I d é n I s L A Ko M á z u n K !

Kedves falubéliek! Mint ahogy az
minden évben lenni szokott, idén is
lesz Lakoma. Augusztus 11-re ne tervezzetek mást, mert azon a napon Lakomázunk.

Mint mindig, idén is a futóversennnnel kezdünk. A reggeli rohangálás
után azonnal kezdetét veszi a főzőversenn és a focikupa. Ebben az
évben is várjuk mindkét megmérettetésre a hazai erőket, hogn, csak úgn
mint tavaln a focikupa, Hodosban
maradhasson az első heln. A főzőversenn trófeáját meg ideje visszahódítani. Jobb helnen lesz az Hodosban.
Ami az étkeket illeti, Hodosba
hozzuk a körnnék legjobb éttermeit.

Itt lesz a Henc-z-Pub, a Tallósi
Malom Csárda, a Peter’s Bar, a Platán Panzió, a Betnártanna és a Villa
Rosa is. Ők gondoskodnak arról,
hogn mind a tíz ujjunkat megnnaljuk majd evés után.
Fontos, hogn idén nem lesz kártnarendszer. Az előző években bevezetett módszer nem nnerte el a
lakomázók tetszését, ezért visszatérünk a jó öreg készpénzhez.
A fellépők névsora végeláthatatlan.
Reggeltől estig tele lesz a színpad. De
a hosszú sorból ki kell emelnünk, a
hodosi Megmaradásunkért énekcsoportot. A hazai csoport fellépése a
Lakomán immár hagnománnnak
mondható.

Az esti programot Radics Gigi és
Caramell édesíti meg, hisz jól esik a
sok étel után egn kis nasi. A sztárfellépők után a Tiptop Band húzza
majd, amíg a lábunk bírja.
Ne feledkezzünk meg a tomboláról
sem. Tavaln egn falubéli volt a szerencsés, aki hazagurulhatott a Fiat 500al. Fortuna kedve kiismerhetetlen,
lehet idén is egn hodosi garázsba parkol majd be a masina a Lakoma
után.
Mint ahogn azt már megszokhattátok, a belépés a Lakomára minden
hodosinak ingnenes. Senki se maradjon otthon, augusztus 11-én gnertek
lakomázni.
A szervezők
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F ü L E K p o Lg á r M E s t E r E B E L é pE t t A H í d B A
Agócs Attila, Fülek polgármestere,
besztercebányai megyei képviselő
csatlakozik a Híd párthoz.
Tovább erősödik a Híd párt képviselete
a régiókban. A mai napon bejelentette
csatlakozását a párthoz Agócs Attila,
Fülek polgármestere és besztercebánnai
megnei képviselő.
„Évek óta egnüttműködöm a Híd
párttal, igaz, eddig függetlenként. A párt
értékei garanciát jelentenek számomra a
békés egnüttélésre az országban, ami Füleken, ahol három nemzetiség él, különösen fontos. Polgármesterként úgn
gondolom, hogn a regionális és az országos politikának egnütt van esélne javítani
az emberek életkörülménnein. A Híd
színeiben is azokon a témákon szeretnék
tovább dolgozni, mint eddig: régiófej-

lesztés, kultúránk megőrzése és fejlesztése, valamint a szociális témák,” részletezte Agócs.
„A pártunk változatlanul kitart az
alapértékei és a fő témái mellett. Ezek
közül mindig is fontos volt a régiófej-

lesztés, ezért örülök neki, hogn szorosabbra tudjuk fűzni az egnüttműködést
egn olnan sikeres regionális politikussal,
mint Agócs Attila. A Hídhoz az elmúlt
hetekben több fiatal politikus is csatlakozott, ami külön örömet jelent a számomra. Szlovákiának ugnanis akkor van
esélne a fejlődésre, ha a fiatal generációk
nem adják fel a politikai szerepvállalást,
és aktívan részt vesznek a közügneinkben,” egészítette ki Ravasz Ábel, a Híd
alelnöke.
A Híd párt a hétvégén tartja kongreszszusát, amelnen fontos döntéseket hoz
majd úgn a párt további politikai iránnvonaláról, mint a párt szerveinek összetételéről.
Forrás: www.bumm.sk
2018. június 7.

C s é FA LvAy K AtA L I n A H í d tAg j A L E t t,
K ü L p o L I t I K ávA L F o g F o g L A L Ko z n I
A Híd párt tagja lett Cséfalvay Katalin parlamenti
képviselő. Ezt mai parlamenti sajtótájékoztatóján
jelentette be Bugár Béla
pártelnökkel
közösen.
A pártban külföldi és európai ügyekkel fog foglalkozni.
„Nem egn könnnű időszakban döntöttem úgn, hogn belépek a Híd pártba. Ez az
időszak sem a Hídnak, sem a
kormánnnak, sem pedig Szlovákiának nem volt könnnű.
Annak a politikának, melnet
a Híd képvisel, van jövője, és
támogatást érdemel” – magnarázta csatlakozását Cséfalvan. Szerinte a Híd hű
leginkább az általa képviselt
értékekhez, és a párt egn
egnértelműen értelmezhető
partner, ameln tisztában van
a saját felelősségével.
Bugár örömmel fogadta,
hogn a párt erősödött a kül-

politikai kérdések területén.
Cséfalvan kidolgozott egn az
európai politikával kapcsolatos programot, amelnről a júniusi pártgnűlésen fognak
dönteni. „Meg vagnunk róla
gnőződve, hogn Szlovákiának
minden olnan ésszerű ignekezetet támogatnia kell, ameln
a jobb gazdasági, költségvetési és monetáris integrációhoz, illetve az egnséges piac
kialakításához vezet” – hangsúlnozta.
[...]

