T i s z T e lT h o d o s i A K !

Balódi László polgármester

Az életben, ha nem is gyakran, de vannak események, amikor elfeledve a gondokat, átadhatjuk magunkat a pillanat
varázsának és a lelkünk mélyén mosolyoghatunk, hogy érdemes volt vállalni
mindent, dolgozni, küzdeni… November 11-e hajnala ilyen volt számomra.
Köszönöm
—•—
Mint minden négy évben, idén is, november 10-én helyhatósági választásokat
élt meg az ország, ahogy Hodos is. A községben nagyon sokan az urnához járultak,
s ezzel minden kétséget zárójelbe tettek.
Köszönöm
—•—
Ha visszanézek a legutóbbi helyhatósági
választásokra, akkor rá kell jönnöm arra,
hogy 2014-ben „csak” szavaztunk, de
most választottunk… a lehetséges és a
lehetetlen között döntöttünk, a munka
gyümölcse és az ígéretek közül választottunk és önök, akik kinyilvánították a véleményüket, egyértelmű döntést hoztak.
Köszönöm

Az elmúlt nyolc évben mindannyian részesei voltunk egy társasjátéknak, amelyet talán úgy is nevezhetnénk:
„Dolgozunk, vagy ígérünk?” November
10-én Önök kiválthatták ennek a játéknak a nyereményútját, amelyet járni szeretnének és a voksolók 75 százaléka a
munka, a „dolgozunk” mellett döntött.
Köszönöm
—•—
Engedtessék meg nekem, hogy mindent
összevetve és bizalmukat adva ezt megköszönjem! Azoknak pedig, akik nem
örülnek/örültek a mi örömünknek és
kéznyújtás helyett támadó igazságtalanságokat firkálnak a virtuális térbe a vi-

lághálón, azt üzenem, hogy szeretnék az
ő polgármesterük is lenni. De azt azért
nem szabad elfelejteni, hogy az emberi
kapcsolatokban is, mint a legtöbb dologban, van hierarchia. Minden embernek, mint szabad akarattal megáldott
földlakónak joga van ahhoz, hogy meghatározza, kit enged közel magához és
kit nem. Ám arra nincs joga senkinek,
hogy másokat pocskondiázzon. Úgy
gondolom, nagyon fontos az, hogy feltöltsük a lelkünket igazi értékekkel és
olyan döntéseket hozzunk, amelyek által
hosszú távon is megőrizhetjük emberségünket!
Köszönöm

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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R é g i ó p o l i t i k a

zMeNA zÁKoNA s VydRANsKýM PozAdíM
V septembri prijala Slovenská národná
rada návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom
poistení. Jedným z tvorcov návrhu bol
Ladislav Balódi. “Cieľom bolo zprehľadniť pre ľudí, kedy majú isť do dôchodku, a aby boli obyvateľia touto
skutočnosťou oboznámený sociálnou
poisťovňou včas,” hovorí Balódi. Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť
62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 by
mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov,
v roku 2021 má byť stanovený na 62
rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má
byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace. “Podarilo sa nám odstrániť nedostatky,
ktoré v zákone boli veľmi dôležité. Nedostatkom bolo, že dôchodkový vek
bol určený na roky a dni, po novom
bude určený na roky a mesiace. Je to
zapamätateľné, inšpirovali sme sa legislatívou okolitých krajín,” skonštatovala
poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd)

Illusztráció

na tlačovej konferencii po hlasovaní o
zákone.
Dôchodcovia tak vďaka prijatiu novely pôjdu v budúcom roku do dô-

chodku o niečo skôr, ako by šli podľa
opatrenia rezortu práce, keďže sa mal
dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť
na 62 rokov a 202 dní.

PoďAKoVANie dôchodcoM
Rovnako ako počas minulých rokov,
aj tento rok sa 24. novembra uskutočnil deň dôchodcov v miestnom kultúrnom dome. starosta privítal skoro
220 dôchodcov, čo doteraz nemalo
obdobu.
Starosta obce, Ladislav Balódi, vo svojom privítacom prejave poukázal na to,

ako sú starí ľudia pre našu spoločnosť a
komunitu užitočný, pretože sa od nich
môžeme veľa naučiť a ich životné skúsenosti sú pokladom pre nás všetkých.
„Som rád, že vás každoročne môžem
privítať na tejto oslave a môžeme tak
stráviť popoludnie, i skorý večer spoločne,” povedal Balódi. Prítomný si
mohli pochutnať na skvelej večeri, slad-

kostiach, a mohli si prevziať dar od
miestnej samosprávy, nákupnú poukážku, ktorú môžu využiť v miestnom
obchode Minimarket.
Po zvyšok večera sa o zábavu postarala
hudobno-kultúrna skupina „A Megmaradásunkét” s pripraveným retro programom a speváčky Zsuzsa Dóka, Irma
Nagy a Noémi Nagy.

