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Hetedszer is bAjNokok A HodosiAk

H

etedik alkalommal szerezte
meg országos első helyezését
a férfiak extraligájában községünk asztalitenisz-csapata. Az április
29-én hazai pályán játszott döntőben
mindkét mérkőzésen diadalmaskodott
Nižná gárdája ellen.
Hodosban egy óra alatt elintézték a legerősebb összeállításban – Samuel Novota,
Zoltán Lelkeš, Peter Šereda – kiálló hazaiak az ellenfelüket, melyet idegenben
is simán legyőztek, és 2:0-ás összesítéssel
nyerték a bajnoki döntőt. Alig hitte el
az ember, hogy az extraliga élcsapatai
játszanak, olyan különbség volt a játékban, amit az eredmény is tükröz. Gyorsan
lett 4:0, s a végén csak az keltett némi
izgalmat, hogy Šereda vagy Lelkeš fejezi-e be hamarabb az ötödik hazai pontot
érő csatát. Végül az előbbi 3:2-es sikere
jelentette a csallóköziek aranyörömét.

„Nem volt miért izgulnunk. Arra számítottunk, hogy az
első két egyes megnyerése nagy lökést
adhat a fiúknak, jól
kezdtünk, aztán a
többi már könnyen
ment – értékelt Jozef Kmeť hodosi
klubelnök. – Ezt vártuk, ennyi volt a
vendégekben. Az is árulkodik valamiről,
hogy az elődöntőben és a döntőben a
négy mérkőzésből hármat 5:0-ra nyertünk. Ennyire mögöttünk van a mezőny,
vagy úgy is mondhatnám, mi magaslunk
ki ilyen különbséggel a többiek közül.
Ha a legerősebb összetételben játszunk,

Keszi Ildikó felvétele

nincs olyan csapat az országban, mely
legyőzhet bennünket.”
Így a hetedik országos arannyal a hodosiak az ŠKST Sporiteľňa csapatához
hasonlóan (szintén hét arany) első helyen állnak az érmek számát tekintve.
A különbég a két klub között azonban
annyi, hogy a hodosiak jövőre megszerezhetik a nyolcadik aranyérmüket is,
míg a pozsonyiak már nem, ugyanis a
csapat a 90-es években megszűnt. Asztaliteniszezőink így is történelmet írtak,
de jövőre lehet ezt még fokozni. Szorítunk nekik.
További örömhír, hogy községünk női
csapata megnyerte az I. ligát, így a következő szezonban ők szintén az extraligában szállnak harcba a helyezésekért.
Hodos mint pingpong-nagyhatalom tör
előre és a határ a csillagos ég.
J. Mészáros Károly (ujszo.com)
cikke alapján -as-

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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eNergiAár-stopot és Az öNkorMáNyzAtok
száMárA köLtségkoMpeNzációt sürget A szövetség
Azonnali és határozott segítséget követel az önkormányzatoknak a szövetség-Aliancia. szerda délutáni (április
27.) sajtótájékoztatójukon elmondták,
hogy az önkormányzatok a kormánynyal szemben eddig is jól szerepeltek
válsághelyzetek idején (járvány, menekült válság), ennek ellenére a kormány érdemi támogatása híján nem
tudnak majd megbirkózni a folyamatosan emelkedő kiadásokkal, amelyek
tekintélyes részéért az energiaköltségek
növekedése felelős.
A Szövetség-Aliancia szerint a költségnövekedése és a kormány tevőleges támogatásának elmaradása miatt az önkormányzatoknak saját beruházásaikat
kell elhalasztania, már elnyert pályázati
forrásokat kell visszautasítaniuk, és a
helyzet egyre súlyosbodik, sok esetben
önkormányzati hatáskör alá eső intézmények bezárása is fenyeget. A párt kiemelte, hogy a növekvő energia- és
üzemanyagárak miatt az iskolák és önkormányzati épületek fenntartása is veszélybe került, de az olyan hétköznapi
szolgáltatás, mint a közvilágítás fenntartása is iszonyatos terhet jelent az önkormányzatoknak.
Forró krisztián pártelnök a sajtótájékoztatón elmondta, már korábban is azt
javasolták, hogy a kormány csökkentse
az üzemanyagok jövedéki adóját 20
centtel a gázolaj és 30 centtel a benzin
esetében, illetve csökkentse az energia-

hordozókra kirótt áfa mértékét a harmadára. Ez utóbbi javaslatot Belgiumban
már alkalmazzák. Most két másik javaslatot is megfogalmaztak, az egyik, hogy
a kormány vezessen be energiaár-stop
intézkedést az önkormányzatok részére,
a másik pedig, hogy térítse meg az önkormányzatoknak az energiaárak növekedéséből származó többletkiadásokat.
Mózes szabolcs, a párt alelnöke kiemelte, hogy a Szövetség-Aliancia levélben fogja kérni Zuzana Čaputová államfőt arra, hogy megfontolásra küldje
vissza a parlamentnek a ma elfogadott
építésügyi törvényt, mert „szembe megy
a polgárok akaratával”. Megjegyezte,
hogy a törvényből könnyen kiolvasható,

hogy a Sme rodinának azért volt fontos
a tervezet jelenlegi formában történő átverekedése, hogy az „építési elektronikus
rendszer IT-tenderein keresztül tudjon
százmilliókat kibizniszelni magának”.
balódi László felemlegette (egyébként
jogosan), hogy az országos teszteléskor
és az ukrán menekülthullám kezelésében
az önkormányzatok állták a sarat és jutalmul még nagyobb pofonokat kaptak,
az állam pedig talált pénzt az Ukrajnának szánt fegyverekre míg a településeket
megsarcolja.
Forrás:
Komjáthy Lóránt
korkep.sk

LEGATyáSodóBAN SZLoVáKIA

A

szlovák statisztikai Hivatal
csütörtökön közzétette a szlovák deficitre és az államadósságra vonatkozó aktuális adatokat.
2021-ben csaknem 6 milliárd eurós
volt a deficit a szlovák közigazgatásban,
ami Szlovákia GdP-jének a 6,15 szá-

zalékát tette ki. Egy évvel korábban ez
az érték 5,47 százalék volt.
Az államadósság meghaladta a 61
milliárd eurót, ami magasabb, mint a
GdP 63 százaléka – ez következik a
szlovákiai deficitről és államadósságáról
szóló jelentésből, amelyet a Statisztikai
Hivatal csütörtökön tett közzé.

