NeM feledjük 1956- ot

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma,
a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Elsőként a budapesti egyetemisták emelték fel hangjukat a terror ellen, akik békés
tüntetésükkel 1956. október 23-án a
Műegyetemtől indultak. A békés tüntetés
az akkori pártvezetés ellenséges reakciójának, a fegyvertelen tömegre leadott
véres sortűznek következtében még aznap
éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok viszszavonulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új

kormány megkezdte a tárgyalásokat a
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről.
A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta
magát, és miután számíthatott arra, hogy
a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak
a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet
nélküli háborút indítottak Magyarország
ellen. Az aránytalan túlerővel szemben
egyedül maradt ország több napon át
folytatott hősi forradalma így végül elbukott.
A harcokban 2652 magyar, illetve 720
szovjet állampolgár esett el, és közel 200
ezer magyar hagyta el az országot. Akik
otthon maradtak, sokukat bebörtönözték, vagy kivégezték 1957-ben. A brutális
megtorlást, a magyar nép elnyomását az

ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt
elítélte. A rendszerváltás óta október
23-a kettős ünnepe a magyar nemzetnek,
hiszen ez a nap nem csak a forradalom kitörésének a napja, de 1989-ben a Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja is.
Október 23-án a magyarok a forradalom kitörését ünneplik szerte nem csak
Magyarországon, de a magyarlakta területeken szinte mindenhol. Múlt szombaton a Somlószőlősi Önkormányzat
meghívására „A Megmaradásunkért”
Kultúrcsoport Somlószőlősön lépett fel
a nemzeti ünnep alkalmából. Ám nem
csak külhonban, de otthon is ünnepséget tartottak, mégpedig október 23-án
délután öt órakor a helyi kultúrházban,
ahol a helyi énekkar egy órás műsorral,
hazafias dalokkal lépett a színpadra. Így
méltó módon emlékeztek meg a forradalom évfordulójáról.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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eltűNik A SzeMét
egyházkarcsa
59 000

Solymos László

környezetvédelmi
Alap
Mad
48 000

Szap
35 000

Hodos
59 000

Solymos lászló (Híd) környezetvédelmi miniszter június közepén jelentette be, hogy folytatni kívánja elődje, Peter Žiga
által megkezdett, tisztítsuk meg Szlovákiát! elnevezésű programot.
A program első köre tavaly zajlott, melynek során több mint kilencmillió eurót
osztottak szét az önkormányzatok között. „Ennek célja a városoknak és községeknek való segítségnyújtás, elsősorban a nagyobb és régebbi illegális szemétlerakatok eltüntetése érdekében” –
szögezte le a környezetvédelmi miniszter.
Solymos bízik benne, hogy az önkormányzatok elfogadják ezt a segítséget.

A projekt első körében összesen 570
illegális szemétlerakatot szüntettek meg.
Szlovákiában jelenleg mintegy 2500 illegális lerakat van nyilvántartva, további
7 ezerre tehető azok becsült száma, amelyek nem szerepelnek a nyilvántartásban.
A program idei, második fordulójában
7 millió eurót osztanak szét országszerte,
s ebben az esztendőben is a Környezetvédelmi Alap kezeli majd. Egyetlen sze-

métlerakat likvidálására maximálisan
70 ezer euró igényelhető, ennek legfeljebb 95%-át állja az állam, míg a fennmaradó részt a helyi önkormányzat.
A csallóközi községek is igényeltek támogatást a településeken kialakult illegális szemétlerakatok felszámolására.
Többek közt Egyházkarcsa, Mad és Szap
községek mellett Hodos is részesül a támogatásban. A törvénytelen szemetelők
által összehordott hulladék eltakarítására
összesen 59 ezer eurót kapunk, melynek
5 %-át, azaz valamivel több mint 3100
eurót önrészként fizet majd be a falu.
Az eltakarításra az év végéig kerül majd
sor.

Október

Hodos, a mi falunk
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A MegyeelNÖk eMléklAPjA
október 12-én a nagyszombati ján Palárik Színházban
a Nagyszombat Megyei Önkormányzat a szociális területen dolgozókat tüntette
ki. A Szociális Munka Világnapja alkalmából nyolc
egyén és egy csoport vehetett át emléklapot.
Mikuš Tibor, Nagyszombat
megye elnöke beszédében rámutatott arra, hogy a szociális
szférában dolgozók esetében
nem munkahelyről van szó,
sokkal inkább hivatásról.
„Az élet értelme, hogy hasznosak legyünk mások számára. Megbecsüléssel tartozunk az önök munkája iránt,
melyet sok esetben alábecsülnek, annak ellenére, hogy a
társadalmunk számára elengedhetetlenül fontos. Pontosan ezért igyekszünk azon,
hogy ezt a napot használjuk
ki arra, hogy ily módon kifejezzük tiszteletünket és megbecsülésünket a munkájuk
iránt” – hangsúlyozta Mikuš.
Az összes kitüntetett nevében
a zavari Szociális otthon igazgatónője, Adriana Kocianová
mondott beszédet. Községünk két lakosa szintén az elismeréseket átvevők közt volt.
fábián júlia
Jelenleg éppen megérdemelt
nyugdíját tölti, ám még most
sem eseménytelenek a mindennapjai. 1972 és 1989 között önkormányzati képviselőként dolgozott, illetve tagja
volt a szociális bizotságnak.
Ugyanebben az időszakban,
1972 és 1990 között a Szlovákiai Nőszervezet helyi szervezetének elnökeként tevékenykedett. A kilencvenes
években megalapította a község énekkarát, mindezek mellett tevékenyen kivette a

