!
Mivel óvodásaink 5 alkotása is kiállításra került a Csallóközi Színes
Ceruzák képzőművészeti verseny keretein belül, nem mulaszthattuk
el azok megtekintését a Csallóközi Múzeumban, így a tűzoltóságon
tett látogatás után arra vettük az irányt. Ezután megpihentünk egy
üdítő és egy sütemény erejéig a városban, majd kicsit fáradtan, de
örömmel tértünk vissza az óvodába.
Az oldalt összeállította gaál Adriana igazgatónő

Iskola - Škola

Június
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Méltó lezárásA Az évneK
Június 15-én a két helyi iskola diákjai és pedagógusai
felkerekedtek, s a főváros felé
vették az irányt. Itt meglátogatták a Pozsonyi állatkertet,
egy három dimenziós moziban is jártak, illetve megtekintették a Dínóparkot, amit
a kicsik rendkívül élveztek.
Szerencsére nagyon jó időt
fogtak ki, kellemes napsütésben volt részük. A Dínóparkban tett látogatás után
megebédeltek, majd a várba
mentek, ahol megtekintették
az azt körülvevő parkot is.
A kellemesen eltelt nap után
elfáradva ugyan, de élményekkel telve tértek haza.

Mikor már mindenki
tudta, milyen jegyekre számíthat a bizonyítványban,

nem izgult, ezért is tudta élvezni június utolsó napjait és
a hónap utolsó péntekjén

megkapták a bizonyítványt és
kezdetét vehette a jól megérdemelt nyári szünet.

KAlAnDos versenyen A sulisoK
Kisiskolánk, a Hodosi Magyar tannyelvű Alapiskola ismét jelentős eredménnyel dicsekedhet. ezúttal egy
magyarországi többfordulós levelezős
versenyen értek el tanulóink kiváló
eredményt.
A Pannon-Literatúra Kft. (Szalay Könyvek) szeptemberben egy különleges versenyre invitálta a kellően bátrakat, hogy
legjobb barátaikkal együtt éljenek át egy
újszerű, izgalmas kalandot.
A verseny elsődleges célja a szövegértő
olvasás, valamint a csapatmunka játékos
formában történő fejlesztése volt az általános iskolák alsó és felső tagozatán.
A versenyen minden általános iskola
2–6. osztályos tanulója részt vehetett. A
feladatokat több fordulóban a verseny
hivatalos weboldalán tették közzé, melyhez egyedi hozzáférést biztosítottak az
indulók és a csapatok patronáló tanárai
számára. Megoldásaikat a versenyzők
szöveges és képes formában töltötték fel
saját csapatuk online felületére, melyet
a Pedagógus Alkotóközösség tagjai értékeltek. Az egyes fordulók zárását követően a versenyzők megtekinthették
aktuális pontszámukat és helyezésüket a
csapatok rangsorában.

Iskolánkat a Szappanbuborékok nevet
viselő négytagú csapat képviselte, melynek tagjai Nagy Cyntia, Csicsai Boglárka, Kohút Lora és Horváth Monika
Kira voltak, akiket Májovská Beáta tanító néni készített fel.
A versenyt 2016 októberében kezdtük. A 12 forduló kérdései Szabó Zsolt:
Zűrös verseny című meseregényéhez
kapcsolódtak. Ügyesen vettük a 12 forduló akadályait, végül a több száz versenyző csapat közül az előkelő 19.

helyen végeztünk. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a második legjobb eredményt elért felvidéki csapat lehetünk.
A verseny során mottónk a „Repülünk
a cél felé, mint egy apró buborék!” volt.
A versenyen elért eredményünkkel bizonyítottuk, hogy semmi sem lehetetlen, s
egy kis közösségben is lehet sikereket elérni. Igenis elértük célunkat, megszerettettük tanulóinkkal az olvasást.
Gratulálunk tanulóink kiváló eredményéhez!
Mgr. Beáta Májovská
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MeglátogAttuK bArátAinKAt – KörKéP
Az utóbbi hetek kiváltképp mozgalmasak voltak a számunkra, hiszen számos külhoni baráti községet
látogattak meg az énekkar, illetve a
helyi önkormányzat tagjai. Így jártak
Magyarországon, szerbiában és romániában is.
Első útjuk a magyarországi Vácegresre
vezetett, ahol május 27-én lépett fel
A Megmaradásunkért kultúrcsoport. Ez
a település azért érdekes számunkra,
mert a hetven évvel ezelőtt történt kite-

