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Hodos
...a mi falunk

Nem minden rózsaszínű
Politikusok a nagypolitikában általában
100 nap után beszámolót tartanak
sikerekről és problémákról.
Azonban az igazat megvallva én
nem szeretnék ilyen 100 napos visszatekintésbe belebonyolódni. Egyrészt
azért nem, mert a faluújság lapjain
igyekszem rendszeresen és aprólékosan beszámolni lakóinknak, másrészt pedig szeretnék majd egy lakossági fórumon keresztül is beszélgetni a
lakosokkal. Ám, ha már témánál
vagyunk, akkor valamiről mégis
beszélnék, mégpedig a problémákról,
melyek elszomorítanak és nagymértékben befolyásolják a munkánkat.
A szándékom az volt és mindig is
az marad, hogy virágoztassuk fel
községünket annyira, amennyire azt a
körülmények megengedik, mert ahogy
azt hangoztatni szoktam, nem nekem,
vagy valaki másnak tesszük ezt, hanem
magunknak, a mi közösségünknek. De
sajnos az elmúlt rövid időszakban elszomorított az a tény, hogy néhányan
fejőstehénnek nézik községünket és
saját érdekeiket nézve képesek
különböző övön aluli ütésekre.
Példaként meg lehet említeni azt az
esetet, amikor egy olyan istálló maradványaiért, romjaiért, amit biztonsági
okokból el kellene távolítani, nehogy
valamilyen szerencsétlenség történjen,
a tulajdonosa elfogadhatatlanul magas
értékben szántóföldet kért a községtől.
Látván, hogy ez nem sikerül, támadásba lendült és nyolc napon belül
kifizetendő kártérítést követelt, mert az
épület szerinte meg lett rongálva. Hát
ez igazán merész lépés volt…
A következő eset egy olyan számla
benyújtása az önkormányzat felé,
amely egy bizonyos munkára volt kiállítva a tavalyi év folyamán, melyre
egyébként nem volt építkezési engedély. Sőt, a szóban forgó terület nem
teljes egészében a falu tulajdona. Számomra ez érthetetlen volt…
Természetesen példázhatnánk hoszszú órákig, hiszen a lakosok nem is
gondolnák, milyen ügyek nehezítik
meg mindennapi munkánkat. De nem
szabad panaszkodni, inkább előre kell
nézni, bele a jövőbe, dolgozni és
csinálni, amit kell.

A hodosi önkormányzat információs havilapja
2011. március V. évfolyam/3. szám

A márciusi ifjak szelleme
A magyarság életében
minden évben eljön az
ideje, hogy megünnepeljük
a forradalom évfordulóját.
1848. március 15-e piros
betűkkel íródott be mindannyiunk szívébe, hogy
azzal együtt dobogjon
életünk alkonyáig.

Utánuk a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke, Győri
Béla mondta el ünnepi beszédét, amit a helyi alapiskolások
műsora követett. Fellépésük
után Kálmán Gergely szavalta
el Petőfi Sándor Föltámadott
a tenger című költeményét.
A szavalatot a helyi GyöngyGyőri Béla beszédet mond

Az énekkórus fellépés közben

Nem történt ez másként
községünkben sem, ahol
múlt pénteken, azaz március
18-án került sor az ünnepi
műsorra, ami alatt forradalmi
hangulat alakult ki.
Sokan voltunk, de mégis
kevesen. Ugyanis igaz, hogy
megtelt a kultúrház nagyterme, de a falu lakosságához
mérten mégis lehettünk volna
többen. Akik eljöttek, élvezték a műsort, utána beszélgetésbe elegyedhettek és
felhőtlenül szórakozhattak.
Végre összejöttek a lakosok.
Megérkezéskor mindannyiunknak
csinos
lányok
kokárdát tűztek a mellére,
ezzel is szítva az emlékezés
tüzét.
Elsőként a Hodosi
Énekkórus adta elő a Székely
himnuszt, s bár betegségtől
megfogyatkozott létszámuk
miatt nem volt teljes a felálMgr. Balódi László lás, mégis vastapssal távozközségünk polgármestere tak a színpadról átadva a
helyet a citerazenekarnak.

Ugróczky István felvételei

harmat Énekkórus produkciója követte, mégpedig a
Kárpátia zenekar Ott, ahol
zúg az a négy folyó című
dalával arattak sikert, majd a
Napsugár gyermekcsoport
műsora következett. A tánc
végeztével ismét Győri Béla
állt színpadra és a pirosfehér-zöld trikolor árnyékában elszavalta Petőfi
Nemzeti dal című versét,
végül pedig a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar és Nagy
Volner Melinda adott közel
fél órás koncertet miközben a

Dunaág Néptánccsoport táncosai kalotaszegi néptáncokat mutattak be.
Végezetül a kulturális bizottság elnöke, Kovács Norbert mondta el ünnepi
beszédét, amelyben szeretetre és összetartásra szólította
fel a lakosokat. Örömét fejezte ki az iránt, hogy végre
újra van élet a faluban. Megköszönte a segítséget mindazoknak, akik segédkezet
nyújtottak a program létrejöttéhez és hangsúlyozta, hogy
merjünk magyarnak lenni.
Majd mindenki felállt és
közösen a helyi Gyöngyharmat Énekkórussal elénekelték a magyar Himnuszt.
A kis közösségben is
lehet nagyszabású műsort
rendezni, ami nem mindig a
fellépőkön múlik, de a
közönségen is. Itt mind a
szereplők, mind pedig a
közönség hozzájárult az ünnepség sikeréhez, hiszen ők
mernek magyarnak lenni.
Merjünk hát mindannyian!

