230 évEs A hodosI TEmplom
A 18. század második felében, amikor II. József újra engedélyezte a
protestánsok szabad vallásgyakorlását, 1786-ban klasszicista stílusban felépült a község református
temploma. Ez a hodosiak második
református egyháza, az elsőt még
fából építették 1783-ban. Toronynyal a XIX. században egészítették
ki.
Az évforduló megünneplésére a Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma szeptember 4-én a
templom felszentelésének 230. évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletre invitálta a híveket. Az igehirdetést nt. Hegedűs Lóránt református lelkész végezte.
Az eltelt több mint két évszázad
alatt sok minden történt, a templom
formálódott, felépült, újjáépült, ám
sok idő kellett ahhoz, hogy elnyerje
mosatni formáját. Biztosan sokan azt
sem tudják, hogy az első hodosi református templomot fából építették.
Az eredeti templom 1786-ban készült a türelmi rendelet meghatározta
keretek között. Az ebben az időben
épült templomok még torony nélküliek voltak, így a hodosi is. A torony
1796. május 16. és 1797. július vége
között épült. A templom nyugati részén lévő kar 1797-ben készült, a keleti részen lévő 1809-ben. A vörösmárvány úrasztala közadományozás
útján készült 1845-ben.
1842-ben a torony bádog tető alá
vettetett, a templomot pedig fazsindely tetővel látták el. 1871-ben a
tetőt és a zsindely tetőzetet Goldberg
Folytatás a 3. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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JáRásbElIEk A nAgypolITIkábAn
Az utóbbi hónapokban a Dunaszerdaehlyi járásból néhányan a nagypolitikában folytatják a munkát
érsek árpád lett az új közlekedésügyi miniszter, miután augusztus 31-én kinevezte őt Andrej kiska köztársasági elnök.
Az új miniszter szerint az ország északi részén élőknek nem kell attól
félnie, hogy előnyben részesítené Dél-Szlovákiát. „Tisztában vagyok vele,
hogy egész Szlovákia minisztere vagyok” – jelentette ki Érsek.
A vasútvonalakat és az autópályákat tartalmazó térkép Érsek szerint
megmutatja, hogy Dél-Szlovákiát ezidáig elhanyagolták, ezért segíteni
akar, hogy ez a régió is fejlődhessen. A közlekedésügyi miniszter szerint
a D1-es autópálya egyetlen szakaszt leszámítva 2020-ra el fog készülni.
Érsek Roman Brecelytől veszi át a posztot, aki mindössze öt hónapot
tölthetett el a minisztérium élén. Utódának azt tanácsolja, hogy folytassa
munkásságát a megadott tempóban.

A kormány a mezőgazdasági minisztérium államtitkárának
nevezte ki szeptember 7-én csicsai gábort, a híd jelöltjét.
Csicsai eddig a Híd parlamenti képviselője volt, és a parlament mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságát vezette. Csicsai Gábor 2010 és 2012
között a Radičová-kormány alatt már betöltötte az államtitkári funkciót a
minisztériumban.

A kormány nagyrőcei (Revúca) kihelyezett ülésén visszahívta a kulturális
minisztérium sieťes államtitkárát, és egyúttal kinevezte a posztra Rigó konrádot.
A 37 éves dunaszerdahelyi közgazdászt a Híd jelölte a posztra. Az államtitkári szék azután „szabadult fel”, hogy a Sieť kilépett a kormányból, és a pártból öt parlamenti képviselő átült a Híd frakciójába – így a Híd állíthatott jelölteket a Sieť által korábban
elfoglalt pozíciókra. Rigó eddig az Iú Szivek Táncszínház gazdasági- és marketingigazgatója volt.

RIgóT JElölTE A mInIszTER A közIgAzgATás
dIgITAlIzácIóJáéRT fElElős TAnácsbA
marek maďarič kulturális miniszter Rigó konrád államtitkárt jelölte a közigazgatás digitalizációjáért és az egységes digitális piacáért felelős tanácsba.
Rigó így tagja lesz a beruházásokért és informatizációért felelős
miniszterelnök-helyettes, Peter Pellegrini mellett tanácsadó
testületként létrejövő csoportnak, amely az állami szektor digitalizációját hivatott elősegíteni. Hatáskörébe tartozik az egovernment bevezetése, a digitális hálózatok és szolgáltatások
növekedési és terjeszkedési feltételeinek javítása és az európai
digitális gazdaság növelése. A tanács szeptember 22-én tartott
ülésén többek közt a közigazgatás digitalizációja foglalkoztatta
az összegyűlt képviselőket.
„Örömömre szolgál, hogy a kulturális minisztériumot én
képviselem ezen a területen. Maga a téma igazán testhezálló,