A szlovák kormánynak valószínűleg
még az ősz előtt be kell mutatnia a
csaknem egymilliárd eurós megszorító
intézkedéseket ahhoz, hogy sikerüljön
a költségvetési szabályok által meghatározott szintre csökkentenie a jövő évi
költségvetési hiányt.
Forrás: parameter.sk

május

Hodos, a mi falunk

MájusFA Hirdeti A tAvAszt

Szentlélek ereje
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„Erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek.”
(ApCsel. 1, 8)

Keszi Ildikó felvétele

Májusfát állítottak községünk szervezetei április 30-a délutánján a helyi állj
meg vándor vendéglő előtt. A közösségi rendezvény délután 16 órakor vette
kezdetét, amikor az előre elkészített és feldíszített fát a községi hivatal elől indulva körbehordozták a faluban. Aki szerette volna, még út közben felköthette
rá az erre a célra elkészített szalagját, így a községi májusfa teljes pompájában
érkezett meg a falu központjába, a helyi vendéglő elé. Itt pedig a szervezők a
helyi önkéntes tűzoltószervezet tagjaival közösen tették azt a helyére, hogy ott
hirdesse a májust, pünkösd havát. A résztvevők ezután a vendéglőben zeneszó
mellett késő estig szórakoztak.
(–)

Máj, HLási prícHod jAri

Foto: Ildikó Keszi

organizácie našej obce sa spojili a popoludní 30. apríla postavili máj, pred
hostincom állj meg vándor. Spoločenské podujatie sa začalo popoludní o
16,00 hod., kedy pripravený a ozdobený máj od obecného úradu preniesli cez
celú dedinu. Komu sa žiadalo, ešte aj počas tejto trasy mohol uviazať svoju
stužku na strom, takže máj dorazil v plnej kráse do stredu dediny, pred miestny
hostinec.Tu ho miestni organizátori spolu s dobrovoľnými hasičmi ukotvili,
aby hlásal jar a blížiace sa leto. Účastníci sa potom v sprievode hudby bavili
do neskorých nočných hodín.

Az Úr Jézus a mennybemenetele előtt,
amikor búcsúzik a tanítványoktól, az
Atya ígéreteit helyezi a szívükre. Ahol
mi lezárást gondolnánk, ott az Úr kegyelme által még mindig van folytatás.
Jézus keresztre feszítése után is azt gondolták a tanítványok, hogy itt a vég, és
aztán jött az Úr Jézus feltámadása. Amikor Jézus búcsúzik, akkor talán ismét
ilyen gondolatok kavarognak bennük.
Valaminek vége szakad, nem látják Őt
többet. Ekkor szól az ígéret, hogy lesz
folytatás. Amikor csüggedünk, akkor mi
is kapaszkodjunk az Úr ígéreteibe! Amit
Ő mond, az mindig beteljesedik. Így
jött el Pünkösd napja, a Szentlélek kitöltetése. Miért fontos ez az ünnep?
Mert egyedül a Szentlélek által lehetünk
kapcsolatban az Atyával, az Ő Lelke
által tapasztalhatjuk meg Isten munkáját az életünkben. Isten Szentlelke ismerteti meg velünk az Úr Jézust,
megnyitja a szívünket, hogy felismerjük
a kegyelmet és elfogadjuk a bűnbocsánat ajándékát. Vagyis, Szentlélek nélkül
nincs hit, nincs egyház, nincs Krisztuskövetés. A tanítványok is csak Pünkösd
után tudták betölteni a küldetésüket.
Az erőt nem önmaguk számára kapták,
nem arra, hogy a maguk javát keressék,
hanem hogy az evangélium üzenetét
vigyék minél több emberhez. Isten
Szentlelke által mi is erőt kapunk, hogy
akkor is az Úrba tudjunk kapaszkodni,
amikor körülöttünk összecsapnak a
hullámok. Erőt kapunk arra, hogy ne
az önmagunk erejére építsünk. Vigasztaló erőt kapunk a gyászban és a terhek
hordozásához. Erőt kapunk, hogy
győzni tudjunk a kísértések között.
Erőt kapunk arra, hogy reménységgel
tekintsünk előre és, hogy örömmel vigyük a jó hírt az Úr Jézus szeretetét
mindenki számára.
Virág Szilvia, tiszteletes asszony

Papírgyűjtés • Zber papiera
I s k o l a
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Szeptembertől a szülők és a falu lakosainak segítségével sikerült 4000 kg papírt
összegyűjtenünk, amiért 390 eurót kaptunk. Ezt az összeget a 3 intézmény (ovi,
magyar iskola, szlovák iskola) között
osztottuk szét és a gyerekek szórakoztatására fogjuk felhasználni (gyermeknap,
nyári napköz). Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, és külön köszön-
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jük Zoltán Kázmérnak és csapatának a
közreműködést. Továbbra is kérjük a
község lakosait, hogy ne dobják ki a papírt, de ha lehetőségük van rá, hozzák el
az iskola udvarán elhelyezett konténerbe, hiszen ezzel is csökkentjük községünk hulladéktermelését és óvjuk a
környezetünket. Előre is köszönjük a támogatást és a további együttműködést!

Máme tu super oznam, z ktorého sa
veľmi tešíme. od septembra sa nám aj s
Vašou pomocou a s pomocou obyvateľov obce Vydrany podarilo vyzbierať
4000 kg papiera, ktorý sme zásluhou
pána Zoltána Kázmér a jeho tímu odovzdali do zberu. Suma za odovzdaný papier bola 390€. Spravodlivo sme ju
rozdelili medzi MŠ, ZŠsVJM a našu
školu. Máme tak k dispozícii sumu,
ktorú využijeme pri organizácii dňa detí
a letného ŠKd.
Zároveň by sme Vás týmto chceli
pekne poprosiť, aby ste naďalej nosili
papier a odovzdávali ho do pripraveného kontajnera, ktorý je umiestnený
na školskom dvore, veď týmto znižujeme množstvo kom. odpadu v obci a
taktiež chránime naše životné protredie.
ĎAKUJEME!

Halászléfőző

ISmét Sor kerül köZSégüNkbeN A
hAláSZléfőZő-verSeNyre, Ahol

mINdeN AmAtőr éS ProfI SZAkácS
megcSIllogtAthAtjA tudáSát.

Hol?

Állj

meg vÁndor vendéglő

mikor?

június

4., 10

órÁtól

továbbI INformácIó:
0905 921 395 (rácZ Péter)
mINdNekIt SZeretettel várNAk
A SZerveZők!
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„szóLj, szóLj
csALogáNy”
Az élet sokszor gördít elénk
akadályokat, de pontosan ez az
esemény mutatta meg, hogy
igenis érdemes csinálni és menni
előre! ám ez is csak úgy sikerülhet, ha valaki mellett olyan
csodás emberek állnak mint
mellettem! Ezért minden énekesnek szívből köszönöm újra,
hogy velünk tartott! Közönet a
kiváló zenekarunknak, a Cseh
Tamás Band-nek, hogy reggeltől
késő délutánig fáradhatatlanul
kísérték énekeseinket, illetve az
öttagú zsűrinek, akik elfogadták
meghívásunkat! Köszönet illeti
továbbá a két konferansziét,
Nagy Irmát és Győri Bélát, a
ProWawe csapatát, Ladacsi Tibort és Gábort a profi hangosításért. Végül, de nem utolsó
sorban nagy köszönet jár mindenkinek, aki bármivel hozzájárult eseményünk sikeres lebonyolításához:
A Mona Konyhának (Posztós
Mónikának), Keszi Ildikónak,
állandó fotósunknak köszönjük
a képeket, Németh Erzsébetnek,