A Pántlika zenekar és Nagy Volner Melinda előadása
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Búcsú Róza nénitől, legidősebb lakosunktól
Május 27-én lett volna
99 éves és pontosan
egy hónappal
a születésnapja előtt
távozott közülünk
Pok Sándorné,
született Kosár
Rozália, községünk
legidősebb lakosa.
Kemény életét mindig
optimizmussal, mosolyogva viselte. 1912-ben
született és cselédként
dolgozott Alistálon a
nagybátyja
házánál,
Mátiséknál, mert ugyan
az alapiskolát kijárta, de
szakmát, azt nem tanult.
Belső cseléd volt, tehát
neki nem kellett kimenni
a földekre. A mosásnál, a
főzésnél segédkezett. Az
uraságék a szomszédban
laktak és volt olyan
lehetősége, hogy a testvéreinek korán elkészítette a tízórait, majd
amikor iskolába indultak, kiadta nekik a kerítés alatt.
Varrt és olvasott
„Képezte magát, hiszen
kézügyessége volt, varrni tudott és persze
rengeteget olvastak a papával. Azt mondta, hogy
ahol szolgált, ott is
voltak könyvek, amikor
az uraságék elmentek
aludni, akkor elbújt, gyer-

tyát gyújtott és olvasott.
Hajnalban, amikor már
mentek az etetők az
istállóba, akkor oltotta el
gyorsan, mert tudta,
hogy hamarosan a gazda
is felébred. Tehát elő-

emlékezik vissza a
lánya.
Hatan voltak testvérek és ő volt a legidősebb. Nyomorúságban
éltek mindig, a házuk is
leégett. Cselédként addig

kellett több, el is indult
gyalog haza, estére
megérkezett, de másnap
reggel vissza is volt.
Akkoriban, az ötvenes években alakult a
szövetkezet a faluban és

De mindezek a keserűségek ellenére viccelni is
tudott. „Egyszer Mikulás
ünnepén ördögnek öltözve jött át a gyerekekhez.
Már alig bírta nevetés
nélkül, de csak nem engedte el magában. Az
egyik gyerek az ágy alá
bújt, a másik mellé akart,
de amaz nem engedte. A
mama meg már nevetett,
nem bírta, aztán levette a
maszkot és odahívta az
unokáit magához. Kapható volt mindenre.
Borzasztóan gyerekcentrikus volt, nagyon szerette őket” – mosolyog
a veje, Fábián László.
Örök optimista

Hajdanán, gyermekei körében örökké életerősen

fordult, hogy az egész éjjelt átolvasta” – meséli a
lánya, Fábián Julianna.
Nagyon sok babaruhát
varrt a lányoknak és szerették is nagyon. Persze
akkoriban kézzel varrt,
mert gépe az nem volt.
„Bizony,
amikor
Sanyi és Péter fiai születtek, amit elhozott stafírungos slingelt pendelyt, azokból csinált kis
ingecskéket, meg mindenfélét a gyerekeknek,
mert nem volt pénz arra,
hogy vásároljanak” –

dolgozott, míg férjhez
nem ment 1935-ben. A
gazdáék stafírungozták
ki őt, úgyhogy rendesek
voltak hozzá. Egy évvel
később
megszületett
Péter fia, majd építkezni
kezdtek. Vetettek mórt és
abból egy szobát elkészítettek. Se asztaluk, se
székük nem volt, csak
szekrényeik, mert azt
adott nekik a Mátis
gazda. „Mór volt a szék
és az asztal is, arra tettem
takarót – mondta, – azon
ültünk, de a ház belülről
bepucolva nem volt. A
zúzmarát lehetett kaparni a falról. Nagyon
nehezen éltek” – idézi
fel a szavait Julianna.
Özvegyen hat gyerekkel

Dédunokájával Danival, aki mindig a haját piszkálta

Amikor 1949-ben meghalt a férje, a konyha
falai már álltak, de a tetőt
nem sikerült befejezni.
Kijutott neki, küzdés,
harc volt az élete. De
nagyon szerették egymást a férjével. Előfordult, hogy Nagymegyeren kaszált és cukkolták, hogy ő ott van, a
„Rozika” pedig otthon.
Lehet, hogy valami
történik. Az öregnek sem

Róza néni oda ment dolgozni. Ott kimérték a
földeket, fizetés meg
nem volt, csak cirokmag
és hasonlók, amivel
fizettek. De pár hónap
után abba is hagyta, mert
egyelni kellett a répát
(ritkítani) és ez általában
egész napos munkát
igényelt, a gyerekeivel
pedig nem tudott foglalkozni. Aztán Kmeť
Misi bácsi szerezte be az
iskolába takarítani. Ott is
dolgozott egészen a
nyugdíjig,
1967-ig.
Télen 780, nyáron pedig
570 koronás keresete
volt.
Időközben a családi
házukat is lebontották,
mert építették az utat és
szó szerint útban volt.
Akkor az egy óriási
trauma volt Róza
néninek, a sok emlék, a
sok vályog, amit vetettek, a kút, amit a férje
csinált. Amikor a buldózer nekiment a kútnak, össze is esett és
elájult. Felgyülemlettek
benne az emlékek és be
kellett vinni a kórházba.
Aztán két telket mértek
ki neki, ahol élete végéig
lakott.

Nem betegeskedett, bár
reumája volt, de öreg korban kinek nincs valami
baja. Kilencven évesen
műtötték epére, mert
nyolcvan évesen nem
akarták, azt mondták
neki, hogy gyenge a
szíve. De tíz évvel
később muszáj volt.
Akkor azt mondta a
doktornőnek a kórházban: „Legyen szíves
mentsenek meg. Ha élhetek, akkor ne szenvedjek, ha meg kell halnom,
akkor haljak meg.”
Sportosan vette a dolgokat.
Kilencvennégy
évesen operálták a
szemére Komáromban.
Most legutóbb már
szívritmuszavarai voltak,
feküdt is kórházban. De
aztán kiengedték, ám
újra rendetlenkedni kezdett a ketyegője és injekciókra kellett járnia.
Majd az agyvérzés vitte
el.
A falusiak is érdeklődtek iránta. Szívükön
viselték a sorsát, drukkoltak neki, hogy megélje a századik életévét,
de sajnos nem sikerült.
Emléke a családja és a
község lakosainak szívében örökké élni fog.

