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HOdOsiAk éNEkELték
A HimNuszt A PArLAmENtBEN

A Hodosi Nyugdíjasszervezet megalakulása után kirándulást szervezett.
Az úti cél Pozsony volt, többek közt a
parlament, ahova községünk polgármestere, egyben parlamenti képviselő,
Balódi László hívta meg őket. Ottlétükkor a honatyák éppen az úgynevezett „Himnusztörvényről” szavaztak.
Közel 30 hodosi nyugdíjas szállt buszra
május 15-én reggel egy pozsonyi kirándulás céljából. A csapat első útja a szlovák
törvényhozás épületébe vezetett. Megérkezésükkor Balódi Lászlóval az élen a Híd
párt politikusai, Sárközi Irén és Kresák
Peter fogadták őket. Mielőtt az ülésterembe vezették volna a hodosiakat, rövid
beszélgetésre invitálták őket. Itt bármit

kérdezhettek a parlamenti munkáról, illetve a törvényhozás mibenlétéről. A kötetlen beszélgetés után pedig mindenkit
bevezettek az ülésterem karzatára, ahol
helyet is foglaltak a hodosiak. „Innen élőben követhettük végig a szavazást, ahol
egészen véletlenül éppen az úgy nevezett
himnusztörvényről döntöttek. honatyák.
El sem tudom mondani milyen érzés
volt, hogy ugyanabban a teremben perceken belül dönteni fognak a számunkra
oly fontos, magyarságunkat érintő kérdésben. Mindenki feszülten figyelte a kivetítőt, és amikor megjelentek rajta a
számok, szinte érezni lehetett a megkönynyebbülést. És ezzel nemcsak mi, nézők
voltunk így, de biztos vagyok benne,
hogy ezt érezték a teremben ülő magyar

képviselők is. Hiszen sikerült betartani az
ígéretüket, és helyrehozták a hibát, amit
ilyen vagy olyan okból, de sajnos elkövettek” – meséli a kirándulás után Horváth
Magda a Hodosi Nyugdíjas- szervezet alelnöke. A szavazás végeztével a parlament
folyosóján néhány nyugdíjast megszólított az egyik szlovák kereskedelmi televízió riportere, buzdította őket arra,
énekeljék el a magyar Himnuszt. Néhányuk engedett is az unszolásnak, így percekkel a módosított „Himnusztörvény”
elfogadása után felhangzott a pozsonyi
törvényhozás épületének folyosóján a
magyarok legfontosabb költeménye, a
nemzeti imádságunk, a közel 200 esztendős Himnusz.
Folytatás az 5. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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NEm LEsz szLOVákiAi mAgyAr kéPVisELEt
BrüsszELBEN
sem az mkP-nak, sem pedig a Hídnak nem sikerült képviselőt bejuttatnia az Európa unió parlamentjébe.
A 22,47%-os országos részvételi arány
pedig azt mutatja, az embereket még
mindig nem érdekli a jövőjük.
Úgy tűnik, az embereket egyáltalán nem
érdekli már a politika, illetve annak alakulása. A magyarok által lakott járásokban is nagyon kevesen járultak az
urnákhoz. Talán az érdektelenség, vagy
éppen a politikába vetett hit hiánya
lehet az oka annak, hogy a következő
esztendőkben képviselő nélkül marad a
szlovákiai magyarság. Hogy mi
lehet ennek az oka? Több elmélet is született az elmúlt napokban. Annyi bizonyos, hogy ha
többen megyünk el szavazni, sikerülhetett volna…
Az MKP a 15 magyarok által
lakott járásból 9-ben a legtöbb
szavazatot szerezte, de ahol
nem, ott is megelőzte a Hidat.
A legszorosabb eredmény a Losonci járásban született, ahol
alig több mint 100 szavazattal
került előrébb az MKP, a legnagyobb különbség pedig a Komáromi és Lévai járásokban,

ahol majdnem négyszer annyian szavaztak az MKP-ra, mint a Hídra.
Összességében az is elmondható, hogy
a magyarok lakta járásokban tulajdonképpen szinten mindenhol megint alacsonyabb volt a részvételi arány az
országosnál, amit pedig nagyrészt Pozsony húzott fel, ahol mindegyik körzetben meghaladta a 30%-ot. A magyarlakta járások közül éppen ennek köszönhetően egyedül Szenc közelítette meg ezt
az értéket. A 20%-ot a Szencin kívül a
Dunaszerdahelyi, Galántai, Érsekújvári,
Lévai és a Nagykürtösi járásokban érte el,
míg Tőketerebesen volt a legalacsonyabb.

Dunaszerdahelyen a szavazásra jogosultak 21,62%-a ment el szavazni. A legtöbben, szám szerint 9658-an (44,73%)
adta le voksát az MKP-ra, 5071-en
pedig a Híd-ra (23,48%). Utánuk a sorban a Progresszív Szlovákia/Spolu jelöltjei végeztek (2116 szavazat, azaz 9,8%).
Ami meglepő, hogy a zömében magyarok lakta járási székhelyen 633-an gondolták úgy, hogy a Marián Kotleba
vezette ĽSNS-nek az európa Parlamentben van a helye.
Községünkben a szavazásra jogosult
1459 lakos közül mindössze 272-en
mentek el szavazni, két szavazat pedig
érvénytelen volt. Meglepő,
hogy községünkben is 14-en
gondolták úgy, miszerint a szélsőséges nézeteket valló Marián
Kotleba és az ő pártja a legjobb
döntés. (További számok a táblázatban.)
A szlovákiai magyarok érdektelenségének oka most látható csak igazán. Képviselet
nélkül maradt a szlovákiai magyarság az Európa Parlamentben. Tegyük fel hát magunknak a kérdést: Tényleg ennyire
nem érdekel bennünket saját
jövőnk?

VýsLEdky VOLiEB dO EuróPskEHO PArLAmENtu z NAšEj OBcE
Az EuróPAi PArLAmENti VáLAsztásOk ErEdméNyEi községüNkBEN
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t i s z t í ts u k m E g H O d O s t!
áprilisban a határi Nagy utat tisztította meg a lelkes önkéntesek maroknyi csapata, május 8-án pedig a
községben igyekeztek rendet tenni.
A tisztítsuk meg szlovákiát környezetvédelmi programba a hodosiak is
bekapcsolódtak.
A sport- és szabadidős tevékenységek
bizottsága, a Hodus Túraklub és a községi hivatal összehívta a lakosokat, hogy
a faluban felszámolják az illegális szemétlerakatokat. A kis csapat a kultúrház
előtt gyülekezett, ahonnan kesztyűkkel és zsákokkal felfegyverkezve indult
útnak. Néhány óra alatt 5 utánfutónyi
szemetet gyűjtöttek össze.
Nagy Irma, önkormányzati képviselő
és a Hodus Túraklub vezetője elmondta, az elsődleges helyszín a Csíkostó területe volt, ahova menet közben
is összeszedték az út szélén található szemetet. „Néhányan elmentünk az iskola irányába, a kis üzlet mellett,
ahol összeszedtük az eldobált féldecis
üvegeket, poharakat, üdítősdobozokat és végül egy kis zsáknyi szemét
össze is gyűlt. Aztán a csíkostónál
két utánfutónyi hulladékot gyűjtöttünk” – meséli Irma. Találtak rossz irodai széket, kiszuperált fűnyírót,
televíziókészüléket, szétszedett hűtőt,
fóliát és rengeteg építkezési hulladékot.
A következő helyszín a temető környéke