részét a kultúraszervezésben
is. Négy évvel ezelőtt, 2012ben egyik alapítója volt a
helyi Szabadidő Központnak.
Mindig fontos volt számára
az emberség, az emberek
megsegítése, ezért dolgozik a
mai napig. A kitüntetést a
szociális téren végzett munkásságáért vehette át.

Horváth Magdolna
A dunaszerdahelyi gimnáziumban letett sikeres érettségi után aktív tagja volt a
Szlovákiai Nőszervezet helyi
szervezetének, illetve alpolgár- mesterként tevékenykedett. 1994 és 2010 között
önkormányzati képviselőként dolgozott, ezen belül a

helyi szociális és pénzügyi bizottság elnökeként. Napjainkban megérdemelt nyugdíját tölti Hodosban, a kitüntetést a hosszú évek alatt
a szociális téren elvégzett
munkájáért kapja.
Forrás:
www.trnava-vuc.sk

Az ünnepélyes átadás után (balról) Fábián Júlia, Balódi László polgármester, Horváth Magda és
Keszi Ildikó felvételei
Berényi József a megye alelnöke
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PAMätNý liSt PredSedu krAjA
dňa
12-ého
októbra
trnavský samosprávny kraj
v divadle jána Palárika
v trnave oceňoval pracovníkov v oblasti sociálnej pomoci pri príležitosti dňa
sociálnych pracovníkov.
Pamätný list predsedu
ttSk si prevzalo osem jednotlivcov a zástupca jedného kolektívu z rôznych
oblastí sociálnej pomoci.
Predseda TTSK Tibor Mikuš
poukázal najmä na to, že
v prípade ľudí pracujúcich
v sociálnej oblasti nejde o zamestnanie, ale poslanie.
„Základným zmyslom života
je byť prospešný pre iných.
Máme prirodzenú úctu
k vašej práci, ktorá je často
nedocenená, hoci je pre spoločnosť nevyhnutná. Preto sa
snažíme nedokonalosť spoločnosti vo vzťahu k vám
napraviť aspoň tým, že tento
deň využívame na to, aby
sme sa vám verejne poďakovali a vzdali úctu."
Za všetkých ocenených sa
poďakovala zástupkyňa riadi-

teľky Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Adriana Kocianová, ktorá
bola jednou z ocenených.
Z našej obce tiež dostali pamätný list dvaja, ktorí s dlhoročnou prácou pomáhali, aj
pomáhajú ľuďom.
juliana fabiánová
Pani Juliana Fabiánová zaslúžene trávi svoje dni na dôchodku. V rokoch 1972 do
1989 zastávala funkciu poslankyne obce a bola členkou
komisie sociálnych vecí obecného Zastupiteľstva obce
Vydrany. V rokoch 1972 až
1990 bola predsedkyňou

Miestnej organizácie Slovenského zväzu žien vo Vydranoch. V 90 rokoch založila
spevácky zbor v obci a taktiež
sa venovala kultúrnym aktivitám. V roku 2012 bola jednou zo zakladateliek Klubu
dôchodcov vo Vydranoch.
Pretože vždy bola pre ňu dôležitá ľudskosť, pomáhanie
ľuďom v núdzi, pracuje a pomáha dodnes. Ocenenie sa
udeľuje za záslužnú prácu
v sociálnej oblasti.
Magdaléna Horváthová
Pani Magdaléna Horváthová
po úspešnej maturite na
Gymnáziu v Dunajskej

Strede, bola aktívnou členkou Miestnej organizácie
Slovenského zväzu žien vo
Vydranoch. Pôsobila ako zástupkyňa starostu obce.
V rokoch 1994 až 2010 bola
poslankyňou obecného Zastupiteľstva vo Vydranoch
a zároveň pôsobila ako predsedkyňa Komisie pre sociálne
a finančné veci v obci
Vydrany. Dnes si pani Magdaléna Horváthová zaslúžene
vychutnáva odpočinok na
dôchodku. Ocenenie sa udeľuje za aktívnu dlhoročnú
prácu v sociálnej oblasti.
(–)

VáŽeNí dôcHodcoViA!
Obec Vydrany aj v tomto roku usporiada Deň dôchodcov,
kde Vám slávnostne odovzdá jednorázový finančný
príspevok vo forme nákupných poukážok, obyvateľom
obce Vydrany poberateľom starobného dôchodku
a predčasného starobného dôchodku. Žiadame tých
dôchodcov, ktorí doteraz nedostali
jednorázový finančný príspevok vo forme nákupných
poukážok, aby na miestny obecný úrad priniesli Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava
o priznaní starobného dôchodku.

