N e m e s h o d o s i N Ag y L A ko m A

A hat nem bűvös szám, nem is annyira
különleges, ám nekünk, hodosiaknak
minden bizonnyal mond valamit.
Legalábbis idén, és főleg akkor, ha
hozzátesszük, hogy Nemeshodosi
Nagy Lakoma.
Bizony, ebben az évben már hatodszor
került sor erre a nívós akcióra, mely nem
csak a falusiakat húzza ki a helyi futballpályára, de a környékbelieket is. Ahogy
tavaly, idén is a Klikk Out Events szervezőiroda, élén Gocoň Péterrel, illetve
Mundi Józseﬀel szervezi az akciót. A
község mint társrendező kapcsolódik be
az előkészületi munkába.
Augusztus 12-én, a Lakomát megelőző estén a legendás Omega zenekar
lép majd színpadra, amire belépőjegyet
kell váltani. Ennek ára elővételben 18

euró, ám a hodosi állandó lakhellyel rendelkezők számára mindössze 10 euróba
kóstál. De hát ez még mindig csak előjáték. Másnapra, tehát a Nemeshodosi
Nagy Lakoma napjára szombaton
három eurót kell perkálnia annak, akinek nem Hodosban van a lakhelye és kíváncsi a programokra. A helyieknek
természetesen erre a napra ingyenes a
bejárás.
Idén is lesz étel és ital, mi szemnek s
szájnak ingere, érdekes programok és
versenyek, melyekbe bárki bekapcsolódhat. A község részéről a az előkészületeket Fitos Marika felügyeli, aki azért is
felel, hogy a többieknek is gördülékenyen menjen a munka. Nála lehet például jelentkezni a főzőversenyre. Hodosi
Csaba képviselő a felelős a sportpálya
előkészítéséért, illetve a kispályás foci-

torna zavartalan lebonyolításáért. Posztós Mónika képviselő-asszony a fontos
vendégek étkeztetéséért felel, neki köszönhetik meg a testvérfalvakból érkezett vendégek az abrakot. Kázmér
Zolinak is van ám dolga, méghozzá a
terep elrendezése és az udvarok építésénél
való bábáskodás. Szabó Ferenc képviselő
a helyi önkéntes tűzoltók elnökeként a
tűzvédelemért felelős. Reméljük, nem lesz
szükség a szakértelmükre. Berecz Ingrid
és Hodosi Károly alpolgármester a vendégfalvakból érkezett utazók fogadását
kapta feladatul, illetve azt, hogy ők semmiben ne szenvedjenek hiányt az itt tartózkodásuk alatt.
Így hát lassan összeáll a kép és indulhat a banzáj. A részletes programot és további tudnivalókat lapunk
6. és 7. oldalán találnak.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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ÚJ igAZgAtóJA VAN A duNAsZeRdAheLyi kóRháZNAk
A vOLT IGAZGATóNAK FOGALMA SEM vOLT RóLA, HOGy LEváLTJáK
Július 4-én, hétfőn változás
történt a dunaszerdahelyi
kórház élén, Róbert mamrillát Zita Ženišová váltotta
az igazgatói poszton.
„Köszönetet szeretnék mondani Róbert Mamrillának az
eddig elvégzett munkájáért.
Mivel a dunaszerdahelyi kórház kulcsfontosságú intézmény a Svet zdravia
kórházhálózatában, NyugatSzlovákiában, úgy döntöttünk, hogy meg- erősítjük a
vezetést Zita Ženišová személyével, aki igazgatóként sikeresen közreműködött a
nagymihályi kórház átalakításában is. Biztos vagyok
benne, hogy a dunaszerdahelyi kórházat újabb minőségi
szintre emeli majd” –
mondta Ľuboš Lopatka, a
Svet zdravia kórházlánc vezérigazgatója.
Zita Ženišová a pozsonyi
Szlovák Műszaki Egyetemen

végzett, menedzseri tanulmányait a pozsonyi City University-n és a e Open
University Bussiness School
intézményeiben végezte. Tapasztalatokkal rendelkezik a
pénzügyi irányítás és a közigazgatás területén.
Részt vett a pöstyéni kórház szerkezeti átalakításában
is. Az ő igazgatósága alatt
pedig a nagymihályi kórházát, amely a Svet zdravia hálozat legnagyobb kórháza, Az
év kórházává választották.
2016 januárjától egészen
eddig a Svet zdravia kórházhálózat menedzseri konzultáns posztját töltötte be.
Párkányból származik, férjezett és egy felnőtt fia van.
„Azt szeretném, hogy a dunaszerdahelyi kórház teljes értékű tagja legyen a Svet
zdravia hálozatnak. Ennek a
kórháznak meg van az esélye
arra, hogy közös együttműködésel egy modern egészség-

ügyi intézményé váljon, s
igyekszünk a lehető legmegfelelőbb feltételekt biztosítani
alkalmazottaink számára is” –
jelentette ki Zita Ženišová, a
dunaszerdahelyi kórház új
igazgatója.
A volt igazgatónak fogalma
sem volt róla, hogy leváltják.
Róbert Mamrillával a Para-

méter riportere egy héttel
ezen cikk megjelenése előtt
készített interjút a kórház
élén végzett munkájáról és
terveiről, amely tény azt bizonyítja, a riportalanynak fogalma sem volt róla, hogy
leváltják.
Forrás: www.parameter.sk
2016. július 4.