Szeretettel meghívunk minden kis- és nagygyereket, szülőt, nagyszülőt

A M i K U l Á s VÁ RÓ Ü N N e P s É G R e
Srdečne pozývame a očakávame všetkých milých záujemcov,
malé a veľké deti, rodičov a starých rodičov na

M i K U l Á š s K e P R e K VA Pe N i e
hol? / Kde? KuLtÚrHÁZ / KuLtÚrNy DoM
Mikor? / Kedy? 6. DECEMBEr 6. 17:00
zene / hudba PEtőCZ PEtrA & KoVÁCS BArBArA
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KöszöNeT Az időseKNeK
Mint ahogy az elmúlt esztendőkben,
idén is sor került a nyugdíjasnapra
november 24-én a helyi kultúrházban.
A rekordszámú közel 220 összegyűlt
nyugdíjast elsőként a polgármester
köszöntötte.
Balódi László faluvezető köszöntőjében
elmondta, milyen hasznosak az idősek a
társadalom és a közösség számára, hiszen

nagyon sokat tanulhatunk tőlük, élettapasztalatuk kincs mindannyiunk számára. „Nagyon örülök, hogy minden
évben köszönthetem Önöket és ezt a
délutánt, illetve kora estét együtt tölthetjük” – mondta Balódi. A megjelentek a
helyszínen átvehették az önkormányzat
ajándékát, egy vásárlási utalványt, amelyet a helyi Minimarket üzletben vásárolhatnak le. A rendezvényen bemutatkoz-

tak a november 10-i helyhatósági választások alkalmával megválasztott önkormányzati képviselők is, akik a következő
négy évben iránítják majd a községet.
Az est további részében a szórakozásról
A Megmaradásunkét kultúrcsoport egy
retro-esztrádműsorral, a Hodosi citerazenekar zenés-énekes összeállítással, valamint Dóka Zsuzsa, Nagy Irma és Nagy
Noémi nótaénekesek gondoskodtak.
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KözössÉGÉPíTÉs MÁsKÉPP
sokféleképpen lehet közösséget építeni. ennek a folyamatnak az egyik
formája a jelképek megadása, a hit
ereje, ami összekovácsolja az embereket. Nálunk ez a jelkép maga hodos
község.
Elsőként volt a kék póló a „Hodos, a mi
falunk” felirattal, amiben az első alkalommal még csak néhányan, a második
alkalommal már kétszer annyian és néhány héttel később már rengetegen feszítettek büszkén. Mert ez nem mást
hirdetett, mint azt, hogy ők büszkék
arra, hogy hodosiak. Aztán, mivel az idő
hidegebbre fordult, előkerültek a
„Hodos, a mi falunk” feliratú kabátok is.
Felemelő volt látni egy-egy labdarúgómérkőzés alkalmával, hogy szinte kékített a lelátó a büszke falubeliektől. Ilyen
jelképekre is szüksége van a közösségnek.
tavaly újabb ilyen jelkép került terítékre, amiről már sokan beszéltek, de
még nagyon kevesen látták. Ez pedig
nem volt más, mint a Nemeshodosi parasztpálinka, amelyet hodosiak készíte-

Keszi Ildikó felvétele

nek. Egyelőre keveset palackoztak, ezekkel is a községet népszerűsítik különböző baráti találkozókon, ám az idei nyugdíjasnap
résztvevői már megkóstolhatták
az 52 fokos almapálinkát. Az üveg
különlegessége a címke, amin
három olyan úriember arcképe
szerepel, akik a távoli jövőben,
amikor már talán a gyerekeink
sem lesznek ezen a világon, ők
még mindig jelképek lesznek, az
összetartozás és a közösségformálás jelképei.

KöszöNeT
A TÁMoGATÁsÉRT
Köszönet a falu lakosságának, hogy szavazatukkal támogatták óvodánk projektjét, mellyel hozzájárultak,
hogy óvodásaink mindkét csoportszobában új konyhasarokban játszhatnak.
Az óvoda vezetősége

