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Manapság inkább arról hallani a hírekben, illetve arról olvashatunk a sajtóban, hogy egyre csak zárják be a
községi kisiskolákat. Ám vannak kivételek, mert akad olyan falu is a térképen, ahol hamarosan új iskola épül.
„Az adott szó, akkor szép, ha betartják”
– kezdte az április 23-ra összehívott szülői értekezletet Balódi László polgármester arra utalva, hogy egykor már
megígérte, iskolát épít a faluban. A tervek hamarosan valósággá válnak. „Minden községnek vannak nagy napjai, és
nálunk is volt az utóbbi időben jó pár
ilyen, s most ismét közeledik egy. Rengeteg olyan kilenc osztályos iskola van a
járásban, ahol 60-70 diák fordul meg
naponta. Községünk két iskolájában a
diáklétszám jelenleg is 40-50 között
mozog és ez az utóbbi években nem is
csökkent” – magyarázta Balódi. Mivel az
önkormányzat a jelenlegi iskolaépületet

a református egyháztól bérli, úgy határoztak, hogy a bérleti díjként kifizetett
összeget inkább máshogy használják fel,
új iskolaépületet emelnek az óvoda mellett, ahol a telek a község tulajdonában
van.
Egyszer akár emeletes is lehet
Az iskola terveit Szabó Katalin hivatalvezető mutatta be, aki elmondta, hogy
az épület elemekből épül majd fel, s ez a
modern technika segítségével 3-4 hét
alatt is elkészülhet. „Május harmadikán
elkezdődik a munka, így ha minden körülmény adott, akkor szeptember 3-án a
tanulók már az új épületben kezdhetik
az új iskolaévet” – ecsetelte a hivatalvezető.
Az új épületben kap majd helyet a
helyi magyar és a szlovák tanítási nyelvű
alapiskola négy osztályban. Ezen kívül
étkezde, tanári, szociális helyiségek és az
iskolai klub terme is szerepel a tervraj-

zon. Az épület közel 280 négyzetméter
alapterületű lesz, így az osztálytermekbe
egyenként 16 gyermek fér el kényelmesen és az előírásoknak megfelelően.
„Mivel soha nem tudhatjuk, mit hoz
majd a jövő, olyan konstrukciót építünk, mely később igény szerint bővíthető még egy emelettel” – tette hozzá
Balódi László polgármester.
Kmeť Mihály Alapiskola
A hamarosan épülő tanintézmény nevét
a község egyik nagyra becsült polgáráról,
az immár 12 éve elhunyt Kmeť Mihályról nevezik el, mely ötlet az iskolák tantestületének és a polgármester fejéből
pattant ki. Véleményük szerint miért
kellene másról elnevezni egy ilyen épületet, ha nem egy helyi hétköznapi hősről, aki életében ott és azon segített, ahol
és akin tudott. „Emlékszem, hogy egy
Folytatás a 2. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Folytatás az 1. oldalról
vasárnap este állítottam be hozzájuk,
amikor a fiam iskolai elhelyezéséről volt
szó, hogy Misi bácsi járási titkárként segítsen nekem az ügyben. Kedvesen fogadott és segített is. Persze nem csak
nekünk, de mindenkinek, aki segítségért
fordult hozzá” – meséli Angyal Irén.
Hozzá csatlakozik varga Margit is, akinek szintén a lánya iskolai elhelyezésében segédkezett Kmeť Mihály. Mint
mondja, sokan és sokat köszönhetnek
neki a faluban, mert annak ellenére,

hogy nem hodosi születésű volt, sokkal
többet tett ezért a községért, mint sokan
mások. „A Kmeť házaspár előtt mindenkinek kalapot kellene emelnie” – fogalmaz. „Engem is ő indított el a pályán,
amikor az iskola befejezése után segített
elhelyezkedni. És mivel jómagam a helyi
községi hivatalban dolgoztam, ő a felettesem volt. Ő segített át a kezdeti nehézségeken és végig, hogy úgy mondjam, a
mentorom maradt. Ilyen volt ő. Egy
helyi hős, aki megérdemli, hogy így állítsunk neki emléket” – mondja Horváth Magda.
Meghatódva
Kmeť Mihály és családja a lakosságcsere
alatt 1948-ban került a faluba. Ekkor
mindössze 20 éves volt és a helyi alapiskolában kezdett tanítani. Később besorozták katonának, majd amikor
hazatért, még pár évet tanított, majd járási tanfelügyelő lett Dunaszerdahelyen.
1968-ban a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal titkára lett, s ezt a tisztséget 1992ig, egészen nyugdíjazásáig töltötte be.
Funkciójából kifolyólag nagyon sok em-