Iskola - Škola

Október
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Új Székek Az étkezdébeN
Az egyre növekvő létszám miatt az iskolákban az év
elején gondot okozott a gyerekek étkeztetése. Mivel ezt
a tanévet ismét többen kezdték, mint a tavalyit, egyszerre már nem fértek el az ebédlői asztaloknál.
Mint ahogy arról már a legutóbbi számunkban beszámoltunk, új asztalokkal bővítette a község az iskolák étkezőjét.
Az új asztalokhoz azonban kényszermegoldásként iskolai
székeket kellet használniuk, hogy a gyerekek együtt ehessenek. Ebben a hónapban, azaz október közepén azonban
a két iskola vezetése, a helyi képviselő-testület által jóváhagyott 300 eurós összegből 15 darab új széket vásárolt
az étkezdébe. Így mostanra már az összes tanuló egyszerre
és egyforma kényelemben fogyaszthatja el az ebédjét.

NoVé Stoličky V jedálNi
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov v školách,
nastali začiatkom roka ťažkosti ohľadom ich stravovania sa v jedálni. keďže tento školský rok opäť pribudlo viac žiakov, spolu sa už k jedálnemu stolu
nezmestili.

Ako sme vás už informovali v našom minulom čísle, obec rozšírila školskú jedáleň o nové stoly. Avšak aby sa mohli všetci
žiaci naobedovať spoločne, boli nútený k týmto novým stolom
použiť ako alternatívu školské stoličky. V tomto mesiaci, teda
v polovici októbra ale zastupiteľstvo oboch škôl zakúpilo 15
nových stoličiek do školskej jedálne v hodnote 300 eur, ktoré
bolo schválené obecným zastupiteľstvom. Takže teraz si už
môžu všetci žiaci vychutnať svoj obed naraz a v rovnakom pohodlí.

tiSztelt NyugdíjASAiNk!
Az idei évben is megrendezésre kerül a már hagyományossá vált Nyugdíjas Találkozó. A helyi kultúrházban decemberben ünnepélyes keretek
között látjuk vendégül Hodos község öregségi nyugdíjasait, valamint
a korkedvezményes öregségi nyugdíjasait, 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 még ezidáig nem részesültek ebben a 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.
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.
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PríbeH VýStAVby oby tNéHo PArku „jAblčNý HoN“
obecné zastupiteľstvo našej obce svojím rozhodnutím 19. mája 2014 povolilo realizáciu obytného parku
jablčný hon. Následne sa začali práce
na dosiahnutie cieľa, aby sa Vydranský
sen stal skutočnosťou.
Na vypracovanie projektovej dokumentácie rezidenčného komplexu sme požiadali Zoltána Pintéra, hlavného
architekta obce. V zostávajúcej časti roka
prebehli rokovania s takzvanými „pôvodnými vlastníkmi“ – s počtom 13 fyzických a 2 právnických osôb – s cieľom
objasniť vlastníctvo pozemkov.
Po dokončení rokovaní 24. októbra
2014, podľa paragrafu 36 stavebného
zákona, podalo obec Vydrany, realizu-

júci stavbu obytného parku, žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na Obvodný pozemkový úrad (mesto Dunajská Streda), s čím sa zároveň začali
rozdeľovania pozemkov rezidenčného
komplexu. Cieľom bolo, z pásu 13 parciel vytvoriť stavebné pozemky a verejné
priestranstvo (cestu, chodník, parkovisko, zelené zóny).
Na dosiahnutie požadovaného cieľa, sa
musela celková plocha obytného parku
(26 467m2), rozdeliť na 89 parciel, čo je
v praxi vhodné na výstavbu 22 rodinných domov a štyroch obytných domov
s rozlohou 21 017 m2, čiže 73 parciel,
ako aj výstavbu verejného priestranstva
(cesty, chodníka, parkoviska a zelenej
zóny) v rozlohe 5 603 m2 – 16 parciel.