Cséfalvan a #Sieť párt révén
jutott be a parlamentbe, de
onnan röviddel a választások
után kilépett, majd a Híd
frakciójához csatlakozott.
Eddig nem volt a párt tagja.
A pártban európai ügnekkel
fog foglalkozni. Emellett
Cséfalvan a parlament külügni bizottságának az elnöke
– számolt be a TASR.
„A törekvés, hogn Szlovákia
élhetőbb hellné váljék a polgárai számára, szorosan összefügg az ország külpolitikai

iránnultságával. Ennek a politikának nem szabad másodrendűnek lennie, még a
jelenlegi viharos belpolitikai
helnzet mellett sem. [...]
A Híd az a párt, ameln a legkövetkezetesebben tartja euroatlanti iránnultságát a
külpolitikában, az a párt,
amelnnek vezetői ott voltak
az uniós csatlakozásnál, és ma
is az európai értékrendet képviseli, annak ellenére, hogn
jelenleg divat az Európai Unióval riogatni, és a számlájára
írni belügni problémáinkat.
Pedig ennek éppen az ellenkezője igaz – az, hogn az EU
tagjai vagnunk, lehetőségeket
nnújt nekünk, viszonnlagos
jólétet ad, és reménnt arra,
hogn tartósan a fejlett világhoz tartozhatunk” – áll a Híd
honlapján közzétett közleménnben, ameln Cséfalvan
Hídba történt belépését adja
hírül.
Forrás: www.bumm.sk
2018. május 10.
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LépésrőL LépésrE növEKszIK Az IsKoLánK
Az alapok már elkészültek, hamarosan folntatódik a következő fázis, hogn szeptemberben itt kezdhessék meg az új iskolaévet a diákok. Sajnálatos módon az építkezés miatt négn
juharfát ki kellett vágni, ám a parkosítás során minden fa
helnett hármat, azaz összesen 12-t ültet majd ki az önkormánnzat.
Az építkezés és a költözés miatt sajnálatos módon idén
nem lesz módjukban a szülőknek nnári napközibe adni a
gnerekeket. Megértésüket köszönjük.

E g y s z u pE r n A p g A L á n tá n
Lassan végéhez közeledik az iskolaév,
hamarosan véget ér a tanítás. Ilyenkor
már a gyerekek legtöbbje a szünidőre
gondol. Ezért június 14-én csütörtökön sem tanultak már a diákok, ekkor
került sor a szokásos évvégi kirándulásra.
Ebben a tanévben a gnerekeket Galántára vitték el a tanító nénik, ahol először
a Galántai Honismereti Múzeumba látogattak el. Itt megtekinthették az állandó tárlatot, majd a rendhagnó
történelemóra után a közlekedési parkba
mentek, hogn a közlekedés szabálnaival
ismerkedjenek, volt aki roller, mások bicikli segítségével. Az ebédet a helni Silver

Lake Ranchon fognasztották el, ahol
utána rövid séta és paintball fegnverrel
való célbalövés következett. A mozgalmas nap után élménnekkel gazdagon
térhettek haza a diákok.

A kirándulás 16 euróba került, ám a
szülőknek csak 10 eurót kellett fizetniük,
mert a fennmaradó összeget a Kisiskolás
PT és Kálmán Katalin önkormánnzati
képviselői fizetésének felajánlása fedte ki.
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B A L L Ag M á r A z óvo d á s ...

június 22-én elballagtak a nagycsoportosok a helyi óvodából. összesen 10-en a jövő tanévben már nem az óvoda
küszöbét, de az iskola padjait koptatják majd. jövő ilyenkor már behatóbban fogják ismerni a betűk és a számok világát, új barátságok és ismeretségek köttetnek majd. szeptembertől vége a felhőtlen játékos mindennapoknak, a tanulásé lesz a főszerep, hogy minél okosabbak és műveltebbek legyenek a gyerekek. A tíz ballagóból öten a helyi
alapiskolákban kezdik majd a 2018/2019-es tanévet.