bernek segített, ahogy csak tudott. „Meg
voltam hatódva, amikor a polgármester
közölte a döntést, hogy édesapámról szeretnék elnevezni az iskolát. Az biztos,
hogy sokat tett Hodosért és a hodosiakért” – mondja idősebbik fia, Vlado.
Másik fia, Jozef is hozzáteszi, nagy megtiszteltetés ez az egész család számára, hiszen nem mindennap fordul elő az
emberrel, hogy édesapjáról kapja a nevét
egy iskola. „Az óvodát is ő építtette, se-

gédkezett a vadászház építésénél, a
sportegyesület alapításánál, még járási
sportelnök is volt. Talán nincs olyan ház,
ahol valakinek ne segített volna. Volt
olyan, hogy éjjel jöttek hozzá, mindig
nyitva állt az ajtó. Ha nem volt otthon,
megvárták, mindegy volt, meddig kellett
várni rá. Ha kérvényt kellett intézni, felvételit iskolába, bármit, akkor segített”
– meséli özvegye, Etelka néni.
Mindezek mellett, hogy sokat dolgozott és a falusiak, az ismerősök, barátok
ügyeit is segítette, maradt ideje a családjára is. Hétévégén a gyerekeivel, unokáival foglalkozott. Hokipályát készített
nekik, nem hanyagolta el a családot sem.
2006-ban hosszan tartó betegség után
távozott, ám azzal a gesztussal, hogy a
helyi alapiskola az ő nevét viseli majd,
emléke örökre velünk marad.
Az iskola alapkőletételére csütörtökön
este 17 órakor került sor a helyi óvoda
mellett.

Április

Hodos, a mi falunk

3

orszÁgos MÁsoDIKoK A pIngpongosoK
Az előző években zsinórban háromszor hozták haza az országos első helyezést a helyi asztaliteniszezők az
Extraligában. Idén azonban a döntőben a Hont.Trsťany/Dudince csapata
ellen játszott mérkőzésen alulmaradtak. De ez mégis kiváló teljesítmény,
a háromszoros országos bajnokot az
idei második helyezés sem törte le.
Április 21-én, szombat este került sor a
helyi kultúrházban a tétmérkőzésre, ahol
a Hont.Trsťany/Dudince és a hazai SK
Hodos együttese álltak asztalhoz. A mérkőzéseket megelőzve Balódi László polgármester köszöntötte a játékosokat és a
szurkolókat, különös tekintettel a hodosiak két vezetőjére, Kmeť József klubelnökre és helyettesére, Kardos Aladárra.
Őket azért is emelte ki, mert mind a két
úriember ebben az évben töltötte be a
60-at, s itt köszöntötte őket, egyúttal
megköszönve nekik azt a kitartó munkát, amit a pingpongért végeznek.
A mérkőzések koraesre 17 órakor kezdődtek. „Nagyon szorosak voltak a
meccsek, akadtak olyan szettek is, ahol

Zsinórban háromszor voltak elsők, idén a második hely sem töri le a hodosiakat
Klempa Katalin felvétele

csak 1-2 labdán dőlt el a végeredmény,
de azt el kell ismernünk, hogy az ellenfél
egy picit jobb volt, így szerezhették meg
a győzelemet” – mondta el megkeresésünkre Kmeť József hodosi klubelnök.
Azt is hozzátette, hogy az utóbbi négy
évben négyszer szerepeltek az országos
döntőben, ahonnan háromszor első,

idén pedig második helyezést zsebeltek
be, ami már magában szép teljesítménynek számít.
Összesítésben a vendégek 3:5 arányban kerekedtek felül a hodosiakon, akik
így idén az ezüstérmes helyet szerezték
meg.