volt, illetve a lakótömböknél található
játszótér, ahol ismét temérdek műanyagflakon gyűlt össze. „szeretnénk
megismételni majd az akciót, amikor
már nem ilyen zöld a természet,
akkor a fűből biztosan sok szemét
kerül még elő. Erre valószínűleg őszszel kerül sor” – hangsúlyozza a szervező. Az akció a néhány helybélin kívül
egy olyan fiatalember is részt vett, aki
még nem lakik a községben, de hamarosan ideköltözik. Persze az interneten
magukat környezetvédőknek tituláló

személyek és nagyhangú véleményformálók ismét távol maradtak.
A községben évente többször összegyűjtik az ipari hulladékot, a falu bekapcsolódott a szelektív hulladékgyűjtésbe,
ezért érthetetlen, néhányan miért rakják
le a szemetet a faluban. Ideje, hogy mindenki tudatosítsa, gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélyeztetjük azzal, ha
nem vigyázunk a környezetünkre. A szemétgyűjtés végén a sport- és szabadidős
tevékenységek bizottsága gulyással vendégelte meg a résztvevőket.

AkO dOPAdLi EurOVOľBy V trNAVskOm krAji?
Na sobotných voľbách sa z trnavského kraja zúčastnilo 102.112 voličov, a to z 465.916 oprávnených
voličov (21,91%).
Najvyšší záujem o odovzdanie hlasov
mali voliči vo volebných obvodoch Piešťany (24,58 percenta) a Trnava - Hlohovec (23,28 percenta), najmenej vo
volebnom obvode Senica - Skalica (19,7
percenta). Podľa výsledkov Štatistického
úradu SR v Trnavskom kraji sa víťazom
volieb stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, ktorá získala 17,65

percenta voličských hlasov. Za ňou nasledovala Strana maďarskej koalície
(SMK) s 12,99 percenta, Smer-SD s
12,76 percenta, Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko (ĽSNS) s 10,73 percenta. Sloboda a solidarita (SaS) má u
voličov Trnavského kraja 9,34-percentnú podporu, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) získalo 7,65
percenta, Most-Híd 6,83 percenta a
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽaNO) 5,97 percenta.
Vo volebnom obvode Galanta bola víťazom SMK s 20,86 percenta a v ob-

vode Dunajská Streda získal Most-Híd
44,73 percenta a druhá SMK 23,48 percenta. Vo viacerých obciach všetkých siedmich okresov kraja bola účasť nad 30
percent, najviac takýchto obcí bolo v
okrese Dunajská Streda. Najvyššiu účasť
mali Bodíky (okres Dunajská Streda )
38,76 percent, Rovensko (okres Senica)
39,15 percenta a Čierna Voda (okres
Galanta) 46,33 percenta. Najmenej
voľby zaujali obyvateľov obce Zlaté
Klasy (okres Dunajská Streda) s účasťou
8,29 percenta.

Statistika na 2. strane.
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c i g á N y tá B O r H O d O s B A N
A komáromi teátrum színház vendégszerepelt a helyi kultúrházban
május 17-én. makszim gorkij elbeszélései alapján készült nagy sikerű
szovjet film színpadi adaptációját vitték színpadra A cigánytábor az égbe
megy címmel.
Két erős jellem találkozása, szenvedély,
szabadság és szerelem – ezek voltak a
témái a két részes musicalnek, melyre

közel 200 vendég volt kíváncsi. Az előadás egy szenvedélyes szerelem történetét mutatta be, ahol egyik fél sem képes
feladni az egyéni szabadságát. Közben
megismerkedhetünk a 19. századi vándorcigányok életével, gondolkodásmódjával, életfilozófiájával. A cselekmény a
magyarok lakta Kárpátalján játszódik.
A főszerepben a roma énekesnőt, Rigó
Mónikát láthattuk-hallhattuk. Partnere
Berecz György, budapesti színművész.

A további szerepekben Ropog Józsefet,
Pfeipferlik Tamást, Tóth Lászlót, Borsó
Ákost, Pastorek Cyntia Évát, Pákozdi
Csabát, Orosz Katalint, Miklós Józsefnét és Grassl Nándort láthattuk. A gitárkíséretet Csintalan Márk biztosította.
A darabot Dráfi Mátyás Jászai Maridíjas színész, színházigazgató rendezte.
A szervezésért, és mert lehetőségünk
nyílt megtekinteni az előadást, köszönet
illeti szabó katalin alpolgármestert.

g yO r s i N t E r N E t A fA Lu B A N
mint ahogy azt már bizonyára mindenki észrevette, útjaink mentén zajlik
az optikai hálózat lefektetése. A beruházás a slovak telekom vállalatnak
köszönhető.
A közég nagy részén már kiásták a hálózat lefektetésének nyomvonalát, elsőként
azonban a Nagyabony felőli oldalon
kezdték meg a munkálatokat, melyet a
vásárúti székhelyű Heizer Optik kft.
végez. „A munkát több szakaszra osztottuk és az első szakaszban a végéhez közeledik. Ez azt jelenti, hogy a Vakov
épületétől Nagyabony felé vezető szakaszon és a Dohányszárító utcában a
hónap végén befejezik a hálózat kiépítését, amire a lakosok a következő hónap
elején akár rá is kötődhetnek” – tudtuk
meg Kralina Zoltántól, a Heizer Optik
képviselőjétől.
A Telekom szolgáltatása internet és televízió lesz, ami azt jelenti, hogy ugyan-

azon lehetőségek közül lehet majd választani, mint a városban. Tehát a televíziós csomagok közül (Magio M – 60,
Magio L – 79 és Magio XL – 121 adó),
illetve a kínálatban lévő internetszolgáltatások közül (Magio M – 15/1 Mb/s,
Magio L – 60/6 Mb/s és Magio XL –
300/30 Mb/s) választhatják ki az érdeklődők a számukra legmegfelelőbbet.