Stavebné povolenie rezidenčného
parku nadobudlo právnu záväznosť 18.
marca 2015, na ktoré bolo potrebné nadobudnúť 27 úradných vyhlásení a súhlasov dotknutých orgánov. Tým sa prvá
kapitola uzavrela a nasledovala druhá;
povolenie na stavbu, ako aj vysporiadanie sa s pôvodnými vlastníkmi pozemkov a ich následný predaj.
Na infraštruktúru obytného komplexu bolo potrebných 4 povolení, položkovo: povolenie na výstavbu ciest,
povolenie na výstavbu potrubia pre kanalizáciu a rozvod vody, povolenie na
výstavbu plynovodu, povolenie na výstavbu elektrického vedenia a oprávnenie na jeho premiestnenie. Za účelom
získania týchto povolení bolo potrebné
nadobudnúť 61 súhlasov správnych
a dotknutých orgánov. Aby sa predišlo
pochybnostiam, musíme tiež uviesť, že
proces vybavovania stavebných povolení
nielen začal, ale obec už disponuje právoplatným stavebným povolením na
infraštruktúru vrámci obytného parku
Jablčného honu, ako aj platnou zmluvou o spolupráci s dodávateľmi energie.
Paralelne so schvaľovaním výstavby
sme sa zaoberali aj s prácami okolo stavebných pozemkov. Za podmienok zastupiteľstva prijatých v rozhodnutí, sme
uzavreli budúco-kúpne a kúpno-predajné zmluvy v prvom rade s pôvodnými majiteľmi, a následne sa priebežne
k predaju dostali aj ostatné stavebné pozemky. Na vytvorenie aktuálneho stavu
vlastnícstva pozemkov na území rezidenčného parku sme doposiaľ uzavreli
11 budúco-kúpnych, 17 kúpno-predajných a 1 výmennú zmluvu. (Poznámka:
zmluvy sú k dispozícii na webovej
stránke obce Vydrany pod nasledujúcim
odkazom: www.vydrany.sk/Zverejňovanie/2015-2016/Zmluvy). Prijatá suma
za predaj pozemkov v obytnom parku sa
v plnej hodnote použila, a sa naďalej použije, na výdavky spojené so schvalovaním a infraštruktúru.
Vo vlastníctve obce Vydrany sú v súčasnosti 4 stavebné pozemky, ktoré sú
na predaj. Z toho dve sú vhodné na výstavbu rodinného domu a dve na vý-

→→→
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stavbu obytného domu. (Poznámka: Pri
pozemkoch vhodných na výstavbu
dvoch rodinných domov sa zrodila dohoda s potenciálnym kupujúcim a na
podpis kúpnej zmluvy je potrebný už
iba súhlas zastupiteľstva.)
Druhá kapitola sa taktiež uzavrela
a dostali sme sa k tretej. Prvé dve kapitoly pozostávali z pozadia povinných
prác, z dôvodu, aby po dodržaní právnych predpisov v plnom rozsahu, sme sa
mohli dostať k tej atraktívnejšej kapitole, k samotnej realizácii obytného
parku. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber budúcich realizátorov infraštruktúry. V spisoch Úradu pre

Hodos, a mi falunk
verejné obstarávanie (Vestník – Úrad pre
verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk;
159/2016 a 168/2016) si môžete pre-
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zrieť výzvy a vrámci nich aj podmienky
súťaže, okrem iného aj položku o výdavkoch na infraštruktúru.

Vážení občania!
Tento dlhý článok o obytnom parku Jablčný hon, som napísala v súlade so „zákonom príčin a následkov“ na účel jasnosti, aby sa tým predišlo nechceným ústne
sa šíriacim zvestiam, ktoré s realitou nemajú nič spoločné.
V závere by som sa chcela poďakovať každému jednému majiteľovi pozemku
v Jablčnom hone, v nádeji, že sa teraz už obytný park bude môcť stavať v plnej
rýchlosti. Moja vďačnosť im prislúcha za ich pomoc a najmä trpezlivosť, na ktorú
sa síce ešte spolieham, a v neposlednom rade ďakujem za technickú a administratívnu podporu všetkých, ktorí prispeli k tomu, že sme sa s touto investíciou dostali
tam, kde sme teraz. VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM!
Katalin Szabó, projektová manažérka výstavby obytného parku

f e r g e t e g e S t ű z o lt ó b á l
Szokatlan díszbe öltöztették 2016.
október 22-én kultúrházunk nagytermét a Hodosi Önkéntes tűzoltó
testület tagjai. A díszesen megterített asztalokat és a színpadot tűzoltó tömlők, a lámpákat tűzoltó
sisakok díszítették.
Megadták a módját, hiszen ebben az
évszázadban, sőt ebben az évezredben a testület „első-bálozónak“ számított, mert már az idejét sem tudni
annak, hogy mikor is volt az utolsó
tűzoltóbál Hodosban. De a hodosi
ÖTT tagjai nem néznek hátra, csak
előre. Hát kigondolták, megszervezték és egy igazán jó hangulatú bált
prezentáltak.
A vendégek megérkezése után,
Rampaskó Viktor a testület titkára
köszöntötte a bálozókat, majd
a Mona konyha ízletes vacsorájának
elfogyasztása után következett az
igazi mulatozás és tartott reggelig,
melyhez a „talp alá valót” Danis Iván
és zenekara szolgáltatta. Egy kis időre
ugyan meg lett szakítva a vigadozás,
hogy a tombola díjak is gazdáikra találhassanak.
A Hodosi ÖTT ezúton köszöni meg
mindenkinek a támogatást, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak
a rendezvény sikeres, színvonalas végkifejletéhez.
(szk)