AKIK Az élETrE KészíTEnEK fEl
Tí, KTorí nÁs prIprAvujú nA žIvoT
Ünnepi vacsorára hívta Balódi László polgármester és a
helyi képviselő-testület a hodosi tanítókat tanítónap alkalmából a dunaszerdahelyi Lorians étterembe. Az összejövetelre március 27-én kedden este került sor, ahol a
polgármester megköszönte az oktatók áldozatos munkáját
és mindazt az igyekezetet, amit azért tesznek, hogy a hodosi gyerekeket oktassák és felkészítsék a jövőre. A helyi
óvodában és iskolában szívják magukba az utódok azokat
az alapokat, amihez majd a továbbiakban szükségük lesz,
s abban, hogy megállják a helyüket a felsőtagozaton, majd
az életben is, nem kis mértékben járulnak hozzá községünk tanítói.
Z príležitosti dňa učiteľov, pozval starosta obce Ladislav Balódi spolu s miestnym zastupiteľským orgánom pedagógov miestnej školy na formálnu večeru v reštaurácii Lorians v Dunajskej Strede. Stretnutie sa uskutočnilo 27. marca vo večerných
hodinách, na ktorom starosta poďakoval pedagógom za ich obetavú a vytrvalú prácu, a všetko to úsilie, ktoré vynaložili na
náuku, výchovu a prípravu našich študentov na budúcnosť. Práve v miestnej materskej a základnej škole do seba naši malý
potomkovia vdychujú tie základy, ktoré budú neskôr tak veľmi potrebovať, a v neposlednom rade pedagógovia prispievajú
nemalých úsilým aj k tomu, aby sa detičky naučili, ako obstáť čo najlepšie vo výšších ročníkoch, ako aj v samotnom živote.
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é r T E s í T é s
A HODOSI ÓVODA IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI A TISZTELT SZÜLŐKET,
HOGY A GYERMEKEK ÓVODÁBA VALÓ BEÍRATÁSA A 2018/2019-es TANÉVRE
2018. MÁjus 2-Tól MÁjus 31-Ig TArT.
Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján történik,
amely az óvoda igazgatóságán (az óvoda épületében) igényelhető.
Alapinformációk: Tel.: 031/552 38 60
Magyar tanítási nyelvű osztályok száma: 2
1. Hétpettyes Katicabogár
2. Tarkaszárnyú pillangó
óvodánk küldetésnyilatkozata:
• Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, családias, szeretetteljes
légkör megteremtésével biztosítsuk a gyermekek számára a
boldog és egészséges gyermekkort, melynek eredményeképpen óvodásaink egymással toleráns, segítőkész és tevékeny
gyermekekké válnak.
• Széleskörű és változatos pedagógiai programunk a gyermeki
személyiség kibontakoztatásán, fejlesztésén, az élmények általi tanuláson, az önálló tapasztalatszerzésen és a sikerélmények átélésének biztosításán alapul.
• Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természetvédelemre és a kreativitás fejlesztésére.
• Célunk, hogy megkönnyítsük és elősegítsük a gyermekek
számára a problémamentes iskolába való átlépést.
Mindezt szakképzett, gyermekszerető, a minőség iránt elkötelezett, szakmailag igényes, nyitott és a környezet igényeihez
alkalmazkodó pedagógusokkal valósítjuk meg.

Egyéb információk:
• A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatója határoz.
• A felvételnél előnyben részesülnek: azok a gyermekek, akik
betöltötték 5. életévüket, akik halasztást kaptak a kötelező
iskolalátogatásról, ill. akiknek mindkét szülője munkaviszonyban van.
• A tanév folyamán a gyermekek óvodába való felvétele csak
akkor lehetséges, ha az óvoda kapacitása megengedi, tehát
nem telített a létszám! Éppen ezért, kérjük, hogy abban az
esetben is már most (a kijelölt időpontban), írassák be gyermeküket az óvodába, ha az óvodalátogatás megkezdése a tanévkezdés után (azaz 2018. okt. —2019. jún.) esedékes.

MInDEn KEDvEs szÜlŐT
és lEEnDŐ KIsóvoDÁsT
szErETETTEl vÁrunK!

I I I . s z I vÁ rvÁ n y o s Á l M o K r A j z pÁ lyÁ z AT
A légi Benyovszky Rudolf
Alapiskola a 2017/2018as tanévben is meghirdette
a rajzolni és festeni szerető
iskolások számára a SZIVÁRVÁNYOS ÁLMOK
elnevezésű rajzversenyt.
A rajzpályázatba – Földünk a 24. órában –
mentsük meg! – a helyi
magyar alapiskola tanulói
is beneveztek. A körzeti
rajzversenyen, Tóth Kata
különdíjat nyert, amit az
ünnepélyes kiértékelésen
vehetett át.

Április

Iskola - Škola

5

H ú s v é T vÁ r Á s s A l T E lT A D é l E lŐT T
Március utolsó keddjén a helyi alapiskolák diákjai felelevenítették a régi
húsvéti szokásokat, majd húsvéti
díszek készítésével töltötték az iskolaidőt. Nyuszik, kiscsibék és színes
tojások is készültek, főként papírból
a gyerekek ügyes keze által. A kézművesfoglalkozással telt délelőttről
a kisdiákok számos kézzel készült
díszt vittek haza a szüleiknek. Természetesen nem csak a kézműveskedésnek örültek a tanulók a
legjobban, inkább annak, hogy a
húsvéti szünet előtti utolsó napon
sem kellett tanulniuk.

