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SzLOvénIAI HOdOSIAK A pArLAMEntBEn

Községünk évek óta szoros baráti
kapcsolatot ápol a szlovéniai Őrihodos községgel, s így számos alkalommal látogatjuk meg egymást. A látogatások keretén belül nyugdíjasaink
is minden évben találkozhatnak, ismerkedhetnek és barátkozhatnak.
Ebben az évben szeptemberben a szlovéniai nyugdíjasok látogattak el hozzánk, és igyekeztünk tartalmas programot biztosítani számukra. A napot a
bősi vízerőműnél kezdtük az építmény
rövid ismertetésével, majd megnéztük
a zsilipkamrákat és volt szerencsénk
látni négy hajó közlekedését a kamrákon át. További látványosság a pár éve
átadott „Üveghíd” volt, mely egyszerre
érdekes és félelmetes is. A tízórai elfogyasztása után Pozsony felé vettük az

irányt, ahol a pozsonyi vár körüli séta
végeztével országunk parlamentjében
tettünk látogatást. Itt Balódi László
parlamenti képviselő és községünk
polgármestere fogadta a vendégeket,
majd a továbbiakban Lujza Kittlerová kalauzolta a látogatókat, akik így
némi betekintést nyerhettek Szlovákia
történelmébe. A nagyteremben Andrej
Hrnčiar, a nemzeti tanács alelnöke köszöntötte a külföldi vendégeket nem kis
meglepetésükre. „Néhány mondatban
nem is lehet elmondani, amit láttunk és
ahogy éreztük magunkat. Amikor Nemeshodosba megyünk, nekünk az
olyan, mintha hazamennénk és úgy is
érezzük magunkat, mint otthon. Kivételes kirándulás volt és nagyon örülünk
annak, hogy láthattuk a parlamentet kívülről és belülről is. A szervezésért ha-

talmas köszönet illeti Keszi Ildikót és
Kardos Marikát, akik mindent megtettek azért, hogy kellemesen töltsük el a
napot. Mindenki nagyon jól érezte
magát és ilyen kirándulásokat, látogatásokat szeretnék biztosítani a nemeshodosi vendégeknek is, ha hozzánk
látogatnak el” – mondta Orbán Lajos
őrihodosi polgármester.
Pozsonyból hazatérve községünk
nyugdíjasai nevében Horváth Magdolna a helyi nyugdíjas szervezet alelnöke fogadta a vendégeket, s a közös
vacsora elfogyasztása után az általuk elkészített finom sütik kerültek az asztalra. Elmélyült baráti beszélgetésüket a
hazaindulás szakította félbe. És az elköszönés azonban nem örökre szól, mert
ahogy ők is mondták: „Viszont látásra
jövőre!”

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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CSALádI nApOt tArtOttunK
Még el sem felejtettük a nemeshodosi
nagy Lakomát, máris újabb rendezvény
miatt népesült be a helyi futballpálya.
Augusztus utolsó szombatján Családi
napra hívták össze a falubelieket.
Az előző évek hagyományait folytatva
összefogtak a helyi társadalmi szervezetek
és tető alá hoztak egy rendezvényt hodosiaktól a hodosiaknak. A helyi önkéntes
tűzoltók, az asztalitenisz klub, a Szlovák
Vöröskereszt és a Csemadok helyi szervezetei, valamint a hodosi vadászok
mind azon ügyködtek, hogy felejthetetlen napot szervezzenek a falusiaknak.
Számos program várta a látogatókat,
hiszen lehetett ugrálóvárban ugrálni,
részt venni az ügyességi játékokon, arcot
festetni, kézműveskedni, de még közös
citerázásra is sor került. Ezen kívül Egri
Árpád lovára is fel lehetett ülni, az asztaliteniszt is kipróbálhatták, akik eddig
nem ismerték, akik pedig ismerték, játszhattak egy-egy mérkőzést. A helyi önkéntes tűzoltók jóvoltából a gyerekek
végrehajthatták a tűztámadást, illetve felfrissülhettek a víz alatt, késő délután
pedig habparti várta őket.
Azért, hogy a felnőttek se maradjanak
ki a mókából, parasztolimpia zajlott a focipályán, illetve élő csocsóban is kipróbálhatták magukat. A résztvevők számára a szervezők gulyással kedveskedtek, a
gyerekeket pedig hot dog és egész nap
palacsinta, üdítő, pattogatott kukorica,
illetve sütemény várta. A rövid kultúrprogramon fellépett a helyi A Megmaradásunkért kultúrcsoport, valamint az
Alistáli Cimborák és Fazekas István népdalénekes.
Közben a helyi kultúrház nagytermében jótékonysági baba-mama börze zajlott, az előtérben pedig jótékonysági
sütivásárt rendezett a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete.
Este meggyújtották a tábortüzeket, így
a rendezvény, ahogy a nyár is, közös krinolin-sütéssel ért véget. Az éjszakába
nyúló mulatsághoz DJ Umma, azaz Sáha
Roland szolgáltatta a talpalávalót. A szervezők szeretnék a hagyományt megtartani és jövőre is megszervezik majd a
Családi Napot.