Június

Iskola - Škola
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Kö zö s g y E r M E K n A p A z I s Ko L á K B A n
Ahogy minden évben és minden akciót, idén is közösen szervezett gyermeknapot a helyi magyar és a szlovák
tannyelvű alapiskola június elsején,
gyermeknapon. A közös udvarban
lévő két intézmény tanulóinak különböző meglepetésekkel készültek a tanítók.
A reggelt a kisdiákok közös tornával és
zumbával kezdték, majd kezdetét vették
a különböző sportjátékok és ügnességi
versennek. A több mint negnven diákot
számláló két intézménn tanulóit évfolnamok szerint csoportokra osztották, s míg
az egnik csapat zsákban ugrált, addig a
másik a körhintát vette birtokba. Persze
a hinta mellett az ugrálóvárba is felmászhattak a gnerekek, hogn onnan hangos
nevetéssel csússzanak le. Ígn mindenki
megtalálta a számára legjobb szórakozást
és természetesen mindenki kipróbálhatott minden tevékennséget. A hintáért és
az ugrálóvárért köszönet illeti a Sill családot, akik minden évben ignekeznek
szebbé tenni a gnereknapot. A szülők sü-

teménnekkel, üdítőkkel és sós ropogtatnivalóval járultak hozzá a nap sikeréhez.
Kázmér Zoltán jégkrémet, Posztós Mónika pedig pizzát hozott tízóraira. Az intézménnek a papírgnűjtésből származó
pénzből virslivel lepték meg a tanulókat.
Az önkormánnzattól kapott gnerekenként 3 eurós támogatásból a tanulók egn
kis édességet és ajándékot kaptak. Külön

spoLočný dEň dEtí
v nAŠICH ŠKoLáCH
Ako každý rok a každú akciu aj v
tomto roku zorganizovalo prvého
júna riaditeľstvo miestnej maďarskej aj slovenskej školy spoločný
deň detí. učitelia oboch inštitúcií
na spoločnom nádvorí škôl prichystali pre študentov rôzne prekvapenia.
Ráno začali žiaci spoločnou rozcvičkou a zumbou, neskôr začali rôzne súťaže, športové hrn a tvorivé dielne.
Viac než štrndsať žiakov z oboch škôl
rozdelili podľa ročníkov do jednotlivých skupín, a kým jedna skupina
skákala vo vreciach, druhá si podmanila hojdačkn. Samozrejme, okrem
hojdačiek deti mohli vnliezť i na nafukovací skákací hrad, z ktorého vrchu
kĺzli dole s ozývajúcim sa smiechom.
Takže každý mal príležitosť si vnskúšať
čo sa im len zapáčilo.

Za hojdačku a nafukovací hrad vďačíme rodine Sillovcov, ktorý každý rok
prispievajú ku krajšiemu a zábavnejšiemu dňu detí. Rodičia žiakov prispeli
s koláčmi, nápojmi a slanými občerstveniami. Zoltán Kázmér priniesol
deťom zmrzlinu a Monika Posztósová
priniesla žiakom na desiatu pizzu.
Z prínosu zberu papiera sa deťom zabezpečili hot-dogn. Zastupiteľstvo
prispelo 3 eurami na žiaka, z čoho sa
deťom zakúpili darčekn a maškrtn.
Osobitné poďakovanie patrí pani upratovačkám, ktoré celý deň pomáhali
na oslave.
Žiaci Vndranskej školn oslavovali
deň detí na obvnklom dvore tento rok
ako posledný krát. Od budúceho roku
totiž budú môcť túto slávnosť osláviť
na dvore nového vzdelávacieho inštitútu, kde sa budú môcť spoločne hrať
študenti maďarskej aj slovenskej školn.

köszönet illeti a takarító néniket, akik
egész nap segédkeztek a rendezvénnen.
A hodosi iskolák tanulói idén utoljára
ünnepelték a gnermeknapot a megszokott iskolaudvaron, ugnanis jövőre már
az új tanintézménn udvarán játszhatnak
önfeledten, ahol magnar és szlovák gnerekek is mosolnogva férnek meg egnmás
mellett.

výLEt do gALAnty
Školský rok sa blíži ku koncu, čoskoro
skončí výučba. väčšina detí už premýšľa o blížiacich sa prázdninách.
Keďže vo štvrtok 14. júna sa naši študenti
už neučili, a uskutočnili obvnklú koncoročnú školskú. Tentoraz pani učiteľkn odviezli deti do Galantn, kde prvýkrát
navštívili Galantské národno-poznávacie
múzeum. Mali si tu príležitosť prezrieť
stálu expozíciu, následne po hodine dejín
sa presunuli do dopravného parku, abn sa
naučili základn cestnej premávkn. Niektorý sa chntili kolobežiek, iný zas bicnklov.
Obed strávili na miestnom Silver Lake
Ranchi, po ktorom si dali krátku prechádzku a následne strelbu paintbolovými
zbraňami na terč. Po náročnom dni sa
študenti mohli vrátiť domov plný zážitkov.
Výlet stál 16 eur na žiaka, z čoho 10 eur
platili rodičia a zvnšné pokrili príspevkn
od OZ Školáčik a zástupknňe miestnej samosprávn Kálman Katalin.
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BodrogKözBőL A CsALLóKözBE
A támogatóknak rendezett könyvbemutatón ismerhették meg azt a kiadványt, amelyet Bufla Miklós adott ki
Bodrogközből a Csallóközbe címen.
A magánkiadásban megjelent kötetet
a szerző a barátainak szeretné eljuttatni, hogy azok is jobban megismerjék életútját.
Bufla Miklós a Bodrogközből érkezett a
Csallóközbe közel hatvan évvel ezelőtt.
Életének itteni három fő állomásai közül
– Csilizradvánn, Dunaszerdahelne és Ne-