prEDpoluDnAjšIE vEľKonočné očAKÁvAnIE
Posledný marcoví utorok si študenti
miestnych základných škôl si oživili
staré veľkonočné zvyky, následne
trávili školský čas pripravovaním
veľkonočných dekorácií. Vyrobili sa
rúčkami detičiek papierové zajačiky,
kuriatka a farebné vajíčka. Z tvorivých dielní si žiaci odniesli domov
mnoho ručne vyrobených kreácií.
Samozrejme, žiaci sa netešili len z
vecí, ktoré vyrobili, ale aj z toho, že
sa nemuseli učiť ani posledný deň
pred Veľkonočnými prázdninami.

I s M é T A M ó r I c z n A p o Ko n
A diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda meghívására
alapiskolánk tanulói immár ötödik alkalommal vettek részt a Móricz
Napok keretén belül megrendezésre került irodalmi játékos vetélkedőn,
és a rajzpályázatba is bekapcsolódtak. A 3. és 4. osztályos tanulók nagy
izgalommal és lelkesedéssel készültek a „megmérettetésre”. A vetélkedőn
Móricz Zsigmond verses meséihez kapcsolódó feladatokat igazi csapatmunkával oldották meg, ahol 2. és 4. helyezést értek el. A rajzpályázatba
bekapcsolódva Nagy Cyntia és Kohút Lora alkotásait is díjazták. A vetélkedőn való részvételért a tanulók oklevelet és ajándékot kaptak.
A versenyen résztvevő tanulók
3. évfolyam - Nagy Cyntia, Snovický Regina, Tóth Kata
4. évfolyam – Csicsai Boglárka, Horváth Rebeka Zsóka, Kohút Lora
gratulálunk a nyertes csapatoknak!
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HÁzHoz vITTE A KITÜnTETésT vIsKupIč
Április 13-án, pénteken jozef viskupič nagyszombat megye elnöke a galántai és a Dunaszerdahelyi járásba
látogatott, ahol a két járás közútkezelő vállalatain kívül másra is talált
időt. Egy kitüntetést is „házhoz” vitt.
Jozef Viskupič megyeelnök és Berényi
József megyei alispán péntek reggel a
Galántai járás közútkezelőinél kezdte
meg körútját, ahol nem csak a modern
gépparkot tekintették meg, de egy veteránnak számító LIAZ teherautót is,
amely a téli útszórások mellett a kátyúzást is bírta hosszú éveken keresztül.
Innen a Dunaszerdahely melletti Nemeshodosba vezetett az útjuk, ahol a
helyi községi hivatalban Szabó Katalin
hivatalvezető fogadta a delegációt.
A megyeelnök azért érkezett a faluba,
mert a Nemzetközi Tanítónap alkalmából Nagyszombatban szervezett kitüntetések átadására a hodosi Orbán Péter
nem tudott elmenni, ezért maga hozta
el és adta át neki az emlékplakettet hosz-

Balról: Berényi József megyei alispán, Posztós Mónika önkormányzati képviselő, Orbán Péter
kitüntetett, Szabó Katalin hivatalvezető és Jozef Viskupič Nagyszombat megye elnöke

szú éves tanítói tevékenységének elismeréséül. „Mire emlékszik legszívesebben a
pályafutásáról?” – tette fel a kérdést
Orbán Péternek Jozef Viskupič. „Legszívesebben a gyerekekre emlékszem, akik
annyi örömet okoztak nekem pedagógusi pályafutásom alatt és sokszor még

ma is” – válaszolt a nyugalmazott pedagógus.
A megyei delegáció a községből a Dunaszerdahelyi járás közútkezelőihez látogatott el, majd zárásképpen a Pozsonyeperjesi szociális otthont látogatták meg.

EgyrE nŐ Az Igény A lAKÁsoK IrÁnT
Hodos község gyorsütemű fejlődésével már kimerítette az Állami lakásfejlesztési Alap nyújtotta lehetőségeket. Ám ebben a percben is közel 250
lakásigénylő kérelme van benyújtva a
községi hivatalhoz.
Április 17-én, kedden este hívták össze
a helyi kultúrházban azokat az érdeklődőket, akik a faluba költöznének.
Az igénylők közt vannak hodosiak, dunaszerdahelyiek, illetve a környékbeli
falvak lakói közül is érkeztek. Ami érdekes, hogy messzebbről is adtak be kérvényeket, méghozzá Nagymegyerről,
Komáromból, sőt, még Párkányból is.
„Nagyon sokan érdeklődnek a községünk iránt, akik itt szeretnének lakást
bérelni, illetve vásárolni. A tervben szerepel 1, 2 és 3 szobás lakások építése egészen az alaptól a luxusfelszereltségűekig”
– magyarázza Balódi László polgármester. A kivitelező cég képviselője megmutatta az érdeklődőknek a terveket,

elmagyarázta, milyen lakásokat építenének és felvázolta a fizetési lehetőségeket
is.