N oVá R i A d i t e ľ k A N e m o c N i c e V d u N A J s k e J s t R e d e
V pondelok 4. júla nastala zmena na
poste riaditeľa nemocnice svet zdravia
dunajská streda. Róberta mamrillu v
tejto funkcii vystriedala Zita Ženišová,
ktorá do konca minulého roka úspešne
viedla michalovskú nemocnicu.
„Rád by som poďakoval Róbertovi Mamrillovi za prácu vykonanú v úvodnej
fáze po prevzatí nemocnice našou sieťou. Keďže dunajskostredská nemocnica
patrí medzi naše kľúčové na západnom
Slovensku, rozhodli sme posilniť jej vedenie o riaditeľku, ktorá sa výborne
osvedčila pri transformácii podobne veľkej nemocnice v Michalovciach. Som
presvedčený, že Zita Ženišová za pomoci
celého tímu dokáže posunúť túto nemocnicu na novú kvalitatívnu úroveň,“
zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Zita Ženišová vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave;
manažérske štúdium absolvovala na City
Univerzity Bratislava a na britskej e
Open University Business School. Má
dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného riadenia spoločností v privátnej a
vo verejnej správe. Podieľala sa na reštrukturalizáciách spoločností, na finančných reštrukturalizáciách, implementáciách rozsiahlych organizačných
zmien v spoločnostiach a bola tím lídrom pri zavádzaní nových IT systémov
a systémov riadenia. Počas dvaapolročného pôsobenia na poste riaditeľky nemocnice Svet zdravia Michalovce bola
okrem zavádzania významných zmien v
riadení aj aktívnou súčasťou príprav a
rozbehu výstavby nemocnice novej generácie. Michalovská nemocnica je najväčšia v sieti Svet zdravia a súčasne je

aktuálnym držiteľom interného ocenenia Nemocnica roka. Od januára 2016
Zita Ženišová pôsobila vo Svete zdravia
ako manažérska konzultantka. Pochádza
zo Štúrova, je vydatá a má jedného dospelého syna.
„Chcem, aby sa dunajskostredská nemocnica plnohodnotne začlenila do
siete Svet zdravia. Táto nemocnica má
všetky predpoklady, aby sa vďaka spoločnému úsiliu stala moderným pracoviskom poskytujúcim špičkovú zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ako aj
dobré pracovné podmienky pre zamestnancov,“ doplnila Žita Ženišová, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Dunajská
Streda.
Zdroj: www. svetzdravia.com
4. júla 2016

Hodos, a mi falunk
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toVábbi muNkáLAtok A spoRtpáLyáN
A helyi sportpálya nem csak a labdarúgóinkat és a szurkolóinkat hivatott
szolgálni, hiszen különböző rendezvé- nyeknek is helyszínt ad. Itt
kerül sor a gyermeknapra, a húsvétváróra, de községünk legnagyobb
rendezvényére, a Nemeshodosi Nagy
Lakomára is.
Ezáltal egyre többen látogatnak el
a községbe, és hát többen dicsérik is,
ahogy épül és szépül a környezet, hiszen kevés ilyen sporttér van a járásunkban. A júniusi és a júliusi

hónapokban tovább épült a pálya
körüli palánk, valamint a kultúrház
és a sportolásra szánt tér összekapcsolása egy atipikus lépcsőrendszerrel. A múlt hónapban hivatalosan
átadott tűzoltószertár mögött pedig
egy díszkert került kialakításra, így
az építkezés és a munkálatok nyomai
már teljesen eltűntek. Mindezek a
tevé- kenységek az emberek számára
a kényelmet hivatottak elősegíteni,
illetve esztétikai szempontból sem
utolsóak.

ĎALšie pRáce
V š p o RtoVo m
AReáLi
Miestne športové ihrisko nie je určené slúžiť
iba futbalistom a ich fanúšikom, ale dáva priestor aj rozličným iným podujatiam. Tu sa odohrávajú oslavy Dňa detí, „Hodina očakávania
veľkej noci“, ale aj „vydranská veľká Hostina“.
Kvôli týmto dôvodom prichádza do našej
obce čoraz viac návštevníkov, a viacerí aj pochvália to ako areál rastie a prostredie v ňom
sa zároveň stáva krajším, lebo v našom okrese
je málo takýchto športovísk. v mesiacoch jún
a júl sa naďalej budoval plot okolo ihriska,
a rovnako aj atypické, schodišťové spojenie
medzi kultúrnym domom a priestranstvom,
určenom na športovanie. Za požiarnou zbrojnicou, ktorá bola oficiálne odovzdaná do užívania v minulom mesiaci, vznikla okrasná
záhrada – tým pádom úplne zanikli všetky
stopy po predchádzajúcich stavebných a s nimi
súvisiacich prácach.
všetko toto sa darí za pomoci skúsených
a obetavých ľudí, ktorí esteticky budujú našu
obec.

FéRRe sZekéR, gyöN A kocsi
(Fiat 500)
dédapáink idejibe még
nagy csudának számított,
mikor olyan szekér gyött a
faluba, amit egy ló se húzott. ámúdoztak, csudákoztak, hogyan szalad ez a
masina ló nékű.
Kikérdeztík a sofőrt, mégis
mitű megy? Aszondotta az
uraság, hogy ennek nem elejibe köll fogni a lovat, hanem
ebbe benne vannak. De nem
is egy vagy kettő, hanem
mindgyá húsz. Persze az öregek se akkor pottyantak ki a
tojásbú, nem is akarták elhinni, amit a városi uraság állított, de ráhatták.
Eccer csak arra kapták föl a
fejüköt, hogy az uraság bedörrintette a furcsa szekeret,
nos nekiiramodik vele Szerdehely felé, de nem jutott el

a kanyarig se. Alíg ment pár
métert, ollyan füst gyött elő
belőle, meg olyan csimbumm, mintha az ég szakatt
vóna le. Jóska bá oda is kiátotta neki: Mivan fiam, szítfutott a ménes? No erre
osztán mindenki szakatt a nevetístű, az uraság meg gyalog
ment Szerdehelyre.
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Azóta má sokszor pördűt
meg a fődgolyóbis, megváltozott a világ. Má az öregek se
csudákoznak a ló nélküli szekereken. Mink is kaptunk
egyet, egy gyönyörűsíges kis
vasszekeret a Bucsuháziéktú,
azzal a föltítellel, hogy továbbaggyuk annak, akire rávigyorog a szerencse. Azok