március
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Akik még nem vették volna észre,
azoknak elárulom, hogy egy tizennyolc
fős társaság dolgozik minden nap azért,
hogy a község arculata szebb legyen.
Összeszedik a szemetet, a letört ágakat,
tehát mindent megtesznek
a tisztaságért. Hiszen ismerjük a
mondást: Tisztaság, fél egészség!
Kázmér Zoltánt a polgármester úr kereste
meg azzal a kéréssel, hogy vezesse azokat
az embereket, akik a munkálatokat végzik
majd. Tapasztalata van, hiszen volt már
csoportvezető, tehát nem okoz gondot neki
összefogni a kis csapatot. „A társaság
nagyon jó, nincs velük semmi gond, megcsinálnak mindent, amit kell. Eddig a
temetőben, a Hodost Sikabonnyal
összekötő útszakaszon, a Jednota épülete
körül, a focipályán is összegyűjtötték a hulladékot” – meséli Zoltán. Ezek a munkások
hat hónapra lettek alkalmazva, a fizetésüket
a község, a dunaszerdahelyi munkaügyi hivatalon keresztül intézi.
A munkálatok alatt találtak az emberek
mindenféle szemetet, a betondaraboktól
kezdve az akkumulátorokon keresztül az elhullott állati tetemig.
„Nemrégiben takarítottunk a Minimarket előtt és megint tele van dobálva szeméttel. Naponta 7-8 utánfutóra való hulladékot
behozunk az utcáról. A vágóhídtól a vadászlakig is kitakarítottuk az útmentét, ahol

Akik tisztán tartják az utcáinkat

szintén sok munka volt. Az embereknek is
vigyázniuk kéne a saját környezetükre,
hiszen itt élnek” – kesergett a munkások
vezetője. Tisztításra vár még a Csíkostó
területe és a buszmegállónál összedőlt ház
is. A munkások két kivételtől eltekintve
mind falubeliek, tehát a munkát magukért
is teszik, ezért dolgoznak szívvel-lélekkel.
A falusiaknak pedig tetszik a rend, dicsérik
az emberek szorgalmát, munkáját. Beszélnek róluk. De nem csak a férfiakról, hanem
a hölgyekről is, akik a gyengébbik nem
képviselői révén mégis felveszik a versenyt
férfitársaikkal a munkában. Sárközy
Katalin, aki a nők csoportvezetője, ellenkezés nélkül adnak a szavára.

Ugróczky István felvétele

Tehát nem csak azt kell nézni, hogy milyen szépen takarítanak a munkások, de arra
is figyelni kell, hogy megkönnyítsük a
munkájukat. Ne dobjuk el a szemetet az
utcán, hanem tegyük a kukába. Ha nincs a
közelben szemetes, akkor keressünk egyet.
Hiszen nem baromfiudvarban élünk, mint a
tyúkok, akik maguk alá piszkítanak.
Akik a mindennapi tisztaságért felelnek:
Balódi Lajos, Sárközi Tibor, Sárközi István,
Sárközi Mónika, Somogyi Pál, Dušek
János, Blaho Ivan, Sárközi Mária, Sárközi
Béla, Sárközi Iveta, Sárközi Adriana,
Banyák Gyula, Banyák Júlia, Kardos Mária,
Kardos Aladár, Keszi Zoltán, Sárközi
Katalin és Vass János.

Szebb környezet a focipályán is

Egy tizennyolc fős társaság a község utcáit, közterületeit takarítja. Éppen ezért a futballpályán is rendet teremtettek
a napokban. Összegyűjtötték a szemetet, lemetélték a felesleges faágakat, tettek azért, hogy az emberek elé szebb látvány
táruljon, ha belépnek a kapun. De mindeközben az idő által megvert, évekkel ezelőtt befejezetlenül hagyott tribün is
elnyeri lassan a formáját. Le lehet majd ülni kultúráltan és elfogyasztani, amit az alatta épülő büfében megvásárolunk.
Igazi „focipályás” hangulat készülődik már napok óta. A lakosoknak egyhangúlag tetszik a változás, örülnek, hogy végre
rendbe teszi valaki a lelátót és nem rondít majd ott az elhanyagolt betonkonstrukció.
Ugróczky István felvételei a munkálatok ideje alatt készültek.
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Jegyzőkönyv
Hodos község önkormányzata képviselő-testületének
harmadik üléséről (2011.02.21.)
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Bc. Klempa Katalin
8. Kovács Norbert,
9. MUDr. Miklós Attila
10. Varga József
11. Bc. Bugár Ildikó
12. Szabó Katalin
1. Megnyitó
2. Az ülés programjának
jóváhagyása
3. A jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv-hitelesítők
meghatározása, a javaslóbizottság megválasztása
4. A határozatok teljesítésének az ellenőrzését a testület
egyhangúlag tudomásul vette.
5. A község krónikája
A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a község
krónikája nincs vezetve, amelyet a törvény alapján vezetni
kellene. A helyi újságnak
köszönhetően, annak utolsó
négy évi anyagát fel lehet
használni a krónikában. A
krónika vezetését illetően tárgyalt id. Klempa Katalinnal, aki
hajlandó lenne azt évi 35,- euró
jutalom ellenében vezetni.
A javaslat elfogadva.
6. Hodosy Béla mérnök javaslata ingatlancserére
A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket Hodosy Béla
mérnök telekcserével kapcsolatos javaslatáról. Az érintett a
vadászház felé vezető út mellett
található istálló maradványaiért
cserébe a község tulajdonában
lévő szántót kért 10.000,- euró
(300.000,- Sk) értékben.
A képviselők egyhangúlag
megegyeztek abban, hogy a
csere a község szempontjából
előnytelen.
A javaslat elutasítva.
7. Enermont s.r.o. Bratislava
kérelme ingatlan megvételére
A polgármester az Enermont
s.r.o. Bratislava, 18 m² nagyságú telekmegvételi kérelmével kapcsolatban tájékoztatta
a jelenlévőket, amelyet a szervizmunkák, beavatkozások le-