hiszen tíz évig vezettem egy digitális ügynökséget, részt vettem
komplex informatikai projektek kivitelezésében, így a problematika nem új számomra. Az e-government mindenkit érint
és mind a nyilvánosság, mind a sajtó részéről komoly érdeklődésnek örvend. Van mit csinálni ezen a területen. Bízom
benne, hogy jelentősen hozzá tudok járulni a tanács munkájához” – nyilatkozta Rigó Konrád.
Rigó Konrádot a Híd jelölte a kulturális államtitkári posztra,
miután a Sieť kiesett a kormányból, és az általa korábban elfoglalt posztokra a Híd jelöltjei kerültek. A dunaszerdahelyi
közgazdászt egy hete nevezték ki államtitkárnak.
(para)
2016. szeptember 23.
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230 évEs A hodosI TEmplom
Mór újrakészíttette. 1879. szeptember
11-én délután 4 és 5 óra között a
templom egyik szomszédja, Czucz Antalné épülete kigyulladt, innen átterjedt a tűz a templomtetőre, „s azt a
toronytetővel együtt elhamvasztá”.
A két harang állványa leégett, a harangok lezuhantak. Leégett a templom is,
de a két kart és az alatta lévő székeket
sikerült megmenteni.
A templomot és a toronytetőt újraépítette Friedrich János építési vállalkozó, a szószéket és a többi 37 padot
Ring Flórián pozsonyi asztalos készítette. A két új harang 1880. február
12-én délután 2 órakor lett felhúzva.
A templomot 1880. augusztus 5-én
szentelték fel, a beszédet a helybeli lelkész, Somogyi Antal tartotta.
Az egyház életében igen szép és sokat
jelentő határpont volt a művésziesen
szép templom felépítése. A templom
klasszicista stílusban épült. A toronygömb anyaga cinkpléh, csúcsán csillag
látható, mely eredetileg aranyozott
volt. A templomnak két bejárata van.
Az egyik a nyugati oldalon található.
Ez volt az eredeti bejárat, amelyet a
hívek használtak. A keleti bejárat előtt
egy kis fülke található. Ez volt régen az
ún. szegényház, ugyanis a szegény emberek nem mehettek be a templomba,
hanem itt hallgatták végig az istentiszteletet. A lelkész is ezt a bejáratot használta. Ma már csak a másik bejáratot
használják, amely a déli oldalról nyílik.
Itt található a kőből készült portálé,
amelybe az építés dátumát vésték:
1786. augusztus 13.
A bejárat jobb oldalán egy emléktábla található, amely az I. Világháború
áldozatainak emlékére készült. A templomon 1984–1986 között önerőből generális javítást végzett a gyülekezet.
Az 1783. évi nyilvános vallásgyakorlat
megindulásától kezdve Kis-Csájiné
Tóth Julianna a 10. megválasztott lelkésze a református gyülekezetnek.

néhány plusz adat a templomról:
Hodosban nagy hagyománya van a reformációnak. A XIX. században a dunaszerdahelyi kálvinisták a hodosi templomba jártak istentiszteletre, és hosszú
ideig ez volt az egyetlen hely, ahol vallásukat gyakorolhatták. A környező falvakban lakó református vallású keresztyének már a reformáció második századában, az 1600-as évek elején, mint a dunaszerdahelyi anyaegyház hívei
gyakorolták hitüket. Az egykori feljegyzések szerint 16 község népe járt Dunaszerdahelyre templomba, hogy zsoltárt énekeljen és ékes magyar nyelven dicsérje
az Istent. Ide jártak akkor a hodosiak is. Amikor az ellenreformáció nagy erővel
megindult, elvették a dunaszerdahelyiek templomát, 1680 körül elűzték a református lelkipásztort, és a második templomot is „szertehányták”, a református
prédikátor a csendesebb, a forgalomtól távol eső Hodosban húzódott meg.
Innen pásztorolta a nyáját, amíg lehetett.
Hodos 1683-ban anyaegyház lett. Ekkor már fordított volt a helyzet, mert
dunaszerdahelyiek jöttek Hodosba Istent dicsérni. Az 1732. évben a vármegye
küldöttsége megtiltotta az igehirdetést, s elűzte a prédikátort. Ettől az évtől
kezdve a „Türelmi rendelet” megjelenéséig, vagyis 1783 őszéig csak a hívek hajlékaiban zendülhetett fel a zsoltár, és olvashatták az igét, majd 51 év után újra
megkezdődhetett a szabad református vallásgyakorlás. Megvalósult ami után
vágyott a gyülekezet apraja-nagyja: nemcsak önálló anyaegyházzá lett, de felépült a templom is.

Ú J R A vA n n A p k ö z I
Jó néhány évvel ezelőtt a helyi magyar tannyelvű alapiskolában megszűnt a napközis oktatás, ugyanis
annyira alacsony volt az érdeklődés.
Később a szlovák alapiskola mellett indult be, ahova néhány magyar kisiskolás is járt. Mivel mostanra a két
iskolában összesen 42 diák kezdte a
tanévet, egyre nagyobb volt az érdeklődés a napközi iránt, ezért a magyar
iskola igazgatósága a tavalyi tanév kö-

Őszi csoportkép az udvaron

zepén be is adta kérvényét az oktatási
minisztériumba, ahol igényüket pozitívan bírálták el. Így szeptembertől
kezdve mindkét tanintézet mellett
működik a napközis oktatás, ahol a
gyerekek nem csak játszanak és jól
érzik magukat, de tanulnak is, így a
szülőknek otthon kevesebbet kell a
másnapi tananyaggal foglalkozniuk.
A magyar iskola mellett működő napközit jelenleg 16 kisdiák látogatja.