A Lakoma tombolájának fődíja egy Fiat 500-as gépkocsi

között fogjuk kisorsúni,
akik nem röstellnek tombolát
venni a Lakomán.
Ez a csodaszekér egyenest
Itáliábú szármozik. Arrafelé
igen értik a cicomát, ez láccik
is a kocsin. Olyan elegáns,
hogy a grófkisasszony is elmehetne vele a saját bérmákozásáro. Kívű-belű csupa
pompa. Biz' isten, ha én
nyerním meg, csak vasárnop
merník még csak ránízni is.
De nemcsak, hogy szíp,
gyors is, mint a huszárparipa.
állíttólag százötvennel is elmegy, amit elkípzelni nem
tudok, olyan gyors. Hetven
paripa lakik benne, de hogyan, azt ne kérdezzík, ez má
nekem magos.
No, de ölíg az hozzá, hogy
ezt a csodálatos vasszekeret
fogjuk kisorsúni a tombolán.
És lesz egy valaki, aki a mulatság után ezzel térülhet
haza. Sok szerencsét mindenkinek!
(up)
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LetNá dRuŽiNA

N yá R i N A p kö Z i A s u L i b A N
Július elsejétől 15-ig napközis fogalakozás működött a helyi alapiskolában, amire a
magyar és a szlovák suli tanulói egyaránt jelentkezhettek. Főleg olyan gyerekeket
foglalkoztattak a tanító nénik, akiknél mindkét szülő dolgozott, hogy ezzel is levegyék némileg a terhet a vállukról. valamivel több mint 20 gyerek gyűlt így össze.
Reggel fél nyolctól délután fél négyig Májovská Bea és Nagy Erika tanító nénik
várták a napköziseket, akikkel a két hét alatt játszottak, kézműveskedtek, ügyességi
és fejlesztő játékokkal múlathatták az időt, illetve ha jobb volt az időjárás, az udvaron a felfújható medencében fürödtek. A finomságokról a takarító nénik gondoskodtak, akik néha palacsintával, gofrival, vagy éppen hot-doggal lepték meg a
napköziseket.
Az idén harmadik alkalommal megvalósult nyári foglalkozáshoz nagyban hozzájárult, hogy Kálmán Katalin felajánlotta fél éves képviselői juttatását, illetve a papírgyűjtésből befolyó összeget is erre fordították az iskolák.

AusZtRiAi
kiRáNduLás
A tanév nem érhet véget az
immár hagyományos kirándulás nélkül az ausztriai
Family Parkba. A magyar
és a szlovák alapiskola diákjai szüleikkel együtt június 20-án reggel borongós, esős időben szálltak
buszra, hogy meglátogassák a határon túli élményparkot. Az időjárás miatt
szerencséjükre kevés idegen tartózkodott a parkban, így a hodosi diákoknak nem kellett sorban állniuk a hintákhoz, szórakoztató játékokhoz. Mint
mindig, idén is nagy élmény volt a sulisok számára a kirándulás, melyre
számukra a belépőket az iskola állta.

VýLet
do RAkÚskA
Školský rok sa ešte neskončil, ale už sa uskutočnil tradičný výlet do rakúskeho „Family
Parku“. Žiaci slovenskej a maďarskej základnej školy v sprievode svojich rodičov 20. júna
ráno v zamračenom, daždivom počasí nastu-

2016

Od prvého do 15. júla fungoval v družine
miestnej školy celodenný program – prihlásiť sa mohli žiaci tak z maďarskej, ako
aj slovenskej školy. Panie učiteľky sa tu
v prvom rade venovali takým deťom,
ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní,
aby im takýmto spôsobom sňali aspoň
časť záťaže z pliec. Takto sa tu zišlo spolu
viac ako 20 detí.
Učiteľky Bea Májovská a Erika Nagy
čakali družinárov od pol ôsmej rána do
pol štvrtej popoludní a hrali sa s nimi
počas dvoch týždňov: venovali sa ručným
prácam, hrám zameraným na šikovnosť
a rozvoju osobnosti, respektíve – ak bolo
lepšie počasie, kúpali sa na školskom
dvore v nafukovacom bazéne. O dobroty
sa starali tety upratovačky, ktoré vstúpili
do programu dňa občas palacinkami, nechýbalo ani gofri, ale ani hot-dogy.
Úspešnému priebehu letného podujatia, ktoré sa konalo po tretí raz, vo veľkej
miere prispelo aj to, že Katalin Kálmám
prispela polročným príjmom za svoju poslaneckú prácu, respektíve i to, že na
tento účel sa použili peniaze, získané zo
zberu papiera.

povali do autobusu, aby navštívili „zážitkový
park“, ležiaci za hranicami.
Kvôli počasiu sa na ich šťastie v parku nachádzalo málo návštevníkov, takto vydranskí
žiaci nemuseli stáť v rade pred hojdačkami či
inými zábavnými atrakciami. Ako vždy, aj
v tomto roku bol tento výlet pre deti veľkým
zážitkom a na záver dodajme, že vstupné zaplatila škola.

