Tű z o l t ó i n k n a g y n a p j a

Június 11-én szombaton délután ünnepélyes keretek között került sor
a tűzoltószertár átadására, amivel nagy álmuk vált valóra a tűzoltóinknak. A modern épületet önkormányzati támogatásból, helyi vállalkozók és a helyi önkéntes tűzoltóink saját kezű segítségével sikerült
felépíteni.
A község polgármestere, Balódi László
egy megvalósult álomként aposztrofálta
a szertár megépülését. „Egy mese, azaz
egy hatalmas álmunk vált valóra, hogy a
szertárat sikerült felépítenünk, hiszen
ezzel már méltó helyet tudtunk biztosítani nem csak a tavaly a belügyminisztériumtól kapott tűzoltóautónak, és az
idén átvett árvízvédelmi pótkocsinak, de
a helyi önkéntes tűzoltóinknak egyaránt” — mondta el az ünnepségen a polgármester. Hangsúlyozta, hogy nagy
köszönet illeti a helyi lánglovagokat, illetve számos vállalkozót, akik nélkül az

épület nem állhatna. Természetesen köszönetet mondott a tűzoltóság helyszínen megjelent elöljáróinak, akik
nagyban segítették és segítik az önkéntes
testületek munkáját.
A rendezvényen részt vett Bugár Béla,
a parlament alelnöke, akinek közbejárásának hála nem csak Hodos, de a környező falvak többsége új tűzoltóautót és
árvízvédelmi pótkocsit kapott az elmúlt
év folyamán. Solymos László környezetvédelmi miniszter a sajtónak kifejtette,
milyen nagy szerepük van az önkénteseknek a környezetvédelem terén, hiszen ár-

vizeknél, nagyobb esőzések idején a községekben a víztöbblet kiszívatásakor csak
az ő segítségükre számíthatnak a lakosok.
Az ünnepség végén a Nemeshodosi Önkéntes Tűzoltó Testület egy személyautót
kapott ajándékba, melynek megszerzésében nagy szerepe volt Culka Jánosnak, a
bősi Komplex Mentőszolgálat igazgatójának is. Így a fiúk a tűzoltóversenyekre
már könnyűszerrel utazhatnak.
A rendezvényt a környékbeli falvak
testületeinek felvonulása, illetve a perbetei mazsorettek táncbemutatója színesítette. A helyi testület tagjai díszokleveleket vehettek át a munkájukért,
majd a szertár ünnepélyes szalagátvágásával zárult az ünnepség.
Az este folyamán a továbbiakban éjszakai tűzoltóversenyre került sor a helyi
futballpálya edzőpályáján.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com

2

R é g i ó p o l i t i k a

2016

A kormány
k ormány rábólintott az R7 -re
és a po
zsonyi kkörgyűr
ör gyűr űre, a Híd ünnepel
pozsonyi
ü nnepel
Roman Brecely (Sieť) közlekedésügyi
miniszter aláírhatja a pozsonyi D4-es
körgyűrű és az R7-es gyorsforgalmi út
megépítéséről szóló szerződést, a projektet ugyanis május 11-i ülésén a
kormány is jóváhagyta.
Brecely megerősítette, hogy a szakértői
bizottság, mely megvizsgálta az előző
kormány által jóváhagyott projektet,
nem talált buktatókat a szerződéstervezetben, és a miniszter elmondása szerint
a dokumentumot oﬀshore-ellenes záradékkal is ellátták. Miután a közlekedés-

ügyi miniszter aláírja a szerződést, a kivitelezőnek négy év és négy hónap áll
rendelkezésére, hogy befejezze a D4-es
körgyűrűt, illetve az R7-es gyorsforgalmi
utat Pozsonytól Egyházgelléig.
„Annak ellenére, hogy a csallóközi
gyorsforgalmi út tervei már a hetvenes
években megjelentek, több mint negyven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a
valódi döntésig eljussunk” – nyilatkozta
Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi államtitkár.
A Híd magáénak tekinti a „sikert”, bár
az R7-es és a körgyűrű megépítéséről

még az előző Fico-kormány döntött, az
új kormány szinte egy az egyben jóváhagyta az előző kabinet döntését.
„A Híd megalakulása óta az egyik legfontosabb célkitűzésének tekintette az
R7-es gyorsforgalmi út megépítését,
éppen ezért folyamatosan harcolt érte”
– áll a Híd közleményében. „Az R7-es
több tízezer ember napi bejárását fogja
megkönnyíteni, és egyben erősíti majd
a Csallóköz gazdasági erejét” – véli Érsek
Árpád államtitkár.
(para)
Forrás:www.parameter.sk
2016. május 11.