Folyamatosan zajlanak a munkálatok

A tervek szerint az egész községben augusztus végéig elkészülnek a munkálatokkal.
A további információkról érdeklődhetnek az interneten (www.telekom.sk), telefonon (0800 123 456), vagy
Dunaszerdahelyen a Max bevásárlóközpontban található Telekom ügyfélszolgálatánál személyesen.
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HOdOsiAk éNEkELték
A HimNuszt A PArLAmENtBEN
Folytatás az 1. oldalról
A parlamenti látogatás után a város történelmével ismerkedhettek meg a hodosiak. Ebben Korpás Árpád idegenvezető,
a Pozsonyi Kifli PT alelnöke volt segítségükre. Elsőként a pozsonyi várat látogatták meg, majd az útjuk az óvárosba
vezetett. Itt egy nemrégiben megnyílt
hangulatos magyar vendéglőben megebédeltek, utána pedig folytatták a városnézést és meglátogatták a Prímás
palotát, ám sajnálatos módon az időjárás
nem kedvezett a városnézés szerelmeseinek, ezért nem is tudták befejezni a tervezett útjukat. „Ennek ellenére nagyon

élveztük minden percét, hiszen a vezetőnk mintha csak erre a hivatásra született volna. A sok információt olyan
gördülékenyen és szórakoztatóan
mondta el, hogy nem lehetett nem odafigyelni. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani neki ezért a csodálatos élményért” – magyarázza Horváth Magda,
aki hozzáteszi, hogy köszönet illeti a
szervezőket, Balódi László mellett
kardos marikát, illetve kálmán gergelyt, aki fuvarozta őket és sok esetben
a pozsonyi forgalomban is megőrizte hidegvérét. A kirándulás teljesen ingyenes
volt minden hodosi nyugdíjas számára.

Mindenki feszült figyelemmel várta a szavazás
Kardos M. felvételei
végeredményét

rýc H Ly i N t E r N E t V O B c i
Ako si už všetci všimli,
optická sieť je v procese výstavby pozdĺž ciest v obci.
investorom výstavby je spoločnosť slovak telekom.
Na väčšine územia obce bola
sieťová trasa už vykopaná, prvotne sa začalo s prácami zo
smeru od Veľkého Blahova.
Práce vykonáva spoločnosť
Heizer Optik s.r.o. so sídlom
v Ohradoch. „Prácu sme roz-

delili do niekoľkých fáz a momentálne sme pri konci prvej
fázy. To znamená, že od budovy Vakov smerom k Veľkému Blahovu a na ulici
Dohányszárító bude výstavba
siete dokončená už koncom
mesiaca, ku ktorej sa obyvatelia budú môcť pripojiť na
začiatku nasledujúceho mesiaca,“ poučil nás Zoltán Kralina, zástupca Heizer Optik.
Telekom bude bude mať v

ponuke nasledovné služby internet a televíziu, čo znamená, že užívatelia budú mať
možnost na výber takisto ako
v mestách. Spomedzi televíznych balíčkov (Magio M –
60, Magio L – 79 a Magio
XL – 121 kanálov) a dostupých internetových služieb
(Magio M – 15/1 Mb/s,
Magio L – 60/6 Mb/s a
Magio XL – 300/30 Mb/s) si
budú môcť záujemcovia vy-

brať to pre nich navhodnejšie.
Dovŕšenie prác na území celej
obce sa odhaduje ku koncu
augusta. Pre viac informácií
prosím navštívte internetovú
stránku Telekomu (www.telekom.sk), alebo sa môžete informovať telefonicky na
zákazníckej linke 0800 123
456, či osobne na pobočke
Telekom v obchodnom dome
Max v Dunajskej Strede.
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zAjLik Az éLEt Az óVOdáBAN
Mozgalmas volt a május a legkisebbjeink számára. Mindjárt a hónap elején,
május 3-án verses-dalos kultúrműsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat az óvodában Anyák Napja
alkalmából.
A következő héten, május 10-én a
Zlín-i állatkertbe vitték a gyerekeket az
óvónénik. A kirándulás egész napos volt,
ugyanis reggel nyolckor indultak és este
kilenc órakor érkeztek haza kellemesen
elfáradva. „A gyerekek nagyon jól viselkedtek, szót fogadtak, nem volt semmi
gond velük. Nagyon élvezték a kirándulást és érdeklődéssel figyelték az állatokat, szinte testközelből ismerkedhettünk meg velük, csodálatos élményekkel tértünk haza” – meséli Gaál
Adriana igazgatónő, aki hozzáteszi,
minden gyermek aludt egy nagyot a
hazaúton a buszban. „Óvodánk peda-

gógusai, óvodásaink és szüleik nevében
szeretnénk köszönetet mondani Molnár
Kornéliának, Molnár Tímeának, a Korny
Transnak ezért a varázslatos napért,

a kirándulás megszervezéséért és megvalósításáért, melyet szponzori ajándékként ajánlottak fel nekünk” – mondja
az igazgatónő.

PAPírgyűjtési LEHEtőség A sEgítség jEgyéBEN
zBEr PAPiErA V rámci POdPOry škOLy
Nemrégiben került elhelyezésre az iskola épületének udvarán egy hajókonténer, mely
a későbbiekben a papírgyűjtés helye lesz. Ebbe a konténerbe a megadott időpontokban (ezeket később közöljük) lehet majd elhelyezni a
papírhulladékot, természetesen összekötve. Hangsúlyozzuk, a konténer nem hulladékgyűjtés céljából lett az udvaron elhelyezve, a papírgyűjtés az elsődleges célja.
Az összegyűjtött papírt a későbbiek folyamán a megfelelő
helyen leadják és a befolyt
összeget az iskolásokra fordítják. Ez a tevékenység megfelelő módja annak is, hogy a
legkisebb generációt a tudatos hulladékszelektálásra és
a környezetvédelemre is rávezessük.

Keszi Ildikó felvétele

Nedávno bol na dvore budovy školy umiestnený prepravný kontajnér, ktorý bude neskôr
slúžiť na zber papiera. V týchto kontajneroch bude umožnené zbierať papierový odpad v
špecifikovaných časoch, ktoré uvedieme neskôr. Zdôrazňujeme, že kontajner vo dvore
nebol umiestnený na zber odpadu, jeho hlavným účelom je zber papiera. Zozbieraný papier bude dodaný na príslušné miesta a zozbierané peniaze budú využité pre školu. Táto
činnosť je dobrým spôsobom, ako priniesť najmladšiu generáciu do vedomej selektácie
odpadu a ochrany životného prostredia.
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Az ANyákAt köszöNtötték • ĎEň mAtiEk

Az első tervek szerint a helyi alapiskola előtt került volna sor
az anyáknapi műsorra, ám a rossz időjárás miatt mégis a kultúrházban tartották meg május 9-én. Az ünnepségre a gyerekek szülei és néhányuk rokonai is ellátogattak. Közösen és
külön-külön is felléptek a magyar és a szlovák iskola tanulói,
s a közös éneklésük bizonyíték arra, milyen jól megfér a községben a két intézmény egymás mellett. A verses-zenés produkció természetesen vastapsot kapott, az anyukák pedig
végül mind átvehették a gyerekek ajándékát, s így ajándékkal,
mosollyal az arcukon és a szívükben térhettek haza. A műsorra
való felkészítésért hatalmas köszönet illeti az iskolák pedagógusait, akik időt és energiát nem kímélve készítették fel a diákokat a közel egy órás műsorra.