Július

Hodos, a mi falunk
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öRökiFJÚ A mAgyAR RoLLiNg stoNes
Jövőre 55 éves az omega. A magyar
zenekar, amely akkor kezdte a pályafutását, mint a Rolling stones, még
mindig helyt áll a színpadon. A világ
szinte minden táján felléptek, 1965ben már magyarország határain túl
koncerteztek. A gyöngyhajú lány
című számuk kultikus dal lett az eltelt
évtizedek során. A magyar rockpaletta
egyik legnagyobb múltú és nevű bandája augusztus 12-én a Nemeshodosi
Nagy Lakoma előtti péntek estén lép
fel a csallóközi hodos községben.
A zenekar frontemberével, kóbor
János meckyvel a rendezvény sajtótájékoztatóján beszélgettünk.
Nem először lép fel a zenekar szlovákiában, így hát adja magát a kérdés:
más egy határon túli fellépés, mint
egy otthoni koncert?
• Manapság erről már nem beszélnék.
Megmondom őszintén, amikor átjöttünk Komáromnál a hídon, nekem
ugyanúgy olyan volt, mintha otthon
lennék. Ez most már több mint tíz éve
így van, és nagyon jó. Szerintem nagy
hülyeség, hogy ilyen pici nemzetállamokra lebontjuk Európát, inkább azt
mondom, hogy egy egységes egésznek
kellene lennie. Ha mondjuk Szlovákiában, Erdélyben, vagy ha a vajdaságban
játszunk, nekünk az olyan, mintha otthon lennénk. Amikor a Kassai dómban
léptünk fel, az egyenértékű volt a Szegedi dómban adott koncertünkkel, de
még majdnem azt mondom, hogy fontosabb is…
mert ugye ugyanúgy magyar a közönség…
• Mindegy. Legyen az szlovák vagy magyar, nem az a lényeg. Ennek a régiónak
a szülöttei vagyunk és örülünk, hogy
képviselhetjük. Számunkra teljesen érdektelen, ki milyen nyelven beszél.
Amikor megnyíltak a határok és a magyar zenekarok is könnyebben jutottak külföldre, az milyen érzés volt?
• Nekünk ez már későn jött. Mi korábban is megnyitottuk a határokat, hiszen
az első angol turnénk óta (1968) a fő cé-

A harminc évvel ezelőtti Omega – jövőre 55 éves a zenekar

lunk az volt, hogy kiszabaduljunk. Mindent megtettünk a ’60-as és ’70-es években azért, hogy ne csak otthon, hanem
máshol is tudjunk bizonyítani. Természetesen ezen belül könnyebb volt a környező országokba menni, de már akkor
szerettünk volna európai zenekar lenni.
Magyarországon születtünk, büszkék is
vagyunk erre, de akkor leszünk boldogok, ha ezt máshol is el tudjuk hitetni a
közönséggel. Életünk első külföldi koncertjét például Csehszlovákiában
adtuk…
csehszlovákiába „szabadult ki” az
omega? pontosan hol zajlott ez a bizonyos koncert?
• Gútán léptünk fel 1965-ben. Ez a koncert nyitotta meg a Magyarországon kívüli koncertek sorozatát.
hogy kerültetek gútára?
• Mi sem nagyon értettük. Mondták,
hogy Kolárovo, de ha úgy jobb, akkor
Gúta. Emlékszem, amikor mentünk a
koncert helyszínére, az utak járhatatlanok voltak, mindenhol víz állt. Azt hittük, Csehszlovákia olyan mint velence,
hogy hajóval közlekednek az emberek.
Sehol nem lehetett rendesen haladni,
persze ez mind a nagy árvíz után volt,
mint később kiderült. Nagy nehezen verekedtük magunkat egyre közelebb Gútához és arra emlékszem, hogy még
vágsellyén is volt egy koncertünk. Egy

Net-felvétel

teherautó platóján utaztunk, azon vittek
bennünket, és máig emlékszem az utakat szegélyező cseresznyefákra. Ráadásul
ez cseresznyeéréskor volt, és ahogy haladtunk, közben cseresznyéztünk. Az
egy hatalmas élmény volt, életünk első
külföldi koncertje.
ha már az első koncertekről beszélünk, akkor idézzük fel tényleg a legelső fellépéseket. milyen nehézségekkel nézett szembe a zenekar az első
koncertek alkalmával? ha voltak ilyenek…
• Gyakorlatilag mi gimnazistaként kezdtük és egy fillérünk sem volt. Emlékszem, amikor a budapesti koncertekre
mentünk játszani, taxit kellett rendelni,
hogy a felszerelésünket elvigye. Ha jól
emlékszem, 60 forint volt a taxiköltség
és 40 forint a gázsink.
tehát veszteséges volt a fellépés?
• Abszolút. De ez nem volt gond, mert
annak örültünk, hogy játszhatunk.
A teljes interjú a Klikk Out magazin augusztusi számában olvasható, mely a Nemeshodis Nagy Lakoma előtt egy héttel
jelenik majd meg. A lapot megtalálják az
Állj meg vándor vendéglóben, a helyi újságárusnál, valamint a Minimarket és a
CBA boltokban. Az Omega zenekar augusztus 12-i fellépésére a hodosiak számára
a belépőjegy ára 10 euró.

Hodos, a mi falunk

6

2016

’’
K ON CERT N AP A NA G Y L AK OMA ELO
TT
„már mostan tudni, hogy egy lami a padlásodon, hozd el bátPénteki program nap
nem elég! már mostan ran, adj túl rajta a vásáron! Ha
15:00
16:00

á-Lista
Cintula élő adásban a helyszínről

16:30 Jóvilágvan
18:00

Cintula zenevilága

19:00 holdviola
20:00
20:40

Cintula a Sláger rádió hangja
A Megmaradásunkért
kultúrcsoport

21:00 omega

tudni, hogy ez a két nap kisaszszony havának (augusztus) 12.
és 13. napjára esik. pénteken a
litánia után, mikor a nagyharang hármat kong, megnyílnak
a Nemeshodosi Nagy Lakoma
kapui! Jól vésse be hát kend ezt
a két napot a kalendáriumba,
hogy még véletlenül sem essen
ráfeledkezésbe!”
Nemeshodosi családok, barátok,
iak és vének, leányok és férfiutódok, kotlabűvészek, figyelem!
Szombatra alkossatok vagy húszharminc brigádot, kolompárokkal tisztíttassátok ki kotlátok, mi
nem szabunk, tehát nincsenek
határok! A medvetáncoltató
nagyérdemű licitált! Csülkös babgulyást ennének erretájt! Mutassuk meg hát nekik, hogy a
nemeshodosiak főztjéből mindenki jól lakik! Miért adnánk át
ezt a becsületet másnak, főzzünk
a bográcsversenyen, akár a násznak! A legjobb brigád gazdagodik, ötszáz pízzel gyarapodik. Ne
legyetek hát restek és lusták, hívjátok Fitos Marikát (0917 175 910),
és írjátok ki a részvételi nyugtát!
Nagy lakoma lesz ez a mostani,
vegyél benne részt Te is mint
honi!
A régmúlt kedvelőinek azt ajánlom, a szombat reggelt kezdjék
a Régiség udvaron! Régiségek
hada, bolhapiac java! Ha akad va-