Habparti a legkisebbeknek

Keszi Ildikó felvételei

Köszönet illeti a támogatókat és a segítőket, akik nélkül a rendezvény nem
valósulhatott volna meg: a helyi önkormányzat képviselői, Mona (Posztós Mónika), Rec Team Rt., CBA (Rigó Péter), AL Agroservis, Wienerberger (i. Győri
Béla), Tóth Gábor, Simon István, i. Egri Árpád, id. Kohút István, Posztós Mátyás és Gál Dóra, Győri Ilona, Sill József (ugrálóvár), Kálmán Kata, Rácz Szabina, Viktória és Anita, Májovská Józsa Beáta, Oriskó Aranka, Penzinger
Mónika, Kázmér Katalin és Marietta, Berecz Ingrid, Bucsányi Piroska, Herdics
Katica és Dóra, Keszi Ildikó, id. Kardos Mária, Hodosi Kitti, Uher Mária és
Andrea, Kasan Gabriella. A gulyásért id. Kardos Aladárt és Posztós Mihály csapatát illeti köszönet. Illetve hálával tartozunk mindenkinek, akik bármilyen
módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A szervezők
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A z E G y r E v I r áG O S A B B H O d O S é rt
Májusban hirdették meg községünkben a „vIráGOS HOdOSért” elnevezésű pályázatot. A felhívás
lényege az volt, hogy megtalálják a
község legszebb erkélyeit, illetve családi házainak virágba borult ablakait.
A verseny kiértékelésére az augusztus
végén megrendezett Családi napon
került sor.
A Hodos község önkormányzata által
meghirdetett pályázat célja az volt, hogy
kulturált, környezetbarát településkép
alakuljon ki, illetve, hogy motiválják az
embereket a környezetük szépítésére.
„Összesen 14 csodálatos portát tekinthettünk meg, ebből 6 erkély és 8 családi
ház virágosított ablakai közül kellett
a legszebbet kiválasztani” – mondja
Rácz Szabina a zsűri egyik tagja, akik Šipula Renátával közösen értékelték ki a
környezetszépítésre tett lépéseket. A legszebb virágosított ablak kategóriájában
az első helyen Simon Katalin végzett,
aki a község polgármesterének, Balódi
Lászlónak a pénzjutalmában részesült.
A második rampaskó Mónika ablaka

Szelle Mária átveszi a díjat

lett, aki Halász Ágota ajándékát vehette
át. A bronzérmes németh zita lett, aki
a dunaszerdahelyi Pálma virágüzlet ajándékutalványát kapta.
A legszebb virágosított erkély kategóriában az első helyen Szelle Mária, egy
olyan ház tulajdonosa végzett, aki azon
fáradozott, hogy a ház eredeti stílusát
megőrizze, hangulata visszaidézte az
1930-as évek világát. Nyereménye a polgármester pénzjutalma. A második helyezett Nemeshodos legszínesebb erkélye

Keszi Ildikó felvétele

lett, melyet Gálﬀy Erzsébet nyert, aki a
dunaszerdahelyi Jutka virágbolt vásárlási
utalványát kapta. A harmadik dobogós
Engler Edit lett, akinek gyönyörű rózsaszínű petúniái nyerték el a zsűri tetszését. Nyereménye a helyi LEA virágüzlet vásárlási utalványa.
A szervezők elmondták, már megvannak a terveik a jövő évi és az azt következő esztendő pályázati kiírására is, tehát
akinek idén nem volt alkalma bekapcsolódni a versenybe, jövőre megteheti.

n E M f E L E d K E z t ü n K M E G A H I d E G O L d A L ró L
tavaly év végén felújításra kerültek a
község Hidegoldal elnevezésű lakórészében található játszópark hintái és
játékai is, most pedig újabb elemek
kerültek ki a területre.
„Képviselőként első lépésben ígéretet
tettem, hogy a Hidegoldal-i játszópark
és pihenőhely felújításra kerül. Ahogy
azt már láthatták, a játszótér elemei felújításra kerültek, egy kis festék, a csöppnyi gereblyézés szinte csodákat művel.
Szeptember végén pedig két vadonatúj
úgynevezett ekopad is kihelyezésre került. A jókedvvel fűszerezett közös
munka meghozza gyümölcsét, ennek ez
a bizonyítéka. Ezzel azonban még nem
ért véget a munka, hiszen terveim közt
szerepel a játszópark további szépítése,
hogy az ott élő családoknak legyen hova

kivinniük a gyermekeiket és a szülőknek
közben legyen hova leülniük megpihenni egy kicsit” – mondta Kardos Marika önkormányzati képviselő, aki a két

padot ajándékozta az ott lakóknak és
egy lelkes kis csapattal kellemesebbé változtatta a parkot.
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vAdáLLAtOK Közt A LEGKISEBBEK
óvodásaink kirándulással kezdték az
új tanévet. Szeptember 17-én i. fábián László támogatásának köszönhetően utazáson vettünk részt, melynek
célállomása a dióspatonyi Malkia
park volt. A gyermekek érdeklődéssel
figyelték az ott élő egzotikus állatokat, sok érdekességet tudhattak
meg életmódjukról, viselkedésükről.
Mindannyiunk számára, talán a legnagyobb élmény az állatetetés volt, a
patások, mint a láma, teve vagy a
zebra a kicsik tenyeréből lakmároztak. Hálás köszönetünk ezért a csodás, élményekben gazdag délelőttért
i. fábián Lászlónak, aki mind a kirándulás szervezési részét, mind az
anyagi hátterét biztosította.