Ha minden jól megy, akkor az év végégig akár 50 lakás is épülhet, melyek
megvásárolhatóak lesznek.
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EszMélETlEn,
MI MInDEnT KIDobnAK Az EMbErEK
A föld napja alkalmából Hodosban is
megmozdult a lakosság egy része a
helyi szervezetek felhívására, hogy
összeszedjék a falu határában a szemetet. fólia, gumiabroncs és wc-csésze –
elképesztő, mi mindent kidobnak az
emberek.
A Hodosi Vadászszervezet, a Nemeshodosi ÖTT és a Hodus Túraklub közös
szervezésében Hodosy csaba önkormányzati képviselő kezdeményezésére
idén ismét megrendezték a községből a
kanálisok felé vezető útszakasz takarítását. „Az időjárás nekünk kedvezett, hiszen szép tavaszi napsütésben tudtuk
végezni a dolgunkat. A helyi szervezetek
aktivistáin kívül a község aktív lakosai is
bekapcsolódtak a szemétszedésbe, így a
közel 30 ember legalább 40 zsák hulla-

dékot szedett össze a határi út mellett.
Persze a nagyobb hulladékot utánfutóra
gyűjtöttük és megdöbbentő, hogy mi
mindent kidobnak az emberek a természetbe” – magyarázta a főszervező. Hodosy Csaba hozzátette, jövőre is tervezik
az akciót, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látják, van értelme.
Ám a szemétszedésen részt vett lakoso-

kon kívül a fiatalokat, akár az iskolásokat is meg szeretnék szólítani, hogy környezettudatosságra neveljék őket.
nagy Irma, a Hodus Túraklub vezetője szernt is hasznos, hogy minden
évben megszervezik a szemétszedést.
„Jobban kéne figylnünk a környezetünkre, illetve figyelmeztetni azokat, akiket szemetelni látunk. Ezzel az akcióval
nem csak az a cél, hogy összeszedjük a
szemetet a határban, de az is, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a környezetvédelemre. Jövőre pedig, ha sikerülne,
még facsemetéket is ültetnénk” – ecseteli
a klubvezető, aki túrázásai alkalmával is
számos esetben szembesül azzal, mi mindent eldobálnak, kidobálnak az emberek.
A szemétszedés végeztével a helyi vadászlaknál a vadászok étellel várták a
megfáradt önkénteseket.

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 együtt Hodos emlékeit!
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Az Ülés progrAMjA

progrAM zAsADnuTIA

Az önkormányzat 2018. 04. 16-án megtartott
4. ülésének programja

program 4. zasadnutia ocz, konaného dňa
16. 04. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Tájékoztató a Hodosi Községi Hivatalban történő szervezési változásokról
6. Tájékoztató szántóföld cseréjének lehetőségéről Hodos
község és Pohár György, valamint neje Pohár Anna között
7. Horváth Silvia, Dunaszerdahely kérelme építési telek eladására
8. Együttműködési szerződés-javaslat a Nyugat-Szlovákiai Elosztó Rt.-vel a magas- és alacsonyfeszültségű vezetékek megépítésére és trafó az ipari zónában (volt mezőgazdasági
szövetkezet területén)
9. Hodos község 5/2012 számú általános érvényű rendelete
a helyi illetékekről 6. függelék – javaslat
10. Számlák jóváhagyása
11. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
12. Polgármester beszámolója
13. Egyéb aktuális ügyek – vita
14. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Informácia o organizačných zmenách na OcÚ Vydrany
6. Informácia o možnosti/návrhu výmeny ornej pôdy medzi
obcou Vydrany a Jurajom Pohárom a manž. Annou Pohárovou
7. Žiadosť Silvii Horváthovej, bytom Dun. Streda o odkúpenie stavebného pozemku
8. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci Západoslovenská distribučná , a.s. na vybudovanie VN a NN vedenia a TS do lokality priemyselná zóna obce Vydrany ( bývalý areál JRD)
9. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch
10. Odsúhlasenie faktúr
11. 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
12. Správa starostu obce
13. Rôzne – diskusia
14. Záver