hetővé tétele okán kért. Az
adott telek, amely a község tulajdona, a Fő utcai trafóállomás
alatt, illetve körülötte található.
Bc. Hodosy Károly képviselő javasolta, hogy a trafóállomás megszünése esetén a cég,
ha végül úgy döntene, hogy ezt
a telket eladja, úgy Hodos
községnek legyen elővételi joga.
A polgármester javasolta a
18 m² nagyságú, Hodos község
tulajdonát képező telekrész
eladását 2,- euró/m² összegért.
A javaslat elfogadva.
8. Nagyszombat megyei önkormányzat Központi Krízisalapja – felszólítás belépésre
(rendkívüli szituációk esetére).
A belépés feltétele, hogy Hodos
községnek évente 0,66 euró/lakos
összeggel kéne hozzájárulnia,
amely összesen 972,18 eurót tesz
ki.
A javaslat elvetve.
9. Csemadok Területi Választmányának támogatási kérelme
- amelyet évente egyszer kérnek
0,10 euró/lakos összegben,
amely összesen 147,30 euró.
A kérelem elfogadva.
10. Projekt a helyi kultúrház,
valamint a községi hivatal
épületének felújítására
A polgármester megbízatást
kért a képviselő-testülettől a
helyi kultúrház, valamint a községi hivatal épületének felújítására kidolgozandó projekthez.
A javaslat elfogadva.
11. A község területrendezési terve – szakvélemény kidolgozása
A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket a Község Területrendezési Terve stratégiai dokumentum értékeléséről szóló jelentéshez szükséges szakvélemény kidolgozásáról, a Dunaszerdahelyi Körzeti Környezetvédelmi Hivatal által
meghatározott szakértővel.
A képviselő-testület megbízta Ing. arch. Coplák Jaroslav
elbírálót a Község Területrendezési Terve stratégiai dokumentum értékeléséről szóló jelentéséhez, a szakvélemény kidolgozására.
12. Dunai Magisztrál Kistérség – helyi akciócsoport –
javaslat
Hodos
község
belépésére

-

A polgármester előterjesztette
Hodos község belépését a
Dunai Magisztrál Kistérségbe.
Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a belépés esélyt jelent a
LEADER-program pénzforrás
eléréséhez, valamint a falu
megújulására kidolgozandó
közös projekt benyújtására.
A javaslat elfogadva.
13. Hodos község 1/2011
számú általános érvényű rendelete a helyi illetékekről – a
rendelet megtárgyalása
- amelyek a következő illetékeket érintik:
● a helyi újságban közölt reklámok és apróhirdetések,
● hangosbemondó hirdetések,
● fénymásolás.
A képviselő-testület jóváhagyta a javasolt módosításokat.
14. A bizottságok elnökeinek
beszámolói
A polgármester a bizottságok
elnökeit egy rövid tájékoztatásra kérte fel a bizottságok
munkáját illetően.
A polgármester a közérdekvédelmi bizottság ülésével
kapcsolatban kijelentette, hogy
a vagyonnyilatkozata lezárt
borítékban található és azt a
kitűzött határidőben a bizottság
elé terjeszheti.
15. A 2011. évi költségvetési
javaslat
A község költségvetési javaslata
a képviselőknek már elő lett terjesztve, lehetőségük volt kifejteni a véleményüket az egyes
tételekhez.
Varga József, a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a bizottsági
ülés megtörtént, egyúttal megjegyezte, hogy ki lett alakítva a
polgármesteri tartalék.
A helyi szervezetek következőképpen terjesztették elő
kérelmüket dotáció nyújtására a
község 2011-es költségvetéséből:
1. Hodosi FC SK kérelme
12.000,- euró összegű támogatásra.
Takarékossági okok miatt a
kérelem egyhangúlag elutasítva.
A pénzügyi bizottság javaslata
10.000,- euró összegű támogatás nyújtására.
A javaslat elfogadva.
2. A Hodosi Asztalitenisz
Klub kérelme 1300,- euró
összegű támogatásra.
A kérelem jóváhagyva.
3. A Szlovák Vöröskereszt
helyi szervezetének kérelme
300,- euró összegű támogatásra.
A kérelem jóváhagyva.
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4. A Szlovák Vadászszövetség
helyi szervezetének kérelme
2500,- euró összegű támogatásra.
A testület feladatul adta a
polgármesternek, hogy szólítsa
meg a szervezet elnökét az igényelt összeg lehetséges csökkentése, valamint a kérelmükben, az egyes feltüntetett
tételekről nyújtandó felvilágosítás miatt.
5. A képviselő-testület tudomásul vette a Družstevník
Hodos Testnevelési Egyesület
testépítő szakosztálya kérelmét
365,- euró összegű dotáció
nyújtására.
Feladatul adta a polgármesternek, hogy szólítsa meg
a szakosztály elnökét, kérje ki
véleményét a kérelmével kapcsolatban, mivel az nem felel
meg az elvárt kritériumoknak.
6. A képviselő-testület tudomásul vette a Magyarnóta és
Cigányzene kedvelők Klubja
Szlovákiában kérelmét.
Feladatul adta a polgármesternek, hogy szólítsa meg a
helyi klub elnökét, hogy a felmerült egyes vitás kérdésekkel
kapcsolatban felvilágosítást
nyújtson, főleg a klub és a
község közötti
együttműködésről a kulturális rendezvények szervezése terén.
Hodos község 2011. évi
költségvetése jóváhagyva.
16. A polgármester beszámolója
a) Személyi változások a
községi hivatalban
- Szabó Katalin hivatalvezető,
2011.2.1-től van alkalmazva és
részt vesz a képviselő-testületi
üléseken. Ami a fizetéséhez
szükséges pénzeszközök bebiztosítását illeti, a hozzájárulás a
Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
útján történik.
- Kázmér Katalin mérnöknő
az ekonómiai feladatok intézését veszi át 2011.2.7-étől.
Fizetése szintén a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatalon keresztül
lett bebiztosítva.
b) A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket a községi hivatal
folyosóján lévő rács műanyag
ajtóra történő kicserélésével kapcsolatban, hogy ezzel is a polgárok fogadására kulturáltabb feltételek legyenek teremtve. Az ajtó
szponzori támogatással lett leszállítva, a várkonyi EKOSTAV
cégnek köszönhetően.
c) A polgármester új irodája az
emelten található, amely mini-
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mális befektetéssel lett kialakítva, szponzoti segítséggel, amelyet ezúton szeretne megköszönni: a JOSTAV cégnek a
parkettákat, Rácz Mihálynak a
villanyszerelési munkákat és
Gálffy Györgynek a festési
munkákat.
d) A MINIMARKET élelmiszerüzlet épületében E-box lett
elhelyezve elektroniakai hulladékokra: telefonok és tartozékai, játékok, játékkonzolok,
átjátszók, rekorderek, meghajtók, számítógép-tartozékok,
töltők, adapterek, irodai technika, fényképezőgépek, videókamerák.
A hulladék elszállítása ingyenes.
e) A helyi iskola épületében
2011.01.31-én el lettek végezve
a villanyszerelési munkálatok.
A tanulók már használhatják a
számítógépeket,
amelyeket
szponzori támogatással a
PROVIMI s.r.o., valamint a
K.T.NET s.r.o. cégektől kaptak.
f) A helyi óvodában 2011.1.26-
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án információs napot tartottak a
leendő elsősök szüleinek. Az információs nap eredménye
3 gyermek a helyi Szlovák
Tanítási Nyelvű Alapiskolába és
3 gyermek a helyi Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolába
történő beiratása. Tizenegy
szülő volt jelen.
g) A helyi szervezetek számára
ki lett dolgozva az egységes
kérelem a község költségvetéséből nyújtandó dotációhoz, a nagyobb áttekinthetőség,
valamint a könnyebb ellenőrizhetőség miatt.
h) Rácz Mihály villanyszerelővel
kötött
szerződés
2011.3.1-től lesz érvényes.
i) 2011.1.27-én megtörtént a
régi és az új polgármester
között a munkaköri átadásátvételi jegyzék aláírása, amely
alapján az új polgármester
átvette a követeléseket (adósságokat) 59.774,- euró összegben.
j) A polgármester tájékoztatta