Májovská Bea felvétele
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nyáRon Is zAJloTTAk A munkálATok
szeptember 5-én zajlott az ünnepélyes
tanévnyitó a helyi iskolákban, ahova
összesen 42 gyermek érkezett tanévkezdésre. Ez a szám a tavalyinál hárommal több, amiből az is látszik,
hogy a szülők előnyben részesítik a kis
iskolákat, hiszen itt családias környezetben tanulhatnak a csemetéik.
A tanévnyitón minden iskolást üdítővel
és egy kis édességgel fogadtak a tanító
nénik, ami köszönhető Kázmér Zoltánnak és embereinek, akik az iskolában év
közben összegyűlt papírt leadták, s a befolyt összeg a kisdiákokra fordították.
Az egyik osztályban az előző tanév
végén már komoly beázásokkal, illetve
repedésekkel küzdöttek, ezért az évkezdésre ezt mindenképpen rendbe kellett
tenni. Hogy a tanítás zökkenőmentesen
folytatódhasson, a munkálatokat még a
nyáron el kellett végezni, így Gálﬀy
György képviselő és munkásai az úgy
nevezett kazettás mennyezetet készítettek, Rácz Mihály pedig teljesen új világítást szerelt fel, mindezt pedig
villámgyorsan. Ezért külön köszönet illeti őket. A munkálatokat a helyi községi
hivatal finanszírozta.
Ugyanúgy sikerült szeptember elejére
átfestetni az iskola kapuját és a kerítést,
amit szintén a község alkalmazottai végeztek. Persze nem csak a bejárat szépült
meg, de az udvar is rendezetten várta a
tanulókat és a szüleiket az első napon,
hiszen a község alkalmazottai azt is
rendbe tették.
A két iskolában összesen 42 tanuló ült
be a padokba, ami hárommal több mint
a tavalyi évben. „Nagyon örülünk a sok
gyereknek, de mivel évről évre többen

vagyunk, ez azt hozta magával, hogy az
iskolai étkezdét szintén fel kellett újítani,
ugyanis nem fértek volna el az ebédre
járó gyerekek. Így az iskolák vezetése úgy
döntött a községi hivatallal együtt, hogy
teljesen új asztalokat készíttetünk, s fel
is kértük Simon Árpád helyi vállalkozót,
aki anyagáron gyártotta le nekünk ezeket a bútorokat, amiért nagyon hálásak
vagyunk neki” – meséli Domsitz Erika
a szlovák iskola igazgatónője. Persze az
anyagot is meg kellett fizetni, s ezt a kiadást az iskolabál bevételéből sikerült fedezni. Így a gyerekek újra együtt tudnak
étkezni. Ám mivel több a gyerek, új székekre is szükség van, amelyeket a községi
hivatal finanszíroz az iskolások számára.
A helyi szlovák alapiskola mellett működő Školáčik polgári társulás finanszírozásával négy új számítógéppel és egy
színes nyomtatóval gazdagodott az intézmény. Mivel sokkal több a gyerek, így
az informatikai tanterem gépei is fel let-

tek újítva köszönhetően Csóka Péter
képviselőnek, aki két napi munkájával
korszerű programokkal látta el a gépeket. Mindezek mellett mind a két iskolán ki lettek cserélve a zászlók, úgy a
szlovák, mint az uniós lobogók.
Tavaly háromnapos látogatást tettek
az iskolában az állami munkaügyi felügyelet képviselői, akik kifogásolták,
hogy nincsenek korlátok a bejáratnál és
a mellékhelyiségekhez vezető lépcsőnél,
ezért Hodosi Csaba képviselő három új
korlátot szerelt fel anyagáron, melyért
ezúton is köszönet illeti.
Ebből is látszik, hogy kis összefogással
és munkával apránként a képviselők,
a községi hivatal és a tanintézetek vezetése közösen mindig azon vannak, hogy
szebbé és biztonságosabbá tegyék az
épületeket, illetve a modern technika bebiztosításával élvezhetőbbé varázsolják a
gyerekek számára a tanítást.
(dor)
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A J c E z p R á z d n I n y s A p R A c o vA l o
dňa 5. septembra konalo sa v obci
slávnostné otvorenie nového školského roka. do miestnej základnej
školy prišlo na prvé zvonenie spolu 42
žiakov. Tento počet je o 3 deti viac ako
rok predtým. znamená to, že milí rodičia považujú miestnu málotriedku
za príjemnejšiu, bezprostrednejšiu inštitúciu ako väčšie školy v blízkom
okolí.
Na slávnostnom otvorení školského
roka 2016/2017 učiteľky privítali naše
ratolesti sladkosťami a občerstvením.
Náklady na pohostenie zabezpečili Zoltán Kázmér a „jeho ľudia“ zo zdrojov,
ktoré získali zberom odpadového papiera.
Cez leto prebehla rekonštrukcia jednej
triedy, v ktorej zatekalo a boli popraskané steny miestnosti. Odborné práce
vykonali poslanec obecného zastupiteľstva Juraj Gálﬀy a partia, nové osvetlenie
namontoval Michal Rácz. Za to im všetkým patrí veľká vďaka. Opravy a obnovu budovy financovala samospráva
obce.
Do konca prázdnin sa ďalej podarilo
natrieť bránu a plot areálu školy, tieto
práce vykonali zamestnanci obce. Vynovil sa vchod budovy, deti a ich rodičov
čakal pekne upravený dvor i celé okolie.
Ako sme už spomenuli, do školy nastúpilo spolu 42 žiakov, čo je o 3 deti
viac než rok predtým. „Veľmi sa tešíme,
že máme viac školáčikov. Tento ich zvýšený počet nás viedol k tomu, že sme