Kedves HodosiaK!•Milí vydrančania!
Pre každého vydrančana ponúkame 10%-nú zľavu na voľnopredajné lieky v Lekárni SAGAX v Dunajskej Strede.
(zľava sa nevzťahuje na akciové produkty).
Doprava liekov v rámci dediny je stále zadarmo.
Bližšie informácie na tel. č.: 0908136620, facebook.com/lekarends.
Lekáreň Sagax, Hlavná 58/A, Dunajská Streda
Minden hodosi lakosnak 10%-os kedvezményt biztosítunk a szabadon kapható orvosságokból.
(a kedvezmény nem érvényes az akiós termékekre).
Orvosságok házhoz szállítása Hodos területén még mindig ingyenes.
Információ: 0908136620, facebook.com/lekarends.
Sagax Gyógyszertár, Fő utca 58/A, Dunaszerdahely

• AnyAKönyvI HírEK • sprÁvy z MATrIKy •
Március 2018. marec
HÁzAssÁgoT KöTöTTEK
uzAvrElI MAnžElsTvo:
• Májovský Juraj (Hodos) és Kolláthová Mária (Egyházgelle – Nagybudafa)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

I n t e r j ú

Április

H o D o s I M A r A D TA M 5 7 .
szelle Tünde 23 évvel ezelőtt hagyta
el szülőfaluját, Hodost, ám nem jutott túl messzire. Egészen nagyabonyig ment, így mondhatni csak egy út
választja őt el attól a településtől,
ahol felnőtt. Két gyermeke, egy 25
éves fia és egy 19 éves lánya van.

volt a vadászszervezetnek udvara és főztek, akkor ő is részt vett a munkában,
meg persze mi is segítettünk. Amikor
pedig a keresztlányom kicsi volt és az
ovisokkal, vagy az iskolásokkal volt fellépésük a kultúrházban, arra is elmentünk.
visszaköltözne a faluba?
• Megmondom őszintén, hogy nekem
nagyon tetszik kint a vadászlak után, ha
lenne egy hatalmas szabad térrel rendelkező telek, mondhatni a „civilizációtól”
távolabb, oda kiköltöznék. De soha
nem mondom, hogy nem költöznék
vissza, mert még bármi előfordulhat.

Milyen gyakran látogat haza szülőfalujába?
• Előfordul, hogy naponta megyek.
Anyuéknak is igyekszem segíteni, amiben tudok, akár bevásárlással, vagy ha
orvoshoz kell menni, akkor viszemhozom őket. Előfordul, hogy ebédet is
viszek nekik, tehát elég gyakran megfordulok a szülőfalumban.
Mit szól a falufejlődéshez?
• Nekem nagyon tetszik, szép. Hirtelen
nagy változás ez a falu életében, nagyon
látványos. Nekem tetszik, hogy szinte
szó szerint a semmiből emelkedtek ki
azok a lakóházak. Ez az élet rendje, a
fejlődés.
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Szelle Tünde

Hogy tetszenek a rendezvények?
• Tetszenek, bár nagyon kevés időnk
van kijárni mindegyikre. Inkább a Lakomára megyünk át, amihez az is odaköt, hogy a párom Hodosban vadász,
úgyhogy a Lakoma kezdetekor, amikor

A rovat címe: Hodosi maradtam.
Mennyire maradt hodosi?
• A rokonaim ott laknak, a családom
odaköt. Ha kérdezik, honnan vagyok,
akkor azt mondom, hogy hodosi vagyok, de most Nagyabonyban lakom.
Ez mindenkiben megmarad, aki egyszer
elhagyja a szülőfaluját. Attól még
onnan való.

szépÜl Az EMléKMű KörnyEzETE
sKrÁšľujE sA oKolIE pAMäTníKA
A tavaly októberben koszorúzással egybekötött
Patócs Lajos emlékművének átadása megelőzte az
építmény tervezett arculatának kialakítását, ezért
most, a tavasz beköszöntével elkezdődtek a munkálatok. I. Kohút István
cége végzi a tatarozást,
melyek kivitelezésére a
község állami támogatást
is igényelt. A lépcső és az
emlékmű körüli járda elkészültével egy zöld pihenővel szeretnénk meglepni a lakosokat, mindazok mellett, hogy az
emlékmű Lajos bácsi
munkássága előtti meghajlás jelképe.

Minulý rok v októbri sa slávnostne odovzdával pamätník Lajosa Patócsa, ktorý sa spojil so slávnosťou kladenia venca. Termín slávnostného odovzávania však predišiel pôvodným plánom zovňajšku pamätníka, a preto príchodom jari sa začali práce. Spoločnosť Štefana Kohúta ml. je
zodpovedná za renovácie. Po dokončení výstavby schôd a chodníka okolo pamätníka, by sme
chceli prekvapiť občanov menším zeleným parkom a miestom k posedeniu, okrem iného ako
symbol poklony pred dieľom pána Lajosa.