Helyi cégek építhetik az R7-est Egyházgellétől
A Cintra két képviselője, Roman Brecely (Sieť) közlekedésügyi miniszter,
valamint Robert Fico (Smer) miniszterelnök írták alá május 20-án pénteken délelőtt a Somorja melletti
Csölösztőn lévő Kormorán hotelben a
koncessziós szerződést a spanyolokkal.
Az eseményt követő sajtótájékoztatón
újságírói kérdésre, miszerint tartani tudják-e a 2020-as határidőt arra vonatkozóan, hogy befejezzék mind a pozsonyi
körgyűrűt, mind az R7-es első szakaszát
Egyházgellétől Pozsonyig, a Cintra képviselője, Carlos Ugarte Cruz-Coke azt
mondta, hogy minden bizonnyal, mivel
még soha nem fordult velük elő, hogy
késtek volna.
A leendő alvállalkozóikkal kapcsolatban elárulta, hogy Szlovákiába ők
maguk csak a projekt menedzsmentjét
és mérnökeit hozzák, míg az építkezéssel
összefüggő és tereprendezési munkákat
90%-ban versenypályázaton kiválasztott
helyi cégek végzik majd. „Kezeljük ezt a
projektet úgy, mint ami létfontosságú
Szlovákia számára. Tudatosítsuk, hogy
59 kilométernyi gyorsforgalmi útról, illetve autópályáról van szó” – fogalmazott Robert Fico. Emlékeztetett arra,
hogy a projekt része lesz egy új híd is a
Dunán. „Ez egy hatalmas segítség,
amely tehermentesíti a fővárosi autópá-

lya-hálózatot. Jelenleg a sztráda hídján
naponta 100 ezer jármű halad keresztül,
a mostani projekt megvalósításával
azonban az új híd napi 30 ezer autót vállalhat át, amivel enyhül a jelenlegi sűrű
forgalom” – tette hozzá. Elmondása szerint az építkezés első szakaszát 2019ben, a másodikat 2020-ban be kell
fejezni. Köszönetet mondott egyúttal a
régióbeli önkormányzatok megjelent
képviselőinek is, amiért az egész idő alatt
támogatták a projekt megvalósulását.
A tavalyi tender során a spanyol
Cintra nevű vállalat vezette konzorcium
nyerte el a megrendelést. Ajánlatuk szerint négy és negyedév alatt felépítik a

sztrádát, az államnak pedig ezért 30 éven
keresztül évi 56,72 millió eurót kell
majd fizetnie. Az inflációt is figyelembe
véve összesen 1,9 milliárd eurót tehetnek ki a ráfordítások.
Az építkezési munkálatok már a tavasz
során megkezdődhetnek, és várhatóan
az R7-essel kezdik Egyházgellétől Pozsony irányában. Az egész projekt az R7es bevezető szakaszával és a körgyűrűvel
együtt csaknem 59 kilométernyi útszakaszt foglal magába, és a tervek szerint
2020-ra fejezhetik be.
(TASR/para)
Forrás: www.parameter.sk
2016. május 20.
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Köszönet a legkisebbeknek
A májusi képviselő-testületi
ülésen részt vett a helyi
alapiskolák néhány diákja
is.

Balódi László polgármester
megköszönte az iskola tanítóinak, akiket Suska Szilvia a
magyar tannyelvű alapiskola

igazgatónője képviselt, azt a
türelmet és munkát, mellyel
felkészítették a gyerekeket a
versenyekre. Ugyanúgy kö-

A megjelent szülők, nagyszülők és diákok

Poďakovanie najmenším
Na májovom stretnutí obecného zastupiteľstva boli prítomné aj deti z
miestnych základných škôl.
Starosta obce Ladislav Balódi poďakoval
pedagógom z našej obce, ktorých na
slávnosti zastupovala Mgr. Silviá Susková, riaditeľka ZŠ s VJM vo Vydranoch, za trpezlivosť a obetavú prácu pri

Herceg Tamás

príprave detí na súťaže, a tiež prítomným rodičom za dosiahnuté úspechy ich
detí, našich žiakov, čím prispeli k úspešnej reprezentácii našich škôl.
Deti reprezentovali našu obec v okresnom kole súťaže poézie a prózy „Tompa
Mihály”, prednášanej v maďarskom jazyku (Lora Kohút a Monika Kira Horváthová), a taktiež v okresnom kole

szönetet mondott a szülőknek is, akik lehetővé tették,
hogy gyermekeik sikeresen
képviseljék iskolájukat a megmérettetéseken. A diákok
eredményesen szerepeltek a
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny járási fordulóján (Horváth Mónika
Kira és Kohút Lora), illetve a
Pitagoriász matematikai verseny
járási
fordulóján
(Ramon Kardoš, Alexa Avtanas, Eugen Valerián Szolgay,
Herceg Tamás és Horváth
Monika Kira).
A gyerekeknek pedig külön
köszönet jár, amiért öregbítették községünk hírnevét, és kívánjuk nekik, hogy a jövőben
legalább ilyen eredményeket
érjenek el a versenyeken, amilyeneket most sikerült.

matematickej súťaže Pytagoriáda
(Ramon Kardoš, Alexa Avtanas, Eugen
Valerián Szolgay, Tamás Herceg a Monika Kira Horváthová).
Deťom veľmi pekne ďakujeme za to,
že posilnili povesť našej obce a želáme
im, aby aj v budúcnosti dosahovali
aspoň takéto výsledky na súťažiach ako
doteraz.