nyuGdíjASAInK MOzGALMAS nApjAI
tevékenyen telt a hodosi nyugdíjasok
nyara, hiszen számos eseményen vettek részt a községi rendezvényeken
kívül is. Az aktív napok pedig folytatódnak, hiszen nem csak mögöttük
vannak élmények, de még várnak is
rájuk.
Július 27-én a helyi nyugdíjasszervezet
meghívást kapott a Nyárasdi Színházi
esték elnevezésű rendezvénysorozat aktuális előadására, a Fekete Péterre, amire
a nyárasdi termálfüdrőben került sor. A
hodosi nyugdíjasok közül 30-an utaztak
a fellépésre, aminek a végét sajnos senki
sem tekinthette meg, ugyanis a szabad
ég alatt tartott előadást elmosta egy hatalmas vihar.
Augusztus elején a 26. Tőkési kupára
látogatott el a helyi nyugdíjasok egy kisebb csoportja Dunatőkésre. Itt lovasgimnasztikát, díjlovas- és solymászbemutatót láthattak, majd a Nemzeti
Lovas Színház előadásában megtekinthették a János Vitéz előadását.
A nyár végén az immár szokásos járási
Nyugdíjastalálkozóra került sor Kisud-

Nyugdíjasok csoportja Kisudvarnokban

varnokban, ahova egy busszal érkeztek a
hodosiak. A rendezvényen számos környékbeli falu nyugdíjaszservezetének
képviselői voltak jelen, így a rendezvény
kiváló helyszín és alkalom volt a kapcsolatteremtésre az egyes szervezetek között.
A találkozóra a szervezők étellel és itallal,
valamint kultúrműsorral is készültek a
résztvevőknek. Többek közt fellépett az
alistáli Cimborák népdaléneklő csoport

Keszi Ildikó felvétele

is, akiket a másnapi hodosi Családi
Napra a hodosi szervezet vezetői meghívtak egy fellépés erejéig.
A szervezetnek jelenleg 30 tagja van,
így várják az érdeklődőket, akik a soron
következő, október 11-én 15 órkor
megrendezésre kerülő nyugdíjastalálkozón és tisztújító közgyűlésen jelentkezhetnek.
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tAnévnyItó MEGLEpEtéSEKKEL
Már szinte megszokhattuk, hogy községünkben az utóbbi években minden
tanévnyitóra valamilyen meglepetés
várja a tanulókat és a szülőket. Idén
sem maradhatott ez el.
Ebben az évben szeptember 2-án kezdődött a 2019/2020-as iskolaév. A diákokat tavaly új iskolaépület várta, év
közben a papírgyűjtő-konténer is a helyére került, az idei évkezdésre pedig az új
tornatermet is birtokba vehették a hodosi iskolások.
Ám a tornateremmel még nem ért
véget a meglepetések sora, ugyanis új
megbízott igazgatónő került a szlovák iskola élére Tilajčík Edit személyében, aki
a dunaszerdahelyi Ladislav Dúbrava
Gimnázium angol-német szakos tanára
volt. Szeptembertől ő a szlovák iskola 3.
és 4. osztályos tanulóinak oktatója is egyben. Az 1. és a 2. osztályosokat Májovská
Józsa Beáta tanítja majd. A magyar iskolában az első két osztályt Németh Éva, a

Tilajčík Edit és Balódi László polgármester

3. és a 4. osztályosokat pedig Suska Szilvia igazgatónő oktatja. A napközi vezetője Fehér Terézia, a nevelők pedig
Somogyi Anna (1. és 2. osztályosok) és
Czucz Etka (3. és 4. osztályosok).

Az iskola archívumából

A két iskolában a tanévet összesen 47
tanuló kezdte, 20-an a szlovák és 27-en
a magyar iskolában. A magyar elsősök 8an, a szlovák elsősök pedig 7-en vannak.

SLávnOStné OtvOrEnIE šKOLy S prEKvApEnIAMI
S otvorením školského
roka v našej miestnej škole
sme si zvykli na to, že takmer každý rok čakajú žiakov i rodičov nejaké prekvapenia. Ani tento rok to
nemohlo byť inak.
Tento školský rok 2019/2020
sa začal 2. septembra. Minulý rok študentov čakala
nová budova školy, v priebehu roka bol pristavený aj
kontajner na zber papiera,
a začiatkom tohto školského roka čakala žiakov
Vydranskej školy nová
telocvičňa.
Séria prekvapení sa však
samotnou telocvičňou neskončila, pretože riadením
slovenskej ZŠ bola poverená Edita Tilajčíková,
ktorá bola učiteľkou anglič-

tiny a nemčiny na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v
Dunajskej Strede.
Od septembra bude aj
učiteľkou študentov 3. a 4.
ročníka slovenskej miestnej
školy. V 1. a 2. ročníku
bude vyučovať Beáta Májovská Józsa. V prvých
dvoch triedach maďarskej
školy vyučuje Éva Németh a
v tretej a štvrtej triede vyučuje riaditeľka Szilvia
Suska. Družinu vedie Terézia Fehérová a vychovávateľmi sú Anna Somogyi
(1. a 2. ročník) a Etka Czucz
(3. a 4. ročník).
Školský rok na oboch školách začalo celkovo 47 študentov, 20 v slovenskej
škole a 27 v maďarskej
škole. V slovenskej škole je
7 prvákov a v maďarskej 8.
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BALódI LáSzLó:

„MI járHAt MOSt BuGár fEjéBEn?
nOS, Ez EnGEM IS érdEKELnE”
„politikailag hibát követtünk el azzal, hogy mi voltunk azok,
akik felálltunk az asztaltól, és azt mondtuk, hogy elég” –
mondja az MKp és a Híd közti tárgyalások sikertelenségéről
Balódi László. A Híd parlamenti képviselője elismeri, nem
tudja, mi járhat most Bugár Béla fejében, ennek ellenére állítja, nem kell még temetni a Hidat. Interjúnk.
Egyik párttársa az MKp-Híd tárgyalások kudarca után azt nyilatkozta,
hogy végzetes hiba volt megegyezés
nélkül felállni az asztaltól. Osztja ezt
a véleményt?
Ahogyan azt legutóbb önöknek elmondtam, leginkább akkor fogom sajnálni, hogy nem sikerült a két pártnak
megegyeznie, ha ennek a döntésnek februárban lesz következménye…
…jelen pillanatban nagyon úgy néz
ki, hogy lesz.
Mondom még egyszer: ha ennek a döntésnek a választások után megisszuk a
levét, akkor azt valóban nagyon sajnálni
fogom. Mert nem a pártok, hanem a
magyar választópolgárok a fontosak.
Még mielőtt azonban rákérdezne: én
úgy, ahogyan az életben is, egyszer házasodtam, vagyis akármi is történjen, nem
szándékozom más pártokat vagy a jelen
helyzetből kivezető utat másoknál keresni. Ha majd a pártom egyszer úgy
gondolja, hogy nem kívánatos személy
vagyok a számára, akkor ezt elfogadom,
és távozom, addig azonban maradok.
Meglepő ez a ragaszkodás azok után,
hogy miközben ön több alkalommal
is kijelentette, az összefogás pártján
áll, addig a Híd láthatóan egészen más
véleményen volt. nem érzi úgy, hogy
pártjában magára maradt?
Egy másik oldalról közelíteném meg a
dolgot. Egy normális, demokratikus
pártban lehetnek különböző nézetek.
Most is ez történt: a Híd országos tanácsában a többségben lévő kollégák úgy
döntöttek, ahogyan én nem döntöttem.

Ezt nekem el kell fogadnom, mert így
demokratikus.
Harmincheten szavaztak az összefogás
ellen, öten mellette. ön ebbe az ötbe
tartozott?
Ugyan titkos szavazásról volt szó, én
azonban – ha kérdezték – sehol nem
hallgattam el: ebből az ötből az egyik valóban az én szavazatom volt. Továbbra is
azt gondolom, hogy miközben ég a ház,
mi, magyarok azon tanakodunk, hogy
kinek az ismerősét, melyik tűzoltót hívjuk tüzet oltani. Ezen persze – ha a múltat nézzük – nincs is mit csodálkozni.
rajta lesz a Híd választási listáján?
Ez soha nem rajtam múlott, most sem
rajtam fog múlni.
nagy józsef, aki bejelentette, hogy
nem akar a Híd-listán szerepelni, azt
mondja, hogy nem ideológiai, hanem
technikai okai voltak annak, hogy
nem sikerült az MKp-nak és a Hídnak megegyezni. Egyetért?
Nézze, a Híd továbbra sem lesz etnikai
párt, a Híd továbbra is multietnikai alapon fog politizálni. De ennél sokkal
egyszerűbb a dolog: ha valaki valóban
meg akar egyezni a másikkal, akkor –
hacsak nem szorítják sarokba – higgye
el, sikerülni fog megegyezni. Úgy látom,
hogy az akarat hiányzott ehhez.
de nem éppen ez történt? Az egyik fél
azzal próbálta meg sarokba szorítani
a másikat, hogy a választási listát
70:30 arányban osztotta volna el – a
maga javára.

Nem tartom magam tapasztalt politikusnak, ha a következő mondataimat
hallaná egy ilyen politikus, lehet, hogy
kinevetne. Mégis el kell mondanom: azt
nagyon nagy mínusznak tartom, hogy a
Híd volt az, amely elsőként felállt az asztaltól. Elkezdődött ugyanis a két párt
között egy olyan tárgyalássorozat, amelyet a magyar választópolgár – talán a végefelé már egy kicsit türelmetlenül, de –
szemmel láthatóan végig örömmel értékelt. Mivel az összefogás gondolatát jól
fogadták az emberek, politikailag hibát
követtünk el azzal, hogy mi voltunk
azok, akik felálltunk az asztaltól és azt
mondtuk, hogy elég. Ezt nem lett volna
szabad megtenni. Tovább kellett volna
folytatni a tárgyalásokat, már csak azért
is, mert meggyőződésem, hogy ezen a
70:30-on tudtunk volna még változtatni.
A Híd miért nem tudta elfogadni az
MKp által javasolt 50:50-es elosztást?
Ez számunkra egyrészt azért volt elfogadhatatlan, mert tíz éve ott vagyunk a
nagypolitikában, az MKP viszont nincs
ott. Másrészt azért, mert a Hídnak jutó
helyekből más nemzetiségeknek: szlovákoknak, ruszinoknak, romáknak is sze-
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rettünk volna adni. De hangsúlyozom
még egyszer: azt el tudtam volna képzelni, hogy a 70:30-on változtatunk,
mondjuk megegyezünk 64:36-ban. Ez
azt jelentette volna, hogy 150-es listán
100 a Hídé, 50 az MKP-é. Ezt én korrektnek tartottam volna.
jobban érezte az MKp-ban az együttműködésre való hajlandóságot, mint
a saját pártjában?
Nem vagyok abban teljesen biztos, hogy
az összefogást az MKP is annyira akarta.
És most a teljes pártszervezetre gondolok,
mert el kell ismerni, hogy az MKP jelenlegi elnöke volt az, aki a legjobban akarta
ezt. De talán ehhez a saját pártjában sem
találta meg a megfelelő embereket. Talán
nem volt meg ehhez a kellő ereje.
Mekkora az elégedetlenség most a
pártjában? A Híd volt Ep-képviselője
fél lábbal már kinn áll a pártból, és
több befolyásos hidas politikus zúgolódásáról is hallani. nagy józsefnek
lehetnek követői?
Abszolút nem érzékelek pánikot vagy
puccsszerű hangulatot a pártban, ettől
függetlenül még megtörténhet bármi.
De higgye el nekem: egyelőre még nem
kell temetni a Hidat.
Mégis miben bízik most Bugár Béla?
Abban, hogy a Híd egyedül bejut a
parlamentbe, aligha bízhat, hiszen a
helyzet nagyon nem ezt mutatja. Mi
járhat most a pártelnök fejében?
Az igazat megvallva ez engem is érdekelne. Amikor erről beszélünk, a párt
vezetése és az a 37 ember, aki a közös
lista ellen szavazott, azt mondja, hogy
még mélyebbre kell ásni, még jobban el
kell merülni a munkába, még többet
kell bizonyítani, egy erős kampányt kell
csinálni, és az elért eredményekről kell
világosan beszélni.
és ön mit mond?
A fentiekkel nyilván egyet tudok érteni:
dolgozni kell, és világosan elmagyarázni
az embereknek, hogy mit tettünk le eddig
az asztalra. Azt készséggel elismerem,
hogy nem vagyunk könnyű helyzetben.
De ez önmagában nem jelent semmit: az
OĽaNO vagy Kiska pártja sincs ezzel
másképp. Ők is az öt százalékért küzde-
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nek. A választások éjszakáján majd meglátjuk, elég volt-e az a munka, amit mindebbe beletettünk. Mindazonáltal olyan
emberrel az elmúlt napokban még nem
találkoztam, aki azt mondta volna, te,
Laci, milyen jó, hogy nem sikerült megegyeznetek az MKP-val. Továbbra is
merek bízni abban, hogy az, amit augusztus 30-án lezártunk az MKP-val, még
nem az utolsó fejezet. Bízok abban, hogy
történik még valami impulzus, amely befolyással lehet az aktuális helyzetre. Lehet,
hogy naiv vagyok, de bízok abban, hogy
a két párt között lesz még közeledés.