Podľa pôvodných plánov sa program ku dňu matiek mal konať
9-tého mája pred miestnou základnou školou, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa musel presunúť do miestneho kultúrneho domu. Slávnosti sa zúčastnili rodičia detí a ich príbuzný.
Študenti z maďarskej a slovenskej školy vystupovali spoločne i
oddelene, a ich spoločné spevácke vystúpenie svedčí o tom,
ako dobre tieto dve inštitúcie vzájomne spolupracujú. Ich poeticko-hudobný program bol medzi mamičkami obľúbený.
K záveru si mamičky mohli prevziať prichystané prekvapenia
od svojich detičiek a tak sa domov vrátili s úsmevom na tváry
i v srdciach. Za realizáciu slávnosti a nacvičenie programu patrí
veľká vďaka pedagógom školy, ktorý nešetrili čas ani energiu a
pripravili žiakov na takmer hodinový program.

jöVőrE ismét töBBEN kEzdik Az ELső OsztáLyt
PriBúdAjú Nám PrVáčikOViA
Az iskolai beiratkozás a község iskoláiba április 8-tól 12ig tartott. Az eddigi jelentkezők száma alapján jövőre ismét
nő a diákok száma az intézményekben.
A szlovák iskolába az egy hetes időszak alatt hatan jelentkeztek
első osztályba. Feleannyian, tehát három negyedikes folytatja
az alapiskola felső tagozatán a tanulmányait dunaszerdahelyi
tanintézményekben. A jelentkezők közül hárman a szomszédos Nagyabonyból lépnek majd be az első osztályba. A szlovák
iskolában jelenleg 18 diák tanul, ez a szám jövőre 21-re emelkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy telített a létszám. A tavalyi
évben a beíratás a számok tekintetében éppen az ellenkezője
volt, akkor három elsős érkezett és hatan távoztak a negyedik
osztályból.
A magyar iskolába hét gyereket írattak első osztályba, de
ehhez még előreláthatóan egy elsős és egy másodikos érkezik.
Negyedik osztályból hatan mennek tovább Dunaszerdahelyre,
illetve Dióspatonyba. Az előző évben hat elsőst írattak az iskolába, heten pedig a negyedik osztály elvégzése után nagyiskolába mentek továbbtanulni.
Persze ezek a számok még nem véglegesek, az őszi tanévkezdésig még minden változhat.

školské zápisy sa konali v miestnych obecných školách od
8. do 12. apríla. Na základe doterajšieho počtu uchádzačov sa počet študentov v inštitúciách v budúcom roku opäť
zvýši.
Do slovenskej školy sa počas daného týždňa prihlásilo šesť študentov. Polovica, teda traja študenti štvrtej triedy budú v štúdiu pokračovať na druhom stupni v škole v Dunajskej Strede.
Traja z prihlásených vstúpia do miestnej prvej triedy zo susedného Veľkého Blahova. V slovenskej škole je v súčasnosti
18 študentov, v budúcom školskom roku sa ich počet zvýši
na 21. To znamená, že kapacita je zaplnená. V minulom roku
bola fluktuácia presne opačná, do prvej triedy nastúpili traja
žiaci a šesť opustilo štvrtú triedu.
Do prvého ročníka v maďarskej škole bolo zapísaných
sedem žiakov, ale očakáva sa, že pribudne ešte jeden prváčik
a jeden druhák. Od štvrtákov odchádzajú šiesti do Dunajskej
Stredy a Orechovej Potône. V predchádzajúcom roku bolo do
prvej triedy zapísaných šesť žiakov a sedem žiakov zo štvrtej
triedy odišlo študovať na druhý stupeň.
Samozrejme, tieto počty nie sú konečné, do začiatku jesene
a nového školského roka sa všetko môže zmeniť.
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LAjOs BácsirA EmLékEztEk
Patócs Lajos halálának évfordulóján a citerazenészre emlékeztek a helyiek és a
családja. A megemlékezésre a tiszteletére
állított emlékműnél került sor, ahol
Győri Béla a Csemadok helyi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Huszár Lászlót, a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet igazgatóját.
Fellépett a Nemeshodosi Citerazenekar,
majd Rácz Pál, a zenekar vezetője, önkormányzati képviselő, illetve a kulturális bizottság elnöke mondott beszédet.
„Lajos bácsi 1972-ben alapította a citerazenekart Hodosban, ahol kisgyermekként ott voltunk mellette, lestük
minden mozdulatát, figyeltünk arra, hogyan adja át a tudását. Már abban az
időben is összefogta a fiatalságot, ami-

Testvéri főhajtás Patócs Lajos emlékművénél

nek meg is lett az eredménye. Ennek köszönhető, hogy immár 45 éve van jelen
a citeramuzsika a hodosi kultúréletben”

– mondta Rácz Pál. Végül a megjelentek
elhelyezték az emlékezés koszorúit
Patócs Lajos emlékművénél.

új ArcuLAttAL BüszkéLkEdik A szABAdidőkLuB
A közelmúltban felújításra került a község központjában található Szabadidőközpont épülete. A belső helyiségek és a
külső falak is új színt kaptak. Az önkormányzatnak és magánszemélyeknek köszönhetően kerülhetett sor a felújításra, s így
szebb környezetet biztosítottak idős lakosaink szabadidejének
eltöltésére. A festést Czucz Róbert és Patócs József végezték,
a külső falakat pedig Kürthy Judit dekorálta, ám nem csak
ők, de a klub gárdája is tevékenyen kivette a részét a munkából. Kázmér Zoltán közbenjárásának hála az esőelvezetőket is
lecserélték. Köszönet illeti a munkálatokhoz anyagilag is hozzájáruló Csepi Györgyöt. A renovált épületben pedig még áp-

gált Hodosnak, hiszen egyészen Magyarországról utazott ide

rilisban forgatta községünkről készülő riportműsorának egy

a népszerű televíziós műsor gárdája. A községünket bemutató

részletét a Gasztroangyal stábja, ami kiváló reklámként szol-

adás május 25-én került műsorra.

A köztErEkEN is iNtErNEtHOzzáférés
Újabb 91 hazai település kapott az EU-tól ingyenes
WIFI-t! Közülük 37 magyarlakta település élhet a lehetőséggel, hogy a köztereiken is legyen internethozzáférés. A WiFi4EU 30 Mbites szupergyors ingyenes
wifi-hozzáférést biztosít közterületeken és középületekben, parkokban, tereken, könyvtárakban, egészségügyi központokban, múzeumokban. A listán a
Dunaszerdahelyi járás több települése is szerepel,
többek között Nagyabony és Hodos község is.
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május ELsEjE, A tErmékENység üNNEPE (is)
Immár hagyománnyá vált községünkben
is, hogy a régi szokások felélesztésével
azokat tovább is viszik. Így esett a májusfa
felállításával is, amelyet évek óta megszerveznek a községben. Ebben az évben a
Csemadok helyi szervezete, A Megmaradásunkért PT és az önkéntes tűzoltók
május 1-én ismét körbevitték a májusfát
a községben, hogy aki szeretne, színes szalagokkal díszítse azt fel. A menet végén
az Állj meg vándor vendéglő előtt még
került rá jó pár szalag, majd a falu erős
férfijai felállították a színekben pompázó
fát a vendéglő kerítése mellé. A menet
végén az Állj meg vándor tulajdonosa,
Rácz Péter gulyással, a csemadokosok
pedig borral kínálták a résztvevőket.
Kevesen tudják azonban, hogy a
munka ünnepeként május 1-ét 1890 óta
ünnepeljük. Ez a nap egy évszázadon át
volt a munkások nemzetközi ünnepe, az
1990-es évektől pedig a munkavállalók
szolidaritási napja. Május első napján az
1886-os chicagói munkássztrájkra emlékezünk. A megmozdulást a rendőrség
agresszíven letörte, és folyományként
munkásvezetőket végeztek ki.