esetleg eladó háziállatod lenne,
biztos vagyok benne, hogy akad,
aki épp olyat venne! Ha valamit
árulni szeretnél, 13-án, szombaton, 7:30-ig, pitymallatkor légy a
helyszínnél! Minden kereskedőt
szívesen látunk, ételre, italra vendégül várunk! Ezzel is buzdítva az
eladókat, szertekürtöljük majd az
eseményt a kupecoknak! vásárosok, kereskedők, hívjátok hát Lolát
(0917 069 465), aki majd rendezi
az árutok sorát!
Ha úgy érzed, sportolnál egy
kicsit, Halász Deniszával küszködhetsz egy picit! Megmozgatja
minden testrészed, vedd ki ebből
te is a részed! Szombaton reggel
8-tól jöhet a lendület, vár titeket
a nagyszínpad előtti a füves terület! Ha még ennyi mozgás sem
l e n n e e l é g , Na g y Tí m e a
(0948 251 829) megfuttat mindenkit, aki él még. A táv nagyjából öt kilométer, reméljük nem
fog ki rajtatok, akár a barométer.
Idén is vár természetesen az ételek hada, látványkonyhánk titkait
felfedjük majd hama’. Több lesz,
mint bárhol máshol, kis barátom, nem falunap ez, mint akárhol! Jóllakni jön a jónép, nagy
lakomára, gyorsételt nem kapsz
itt sehol, hiába.
Amennyiben egy igazán jót
akar enni, a Nemeshodosi Nagy
Lakomára pénteken és szombaton is ki kell jönni!

Hodos, a mi falunk
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NEMESHODOSI NAGY LAKOMA

Szombati program
8:00
8:30
8:30-13:00
9:00
10:00
10:30
11:10
11:40
12:30

Egy kis mozgás mindenkinek kell
Fut a falu – futóverseny
Kezdetét veszi főfőző verseny és a focikupa
Bertók István zongora kíséretében
Lendvai Beuska és zenekara
Győri vörös árpád és cigányzenekara
A helyszín és az ételkínálat ismertetése
Kosáry Judit és Kosár Szabolcs
Patonai Bátor

13:00 Valaskó Ferenc
13:40
13:50

Főfőző verseny és focikupa eredményhirdetés
Kis Megyer-Csilizke Gyermek
Néptáncegyüttes

14:45 goldies zenekar koncertje
15:35

A NoÉs!? – Kuttyomfitty társulat
Tombola díjak sorsolása

17:10 Romungro gipsy band
18:30

9:00

A Kakadémia tevékenységeiről

11:00

Az elvarázsolt királykisasszony

12:00

Kuttyomfitty társulat
A Kakadémia rajzversenye, ügyességi versenye

13:00

Jancsi és Juliska

14:00
15:00
16:00

Európa Gyermekszínház
Zenés, interaktív színdarab
Interaktív Meseház kézműveskedéssel
Jelmezes koncert ágoston Anitával

17:00

karaoke party

18:00

Népi táncház

19:00

gyermekdiszkó

Balódi László polgármester beszéde

15:40 erős károly humorista fellépése
16:00
17:00

Kakadémia gyerekzóna

Tombola 5. és 4. díj sorsolása

egész nap gyerekprogramok, kézműves-foglalkozások,
régi mesterségek bemutatása, állatsimogató, gyermekmedence. A kakadémia gyermekzónában egész nap arcfestés és nagyon sok érdekes tevékenység vár a
gyerkőcökre. péter pálnak köszönhetően pedig a hagyományos gyermek játékok sem maradnak ki a mókából.

18:40 parno graszt
20:10

Tombola harmadik díj sorsolása

20:20 kökény Attila
21:30

Tombola második
díj sorsolása

22:00 kmeťoband teljes zenekar koncertje
23:30

Tombola fődíj sorsolása

24:00

black and White

Kártyás fizetés
Aszondják, a píz azír kerek, hogy forogjon.
Hogy a krajcár a markomba ragyogjon.
De, hogy egyszerűbb legyen bánni vele, minálunk
kártyán lesz a kíszpíz helye. A kártyát a kasszáná
mindenki kiváthossa, kedve szerint kövérre hizlalhassa.
A pultná megmutassák hova nyomdjad, ezzel letudva
a fizetís gondja. Gyorsabb kiszógállás, nem kő annyit
várni, kínyelmesebb lesz sorba áni.
Ha a Lakoma vígin marad a kártyádon píz,
visszaadjuk mindet mikor haza mísz.