lepítések alkalmával sokakat telepítettek
át innen Hodosba, a gyökerek pedig
még mindig megvannak. „Mozsári János
a legjobb példa erre, hiszen itt találkozott negyven év után újra a keresztanyjával” – mesélte Csepi György
kórusvezető.
Az énekkar következő két meghívása a
pünkösdi műsorukra épült, ugyanis
Apostagra és Dunaegyházára ezzel a produkcióval érkeztek. „Mind a két helyen
evangélikus templomban léptünk fel, az
apostagi fellépésünk pünkösd vasárnapjának délelőttjén zajlott, Dunaegyházán
pedig aznap délután énekeltünk” – emlékszik vissza Csepi. Június 17-én pedig
ismét a határon túlra indultak fellépni,
a romániai Jákóhodost vették célba,
ahova a Trinaon-i műsorral érkeztek. Ide
Posztós Mónika önkormányzati képvi-

selő is elkísérte a csapatot. „Nagyon jól
éreztük magunkat, isteni volt a fogadtatás, mintha ezer éves barátokat üdvözöl-

tek volna. Nagyon jó hangulatban telt a
találkozásunk és meg is hívtuk a község
küldöttségét az idei Nemehodosi Nagy
Lakomára, amire szívesen elfogadták a
meghívást” – mesélte Posztós Mónika.
A szerbiai Bácsfeketehegyre Csóka
Péter községünk önkormányzati képviselője is ellátogatott, aki elmondta, nagyon szívélyesen üdvözölték őket.
„A baráti községben újabb barátságok
szövődtek, elbeszélgettünk, eszmét cseréltünk és biztosítottuk a község képviselőit barátságunkról” – mondta Csóka.
Június utolsó hétvégéjén Hodos delegációja a magyarországi Domony községbe
utazott, akikkel az utóbbi években megszakadt a kapcsolat, ám gálﬀy györgy
képviselőnk biztosította a domonyaikat,
hogy a továbbiakban is számíthatnak a
barátságunkra és reméljük, nem szakad
meg az évek alatt kialakított jó viszony.

Június
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návštevA PriAteľov
Posledných pár týždňov bolo pre nášu
obec obzvlášť rušných, nakoľko náš
miestny spevokol a aj niektorý členovia miestneho zastupiteľstva sa podujali návštíviť mnohých zahraničných
priateľov. návštevy sa konali do Maďarska, srbska a rumunska.
Prvá návšteva sa konala do Maďarska do
obce Vácegres, ku ktorému došlo 27.
mája.Vystúpila tam kultúrna skupina
“A Megmaradásunkért.” Táto obec je pre
nás zaujímavá z dôvodu, že v priebehu
vyhosťovania pred sedemdesiatimi
rokmi boli mnohý vtedajší občania maďarskej obce premiestnení práve do
Vydrán. Ich korene prežívajú u nás až
dodnes. “Mozsári János je toho najlepším príkladom, ako sa tu znovu po
štyridsiatich rokoch stretol so svojou
krstnou mamou” – porozprával nám
Csepi György, zbormajster.
Nasledujúce dve pozvania pre náš zbor
sa zakladal na ich programe k obdobiu
Turíc , ktoré predviedli v obciach Apostag a Dunaegyháza. “Na oboch miestach
sme vystúpili v evanjelických kostoloch.
Vystúpenie v obci Apostag sa konalo v
doobedňajších hodinách na Turíce v nedeľu, kým v Dunaegyháza v ten istý deň
popoludní” – opisuje Csepi. Dňa 17.
júna sa opäť vybrali za hranice a navštívili obec Jákóhodos v Rumunsku, kde sa