Önk orm ányzat
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Az üléS ProgrAMjA

ProgrAM zASAdNutiA

Az önkormányzat 2016. 10. 03-án megtartott
9. ülésének programja

Program 9. zasadnutia ocz, konaného dňa
03. 10. 2016

1. Megnyitó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Vystúpenie členov Dodrovoľného hasičského zboru
Vydrany
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Návrh Dodatku č. 1 k úprave VZN obce Vydrany
č. 2/2004 o určení školského obvodu základnej školy
8. VZN obce Vydrany č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Vydrany – zmeny a doplnky č. 3“
9. Návrh na uznesenie – Majetkovoprávne vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa
okolo budovy lisovne a vína v k.ú. Vydrany
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 285 zo dňa 11. 07. 2016
– prerokovanie novej zámennej zmluvy
11. Žiadosť firmy Evergreen recycling s.r.o, Dunajská Streda
o odkúpenie stavebného pozemku v hone Jablčnom
12. Žiadosti o uzavretie splátkového kalendára – dlh voči
obci
13. Žiadosť ZŠ, ZŠsVJM a MŠsVJM Vydrany o schválenie
poskytnutia 3,-eur/žiak na oslavu Halloween
14. Žiadosti nájomníkov obecných nájomných bytov a obyvateľov bytových domov
15. 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
16. Správa starostu obce
17. Rôzne – diskusia
18. Záver

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a
javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Helyi Önkéntes Tűzoltó Testület tagjainak fellépése
6. Számlák megfizetése
7. Hodos község 2/2004-es a közös iskolai körzet meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletéhez csatolandó
1. számú függelék javaslata
8. Hodos község 1/2016 általános érvényű rendelete –
Hodos község területrendezési tervének 3. változtatása és kiegészítése – javaslat
9. A borház körüli telkek társtulajdonosi viszonyának vagyonjogi elrendezése – hodosi kataszter
10. Javaslat a 2016. 07. 11-i 285-ös számú határozat megszüntetésére – új csereszerződés megtárgyalása
11. Az Evergreen recycling kft, DSz kérelme építési telek eladására az Almabeli dűlőben
12. Kérelmek törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás rendezésére
13. Alapiskoláink és óvodánk kérelme egyszeri pénzbeli támogatás jóváhagyására Halloween-re – 3,- euró/diák
14. Községi bérlakásokban lakók és az öröklakásokban lakók
kérelme
15. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
16. Polgármester beszámolója
17. Egyéb aktuális ügyek – vita
18. Zárszó

• ANyAkÖNyVi Hírek • SPráVy z MAtriky •
Szeptember 2016. september
ÚjSzülÖttek • NArodili SA:
• Bálint Rácz
• Štefan Garady
• Csiba Réka
Gratulálunk az újszülötthöz!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet!

Október

I n t e r j ú
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H i r d e t é s

H o d o S i M A r A d tA M X l .
karácsony Miklós a karácsony utcából 1989-ben hagyta el a szülőfaluját.
Másfél évig Vajkán éltek a feleségével,
majd szerencséjükre Somorján kaptak lakást. esküvőjüket 1989. november 18-án tartották, a bársonyos
forradalom kitörésének másnapján.
A következő évben megszületett a
fiuk, Miki. családjával jelenleg is Somorján él.
Milyen gyakran látogat haza Hodosba?
• Hetente, vagy kéthetente megyek.
Szerencsére édesapám még él, ez a legfontosabb oka annak, hogy hazajárok.
Nála gyakran összejön a család, a testvérek ott találkoznak. Azon kívül, ha
otthon játszik Hodos focicsapata, kimegyek, megnézem a meccseket, azok érdekelnek. Valamikor én is fociztam ott,
ezért is figyelem a játékukat.
A rendezvényekre kijárnak?
• A Lakomára szívesen megyünk, igaz,
idén ugyan nem érkeztünk. Nekem nagyon tetszik, mert szerintem az a lényege, hogy ott találkozunk régi
ismerősökkel, a régi hodosiakkal és egy
jót szórakozunk, beszélgetünk. Az én
korosztályom megismer, meg esetleg
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Ha annak idején, amikor megnősült,
van lehetőség arra, hogy itthon építkezzen, vagy lakást vegyen, maradt
volna a szülőfalujában?
• Lehetséges, hogy maradtunk volna
otthon, de akkor erre nem volt lehetőség. Így alakult, most már itt van az otthonunk, itt vannak a barátaink.
Akkor most már nem is gondolkodnak azon, hogy esetleg visszaköltözzenek Hodosba?
• Ahogy a mondás tartja: Soha se
mond, hogy soha! De most biztosan
nem készülünk ilyen lépést tenni.
A munkahelyem Pozsonyban van, már
20 éve dolgozom ott, Somorjáról pedig
egyszerűbb eljárni. De nem lehet tudni,
mit hoz a jövő.