A U G U S Z T U S

1 2 - 1 3 .
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Önk orm ányzat

2016

AZ ÜLés pRogRAmJA

pRogRAm ZAsAdNutiA

Az önkormányzat 2016. 07. 11-én megtartott
7. ülésének programja

program 7. zasadnutia ocZ, konaného dňa
11. 07. 2016

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Határozatjavaslat: szerződés tárgyi teher létesítésére –
egyéni lakásépítés „Almabeli dűlő“
• 22 kv-os elektromos légvezeték áthelyezése
• kisfeszültségű elektromos elosztóberendezés
• adásvételi szerződés trafóállomás építésével kapcsolatban,
703/7-es számú parcella
6. Határozatjavaslat – közbeszerzéssel kapcsolatos szerződés
– egyéni lakásépítés „Almabeli dűlő“
7. RETURNMARKET kft, Kürt 870, kérelme községi
ingatlan – telek eladására
8. 2016-os évi költségvetés módosítása – javaslat
9. Javaslat a 2015.12.14-i 182-es számú határozat megszüntetésére új csereszerződés megtárgyalása
10. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
11. Hodos község főellenőrének 2016. év 2. félévére szóló
munkaterve – javaslat
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh uznesenia: Zmluvy o zriadenie vecných bremien –
IBv „Almabeli dűlő“:
• prekládka 22 kv vzdušného vedenia
• distribučný elektrický rozvod nízkeho napätia
• Kúpna zmluva v súvislosti s vybudovaním Transformačnej
stanice, parc. č. 703/7
6. Návrh uznesenia – Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti
verejného obstarávania – IBv „Almabeli dűlő“
7. Žiadosť RETURNMARKET s.r.o., Strekov 870 o odpredaj nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce vydrany
8. Návrh úpravy rozpočtu obce vydrany na rok 2016
9. Návrh zrušenia uznesenia č. 182 zo 14.12.2015 – prerokovanie novej zámennej zmluvy
10. Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a schválenie
splátkového kalendára
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce vydrany na 2. polrok 2016
12. 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
13. Správa starostu obce
14. Rôzne – diskusia
15. Záver

• ANyAköNyVi hÍRek • spRáVy Z mAtRiky •
Június 2016. jún
háZAsságkötés • uZAVReLi mANŽeLstVo:
• Karácsony Csaba (Hodos) és vargová Márta (Hodos)
• Sárkány Norbert (Hodos) és Hodosiová veronika (Dunaszerdahely)
• Királyi Tibor(Hodos) és Majorošová Zlatica, született Rigová (Nagyfödémes)
• Csomor viliam (vydrany) és Nagy Denisa (Diósförgepatony)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!
ÚJsZÜLött • NARodiLA sA:
• Szalaiová Helena
• Mag Tamás Zalán
• ábrahám Ladislav
• Šárközi Peter
Gratulálunk az újszülötthöz!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet!
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hodosi mARAdtAm XXXVii.
csánó tünde, lánykori nevén egri,
21 éve él dunaszerdahelyen. itt is
született, néhány évig azonban hodosban éltek, hiszen szülei mindketten községünk szülöttei. tündének
egy kilencéves kislánya van, dunaszerdahelyn fodrászszalont vezet.
Annak ellenére, hogy ilyen rég dunaszerdahelyen élsz, kilátogatsz hodosba?
• Természetesen, hiszen ott vannak az
ismerősök, sőt, a rokonság is, amely
nem kicsi, hiszen édesanyámék tízen
voltak testvérek. Hozzájuk megyek leggyakrabban, vagy a keresztanyámat látogatom meg. az unokatestvéreim is ott
élnek, úgyhogy van mi odakössön még
mindig.
mi a véleményed a változásokról, melyeken a község az utóbbi években átment?
• Szép, hirtelen fejlődött egy hatalmasat
a falu.

9

mégsem vettük meg. Tehát még nem
végleges, hogy Dunaszerdahelyen maradunk, könnyen el tudom képzelni,
hogy egyszer visszaköltözünk majd.
A rendezvényekre kijársz rendszeresen?
• Amíg még volt búcsú, kijártunk. Igaz,
most is kimegyünk azon a napon, de
inkább átsétálunk Nagyabonyba. A lakomára minden évben kimegyünk. Tetszik, hogy jók a fellépők, de a
rokonokkal együtt kimegyünk, találkozunk a barátokkal, ismerősökkel. Meg
hát nincs is messze Dunaszerdahelytől.

Csánó Tünde

ha már látod az új házakat, építkezéseket, nem gondolkoztál azon, hogy
visszaköltözz?
• Gondolkoztunk rajta és néztünk is ott
telket, de akkor különböző okok miatt

A rovat címe, hogy hodosi maradtam. egyetértesz ezzel a kijelentéssel?
hodosinak érzed magad még ennyi
idő után is, hogy elköltöztél a szülőfaludból?
• Ha megkérdezik, honnan vagyok,
mindig elmondom, hogy hodosi leszármazott vagyok, hiszen a szüleim is
onnan vannak, meg hát én is ott nőttem fel. De most már Dunaszerdahelyen élek.

„A megmARAdásuNkéRt” poLgáRi táRsuLás kuLtÚRcsopoRtJA
JákóhodosbAN
2016. június 18-ra kultúrcsoportunk
ismét meghívást kapott a jákóhododosi családi Napra. csoportunk tagjai a kora hajnali órákban indultak el
a hosszú útra.
Harangszóra történő megérkezésünkkor szórványmagyarsági barátaink nagy
szeretettel fogadtak bennünket, elláttak
minden jóval, mi szem-szájnak ingere,
majd délután a helyi gyermekcsoportok

szereplése után előadtuk trianoni megemlékező műsorunkat. A jelenlévő közönség meghatódva hallgatta végig
előadásunkat, melynek hangot is adtak
a kultúrcsoport fellépése után. Az esti
közös ismerkedést, beszélgetést, zenélést és éneklést követően elvonultunk
szállásunkra, hogy az egész napi fáradalmainkat kipihenjük. Másnap, még
egy kicsit élvezve a helyi önkormányzat
lelkes csapatának kényeztetését, a közös

reggeli elfogyasztása után indultunk
haza.
Ezen az éven már több külhoni fellépés van mögöttünk, melyet Nemeshodos Önkormányzata segítségével
tehettünk meg. A lehetőség, hogy kultúrcsoportunk ismét részt vehetett a Romániában élő baráti településünk,
Jákóhodos alpolgármesterének, Kendi
Dezsőnek felkérésére a Iv. Családi Nap
programján, mérhetetlen örömmel tölt
el bennünket. Köszönet jár azonban
azért is, hogy ezt az utat, mely nem
kevés kilométer megtételét kívánta meg,
megvalósíthattuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a dunaszerdahelyi székhelyű Evergreen recycling, k.f.t. tulajdonosainak, hogy hathatós támogatásukkal hozzájárultak
utunk megvalósulásához, teljes útiköltségünk átvállalásával.
Hála és köszönet támogatásukért!
„A MEGMARADÁSUNKÉRT”
kultúrcsoport tagjai