prichystali s Trinaonským programom.
Na túto návštevu zbor sprevádzala aj
predstaviteľka obecného zastupiteľstva,
Monika Posztósová. “Naozaj sme si to
užili, privítanie bolo neskutočné, ako
keby boli vítali tisícročných priateľov.
Návšteva prebehla vo výbornej nálade a
pozvali sme delegáciu z obce na tohtoročnú Vydranskú hostinu, ktorú prijali
s nadšením” – rozprávala Monika Posztósová.
Do srbskej obce Bácsfeketehegy zavítal aj predstaviteľ obecného zastupiteľstva Peter Csóka, ktorý sa nám zveril

so srdečným privítaním srbských občanov. “Vytvorili sa nové priateľstvá, veľa
sme sa rozprávali, vymenili si názory, a
uistili sme predstaviteľov obce o našom
priateľstve” – povedal Csóka. Posledný
júnový víkend Vydranská delegácia
navštívila obec Domoň v Maďarsku, s
ktorými sa priateľstvo na istý čas prerušilo, ale Gálﬀy György, predstaviteľ
obecného zastupiteľtva ubezpečil tamojšiu delegáciu o našej nepretržitej priateľstve, a dúfame, že sa dobré vzťahy
vybudované v priebehu posledných
rokov medzi obcami neprerušia.

uKončenie šKolsKéHo roKu
15-teho júna sa žiaci a pedagógovia oboch miestnych škôl vybrali na výlet do hlavného
mesta. Navštívili Bratislavské Zoo, vyskúšali si
3D kino, a pozreli si aj Dinopark. Žiaci si to
veru poriadne vychutnávali. Našťastie im aj
počasie doprialo a slniečko svietlo celý deň. Po
návšteve Dinoparku si dali výletníci obed, po
ktorom sa vybrali prezrieť si hrad a okolitú
záhradu. Po príjemne strávenom dni sa domov
vrátili síce unavený, ale plný zážitkov. Keď už
žiaci vedeli, aké budú ich konečné výsledky na
vysvedčení, mohli sa uvoľnene zúčastniť
výletu. V piatok každý žiak obdržal koncoročné vysvedčenie, a tým sa pre nich začali zaslúžené letné prázdniny.
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Az ülés ProgrAMJA

ProgrAM zAsADnutiA

Az önkormányzat 2017. 6. 14-én megtartott
6. ülésének programja

Program 6. zasadnutia ocz, konaného dňa
14. 06. 2017

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Köszönet Hodos község méltó képviseletéért – Csallóközi
színes ceruzák 2017
6. HODUS KOMUNAL kft, Hodos 2016-os évi zárszámadása, és javaslat a 2016-os év után járó nyereség elosztására
7. Község költségvetése:
• Hodos község 2016-os évi zárszámadása,
• 1. számú költségvetési intézkedés a 2017-es évre
8. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
9. Számlák jóváhagyása
10. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
11. Polgármester beszámolója
12. Egyéb aktuális ügyek – vita
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Poďakovanie za reprezentáciu obce - Žitnoostrovské pastelky 2017
6. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2016 – HODUS KOMUNAL s.r.o. Vydrany
7. Rozpočet obce:
• Záverečný účet za rok 2016
• Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017
8. Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – dlh voči obci
9. Odsúhlasenie faktúr
10. 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
11. Správa starostu obce
12. Rôzne – diskusia
13. Záver

• AnyAKönyvi HÍreK • sPrávy z MAtriKy •
Május 2017. máj
úJszülötteK • nAroDili sA:
• Kázmér Áron
Gratulálunk az újszülöttekhez! • Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

Június
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Mi az ami tetszik, vagy esetleg nem tetszik a falu változásain?
• Természetesen tetszik a változás, mert
fejlődik a falu, ami már nagyon kellett.
Szerintem ezt sokan értékelik is, mert
ez a falu valahol „bepókhálósodott” és
ebből nagyon nehéz volt kiszabadulni.