Keszi Ildikó felvétele

Hodos, a mi falunk
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pArKoló újjÁélEszTvE
Kereksási dűlő tömbházainál igyekezett a község minél több parkolót kialakítani a lakosok
komfortérzetének növelésére. Mivel előre nem
lehetett tudni, miként fog reagálni majd a kocsileállókhoz az egykori szántóra lerakott térkő
a folyamatos terhelésre, ki kellett várni az első
telet, hogy ez kiderüljön. Ki is derült, ugyanis
a mindennapi használat miatt a parkolók helyenként megsüllyedtek, amit ki kellett javítani,
s ez így is történt a tavasz kezdetével. Így mostanra ismét kényelmes és biztonságos a parkolás
a Kereksási dűlő blokkjainál.

Keszi Ildikó felvétele

TAvAszI MunKÁlAToK A TEMETŐbEn
Ahogy a tavasz a természet megújulását eredményezi, úgy kezdődtek meg a
szépítkezési munkálatok a helyi temetőben is. Mint ahogy azt már előző
számainkban is említettük, szeretnénk,
ha nem csak egy klasszikus értelemben
vett temetőnk lenne, de egy olyan
„kert”, ahova az emberek szívesebben
teszik be a lábukat, szívesen sétálnak és
Keszi Ildikó felvétele

elmélkednek.

oznÁMEnIE
RIADITEĽSTVO MATERSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VO VYDRANOCH
OZNAMUJE VÁŽENÝM RODIČOM, ŽE TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
jE oD 02. MÁjA Do 31. MÁjA 2018.
Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú si
môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ (v budove MŠ).
základné všeobecné informácie:
• O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ MŠ.
• Prednostne sa do MŠ prijímajú: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní.
• V priebehu školského roka sa do MŠ prijímajú deti len vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita! Preto žiadame rodičov, aby
svoje deti do MŠ zapísali už teraz (v danom termíne), aj v tom prípade, ak dieťa MŠ začne navštevovať len po začiatku
školského roka (t.j. okt. 2018 – jún 2019).
všETKÝcH MIlÝcH roDIčov A buDúcIcH šKÔlKÁrov srDEčnE očAKÁvAME!

P o ľ o v n í c i

Április
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cIEľoM jE zAcHovAť Drobnú zvEr

Foto: Mátyás Csiba

začiatkom marca sa konalo pravidelné ročné členské stretnutie s miestnou poľovníckou organizáciou. po
zhodnotení predchádzajúceho roka sa
diskutovalo o plánoch na tento rok.
Na začiatku schôdze Dr. Csiba Mátyás,
predseda organizácie a Lajos Varga, polovnícky farmár, zhodnotili rok 2017,
po nich Zoltan Kiss podal správu o podnikateľskej činnosti organizácie. Následne boli predstavené členom plány
na tento rok. Ako prvé členstvo schválilo
rozpočtový plán, podľa ktorého sa budú
riadiť. Najdôležitejším bodom stretnutia
bol nájom a starostlivosť o divokú pôdu
a „pestovanie” vetrolamov.
Pestovanie vetrolamových pruhov sa
začalo už pred štyrmi rokmi. Na jar roku
2014 bola prvá takáto plocha zasypaná
zmesami trávnych semien a každý rok
postupne sa spomenuté oblasti rozšírili.
„V súčasnosti takmer sedem hektárov
týchto pruhov je využitých ako divoké

pasienky Týchto sedem hektárov sa
počas minulých štyroch rokov podarilo
zasadiť, a chceli by sme ich postupne rok
za rokom rozšíriť o nové územia, k
čomu sme obdržali súhlas od vedenia
obce. Bolo by veľmi doležité, aby hranice týchto území boli rešpektované aj
okolitými poľnohospodármi, a aby ich
nepoužívali na skladovanie, na prechod
a prejazd, otočku, či nedajbože by si z nej
zorali akúkoľvek časť” hovorí Csiba Mátyás, predseda polovníckej organizácie.
Od tohto roku si od dediny prenajímu ešte deväť hektárov ornej pôdy, na
ktorej plánujú vysadiť kŕmne rastliny.
„Sú to všetky viacročné kŕmne rastliny,
nemusia sa každoročne znovu zasypať,
stačí každých päť rokov. Zmluvu o prenájme týchto oblastí sme podpísali
presne na to dané obdobie” hovorí predseda organizácie, a dodáva, že v prípade,
ak bude pozitívny vplyv očividný, dúfajú, že po uplynutí doby päť rokov,
môžu zmluvu predĺžiť. Hovorí, že vý-