museli obnoviť a rozšíriť aj priestory jedálne. V spolupráci s OcÚ sme objednali u majstra stolára Arpáda Simona
nové stoly, miestny podnikateľ nám ich
vyrobil za veľmi prijateľné ceny“ – hovorí Erika Domsitzová, riaditeľka školy
s vyučovacím jazykom slovenským. Náklady boli kryté z finančných prostriedkov získaných z príjmov školského bálu.
Bolo dosiahnuté, že všetky deti v jedálni
sa môžu stravovať súčasne. Nové stoličky
zabezpečuje obec.
Vďaka Občianskemu združeniu Školáčik, ktorý bol založený pri slovenskej
škole, boli zakúpené štyri nové počítače
a tlačiareň. Doplnili sa zariadenia
učebne informatiky, nové programy do
nich nainštaloval poslanec OZ Peter
Csóka.

Na stožiari oboch škôl vejú nové
vlajky – slovenská a symbol Európskej
únie.
Minulý rok pracovníci Inšpekcie práce
počas ich trojdňovej kontroly v školských zariadeniach obce upozornili na
chýbajúce zábradlia pri hlavnom vchode
do budovy, ako aj pri schodoch do vedľajších priestorov. Tento nedostatok bol
odstránený vďaka poslancovi Csabovi
Hodosimu.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva:
súdržnosťou a vzájomnou spoluprácou
poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a riaditeľstiev škôl sa dá dosiahnuť, aby celkové podmienky výchovno-vzdelávacej
práce boli zabezpečené zodpovedne,
a vždy v prospech rozvoja našich detí.
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A z A l m A b é l I l A kó pA R k Tö RT é n E T E
községünk képviselő Testülete az Almabéli dűlő-i lakópark kivitelezését
2014. május 19-én a 643 határozatával engedélyezte. Ezzel az impulzussal
megkezdődtek a munkálatok, a cél érdekében, hogy egy új „hodosi álom”
megvalósuljon.
A lakópark építészeti-műszaki dokumentációjának a kidolgozására Pintér
Zoltán, községünk főépítészét kértük fel.
A 2014-es év hátralévő részében az úgynevezett „őstulajdonosakkal” – szám szerint 13 fizikai és 2 jogi személlyel –
folytak le a tulajdonviszonyok tisztázására irányuló megbeszélések.
A tárgyalások befejeztével 2014. október 24-én Hodos község, mint a meg-

épülendő lakópark kivitelezője az építkezési törvény 36-as paragrafusa értelmében benyújtotta a telepítési engedély
kérelmét az építésügyi hatósá- gunkhoz
(Dunaszerdahely város) és ezzel párhuzamosan elkezdődött a lakópark területének telekfelosztása. A cél az volt, hogy
a 13 nadrágszíj parcellából építkezési telkek és közterület (út, járda, parkoló,
zöldövezet) legyenek kialakítva.
A lakópark 26 467m2-es összterületét
89 parcellára kellett felosztani a kívánt
cél elérése érdekében, ami a gyakorlatban 22 családi ház és 4 tömbház építésére alkalmas telek (21 017 m2-73
parcella), valamint az út, járda, parkoló
és zöldövezet (5 603 m2 – 16 parcella)
kialakítását jelentette.