Népi hagyományaink szerint ekkor
zöld ágakkal, virágokkal díszítették a
házakat, illetve már az 1400-as évektől
jegyzik magát a májusfaállítás szokását.
A legények azoknak a lányoknak állítottak májusfát, akinek udvarolni szerettek volna. Jellemző kapcsolódó
hagyomány még a májusfa kitáncolása,
vagy kidöntése pünkösdkor, amikor
nagy táncmulatság közepette kidöntötték a fát.

Mindemellett a kelta hagyományokban Beltane ünnepének szimbóluma a
májusfa, ami Bel Istenséget jelképezi, míg
a virágok és a zöld lombok az Istennőt.
A hagyományok szerint Beltane jelenti az
életerő és a szenvedély megújulását, újjászületését. Beltane eredetileg kelta (egyes
források szerint druida) tűzfesztivál volt,
amikor az Istennő és a Szarvas istenség
egyesülését ünnepelték, voltaképpen
tehát a termékenység ünnepe is!

rOtyOgtAk A HALászLEVEk
Ahogy azt már megszokhattuk, május elején halászléfőzőversenyre gyűlik össze a falu apraja és nagyja a
helyi állj meg vándor vendéglő udvarán. idén a rossz
időjárás miatt azonban el kellett napolni az eseményt
és két héttel később, május 18-án került rá sor.
A gasztronómiai megmérettetésre kilenc csapat jelentkezett, a már megszokott gárdákat láthattuk a bográcsok körül serénykedni. A főzés ebéd előtt vette
kezdetét, az eredményhirdetésre pedig délután három
órakor került sor. Az ételről és az italról a vendéglő személyzete és a tulajdonos, a főzőverseny megálmodója
és szervezője, Rácz Péter gondoskodott. A talpalávalót
pedig mindeközben DJ Umma szolgáltatta.
A zsűri az elkészült halászlevek kiértékeléséhez fél
háromkor elvonult és végigkóstolta a finomabbnál finomabb ételeket. A döntés nem volt egyszerű – sosem
az –, végül mégis megszületett. Az első helyen a Posztós fiúk végeztek, a második helyet a Dáridó csapata
vihette haza, a harmadik legjobb étel pedig a helyi asztaliteniszezők bográcsából került az asztalra.

Rácz Péter és Balódi László a győzteseknek gratulál
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NE fELEdjük A HősökEt!
Ebben az évben május második szerdájára esett május 8-a, s ekkor emlékeztek
meg a hodosiak a második világháborúban elesett falubeliekre. A temetőben
álló emlékműnél délután gyűlt össze egy
maroknyi csoport, akik tiszteletadással
emlékeztek az áldozatokra. Az emlékezők közt voltak olyanok, akiknek rokonai nevét is felvésték az emlékműre. Az
emlékezés Győri Béla helyi Csemadokelnök szavalatával kezdődött, majd
Szabó Katalin alpolgármester asszony
mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, mennyire fontos számunkra,
hogy ezekre az emberekre emlékezzünk,
s ezt ne csak évente egyszer tegyünk, de
a szívünkben mindig ott legyenek. Balódi László polgármester hozzátette,
annak ellenére, hogy minden évben ki-

vonulnak az emlékműhöz, mindig csak
néhányan vesznek részt a megemlékezésen, ami sajnálatos.
A beszédek és tiszteletadás végeztével
az önkormányzat megjelent tagjai, a

tEcHNikAi
sEgítség

helyi szervezetek képviselői és magánszemélyek egyaránt elhelyezték koszorúikat
és az emlékezés virágait az emlékmű
előtt, majd gyertyát gyújtottak a második világháború áldozatainak emlékére.

POLgármEstErEk
tANácskOztAk
Május 23-án tartotta éves kongresszusát a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása Pozsonyban. Az összejövetelre 30. alkalommal került sor. A közgyűlésen
részt vettek a régió településvezetői, köztük községünk polgármestere, Balódi
László is. Az összejövetel főbb témái közé tartozott az alkalmazottak bérezése,
a hulladékgazdálkodás, az iskolaügy, ezen belül is az ingyenes étkeztetés kérdése, illetve az új építkezési törvény is.
Az találkozón titkos szavazással Liptóújvár (Liptovský Hrádok) polgármesterét, Branislav Trégert választották meg a társulás elnökének. Az eddigi elnök,
Michal Sýkora nem jelöltette magát.

Új számítógépet kapott az óvoda május
elején, melyet Gaál Adriana igazgatónő
vett át (képünkön). A technikai segédeszközt a helyi önkormányzat és fábián
László önkormányzati képviselő finanszírozták. A képviselő a továbbiakban is
szeretné segíteni az intézményt, ezért úgy
határozott, négy új ágyat készíttet a legkisebbeknek, melyek a hónap végére készen
állnak a kipróbálásra. Ha ezek próbája pozitív lesz, szándékában áll majd, hogy az
óvoda összes ágyát lecserélje, erre azonban
támogatókra lesz szüksége.

A képen a polgármesterek (balról): Berner Lajos (Jányok), Bokros Ferenc (Balázsfa), Balódi
László (Hodos), László Gábor (Mad), Ravasz Béla (a Csallóközi Városok és Falvak
Társulásának ügyvezetője), Csiba Jarmila (Pozsonyeperjes) és Seňan Iván (Nagypaka).
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mAgyAr NótátóL VOLt HANgOs HOdOs,

még A miNisztEr is éNEkELt
A Hajlik a rózsafa elnevezésű magyarnóta-est második alkalommal került
megrendezésre községünkben. A környék nótaénekeseit felvonultató rendezvényre megtelt a helyi kultúrház,
szinte alig akadt ülőhely a nézőtéren.
Nem csak a helybéliek, vagy éppen a járásbeliek érkeztek a rendezvényre, de
messzebbről, például a Galántai járásból
és Kassáról is jöttek érdeklődők. A szlovéniai testvértelepülés, Őrihodos küldöttsége és a szintén magyarországi
Szalafő képviselői is tiszteletüket tették.
„Előtte nagyon izgultam, attól féltem,
hogy otthon mindig nehezebb fellépni,
az otthoni közönség elé nagyon nehéz
kiállni és nehogy valami balul süljön el.
Végül azonban megnyugodtam és nagyon jól sikerült az este, s ezt mások is
megerősítették” – mesélte a rendezvény

Anya és lánya fellépés, avagy Nagy Irma és Nagy Noémi a színpadon

után annak szervezője, Nagy Noémi, aki
nem csak szólóban lépett a színpadra, de
duettet énekelt édesanyjával, Nagy Irmával és párjával, Lőrincz Rolanddal is.
Az esten felléptek még: Dóka Zsuzsa
és Bősi Szabó László, Kosáry Judit, Lőrincz Roland, Jalsovszky Mónika, Nagy
Attila, Nagy Noémi, Méhes Judit, Ivá-

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter volt a „meglepetésvendég”

A nótaest résztvevői

nyi Árpád és Slezák Erika. Az estet egy
falubeliekből összeállt négyes nyitotta
meg fellépésével (Nagy Irma, Bugár
Ildikó, Rácz Pál és Győri Béla), a fellépőket pedig Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte, akik Dunamocsról érkeztek.
A rendezvény végén Balódi László
polgármester emléklapokat adott át a
fellépőknek és a zenekarnak, ám ez
utóbbi csak akkor kaphatta azt meg, ha
elhúznak még egy nótát, amihez a színpadra kérette Érsek Árpád közlekedésügyi minisztert. A tárcavezető nem
ódzkodott a fellépéstől, s kiderült, nem
áll távol tőle a magyar nóta, szívesen
énekelt a zenekarral.
A nagy sikerre való tekintettel a hodosiak már hétfőn elkezdik szervezni a jövő
évi rendezvényt, amelyre 2020. április
végén kerül majd sor. Az idei rendezvényt a Kisebbségi kulturális alap támogatta.