Karácsony Miklós

még a tíz évvel fiatalabbak is. Volt olyan
időszak, hogy a helyi focicsapatban is
sok korombeli fia játszott.
Mi a véleménye a változásokról, melyeken a község az utóbbi években átment?
• Rengetegen jöttek Hodosba lakni,
szépen kiépült a falu. Sok az idegen,
de azért néhány régi hodosi is visszatért.

A rovat címe Hodosi maradtam.
egyetért ezzel a kijelentéssel?
• Persze, teljes mértékben. Az összes
haver, ismerős itt is tudja, hogy hodosi
vagyok. Az ember nem tagadja meg a
gyökereit, nem is szabad neki. Itthon is
rendszeresen járok focimeccsekre és régebben, amikor a hodosi focicsapat és a
tejfalusi egy ligát rúgtak, ha Tejfalun került sor a mérkőzésre, mindig a hodosiaknak szurkoltam. Ez már bennem
marad, örökre.

gyűjtjük kÖzSégüNk eMlékeit!
Amennyiben Önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma, jelezze nekünk
az ujsag.hodos@gmail.com email-címen, vagy a községi hivatalban. Segítsen nekünk, hogy minél több
adatot megtudjuk a falu történelmével kapcsolatban. gyűjtsük össze együtt Hodos emlékeit!
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D ô l e ž i t é

2016

iNfekčNá ANéMiA koNí – uPozorNeNie
Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Ochorenie bolo diagnostikované u koňa neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky. IA
koní má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických
príznakov. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR”) a
RVPS Nové Zámky nariadili na zabránenie šírenia IA koní opatrenia zahŕňajúce utratenie infikovaných koní v ohnisku nákazy, dočasný zákaz premiestňovania vnímavých zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav
a trhov koní v l0 km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koňovitých zvierat (kôň, somár, zebra a ich kríženci) ako aj odber
vzoriek na laboratórne vyšetrenie IA koní v 10 km pásme od ohniska choroby. ŠVPS SR nariadila vykonať v súlade s Plánom veterinárnej prevencie a
ochrany štátneho územia SR na rok 2016 odber vzoriek od koní
a koňovitých zvierat, ktoré neboli vyšetrené na IA.
Každý držiteľ/chovateľ koňovitých zvierat je povinný podľa platnej legislatívy
zabezpečiť registráciu chovu koňovitých zvierat v CEHZ,
identifikáciu (trvalé označenie) koňovitých zvierat a ich registráciu v CEHZ.
Predmetné hlásenia zasiela držiteľ na adresu vysunutého pracoviska PS SR, š.p.:
Plemenárske služby, š.p., Ing. Silvia Halová, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky
Kontakt: silviahalova@pssr.sk, 037 - 7783074 /306, 0905 818 545
Individuálny register koňovitých zvierat v chove
Vzor tlačiva na stránke www.pssr.sk/cehz/subory/ko/IR_konovite.pdf
Môžu byť aj jednotlivé stránky vytlačené z internetu, ktoré musia byť očíslované a zviazané.