HoDosi MArADtAM Xlvii.
ismét rendhagyó írással jelentkezik rovatunk, ugyanis olyan embert kerestünk fel, aki rég elköltözött a
szülőfalujából, de nem tudott meglenni nélküle. szabó istván ezért döntött úgy, hogy 26 év után visszatér,
ezért építkezni kezdett.
Az eltelt 26 év dunaszerdahelyi élet
alatt milyen gyakran látogattál haza
a szülőfaludba?
• Dunaszerdahely nincs messze, ezét
elég gyakran jöttem, amikor csak tudtam, vagy a munkám engedte. Előfordult, hogy hetente többször is
kilátogattam. Egy időben dolgoztam
Pozsonyban, akkor ritkábban, de mindig találtam arra időt, hogy hazatérjek.
Hogy jött az ötlet, hogy hazaköltözöl?
• Ez teljesen véletlen volt, de a párommal már régóta kerestünk telket. Egyik
nap a nagy fiam akadt rá az interneten
a hirdetésre, hogy Hodosban van eladó,
öt áras, ami ideális. Minden megfelelőnek tűnt, ezért úgy döntöttünk, belevágunk az építkezésbe.
Hol néztetek még telkeket, házakat?
• Több felé jártunk, voltunk Nagyudvarnokban is, de végül örülök, hogy
Hodosra esett a választásunk. Itt vannak

Szabó István

a rokonok, ismerősök, barátok, nem
egy idegen faluba költözünk.
Mi volt az, ami a rokonokon, ismerősökön kívül Hodosba húzott vissza?
• A sport is ilyen, mert édesapám belénk nevelte a sport iránti szeretetet, így
hát a foci és a pingpong nagyon érdekel
a mai napig. Ha tehetem, mérkőzésekre
is járok. Igaz, volt egy 2-3 éves kihagyás,
amikor nem jártam a meccsekre, de
most már újra, ha tudok, jövök. A kisebbik fiam pedig itt is pingpongozik
most már három és fél éve.
Aki nem itt él, de azért vissza-visszajár, talán jobban látja a változásokat.

Mi az, ami még esetleg hiányzik a faluból?
• Mindig a fiam szemszögét nézem és
úgy gondolom, nincs a fiatalok számára
megteremtve a sportolási lehetőség,
mint kellene. Most konkrétan a pingpongra gondolok. Mert, ha egy falu
képes háromszoros országos bajnok
lenni egy sportágban, esetünkben az
asztaliteniszben, illő lenne legalább egy
kis sportcsarnokot építeni nekik. Sajnos
kevés edzésük van, mert a felújításnak
hála, a kultúrházban nagyon sok rendezvény zajlik, ezért sokszor elesnek az
edzéstől a gyerekek. Hallottam, hogy
van egy terv sportcsarnok építésére, így
bízom benne, hogy ez is megvalósul.
Huszonhat év hosszú idő, de a rovat
címéhez hűen meg kell kérdeznem:
mennyire maradtál hodosi?
• Aki ismer, az tudja, mindig is szívügyem volt a szülőfalum. Dunaszerdahelyi lakos voltam, meg vagyok is még
most, de mindenkinek úgy mondtam,
hogy hodosi voltam és valahol még az
is vagyok. Ez megmaradt bennem.

gyŰJtJüK Közsé günK eMléKeit!

Májusi számunkban azt kérdeztük, kik szerepelnek a képen
és hárman meg is írták nekünk. Íme:
A hodosi községháza mellett működő irodalmi színpad tagjai a 1970-es
évek vége felé. Felső sor (balról jobbra): Csiba Anikó, Hodossy Klára,
Szelle Zsuzsa. Alsó sor: Ozsvald Gabriella, Balódi Viola, Orsolya Piroska.