Keszi Ildikó felvételei
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D ô l e ž i t é

Az üLés PrOgrAmjA

PrOgrAm zAsAdNutiA

Az önkormányzat 2019. 05. 13-án megtartott
6. ülésének programja

Program 6. zasadnutia Ocz, konaného dňa
13. 05. 2019

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők kijelölése
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Ing. Rózsa István, a HODUS KOMUNAL kft ügyvezető
igazgatójának felszólalása
Számlák jóváhagyása
Czucz Tibor és Ildikó kérelme községi telek megvételére
Simon Árpád és Zsuzsanna kérelme községi telek megvételére
Evanson Nikoleta kérelme községi telek megvételére
• Adásvételi szerződésjavaslat – újonnan kialakított,
a Hodos község tulajdonában lévő telkek eladása MVDr.
Róth Norbert tulajdonába,
• Csereszerződési javaslat a szerződéses felek: Hodos
község és JUDr. Czirfusz Juraj kizárolagos tulajdonában
lévő telkekre
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
A polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Vystúpenie Ing. Štefana Rózsu, konateľa firmy HODUS
KOMUNAL s.r.o.
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Žiadosť Tibora Czucza a manž. Ildikó o odkúpenie
obecného pozemku,
8. Žiadosť Árpáda Simona a manž. Zuzany o odkúpenie
obecných nehnuteľností
9. Žiadosť Nikolety Evanson o odkúpenie nehnuteľnosti
obecného pozemku
• Návrh Kúpnej zmluvy vo veci predaja novovytvorených pozemkov vo vlastníctve obce Vydrany, do vlastníctva MVDr. Norberta Rótha,
• Návrh Zámennej zmluvy vo veci zámeny novovytvorených pozemkov vo výlučnom vlastníctve zmluvných
strán, t.j. Obec Vydrany a JUDr. Juraj Czirfusz.
10. 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
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

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
miden 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 nariadenia 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.

• ANyAköNyVi HírEk • sPráVy z mAtriky •
Április 2019. apríl
HázAsságOt kötöttEk • uzAVrELi mANŽELstVO:
• tibor józsa (Padaň / Padány) & Beáta májovská (Vydrany / Hodos)
• zoltán Váradi (Vydrany / Hodos) & Anita szabó (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
újszüLöttEk • NArOdiLi sA:
Gratulálunk az újszülöttekhez!
• kristofer rigó
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELHuNytAk • rOzLúčiLi smE sA:
• vdova rozália Balódiová rod. Alsódiová / özvegy Balódi Lajosné, született Alsódi rozália (97)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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H O d O s i m A r A d tA m 70.
Belkó gábor Hodosban született, óvodába is ide járt, majd édesapja dunaszerdahelyen kapott lakást, úgyhogy a
család költözött. később, 1989-ben
visszaköltöztek Hodosba, inasévei
alatt innen buszozott, majd 1997-ben
újra dunaszerdahelyre költözött,
akkor már a szerelem miatt, s azóta is
ott él családjával. két gyermek, egy
húsz és egy tíz éves lány édesapja.
milyen gyakran jártok vissza Hodosba?
Most már elég gyakran jövök az építkezés miatt. Azelőtt, mivel magánvállalkozó vagyok, ritkán sikerült kilátogatnom a munka miatt. De azért, ha
úgy adódott, jöttem. A feleségem gyakrabban hozta el a gyerekeket a rokonokhoz, meg az unokatestvérével a kisebbik
lányom egy osztályba jár, tehát ők gyakrabban találkoznak.
ugyan még dunaszerdahelyi vagy, de
már fél lábbal ismét hodosi. Hogy is
van ez?
Három évvel ezelőtt sikerült telket
vásárolnunk Hodosban, két éve el is

13
így alakult. Meg is mondtam, hogy Hodostól messzebb nem akartam költözni.
mit szólsz a fejlődéshez, amin a falu
az utóbbi években átment?
Biztosan jó a falunak, hogy fejlődik, ráadásul, ha ez a fejlődés most nincs,
akkor mi sem építkezhetnénk. A lakóházas rész kissé zsúfoltnak tűnik, de még
ez is jó, hiszen növekszik a falu, jönnek
a fiatalok is és szükség van vérfrissítésre.

Belkó Gábor

kezdtünk építkezni, önköltségen.
A nyár végét már mindenképpen az új
házban és a szülőfalumban tölti majd a
család, hiszen júliusban költözünk.
miért döntöttetek Hodos mellett,
hogy itt építkeztek?
Egyértelműen azért, mert hodosi vagyok. Ha esetleg sikerült volna telket vásárolnunk Dunaszerdahelyen, az még
szóba jöhetett volna, de örülök, hogy

mit szólsz a község rendezvényeihez?
Sajnos a Lakomára még egyszer sem sikerült eljutnom. Vagy dolgoztam, vagy
pecáztam, mert azt nagyon szeretek,
akkor tudok igazán kikapcsolni. Ha már
itt fogunk lakni, biztosan több időnk
lesz a helyi események meglátogatására.
A rovat címe: „Hodosi maradtam”.
mennyire maradtál hodosi dunaszerdahelyen?
Igaz, hogy 22 éve elköltöztem, de aki
akkor ismert, még mindig megismer.
A szívem még mindig hodosi. Ha megkérdezték, honnan vagyok, mondtam,
hogy Dunaszerdahelyen lakom, de hodosi vagyok. Hamarosan pedig újra hivatalosan is helyi lakos leszek.
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V i r ág O s H O d O s é rt – V E r s E N y
Hodos község önkormányzata meghirdeti „A Virágos Hodosért” virágosítási, környezetszépítő versenyt.
A pályázat célja a kulturált, környezetbarát településkép kialakítása, a környezetszépítésre való motiváció.
PáLyázAti kAtEgóriák: a jelentkezők az alábbi kategóriákban adhatják be pályázatukat:

I. kategória: családi házak, társas házak, intézmények ablakainak virágosítása, esztétikus kialakítása
II. kategória: családi házak, társas házak, intézmények erkélyeinek virágosítása, esztétikus kialakítása.
A benevezés feltételei: a pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben önerőből rendben tartja, virágosítja, hogy
ezzel is hozzájárul Hodos község esztétikusabb megjelenéséhez. Továbbá engedélyezi magántulajdona fényképezését és közzétételét az interneten, illetve egyéb médiumokban. A jelentkezés elektronikusan is benyújtható a raczsabinads@hotmail.com,
illetve további információ a következő telefonszámon: 0918 426 653. A jelentkezésben a következő adatok szükségesek: név,
házszám és melyik kategóriába adja be pályázatát.
Az elbírálásban három személy fog részt venni: ing. renáta šipulová, czucz ildikó és rácz szabina, akik személyesen járják körbe
a jelentkezők portáit és közösen döntenek a helyezésről. A pályázók
írásban, illetve elektronikusan értesítést kapnak a helyezésről.

díjazás: mindkét kategóriában
1.,2. és 3. helyezés érthető el.
Határidő: beadása 2019. június 30.
Elbírálás 2019. augusztus 20.