loVAk fertőző keVéSVérűSége – figyelMeztetéS
Szlovákia területén 2016 július 27-én laboratóriumilag először lett diagnosztizálva a lovak fertőző kevésvérűségének primáris – elsődleges góca. A betegséget egy nem bejegyzett lónál
diagnosztizálták Veľké Lovce (Nagylóth) községben az érsekújvári járásban egy magántenyésztőnél. A betegség terjedésében a legnagyobb veszélyt a nem bejegyzett – regisztrált
tenyészetekből származó ismeretlen egészségügyi státuszú (nem kivizsgált állatok), nem
bejegyzett – regisztrált lovak jelentik. Ezt példázza a fenti eset is. Mindez ellenére
a lovak fertőző kevésvérűsége Szlovákia területén biztonságos felügyelet alatt van.
A Dunaszerdahelyi Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Felügyelet (továbbá „Dunaszerdahelyi RÁÉF”) a Szlovák Köztársaság Országos Állategészségügyi
és Élelmezésügyi Felügyelet (továbbá „Szlovák OÁÉF”) rendelkezése alapján elkezdte az ellenőrzéseket a lovak és lófélék identifikálására – jelölésére és bejegyzésére
– regisztrálására vonatkozóan.
A lovak fertőző kevésvérűsége szlovákiai előfordulásával kapcsolatban a Szlovák
OÁÉF módosította az állatvédelmi előírásokat az ország területére. Elrendelte a kötelező diagnosztikai akciók keretében – amelyeket a tenyésztő térít – miszerint minden hat hónapnál idősebb
lovat és lófélét amelyik az elmúlt három év folyamán legalább egyszer nem volt laboratóriumilag
kivizsgálva a lovak kevésvérűségére a 2016-os év végéig folyamatosan ki kell vizsgálni. Ezen rendelkezés betartását a Dunaszerdahelyi RÁÉF folyamatosan ellenőrzi.
A lótenyésztő a jelentést következő a címre küldje el:
Plemenárske služby, š.p.
Ing. Silvia Halová
Hlohovecká 5
951 41 Lužianky
Kontaktus: silviahalova@pssr.sk; 037/7783074, 0905/818545
Az űrlapok a következő honlapon hozzáférhetők: www.pssr.sk/cehz/subory/ko/IR_konovite.pdf

S p o r t
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NAgyoN foNtoS Az utáNPótláS
Vyskoč Maros két éve került kapcsolatba a hodosi focival hodosi származású sógora által. elejével csak szülőként
fuvarozta fiát az u13-as csapat edzéseire
és mérkőzéseire, majd csakhamar edző
lett belőle. jelenleg ő felel a fiúk heti két
edzésének megtartásáért edzőtársával,
Szerencsés Sándorral.
Maros elárulja, soha nem volt nagy focista, inkább csak a tévében nézte a mérkőzéseket, fiatalabb korában birkózott,
de szívesen foglalkozik a gyerekekkel.
Sándor már más eset, ő egész életében
focizott, így jól kiegészítik egymást, hiszen az egyikük az erőnléti edzéseket koordinálja, míg a másik a labdarúgásra
összpontosít. „A gyerekek nagy része hodosi, de vannak nagyabonyiak és dunaszerdahelyiek is. Mi is Dunaszerdahelyen élünk, de a feleségem Hodosból
származik, innen a kötődés” – meséli
Maros. „Vannak nagyon tehetséges gyerekek, akadnak, akik hobbiszinten játszanak, de mind ügyesek. Legalább nem
otthon ülnek, kint vannak a friss leve-

gőn, sportolnak és jól érzik magukat” –
mesél a fiatalokról az edző.
Persze ennek az elfoglaltságnak a szülők is örülnek. „Nagyon dicséretes a gyerek és a szülők részéről is, hogy
támogatják a gyerekeik törekvéseit. Én
már a fiamról tudom, hogy teljesen odavan a fociért és nagy baj lenne, ha nem
vinném el az edzésre. Nagyon örülök,

Az u13-ASok eredMéNyei
1. Vásárút

12

8

2

22:11

26

2. Hodos

12

6

2

21:17

20

3. Ekecs-A.szakállas 12

4

3

28:21

15

4. Alistál

1

3

5:27

6

12

hogy ilyen aktívak a gyerekek és nem
otthon ülnek” – meséli Boťánsky Ádám
édesanyja, Anikó. Amikor kezdték a
focit az U13-asok, Ádám is azonnal jelentkezett, nem kellett nógatni, inkább
ő mondta a szüleinek, hogy focizni szeretne, és azóta sem unta meg ezt a
sportot. „Figyelem őket, ahogy fociznak
és bele is adnak apait-anyait, nem véletlen tehát, hogy ilyen szépek az eredményeik. Ezek a mérkőzések azért merőben
eltérnek a felnőtt meccsektől, itt még
őszinte a játék, érdek nélkül fociznak a
gyereke, az öröm miatt” – teszi hozzá
Anikó.
A szülők amivel tudják, segítik a csapatot. Ha mással nem, azzal, hogy edzésekre hordják a gyerekeket. Ráadásul, ha
idegenben játszik a csapat, oda is a szülők fuvarozzák a fiatal focipalántákat, hiszen valahol ők is tudják, kell az
utánpótlás. Meg persze a mozgás a gyerekeknek, ami akkor a legjobb, ha a fiatalok még élvezik is azt.
(as)

2016. szeptember 10.
Vásárút—Hodos 0:2
Hodos—Ekecs-A.szakállas
2:1
8
Alistál—Hodos 0:3

2016. október 8.
Vásárút—Hodos 4:1
Hodos—Ekecs-A.szakállas 0:5
Alistál—Hodos 0:0

2
2016. szeptember 24.
-3
Hodos—Vásárút 0:1
Ekecs-A.szakállas—Hodos 1:6
-12
Hodos—Alistál 2:1