A lakópark Telepítési engedélye 2015.
március 18-án lett jogerős, melynek
megszerzéséhez 27 hivatal és érintett belegyeező nyilatkozatára volt szükség.
Az első fejezet ezzel lezárult, de következett a második, az építési engedélyezés,
valamint a telkek őstulajdonosaival való
rendezésének és eladásának fejezete.
A lakópark közművesítéséhez 4 engedélyre volt szükség, tételesen: kiszolgáló
és lakóút építési engedélye, vízvezeték és
kanalizációs vezeték építési engedélye,
gázvezeték építési engedélye, villanyvezeték építési és áthelyezési engedélye.
Ezen engedélyek megszerzéséhez 61 hivatal és érintett jóváhagyására, beleegyezésére volt szükség. A félreértések
elkerülése érdekében szükségesnek tartjuk jelezni azt is, hogy nemcsak elkezdődtek az építési engedélyek eljárásai,
hanem minden közműre az Almabéli lakóparkot illetően jogerős építési engedéllyel, valamint az energiaszolgáltatókkal már érvényes együttműködési szerződésekkel rendelkezik a község.
Az építési engedélyeztetéssel párhuzamosan foglalkoztunk az építkezési telkek
körüli teendőkkel is. A képviselő-testület
határozatban elfogadott feltételeinek
alapján elsősorban az őstulajdonosokkal
kötöttük meg, az elővásárlási- és adásvételi szerződéseket, majd ezt követően folyamatosan eladásra került a többi
építkezési telek is. Ezidáig 11 elővásárlási, 17 adásvételi és 1 csereszerződés
megkötésével alakítottuk ki azon tulajdonviszonyokat, melyek most aktuálisak
a lakópark területén. (Megj.: A szerződések Hodos község honlapján megtekinthet ő k a k öv e t k e z ő h i v a t k o z á s o n :
www.vydrany.sk/Zverejňovanie/20152016/Zmluvy). A lakópark telkeinek eladásából ezidáig befolyt összeget teljes
mértékben a lakópark engedélyezésének
kiadásaira és a közművesítésére lettek, illetve lesznek felhasználva.
Jelenleg még 4 építkezési telek van
Hodos község tulajdonában, melyek eladásra kerülnek. Ebből 2 családi ház,
2 pedig tömbház építésére alkalmas.
(Megj.: A 2 családi ház építésére alkalmas építkezési teleknél már megszületett

→→→

Hodos, a mi falunk
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s z ü k s é g E s J Av í Tá s o k
nem hiába mondják, hogy
nem felépíteni nehéz egyes
dolgokat, hanem karban
tartani. A kisebb problémákra, épületekre is szükséges odafigyelni, hiszen
mindennapjainkat szolgálják és községünk arculatához is hozzá tartoznak.

Ilyen például a község központjában található buszmegálló, amely nemrégiben
felújításra került, új színt kapott, így kulturáltabb környezetben várhatják az utasok a buszokat, nem beszélve
arról, hogy a falu közepén
foglal helyet, így azt, aki
eddig áthaladt a községen,
nem éppen a legszebb látvány

fogadta. Próbáljunk meg vigyázni rá, hogy sokáig ilyen
állapotban maradjon.
Úthálózatunk burkolata is
javításra szorult, hiszen az
időjárás viszontagságai nem
kímélik az aszfaltot, ezért
időről-időre apróbb rekonstrukció elvégzése szükséges.
Igaz, észszerűen bántunk a
pénzzel, hiszen a csatornarendszer építése előtt állva

már tudjuk, hogy szét lesz
rombolva az úthálózat, így feleslegesen nem költöttünk rá
többet, mint amit muszáj
volt. Hiszen amint elkezdődnek a csatornarendszer kiépítésének munkálatai, a község
útszakaszainak egy része fel
lesz törve, ám a munkálatok
után nem csak a burkolat lesz
kijavítva, de járdák is létesülnek.

o p R Av y, k T o R é s Ú n E v y h n u T é

K takýmto napríklad patrí aj autobusová zastávka, nachádzajúca sa v centre
dediny, ktorá bola nedávno zrenovovaná – dostala novú farbu a takto cestu-

júci môžu čakať na „svoj“ autobus
v kultúrnejšom prostredí. Nehovoriac
už o tom, že objekt sa nachádza priamo
uprostred obce, a na okoloidúcich doteraz pôsobil nie najpríjemnejšie. Pokúsme sa na toto miesto odteraz všetci
dívať inak, aby vydržalo v súčasnom
stave čo najdlhšie.
Aj povrchová vrstva cestnej siete už
potrebuje obnovu, pretože ťažkosti,
spojené s poveternostnými vplyvmi as-

faltu mu v žiadnom prípade nepomáhajú, práve naopak. Je nám ľúto za týmito peniazmi z dôvodu, že stojíme
pred výstavbou kanalizačnej stokovej
siete a už dnes vieme, že cestná sieť
bude v tejto súvislosti do značnej miery
narušená. Nechceme preto zbytočne do
nej investovať viac ako to je nevyhnutné. Po ukončení investície sa však
dajú do poriadku nielen príslušné úseky
vozoviek, ale aj chodníky.

a megegyezés a leendő vevővel és már
csupán a képviselő-testület jóváhagyására van szükség az adásvételi szerződés
aláírásához).
A második fejezet is lezárult és most
tartunk a harmadiknál. Az első két fejezet
a kötelező háttérmunkáról szólt, annak
érdekében, hogy a hatályos jogszabályok
teljes mértékű betartásával eljuthassunk
ebbe a időszakba és végre elkezdődjön
a lakópark, most még parlagon álló területén a közmvesítése, a látványos fejezet.
Jelenleg még a közbeszerzések folynak
a közművesítés majdani kivitelezőinek