politikusok, akik láthatják, az Összefogás mozgalommal lassan már öt magyar
érdekeltségű párt van, amit a számok
azonban egyszerűen nem engednek. És
akkor a PS magyar platformjáról még
nem is beszéltünk. Nem tudom, talán
ennek a belátása lehet az az impulzus,
amire az imént utaltam. Meggyőződésem, hogy vannak olyan szituációk az
életben, amikor rossz útra lépünk, de a
lényeg az, hogy jó célba érjünk. Ezt kellene most megérteniük a pártvezetőknek
és azoknak, akik tanácsokat osztogatnak
a pártelnököknek.

Mégis mire alapozza ezt?
Arra, hogy ha én nem is vagyok az, a két
párt vezetésében azért ülnek tapasztalt

Langschadl Mátyás
Forrás: www.ma7.sk
2019. szeptember 6.
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D ô l e ž i t é

Az üLéS prOGrAMjA

prOGrAM zASAdnutIA

Az önkormányzat 2019. 09. 16-án megtartott
10. ülésének programja

program 10. zasadnutia Ocz, konaného dňa
16. 09. 2019

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Hodos község hulladékgazdálkodási programja a
2016-2020 időszakra
Kérelem községi telek megvételére
Számlák jóváhagyása
Nyugdíjasnap 2019
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2019

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Vydrany na r. 2016-2020
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
7. Odsúhlasenie faktúr
8. Deň dôchodcov 2019
9. 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
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

tISztELt nyuGdíjASAInK!
Az idei évben is megrendezésre kerül a már hagyományossá vált Nyugdíjasnap.
A helyi kultúrházban 2019. november 30-án (szombaton) ünnepélyes keretek
között látjuk vendégül Hodos község öregségi nyugdíjasait, valamint a korkedvezményes öregségi nyugdíjasait, úgyszintén a nyugdíjasotthonokba, idősgondozó intézményekbe költözött volt nyugdíjasainkat is, akiknek a község
polgármestere az önkormányzat képviselőivel közösen nyújtják át a község ajándékát, egyszeri pénzbeli juttatást vásárlási utalvány formájában.
Mielőtt átadnánk Önöknek a vásárlási utalványokat, tisztelettel kérjük azon
öregségi nyugdíjasainkat, valamint a korkedvezményes öregségi nyugdíjasainkat,
akik Hodos községben állandó lakhellyel rendelkeznek, és még ezidáig nem részesültek juttatásban, hogy a helyi községi hivatalban mutassák fel a pozsonyi
nyugdíjhivatal (Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava) öregségi nyugdíj,
illetve a korkedvezményes öregségi nyugdíj folyósításáról szóló határozatát
legkésőbb 2019. november 22-ig.