Adventi Jótékonysági Vásárra
Meghívó az

Mikor? december 15-én
hánykor? 8-tól 17 óráig
hol? a Szabadidőklubban

A helyszínen mézeskalácsot, linzert és karácsonyi asztaldíszeket lehet majd
vásárolni. A bevételből az óvodások karácsonyfája alá kerülnek ajándékok.
A forralt borról és gulyásról a szervezők, az óvoda mellett működő
Szülői Szövetség aktivistái gondoskodnak.
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ÉPÜl A KözVilÁGíTÁs Az új NeGyedBeN
elkezdődött az Almabéli dűlő lakópark
új utcáin a közvilágítás kiépítése. A novemberben kezdődő munka végeztével
korszerű led-világítást kap a lakópark.
Az Almabéli dűlő 500 méteres szakaszát
15 lámpatest világítja majd be. Modern
led-világítást kapnak az utcák, ahova
olyan lámpatestek kerülnek majd, mint
amelyek a község más területein is találhatóak. A földmunkálatokat november
12-én kezdték, az ideiglenes világítás karácsonyig mindenképpen működni fog,
hogy azok, akik már ott laknak, ne a sötét
utcákon kelljen végigmenniük, hiszen a
rövidülő napokon elég korai a sötétedés.
A végleges befejezés jövő tavasszal várható.
A közvilágítás befejezése minden lakóparkban azért tartozik az utolsó munkafolyamatok közé, illetve azért húzódik

Keszi Ildikó felvétele

minden alkalommal, mert egészen addig, amíg nincsenek meghatározva a ki- és bejáratok a telkekre, nem lehet kiépíteni. „Ezért racionális okokból döntöttünk a várakozás
mellett. Még most sincs kijelölve az összes ki- és bejárat, de már muszáj volt elkezdeni
a munkát. Hiszen ha először a lámpatesteket helyeznénk ki, előfordulhat, hogy akadályozná az építkezők munkáját, illetve elképzeléseit. Így azonban mi alkalmazkodunk
hozzájuk és a telkek bejáratához, ezért is vártunk az utolsó pillanatig” – mondta Szabó
Katalin hivatalvezető.
A munkálatok a lakópark területén jelenleg is zajlanak.

VillANyVezeTÉKeK KiszABAdíTÁsA
A novemberi hónap folyamán a veszélyesen a villanyvezetékekre ránőtt ágakat távolították el a községben. Egy erre szakosodott vállalat
szakemberei végezték a munkálatokat, mégpedig a temetőnél, illetve
innen a volt szövetkezet bejáratának irányába. Ezen kívül azonban a
községben is akadt dolguk, hiszen néhány ház előtt is olyan magasra
nőttek a fák, hogy hozzáértek a vezetékekhez, egy helyen több alkalommal is áramkimaradást okoztak. A szakemberek eltávolították a
szóban forgó helyeken a faágakat, fát azonban egyet sem vágtak ki.
A munkálatok ideje alatt a községben sehol sem szünetelt az áramszolgáltatás.

Keszi Ildikó felvétele

Meghívó
A Hodosi Óvoda

J ó t é k o n ys á g i b á l j á ra
időpont: 2017. január 29., 19 óra
helyszín: Hodosi kultúrház
Belépőjegy ára: 20 euró
(aperitif, két vacsora, desszert, kávé, zene)
Jegyvásárlás az óvoda igazgatóságán, illetve a karácsonyi vásáron.

h e l y h at ó s á g i vá l a s z tá s o k 2 0 1 8
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hodosBAN is VÁlAszToTTUNK
November második szombatján lezajlottak az idei helyhatósági választások. idén négy év után ismét
leadtuk a voksokat a község vezetőjére, illetve az önkormányzat tagjaira. hodosban a választásra jogosultak 62,64 százaléka vett részt a
voksoláson.
De nézzük röviden a járási statisztikákat is. A dunaszerdahelyi járásban
52 településen a régi polgármester maradt a falu élén, 15 községben váltották
a faluvezetőt. Összesen 18 faluban
nem volt ellenfele a polgármesterjelöltnek, 34 településen az eddigi faluvezető maradt, 7 helyen nem indult az
eddigi településvezető és szintén 7 településen váltották a polgármestert.
Eddig 13 járásbeli településen volt női
vezető, most ez a szám 16-ra nőtt. A legalacsonyabb részvételi arány valamivel
magasabb volt, mint 39 % (Felbár), a
legmagasabb pedig közel 84 %-os volt
(Kulcsod).
Ha a pártok tekintetében nézzük a
voksolás eredményét, akkor meg kell
jegyeznünk, hogy az MKP-nak eddig
15 polgármestere volt a járásban, most
ez a szám 13-ra csökkent. A Hídnak
egyel kevesebb (eddig 7), azaz hat faluvezetője lett. A Híd-MKP támogatottsággal induló jelöltek száma
azonban nagyban megnőtt, hiszen
eddig öten voltak, a novemberi voksoláson azonban 13-an lettek. A függet-