PR-cikk - Fontos
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miNdeNkiNek A LegeLőNyösebbet!
somogyi Annamária hodosi gyökerekkel rendelkezik, hiszen édesanyja a
községből származik. ám nem csak ő,
de édesapja is szorosan kötődik a faluhoz, hiszen hosszú évekig tevékenykedett a helyi futballklub sportelnökeként.
Annamária gyermekkora nyarait Hodosban töltötte, hiszen Dunaszerdahelyen
blokklakásban éltek. Így amikor véget
ért a tanítás, jött a nyári szünet, mondhatni, kiszabadultak Hodosba, a nagymamához az udvarra, a természetbe.
„Négyen, két unokatestvéremmel és az
öcsémmel bolondítottuk a mamát egész
nyáron” – emlékszik vissza nevetve a
boldog gyermekkorra. Mostanában már
ritkábban látogat ki, a gyerekek és a
munka elveszi idejének nagy részét. Szívesen emlékszik vissza a gyermekkori élményekre, amelyek községünkhöz kötik,
ám felnőttként és édesanyaként már a
munkára kell koncentrálnia. „Az év ele-

Annamária két kislányával

jén kezdtem az Allianz biztosítónál dolgozni, túl vagyok már néhány iskolázáson, de folyamatosan képzem magam, és
egyre feljebb szeretnék jutni a ranglétrán, mert nagyon tetszik ez a munka” –

meséli. Élvezi az emberekkel való munkát, és főleg azt, hogy segíteni tud nekik.
Aki életbiztosítást, vagy autóbiztosítást
szeretne, megoldja, de akár a házbiztosítást is elintézi. Manapság pedig már egyegy hitel megoldása sem akadály
számukra. Természetesen ennek bebiztosítását is vállalja. „Számomra a munka
előnye az, hogy saját magam osztom be
a találkozóimat, így jut elég a idő a gyerekeimre, a családra is” – magyarázza
Annamária. Mivel pedagógusi végzettsége van, Annamária könnyebben elmagyarázza az embereknek, milyen
biztosítás mit takar és miért éri meg, mi
az, amiért azokat meg kell kötni.
Mindenki más biztosítótársaságra esküszik, de ő állítja, az Allianz a legjobb,
mert sajnos saját tapasztalatból indul ki.
Azt vallja, addig nem ítélkezhetünk,
amíg nem ismerjük a részleteket, így ha
bárkinek kérdése lenne, vagy biztosítást
szeretne, Somogyi Annamáriát megtalálja.

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.

T ű z oltók
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öNkéNtes LáNgLoVAgJAiNk idei VeRseNyei
Azzal, hogy önkéntes tűzoltóink új
autó birtokosai lettek, idén pedig egy
vadiúj tűzoltószertárral gazdagodtak,
szinte feljogosítja őket arra, hogy a
tűzoltóversenyeken is bemutassák tudásukat. Az idei év a gyakorlásról és a
tapasztalatszerzésről szól, hiszen pár
éve újjáéledt szervezetünknek be kell
hoznia a többi együttessel szembeni
hátrányát, hiszen számos községben
megszakítatlan hagyománya van az
önkéntes szervezetek munkájának.
Az idei első tűzoltóversenyre a dióspatonyia Slovakia Ring mellett található, úgy

nevezett Driving Academy pályáján került sor, melyet az ottani önkéntes szervezet rendezett. „Minden évben ez az
első körzeti verseny, ahol főleg ligás csapatok versenyeznek és némileg veszélyesebb ez a megmérettetés, mint a többi,
mert itt betonon zajlik minden, tehát
jobban oda kell figyelni. Itt már mindenki látja, milyen hátrányai, illetve előnyei vannak a többi csapattal szemben”
– meséli i. Boráros János a Hodosi
ÖTT parancsnoka. A következő a május
22-én megrendezett kisfaludi összecsapás volt, ami már az első körzeti verseny,
amit minden évben más csapat szervez.

Balról jobbra: Fehér Attila, Boráros Dávid, Póda Béla, Czucz Gábor, Stipak József,
Károlyi Krisztián, Boráros János

Itt futottak a veteránok, akik a 35 év feletti korosztály képviselői. „Ők első helyen végeztek, nekünk pedig az 5. helyet
sikerült elérnünk” – mondja János.
Június 4-e mozgalmas nap volt a testület számára, hiszen délután egy diószegi ligás versenyen volt jelenésük, majd
innen egyenesen Imelyre utaztak, ahol
egy éjszakai megmérettetésen vettek
részt. Egy héttel később, 11-én pedig ők
maguk szerveztek egy éjszakai versenyt a
helyi futballpályán, ahol a polgármesteri
kupáért folyt a „harc”. Megint egy hét
elteltével Nagypakán zajlott a következő
ligaverseny, 24-én pedig Csenkére utaztak a fiúk. Június 25-én délután háromkor Csallóköznádasdon kezdődött a
következő verseny, négykor pedig Jányokon kellett már lenniük. A július egy nagyobb utazással indult, hiszen mindjárt
2-án Senkőcre utaztak, majd 9-én Kisfaludon, múlt szombaton pedig Bazinban versenyeztek a Hodosi Önkéntes
Tűzoltótestület tagjai.
Mostanra már mindenük megvan,
ami a versenyekhez szükséges, ezért már
csak gyakorolni kell és a kemény munkának minden bizonnyal meglesz az
eredménye.
(-)

bARáti köZségek tűZoLtóVeRseNye
Mozgalmas szombat reggelre
ébredtek az önkéntes tűzoltóink, ugyanis június 24-én reggel fél kilenckor útra keltek
testvérközségünkbe, a szlovéniai Őrihodosba. Örömmel
tettek eleget a helyi önkor-

mányzat és az ottani önkéntes
tűzoltó testület meghívásának
immár sokadik alkalommal.
A meghívás a helyi tűzoltószervezet által megrendezett
versenyre szólt, amelyen tűztámadást mutattak be. Fiatal