• AnyAKönyvI HírEK • Správy z MAtrIKy •
Augusztus 2019. august
HázASSáGOt KötöttEK • uzAvrELI MAnŽELStvO:
• Ondrej Hrinko (Bratislava – Pozsony) & vivien vass (Vydrany – Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ELHunytAK • rOzLÚČILI SME SA:
• vdovec Alexander Kázmér/ özv.Kázmér Sándor (85)
• Margita pódová, rod. púzsérová/ póda Margit, született púzsér (78)
• Alžbeta Bánoczká, rod. ferencziová (76)
• Mikuláš Csicsai Miklós (75)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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H O d O S I M A r A d tA M 74.
Szilvási Gusztáv 1969-ben költözött
el Hodosból, akkor vitték el katonának, majd Ipolyságra nősült és nem
tért vissza. Ott telepedett le, jelenleg
tesmagon élnek. Három lány és egy
fiú édesapja, hat unoka nagypapája.
Augusztusban a nemeshodosi nagy
Lakomán beszélgettünk.
Milyen gyakran jár vissza Hodosba?
Megmondom őszintén, hogy nagyon
ritkán, inkább csak akkor, ha hoznak,
mert én már autót vezetni nem nagyon
akarok. Már elmúltam hetven éves, inkább csak akkor jövök, ha a gyerekek
is ráérnek és elfuvaroznak. Mondjuk
egy évben kétszer.
Aki ritkábban jön, annak jobban
szembetűnnek a történések. Mit szól
a faluban az utóbbi években történt
változásokhoz?
Látom, nagyon szépen fejlődik a község, most látom éppen, hogy az inter-

9

Rekl á m

A nemeshodosi nagy Lakomán részt
vett már korábban is? Mit szól
hozzá?
Persze, voltam már a rendezvényen,
nagy akció ez, nagyon sokan vannak.
Két éve voltam először, akkor is nagyon tetszett. Sok az ismerős arc és persze az idegenek is, de én jól érzem
magam. Jó a hangulat, a zene és kedvesek az emberek. Meg aztán lehet
jókat enni.
Amióta megnősült és Ipolyságra költözött, nem akart visszajönni soha?
Dehogynem, mindig honvágyam volt,
meg aztán most is van ám. De a feleségem nem akart onnan eljönni, úgyhogy engedtem neki. Azt mondta,
mehetek, de ő marad.

Szilvási Gusztáv

netkábelt fektetik a földbe, épülnek a
házak, szépek a lakóházak, minden fejlődik rendesen. Szép nagy falu lett
Hodos, a mi kis falunkhoz képest, ahol
most élek, hatalmas.

PONUKA

Ha most megkérdezik, hogy honnan
van, mit felel?
Hodos. Még mindig. Tudják a szomszédok, az ismerőseim, mindenki a
környezetemben. A szívem mindig
visszahúz ide, a szülőfalumba.

SZIKRA ABC KÍNÁLATA
• Elektrotechnikai eszközök

(kapcsolók, konnektorok, izzók, hosszabbítók széles választéka)

• Elektrotechnika

• Drogéria

(vypínače, konektory, svetelné zdroje, predlžovacie káble, atď.)

(mosószerek, öblítők, testápolók, különböző tisztítószerek, stb.)

• Drogéria

(pracie prostriedky, hygenické potreby, čistiace prostriedky, atď.)

• Állateledelek

(Kutya-, macska-, baromfi-, nyúl-, fürj- és pulykatápok)

• Krmivo pre zvieratá

(pes, mačka, hydina, prepelica a morka)

››› Mécsesek széles választéka! ‹‹‹
››› Ponúkame aj široký sortiment kahancov! ‹‹‹

vydrany 29 • H-p / po-pi: 7:00 – 17:00, Szo / So: 9:00 – 12:00
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SLOvInSKý dôCHOdCOvIA nA návštEvE
naša obec je v úzkom kontakte so slovinskou obcou Őrihodos, pestujú si
priateľstvo už mnoho rokov a často sa
navštevujú navzájom. počas vzájomných návštev i dôchodcovia našich
obcí majú príležitosť sa každý rok stretávať, spoznať sa a vytvárať priateľstvá.
V septembri tohto roku nás navštívili
slovinskí dôchodcovia a pokúsili sme sa
im prichystať zmysluplný program. Deň
sme začali návštevou a krátkym poznávacím popisom Vodnej elektrárne Gabčíkovo, potom sme sa pozreli na
plavebnú komoru a mali to šťastie vidieť
cez ňu prechádzať až štyri ľode. Ďalšou
zaujímavosťou na exkurzii bola návšteva
„Skleneného mostu“, ktorý bol odo-

vzdaný pred niekoľkými rokmi.
Po malom občerstvení sme zamierili
do Bratislavy, kde sme po prechádzke po
Bratislavskom hrade navštívili i národný
parlament. Ladislav Balódi, poslanec
parlamentu a starosta našej obce, privítal hostí, následne Lujza Kittlerová
viedla návštevníkov, ktorí sa tak mohli
oboznámiť s históriou Slovenska. Vo
Veľkej sieni ako prekvapenie, privítal zahraničných hostí Andrej Hrnčiar, podpredseda Národnej rady.
„V niekoľkých vetách sa nedá opísať,
čo sme videli, o čom sme sa dozvedeli a
ako sme sa cítili. Keď navštevujeme
Vydrany, je to ako ísť domov a cítime sa
tu ako doma. Bola to výnimočná exkurzia a sme veľmi radi, že sme mohli vidieť

KvEtInOvá OBEC
v máji bola v našej obci vyhlásená
súťaž s názvom „za kvetinovú obec”.
zmyslom výzvy bolo nájsť najkrajšie
kvetinové výsadby okien a balkónov
v dedine. Súťaž bola vyhodnotená
koncom augusta na podujatí deň
rodiny.
Cieľom súťaže vyhlásenej obcou Vydrany bolo vytvoriť kultúrny a ekologický
imidž sídla a motivovať ľudí k skrášľovaniu ich životného prostredia. „Mali
sme celkovo prihlásených 14 súťažiacich
výkladov, z ktorých 6 bolo balkónov a

8 boli okná rodinných domov,” hovorí
Szabina Rácz, členka poroty, ktorá spolu
s Renatou Šipula hodnotili environmentálne úsilie občanov.
V kategórii najkrajších kvetových
okien získala Katalin Simon prvú cenu
peňažný dar, ktorý bol udelený starostom obce László Balódi. Na druhom
mieste skončilo okno Moniky Rampaskó, ktorá dostala dar Ágoty Halászovej. Bronzovou medailistkou sa stala
Zita Németh, ktorá získala darčekový
poukaz od Palma Kvetinový dom v Dunajskej Strede.