Mgr. Balódi lászló (47)
polgármester
starosta
(Most-Híd – MKP-SMK)

lenek, akik eddig 36-an voltak, most
28-ra csökkent a számuk. Érdekesség
még, hogy a Híd-MKP-Smer koalícióban induló jelöltek legutóbb ketten,
most öten irányítják a községüket, egy
településen a Progresívne Slovensko,
egy másik faluban pedig a rIS
(rómska iniciatíva Slovenska) jelöltje
nyerte a választásokat.
A járásban a legtöbb önkormányzati
képviselő az MKP-t képviseli, szám
szerint 197-en, 183-an függetlenek,
82-en a Híd színeiben ülnek az önkormányzatban, 17-en a Híd-MKP támogatásával, 11-en a rIS-t képviselik,
8-an a Smer-t, 3-an a Progresívne Slovensko pártját, míg egy-egy képviselő
jutott az MKDSZ, a Spolu, a Sme rodina és az SaS-oľaNo pártoknak.
Érdekesség lehet még, hogy a szomszédos Nagyabonyban új polgármester
vezeti majd a községet. Bödők Mária
eddigi polgármester asszony, aki 32
éven keresztül irányította a falut, idén
már nem indult. A négy jelölt közül a
legtöbb voksot Gányovics Júlia (független) gyűjtötte be, összesen 378-at.
A második Matejčík rudolf (független
– 252) lett, utána pedig Lábodi Marian
(független
–
191)
és
Ágošton Aneta (független – 49) zárták
a sort. A képviselő-testületbe 7 független jelölt jutott be: Kázmér Lóránt,
Domonkos Zsolt, Kázmér Mária,
Gróff Péter, Varga Arpád, Moravek
Iveta, Kardos Péter.

Győri Béla (59)
sofőr
šofér
(MKP – SMK)

hodosban 1459 a választásra jogosultak száma, közülök 914-en járultak
az urnákhoz (62,64 %). A polgármesterjelöltekre 891-en adták le a voksukat, míg a képviselőjelöltekre 882-en.
A faluvezetői jelöltek közül a legtöbb
voksot a község eddigi vezetője, Balódi
lászló kapta, összesen 672-t, ami a
szavazatok 75,42 százaléka. A második legtöbb karikát ifj. Pohár György
zsebelte be, összesen 147-et (16,49 %),
a harmadik pedig tóth Szilárd lett, aki
72 karikát kapott (8,08 %).
A képviselő-testületbe kilencen kerültek be, négyen az MKP, ketten a
Híd színeiben, hárman pedig függetlenként vesznek majd részt az önkormányzat munkájában. A következő
négyéves időszak képviselői a rájuk leadott voksok számának sorrendjében a
következők: Győri Béla (MKP) —
499, Szabó Katalin (független) — 498,
Posztó s Mónika (Híd) — 478, Kardos
Má ria (Híd) — 405, Ká lmá n Gergely
(MKP) — 397, Fábián László, ifj.
(független) — 377, rá cz Pál (MKP)
— 363, Kmeť Jozef, MuDr., MPH
(független) — 335, Nagy Irma (MKP)
— 330. Akik nem jutottak be: Bokros
Mária (független) — 279, Gálffy Judit
(független) — 264, Klempa Katarína,
Mgr. (független) — 262, László
György (független) — 216, Lábadi
Ádám (MKP) — 199 és Pöthe róbert
(Híd) — 188.

szabó Katalin (45)
hivatalvezető
prednostka ocÚ
(Független – NEKA)

Posztós Mónika (52)
vállalkozó
podnikateľka
(Most-Híd)

Kardos Mária (23
képviselői aszizsten
asistentka poslanca
(Most-Híd)

ria (23)
szizstens
poslanca
Híd)
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Volili sMe Aj Vo VydRANoch
druhú sobotu v novembri sa uskutočnili tohtoročné komunálne voľby.
Tento rok po štyroch rokoch, sme
opäť dali svoj hlas za starostu obce a
členov miestnej samosprávy. Vo Vydranoch sa na hlasovaní zúčastnilo
62,64% z oprávnených voličov.
Ale poďme sa v zhrnutí pozrieť na
okresné štatistiky. V okrese dunajská
streda zostali na čele obcí predošlý starostovia v 52 obciach, v 15-tich nahradili predošlých starostov nový lídri.
Celkovo v 18-tich obciach nebol súper
na kandidáta starostu, v 34 obciach
zostal na čele predošlý, v 7 obciach predošlý starosta nekandidoval, a taktiež
v 7 obciach sa zvolili nový starostovia.
Doteraz sme v okrese mali ženské zastúpenie pozície starostu v 13-tich obciach, teraz tento počet narástol na 16.
Najnižšia volebná účasť presiahla 39 %
(Horný Bar), a najvyššia účasť voličov
bola takmer 84 % (Kľúčovec).
Ak sa na výsledky volieb pozrieme z
uhľa politických strán, musíme si
všimnúť, že MKP-SMK malo v okrese
doteraz 15 starostov, teraz tento počet
klesol na 13. Strana Most-Híd má o
jedného starostu menej (doteraz 7),
čiže 6 starostov. Počet kandidátov s
podporou Most-Híd – SMK-MKP sa
však značne zvýšil, keďže doteraz ich
bolo päť, od novembra tento počet narástol na 13. Nezávislých bolo doteraz
36, teraz ich počet klesol na 28. Je tiež
zaujímavé, že kandidátov s podporou