csapatunk a tőlük megszokott
módon, ügyesen tette a dolgát, amivel kivívták a helyi jelenlévők érdeklődését és
tiszteletét, hiszen a szlovéniai
csapatok hagyományos versenye kicsit másként zajlik mint

a mieink által bemutatott versenyszám. Míg a szlovéniai
versenycsapatok feladata a
technikai eszközök összeszerelése, a mi csapatunknak a tűztámadás során további fontos
feladata a víz eljuttatása a
„célba”. Ezt az eltérést érdeklődve fogadták nem csak a
helyi versenyzők, de a versenybírák és természetesen a nézők
is. A bemutatót rövid eszmecsere követte az önkéntesek
körében a technikai felszereltségről. Barátságos fogadtatás
szép környezetben és a jó hangulat jellemezte a napot. Köszönjük szlovéniai barátainknak!
Kép és szöveg: Keszi Ildikó
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hAmARosAN iNduL A poNtVAdásZAt
hamarosan indul az új idény a fociban. A hodosiak együttese augusztus
hetedikén játsz- sza első mérkőzését
otthon Felsőszeli csapatával. A klub
új edzője, Rastislav prokop mindent
megtesz a jó eredményekért.
A klubnak azonban nem csak új edzője, de új játékosai is vannak, akik a
távozók helyére érkeztek. Lelkes Mátyás Bősre igazolt, Marek Desatot
Szentmihályfa vitte el, épp úgy, ahogy
Döme Tibort is. Dmytr Bilyk Komáromban folytatja tovább a labdarúgást,
míg Ousmane Sidibé és omas Matali Máltára utaztak, hogy ott építsék
karrierjüket. Az ő helyükre, és a csapat
erősítésére érkezett Mészáros József
Kisudvarnokból, ahol a vI. ligás csapat játékosa volt a 20 esztendős focista. A 23 éves Bögi László az v. ligás
nádszegi együttesből igazolt Hodosba,
a 19 éves Nagy Miklós a somorjai ifiktől érkezett, Emir Placa pedig Bosnia
Herzegovinából. A dunaszerdahelyi
DAC-ból hárman is érkeztek községünk klubjának erősítésére, mégpedig
Nagy Dávid (19), Michal Hrazdilek

(21 éves, II. liga) és Fatona Gejza (32
éves, III. liga). Joslyn Eva Kayembe Jókáról igazolt Hodosba, előtte pedig az
extraligás Spartak Trnava játékosa volt.
A hodosiak a felkészülési időszakban
több barátságos mérkőzést abszolválNagy Miklós
tak. Az ellen- felek más-más ligában Michal Hrazdilek
rúgják a bőrt, s nagymegyer kivételével
mindet sikerült legyőzni. Szap a hetedik liga bajnokaként a vI. ligában futballozik, épp úgy, ahogy Dióspatony
és Szentmihályfa is. Negyed III. ligás,
a Dac U19-esei az I. ligában rúgják a
bőrt, Nagymegyernek pedig III. ligás
együttese van. A barátságos mérkőzések eredményei:
Emir Placa
Nagy Dávid
1. Szap—Hodos 0-2, g.: Ďurica, Lakatos.
2. Hodos—Negyed 2-0, g.: Csonka,
Bartal.
3. Hodos—Dac U19 1-0, g.:Bartal.
4. Nagymegyer—Hodos 2-0
Szentmihályfai kupa:
Hodos—Dióspatony 1-1, g.: Ďurica, tizenegyesekkel 5-4.
Joslyn Eva Kayembe Fatona Gejza
Döntő:
Szentmihályfa—Hodos 1-4, g.: Ďurica,
Kayembe, Bartal, Hrazdilek.

hodosi bRAVÚR,
toVábbJutás A LAbdARÚgó sZLoVák kupábAN
A nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában szereplő hodosiak a labdarúgó szlovák kupa (slovnaft cup) első fordulójában gólokban és fordulatokban bővelkedő összecsapáson 4:3 arányban fektették két vállra a
slovan hlohovec csapatát.
A párharcot a vendégek kezdték job- vábbjutást is jelentő találatot. A Rosban, a 10. percben már 2:0 arányban tislav Prokop edző által irányított hovezettek. Ekkor bizony a hazai druk- dosiak vasárnap este történelmet
kerek közül kevesen bíztak a tovább- írtak, ugyanis a Szlovák Kupában lejutásban. Handziuk azonban a 22. játszott első párharcukon bravúros
percben szépített, majd fordulás után győzelmet produkáltak.
előbb Csonka egyenlített, s a 80.
A hodosiak egyébként a kupasoropercben a hodosiak egyik új szerzemé- zat 2. fordulójában augusztus 9.-én
nye, Michal Hrazdílek vezetéshez jut- vagy 10-én az Inter Bratislava csapatát
tatta a vendéglátókat. Fokozódtak az fogadják.
izgalmak, ugyanis három perc eltelté- eredmények: Hodos–Hlohovec 4:3
vel a galgóciak egyenlítettek. Amikor (1:2), g.: Handziuk (22.), Csonka
már szinte mindenki arra számított, (59.), Hrazdílek (80.), Koreckij
hogy a továbbjutásról büntetők dön- (90.+), ill. Suchánek (90.), Cabadaj
tenek, a hosszabbításban Koreckij (10.), Došek (83.).
megszerezte a győztes, s egyben a toForrás: www.parameter.sk
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2016 / 2017

1. 2016. 08. 07., 17:00 — Hodos—Felsőszeli
2. 2016. 08. 14., 17:00 — Egyházkarcsa—Hodos
3. 2016. 08. 21., 17:00 — Hodos—Lég
4. 2016. 08. 28., 17:00 — vága—Hodos
5. 2016. 09. 04., 16:00 — Hodos—Pat
6. 2016. 09. 11., 16:00 — Cs.kürt—Hodos
7. 2016. 09. 18., 15:30 — Hodos—Sopornya
8. 2016. 09. 25., 15:30 — Nyárasd—Hodos
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
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