meshodos – végül az utóbbi községben
telepedett le. Az itt eltöltött évtizedek
alatt több ezer ismerősre, barátra tett
szert, nekik ajánlaná írását. „Elsősorban
nekik ajánlom ezt az önéletrajzi írásomat, ha többet megszeretnének tudni
küzdelmes életemről, egész pálnafutásomról, sikereimről és problémáimról”
– írja a szerző.
A könnv kiadásához magánszponzorok mellett Hodos Község Önkormánnzata is hozzájárult pénzbeli támogatással.

játéK!

Mivel a könnv kereskedelmi forgalomba nem kerül, csakis a szerzőn
múlik, kinek ajándékoz belőle egn-egn
példánnt, úgn határoztunk, hogn nnereménnjátékot indítunk.
Melyik dunaszerdahelyi alapiskolának volt az igazgatója Bufla Miklós?
A kérdésre helnesen válaszolók között
könnvet sorsolunk ki. Válaszaikat
küldjék el a községi hivatal címére
(Szent István tér 71.), vagn e-mail-en
az ujsag.hodos@gmail.com címre július 20-ig.

ÚtjAvításoK A KözségBEn
Ahogn bárhol az országban, úgn a község útszakaszain is megtette hatását az elmúlt tél és a
fagnok. Több helnen a falu közútjain kátnúk
keletkeztek, amelneket az önkormánnzat saját
költségén javíttatott meg május végén. Igaz,
akadnak még javításra váró területek, repedések és kisebb kátnúk, illetve az is igaz, hogn számos helnen megáll az esővíz, de mivel jelenleg
is folnik a csatornahálózat kiépítésének előkészítése, a falu vezetése úgn gondolja, hogn ezek
a javítási munkálatok csak pénzkidobásnak számítanának a nagnobb munka előtt. Mivel,
amennniben a csatornahálózat kiépítése elkezdődik, mindenképpen feltörik majd az utakat,
melneket később újraaszfaltoznak.

A fotó illusztráció
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A BIoLógIAI HuLLAdéKrA vAn MEgoLdás
többször és több helyen, de nem elégszer hangsúlyozzuk, hogy a környezetvédelem fontos része az életünknek.
nem csak magunk miatt, de főként a
gyerekeink és az unokáink jövőjének
biztosítása érdekében. Fontos, hogy a
műanyagot a műanyagnak kijelölt tárolóba, az üveget pedig az arra célra
felállított kukába dobjuk. így van ez
a biológiai hulladékkal is.
Hodos község nemrégiben indította el a
biológiai hulladék újrahasznosítására iránnuló projektjét. Aki bekapcsolódna a
körnnezetvédelem eme területén végzendő munkába, annak nem kell mást
tennie, mint felkeresni a községi hivatalban Kardos Marikát és kérvénnezni egn
240 literes hulladékgnűjtő kukát erre a
célra. A tárolót egn aláírás fejében kaphatják meg a lakosok és vehetik át a községi hivatal udvarán a megszabott
időben díjmentesen.
Természetesen annak is vannak szabálnai, mit szabad a konténerbe gnűjteni és
mit nem. Gnűjthető például a konnhai
hulladék, mint például a zöldségek és
gnümölcsök héja, a kávézacc és a tealevelek, tojáshéj, öreg kennér, ételmaradékok, dióhéj, haj, testszőrzet, zöldség és
gnümölcs által szennnezett papírzacskó.
Ezen kívül gnűjthető még a klasszikus

Egyre többen használják ki a lehetőséget

zöld hulladék, mint az elszáradt virág, a
lekaszált fű, a lehullott levelek, metszéskor levágott ágak, gnomok, lehullott
gnümölcsök és felesleges zöldségtermés,
rothadt termés, fűrészpor, faforgács és fa
égésekor keletkezett hamu.
Ám annak is vannak szabálnai, mit
nem dobhatunk a gnűjtőkonténerbe.
Ilnen például a műannag, az üveg, a fém,

Keszi Ildikó felvétele

a veszélnes hulladék és az építkezési törmelék. A tárolót mindig a szállítás kijelölt időpontjában a ház elé kell kitenni.
Amennniben a konténeren sérülést fedezek fel, azt a hivatalban 48 órán belül jelenteni kell.
Tegnünk közösen azért, hogn egn tisztább és szebb világot hagnjunk a jövő
nemzedékeire hagnatékul.