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 nekünk, hogy minél
több adatot megtudjunk
a falu történelmével kapcsolatban. gyűjtsük össze együtt
Hodos emlékeit!
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zvereJnenie záMeru PrevoDu vlAstnÍCtvA
HnuteľnéHo MAJetKu obCe vyDrAny
Obec Vydrany v zmysle § 9a ods. 8 pism. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení zverejňuje
zámer previesť vlastníctvo hnuteľného majetku obce Vydrany
spôsobom priameho predaja. Predmetom prevodu spôsobom
priameho predaja je motorové vozidlo vo vlastníctve Obce
Vydrany:
Druh vozidla: traktor
Kategória:
T1
Značka:
ZKL Zetor 5748
Farba: červená
VIN: 15683
Evidenčné číslo: DS 893 AC
Rok výroby:
1975
1) Predajná cena predmetu predaja
Predajná cena traktora stanovená na základe inzerátov (príloha
č. 1, 2, 3) porovnávacou metódou –priemerom predstavuje
čiastku 1.800,- Eur (slovom: tisícosemsto eur).
2) lehota na podávanie ponúk
Lehota na predloženie cenových ponúk je od 28.04.2017 do
31.07.2017.
3) Podmienky predaja:
Traktor sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu
cenu. Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, IČO, názov firmy, sídlo)
• presné označenie hnuteľnej veci – podľa údajov ponuky,
o ktorú má záujemca záujem
• cenovú ponuku, ktorá nemôže byť nižšia ako stanovená cena
• súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, v akom boli poskytnuté
4) Doručovanie ponúk:
V uzatvorenej obálke označenej výrazne textom:
“Priamy predaj – NEOTVÁRAŤ” a to prostredníctvom
pošty na adresu: Obec Vydrany, Nám. Svätého Štefana č.71,
930 16 Vydrany, alebo osobným doručením do podateľne
Obecného úradu Vydrany.
Písomné cenové ponuky vyhodnotí ustanovená komisia najneskôr do 15 dní po uplynutí termínu na predloženie cenových ponúk. V prípade rovnosti viacerých ponúk
rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky
požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
Obec Vydrany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené ponuky, resp.
priamy predaj zrušiť.

v Ý z vA
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 e l H Í vá s
A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
elhunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy minden
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.

Június
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MozgAlMAs tŰzoltóHónAP
Június 17-én szombaton községünkben másodszor került sor
éjszakai tűzoltóversenyre. A megmérettetés a polgármesteri
kupáért zajlott, amiért összesen 24 csapat szállt versenybe.
A verseny az est leszálltával 22 órakor vette kezdetét, melyen
lánglovagjaink 20 csapatból az előkelő nyolcadik helyet szerezték meg. Első helyen a diószegiek együttese végzett. A női

kategóriában azonban a lányok messze elhúztak ellenfeleik
elől, ezzel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhattak, megszerezték az első helyet. A hónap elején, június 11-én az Ekecsen megrendezett járási versenyen szintén remekeltek, hiszen
a második helyet hozták el a községnek.

MinDenKi útJA HoDosbA vezet
Mióta községünk elindult a fejlődés
útján, több ismert arc is megfordult nálunk. Az okok különbözőek voltak, hiszen volt, akit az asztalitenisz vonzott az
otthonunkba, mint a magyarországi

Klampár Tibor többszörös világ- és Európa-bajnok pingpongozót, vagy Jindřich Panský neves cseh válogatott
asztaliteniszezőt. Volt, akit a labdarúgás
hozott falunkba, mint Jozef Barmoš Eu-

rópa-bajnok, csehszlovák válogatott,
szlovák labdarúgót, vagy Michal Hipp
szlovák válogatott futballistát. Persze rajtuk kívül megfordultak már itt parlamenti képviselők, miniszterek, államtitkárok, de a júniusi hónapban is volt
egy nem mindennapi látogatónk. Tibor
Mičinec a dunaszerdahelyi Habos
Napok rendezvényére érkezett, ám a
Hodus panzióban volt elszállásolva. Aki
emlékszik a régi DAC érára, tudja ki ő.
„Nagyon jól éreztem magam Dunaszerdahelyen, jó volt újra visszatérni ennyi
év után és nagyon jól éreztük magunkat
Hodosban is, igaz, kevés időt töltöttünk
itt a feleségemmel” – magyarázta a neves
futballista.
Minden bizonnyal nem ő volt az
utolsó ismert személyiség, akinek az útja
községünkbe vezetett, igaz, csak kis
időre, de nálunk pihent meg.