a kiválasztására. A Közbeszerzési hivatal
közlönyeiben (Vestník-Úrad pre verejné
obstarávanie: www.uvo.gov.sk; 159/2016
és a 168/2016) megtekinthetők a felhívások és azokon belül a versenyfeltételek,
többek között a közművesítés kiadási tételei is.
Tisztelt polgárok! Ezt a hosszú lélegzetvételű leírást az Almabéli lakóparkról az
„ok és okozat törvénye” alapján írtam a
tisztánlátás céljából, mivel most van itt
az ideje, hogy a tények közlésével elejét
vegyem minden olyan híresztelésnek,
ami szájhagyomány útján terjed, de va-

lóságalapja vajmi kevés van. Végezetül,
de nem utolsó sorban itt szeretném megköszönni a reményeink szerint most már
gyors ütemben megépülő Almabéli lakópark minden egyes telektulajdonosának
a segítséget és a türelmüket, ez utóbbira
még számítok, valamint a technikai és
adminisztratív segítséget mindenkinek,
aki hozzájárult ahhoz, hogy ezzel a beruházással eljutottunk oda ahol most vagyunk. KÖSZÖNÖM SZÉPEN!

nie nadarmo sa hovorí, že nie je až
také ťažké postaviť plánovaný objekt,
ako je potom náročná jeho údržba. Aj
pri menších stavbách je totiž potrebné dávať veľký pozor, lebo i tie
formujú tvár obce.

Szabó Kati,
az Almabéli dűlő lakópark
projektmenedzsere
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R é g I I d ő k E m l é k E I – J áT é k !
Tisztelt olvasó! múlt havi számunkban játékot hirdettünk, amelyben kértük önöket, hogy amennyiben az
általunk közölt régi képeken felismerik az embereket, írják meg nekünk. sajnálattal tudatjuk, hogy kizárólag egyetlen válasz érkezett a kérésünkre, mégpedig varga zoltántól, akinek a jutalma ezért szilvássy
József Emlékeim fényei című könyve. ám vargáék nem csak a kérdésünkre válaszoltak, de rendelkezésünkre
bocsátottak számos régi felvételt a falu életéből, melyből az egyiket alább közöljük.

A képen szereplők balról jobbra: Egri József, Vereknyei József, Hodossy István, Czucz Jenő, Egri Géza, Szelle Pál, Hodossy Károly,
Hodossy Etel, Czucz Mária, Bazsík Mária, Bazsík János, Bernáth Ferenc és Varga Zoltán
(1964)

• AnyAkönyvI híREk • spRávy z mATRIky •
Július-augusztus 2016. júl-august
házAsságköTés • uzAvRElI mAnŽElsTvo:
• Péter Árpád (Románia) és Borbély Andrea (Hodos)
• Ing. Gáspár Tibor (Hodos) és Mgr. Becková Ildikó (Siposkarcsa)
• Múčka Lukáš (Hodos) és Voltemarová Lucia (Pozsony)
• Trunčík Martin (Hodos) és Stroschneiderová Dominika (Pozsony)

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!

Szeptember
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hodosI mARAdTAm XXXIX.
nagy lívia (született kiss) gimnázium után főiskolára ment, akkor
már nem sokat tartózkodott otthon.
A diploma megszerzése után a bősi
alapiskolában kezdett tanítani az
1971/72-es tanévben. később férjhez
ment és bősön maradt. Azóta is ott él
férjével. két gyermek, egy fiú és egy
lány édesanyja, valamint négy unoka
nagymamája.
milyen gyakran látogat vissza hodosba?
• Most már csak a temetőbe. Igaz, vannak unokatestvéreim, barátaim, azokhoz még járunk, de olyan gyakran nem
tudok menni. Inkább telefonon tartjuk
a kapcsolatot. Úgyhogy tudom a híreket a faluról.
mi a véleménye a változásokról, melyeken a község az utóbbi években átment?
• Szép lett Hodos és sokasodik. Nagy lesz,
úgy látszik, hogy ügyes a falu vezetése.
Amikor én eljöttem, még messze nem
volt ennyi lakosa a falunak, mint most.
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itt kaptunk családi telket, és persze a
munkám is ide kötött egészen a nyugdíjig.
A rendezvényekre kijárnak?
• Eddig csak hallottam róluk, sajnos a
Nemeshodosi Nagy Lakoma időpontja is
minden évben úgy jött ki, hogy nem tudtunk kimenni, de hallom az ismerősöktől, hogy rengeteg ember megfordul ott,
sokszor nem is találkozni hodosiakkal.

Nagy Lívia

Amikor látta az új házakat, építkezéseket, nem gondolt arra, hogy visszaköltözzön?
• Á, már ilyen öreg fejjel biztosan nem.
Egyszer eljátszottunk a gondolattal,
hogy visszajövünk a faluba, mert volt tíz
év, amikor Dunaszerdahelyen egy
blokklakásban éltünk. Aztán elkezdtünk Bősön, a férjem szülőfalujában
építkezni és végül ide költöztünk, mivel

A rovat címe hodosi maradtam.
Egyetért ezzel a kijelentéssel?
• Természetesen, teljes mértékben.
Amikor fiatal voltam, sokszor olvastam
arról, hogy a gyökerek visszahúzzák az
embert, akkor valahogy nem gondoltam rá, vagy nem tudatosítottam ezt.
De amikor idősödik az ember, akkor
gondol vissza a régi időkre, és számomra a gyerekkor a legszebb emlék,
azt pedig Hodosban töltöttem. Rengeteg barátunk volt, más idők jártak, az
utcákon játszottunk. Örülök, ha esetleg
a temetőbe is kimegyünk és valakivel találkozunk, beszélgetünk, a régi ismerősök közül. Mindig elmegyünk a régi
házunk előtt is, hiszen ahonnan az
ember eljött, azt nem tudja elfelejteni.