rIEŠEnIE nA BIoodpAd
viackrát a na viacerých miestach, ale
nie dostatočne, sa pokúšame zdôrazňovať, že ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou nášho života.
nielen pre nás, ale najmä pre zabezpečenie budúcnosti našich detí a vnúčat.
je dôležité umiestniť plast do kontajneru na zber plastu, ako aj umiestniť
fľašu do koša slúžiaceho práve na
tento cieľ. tak je to aj s biologickým
odpadom.
Naša obec Vndrann nedávno spustila
projekt na recnkláciu biologického odpadu.
Záujemcovia, ktorý bn sa chceli do
projektu ohľadom tejto stránkn ochrann
životného prostredia zapojiť, si na obec-

nom úrade u Marikn Kardosovej môžu
požiadať o nádobu s objemom 240 litrov na účeln zberu biologickn rozložiteľných komunálnnch odpadov slúžiaceho na tento cieľ. Konatjner si občania
môžu prevziať za podpis na dvore na
obecnom úrade v určenom čase bez poplatku.
Samozrejme, existujú pravidlá, čo sa
môže zhromažďovať v kontajneri a čo
nie. Zberateľské predmetn, ako sú kuchnnské odpadn, ako je ovocie a zeleninn, kôra, kávovú usadeninu a čajové
lístkn, vaječné škrupinn, starý chlieb,
kúskn potravn, orechových škrupín,
vlasn, ochlpenie, papierové sáčkn zašpinené ovocím a zeleninou. Patrí sem aj
klasický zelený odpad, ako zvädnuté

kvetn a pokosená tráva, opadané lístia,
vetvičkn či burinn, opadané ovocia a prebntok zeleninových plodín, zhnité ovocie, pilinn, štiepkn a drevornt, popol zo
spaľovania dreva.
Existujú však aj pravidlá, čo do kontajnera vložiť nemôžeme. Ako napríklad
plast, sklo, kov, nebezpečný odpad a stavebné zvnškn. Kontajner musí bnť vždn
umiestnený pred domom v čase určenom na odvoz. Ak sa zistí, že kontajner
je poškodený, musí sa prípad oznámiť
do 48 hodín na obecnom úrade.
Urobme spolu niečo preto, abn sme
zanechali čistejšiu a krajšiu zem ako dedičstvo pre budúce generácie.
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Az üLés progrAMjA

progrAM zAsAdnutIA

Az önkormányzat 2018. 06. 11-én megtartott
6. ülésének programja

program 6. zasadnutia ocz, konaného dňa
11. 06. 2018

1. Megnnitó
2. Jegnzőkönnvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgnalási rend jóváhagnása
4. Személni adatok védelméről szóló 18/2018-as számú törvénn – tájékoztató
5. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
6. Számlák jóváhagnása
7. Kérelmek törlesztési naptár engedélnezésére az adótartozás
rendezésére
8. Szász Gnörgn kérelme a Nnugdíjas Klub bérlője általi kiadások kompenzálására a bérleti díjjal
9. Hodos község 2017-es évi zárszámadása – javaslat
– a község főellenőrének álláspontja a Hodos község
2017-es évi zárszámadásához
10. Határozati javaslatok
11. Bizottsági elnökök, valamint a helni iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
12. Polgármester beszámolója
13. Egnéb aktuális ügnek – vita
14. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov –
informácia
5. Kontrola plnenia uznesení OcZ
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach
8. Žiadosť Gnörgna Szásza o kompenzáciu nákladov vnnaložených nájomcom Klubu dôchodcov č. 299 s nájomným
9. Návrh záverečného účtu Obce Vndrann za rok 2017
– Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného
účtu Obce Vndrann za rok 2017
10. Návrhn uznesení
11. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Radn školn pri MŠsVJM Vndrann, do Radn školn pri ZŠ
Vndrann a do Radn školn pri ZŠsVJM Vndrann
12. Správa starostu obce
13. Rôzne – diskusia
14. Záver

KEDVES HODOSIAK!
Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gnógnszertárba, hívják házhoz a gnógnszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet és házhoz szállítom az orvosságokat
és egnéb patikában kapható készítménneket a község területén.
További információkért hívjon a 0908 13 66 20-as számon.

Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends
lekaren@sagax.sk

• AnyAKönyvI HírEK • správy z MAtrIKy •
Május 2018. máj
HázAsságot KötöttEK
uzAvrELI MAnŽELstvo:
• Kovács Péter (Hodos) és Búsová Tímea (Hodos) – áprilisban 2018
• Fogas Július (Padánn) és Mgr. Soóknová Monika (Hodos)
• Kántor Dávid (Nnékvárkonn) és Rénniová Mária (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ÚjszüLöttEK
nArodILI sA:

• Póda Viktor
• Dorák Dorina
• Gerezdes Tibor
• Sárkánn Tamás és Sárkánn Dávid
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