Jegyzőkönyv
Hodos község önkormányzata képviselő-testületének
harmadik rendkívüli üléséről (2011.02.23.)
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Kálmán Katalin
6. Bc. Klempa Katalin
7. Varga József
8. Bc. Bugár Ildikó
Nem volt jelen: Bc. Hodosy
Károly, Kovács Norbert és
MUDr. Miklós Attila – igazoltan maradtak távol
1. Megnyitó
2. Az ülés programjának
jóváhagyása
3. Jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv-hitelesítők
meghatározása, a javaslóbizottság megválasztása
4. Állami Lakásfejlesztési
Alap (ŠFRB) – OTP Slovensko a.s. bankkezesség
A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy 2011.2.22én 16.00 órakor a községi hivatalban Gálffy György elnök
vezetésével, a bérlakások közbeszerzés útján történő felépítésére megtörtént a versenytárgyalás zárt borítékainak felnyitása.
- Gálffy György képviselő, a bi-

zottság elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a közbeszerzési eredmények kiértékelését követően a JOSTAV s.r.o.
cég nyert, mert a legalacsonyabb árajánlatot tette.
Ezen információk alapján a
község polgármestere javasolta
a megbízási szerződés megkötését a közbeszerzés nyertesével.
A javaslat elfogadva.
A polgármester szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
A képviselő-testület beleegyezését
adja és jóváhagyja a bérlakásos
lakóházak
finanszírozását,
melynek módja a következő lesz:
A - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
A SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium dotációja
- 20 %: 62.382,13 euró
Hitelmerítés az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB)
- 80 %: 249.528,50 euró
B - Bérlakásos lakóház
- 11 lakásegység
A SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium dotációja
- 20 %: 93.930,19 euró
Hitelmerítés az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB)
- 80 %: 375.720,77 euró
C - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
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jelenlévőket, hogy intézkedni
kezdett az utólagos építkezési
engedély megszerzésében a
lakóházakhoz vezető, a temető
melletti betonút megépítéséhez.
A GAS MOUNT cég által,
építkezési engedély nélkül
felépített út, amely nem a
községhez tartozik, 2010.8.19én számlázva lett.
- MUDr. Miklós Attila képviselő a kiszámlázott összeg kifizetésének leállítását hangsúlyozta mindaddig, amíg annak jogi oldala nincs rendezve.
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hogy ki a kezdeményezője.
A képviselő-testület egyhangú véleménye szerint
1848.3.15. tiszteletére a kopjafát közterületen kellene felállítani, de csakis a törvényben
megszabott feltételek mellett.

k) A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy már három
hete azt hallja, hogy kopjafa
lesz felállítva a Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola udvarán
1848.3.15. tiszteletére, amelyről
mint a község polgármestere hivatalosan nem tudott. Véleménye szerint a közterület a
legalkalmasabb hely a kopjafa
felállítására. Hangsúlyozta, hogy
a kopjafát csak építkezési engedély alapján lehet felállítani,
amelyet még ezidáig senki sem
intézett, de még azt sem tudja,

17. Egyéb aktuális ügyek - vita – Varga József képviselő – Az
úttesten elhelyezett lassítókat
rendbe kell tenni. A Fő utcán
lévő tükröt ki kell cserélni.
A község némely részein a utcai
lámpák nem égnek.
A polgármester megjegyezte,
hogy ez ismét pénz kérdése.
Ami az utcai lámpákat illeti,
folyik azok ellenőrzése és
felmérése, amelyeket szükség
esetén Rácz Mihály cseréli ki,
de nem egyenként, mert így
drágább lenne.
– Gálffy György képviselő –
A Hidegoldalon a traktorok sok
sarat hordtak fel az úttestre.
A polgármester válasza: ezekben az esetekben meg kell állapítani, hogy ki az elkövető,
mert annak eltávolítása a
törvény szerint az ő kötelessége.

A SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium dotációja
- 20 %: 62.382,13 euró
Hitelmerítés az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB)
- 80 %: 249.528,50 euró

C - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
Az Állami Lakásfejlesztési
Alap és a SZK Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériuma
javára lesznek betéve.