Sport
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2017

véget ért A szezon, ÍMe Az ereDMényeK
Csapatunk a harmadik évadját játszotta az 5. ligában és azt kell mondanunk a legeredményesebb szezont
tudhatja az együttes maga mögött.
Ahogy azt az alábbi táblázat is mutatja,
a csapat ebben az évadban a legtöbb
győztes meccsét játszotta, a legtöbb gólt
és a legtöbb pontszámot szerezte. A számok tükrében érthető is, miért volt ez a
legeredményesebb szezon. Egy fociköz-

mondás szerint: „Ha nem kapunk gólt,
nem kapunk ki.” Ez arra utal, mennyire
fontos egy csapat számára a jó kapus és
a megbízható hátvédsor, a kapott gólok

száma, ami az 5. ligában focizó csapatok
közül a második legkevesebb volt (24),
ez mutatja erősségünket. Az adott gólok
száma (74) úgyszintén a második legmagasabb volt az 5. ligában, ami csapatunk
gólfelelőseinek köszönhető.
Csapatunk legeredményesebb góllövői:
21
1. Bartal Erik
(a ligában a 4. legtöbb)
13
2. Ďurica Pali
(a ligában a 10. legtöbb)
3. Joslyn Eva Kayembe
9
4. Csonka Árpád
8
5. Nenad Šarić
5

Állnak: Rastislav Prokop (edző), Kardos Aladár (csapatvezető), Bartal Erik, Csonka Árpád,
Mészáros József, Pőthe Róbert (főrendező), Ihor Bilyk, Michal Hrazdílek, Clovis Guy Adiaba
Bondoa, Izsmán Árpád (kapus).
Guggolnak: Gőgh Árpád, Bögi László, Nenad Šarić, Oleksandr Piven, Joslyn Eva Kayembe,
Nagy Dávid, Bíró Tamás

sekre, ami átlagban 230 szurkolót jelent. Persze a legnagyobb érdeklődésnek a Hodos—Nagyabony mérkőzés örvendett, amin összesen 800 néző vett részt.
A külhoni meccseken a szezonban 2069 néző vett részt,
ami összecsapásonként 160. Csapatunk ezúton is szeretné megköszönni a kiváló szurkolói hozzáállást és
buzdítást, rendkívül sok örömet szereztek ezzel a j§tôkosainknak a mérkőzéseken. A csapat szereplése elképzelhetetlen lenne a támogatóink segítsége nélkül is.
A 2016/2017-es évad legnagyobb szponzorai a következők voltak: MONA - Posztósová Mónika, LYOSOM
s.r.o., ALPINTEL s.r.o., EVERGREEN RECYCLING s.r.o., AG sport s.r.o., TomaNet, Farkas József,
Pőthe Róbert, Kohút István, I. Kohút István, Boráros
András, Állj meg vándor, Tóth András, Csepi György,
Jákli László, Gulázsi Mária, GRANDEN s.r.o.,
HODUS KOMUNAL s.r.o., DOMINE s.r.o..
Támogatók nélkül nem sikerült volna ez az eredmény,
ezért külön hálásak vagyunk mindenkinek.
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1. Illésháza
2. Hodos
3. Lég
4. Nagyabony
5. Jányok
6. Soporňa
7. Egyházkarcsa
8. Vágpatta
9. Nyárasd
10. Felsőszeli
11. Nagymagyar
12. Cs.csütörtök
13. Vága
14. Jóka
15. Nádszeg

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Az, hogy milyen focit játszik a csapat, leginkább a nézőszám mutatja. Az elmúlt
szezonban a hazai meccseken összesen
3690-en voltak kíváncsiak a mérkőzé-

t á b l á z A t
20
18
14
14
15
13
13
12
10
9
9
10
11
3
2

3
5
8
7
1
7
5
7
7
8
7
3
3
3
0

5
5
6
7
12
8
10
9
11
11
12
15
14
22
26

97:20
74:24
50:32
47:40
57:36
54:36
56:49
57:38
51:50
45:47
30:64
49:56
51:63
17:83
17:114

63
59
50
49
46
46
44
43
37
35
34
33
33
12
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