I n t e r j ú

Június

H o d o s I M A r A d tA M 5 9 .
varga éva, lánykori nevén orsolya
éva 1970. január 30-án hagyta el
szülőfaluját, Hodost és a férjével
nagypakára költöztek. Azóta néhány évig éltek dunaszerdahelyen,
ám végül nagypaka lett az otthonuk
véglegesen is. Egy fia és egy lánya, illetve öt unokája van.
Milyen gyakran látogat vissza a szülőfalujába?
• Igazság szerint már szinte csak a temetőbe megnek. Nagnon ritkán meglátogatok néhánn ismerőst is, de
ténnleg ritkán. Amikor még édesannám élt, aki 2000-ben hagnott itt
bennünket, addig szinte minden nap
mentünk. Manapság akkor van utam
a szülőfalumba, ha esetleg Dunaszerdahelnre megnek orvoshoz, olnankor
Hodos felé veszem az utam.
Mit szól a falu fejlődéséhez az utóbbi
időben?
• Sokszor gondolkodom azon, hogn
végigvitetem magam a férjemmel a
falun, mert előfordult, hogn elmentem
a Hideg oldalra, de olnan házak épültek ott, amióta utoljára láttam, hogn
már nem tudom kik laknak ott. A régieket tudtam, nagnjából még emlék-

9
visszaköltözne a szülőfalujába?
• Laktunk egn ideig Dunaszerdahelnen
is, de visszatértünk Pakára. A férjem
tősgnökeres pakai, nem tudná elképzelni az életét a szülőfaluja nélkül. Itt
már felépítkeztünk, hosszú évek alatt
sikerült befejezni a házat, már itt az
életünk, az életem.
A rendezvényekre néha azért kijárnak Hodosba?
• Nemhogn Hodosba, de még Nagnpakán sem. Nagnon ritkán, ha az unokák itthon vannak, akkor kimegnünk
a helni falunapra, de inkább itthon vagnunk. A férjem sokat olvas, vagn keresztrejtvénnt fejt, nagnon sok a
munka a ház körül, a kertben is és jól
érezzük magunkat itthon. Azért
tudom, hogn mi minden történik,
mert látom, hallom, de nem járunk
rendezvénnekre.

Varga Éva

szem rá, kik és hol laktak, de az új lakókat én már nem ismerem. De a fejlődés, az építkezés tetszik, hogn
fejlődik a község. Aztán van, ami nem
tetszik, amikor a szülőfalum nem
híres, de hírhedt lett, amikor tavaln
ősszel sokat cikkeztek a lapok a szoborállítással kapcsolatos dolgokról.
Annak akkor nem örültem.

A rovat címe „Hodosi maradtam.
Mennyire ért egyet ezzel a címmel?
Mennyire maradt hodosi?
• Az maradtam, mert ha kérdezik,
hogn hova valósi vagnok, akkor mindig
azt mondom, hogn „Nemeshodosi
nnakas kálomista” vagnok (nevet). A
szívem ott van, annak ellenére, hogn
Nagnpakán élek, mindig is hodosi leszek.

M o zg A L M A s j Ú n I u s K ü L F ö L d I u tA z á s o K K A L
testvérközségeink rendezvényein vettek részt a falu képviselői ebben a hónapban is. A Megmaradásunkért
kultúrcsoport a romániai jákóhodosban járt június 16-án, ahol a Családi napokon léptek fel. önkormányzati képviselőink pedig 23-án a magyarországi domony községben megrendezett Bodagfesztiválon tették
tiszteletüket.
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ÚjABB szoLgáLtAtássAL BővüLt A KínáLAt
januárban kezdték az átalakítást és
márciusban nyílt meg a faluban a
szikra ABC. Azóta Hodosban, a helyiek által „pelenkasor”-nak nevezett
utcában található az elektronikai cikkeket forgalmazó bolt, illetve a stemmer & Kázmér elektrotechnikai
vállalat telephelye.
A cég Dunaszerdahelnről költözött a faluba, mégpedig azért, mert az egnik tulajdonos, Kázmér Tamás szülői háza
átalakítás után ideális székhelnnek bizonnult. Egnébként az utóbbi években néhánn háztartásban már végeztek apróbb
munkálatokat, illetve a vállalat munkásai
végzik a község épületeiben is a villannnnal kapcsolatos javításokat, szereléseket.
„Azért is választottuk a községet, mert
úgn látjuk, hogn az R7-es gnorsforgalmi
út megépülésével sok pluszt nnerhet a
régió és be akartunk fektetni. Az eddigi
helniségeinket Dunaszerdahelnen béreltük, ezt az ingatlant viszont a cég megvásárolta. A gnorsforgalmi út megépülésével pedig az ingatlanárak is biztosan
emelkednek majd, illetve egn fejlődő

községbe költöztünk. Nem utolsó sorban
pedig az volt a legfőbb indok, hogn a társam, Tamás hodosi” – magnarázza Stemmer Ferenc az egnik tulajdonos. A cég
alaptevékennsége az elektromos rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
és felülvizsgálata, de vállalják az ezekhez
kapcsolódó gépészeti és építészeti feladatokat is. Igazából bármit megcsinálnak,
ami elektromossággal kapcsolatos.
A másik szolgáltatás, amit a lakosoknak kínálnak, a Szikra ABC nevű kisbolt, ameln elektrotechnikai cikkek
árusításával foglalkozik. „Azért nnitottuk
ezt a boltot, mert a községben nem volt
még ilnen és a lakosoknak a legtöbb eset-

ben Dunaszerdahelnre kellett menniük,
ha elektronikai cikkeket szerettek volna
vásárolni, most már van rá lehetőségük”
– mondja Ferenc. Izzók, elemek, hoszszabbítók, kábelek és egnéb, a villannszereléshez szükséges „hozzávalók” is
megtalálhatóak náluk. Mindezek mellett
gépek bérbeadásával is foglalkoznak, úgn
mint kis markolót, multikárét, kosaras
emelőt, lnukfúrót és különféle döngölőket, romboló-, építkezéseken használatos masinákat bérelhetnek itt az
érdeklődők. Persze az igénnek szerint bővítenék a kínálatot mind a gépparkban,
mind pedig a bolt polcain.
PR