Horváth Kira Mónika

Ó v o d a
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Gyermeknap a vadász bácsikkal
Június 1-jén gazdag és eseménydús programokkal köszöntöttük óvodásainkat a
Nemzetközi Gyereknap alkalmából. Az ünnepségnek a
hodosi vadászház adott otthont, ahol a vadász bácsik
örömmel és jószívvel láttak
vendégül bennünket, ebédre
pedig finom gulyást főztek
nekünk. Hodos község vezetősége és az óvoda mellett
működő Szülő Szövetség
anyagi támogatást nyújtott a
rendezvény megvalósításához, melyből hot-dogot, üdítőt és jégkrémet vásároltunk

a gyermekeknek, valamint
ajándékcsomagot készítettünk nekik édességgel és já-

Látogatás Vovo Landben
Június 3-án, a nemzetközi gyermeknap alkalmából kisóvodásunk Benike szülei Jeskó László és Nagy Mónika meghívtak bennünket a dunaszerdahelyi Vovo Land játszótérre. Itt
a kicsiknek ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük, volt
akadálypálya, ugrálóvár, minigolf, célba dobás, közlekedési
játékok, különböző sportjátékok. Végül pedig megnéztük a
Cirkuskus előadását, ami nagyon tetszett a gyermekeknek.

Óvodai kirándulás

tékkal megtöltve. Köszönjük
Sill Jozefnek és családjának,
hogy a csúszdás ugrálóvárat

ismét elhozták, melynek a kicsik nagyon örültek. A zenét
Valaskó Ferenc biztosította,
és a gyermekek szórakoztatásáról verséneklő együttes is
gondoskodott. Köszönjük
Gulázsi úrnak a finom tortát,
Posztós Mónikának az ízletes
sülteket, a vadász bácsiknak
az ebédet és a szeretetteljes
légkört, s nem utolsó sorban
a község és a Szülői Szövetség
támogatását.
A kisovisok felköszöntését
Rácz Pál sem felejtette el,
most is, mint minden évben
meghívott bennünket fagyira, s nyalókát és üdítőt is
kaptunk. Hálásan köszönjük,
hogy gondolt ránk!

Bábszínházban jártunk
Május utolsó napján ellátogattunk a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központba, ahol kezdetét vette a
41. Duna Menti Tavasz a gyermek bábosok és színjátszók
seregszemléje. A délelőtt folyamán három bábjátékot néztek
meg a gyermekek, melyek Ludas Matyi, A makrancos aszszony és az ördög, valamint Kádár Kata történetét mesélték
el. A bábjátékok megtekintése után sétáltunk a városban, és
megálltunk fagyizni a Vámbéry téren lévő cukrászdában,
s élményekkel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.

Bú c s ú a z óvo d á t ó l

Június 9-én óvodai kiránduláson vettünk részt, a célállomás
a Pozsonyi Állatkert volt. A kisovisoknak alkalmuk nyílt a
maguk valóságában megismerni az egzotikus és állatkerti
állatokat, megfigyelni viselkedésüket. A kirándulásra elkísért bennünket Rácz Péter is, aki a kirándulás teljes költségét fedezte. Hálás szívvel köszönjük neki ezt a szép napot,
és a finom ebédet, amit a kicsik nagy örömére a McDonald's-ban fogyaszthattunk el.

A ballagás napja az egyik legnagyobb ünnepnap, amelyet a
kicsik oly nagyon várnak. Erre a jeles alkalomra idén június
24-én került sor. A gyermekeket és a vendégeket szépen feldíszített csoportszoba várta, és a 13 kisóvodás verses-zenés
műsorral intett búcsút a gondtalan óvodás éveknek, pajtásaiknak és az óvónéniknek, hogy szeptembertől megkezdjék
az iskolát. Jó tanulást kívánunk nekik!

Az oldalt összeállította Gróf Adrianna óvodaigazgató
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A következő hodosi régiónk nagykönyvében
Májusban a Múzeumok nemzetközi napja alkalmából Tibor Mikuš Nagyszombat megye elnöke a kultúrában és a kultúráért dolgozó egyéneket és csoportokat díjazta. Összesen húsz egyén (ketten in memoriam) és négy csoport vehette
át az emlékérmet. További két egyén és csoport emléklapot kapott.
„A kultúra és a művészet szélesebb kifejezés, mint
az egyes intézmények, melyeket Nagyszombat
megye kezel. Nagyon fontosnak tartom, hogy megőrizzük a munkához és a művészetekhez való hozzáállásunkat, ahogy az elődeink is tették. Ez kéne,
hogy ösztönözze és motiválja a fiatalokat, mint
ahogy annak idején az őseinket, hogy itt eresszenek
gyökeret, hogy érezzék magukat otthon. Mindanynyiuknak meg szeretném köszönni azt a munkát,
amit a különböző posztokon a kultúráért végeznek”
– mondta a megyeelnök köszönőbeszédében.
Emlékérmet kapott községünk egyik polgára is,
méghozzá Csepi György a Megmaradásunkért polgári társulás elnöke a községben végzett kultúrateremtő és -ápoló munkája elismeréseként. Ezúton is Tibor Mikuš átadja az emlékérmet Csepi Györgynek
gratulálunk neki.
Vladislav Kmeť felvétele