az Ambrosia virágbolt tulajdonosának és Görcs Rékának a
színpad díszítéséért és a csodás
virágokért, a Kultúrális Kisebbségi Alapnak a támogatásért, illetve az ajándékcsomagokért a
Csemadok Nemeshodosi Alapszervezetének, Hodos Község
Önkormányzatának, Rigó Péternek, Rácz Péternek, a Molnár
Könyvesboltnak és Csomor Attilának, hogy hozzájárult az esemény létrejöveteléhez. A pogácsákat a helyi hölgyeknek: Matula Máriának, Uher Máriának,
Gálﬀy Juditnak és Vereknyei
Valériának, valamint az egész
napos talpalást Matula Jánosnak
és Bokros Marikának.
Ami biztos: Jövőre ugyanitt
találkozunk a 2. Nemeshodosi
,,Szólj, szólj csalogány” magyarnóta-versenyen. de mi addig
sem tétlenkedünk, hiszen idén
előttünk van még két nagy rendezvény, melyekről hamarosan
mindenkit tájékoztatunk!
Nagy Noémi

május

I s k o l a

-
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Az édesANyák üNNepe

Sviatok matiek

Miestne školy oslavovali druhý májový týždeň deň matiek. V tento
deň privítali na dvore pred školou rodičov, starých rodičov a príbuzných detí. Svoj pripravený program predniesli prítomným najprv
žiaci maďarskej, a potom aj slovenskej základnej školy. Po hudobnotanečnom programe, popretkávanom recitáciami, sa deti za lásku a starostlivosť poďakovali mamičkám a babičkám odovzdaním kvetín.

A helyi alapiskolák május második hetében
ünnepelték az édesanyák napját, amikor a
helyi tanintézmény előtti térre várták a gyerekek szüleit, nagyszüleit és a rokonokat.
Elsőként a magyar, majd a szlovák alapiskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat a
megjelenteknek. A zenés-táncos és szavalatokkal tűzdelt fellépés után a gyerekek az
édesanyáknak és nagymamáknak egy-egy
szál virággal köszönték meg az eddigi gondoskodást és a szeretetet.
(–)

iX. Móricz
NApok

A hodosi alapiskola tanulói 2022. május 17én nagy örömmel vettek részt a Móricz
Zsigmond Alapiskola és óvoda szervezésében meghirdetett IX. Móricz Napok-on.
Az olvasópályázat keretén belül játékos irodalmi vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A Rajzpályázatba bekapcsolódó kisdiákok feladata Móricz Zsigmond verses állatmeséinek illusztrációja volt. Az irodalmi vetélkedőn iskolánk 4. osztályos tanulói
(Kotlár Andrea, Lukovics Balázs, Mayer
Sophia, Urban Sebastian) 1. helyezést értek
el. A rajzolni szerető gyerekek pedig díjazott
munkákkal is büszkélkedhettek (Csiba
Léna, Mayer Sophia). A kisdiákok oklevelet
és ajándékot kaptak. Gratulálunk!
(kne)
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Új eMLékMű Az áLdozAtok tiszteLetére
A helyi temető bejáratában új emlékmű köszönti a látogatókat. A büszkén az ég felé magasodó mementó a
két világháború hősi és polgári áldozatainak állít méltó emléket. Az új márványkolosszust május nyolcadikán
ünnepélyes keretek közt leplezték le.
A régi itt található emlékmű a második
világháború, míg a helyi templom falát
ékesítő márványtábla az első világháború
hősi halottjainak nevét tartalmazta. Ezzel
az új építménnyel egy helyre kerültek a
világégések áldozatainak nevei, hogy egyszerre, egy időben és helyen tudjuk leróni előttük a tiszteletünket. A régi emlékműveken a névsor nem volt teljes,
ennek pótlásában Nagy Attila helytörténész segített az önkormányzatnak. Az
új emlékművet pedig a nyékvárkonyi
Csaplár Attila készítette. „Tudjuk, hogy
a háború sajnos nem fekete és fehér –
nem jók és rosszak csatája. A háborúnak
nincs, mert nem is lehet, jó és rossz oldala. Úgy vélem, egy háborúnak áldozatai vannak – legyenek azok akár a
győztes vagy a legyőzött oldalán. Példa
számunkra az erre az emlékműre felróttak hosszú listája – sokan közülük az
osztrák–Magyar Monarchia, míg mások
a Magyar Királyság katonái, vagy épp
polgárai voltak. Mi azonban tudjuk,
hogy ezek a nemeshodosiak a szülőföldjükért és családjukért adták oda a legtöbbet, amit lehetett: az életüket” –
hangsúlyozta ünnepi beszédében Nagy

Attila, majd hozzátette: „Sokan rácsodálkoznak majd néhány ismeretlenül
csengő névre. Bizony, a történelem forgószele, a gondoktól érlelt évtizedek sokasága sajnos kimosta a közösség emlékezetéből azoknak a családoknak a nevét,
akiknek ezen a földön magjuk szakadt,
hiszen az egyetlen felnőtt fiukat veszítették el valamelyik háborúban.”
virág szilvia, a hodosi református
gyülekezet lelkész asszonya is arra emlékeztetett, hogy a mostani emlékezés
nem csupán általános, mivel az áldozatok számos hozzátartozója ma is él.
„Nemcsak nevek, hanem olyan személyek, akiknek élete ehhez a közösséghez
kötődött. Itt éltek közöttünk, édesapák,
nagyapák, testvérek vagy szomszédok.
Életek, akik a két világháború áldozatai
lettek” – húzta alá.

Hodosba érkezett a magyarországi
Paksról kókai péter, aki az ott lezuhant
két pilóta emlékére 50 évvel a tragikus
esemény után 1994-ben emelt emlékműhöz is rendszeresen kijár. A hodosi
megemlékezésen a 23 évesen elhunyt
hodosi Sallós Géza őrvezető és társa,
Zsámboki dezső repülős őrmester
utolsó küzdelmét ecsetelte. „1944. április
3-án Budapestet először érte bombatámadás. A támadásra válaszul 10 óra magasságában magyar repülőgépek szálltak
fel a Ferihegyről a 3/1. vadászrepülő század állományából, az egyik Me-210-es
típusú gépen Zsámboki dezső pilóta és
Sallós Géza hodosi származású repülős
navigátor és lövész ült. A köteléket kísérő
angolszász vadászgépekkel vívott egyenlőtlen harc következményeként a magyar
gép találatot kapva igyekezett kényszerleszállást végrehajtani, a manőver nem
sikerült, s a gép földet érve felbukott és
felrobbant, több darabra szakadt. Szemtanú leírásából tudjuk, hogy már égő és
zuhanó gépük folyamatosan tüzelt az
őket támadókra. A két fiatal magyar katona Paks határában hősi halált halt” –
ecsetelte Kókai. A megemlékezésen részt
vett Sallós Géza unokahúga, Egri Irma
is, aki a hősi halott sírjánál emlékezett
Sallósra.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével,
majd az emlékmű, illetve Sallós Géza
sírjának megkoszorúzásával ért véget.
(kh)