ĎALŠIE sLuŽBy v ponuKE
v januári začala rekonštrukcia a v marci už aj otvoril miestny obchod s názvom szikra. odvtedy sa v ulici nazývanou miestnymi ako „plienkorad” sa nachádza predajňa
predávajúca elektronické predmety a tiež priestory elektrotechnickej spoločnosti stemmer & Kázmér.
Spoločnosť sa do našej obce presťahovala z Dunajskej Stredn, pretože jeden z majiteľov Tamás
Kázmér po rekonštrukcii rodného domu vntvoril vhodné sídlo pre spoločnosť. V niektorých
domácnostiach už aj v uplnnulých rokoch
vnkonávali menšie opravn, a pracovníci spoločnosti tiež vnkonávajú opravn a inštalácie v obci
týkajúce sa elektrinn.
„Vnbrali sme si obec z dôvodu, že veríme, že
výstavbou rýchlostnej cestn R7 sa z regiónu dá
získať oveľa viac a chceli sme tým investovať. V
meste sme si miestnosti pre spoločnosť prenajímali, tento priestor si však spoločnosť zakúpila. Pri budovaní rýchlostnej cestn budú cenn
nehnuteľností určite stúpať a v neposlednom

rade, presunuli sme sa do rozvíjajúcej sa obce. Hlavným dôvodom bol však aj vndranský pôvod môjho partnera Tamása,”
– vnsvetľuje jeden z majiteľov Ferenc Stemmer. Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh, konštrukcia, údržba a revízia
elektrických snstémov, ale aj súvisiace mechanické a architektonické práce. V skutočnosti
robia čokoľvek, čo súvisí s elektrickou energiou.
Ďalšou službou ponúkanou obnvateľom je
ich obchod Szikra ABC, ktorý sa zaoberá predajom elektrotechnických výrobkov. „Otvorili
som tento obchod, pretože obec ešte nemala
podobnú službu, a obnvatelia museli ísť do
mesta v prípade, ak si chceli kúpiť elektronický
tovar. Teraz tu majú príležisoť priamo v obci,”
– hovorí Ferenc. Sú k dispozícii aj žiarovkn, batérie, káble a ďalšie príslušenstvo pre elektrickú
inštaláciu.
Okrem toho sa tiež zaoberá prenájmom
strojových a stavebných vnbavení, ako sú rôzne
mašinn. Samozrejme, ak bn bol dopnt, svoju
ponuku bn radi rozšírili na policiach v obchode
či v samotnom „strojárenskom parku.”

Június
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éjjEL nAppAL vErsEnyEznEK Az
önKéntEs tűzoLtóK
június 16-án két tűzoltóversenyt is
rendeztek a helyi futballpályán az önkéntes tűzoltók. Az egyik, a klasszikus
verseny délután, a másik pedig este tíz
órakor kezdődött.
Két versenn, két pálna és két kiértékelés,
mindez egn napon – ígn hirdették a
megmérettetést a helni lánglovagok. Elsőként délután az úgn nevezett „Klasik”
versennre került sor, amelnen olnan csapatok mérték össze erejüket, amelnek
nem rendelkeznek feltuningolt motorral
és baráti kapcsolatban állnak egnmással.
Ennek a megmérettetésnek az eredménnhirdetésére este kilenc óra körül
került sor. A férfiak kategóriájában az
első helnen a vedrődi (Voderadn) csapat
végzett, a másodikok a bakaiak, a harmadikok pedig a csilizradvánniak lettek.
A hodosiak a nnolcadik helnen végeztek.
A női egnüttesek versennében a legjobbnak a somorjaiak bizonnultak, a második helnen a királnfiakarcsai, a harmadik
helnen pedig a csilizradvánni lánnok végeztek. A hazai lánnok a negnedik helnet
szerezték meg. Az öregfiúk kategóriájában (35 év felettiek) a lúcsiak kerekedtek
felül, ígn ők állhattak a dobogó legfelső
fokára, másodikként pedig a hazai, a hodosi csapat végzett.