Kálmán Gergely (36)
vállalkozó
podnikateľ
(MKP – SMK)

koalície Most-Híd – SMK-MKP –
SMEr-SD bolo doteraz 2, odteraz
však počet vzrástol na 5 starostov obcí.
V jednej obci sa starostom stal kandidát strany Progresívne Slovensko, a tiež
v jednej zvíťazil kandidát rIS (rómska
iniciatíva Slovenska).
V okresných zastupiteľstvách prevláda zastúpenie kandidátov SMKMKP, v počte 197. Ďalej 183
zastupiteľských členov je nezávislých,
82 členov je zo starny Most-Híd, 17
členov je za podporu Most-Híd –
SMK-MKP, 11 stúpenci rIS, 8 zo
strany SMEr-SD, 3 za Progresívne
Slovensko, jeden zastupiteľ za stranu:
MKDSZ, Spolu, Sme rodina, SaS a
oĽaNo.
Ďalšou zaujímavosťou je, že v susednom Veľkom Blahove privítali novú
starostku. Mária Bödők, ktorá spravovala obec po 32 rokov, tento rok nepodala kandidatúru. Zo štyroch
kandidátov väčšinu hlasov získala Júlia
Gányovicsová (NEKA), celkovo 378
hlasov. Druhý skončil rudolf Matejčík
(NEKA – 252 hlasov), po ktorom nasledovali Marián Lábodi (NEKA –
191) a Aneta Ágošton (NEKA – 49).
Členstvo miestnej samosprávy pozostáva zo 7 nezávislých kandidátov: Lórant Kázmér, Zsolt Domonkos, Mária
Kázmér, Peter Gróff, Arpád Varga,
Iveta Morávek, Péter Kardos.
Počet oprávnených voličov vo Vydranoch je 1459, z ktorých 914 prispelo k
voľbám svojimi hlasmi (62,64 %).

Fabian lászló (37)
operatív beszerző
operatívny nákupca
(Független – NEKA)

Rácz Pál (53)
vállalkozó
podnikateľ
(MKP – SMK)

Na kandidátov za starostu hlasovalo
891 občanov, zatiaľ čo 882 hlasov sa
prijalo na nomintov do zastupiteľstva.
Z kandidátov na starostu získal najvyšší počet hlasov predošlý starosta,
ladislav Balódi, v počte 672 hlasov,
čo znamená v prepočte 75,42 %.
Druhý najvyšší počet krúžkov získal
Juraj Pohár ml. v počte 147 hlasov,
teda 16,49 %, zatiaľ čo na treťom
mieste skončil kandidát Szilárd tóth,
ktorý získal 72 krúžkov (8,08 %).
Do zastupiteľského orgánu bolo
zvolených deväť členov, štyria kandidáti strany SMK-MKP, dvaja zo
strany Most-Híd a traja nezávislý. Zástupcovia štvorročného obdobia
miestneho zastupiteľkého orgánu v
poradí podľa počtu získaných hlasov
sú nasledovný: Béla Győri (SMKMKP) – 499 hlasov, Katalin Szabó
(NEKA) – 498, Monika Posztós
(Most-Híd) – 478, Mária Kardos
(Most-Híd) – 405, Gergely Kálmán
(SMK-MKP) – 397, László Fábián ml.
(NEKA) – 377, Pavol rácz (SMKMKP) – 363, MuDr Jozef Kmeť,
MPH (NEKA) – 335, Irma Nagy
(SMK-MKP) – 330. Neúspešný kandidáti: Mária Bokros (NEKA) – 279,
Judit Gálffy (NEKA) – 264, Mgr. Katarína Klempa (NEKA) – 262, Juraj
László (NEKA) – 216, Adam Lábodi
(SMK-MKP) – 199, a robert Pöthe
(Most-Híd) – 188.

Kmeť jozef, MUdr.,
MPh (60)
SZČo – egyéni vállalkozó
(Független – NEKA)

Nagy irma (44)
operátor
operátorka
(MKP – SMK)
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KedVes HodosiaK!
Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet és házhoz szállítom az orvosságokat
és egyéb patikában kapható készítményeket a község területén.
további információkért hívjon a 0908 13 66 20-as számon.
Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends
lekaren@sagax.sk

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 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 nariadenia 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.