május
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eLLeNőrizték A HáLózAtot
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, számos tőlünk független
esemény gátolja a csatornahálózat
üzembehelyezését. Az építkezés befejezése óta az engedélyeztetési folyamat
zajlik, melynek egyik legutolsó mozzanata az április 19-i ellenőrzés volt.
Ezen az áprilisi napon a helyi kultúrház
nagytermében a társulást, mint az hálózat tulajdonosát ellenőrizték az építményhez véleményt adó hivatalok
képviselői. Ezt az egész ellenőrzést az engedélyt kiadó hivatal, azaz a dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi
osztályának szakreferense Szabó Mária
koordinálta. Az ellenőrző nap összegzése
feladatul adta a társulásnak, hogy 6
technikai hiányosságot pótoljon, illetve
távolítson el. olyan hiányosságokról van
szó, mint például egy fogantyú felszerelése egy létrára, az átemelő állomások
aknáink kitisztítása az építés óta belekerült hulladéktól, mint például egy labda,
kavics és egyéb szemét, amelyek a csatornafedők elmozdítása után kerülhet-

tek csak oda. A tulajdonosok feladata
ezen kívül még az építményt érintő parcellák szolgalmi jog alapításáról szóló
szerződéseinek kompletizálása. Az építményt érintő 178 parcella tulajdonosainak 80 százalékától ezt a szolgalmi jog
alapításáról szóló engedélyt megkaptuk,
melyek április 19-én már az engedélyt
kiadó hivatalban voltak, de a maradék
20 százalék a problémás, nem környezettudatos, nem együttműködő és
nem empatikus emberekkel való
kommunikáció miatt még nem született meg.
Reményeink szerint a sok megbeszélésnek az lesz a gyümölcse, hogy mindenkit meg tudunk győzni arról, hogy
ez a közmű 2022-ben már ugyan elkésett, de ha lehetőségünk van beindítani,
akkor tegyük meg. Ez mindössze néhány
emberen múlik. Amennyiben az összes
telektulajdonossal meg tudjuk kötni a
szolgalmi jogot alapító szerződést, akkor
a közmű üzembehelyezési engedélye legkésőbb május 31-én kiíródik, ami már
megtörténhetett volna egy hónappal

Illusztrációs felvétel

előbb is, de mivel megint van egy család a községben, akik kerékkötői a folyamat lezárásának, így húzódik az
ügy. Az engedély jogerőre lépésének
ideje egy hónap és utána, tehát július 1el már megköthető a szerződések az üzemeltetővel, a Nyugat-szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi részlegével. Aprólékos tájékoztatást június folyamán minden háztartásba eljuttatunk.
(kh)

prebeHLA koNtroLA siete
Ako sme o tom už v predchádzajúcom informovali, spusteniu kanalizácie bráni množstvo skutočností, na
ktoré nemáme vplyv. od ukončenia
výstavby prebieha proces povolenia
na užívanie (kolaudačný proces). posledným momentom bola kontrola
19. apríla.
V tento aprílový deň, vo veľkej sále kultúrneho domu zástupcovia úradov poskytujúcich svoj posudok, kontrolovali
spoločnosť, ako majiteľa siete. Toto posudkové konanie koordinovala v mene
udeľovateľa povolenia odborná referentka oddelenia životného prostredia
okresného úradu v dunajskej Strede,
Mária Szabóová.
Výsledkom kontrolného dňa, bolo
rozhodnutie voči spoločnosti na od-

stránenie šiestich technických nedostatkov. Jedná sa o nedostatky ako napríklad namontovanie úchytky na
jeden z rebríkov, vyčistenie šácht prečerpávacích staníc od odpadu, ktorý
tam bol zanesený počas výstavby, ako
napríklad lopta, kamene a iné, ktoré sa
do šachty mohli dostať len odsunutím
kanálového krytu.
Úlohou majiteľov je ďalej aj kompletizácia zmlúv ohľadne vecného
bremena, tých parciel, na ktorých sa
stavba nachádza. Z celkovo 178 vlastníkov parciel, sme od 80 percent majiteľov povolenie na zriadenie vecného
bremena dostali. Tieto povolenia aj
boli do19. apríla doručené na úrad
kompetentný k vydaniu súhlasu, ale
k rozhodnutiu nedošlo kvôli tým
chýbajúcim 20 percentám proble-

matických, nespolupracujúcich a
neempatických občanov.
Pevne dúfame, že výsledkom ďalších
rokovaní bude, že každého presvedčíme o tom, že kanalizácia je síce v
roku 2022 v omeškaní, ale keď máme
možnosť naštartovať, tak by sme nemali váhať. Závisí to len od niekoľkých občanov. V prípade, že sa so
všetkými majiteľmi dohodneme na súhlase so zriadením vecného bremena,
povolenie na uvedenie do prevádzky
bude spísané a vyhlásené 27 mája.
Právoplatnosť nadobudne mesiac po
tomto dátume. o ďalšom priebehu
vás budeme informovať na všetkých
dostupných platformách. Ďakujeme
za vašu trpezlivosť.
(ocu)
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szóLj, szóLj csALogáNy
MAGyARNóTA-VERSENy HATáRoN INNEN ÉS TÚL

Keszi Ildikó felvételei

A Nemeshodos község önkormányzata és a csemadok Nemeshodosi
Alapszervezete a hétvégén első ízben
szervezete meg a „szólj, szólj, csalogány” magyarnóta-versenyt határon
innen és határon túl. A rendezvényre
nemcsak felvidéki, hanem magyarországi versenyzők is érkeztek: a legmesszebbről a debreceni és hajdúböszörményi versenyzők látogattak el a
nemeshodosi kultúrházba.
Hagyományteremtő szándékkal valósították meg a szervezők a Csallóközben talán unikumnak számító rendezvényt, hiszen a cél az, hogy közelebb
hozzák a magyarnóta műfaját az emberekhez, s a fiataloknak megmutassák, nem szégyen ezt a műfajt űzni.

Nagy Noémi, az esemény főszervezője
elmondta, összesen huszonnégyen adták be jelentkezésüket a versenyre, és
ebből huszonketten részt is vettek rajta.
„Nem számítottunk ilyen nagy érdeklődésre, de nagyon örülünk neki, sőt
már most biztos, hogy jövőre is megszervezzük. A fő célunk az volt, hogy
az énekesek méltó módon tudják megmutatni tehetségüket és a zsűri szakmai
tudását latba vetve hirdesse ki a legjobb
énekeseket. A közönség is nagyon lelkes volt, már a reggeli órákban sorakoztak a kultúrház előtt” – nyilatkozta
Nagy Noémi.
A versenyzők Nemeshodosból, Sárosfáról, Gelléből, Nagyabonyból, Csiliznyáradból, Budapestről, Győrből, Salgótarján és környékéről érkeztek.