2016. október 22.
Hodos—Vásárút 0:2
Ekecs-A.szakállas—Hodos 2:2
Hodos—Alistál 3:0

Sport
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A 1 2 . f o r d u l ó u tá N i S t Ö r e t l e N ü l e l ő r e
HodoSi (foci)rikkANcS
Hat gól és egy jó kis meccs, egy jó kis
ellenféllel. ez volt a Nagymagyar elleni csata (Hodos-Nagymagyar 4:2),
egy nappal a lapzártánk előtt. Néhány
elemző „tüsszentés” a meccsről.
A vendégek remekül ellenálltak-zártak,
és mi próbáltuk a meccs java részében
áttörni a védőfalat. Végül sikerült, a srácok beleadtak apait-anyait, mert mikor

egy csapat nem alamuszi módon várja a
mannát, hanem elindul a győzelem irányába, akkor a mérkőzés, illetve a pontok soha nincsenek elveszítve. Ennyit a
Hodos-Nagymagyar meccsről, mert micsoda csacsiság lenne kihagyni a Nagyabony elleni ötgólos parádés győzelmet…
Ezen a meccsen első ízben láttuk hodosi mezben a 45 éves Gőgh Árpit. Még
mindig van mit kínálnia a zöld gyepen,
és nem csak tiszteletből kap a további-

Kayembe gyönyörű fejese is a nagyabonyiak hálójába küldte a labdát
Az utóbbi fordulók eredMéNyei

A

akban is helyet a kezdőcsapatban. Na,
de nem lenne szép tőlem, ha csak Árpiról szóló mondatokat pötyögtetnék,
picit bemutatnám a csapatot. Kezdem a
kapusokkal és a hátvédekkel.
A kapuban iabb Rosťo Prokop ugrabugrál, aki szerintem pályát tévesztett.
Rohadt jó lábtechnikája van. Na, de elég
a dicséretből, Rosťo te csak figyelj oda,
nehogy valami bepottyanjon a hálóba.
Fatona Géza, a kettes számú kapus már
liheg a füledbe.
Hátvédsor. Adiaba. Nem kell bemutatni. Rutinos és laza, laza, laza… Ďurica Pali a csapat egyik gólzsákja, hátvéd
létére. Bögi Laci a jobbhátvédünk, aki
mellesleg a DAC-ban az egyik ificsapat
segédedzője, és a végére maradt Nagy
Dávid, a balhátvéd, aki csikó létére,
hogy is mondjam – Not bad…
Mára ennyi a hodosi (foci)rikkancstól.
A következő hónapban bemutatom a
középpályásokat, remélem hasonló
remek eredményekkel együtt.
Poór Tibor

k t u á l i S

t á b l á z A t

1. Illésháza
11 10
0
1
50:9
30
2. Hodos
11 6
3
2
27:11
21
3. Jányok
11 7
0
4
28:13
21
4. Egyházkarcsa
11 6
3
2
20:15
21
5. Sopornya
11 5
4
2
25:17
19
10. forduló:
6. Vága
12 6
1
5
25:22
19
11 5
3
3
12:16
18
jóka–Hodos 0:6 (0:2), g.: Bartal (9., 85., 90.), Bögi 7. Nagymagyar
8.
Lég
12
5
2
5
26:20
17
(21.), Csonka (83.), Pavol Ďurica (88. – 11-esből),
9. Vágpatta
12 4
4
4
26:17
16
10.
Nyárasd
11
4
4
3
15:11
16
11. forduló:
11 4
3
4
16:20
15
Hodos–jányok 3:0 (2:0), g.: Joslyn Eva Kayembe (14.), 11. Nagyabony
12.
Cs.csütörtök
11
4
1
6
16:18
13
Bartal (21.), Csonka (64.).
13. Felsőszeli
11 3
2
6
17:25
11
14. Jóka
11 0
0
11
4:44
0
12. forduló:
15. Nádszeg
11 0
0
11
4:53
0
Hodos–Nagymagyar 4:2 (1:1), g.: Pavol Ďurica (45. –
A z őSzi SzezoN MérkőzéSei 2016 / 2017
11-esből), Bartal (61.), Sarics (78.), Keszőcze Márk (82.
– öngól), ill. Keszőcze Félix (42.), Kuba (68.).
13. 2016. 10. 30., 14:00
—
Illésháza—Hodos
14. 2016. 11. 06., 13:30
—
Hodos—Nádszeg
15. 2016. 11. 13., 13:30
—
Cs.csütörtök—Hodos
Csallóközkürt kilépett a bajnokságból.
9. forduló:
Hodos–Nagyabony 5:0 (3:0), g.: Bartal 2, Kayembe,
Bögi., P. Ďurica (11-esből).
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