A község költségvetésébe bele
lesznek számítva a bevételi és
kiadási tételek, amelyek összefüggnek a felépítendő bérlakásos
lakóházak finanszírozásával:

A képviselő-testület beleegyezését adja a kérelem beadására az Állami Lakásfejlesztési
Alaptól történő hitelfelvételre,
valamint a SZK Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériuma
dotációjára.
A képviselő-testület beleegyezését adja a részletek törlesztésének a község költségvetésébe való besorolására az
Állami Lakásfejlesztési Alappal
tartandó szerződéses jogviszony
teljes időtartamára.

A - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
B - Bérlakásos lakóház
- 11 lakásegység
C - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
beleértve a kölcsöntőke visszafizetésével kapcsolatos kiadási
tételeket plusz az Állami Lakásfejlesztési Alap kamata és be
lesz biztosítva azok rendszeres
visszafizetése a kamat egész futamideje alatt.
Az épületnek kizárólag bérleti
jellege lesz 30 éves futamidővel
a SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma V-1/2007
számú rendelete értelmében, a
bérlők kiválasztása az előírások
szerint fog történni.
A bankkezességet az OTP
Banka Slovensko a.s.biztosítja.
A kolaudáció után a bérlakásos
lakóházak:
A - Bérlakásos lakóház
- 6 lakásegység
B - Bérlakásos lakóház
- 11 lakásegység

5. Egyéb aktuális ügyek – vita
A polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy segítséget
kért tőle Bende Erzsébet
családja, a bősi idősek otthonába történő elhelyezésével
kapcsolatban. Hozzáfűzte, hogy
a törvény értelmében a községnek kötelessége szociális szolgáltatást nyújtani annak a fizikai
személynek, aki a szerződés
megkötését kéri. Ez a szerződés
Hodos község és a bősi idősek
otthona között fog megköttetni.
Az otthon a községünktől nem
kér pénzbeli megtérítést.
A képviselő-testület jóváhagyja a szerződés megkötését
Hodos község és a bősi idősek
otthona között
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Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 21.02.2011 o 18. 00 hodine
Prítomní:
1. Mgr. Ladislav Balódi
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH
3. Juraj Gálffy
4. Csaba Hodosi
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Bc. Katarína Klempová
8. Norbert Kovács
9. MUDr. Attila Miklós
10. Jozef Varga
11. Bc. Ildikó Bugárová
12. Katalin Szabó
l. Otvorenie 3. zasadnutia OcZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a zároveň členov návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Kronika obce
Starosta obce informoval prítomných, že Kronika obce nie je
vedená a v zmysle zákona by
mala byť. Vďaka miestnym novinám v kronike sa dajú použiť
posledné štyri roky. Ohľadne vedenia kroniky z uvedených
dôvodov starosta obce rokoval s
Katarínou Klempovou, st., ktorá
by bola ochotná ju viesť za
odmenu vo výške 35,-eur za
jeden kalendárny rok.
Návrh bol schválený.
6.Návrh Ing. Vojtecha Hodosyho
na zámenu nehnuteľnosti
Starosta obce informoval prítomných o návrhu Ing. Vojtecha
Hodosyho na zámenu pozemku.
Dotyčný navrhol vymeniť
zostatky maštale pri ceste k
smerom poľovníckemu domu
za ornú pôdu vo vlastníctve
obce v hodnote 10.000,- eur
(300.000,- Sk). Poslanci sa jednohlasne zhodli na nevýhodnosti zámeny pre obec, pretože
sa jedná o ruiny maštale v dezolátnom stave.
Návrh bol zamietnutý.
7. Žiadosť Enermont, s.r.o.
Bratislava o odkúpenie nehnuteľnosti
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti firmy o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve obce o výmere
18 m² pod a okolo trafostanice
na Hlavnej ulici z dôvodu
umožnenia vykonávania servisných zásahov.