Tűzoltóink nagy napja – képriport

A perbetei mazsorettek

A járás önkénteseinek felvonulása

Ünnepélyes szalagátvágás. Balról Solymos László környezetvédelmi miniszter, Vendelín Horváth a szlovákiai önkéntes tűzvédelmi
szervezet főtitkára, Bugár Béla a Szlovák Parlament alelnöke és Balódi László polgármester
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Határtalanul szólt a dal...
A modern világ felfokozott élettempója mellett manapság nehezen alakulnak
ki
kölcsönös
baráti
kapcsolatok. Lehetnek azok egyéniek,
illetve akár csoportosak. Ennek ellenére a mai korban léteznek olyan
egyesületek, mint például a hodosi
„A Megmaradásunkért” Polgári Társulás kultúrcsoportja, melynek tagjai
fáradhatatlanul, szabadidejüket nem
sajnálva ápolják nem csak a határon
túli magyarokkal a kulturális kapcsolatot, hanem itt, a Felvidéken is gyakran fellépnek műsoraikkal.
2010. június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította a magyar országgyűlés. Ez alkalomból kapott idén
meghívást a kultúrcsoport a szlovéniai
Őrihodos községbe és a horvátországi
Pula városába, az immár 17. alkalommal
tartott magyar napokra. Tiszta szívvel és
lélekkel a társulat vezetője Csepi György
olyan programot állított össze, amit az
énekcsoport önfeledt szeretettel adhattak át a határon túli magyaroknak, élükön Bugár Ildikó zenei vezetővel.

Csodálatos nap
Június 3-án a délelőtti órákban indult
a busz, délután melegszívű fogadtatás
várta a tagokat az őrihodosi kultúrházban. A megvendégelés után ismét buszra
szállva, haladtunk a fellépés helyszínére,
a magyar-szlovén határvonalra. Vadregé-

Megérkezés Őrihodosba

A szlovéniai fellépésen

nyes ösvényen keresztül csodálhattuk
a természeti szépségekkel, széles mezőkkel, dimbes-dombos erdőkkel megáldott
gyönyörűséges Muravidéket. A színpad
pontosan a magyar-szlovén határkőnél,
szinte a senki földjén volt felállítva, hogy
ezzel is szimbolizálja a nemzeti összetartozás fontosságát.
A megemlékező rendezvényt jelenlétével megtisztelte a két szomszéd falu, Őrihodos és Szalafő polgármestere, valamint Göncz László történész, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet igazgatója és Horváth Lajos tisztségviselő. Az otthoniak szívélyesen köszöntötték Nemeshodos polgármesterét
és falunk képviselőit. Őrihodos tisztségviselője, Orbán Lajos polgármester beszámolt arról, mekkora változáson ment
át a falu az utóbbi években. Kerékpárutat épített ki a határon túli Szalafő és
Őrihodos település között, mely többek

között a falu összetartozásának is köszönhető.
Először az őrihodosi népdalkör adta
elő műsorát, majd A Megmaradásunkért
kultúrcsoport programját láthatták
a nézők. Legelőször az „Él a magyar
mindörökké” című dal csendült fel,
majd Majthényi Flóra Mi a haza? című
versét Hodosy Viola és fia, Dávid adták
elő, melyből az utolsó versszakot idézzük. A programot gazdagította szólóéneklésével Nagy Noémi, akinek előadásában az Ismerős arcok zenekar Nélküled című dala is elhangzott. Majd az
Isten ujja megérintett című dal következett, ami a legmeghatóbb volt azok
közül, amit a kultúrcsoport tagjai elénekeltek. A Felvidék himnusza zárta a hodosiak kultúrprogramját, ezt követően
a szlovéniai magyarok léptek a színpadra, és a nézőközönséggel együtt elénekelték a magyar himnuszt. A néző-
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Délután a város központjában zajlott
a XVII. Magyar napok, melynek sikeres
lebonyolításáért Lőcsei József a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége isztriai egyesületének elnöke volt
a felelős. Az ottani fellépés után egy patinás szálloda, a Hotel Pula éttermében
vendégelték meg a szereplőket. A vacsora után élő zene, magyar nóta csendült fel, aminek hallatára táncra
perdültek mindkét nemzetiség magyarjai és mindenki ajkán egy nyelven szólt
a nóta.
Legvégül csak annyit szeretnék elmondani, hogy az ilyen alkalmak lehetőséget