Az öttagú zsűri között szerepel Bokor
János elismert magyar nótaénekes, Cseh
Tamás, a Cseh Tamás Band prímása,
Ladacsi Mónika zenepedagógus, Polák
László Ekecs község polgármestere és
Molnár Erzsébet nyugalmazott hegedűtanár. Az előadóművészeket a Cseh
Tamás Band kísérte. „Nagyon fontos a
művész megjelenése, s az, hogy áll színpadra. Megadja-e a kellő tiszteletet a zenekarnak, a zsűrinek és a közönségnek.
Másodsorban előadnia kell, nem mulatni
a színpadon, továbbá a dal szövegének
az értelmét énekli az, nem pedig csupán
sorokat. Meg kell találnia a szöveg értelmét, és nagyon fontos a tiszta intonáció,
mert az énekes nem engedheti meg magának, hogy hamis legyen” – mondta
Bokor János, a zsűri elnöke.
A díjazottak:
1. helyezett
2. helyezett
3. Helyezett
Közönségdíj

–
–
–
–

Bojti Tibor
Matus Ernő
Csemez Anikó
Rácz Pál

A rendezvényen gálaműsorral is készültek a szervezők, amelynek főszereplői
Bokor János, Nagy Irma, Ladacsi Mónika és Nagy Noémi voltak. Jövőre is
minden érdeklődőt várnak Hodosban,
hogy együtt vigyék tovább a magyar hagyomány ezen szeletét.
Forrás: ma7.sk/Reczai Lilla

Nyugdíjasok

május
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koMoLy téMákróL csAk ősziNtéN
közönségtalálkozóra került sor május
13-án, pénteken a helyi könyvtárban,
ahol Nagy erika prózaíró, újságíró
volt a vendég. A kezdetben előadásnak
indult összejövetel a végére kellemes
beszélgetéssé alakult át.
Nagy Erika legutóbbi kötetében 18 beszélgetést tett közzé, melyek egy-egy
szlovákiai magyar íróval, költővel készült
interjúk. A beszélgetések korábban megjelentek az Előretolt Helyőrség című irodalmi-kulturális mellékletben. A kötetet
Kopócs Tibor képzőművész illusztrált.
Az erről a kiadványról szóló beszélgetés
volt az est könnyebb része, majd utána
komolyra fordult a téma.
Nagy Erika első kötete, mely 2008ban jelent meg, tárcáit tartalmazza, a
múlt század egy olyan prózaműfajának
alkotásait, melyet előszeretettel műveltek olyan nagy írók, mint Kosztolányi,
Krúdy, Karinthy, Márai, vagy a közel tíz
évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk, a Csallóköz írója, Bereck József is.
Következő köteteiben már komolyabb
témához nyúl, szereplői az emberi lét
határhelyzeteiben küzdenek, sok esetben

az életükért vívják mindennapi harcaikat. A 2013-ban megjelent Így élem a
világom című kötet például egy riportválogatást tartalmaz emberi sorokról,
nehézségekről, az élet apró örömeiről.
A szerző negyedik kötete, a 2020-ban
megjelent Függönyön innen és túl a
Csallóköz hetilapban megjelent írásokból állt össze, melyekben a rákbetegségüket túlélők nyilatkoztak a gyilkos kór
ellen vívott mindennapi küzdelmeikről.
A szerzőnek, mivel ő is túlélő, könnyen

megnyíltak a riportalanyok és őszintén
beszéltek mindennapjaikról.
A komoly témák kifejtése után baráti
beszélgetés vette kezdetét, amiről az est
második része szólt. Szó esett itt az írásról általában, a témaválasztásról, illetve
a szlovákiai magyar irodalom és újságírás
helyzetéről. A közönség rendkívül nyitott és érdeklődő volt. Reméljük, több
hasonló est is megvalósulhat majd a közeljövőben kis könyvtárunk falai között.
(as)

cigáNyszereLeM duNAszerdAHeLyeN
Május 16-án délután a hodosi nyugdíjasok szervezetének egy csoportja megtekintette a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központban a budapesti Rátonyi Róbert Színház
előadásában a Cigányszerelem című nagyoperettet.
A fergeteges előadás végén a közönség nem akarta
leengedni a színészeket a színpadról és szűnni nem
akaró tapssal jutalmazta alakításukat. Megható jelenet volt, amikor a fináléban a társulat tagjai a
színpadon köszöntötték születésnapja alkalmából
a színház díváját, Kállay Borit, akit a közönség is
állva ünnepelt. Azt hiszem mindannyian jó érzéssel
mentünk haza, hiszen a kikapcsolódás már nagyon
kellett ennyi tiltás és szigorítás után. És kinek mondok köszönetet megint? Természetesen Kálmán Józsinak, aki ismét segítette szervezetünket azzal,
hogy térítésmentesen fuvarozott bennünket.
HM
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szép a kerted? Mutasd meg és nyerj!
Hodos község önkormányzata ez évben is meghirdeti a környezetszépítő versenyt, a

MUTASD A KERTED!

című pályázatot, amelyben ha velünk tartasz, nem csupán nyerhetsz,
hanem a saját kerteddel is büszkélkedhetsz majd.
A pályázat célja, hogy megmutassuk, milyen szépek községünk kertjei és milyen sokan tesznek azért, hogy saját
környezetük szebb és vonzóbb legyen.
pályázati kategória:

1. kategória: konyhakert
2. kategória: díszkert

A benevezés feltételei: engedélyezi magántulajdona fényképezését és közzétételét.
A jelentkezés elektronikusan is benyújtható a raczsabinads@hotmail.com,
illetve a következő telefonszámon: 0918 426 653.
A jelentkezésben a következő adatok szükségesek: név, házszám, telefonszám és melyik kategóriába adja be pályázatát.
A zsűri júniustól július végéig megtekinti a kerteket, felvételeket készítenek, majd a pályaműveket elbírálás alá vetik,
kiválasztva a legszebb konyha-, illetve díszkerteket. Nemcsak a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek beküldői kapnak értékes ajándékokat, de a közönség kedvencei is elismerésben részesülnek, ugyanis a kertekről készült
fényképek megtekinthetőek lesznek a község honlapján, ahol majd a legtöbb lájkot kapó kerttulajdonos is külön díjban részesül.A pályázat résztvevői elektronikusan, vagy telefonon értesítve lesznek a díjátadásról, illetve Nemeshodos
honlapján is megjelenik az információ.
Az eredmény kihirdetése és a díjátadás ünnepélyes keretek között fog zajlani,
2022. augusztus 13-án a Nemeshodosi Nagy Lakomán.

Rozkvitnuté Vydrany

Máš peknú záhradu? ukáž to aj ostatným a vyhraj!
samospráva obce vydrany aj v roku 2022 vyhlasuje súťaž o okrášlovanie prostredia pod názvom projektu

Ukáž nám svoju záhradu
ak sa ktorej zúčastníš, môžeš nielen vyhrať, ale aj môžeš sa popýšiť so svojou záhradkou.
Cieľom projektu je, aby sme ukázali aké krásne záhradky má naša obec, a že veľa spoluobčanov sa snaží, aby svoje
okolie mali čo najkrajšie a príťažlivé.
súťažná kategória:
1. kategória: kuchynská záhrada
2. kategória: okrasná záhrada
Podmienky prihlásenia do súťaže: súťažiaci povoľuje vyhotovenie fotografických záberov svojho súkromného majetku
a dáva súhlas na ich uverejňovanie. Prihlasovať sa môžu uchádzači elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese:
raczsabinads@hotmail.com, alebo na telefónnom čísle 0918 426 653. do prihlášky je potrebné zadať nasledujúce
údaje: meno, číslo domu, telefónne číslo, a názov kategórie o ktoré sa uchádza. od júna do konca júla budú členovia
poroty navštevovať záhrady, zhotovovať fotky, a vyhodnocovať súťažné práce s výberom najkrajšej kuchynskej resp.
okrasnej záhrady. Hodnotné darčeky získajú nielen súťažiaci, ktorých súťažiacu prácu vyhodnotí porota za najlepšiu,
ale ocenení budú aj tí, ktorých súťažiacu prácu hodnotí publikum ako najlepšie s najvyšším počtom lajkov, keďže fotografie záhrad budú dostupné aj na facebook stránke obci.
Účastníci súťaže o odovzdaní cien budú informovaní elektronicky alebo telefonicky, resp. budú výsledky uvedené aj
na stránke obci Vydrany.
vyhlásenie výsledku a odovzdanie cien sa uskutoční slávnostne na podujatí vydranskej hostine 13. augusta 2022.