I. KATEGÓRIA – LEGSZEBB VIRÁGOSÍTOTT ABLAK

II. KATEGÓRIA – LEGSZEBB VIRÁGOSÍTOTT ERKÉLy

1. helyezett 50,-Eur (a községi hivatal díja)
2. helyezett: ajándék 30,-Eur értékben
(Agáta Halász-ALAgroservis, kft. – Hodos)
3. helyezett: utalvány 20,-Eur értékben
(Holocsi Zsuzsa – Pálma virágüzlet Dunaszerdahely)

1. helyezett: 50,-Eur (a községi hivatal díja)
2. helyezett: ajándék 30,- Eur értékben
(Kósa Bódis Jutka – Jutka virágüzlet Dunaszerdahely)
3. helyezett: utalvány 20,-Eur értékben
(Eva Hrivnáková – Lea Virágbolt – Hodos)

A díjátadás ünnepélyes keretek között fog folyni, időpontjáról a résztvevőket telefonon és/vagy e-mailben értesítjük.

rOzkVitNuté VydrANy – súťAŽ
Samospráva obce Vydrany vyhlasuje súťaž o skrášľovanie prostredia obce pod názvom: „rozkvitnuté Vydrany“.
Cieľom projektu je skultúrňovanie prostredia, vytvorenie príjemného životného prostredia, motivácia k okrášľovaniu sídiel.
súťAŽNé kAtEgóriE: uchádzači sa môžu prihlásiť v nasledujúcich kategóriách:

1. kategória: rodinné domy, domové spoločenstvá, kvetinová výsadba okien inštitúcií, tvorba estetického prostredia.
2. kategória: rodinné domy, domové spoločenstvá, kvetinová výsadba balkónov inštitúcií, tvorba estetického prostredia.
Podmienky prihlásenia do súťaže: účastník súťaže prehlasuje, že po celý rok sám obhospodaruje svoje bezprostredné okolie,
vysádza kvety a tým prispieva ku skrášľovaniu obce Vydrany. Súčasne povoľuje vyhotovenie fotografických záberov svojho súkromného vlastníctva a dáva súhlas na ich uverejňovanie. Prihlasovať sa môžu uchádzači elektronicky prostredníctvom
e-mailu na adresu: raczsabinads@hotmail.com, alebo na uvedenom telefónnom čísle 0918 426 653.
V prihláške je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, číslo domu, kategóriu súťaže.
Oceňovanie: V oboch kategóriach je možné získať 1.,2.,3. miesto.
Lehoty: na podanie prihlášky do 30. 06. 2019, na hodnotenie do 20. 08. 2019.
Uchádzači súťaže budú písomne alebo v elektronickej forme upovedomení o umiestnení.
I. KATEGÓRIA – NAJKRAJŠIA KVETINOVÁ VýSADBA OKIEN

II. KATEGÓRIA – NAJKRAJŠIA KVETINOVÁ VýSADBA BALKÓNU

1. miesto 50,-Eur (cena obecného úradu)
2. miesto: darček v hodnote 30,-EUR
(Agáta Halász-ALAgroservis, s.r.o. – Vydrany)
3. miesto: poukážka v hodnote 20,-EUR
(Holocsi Zsuzsa – kvetinárstvo Pálma , Dunajská Streda)

1. miesto 50,-Eur (cena obecného úradu)
2. miesto: darček v hodnote 30,-EUR
(Judita Kósa Bódis – Kvetinárstvo Jutka Dunajská Streda)
3. miesto: poukážka v hodnote 20,-EUR
(Eva Hrivnáková – Lea Kvetinárstvo – Vydrany)

O termíne odovzdávania cien upovedomíme súťažiacich telefonicky alebo e-mailom.
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stALi sA VydrANčANmi
manželia Bubelkovci sú občanmi
Vydrán už tri roky. to, že sa do obce
presťahovali, vôbec neľutujú, práve
naopka, veľmi sa im tu páči. Viac nám
porozpáva hlava rodiny, pán Bohuslav Bubelka.
Manželka Renáta je rodená Bratislavčanka, Bohuslav zas po celý svoj život
kmytal pracovne medzi Oravou a Donovalmi, teda doma bol veľmi zriedka.
Renáta si pred pár rokmi našla zamestnanie v Dunajskej Strede, a z hlavného
mesta sa presťahovala do srdca Žitného
ostrova. “Najprv sme bývali vo Vrakúni.
Keď som odišiel do dôchodku, presťahovali sme sa do Dunajskej Stredy. Neskôr naša dcéra, ktorá sa zaoberá psami
a prevádzkuje Agility klub v Padáni, zorganizovala zopár súťaží a prehliadok aj
vo Vydranoch. Vtedy sa stalo, že sme si
miesto obľúbili a hneď sme podali žiadosť o byt,” hovorí Bohuslav. Ich žiadosť
bola schválená a byt si mohli prevziať v
roku 2017. „Videli sme mentalitu tunajších občanov, síce nehovoríme po maďarsky, hneď, čo sa ľudia dozvedeli, že
sme Slováci, začali sa k nám automa-

ticky prihovárať v slovenčine. Bol to pre
nás veľmi dobrý pocit. Vedeli sme, že tu
žijú príjemný ľudia,” dodáva pán Bubelka.
Vôbec nemali pocit, že by čo i len
niektorý zo susedov s nimi nechceli hovoriť len kvôli tomu, že sú Slováci, práve
naopak. Odvtedy mali príležitosť si
osvojiť niekoľko maďarských výrazov,

ako sú napríklad pozdravy, poďakovania
a podobné. Páči sa im, že sa obec rozvíja, prebiehajú stavebné práce, čím poskytujú ľuďom možnosti na bývanie.
“Obrovské plus pre nás je, že sa vybudovala miestna škola. Okrem iného je v
obci pestrý športový život, ak môžeme,
chodíme na futbalové zápasy s manželkou spoločne. Tím stolnotenisového
klubu dosahuje vynikajúce výsledky,
predsa už štvrtý krát sa stali slovenskými
šampiónmi, za čo im patrí veľké uznanie. Obľúbili sme si oslavu ku dňu dôchodcov, ktorú každoročne s manželkou
navšetvujeme,” vysvetľuje. Zveril sa
nám, že bolo pre nich príjemnýcm prekvapením, keď sa prvý krát osobne
stretli s pánom starostom, Ladislavom
Balódi, osobou, ktorá sa svojej rodnej
obce toľko venuje, a ktorá ich s radosťou
privítal. Bubelkovci opatrujú svojho 13
ročného vnuka, ktorý stretol v obci
skvelých priateľov, od ktorých sa učí
jazyk. V komunite sa cíti veľmi dobre.
Určite by sa nechceli odsťahovať, v
žiadnom prípadeby sa nechceli vrátiť do
Dunajskej Stredy, ale ani do Bratislavy.
Bubelkovci sa stali Vydrančanmi.