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.

povInnosTI chovATEľov psov, mAčIEk, fRETIEk A koŽušInovÝch zvIERAT
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len“ RVPS Dunajská Streda“) informuje obyvateľov
– chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich
s chovom mäsožravých zvierat a plnením opatrení na eradikáciu besnoty.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvierati
staršom ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka!
V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu príslušný orgán veterinárnej správy uloží podľa $ 48 ods. 3, pism. c) zákona
č. 39/2007 Z. z. sa pokutu od 400 eur do 1000 eur.
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená disponovať
živými zvieratami povinná bez meškanie hlásiť príslušnému SVL každé
podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.
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A h o d o s I A s z TA l I T E n I s z E z ő k
E z Ú T TA l l u X E m b u R g b A n R E m E k E lT E k
múlt hét végén rendezték meg az Európai Asztalitenisz szövetség (ETTu
cup) kupájának első fordulóját,
melynek alkalmával a hodosi csapat
mint a jelenlegi szlovák bajnok
luxemburgba látogatott el.
A rangos versenyen Európa országos bajnokai, valamint élvonalbeli csapatai szerepelnek.
A Dudelange városában megrendezett
tornán részt vett egyebek mellett a
DT Diddeleng csapata, amely Luxemburg többszörös országos bajnoka, élen
A hodosi csapat legeredményesebb játékosa Novota Samuel lett, aki veretlen
mérleggel zárta a csoportmérkőzések
első fordulóját (5 meccs – 5 győzelem).
Ezzel a remek eredménnyel a hodosi
asztaliteniszezők csoportelsőként jutottak tovább az ETTU CUP második fordulójába, amelyre a napokban zajlott
sorsolás eredménye szerint a horvátországi Dubrovnikban kerül sor október
29-30-án.

A hodosiak ellenfelei a 2. fordulóban:

a többszörös német bajnok és német válogatott, 2002-ben Timo Boll oldalán
Európa bajnok párosban, az erdélyi származású Fejér-Konnerth Zoltánnal, valamint Michely Gilles, a többszörös
luxemburgi válogatott és országos bajnokkal, mind egyéniben, mind párosban.
A verseny további résztvevő csapata
volt még a román bajnok, a CS Mioveni
nevű csapat, Alexandru Cazacu, román
válogatottal az élen; a tavalyi spanyol
bajnokságban dobogós csapat, a C.T.T
C.E.R. L´Escala az indiai valogatott
Jubin Kumarral, valamint az SK
Vydrany hodosi csapat. A kétszeres szlovák bajnok a következő felállításban állt
asztalhoz: Novota Samuel, Lelkeš Zoltán, Muskó Péter.

Eredmények:
• SK Vydrany – CS Mioveni 3:1
• SK Vydrany – DT Diddeleng 3:0
• SK Vydrany – L´Escala 3:1

• STK Libertas MARINKOLOR Dubrovnik (CRO),
• Istanbul BBSK (TUR),
• Yironi Givatayim Israel (ISR).
-para2016. szeptember 23.

Fotók: Facebook / SK Vydrany
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pIloXIng, A mEzíTlábAs Edzés
zajlanak edzések, tehát bátorság hölgyeim, nem csak keseregni kell a felgyülemlett
kilók miatt, de tenni is kell
azért, hogy azok eltűnjenek.
Ha pedig valaki úgy dönt,
hogy a Piloxing a számára
megfelelő sport, akkor szerdánként fél héttől a helyi kultúrházban csatlakozhat a
többiekhez.

napjainkban egyre több új
testformáló tornába ütközünk, mind más, mind
másként és a testünk más
részeit formálja. választék
akad, s aki mozogni akar,
biztosan megtalálja a magának valót. mint például
azok, akik szeretnek táncolni, de járnának pilateszedzésekre is, meg egy kis
durvulás, tegyük fel, a
boksz is beleférne. nekik
találták ki a piloxingot.
Viveca Jensen, svéd edző a kitalálója ennek az új edzésformának, amely a boksz, a
pilatesz és a könnyebb, lazító
táncmozdulatok keveréke.
Az edzés 40 percen át szünet
nélkül zajlik, ezután pedig
következik a talajon való
nyújtás, hasizom, comb,
fenék és a karok további edzése. Végül lassú, nyugtató zenére egy kicsit még egy rövid
ideig nyújtás, majd a helyes
légzéstechnika gyakorlásával
befejeződik az edzés.
Az utóbbi pár évben, pontosabban 2010 óta a nemzetközi Piloxing Academy közel
3500 oktatót képzett világszerte. Ez a torna testileg és
lelkileg edzetté tesz, formálódik az izom, látványos eredményeink vannak, erősebbek
leszünk és az edzés jó kedvvel,