május
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roMA NApot tArtottAk NAgyAboNybAN
ismerj meg! Fogadj el! címmel hirdettek rajzversenyt a kicsiknek Nagyabonyban. A szervezők az óvodás és
alapiskolás gyermekek műveit várták.
A témakör a roma kultúra megélése
volt. A beérkezett alkotásokból végül
egy vidám kiállítást rendeztek a községben.
Bölcs Andrea és Besnyei Júlia egy nemzeti projekt keretein belül, roma származású családokkal foglalkozik Nagyabony községében. „Mostanra sikerült
nagyon jó, közvetlen kapcsolatot kiépítenünk velük. A látogatásaink során
már szinte családtagként kezelnek bennünket. Belefolyunk a mindennapjaikba, a problémáikba. Épp ezért, elkezdünk azon gondolkodni, mit
tudnánk még adni e közösségnek, s
hogyan tudnánk megteremteni a gyermekeknek a lehetőséget, hogy megmutathassák tehetségüket” – fejtette
ki Andrea és Júlia, hogyan született a
rajzverseny ötlete.
Mivel a verseny témaköre a roma
kultúra volt, így annak szervezői a
nagyabonyi ovisoknak és iskolásoknak
előzetesen tartottak egy kis bemutatót.
A gyerekek megismerkedtek a hagyományos roma ételekkel, a roma himnusszal, zászlóval és a romák szimbólumaival. „Úgy gondoljuk, időben el

A segítség
ereje

Községünk polgármestere, balódi
László ismét a keleti végekre utazott,
hogy adományokat vigyen az ott élő
nehézsorsú, szociálisan hátrányos
helyzetű lakosok számára. Az utóbbi
hetekben rengeteg olyan ruhanemű
gyűlt össze, melyek mások számára
hasznosak lehetnek, ezeket szállította
el közégünk vezetője Tornaljára, pontosabban a város egyik külvárosába a
rászorulóknak.
(–)

Archív felvétel

kell kezdeni toleranciára nevelni őket.
Arra, hogy a különbözőségeinktől függetlenül szerethetjük és elfogadhatjuk
egymást” – húzták alá.
A versenynek további célja is volt,
mégpedig, hogy összehozza a gyerkőcöket és a szülőket. A kiállításból egy
úgynevezett „roma nap” kerekedett,
így a rajzok nézegetése mellett kedves
kis program is várta a nagyabonyi kultúrházba érkezőket. Cseh Tamás brácsás
és zenekara (Cseh Sándor, Ravasz Jenő)
húzta a talpalávalót, Nagy Noémi pedig
a roma himnuszt énekelte el magyar
és roma nyelven egyaránt. A nemzet
tánclépéseit oláh Attila és Marsal Rigó
Edit néptáncosok hozták el, végezetül

pedig a nagymagyari iskola egyik aprósága, Veronika Sýkorová perdült táncra
a közönség előtt.
A vidám hangulatú kultúrműsort
követően átadták a mesterművekért
járó díjakat. Több támogatóra is lelt a
kezdeményezés, így az ügyeskezű lurkók
sok szép ajándékkal gazdagodtak.
A rendezvényen a közönség soraiban
vendégként vettek részt a hodosi kisiskolások, akik így szintén közelebb
kerültek a roma kultúrához, némi
betekintést nyerhettek a mindennapjaikba és a szokásaikba. A gyerekek
számára mindenképpen hasznos volt
a Nagyabonyban tett látogatás.
SzC/Paraméter alapján -as-

Archív felvétel
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ö N k o r M á N y z At

obecNé zAstupiteľstvo

Az önkormányzat 2022. 05. 23-án megtartott
41. ülésének programja

program 41. zasadnutia ocz, konaného dňa
23. 05. 2022

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Javaslat a költségvetés módosítására 02/2022 – Hodosi
Alapiskola óvodával
Javaslat Hodos község költségvetésének módosítására
Az 1/2022-es általános érvényű rendelet javaslata –
a Hodos községben lévő kis szennyezőforrások üzemeltetői által okozott levegőszennyezés díjáról
Üzemeltetési engedély iránti kérelem – Hodosi óvoda
Kérelem az iskolai klub nyári szünet alatti üzemeltetésére – Hodosi Alapiskola óvodával és Magyar nyelvű
Alapiskola
Szándéknyilatkozat – községi ingatlan cseréje Bahorecz
dávid mérnök úrral
Kérvény Riedl Enikő – elővásárlási jogról való lemondás
– a községgel társtulajdonban lévő tulajdonrészekről
Számlák jóváhagyása
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2022

otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení ocZ
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 02/2022 – ZŠ s MŠ Vydrany
6. Návrh 1.úpravy rozpočtu obce Vydrany
7. Návrh VZN 1/2022 – o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
na území obce Vydrany
8. Žiadosť o schválenie prevádzky – Materská škola Vydrany
9. Žiadosť o povolenie fungovania ŠKd počas letných
prázdnin – ZŠ s MŠ, ZŠ s VJM
10. Zámer obce – na zámenu nehnuteľnosti medzi obcou
Vydrany a Ing. dávidom Bahoreczom, bytom 930 16
Vydrany 478
11. Návrh na vzdanie sa predkupného práva vo vzťahu k
pozemkom v podielovom spoluvlastníctve obce Vydrany a o.i. pani Enikő Riedl – ponuka pani Riedl
12. odsúhlasenie faktúr
13. Správa predsedov komisií a poslancov ocZ delegovaných do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, a do Rady
školy pri ZŠ s VJM Vydrany
14. Správa starostu obce
15. Iné aktuálne otázky – diskusia
16. Záver

g y ű j t j ü k kö z s é g ü N k e M L é k e i t!
Amennyiben önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!
• ANyAköNyvi Hírek • správy z MAtriky •
apríl 2022. április
HázAsságot kötöttek • uzAvreLi MANŽeLstvo:
• kovács zsolt (Vydrany / Hodos) & Fekete Andrea (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
eLHuNytAk • rozLÚČiLi sMe sA:
• póda Mária, született/rodená Feketeová (85)
• csomor katalin (66)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Interjú

május
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Hodosi MArAdtAM 104.
riedl (tászli) petra 10 évvel ezelőtt a
férjével dunaszerdahelyre költözött,
ahol azóta is él. egy két és fél éves
kisfiú boldog anyukája.

Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
Nagyon sokat fejlődött a falu, lakhatási
lehetőségekben óriásit ugrott és du-

Nem igazán tudok ehhez hozzászólni,
mert nem érzékelem. Esetleg annyit,
hogy tele lett a falu fiatalokkal, ami
csak pozitív hatással lehet rá.
visszahúz a szíved a faluba? esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?
Mivel napi szinten megfordulok Hodosban, nem érzem annyira hiányát,
de azt sem tartom kizártnak, hogy
majd egyszer visszaköltözzek. Hodos
nagyon jó kis falu és közel van dunaszerdahelyhez. Ha kis nyugalomra vágyom, azt Hodosban még mindig
megtalálom.

Milyen gyakran látogatsz haza?
Szinte minden nap kilátogatok Hodosba a szüleimhez, a testvéremhez, az
unokatestvérekhez, a keresztanyámhoz,
vagy akár a barátaimhoz. Amikor csak
az időm engedi, megyek.
A faluban zajló rendezvényekre kijársz?
A Lakomán már két alkalommal jártam és nagyon tetszett! Sajnos többször
nem volt rá lehetőségem, mert vagy
nem voltunk otthon, vagy még pici
volt a fiam. A Lakoma azóta kinőtte
magát, nagyon ismerté vált, jobbnál
jobb koncertek és egész napi műsorok
vannak, híre ment a rendezvénynek és
talán idén már sikerül újra eljutnom.
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Riedl (Tászli) Petra

naszerdahely már nincs nagy távolságra.
Egyre csak szépül a falu, gondolok itt
a felújított kultúrházra, a temetőre,
vagy akár a csatornahálózat megépítésére. Évről-évre egyre több a program
nemcsak a felnőttek, de a legkisebbek
részére is. Remélhetőleg hamarosan mi
is a fiammal minél több rendezvényen
vehetünk részt.
Mit szólsz az újonnan beköltözöttekhez, ahhoz hogy bérlakásokkal
bővült a szülőfalud?

Ha tíz éve, lett volna olyan lehetőség
háztelkeket vásárolni, akkor is elmentél volna vagy itthon maradsz?
Nem azért költöztem el, mert nem volt
lehetőségem háztelket vásárolni, egyszerűen így jött ki a lépés. de ha úgy
alakul, biztosan a maradást választom.
A rovat címe „Hodosi maradtam”.
egyetértesz ezzel?
Mivel szinte minden nap megfordulok
a faluban, még mindig hodosinak
érzem magam.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

susa éva és kő András
Megkésett végtisztesség
Nagy Imre és mártírtártársai kihantolása és azonosítása
„darázsfészekbe” nyúltak az igazságügyi szakemberek, amikor 1989 ébredező tavaszán
a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában elkezdték a feltárási munkákat.
A parcella története szorosan összefonódik az 1958-ban kivégzett Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai – Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József és Losonczy Géza
– nevével. Az ő kegyeleti-régészeti kihantolásuk és igazságügyi személyazonosításuk
tette lehetővé a későbbiekben több száz, addig jeltelen sírba temetett áldozat földi maradványainak napvilágra kerülését-a Kádár rendszer felbomlásának jelképértékű mozzanataként. A könyv az 1989 óta fiókokban porosodó, a közvélemény számára
mindeddig ismeretlen szakértői jegyzőkönyvek alapján mutatja be napról-napra, óráról-órára, hogy mi és hogyan történt 1989. március 29. és június 16. között a 301-es parcellából exhumált mártírok hamvaival.
Az eseményeket abban az időben is figyelemmel kísérte a média; a híradásokból idézve jobban kiviláglik a végnapjait élő, politikai rendszer, amely leleplezi önmagát, és árulkodik a törvénytelenségekről, a jogtalanságokról. Egy korszak zárult le Nagy
Imre és mártírtársai nagyszabású újratemetésével, „a megkésett végtisztességgel”.
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segítüNk A gyűjtőudvAroN
Ha kisebb átépítésre kerül sor a házukban, illetve kevesebb építkezési
törmelék halmozódik fel a háznál,
amire felesleges lenne konténert rendelni, már nem kell messzire vinni.
A helyi önkormányzat lehetőséget
nyújt a lakosoknak, hogy a szóban
forgó hulladékot leadják a községben.
Hogy megszabaduljon az építkezési törmeléktől, nem kell mást tennie, csak kivinnie a Nagy úton a sorompó után bal
oldalon található volt szövetkezeti épületekhez, ahol átveszik önöktől. Annyi
kikötés van, hogy a cserepet a téglával,
illetve a betont, a csempével és térkővel
külön kell választani. A tégla és a cserép
ledarálásából származó másodlagos
nyersanyaggal általában a Nagy út tavaszi javítási munkálatait, kátyúzását végzi
az önkormányzat. A betondarálékkal
aszfaltutakat javítanak. A szolgáltatás a
hodosiak számára ingyenes, ezzel szeretnénk segíteni a lakosokat. Ha kihasználná a segítségét, kérjük, csak a fent
leírt építkezési hulladékot szállítsa a telepre. Ne legyen a törmelék között cementes zsák, vagy műanyag kanna!
Ezen kívül zöldhulladékot is leadhatnak, természetesen előzetes egyeztetés
után.

A telep kedden és csütörtökön
12.00 és 17.00 között, illetve szombaton 9.00 és 16.00 óra között tart
nyitva.
A szállítást előzetes egyeztetés alapján
ezeken a napokon és a megadott időpontokban lehet végrehajtani. Az egyeztetéshez hívják a következő telefonszámot: 0903 276 127 (Egri Sándor –
a fotón).

zberNý dvor otvoreNý
pokiaľ ste zrealizovali menšie stavebné
úpravy v dome, resp. sa nahromadilo
menšie množstvo stavebného odpadu
okolo domu, kvôli čomu by bolo zbytočné objednávať kontajner, už nemusíte chodiť ďaleko. Miestne zastupiteľstvo poskytuje občanom možnosť
spomínaný odpad odovzdať v obci.
Aby ste sa zbavili stavebného odpadu stačí,
keď ho vyveziete na Veľkú cestu, k budovám bývalého družstva po ľavej strane za
rampami, kde od vás odpad prevezmú.
Stanovená je len podmienka, že škridľa
spolu s tehľou, a beton s kachličkami a

dlažobným kameňom musí byť oddelený.
druhotná surovina zo zomletej škridle a
tehly slúži väčšinou samospráve pri jarnej
úprave výtlkov na Veľkej ceste. Zošrotovaný betón slúži na opravu asfaltových
ciest. Služba je pre obyvateľov Vydran bezplatná, čím by sme im radi pomohli. Pokiaľ by ste chceli túto pomoc samosprávy
využiť, žiadame vás, aby ste na skládku odvážali len spomenutý odpad. Medzi odpadovým materiálom nesmú byť
cementové vrecia, alebo plastové vedrá!
obyvatelia môžu odovzdať tiež zelený
odpad, samozrejme po predchádzajúcej
dohode.