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

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 nekünk, hogy minél több
adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban. Gyűjtsük
össze együtt hodos emlékeit!

November
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Milyen gyakran látogatsz haza a szülőfaludba?
• Legalább havonta kétszer hazalátogatok, akkor anyukámhoz, a testvéremhez
és a rokonokhoz érkezem.

hogy tetszik az a változás, ami a
falun végbement az utóbbi években?

van hogy még a távolabbi falvakból-városokból is ellátogatnak rá az emberek.
Mit szólsz az újonnan beköltözöttekhez, ahhoz hogy bérlakásokkal bővült a szülőfalud?
• Örülök annak is, hogy mostanra a
szülőfalum több lakossal büszkélkedik.
telkek eladásával és a bérlakások építésével segítik a fiatalabb nemzedéket,
hogy ne kelljen elköltözniük szülőfalujukból. A bérlakásoknak különösen
őrülök, mivel édesanyám is ott lakik.

Tvaruskó Anita, lánykori nevén Mészáros, 2004-ben egészségügyi tanulmányainak befejezése után költözött
el szülőfalujából, hodosból. Ápolónőként külföldön szeretett volna dolgozni, majd férjhez ment és jelenleg
is Mosonmagyaróváron él. egy kislánya van.

ha itthon vagy, kilátogatsz a községben zajló eseményekre?
• Sajnos nem járok ki a faluban zajló
rendezvényekre, mivel ritkán vagyok
itthon, és mindent a 18 hónapos kislányom napirendjéhez igazítok. Ezért is
van az, hogy hazalátogatásom fő célja a
család- és a rokonlátogatás.

9

Tvaruskó (Mészáros) Anita

• Sokat fejlődött Hodos az utóbbi években, hacsak azt említem, mennyi új ház
épült, beleértve blokkok, bérlakások.
Lehetőség van telkek vásárlására, épült
új iskola is, a focipálya is nagyon szépen
néz ki, ami a fiatalokra nézve nagy lehetőség, hiszen a sport, a mozgás nélkülözhetetlen az ember életében. Minden
évben megrendezésre kerül a Nemeshodosi Nagy Lakoma, amelynek olyan híre

Visszahúz a szíved a faluba? esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?
• A szívem természetesen visszahúz, hiszen 18 évet itt éltem, és erre büszke is
vagyok. Megmondom őszintén, ezen
még nem gondolkoztam, hogy visszaköltöznék-e, hiszen az életem másik
része idehúz.
A rovat címe „hodosi maradtam”.
egyetértesz ezzel? Mennyire maradtál
hodosi?
• teljes mértében egyetértek. Hodosi
maradtam szívvel és lélekkel.
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NeMzeTKözi összecsAPÁsoK VÁRNAK
A hodosiAKRA
hodos | A hodosi férfi-asztaliteniszcsapat a nemzetközi eTTU-kupa
3. fordulójának első mérkőzésén idegenben 3:1-re kikapott a belga sokah
hoboken csapatától.
„El kell ismernünk, hogy az ellenfelünk
jobb játékerőt képvisel nálunk. Az ő első
számú játékosuk, a holland válogatott
Gommers rajko jelentette a különbséget a két csapat között. ő a 194. a világranglistán, még a mi legjobbunk,
Novota Sámuel a 258. A háromból két
pontot ő nyert meg az ellenfélnek, az
első és a harmadik pontot is ő szerezte,
3:0-ra nyerte mindkét meccsét. A mi
egyetlen pontunkat Novota szerezte,
nagy küzdelemben 3:2-re győzte le
Devos Laurenst. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy minden a hazaiak kezére játszott, a szerencse is, noha nem ezen
múlott a győzelmük” – mondta Jozef
Kmeť, a hodosiak klubelnöke. Hozzátette, biztos abban, hogy a visszavágó
már nem ennyire a belgák szájíze szerint
fog alakulni. „A továbbjutás már nagyon
távolinak tűnik, hisz nagyon nehéz lesz
őket 3:1-re megvernünk, ráadásul elég
rossz szettaránnyal végeztünk. Háromszor kikaptunk 3:0-ra, egyszer pedig 3:2re győztünk, ez 11:3 az ő szemszögükből. Ha a visszavágón az ő első számú já-