sledky môžu byť viditeľné a preukázateľné len po viacročnom nepretržitom
úsilí a tvrdej práce.
Tieto práce a rozumné poľovnícstvo
sú dôležité preto, lebo malej zveri existuje len málo, a nie je to už len regionálny problém. Miestny polovníci však
konajú, aby sa situácia zmenila. „Najmä
sú predmetné tie oblasti, kde drobná
zver má svoje úkrytné, rozmnožovacie a
kŕmne miesto, z ktorých väčšina bola
počas minulých rokov z veľkej časti zoraná, alebo z iných dôvodov tieto miesta
pomizli. Zabezpečili by sme im take
miesto, kde môžu pretrvávať v bezpečí,
a dúfame, že ich počet môže narásť”
zdôrazňuje predseda.
Oblasti prenajaté od obce sú roztrúsené popri hraniciach obce, takže k dispozícii nebude jedna veľká plocha, ale
viac malých území, kde si drobná zver
može nájsť bezpečné prístrešie.

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.

S p o r t
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nyugAT-szlovÁKIAI Iv. lIgA, DélKElETI csoporT:

g Ő g H Á r p I M E g M u TAT j A M I T T u D
Azt mondják, egy bizonyos kor felett a focista is kiöregszik és átadja a helyét a fiatalabb generációnak. Ám akadnak olyan kivételek, amelyekről mindig érdemes
beszélni/írni. Ilyen kivétel a mi Gőgh Árpink is, aki a
csapat legöregebb játékosaként mérkőzésről-mérkőzésre
bebizonyítja, nem mutatott még meg mindent. Teljesítményével bármelyik 20-30 éves játékost maga mögé utasítja, s ez kiolvasható a csapat eredményeiből is.
Legutóbbi, Hrušovany ellen játszott, ám sajnálatos
módon vesztes mérkőzésen az egyetlen gólt ő juttatta az
ellenfél hálójába.

Eredmények
19. forduló:
Hodos–H. Obdokovce 3:0 (1:0), g.: Gőgh (27. – 11-esből), Nagy
(49.), Belkovics (75.).
20. forduló:
Čeľadice–Hodos 0:5 (0:4), g.: Mukalenga (7.), Gnyp (16.), Gőgh
(38. – 11-esből, 64.), Belkovics (42.).
21. forduló:
Hodos–Tovarníky 2:2 (2:1), g.: Stojanovic´(15.), Belkovics (45.),
ill. Kapusta (42.), Rusňák (61.).
22. forduló:
Hrušovany–Hodos 2:1 (0:1), g.: Poluch (60. – 11-esből), Béger
(63.), ill. Gőgh (10. – 11-esből).

A

Gőgh Árpád akcióban

Archív felvétel

K T u Á l I s

T Á b l Á z A T

1. Garamkálna

21

15

4

2

49:16

49

2. Šurany

21

11

5

5

39:24

38

3. Hodos

21

11

4

6

40:25

37

4. Ímely

21

11

4

6

33:21

37

5. Hrušovany

21

10

6

5

31:21

36

6. Párkány

21

9

4

8

29:31

31

7. Újlót

21

8

6

7

29:20

30

8. Szentpéter

21

8

5

8

36:36

29

9. Tovarníky

21

8

4

9

35:34

28

10. H. Obdokovce

21

7

6

8

21:35

27

11. Nagymegyer

20

6

5

9

20:27

23

12. Negyed

21

6

3

12

26:37

21

13. Kozárovce

20

5

5

10

25:41

20

14. Čeľadice

21

5

5

11

25:43

20

15. Alsószeli

21

5

4

12

31:44

19

16. Gúta

21

5

4

12

21:35

19

A TAvAszI IDény KövETKEzŐ MérKŐzésEI
8. FC Hodos—VSK Veľký Meder
+1. FC Hodos—FC Negyed
9. TJ Ímely—FC Hodos
10. FC Hodos—FK Gúta
11. VSK Párkány—FC Hodos

2018. 04. 29.
2018. 05. 01.
2018. 05. 06.
2018. 05. 13.
2018. 05. 20.

16:00
16:30
16:30
16:30
17:00

12. FC Hodos—KFC Kalná n/H

2018. 05. 27. 17:00

13. FK TJ Kozárovce—FC Hodos

2018. 06. 03 17:00

14. FC Hodos—TJ Veľké Lovce

2018. 06. 10. 17:00

15. TJ Dolné Saliby—FC Hodos

2018. 06. 17. 17:00
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