A hulladékszállítók mostantól csak a
házak előtt álló kukákat ürítik ki és
minden kuka mellett maximum egy
zsák szemét lehet. de ez sem lehet
akármilyen zsák: az erre a célra készített zsákokat 5 euró fejében lehet
megvásárolni a községi hivatalban.
ám, ha az ember okosan gazdálkodik, sosem lesz szüksége erre a megoldásra!!
skládka je otvorená v utorok a vo
štvrtok medzi 12,00 a 17,00, ako aj v
sobotu medzi 9,00 a 16,00 hod.
Vyvezenie stavebného odpadu je
možné realizovať v uvedených dňoch a
časoch po predchádzajúcej dohode.
Na dohodnutie termínu volajte:
0903 276 127 (Sándor Egri – hore na
obrázku).
pri zbere a odvoze odpadu sa budú
vyprázdňovať už len smetné nádoby
stojacie pred bránami domov, a pri
každej môže byť pristavené najviac
jedno vrece odpadu. Avšak ani toto
vrece nemôže byť akékoľvek, vrecia
určené na tento účel je možné zakúpiť
na obecnom úrade, kus za 5 eur. keď
však ľudia hospodária rozumne, nebudú odkázaný na toto rešenie.

május
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budApesteN LógtAk A LáNyok
budapesten jártak a hodosi AyFly Family tagjai április végén. sáfrány
emese, légtornász-bajnok és az Aleskaaeriel & Art center vezetőjéhez a hodosi „sportklub” tagjai egy workshopra
érkeztek, amelyen számos új technikával, tornagyakorlattal ismerkedhettek
meg.
Egy színes, egész napos tornával összekötött kiránduláson vett részt a csapat,
kicsik és nagyon egyaránt. Míg néhányan
Sáfrány Emese workshopján vettek részt
– összesen 13 fő –, addig a kísérők
szabad programban részesültek. „Különböző tornagyakorlatokat végeztünk,
mint például a Body Tone techniká-t,
ami a nyújtás és a hajlékonyság kulcsa,
a Silk-et, ahol az ayfly-hoz hasonló selyemkendőn tornagyakorlatokat végeztünk,
illetve kipróbálhattunk különböző trükkös és látványos gyakorlatokat olyan vegyes eszközökkel mint például a kocka,
a légtorna-háló és a billegő karika” –
meséli balódi Niki a csoport vezetője,
aki szoros barátságot ápol a magyarországi
stúdió vezetőjével. A workshop befejezése
után a csapat egy közös városnézéssel és
vacsorával zárta a napot.
Egy héttel a workshop után, május 7én újra Budapestre vezetett a csapat útja,
ahol Sáfrány Emese első általa rendezett
versenye került megrendezésre, melyen
28 koreográfiát tekintett meg és díjazott
a zűri. Négy korcsoportban (gyerek, junior, felnőtt, senior) lehetett jelentkezni,
illetve két szinten (hobbi és profi). „Egy
minimum három perces bemutatót kel-

lett előadni és maximum 30 másodpercig érinthette a versenyző lába a talajt a
gyakorlatok végzése közben. Mi három
koreográfiával indultunk, mégpedig a
senior, a junior és a páros kategóriákban”
– mondja Niki. Junior kategóriában Androvics Anna a Legjobb légtorna gyakorlatsor díját nyerte, Wiedermann ka-

talin a Legkülönlegesebb senior előadó
lett, míg Lőrincz bíborka és simon
gréta páros produkcióját a szoros állás
miatt vigaszdíjjal jutalmazták.
Szívből gratulálunk a lányok sikerének
és bízunk benne, hogy hamarosan ismét
hallunk majd róluk.
(ay)
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vydrANČANiA MAjstrAMi uŽ siedMy rAz
stalo sa to po siedmy raz, čo sa naši
muži stali víťazmi národnej extraligy.
vo finále odohratom 29. apríla v domácom prostredí, zvíťazili v oboch
zápasoch nad mužstvom z Nižnej.
Najsilnejšej zostave Samuel Novota,
Zoltán Lelkeš a Peter Šereda stačila vo
Vydranoch hodina na vyradenie súpera,
ktorého hladko zdolali už aj mimo domovskej hracej plochy a finále ligy vyhrali s celkovým skóre 2:0. „Nemali
sme dôvod byť nervózni. Počítali sme s
tým, že víťazstvo v prvých dvoch individuálnych hrách nás vzpruží. Začali
sme dobre a zbytok už išiel hladko. Pokiaľ hráme v najsilnekšej zostave, neexistuje mužstvo na Slovensku, ktoré by
nás zdolalo” – vyjadril sa vydranský
predseda klubu Jozef Kmeť.
Týmto siedmym národným zlatom sú
vydrančania spolu s tímom Sporiteľne
ŠKST (tiež sedem zlatých) na prvom
mieste, čo do počtu medailí. Rozdiel

Foto: Ildikó Keszi

medzi klubmi spočíva len v tom, že
vydrančania môžu na budúci rok získať
svoje ôsme zlato, kým bratislavský tím
už nie, pretože v 90-tych rokoch bol
zrušený. Naši stolní tenisti sa už tak či
tak zapísali do historických análov a na
budúci rok, to môžu ešte viac vylepšiť.
držme im palce.

Hodosi FocitAvAsz
A
b
A
j
N
o
k
s
á
g
á
L
L
á
s
A

1. Nádszeg
2. Šoporňa
3. Nagyabony
4. Kismácséd
5. Jányok
6. Egyházkarcsa
7. Hidaskürt
8. Zvončín
9. Nyárasd
10. Jóka
11. Lég
12. Csenke
13. Pozsonyeperjes
14. Hodos
15. Brodské
16. Illésháza
17. FK Nagymagyar

28
28
27
27
27
27
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27

20
20
16
14
14
14
13
13
14
13
11
10
8
7
4
5
3

4
3
5
5
5
4
7
6
3
3
2
4
6
2
6
0
1

4
5
6
8
8
9
8
9
11
11
14
13
13
18
17
22
23

80:17
67:26
66:32
67:34
48:31
57:41
48:38
64:37
70:46
91:38
46:43
49:51
34:68
34:67
47:113
22:104
29:133

64
63
53
47
47
46
46
45
45
42
35
34
30
23
18
15
10

Ďalšou radostnou správou je, že družstvo žien vyhralo I. ligu a tak sa v ďalšej
sezóne budú uchádzať o umiestnenia v
extra lige. Vydrany napredujú ako stolnotenisová veľmoc, čakajú ich hviezdne
úspechy.
(skv)

eredMéNyek:
25. forduló:
Hodos–Nyárasd 2:8 (1:4), g.: okoro (27.,
52.), ill. Nyikulin (6.), Labuda (8., 23.,
78.), Kobeza (41., 75.), Méri (55. –
öngól), Kovács (59.).
26. forduló:
zvončín–Hodos 1:0 (0:0), g.: Jurovatý (88.).
27. forduló:
Hodos–Šoporňa 1:4 (0:3), g.: okoro
(84.), ill. Ferenc (4, – 11-esből), Haberland (5.), Jánošík (7.), Pavlovič (64.).
28. forduló:
Nádszeg–Hodos 3:0 – játék nélkül.
(A csapat nem utazott ki)
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