Illusztráció

tékosukat, Gommerst sikerülne mindjárt 3:0-ra megvernünk, akkor az pszichikailag megfoghatná őket, de ehhez
minden nekünk kell, hogy kedvezzen.
Ennek ellenére mindent megteszünk,
hogy egy jó mérkőzést játsszunk és megszerezzük a győzelmet” – tekintett előre
a klubelnök.
Nem az Ettu-kupa az egyetlen nemzetközi megmérettetés, ami az elkövetkezendő napokban a hodosiakra vár.
Kedden és szerdán a Közép európai Szuperliga B csoportjának második fordulóját rendezik meg a csallóközi
településen, amelyen hat országból (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Ausztria, Szlovénia) egy-egy
csapat vesz részt. A B csoportban a hodosiak mellett horvát és osztrák csapat
kapott helyett. Az odavágón a horvátokat legyőzték a csallóköziek, az osztrá-

koktól viszont kikaptak. „Ebben a kupában teljesen reális a továbbjutásunk,
ugyanis a hármas csoportokból az első
kettő jut tovább. Az első meccsen a horvátokat megvertük, ez remélhetőleg
hazai pályán is sikerülni fog, így megszerezzük legalább a második helyet” – vélekedett Kmeť.
A Hodos csapata kedden 19.00-tól a
horvátokkal játszik, szerdán pedig
ugyanebben az időben az osztrákok következnek. A torna januárban az elődöntőkkel és a döntővel folytatódik.
Forrás: www.ujszo.com
Mészáros György
2018. november 23.
A keddi és a szerdai összecsapások már
lapzártánk után zajlottak, ezekről következő számunkban számolunk majd be.
A szerkesztőség
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TöRTÉNelMeT íR A lABdARúGÓcsAPATUNK
Első helyen telelnek a hodosiak a IV. liga délkeleti csoportjában
A iV. liga délkeleti csoportjában összesen 120 mérkőzést játszottak le ebben
az idényben, ahol összesen 377 gólt
lőttek a hálóba. ez azt jelenti, hogy
mérkőzésenként 3,14 alkalommal került labda a hálóba. hazaiak 70 alkalommal győztek, 19 döntetlent
játszottak és 31 alkalommal a vendégek kerekedtek felül.
Az egyik legnagyobb győzelem rögtön az
első körben meg is született, méghozzá
Hodos részéről, amikor Nagytapolcsányt verték meg 6:0 arányban. A hodosiak a lejátszott 15 mérkőzésből 12-n
nem kaptak gólt, három alkalommal
nem sikerült nekik sem lőniük. A mi
csapatunk az egyetlen a liga délkeleti
osztályában, amely 15-ből egyszer sem
kapott ki. A második helyen az illésháziak állnak, akiknek 10-szer sikerült
ugyanez.
A legtöbb gólt a tavarnoki (tovarníky)
id. M. rusňák rúgta, összesen 14-et, ám
a hodosiak sem maradtak le, hiszen a
maga 11 találatával Bartal Erik a harmadik, 10 góljával Moďoroši Filip pedig a
negyedik helyen áll. Ďurica Pali 4, Belkovics László és Németh Lajos 2-2,
Hrazdílek, Abiola, Kayembe és Bíró
pedig 1-1 alkalommal találtak az ellenfél
hálójába.
A I V. l i g a ő s z i i d é n y é r ő l a
www.mynitra.sme.sk megkérdezte az egyes
klubok vezetőit, miként értékelik a szezont. A válaszok közül szemlézünk.

Bartal Erik 11 gólt szerzett az őszi szezonban

Kardos Aladár, az Fc hodos csapat
menedzsere:
„A futballeufória nálunk lankadatlan.
A mögöttünk lévő szezonban csapatunk
fennállása óta első alkalommal mérettette
meg magát a IV. ligában, ráadásul az őszi
szezon végén a táblázat első helyén állunk
vesztes mérkőzés nélkül. Pontosan ezért a
szezon felének értékelésekor maximális az
elégedettség, más nem is jöhet számításba. A lejátszott 15 mérkőzés alatt öszszesen négy gólt kaptunk, ami ezen a
szinten ugyanúgy hatalmas siker. mindezek mellett a Slovnaft Cup-ban az ötödik fordulóig jutottunk, ahol az első ligás
Nyitra csapata állt a továbbjutásunk útjába. Kimondottan rossz mérkőzésről
nem tudok beszámolni, talán a Párkányban játszott döntetlent sajnálom. A legizgalmasabb mérkőzésünk a Marcelháza