A kéklő horvát tengerparton

közönség hatalmas tapssal jutalmazta
a fellépőket.
A zárszóban Horváth Lajos tisztségviselő megköszönte, hogy a Nemzeti Öszszetartozás Napján a Felvidék és
a Muravidék összetartozását ezen a gyönyörű délutánon együtt ünnepelhették
a Szalafő–Hodos határon a 181-es határkőnél. Csepi György az énekkar vezetője elmondta: örömére szolgált, hogy
műsorukkal emelhették a rendezvény színvonalát, és gazdagítani tudták a magyarok kultúráját. A műsor után szívből
jövő igazi szeretettel várták a hodosiakat
vacsorára kint a szabadban.

Irány a tenger
A kultúrcsoport tagjai az esti órákban
Horvátország felé vették az útjukat, ott
is az Istriai félsziget Pula városának irányába. Itt közvetlenül a tenger partján
szállásoltak el bennünket, így másnap
reggel, volt aki már napfelkeltekor megmártózott a tenger hűsítő vizében, majd
városnézésre indult a társaság, ahol az
idegenvezetők segítségével megismerhették Pula nevezetességeit.
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének pulai szervezete
2004 januárjában emléktáblát emelt az
első világháborúban hősi halált halt

Koszorúzás a temetőben
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Pula belvárosában lépett fel az énekkar

honfitársaink tiszteletére a pulai temetőben. Az emlékmű megkoszorúzására
délután került sor, ahol az elhunytak
előtt kegyelettel adózott polgármesterünk Balódi László, Hodossi Csaba és
Gállfy György képviselők, akik megkoszorúzták a pulai magyar matrózok emléktábláját.

Városnézés Pulában

adnak arra, hogy még szorosabbá váljon
a baráti kapcsolat a határon túli magyarokkal, és példaértékű legyen a következő generáció nevelésében. Tiszta
szívvel és lélekkel, odaadó szeretettel ez
a csoport csakis ezen munkálkodik.
Hogy mindez létrejöhessen, köszönet jár
a falu polgármesterének, aki nemcsak
anyagiakban, hanem morálisan is támogatja a kultúrcsoportot, de köszönet és
hála illeti Csepi Gyuri bácsit is, aki fáradhatatlanul és odaadóan munkálkodik
és minden követ megmozgat azért, hogy
a fellépések létrejöhessenek és a program
színvonalas, felemelő legyen. Nem
utolsó sorban köszönet jár a nagy lelkű
Bugár Ildikónak is, aki végeláthatatlan
türelemmel csiszolja a tagok hangját.
A Megmaradásunkért PT kultúrcsoportja eleget téve a két testvérfalu meghívásának június 11-én a szerbiai
Bácsfeketehegyen lépett fel, majd a Trianoni turné záróakkordjaként június 18án a romániai testvérközségben,
Jákóhodosban örvendeztették meg műsorukkal az ottani magyarságot.
Kép és szöveg: Rácz Szabina

Önk orm ányzat
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Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2016. 06. 20-án megtartott
6. ülésének programja

Program 6. zasadnutia OcZ, konaného dňa
20. 06. 2016

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetése
6. Hodos község 2015. évi zárszámadása és költségvetési gazdálkodása – javaslat jóváhagyása
• község főellenőrének álláspontja a 2015. évi zárszámadáshoz
7. Az auditori tevékenység elvégzéséről szóló szerződésjavaslat
– Ing. Horáková Dagmar, Nyitra
8. 1/2016-os számú Közbeszerzési irányelv – javaslat
9. Közbeszerzési bizottság tagjainak jóváhagyása a közbeszerzés útján épülő épületekkel összefüggésben: „IBV Almabeli
dűlő – műszaki felszereltség”
10. Telekcsere kérelmek:
• EXATA GROUP, a.s., Nagyabonyi Mezőgazdasági
Szövetkezet,
• Márk Béla, Nagyabony
11. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők
beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh schválenia vyplatenia faktúr
6. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Vydrany
a rozpočtového hospodárenia za rok 2015
• Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu k záverečnému
účtu Obce Vydrany za rok 2015
7. Návrh zmluvy o vykonaní audítorskej činnosti – Ing. Dagmar Horáková, Nitra
8. Návrh Smernice č. 1/2016 o verejnom obstarávaní
9. Návrh na schválenie členov komisií verejného obstarávania
výstavby stavebných objektov „IBV Almabeli dűlő – technická vybavenosť“
10. Žiadosť o zámenu pozemkov:
• EXATA GROUP, a.s., PD Veľké Blahovo,
• Vojtech Márk, Veľké Blahovo
11. Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – dlh voči
obci
12. 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
13. Správa starostu obce
14. Rôzne – diskusia
15. Záver

• ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY •
Május 2016. máj
HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Varga Tomáš (Hodos) és Bucsányiová Krisztina (Hodos)
• Bertók Igor (Hodos) és Méhes Mária (Felsőpatony- Benkepatony)
• Vontszemű Oliver (Hodos) és Csomor Oľga, született Procházková (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!