jó zenékkel telik. Így bátran
kijelenthetjük, hogy ez nem
csak torna, de zsírégetés és
stresszoldás is egyben. Jellegzetes szlogenje a „sleek, sexy
and powerful”, azaz „karcsú,
szexi és erőteljes”.
Czucz Etkát nem kell bemutatni a községben, hiszen
néhány évvel ezelőtt ő volt az,
aki a Zumba-őrületet behozta a faluba. Rengetegen ki
is próbálták, volt akiknél kitartóbban működött, mások
hamar feladták. Ám most a
piloxing az új őrület. „Nemrégiben figyeltem fel erre a
tornára, mert kellett valami
új, hiszen a csajokat már a
zumba nem hozta annyira
lázba, mint az elején, ezért tavaly tettem le az edzői vizsgát
a Nyitra melletti Verebélyen,
ahol Veronika Gimecká volt

az edzőnk” – meséli Etka. Azt
mondja egyre több az érdeklődő, a gyengébbik nem minden korosztálya szívesen
próbálja ki a tornát, legyen az
tinédzser vagy éppen nyugdíjas. A tavalyi Nemeshodosi
Nagy Lakomán már a közönség egy rövid bemutatót láthatott is a gyakorlatokból.
„Engem érdekel a boksz, a pilatesz és a tánc is, s mivel ez
mind a három megtalálható
ebben a sportban, azt hiszem
ez a nekem való. Nagyon jó
ritmusos zenére történik a
mozgás is, az egész olyan felszabadító, egyszerűen csak
szeretem” – meséli mosolyogva az edző. „Aki még
eddig kipróbálta, mindenkinek tetszett” – teszi hozzá. És
persze bárki kipróbálhatja,
hiszen a helyi kultúrházban is

Amit szükséges az edzésekre
vinni:
• tornaszőnyeg, víz, váltás
póló,
• nem kell edzőcipő, a helyes
testtartásért (pilates) mezítláb, csúszásgátlós zoknit használunk,
• későbbi órákon a Piloxing
kesztyű használata ajánlatos
a karizmok erősítésére
(egyenként 250 grammosak)
Egy-egy edzés során az
aktív résztvevők akár 800900 kalóriát is elégetnek, így
akinek megjött a kedve, az ne
habozzon kipróbálni a Piloxingot.
További edzések:
Hétfő — Bős 18.30
Kedd — Süly 18.30
Szerda — Hodos 18.30
Csütörtök — Albár 18.30.
(pil)

Sport
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f o ly TAT ó d I k A v E R E T l E n s é g I s o R o z AT
Az v. liga küzdelmei már túl vannak a 8. fordulón és hodos labdarúgó-csapata már a negyedik mérkőzésén
zsinórban veretlen. kitart tán ez a sorozat október 2-ig is? Ekkor kerül ugyanis sor a szurkolók által minden
évadban olyannyira várt hodos–nagyabony régióderbire.

Minden bizonnyal ugyanolyan érdeklődés lesz a vasárnapi régióderbi iránt is mint a tavaszi rangadón

Az utóbbi fordulók eredményei:
5. forduló:
hodos–vágpata 1:0 (0:0), g.: P. Ďurica (59.).
6. forduló:
csallóközkürt–hodos 0:3 (0:2), g.: (5.) P. Ďurica,
(43.) Kayembe, (90.) Mironet.
7. forduló:
hodos–sopornya 1:1 (1:1), g.: (22. 11 m) P. Ďurica
– (7.) Rojka.
8. forduló:
nyárasd–hodos 1:1 (0:1), g.: Bogyai (83.), ill. Pavol
Ďurica (36.).

Az

őszI szEzon

méRkőzésEI

2016 / 2017

9. 2016. 10. 02., 14:30 — Hodos—Nagyabony
10. 2016. 10. 09., 14:30 — Jóka—Hodos
11. 2016. 10. 16., 14:00 — Hodos—Jányok
12. 2016. 10. 23., 14:00 — Hodos—Nagymagyar
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

A

k T u á l I s

Archív felvétel

T á b l á z A T

1. Illésháza

7

6

0

1

36:7

18

2. Egyházkarcsa

8

5

2

1

14:10

17

3. Vága

8

5

1

2

23:12

16

4. Sopornya

8

4

4

0

20:12

16

5. Lég

8

4

1

3

20:13

13

6. Nyárasd

8

3

4

1

11:8

13

7. Csallóközkürt

7

4

1

2

10:10

13

8. Jányok

8

4

0

4

21:10

12

9. hodos

8

3

3

2

12:9

12

10. Vágpatta

8

3

2

3

19:10

11

11. Nagyabony

8

3

2

3

11:10

11

12. Nagymagyar

8

3

2

3

8:14

11

13. Cs.csütörtök

8

2

1

5

11:15

7

14. Felsőszeli

8

2

1

5

12:22

7

15. Jóka

8

0

0

8

3:32

0

16. Nádszeg

8

0

0

8

2:39

0
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