Parlament zvonku aj zvnútra. Veľké poďakovanie patrí Ildikó Keszi a Marike
Kardosovej za zorganizovanie tohto
dňa. Všetci sme sa dobre bavili a rád by
som poskytol rovnako skvelé výlety a
návštevy hosťom z Vydrán, keď nás
prídu navštíviť,“ povedal starosta obce
Őrihodos, Lajos Orbán.
Na ceste domov z Bratislavy privítala
hostí Magdolna Horváthová, podpredsedníčka miestnej dôchodkovej
organizácie, a po spoločnej večeri si na
stôl servírovali vlastnoručne upečené
chutné zákusky. Priateľský rozhovor prerušil úbeh času, ktorý odbil znamenie
na odchod domov. Zbohom však nie je
navždy, pretože, ako povedali: „Uvidíme
sa znova budúci rok!“
Prvou v kategórii najkrajších kvetinových balkónov bola Mária Szelle, majiteľka domu, ktorá sa snažila zachovať
pôvodný štýl domu. Jej cenou bola finančná odmena od starostu. Druhým
najúspešnejším balkónom vo Vydranoch sa stal farebný balkón Alžbety
Gálﬀy, ktorá dostala darčekový poukaz
do kvetinárstva Jutka v Dunajskej
Strede. Tretie miesto obsadila Edit Engler, ktorej krásne ružové Petúnie získali
veľkú priazeň poroty. Jej cena bola poukaz do miestneho kvetinárstva LEA.
Organizátori uviedli, že už majú plány
na budúci rok a i na ten ďalší, takže
každý, kto tento rok nemal príležitosť
prihlásiť sa do súťaže, môže tak urobiť
budúci rok.

váŽEní dôCHOdCOvIA!
Obec Vydrany aj v tomto roku usporadúva Deň dôchodcov dňa 30. novembra
2019 (sobota), kde slávnostne privítame obyvateľov obce Vydrany – poberateľov
starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, ako aj našich
bývalých obyvateľov poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, umiestnených v zariadeniach pre dôchodcov a seniorov.
Žiadame tých dôchodcov, ktorí majú trvalý pobyt v obci vydrany a doteraz
nedostali jednorázový finančný príspevok, aby na miestny obecný úrad priniesli rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava o priznaní starobného dôchodku, najneskôr do 22. novembra 2019.
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n O vá S I L A v S t O L n O M t E n I S E
peter šereda rodený Bratislavčan začal
so stolným tenisom ako šesťročný.
„pepa“, ako aj jeho staršieho brata tomáša, priviedol k bielej loptičke ich
otec, tiež výborný stolný tenista a dlhoročný stolnotenisový funkcionár.
Po desiatich rokoch strávených v tomto
jeho materskom klube hrával postupne v
Českej republike, Nemecku, Španielsku,
Francúzsku a dva roky bol hráčom ŠKST
Bratislava. Úspešné štyri sezóny potom
strávil v Hradci Králové, odkiaľ odišiel do
druhej nemeckej bundesligy. V mládežníckych kategóriách je jeho najväčším
úspechom zlatá medaila vo štvorhre kadetov (s Maďarom Zwiklom) na majstrovstvách Európy mládeže v talianskej
Norcii v roku 1998, kde zároveň získal
bronzovú medailu vo dvojhre. Bol taktiež
členom strieborného juniorského družstva na európskom šampionáte mládeže
v roku 2001 v talianskom Terni. Až do

Na snímke (z ľava) Jozef Kmeť, predseda klubu, Zoltán Lelkeš, Peter Šereda a Samuel Novota

súčasnosti sa v slovenskom rebríčku
umiestňuje na popredných priečkach,
pričom v rokoch 2004 a 2006 bol slovenskou jednotkou. Je trojnásobným
majstrom Slovenska vo dvojhre, deväťnásobným vo štvorhre, šesťnásobným v

OSLávILI SME dEň rOdIny
Ešte sme ani nezabudli našu veľkú
vydranskú hostinu a na domácom futbalovom ihrisku sme opäť privítali
ďalšiu udalosť. poslednú augustovú
sobotu sa dedinčania stretli na oslave
rodinného dňa.
V nadväznosti na tradíciu predchádzajúcich rokov sa miestne spoločenské organizácie spojili a priniesli udalosť z
Vydrán pre Vydrančanov. Nezabudnuteľný deň pre miestnych občanov urobili
miestni dobrovoľní hasiči, klub stolného
tenisu, Slovenský Červený kríž a Csemadok, ako aj poľovnícky klub.
Na návštevníkov čakali početné programy, mohli skákať v nafukovacom
hrade, zúčastňovať sa na šikovnostných
hrách, nechať si namaľovať na tvár, zúčastniť sa na remeselníckych dielňach, a
spoločne si mohli zahrať aj na citare.
Árpád Egri pre navšetvníkov umožnil
sadnúť si do sedla svojho koňa, následne
tí, ktorý stolný tenis nepoznali, si ho
mohli vyskúšať, a tí, ktorý ho poznali, si