ÚJSZÜLÖTT • NARODILA SA:
• Szabóová Szofia
Gratulálunk az újszülötthöz!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet!

Június

I n t e r j ú
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Hodosi maradtam XXXVI.

jutottam ki, de idén biztosan kimegyek. Most is voltam kint a tűzoltószertár átadásán.

Bertók István huszonnyolc évvel ezelőtt hagyta el szülőfaluját, akkor
rukkolt be katonának. Ezután már
nem is tért vissza, mert megnősült és
Kisfaludra költöztek. Később Dunaszerdahelyen rakták le a családi fészket. Két gyermek, egy 26 és egy 23
éves lány édesapja.

Ha annak idején, amikor megnősültél, vannak ilyen lakások a faluban,
mint amilyenek most, akkor otthon
maradsz inkább?
• Akkor biztos, hogy ott maradtunk
volna, mert én nagyon szerettem ott.

Milyen gyakran látogatsz haza, a
szülőfaludba, Hodosba?
• Minden szombaton ott vagyok a
kocsmában. Találkozom a haverokkal,
kártyázunk, beszélgetünk, jól érezzük
magunkat. A szombat az mindig az én
napom. Meg természetesen a hazai focimeccsekre is kimegyek. Tavaly is kijártam, meg a focit szeretem, hisz én is
rúgtam régen a bőrt.
Akkor minden héten látod a község
változásait. Hogy tetszik?
• Szép, csak azt mondják, hogy több
idegen van a faluban. De szépek az új
házak, él a falu, vannak rendezvények,
szóval nekem tetszik.

Azon nem gondolkoztál, hogy vissza
kéne költözni?
• Már hívtak, de itt már megvan mindenem, Dunaszerdahelyen élek és így
is sokat vagyok kint a faluban a régi ismerősök között. Nekem ez már így
megfelel.

Bertók István

Ha már a rendezvényeket említed,
megkérdezném: azokra kijársz rendszeresen?
• A Lakomára igyekszem minden
évben kimenni, igaz, hogy tavaly nem

Egyre bővülő zöld sávok
Május közepén, a nagy esőzéseknek hála
ismét sikerült újabb fákat kiültetni a községben, ugyanis a csapadékos időjárás a meleg ellenére segítette a facsemeték megéledését.
Mintegy negyven juharfa került kiültetésre a
temető oldalsó, a panelházak felőli kerítése
mellé, melyeket Kardos Aladártól kapta a
község. Ezúton is köszönjük neki, hogy hozzájárult községünk szépítéséhez.

Pásma zelene sa čoraz
viac rozširujú
V strede mája sa navzdor veľkým dažďom podarilo, chvalabohu, v obci vysadiť nové
stromčeky, totiž daždivé počasie napriek teplu
napomohlo tomu, že stromčeky sa ujali. Približne štyridsať javorov bolo vysadených na
bočnej strane cintorína, pri plote orientovanom na panelové domy – obec ich dostala od
Aladára Kardosa. Aj touto cestou mu ďakujeme, že takýmto spôsobom prispel k skrášleniu našej obce.

A rovat címe, hogy Hodosi maradtam. Egyetértesz ezzel a kijelentéssel?
Hodosinak érzed magad még ennyi
idő után is, hogy elköltöztél a szülőfaludból?
• Mindig azt mondom, hogy hodosi
vagyok, még akkor is ha a munkahelyemen megkérdezik. Hodosi vagyok.
Ott nőttem fel, oda köt minden.

Hodos, a mi falunk
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QUO
IS
QU O VAD
VA DIS
Neupravené hroby, napoly rozpadnuté
pomníky. Aj s tým sa stretnete pri návšteve nášho cintorína. Poviete si – máme
v obci dve kamenárske firmy aj zamestnancov obce, predsa nemôže byť veľký
problém dať tieto veci do poriadku.
Prepáčte, že sa takto okľukou dostávam k Výzve, ktorú čítate v každom čísle
našich novín. Hľadáme nájomcov hrobových miest. Aj tých, o ktorých sa zmieňujem v úvode. Totižto príslušenstvo
hrobu (pomník, doska, kríž...) niekomu
patrí, niekto ho niekedy vybudoval z
úcty a na pamiatku zosnulého, ktorý je
v hrobe pochovaný. A ten "niekto", resp.
jeho potomok, je povinný sa o hrob starať. Obec prostredníctvom správy pohrebiska nemá možnosť bez súhlasu
nájomcu
zasahovať do príslušenstva
hrobu, ak ono priamo neohrozuje susedné hroby alebo návštevníkov pohre-