P r E č i s tOt u V O B c i
V apríli hŕstka dobrovoľníkov
vyčistila Veľkú cestu pri hranici obce,
následne 8-meho mája sa zas pokúsili
o poriadok v samotnej obci. do programu pre lepšie životné prostredie
“Vyčistime slovensko” sa zapojili aj
Vydrančania.
Výbor pre šport a voľný čas, Turistický
klub Hodus a Obecný úrad zvolali obzvateľov obce a vyzvali ich k odstráneniu
nelegálnych odpadových skládok. Občania sa zhromaždili pred miestnym
Kultúrnym domom, kde si pred štartom
mohli vyzdvyhnúť rukavice a odpadové
sáčky. V priebehu niekoľkých hodín sa
zozbieral odpad na päť prívesov.
Irma Nagyová, zástupkyňa miestnej
samosprávy a vedúca miestneho turistického klubu Hodus, sa nám zverila, že

primárnou lokalitou bola oblasť Csíkostó. „Niekoľký z nás sa vybrali smerom ku škole, popri malom potravinovom obchode, kde sme zozbierali odhodené fľaše od alkoholu a nápojov, poháre, a nakoniec sa pozbieralo malé
vreco odpadu aj tejto oblasti,” hovorí
Irma. Počas zberu odpadu sa našla zlá
kancelárska stolička, kosačka, televízor,
chladnička, fólie a veľa stavebného odpadu. Ďalším miestom konania zberu
odpadu bolo okolie miestneho cintorína, a detské ihrisko pri bytových domoch, kde sa opäť zhromažďovalo
množstvo plastových odpadov. „Chceli
by sme akciu zopakovať, keď príroda už
nebude zelená a vykvitnutá, a z trávy sa
vynorí určite veľa ďaľšieho odpadu.
Pravdepodobne až na jeseň,” zdôrazňuje
organizátorka.

Akcie sa popri miestnych občanov zúčastnil aj mladý muž, ktorý ešte v obci
nežije, ale čoskoro sa sem presťahuje. Samozrejme, osoby vyhlasujúce sa za
veľkých ochrancov životného prostredia
na sociálnych sieťiach, sa od akcie opäť
dištancovali. Priemyselné odpady sa v
obci zbierajú niekoľkokrát ročne a obec
sa tiež zapojila do zberu selektívneho
odpadu, takže je nepochopiteľné, prečo
niektorí ľudia znečisťujú prostredie obce
vyhadzovaním odpadov. Je načase, aby
si všetci uvedomili, že riskujeme budúcnosť našich detí a vnúčat, ak sa o naše
životné prostredie vhodne nepostaráme.
K záveru dňa zberu odpadu usporiadal Výbor športových a voľnočasových
aktivít pre účastníkov malú hostinu s
gulášom.
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Sport

BAjNOki címért HArcOLNAk A HOdOsiAk
Legutóbbi számunk megjelenése óta összesen öt mérkőzést játszott a hazai csapat.
Eredményei alapján csak marcellháza
együttese előzi meg a hazaiakat, akik a második helyen tanyáznak. ők is mindössze
egyetlen ponttal.
A hodosiak a 23. fordulóban két vállra fektették a párkányiakat, győzelmükből, valamint a
marcelházaiak kényszerpihenőjéből profitálva
visszakerültek a tabella élére. A következő
héten Nagysurányban mérkőztek meg az ottani csapattal, ahonnan nem sikerült pontot
hazahozniuk, így visszacsúsztak a második
helyre. Újlót elleni mérkőzésük sem hozta meg
a várt fordulatot, idegenbeli mérkőzésükön
döntetlent játszottak, így továbbra is a második helyen ragadtak. A 26. fordulóban itthon
raboltak három pontot Negyedtől, épp úgy,
ahogy múlt hétvégi csatájukból is, melyet
Hrušovany ellen vívtak. Ám sajnos ez sem volt
elegendő az első hely visszahódítására. Ám bízunk benne, hogy az utolsó mérkőzéseken siBartal Erik az utóbbi öt mérkőzésen három gól lőtt
kerül fordítaniuk a helyzeten.

AktuáLis

Eredmények:
23. forduló:
Hodos–Párkány 2:0 (0:0), g.: P. Ďurica (64. – 11-esből), Belkovics (84.).
24. forduló:
šurany–Hodos 2:0 (1:0), g.: Tvrdoň
(35.), Švajda (67.).
25. forduló:
újlót–Hodos 2:2 (0:1), g.: Jurky (53.),
Bašťovanský (77.), ill. Klempa (27.),
Bartal (75.).
26. forduló:
Hodos–Negyed 3:0 (2:0), Bartal (4.,
21.), Jašúrek (48. – öngól).
27. forduló:
Hrušovany–Hodos 0:3 (0:2), g.: P.
Ďurica (27. – 11-esből), Bíró (41.,
75.).

Archív felvétel

táBL áz At

1. Marcelháza

23

16

1

6

43:20

49

2. Hodos

24

14

6

4

38:16

48

3. Ímely

23

12

5

6

55:22

41

4. Gúta

22

12

3

8

32:21

39

5. Šurany

23

11

5

7

46:31

38

6. Tovarníky

24

10

5

9

44:33

35

7. Kozárovce

24

10

5

9

43:34

35

8. Illésháza

23

10

4

9

30:29

34

9. Negyed

23

8

7

8

25:29

31

10. Alsószeli

23

8

7

8

37:49

31

11. Párkány

25

7

6

12

44:40

27

12. H. Obdokovce

23

7

2

14

42:44

23

13. Újlót

24

3

6

15

22:57

15

14. Hrušovany

23

5

0

18

21:97

15

Hodos, a mi falunk − Vydrany, naša dedina − A hodosi önkormányzat információs havilapja. Kiadja: Hodos Községi
Hivatal, 930 16 Vydrany č. 71, tel./fax: 031/552 21 25. IČO: 00228788. Kiadásért felel Hodos község önkormányzata. Főszerkesztő:
Angyal Sándor. Nyelvi szerkesztő: RSDr. Orbán Péter. Grafikai előkészítés: AlexGRAF. E-mail: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a
Reproﬀset nyomda Dunaszerdahelyen. Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09.
ISSN 1339-293X. Megjelenik havonta. Lapzárta minden hónap 20. napja. A hirdetések nyelvtani minőségéért a szerkesztőség nem
vállal felelőséget és nem azonosul velük.