elleni 2:0-ával végződő összecsapás volt.
A játékosokat külön nem szeretném megnevezni, hiszen kollektívaként játszottak
minden alkalommal és ezért külön köszönet illeti őket, illetve azért is, hogy képviselték a községet. A legnagyobb elismerés
a klub és a csapat működésének segítéséért Balódi László polgármestert és az önfeláldozó tisztségviselőket illeti. Nem
utolsó sorban pedig a támogatóinknak
tartozunk köszönettel. A feljebb lépésről
egyelőre nem beszéltünk, elsőként szeretnénk megnyerni a versenyt.
Gyurenka istván, az Fc szentpéter
edzője:
„Nehezen tudom most kifejezni magam,
a tabellára nézve pedig csalódott vagyok.
Nem éppen így képzeltük el az őszt. Nagyon szűk volt a játékoskeretünk, ráadásul
Folytatás a 12. oldalon
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TöRTÉNelMeT íR A lABdARúGÓcsAPATUNK
Első helyen telenek a hodosiak a IV. liga délkeleti csoportjában
több fiatallal sikerült kiegészítenünk a saját utánpótlásunkból,
akik sajnos nem minden esetben tudták venni az akadályokat.
Az ősz folyamán elhagyott bennünket a szerb kapusunk Gavrilovič, amely hatalmas veszteség volt számunkra, igazából nem
is tudtuk őt pótolni. Nagy kár azokért a mérkőzésekért, amelyeket elveszítettünk, míg az ellenfeleink számára egyenlőek
voltunk. A végére a csapaton már látszott a fizikai és pszichikai
fáradtság. Az edzésekhez való hozzáállás messze nem volt a
megfelelő szinten. Ez leginkább a legutolsó hazai mérkőzésen
ütközött ki. A jövőbe egy nagy adag bizonytalansággal tekintünk.
Nyitrakörtvélyes szponzora visszalépett
A IV. ligás Nyitrakörtvélyes (Hrušovany) szponzora és klubelnöke Peter Hazucha az őszi idény után alig egy héttel lemondott. A klub vezetésébe hét évvel ezelőtt került, amikor a csapat
a járási osztály utolsó előtti helyén állt. Azóta a IV. ligába kerültek és három alkalommal a Szlovák Kupáért is játszottak.
A történtekről így nyilatkozott Hazucha: „Az őszi szezon végeztével nagyon csalódott voltam néhány játékos hozzáállásával. Láttam, hogy nem is igyekeznek azért, hogy szívvel és
lélekkel a klubért játsszanak, inkább csak az anyagiak érdeklik
őket. A fiatal játékosok mai generációja nem tudja értékelni
azt, milyen körülményeket alakítottunk ki számukra. Meg vagyok győződve arról, hogy azok a körülmények, amelyeket mi
itt Nyitrakörtvélyesen kialakítottunk a labdarúgás számára,
nincs egy harmadik ligás klubnak sem. A távozásom a fáradtság,
a folyamatos nyomás és a pihenés számlájára írható. A klubot
átadom a polgármesternek és a képviselő-testületnek, döntsenek ők a továbbiakban annak sorsáról. Zárásképpen szeretném
megköszönni mindenkinek, aki velem együtt dolgozott a körtvélyesi futballért, illetve azoknak, akik szurkolásukkal is támogattak bennünket. A labdarúgás egy jelenség. Aki nem vett
részt benne soha, nem is értheti.” – mondta Peter Hazucha.

Moďoroši Filip (fehérben) 10-szer küldött labdát az ellenfél hálójába
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1. hodos
2. Marcelháza
3. Negyed
4. Ímely
5. Illésháza
6. Gúta
7. tovarníky
8. Surány
9. Kozárovce
10. topoľčany
11. Hrušovany
12. H. obdok.
13. Veľ. Lovce
14. Alsószeli
15. Szentpéter
16. Párkány
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31:17
23:16
28:14
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16:14
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13:32
19:30
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28
26
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25
24
22
22
19
18
15
14
14
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Tisztelt sportszerető hodosi lakosok!
Az utóbbi időben futballcsapatunk kiváló eredményeket ért el, jelenleg is a IV. liga délkeleti csoportjának
első helyén telelnek. Annyi bizonyos, hogy ilyen kimagasló eredményeket még soha nem ért el a gárda, ám
ezt a munkát sportvezetőség nélkül végezni nem lehet. Tisztelettel kérem azokat, akiknek szívügye a helyi
labdarúgás, december 15-ig jelentkezzenek vezetőségi tagnak, hogy közösen tudjuk előrevinni a hodosi focit.
Mint mindenkinek, nekem és az önkormányzatnak is szükségünk az aktív partnerekre, akik nélkül ezt nem
lehet tovább csinálni!
Balódi László, polgármester
hodos, a mi falunk − Vydrany, naša dedina − A hodosi önkormányzat információs havilapja. Kiadja: Hodos Községi
Hivatal, 930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. IČo: 00228788. Kiadásért felel Hodos község önkormányzata. Főszerkesztő:
Angyal Sándor. Nyelvi szerkesztő: rSDr. orbán Péter. Grafikai előkészítés: AlexGrAF. E-mail: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a
reproﬀset nyomda Dunaszerdahelyen. Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09.
ISSN 1339-293X. Megjelenik havonta. Lapzárta minden hónap 20. napja. A hirdetések nyelvtani minőségéért a szerkesztőség nem
vállal felelőséget és nem azonosul velük.