biska. A pokiaľ vlastník príslušenstva,
resp. nájomca hrobového miesta zanedbá starostlivosť o hrob, správca je povinný ho vyzvať na zjednanie nápravy.
Je na mieste položiť si otázku, dokedy
bude obec hľadať nájomcov hrobových
miest. Dňa 01.11.2015 bol na úradnej
tabuli obce zverejnený zoznam hrobových miest, na ktoré k tomuto dňu
nebola uzatvorená nájomná zmluva.
Prihlásiť sa možno do troch rokov, po
tomto termíne sa bude príslušenstvo

hrobu považovať za opustenú vec.
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí
majú nájomnú zmluvu uzatvorenú a
zaplatené nájomné, že im zaberám priestor v novinách. A tým, ktorí z rôznych
dôvodov s uzatvorením nájomnej
zmluvy váhajú, dovolím si pripomenúť,
že dobre fungujúce nájomné vzťahy sú
kľúčové pre prebudovanie nášho cintorína na dôstojnú oázu pokoja, do ktorej
nezadržateľne kráčame.
Rudolf Kasan

F E L H Í VÁ S

V Ý Z VA

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.

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.

Június

Hodos, a mi falunk
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JÓL MENT A HODOSIAKNAK A SPORTCSARNOKBAN
Június első hétvégéjén a dunaszerdahelyi sportcsarnokban zajlott a TT-Intercup nemzetközi asztalitenisz kupa
négyes döntője, amelybe a hodosi
együttes is bejutott.

Osztrák, német, svájci csapat küzdött
a Csallóköz szívében a szlovák bajnok
ellen. A hodosiak célja a harmadik
hely megszerzése volt, s mint a teljesítményük bizonyította, érettek is vol-

tak erre az eredményre. Játékosuk,
Zoltán Lelkeš kiváló formát kapott el,
s egyedüliként legyőzte az olimpiára
is kijutó Ionescut, sőt, Muskó Péterrel
párosban is nyertek. Egyedüliként ők
nyertek mérkőzést a németekkel
szemben, ráadásul kettőt is. Mindez
azt jelenti, hogy a bajnoki cím, a Superligában elért második hely után
ismét kiválóan szerepeltek.

Eredmények:
Hodos – Muhlhausen 2:4 (Samuel Novota-Lars Hielscher 2:3; Zoltán Lelkeš –
Ovidiu Ionescu 3:1, Muskó Péter – Bohumil Vožický 0:3; Zoltán Lelkes/Muskó
Péter – Ovidiu Ionescu/Lars Hielscher 3:1,
Samuel Novota – Ovidie Ionescu 0:3;
Muskó Péter – Lars Hielscher 0:3)
Hodos – Oberwart 2:4 (Zoltán Lelkeš –
Zoltán Zoltán 3:0; Samuel Novota – Vajda
Viktor 2:3; Muskó Péter – Matias Habesohn 3:2; Muskó Péter/Zoltán Lelkeš –
Vajda Viktor/Matias Habesohn 1:3; Muskó
Péter – Zoltán Zoltán 2:3; Zoltán Lelkeš –
Viktor Vajda 1:3)
Hodos – Lancy 4:0 (Samuel Novota –
Vendé Gael 3:0; Muskó Péter – Karali aim
3:1; Zoltán Lelkeš – Doldo Anthony 3:1;
Muskó Péter/Zoltán Lelkes – Vendé
Gael/Doldo Anthony 3:2).

A hodosi együttes

További eredmények: Muhlhausen – Lancy
4:0; Muhlhausen – Oberwart 4:0; Oberwart – Lancy 4:1.
Karol Nagy – www.dunaszerdahelyi.sk

A www.dunaszerdahelyi.sk alapján

Dedinka s tradíciou všetkých prekvapuje.
Vydrany prepisujú stolnotenisovú históriu
Uplynulý víkend zakončili úspešnú
sezónu stolnotenisové Vydrany. Vôbec
po prvý raz slovenský klub hostil finálový turnaj TT Intercup. Úradujúci
extraligový majster získal bronz, k
tomu Zoltán Lelkeš porazil rumunskú
olympijskú jednotku.
15 štátov, 53 krajín a slovenské farby vo
finále. Krátky sumár celoeurópskeho Intercupu, kde sa Vydrany predrali až do
finále. „Postúpili sme medzi najlepšiu
štvorku a vôbec prvýkrát Slovensko dostalo česť zorganizovať finále európskeho
pohára,“ hrdo vyhlásil prezident SK
Vydrany Jozef Kmeť.
Stolnotenisový sviatok ozdobil perfektným výkonom Zoltán Lelkeš, tí-

mová jednotka SK Vydrany zdolala Rumuna Ionesca, ktorý sa pozrie na olympiádu: „Víťazstvo si nesmierne vážim, za
posledné obdobie najväčší skalp,“ pokojne skonštatoval Lelkeš, ktorý spoločne so Samuelom Novotom a Pétrom
Múskom skončili tretí za nemeckým
Mühlhausenom a rakúskym Oberwartom.
V obci je to sviatok
Obec s 1700 obyvateľmi na svojich
chlapcov nedá dopustiť, tradícia za zelenými stolmi čoskoro oslávi jubileum.
„V roku 2017 budeme oslavovať 50
rokov, ja klub vediem 30 rokov. Od sezóny 2012/2013 hráme extraligu a pos-