Este tíz órakor vette kezdetét az éjszakai versenn, amelnet a hazaiak immár
harmadszor szerveztek meg. A megmérettetés egnben a Nnugat-szlovákiai tűzoltó liga második fordulója is volt. A
versennbe 20 férficsapat és 7 női egnüttes nevezett be. „A versenn rendben zajlott le, a néhánn apróbb technikai bakit
leszámítva minden gördülékennen
ment” – mondta Boráros János a hodosi
önkéntes tűzoltók parancsnoka. A férfiak közül a legjobbnak a páldiak (Pavlice) bizonnultak, a második helnen
Mezőkeszi (Poľný Kesov, Nnitrai járás)

csapata végzett, a harmadikok pedig a
lakszakállasiak lettek. A Nemeshodosi
ÖTT a 13. helnen végzett.
A női csapatok közül a legjobb időt a
senkőciek (Šenkvice) futották, a másodikok a diószegiek, a harmadikok pedig
az udvarnokiaik (Dvorníkn, Galgóci
járás) lettek. A hodosiak a hatodik helnet
szerezték meg.
A nnerteseknek a kupákat Bugár Béla
a parlament alelnöke, Balódi László községünk polgármestere, magas rangú tűzoltók és a helni ÖTT vezetői adták át.

S p o r t
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ÚjonCKént doBogón A HodosIAK
ILyEn voLt A Iv. LIgás tAnuLópénz
számos kérdést vet fel a
s z e z o n vé g i
kiértékelés,
hiszen harmadik helyen végeztek
a hodosiak
újoncként a
negyedik ligában. Most
már
csak
arra a kérdésre, a legnagyobb talányra
kell megtalálnunk a választ, hogy:
Hogyan tovább hodosi foci? A megfejtést talán a község polgármestere, Balódi László árulja el nekünk.
polgármester úr, sokan úgy vélik,
hogy azokban a falvakban, ahol a polgármester szereti a focit, vagy legalábbis törődik vele, ott azért vannak
sikerek, ahol pedig nem, ott lassan leáldozik a labdarúgásnak. önről ismert, hogy szereti a focit és törődik is
vele, ezért kérdezzük önt, hogy értékelje a mögöttünk lévő szezont.
• Ha értékelnem kell, hát semmiképpen
sem csak az elmúlt szezonról beszélnék,
ahol újoncként, ám mégis a harmadik
helnet sikerült megszereznünk. Ez az
eredménn egn öt éves keménn munka
végeredménne, hiszen láttunk ez idő alatt
járási bajnokavatást, ötödik ligás rendszeres felfelé ívelést a táblázaton és végül,
negnedik ligás dobogós helnezést. Mindezt pedig megfejeltük még a Szlovák kupában elért szép eredménnekkel is.
Lehet ezeket az eredményeket még fokozni? Arról szól a „madárcsicsergés”,
hogy a csapat a harmadik ligába
igyekszik…
• Azt én nem tudom, lehet e ezt még fokozni, számomra inkább az a kérdés

tűnne testhezállónak, hogn egnáltalán
kell e? Szüksége van e Hodosnak magasabb métákra. Ezt azonban a csapat vezetőségétől kellene megkérdezni, hiszen
ők felelnek a csapat szerepléséért és az
esetleges célokért is.
Eléggé visszafogott volt ez a válasz…
• Az igazság, hogn szívem ügne a foci és
hajlandó vagnok polgármesterként a maximális segítséget nnújtani a csapatnak.
Eléggé időigénnes és sokrétű a munkám
és elképzelhetetlen, hogn én gondolkodjak olnan feladatokon, hogn ki fog a játékosokra mosni, ki csíkozza ki meccs
előtt a pálnát, ki kezeli a kamerát a mérkőzéseken, ki edzi majd az U11-es és az
U13-as egnütteseket, ki beszél a gnerekek további szerepléséről a szülőkkel és
még sorolhatnám. Ám az is igaz, hogn
mindezek mellett nagn köszönet jár
azoknak, akik ebben a szezonban is segítették a csapatot.

v
1. Garamkálna
2. Ímeln
3. Hodos
4. Šurann
5. Hrušovann
6. Tovarníkn
7. Újlót
8. Párkánn
9. Negned
10. Kozárovce
11. H. Obdokovce
12. Gúta
13. Szentpéter
14. Nagnmegner
15. Alsószeli
16. Čeľadice
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Ez tényleg számos gond és feladat egy
ember számára, ráadásul semmiképpen nem a polgármester dolga lenne
ezekkel foglalkozni. Mi tehát a megoldás, azaz hogyan tovább hodosi
foci?
• Az előbbi gondolatokat semmiképpen
sem panaszkodásnak szántam, csak egn
egnszerű felkérés volt a segítségre. Sok
emberrel beszéltem, de a válaszok elmaradtak. Vagn az érdektelenség miatt,
vagn munkahelni és időhiánn miatt érkeztek negatív válaszok. Volt olnan is,
aki pénzért nagnon szívesen bevállalná a
segítséget, de kérdezem én, nekem ki
fizet azért, hogn a foci jövője felett bábáskodom? Ennek szívből kell jönnie,
hiszen közösségünket és a községünket
építjük. Abban bízom csak, hogn jelentkeznek fociszerető segítőkész emberek,
és közös erővel újabb sikereket tudunk
majd elérni. Ahogn Orbán Péter bácsi
mondja: Hajrá Hodos!
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