Poslanec Bc. Karol Hodosy
navrhol, že ak by firma
napokon rozhodla odpredať
tento pozemok v prípade zrušenia trafostanice, aby obec Vydrany mala predkúpne právo na
daný pozemok.
Starosta obce navrhol
odpredaj časti pozemku vo
vlastníctve obce o výmere
18 m² za cenu 2,-eurá/m².
Návrh bol schválený.
8. Centrálny krízový fond
TTSK – výzva na vstup
Starosta obce informoval poslancov o výzve Úradu TTSK na
vstup do Centrálneho krízového
fondu (pre prípad mimoriadných situácií). Podmienkou je,
že obec Vydrany by ročne do
fondu musela prispievať sumou
0,66 eur na jedného obyvateľa
obce, čo činí sumu – 972,18 eur.
OcZ neschválilo vstup
obce Vydrany do Centrálneho
krízového fondu TTSK.
9. Starosta obce informoval
poslancov o žiadosti Okresného výboru CSEMADOKU
na poskytnutie ročnej podpory
vo výške 0,10,- eur/obyvateľa
čo činí sumu – 147,30 eur.
OcZ schválilo žiadosť.
10. Projekt na rekonštrukciu
kultúrneho domu a obecného
úradu
Starosta obce požiadal poslancov OcZ o poverenie k vypracovaniu projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu.
OcZ poverilo starostu obce
na vypracovanie projektu.
11. Územný plán obce – spracovanie posudku
Starosta obce informoval prítomných o vypracovaní posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný
plán obce Vydrany” na základe
určenia spracovateľa posudku
Obvodným úradom životného
prostredia v Dunajskej Strede.
Po poverení posudkára uznesením obecného zastupiteľstva
na vypracovania daného posudku, Obec Vydrany s Ing.
arch. Jaroslavom Coplákom má
uzatvoriť Dohodu o vykonaní
práce. Dohodnutá odmena posudkára je 2500,- €.
OcZ poverilo posudkára
Ing. arch. Jaroslava Copláka.
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12. Mikroregión Dunajská
Magistrála – návrh na vstup
obce Vydrany
Starosta obce predniesol návrh
vstupu obce Vydrany do Mikroregiónu Dunajská Magistrála.
Informoval, že prednosťou
vstupu je možnosť čerpania financií z programu Leader a
spoločné podávanie projektov
na obnovu obce.
Návrh bol schválený.
13. Návrh VZN obce č. 1/2011
o miestnych poplatkoch
● zverejnenie reklamy a inzerátu v obecných novinách
● hlásenie v miestnom rozhlase
● fotokopírovacie služby
OcZ bralo na vedomie a
schválilo zmeny o miestnych
poplatkoch.
14. Správa predsedov komisií
Starosta obce požiadal predsedov komisií o stručné informácie o činnosti komisií.
Predsedovia komisií predniesli správy zo zasadnutiach.
15. Návrh rozpočtu obce Vydrany na rok 2011
Návrh rozpočtu obce bol
poslancom predložený vopred,
mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým položkám.
Jozef Varga predseda
finančnej komisie informoval
prítomných, že sa uskutočnilo
zasadnutie komisie, zároveň
podotkol, že bol vytvorený rezervný fond starostu obce.
Starosta obce informoval
prítomných, že miestne organizácie predložili svoje žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vydrany na rok
2011 nasledovne:
1. Žiadosť ŠK FC Vydrany o
poskytnutie dotácie vo výške
12.000,- eur.
Žiadosť bola jednohlasne zamietnutá z dôvodu úsporných
opatrení.
Návrh finančnej komisie o
poskytnutie dotácie je vo výške
10.000,- eur.
Návrh bol schválený.
2. Žiadosť Stolnotenisového
klubu Vydrany o poskytnutie
dotácie vo výške 1300,- eur.
Žiadosť bola schválená.
3. Žiadosť MS SČK vo Vydranoch o poskytnutie dotácie vo
výške 300,- eur.
Žiadosť bola schválená.
4. Žiadosť Miestnej organizácie
Slovenského zväzu poľovníkov vo
Vydranoch o poskytnutie dotácie
vo výške 2500,- eur.
OcZ bralo na vedomie
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žiadosť SZP MO vo Vydranoch.
OcZ uložilo starostovi obce,
aby oslovil predsedu organizácie z dôvodu možného zníženia
požadovanej sumy a z dôvodu
objasnenia niektorých položiek
uvedených v žiadosti.
5. Žiadosť Kulturistického oddielu TJ Družstevník Vydrany o
poskytnutie dotácie vo výške
365,- eur.
OcZ bralo na vedomie
žiadosť. OcZ uložilo starostovi
obce, aby oslovil predsedu oddielu o vyjadrenie k žiadosti,
nakoľko táto nezodpovedá požadovaným kritériám (chýbajú
stanovy, zápisnica o zvolení vedenia a pod.).
6. Žiadosť Klubu priateľov
maďarskej piesne a cigánskej
hudby na Slovensku o poskytnutie dotácie.
OcZ bralo na vedomie
žiadosť. OcZ uložilo starostovi
obce, aby oslovil predsedu
klubu o vyjadrenie ohľadom
vyjasnenia niektorých sporných
otázok, týkajúcich sa najmä
spolupráce klubu s obcou na
kultúrnych podujatiach.
- OcZ bralo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce
Vydrany na rok 2011.
Rozpočet obce Vydrany na
rok 2011 bol schválený.
16. Správa starostu obce
a) Personálne zmeny
- Starosta obce predstavil prítomným p. Katalin Szabó,
prednostku obecného úradu,
ktorá je zamestnaná od 1.2.2011
a bude sa zúčatňovať zasadnutí
OcZ. Čo sa týka zabezpečenia
financií na jej mzdu, starosta
obce uviedol, že je zabezpečený
príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
- Ing. Katarína Kázmérová
preberie ekonomickú agendu.
Do práce nastúpila dňom
7.2.2011 a jej plat je takisto
zabezpečený z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
b) Starosta obce informoval o
výmene mreží na chodbe OcÚ
na umelohmotné dvere z
dôvodu vytvárania kultúrnejších podmienok pre prijímanie
občanov. Dvere boli dodané
sponzorsky firmou EKOSTAV
vo Vrakúni.
c) Nová kancelária starostu
obce sa nachádza na poschodí,
a bola vytvorená s minimálnou
investíciou, sponzorskou pomocou, za čo by chcel poďakovať
firme JOSTAV, s.r.o. za parkety,
Michalovi Ráczovi za montáž

március
elektriny, Jurajovi Gálffymu za
maliarske a natieračské práce.
d) Starosta obce informoval, že
v budove potravín MINIMARKET bol umiestnený E-box na
elektroodpad: telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzole, prehrávače, rekordéry,
ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry,
kancelárska technika, fotoaparáty, videokamery.
Odvoz elektroodpadu je zadarmo.
e) V budove ZŠ Vydrany dňa
31.01.2011 boli vykonané elektromontérske práce, žiaci už
môžu používať počítače, ktoré
sponzorsky poskytli firmy
PROVIMI s.r.o. a K.T.Net s.r.o.
f) Starosta obce informoval
poslancov, že v miestnej
materskej škole dňa 26.1.2011
bol informačný deň pre rodičov
budúcich prváčikov. Výsledkom informačného dňa bolo
získanie 3 deti do ZŠ Vydrany a
3 deti do ZŠ s VJM Vydrany.
Prítomných bolo 11 rodičov.
g) Pre miestne organizácie bola
vypracovaná jednotná žiadosť o
poskytnutie dotácie z rozpočtu
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obce. Z dôvodu zvýšenia
prehľadnosti a tiež lepšej
kontrolovateľnosti.
h) Zmluva uzatvorená s elektromontérom Michalom Ráczom bude platná od 1.3.2011 a
bude sa týkať elektromontérskych prác vykonávaných
pre obec.
i) Starosta obce informoval
poslancov, že dňa 27.01.2011 sa
uskutočnilo podpísanie záznamu o odovzdaní a prevzatí
agendy starostu obce Vydrany
medzi bývalým a novým
starostom, na základe ktorého
nový starosta prevzal pohľadávky (pozdlžnosti) vo výške
59.774,- eur.
j) Starosta obce informoval prítomných, že začal konať v súvislosti so získaním dodatočného
stavebného povolenia na výstavbu betónovej cesty k novým
obytným domom pri cintoríne.
Vybudovaná betónová cesta
firmou GAS MOUNT s.r.o.
bola fakturovaná dňa 19.8.2010
a bola vybudovaná bez stavebného povolenia a na pozemku,
ktorý nepatril obci.
- Poslanec MUDr. Attila Miklós