ledné dva ročníky sme majstrami,
okrem toho sme štartovali v dvoch európskych súťažiach,“ zaspomínal si
Kmeť a k nemu sa pridal aj Lelkeš:
„Vždy, keď hráme je to v obci sviatok.
Ľudia sa vždy tešia, sú perfektní.“
Najlepší slovenský klub má do budúcnosti smelé plány, strmý pád dole á la
futbalové Borčice nepríde ani na um.
„Rozhodne sa nechystáme zaniknúť,
máme históriu a sme veľmi ďaleko od
Borčíc. Budúci ročník by sme radi hrali
druhú najvyššiu európsku súťaž, na Ligu
Majstrov to asi nebude, nepustí nás rebríček,“ vysvetlila aktuálne piaty hráč slovenského stolnotenisového rebríčka.
Zdroj: www.pluska.sk
08. jún 2016.

Sport
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Ilyen volt a második év az 5. ligában
A szakértők úgy tartják, hogy a csapat számára újoncként
a második szezon a legnehezebb. Hogy ez mennyire érvényes Hodisra? Tizedik helyen végzett a csapat. Játékoscserék, vándorlások, edzőcserék után és közben nehezen
szokott össze a banda. De igyekeztek. Bízunk benne, hogy
a következő idény jobb eredményeket hoz labdarúgóink
számára.
A bajnokság végeredménye
1. Alsószeli
2. Illésháza
3. Csallóközkürt
4. Nagyabony
5. Lég
6. Felsőszeli
7. Jányok
8. Nyárasd
9. Šoporňa
10. Hodos
11. Vága
12. Jóka
13. DAC C
14. Nagymagyar
15. Nádszeg

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

21
18
18
16
13
12
12
11
11
9
10
8
7
7
4

4
6
6
1
6
5
3
4
4
7
4
5
4
2
5

3
4
4
11
9
11
13
13
13
12
14
15
17
19
19

61:17
86:34
55:25
53:46
35:31
47:39
49:48
44:43
26:36
41:44
42:55
41:69
41:52
16:58
29:69

67
60
60
49
45
41
39
37
37
34
34
29
25
23
17

Megjegyzés: A Nagyfödémes kilépett a bajnokságból, eredményeit törölték.

A fiúk a 2015/2016-os idényben összesen 28 mérkőzést
játszottak, fele-fele arányban itthon és vendégként.
Ebből kilencet sikerült megnyerniük, hetet hazai pályán.
Sajnos 7 döntetlent is játszott az együttes, illetve 12 mérkőzést veszítettek el. Pozitívum, hogy a hazai összecsapásokból mindössze hármat. A legnagyobb
győzelmüknek számít a Nádszeg ellen otthon játszott
mérkőzés, ahol négy gól lőttek a vendégek hálójába, de
egyet sem kaptak. Idegenben, Nagymagyart verték meg
egy gyönyörű góllal, ahol a hazaiak nem tudtak labdát
küldeni a hodosiak kapujába.
Az idényben összesen lejátszott meccsek alatt 85 alkalommal rezdült háló a pályán, ebből 41-szer a hodosiak
találtak az ellenfél kapujába, harminc alkalommal otthon. Ebből egyszerű matematikával kiszámítható, 44
gólt kaptak az idényben.

Csapatunk eredményei:
29. forduló: Hodos–Nyárasd 3:3 (3:2), g.: Bartal
(10), Mironet (29), Bartal (43), ill. Rozsa (36,42),
Medgyes (68).
30. forduló: Hodos–Lég 1:2 (0:2), g.: Lelkes (47.),
ill. Manfred Nocolas Biese (4.), Csölle (14.).

Megyei elismerés az asztalitenisznek

Archív felvétel

Június első szombatján a TT-Intercup nemzetközi asztalitenisz kupa négyes döntő tornája előtt Nagyszombat megye önkormányzata kitüntette Jozef Kmeť hodosi klubvezetőt és csapatát, illetve bátyját, a dunaszerdahelyi női asztalitenisz csapat elnökét, az
ugyancsak szlovák bajnok klub vezetőjét Vladislav Kmeťet is megyei elismerésben részesítették. A dunaszerdahelyi csapaból annak
kiválóságát, Viera Majerčíková-Marčekovát és a hodosi Kardos Aladárt szintén megyei kitüntetésben részesítették. A kitüntetéseket
Nagyszombat megye elnökének, Tibor Mikušnak a nevében a megyei közigazgatási főosztály vezetője Štefan Murárik adta át.
Hodos, a mi falunk − Vydrany, naša dedina − A hodosi önkormányzat információs havilapja. Kiadja: Hodos Községi
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