mohli zahrať zápas. S pomocou miestnych dobrovoľných hasičov deti mohli
vykonať požiarny útok a osviežiť sa pod
vodou a neskôr popoludní ich čakala penová žúrka.
Aby sa dospelí pobavili, na futbalovom
ihrisku sa hrali roľnícke olympijské hry,
alebo si mohli vyskúšať živý futbal. Ako
občerstvenie pre účastníkov organizátori
prichystali gulášovu polievku a pre deti
párky v rožku a palacinky, popcorn a
rôzne koláče. Počas krátkeho kultúrneho
programu vystúpila miestna kultúrna
skupina, “A megmaradásunkért “, ako aj
ľudový speváci Alistáli Cimborák (Dolný
Štál) a Štefan Fazekas.
Medzitým sa v hlavnej hale miestneho
kultúrneho domu konala charitatívna
výstava bábik a miestna organizácia Slovenského Červeného kríža zorganizovala
charitatívne cukrárenské trhy.
Vo večerných hodinách zapálili ohnisko, a ako i samotné leto, tak aj táto
slávnosť sa skončila spoločným pečením
krinolíny. Na večernú zábavu poskytol

zmiešanej štvorhre a štvornásobným klubovým majstrom (trikrát slovenským a
jedenkrát českým). Člen reprezentačného
družstva Slovenska do roku 2018 a
aktuálne čerstvý hráč Stolnotenisového
Klubu vydrany.
hudobný podmaz DJ Umma alias Roland Sáha. Organizátori si chcú zachovať
tradíciu a zorganizujú rodinný deň aj na
budúci rok.
Chceli by sme sa poďakovať priaznivcom a pomocníkom, bez ktorých sa
podujatie nemohlo uskutočniť: predstavitelia miestnej samosprávy, Mona
(Posztósová Mónika), Rec Team Rt.,
CBA (Rigó Péter), AL Agroservis, Wienerberger (ml. Béla Győri), Gábor
Tóth, Štefan Simon, ml. Árpád Egri, st.
Štefan Kohút, Mátyás Posztós a Dóra
Gál, Ilona Győri, József Sill (skokanský
hrad), Kata Kálmán, Szabina Rácz,
Viktória a Anita, Beáta Májovská Józsa,
Aranka Oriskó, Mónika Penzinger, Katalin Kázmér a Marietta, Ingrid Bereczová, Piroska Bucsányi, Katica a Dóra
Herdics, Ildikó Keszi, Mária Kardosová, Kitti Hodosi, Mária a Andrea
Uher, Gabriella Kasanová. Vďaka za gulášovú polievku patrí st. Aladár Kardosovi a tímu Michala Posztósa.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k úspechu akcie.
Organizátori
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Új Idény, Új CSApAt, Új játéKOSOK
Sokan éveken keresztül hiányolták a hodosi játékosokat
a csapatból. Azoknak a szurkolóinknak a megelégedésére, akik ezt régóta emlegették, bemutatjuk a hodosiakat az fC Hodos csapatában,
akik
visszatértek
egykori klubjukhoz néhány
esztendőnyi távollét után.
négy kiváló fiatal labdarúgót köszönthetünk a gárdában, akik reméljük, kiérdemlik a bizalmunkat és
mindent bevetnek a csapat
győzelmének érdekében.

Látni, ahogy az ellenfél kapusa fekvő helyzetből szemléli a hálóban lévő labdát... felbecsülhetetlen

Kevický péter
A labdarúgást Hodosban kezdte, majd játszott
a DAC korosztályos és a Kisudvarnok gárdájában is. Rövid ideig Gelle együttesét erősítette,
majd Csallóközkürtre hívták játszani, legutóbb
pedig Felsőpatonyban rúgta a bőrt. Ezt az
idényt már szülőfalujában, Hodosban kezdte.

A fOrduLóK ErEdMényEI

5. forduló:
fC StK 1914 Somorja B–Hodos 0:0.
6. forduló:
Hodos csapata szabadnapos volt.
7. forduló:
jóka–Hodos 1:2 (0:2), g.: Kratochvíl (68.), ill.
nagy Miklós
Kayembe (31.), Gőgh (34.).
A fiatal labdarúgó szintén több csapatban játszott már pályája kezdete, 2012 óta. Csenke, 8. forduló:
DAC és Somorja korosztályos klubjait erősí- Hodos–nádszeg 1:0 (1:0), g.: Viktor Shevchenko (20.).
tette, legutóbb pedig Felsőpatonyban rúgta a
bőrt, onnan csábították haza, szülőfalujának,
AKtuáLIS táBL áz At
az FC Hodosnak a labdarúgói közé.
póda Béla
Az FC Hodos színeiben kezdte a labdarúgást,
majd később Csallóközkürtön és Felsőpatonyban is játszott. A kapuban érzi jól magát,
a feléje száguldó labdák elhárításában látja a
kihívást. Ebben a szezonban a hodosiak csapatát erősíti.
vereknyei józsef
Pályája kezdetén a hodosi csapattól egy rövid
játékidő után Királyfiakarcsára hívták, ahonnan a pozsonyeperjesiek csábították el. Itt két
szezont játszott, de úgy tűnik, a szíve, vagy valami más, de hazahúzta. A fiatalember a hodosiak gárdáját erősíti.

1. Lég
2. Nagyabony
3. Vágpatta
4. Šoporňa
5. Egyházkarcsa
6. STK Somorja B
7. Hodos
8. Illésháza
9. Nyárasd
10. Jányok
11. Kismácséd
12. Jóka
13. Nádszeg
14. Csenke
15. Kisudvarnok
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