Zápisnica
Prítomní :
1. Mgr. Ladislav Balódi,
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH
3. Juraj Gálffy
4. Csaba Hodosi
5. Katarína Kálmánová
6. Bc. Katarína Klempová
7. Jozef Varga
8. Bc. Bugárová Ildikó
Neprítomní: Bc. Karol Hodosy, Norbert Kovács, MUDr.
Attila Miklós – ospravedlnili sa

Poslanec Juraj Gálffy,
predseda komisie informoval
prítomných, že po vyhodnotení
výsledkov verejného obstarávania vyhrala firma JOSTAV
s.r.o., nakoľko mala najnižšiu
cenovú ponuku.
Na základe týchto informácií
starosta obce navrhol podpísanie
Zmluvy o dielo s výhercom
verejného obstarávania.
Návrh bol schválený.

l. Otvorenie 3. Mimoriadneho
zasadnutia OcZ

Následne starosta obce dal
hlasovať o nasledovnom návrhu
uznesenia - Spôsob financovania stavieb bude nasledovný:

3. Určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice, a
členov návrhovej komisie
4. ŠFRB – OTP banková záruka
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 22.02.2011 o
16.00 hodine na obecnom úrade
komisiou pod vedením jej
predsedom Jurajom Gálffym sa
uskutočnilo otváranie obálok v
rámci verejného obstarávania
na výstavbu nájomných bytových domov.

zdôraznil pozastavenie zaplatenie vyfaktúrovanej sumy do
vtedy, pokiaľ to nie je z
právneho hľadiska vyriešené.
k) Starosta obce informoval prítomných, že už tretí týždeň
počuje o postavení vyrezávaného dreveného pamätného
stĺpa na počesť 15.3.1848, na
dvore ZŠ s VJM vo Vydranoch
o čom ako starosta obce officiálne nevie. Podľa jeho názoru
vhodným miestom na umiestnenie pamätného stĺpa je verejné priestranstvo.
Zdôraznil, že vyrezávaný
drevený pamätný stĺp je možné
postaviť len na základe stavebného povolenia, ktoré zatiaľ
nikto nevybavoval a doteraz ani
nevie, kto je iniciátorom.
Popri poslancoch OcZ aj
predsedu miestnej organizácie
CSEMADOK, Bélu Győriho
veľmi prekvapilo konanie
riaditeľky ZŠ s VJM vo Vydranoch, lebo zriaďovateľom základnej školy je obec a jej
štatutárom je starosta obce,
koho riaditeľka školy o svojom
pláne by mala informovať.
Podľa jednohlasného názoru OcZ vyrezávaný drevený
pamätný stĺp na počesť
- 80%: 375.720,77 €

z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 21.02.2011

2. Schválenie programu rokovania

-

Nájomný bytový dom A
- 6 b.j.
Dotácia z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR
- 20%: 62.382,13 €
Čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania
- 80%: 249.528,50 €
Nájomný bytový dom B
- 11 b.j.
Dotácia z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR
- 20%: 93.930,19 €
Čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania

Nájomný bytový dom C
- 6 b.j.
Dotácia z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR
- 20%: 62.382,13 €
Čerpanie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania
- 80%: 249.528,50 €
Do rozpočtu obce budú
zahrnuté príjmové a výdavkové
položky súvisiace s financovaním výstavby nájomných bytových domov:
Nájomný bytový dom A
- 6 b.j.
Nájomný bytový dom B
- 11 b.j.
Nájomný bytový dom C
- 6 b.j.
vrátane výdavkových položiek
splácania listiny plus úroky
ŠFRB a bude zabezpečené ich
pravidelné splácanie počas celej
lehoty splatnosti úveru.
Stavba bude mať výlučne
nájomný charakter v trvaní po
dobu 30 rokov, v zmysle
výnosu MVRR SR č. V-1/2007,
výber nájomníkov bude zabezpečené podľa príslušných
predpisov.
Bude zabezpečená banková
záruka z banky OTP Banka
Slovensko a.s. Po kolaudácii
nájomné bytové domy:
Nájomný bytový dom A
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15.3.1848 by mal byť
postavený na verejnom priestranstve, ale len za zákonom
stanovených podmienok.
- Starosta obce dal hlasovať o
nasledovnom návrhu uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s
doplnením a aktualizáciou
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vydrany.
17. Iné aktuálne otázky - diskusia
Poslanec Jozef Varga: Dopravné spomaľovače treba dať
do poriadku. Zrkadlo na hlavnej
ceste treba vymeniť. Na niektorých miestach v obci nesvietia
neonové lampy.
Starosta obce poznamenal,
že je to opäť len otázka financií
a čo sa týka neónov, prebieha
ich kontrola a monitorovanie, a
p. Rácz ich sporadicky
vymieňa, ale nie po jednom,
lebo tak by to vyšlo na drahšie.
Poslanec Juraj Gálffy: Na Zimnej strane traktory veľa blata
vývážali na cestu.
Starosta obce odpovedal, že v
takýchto prípadoch treba zistiť
toho kto to zapríčinil, lebo
podľa zákona je povinný po
sebe poupratať.
- 6 b.j.
Nájomný bytový dom B
- 11 b.j.
Nájomný bytový dom C
- 6 b.j.
sa založí v prospech ŠFRB a
MVRR SR.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o úver
zo ŠFRB a dotácie z MVRR SR.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do
rozpočtu obce počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB.
5. Iné aktuálne otázky - diskusia
Starostu obce požiadala rodina
Alžbety Bendeovej o poskytnutie pomoci v umiestnení dotyčnej v Zariadení pre seniorov v
Gabčíkove.
Obec podľa zákona o sociálnych službách je povinná v
rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, poskytnúť
danú službu. Táto zmluva bude
uzatvorená medzi obcou Vydrany a Zariadením pre seniorov
v Gabčíkove. Zariadenie od
našej obce nežiada finančnú
úhradu.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje podpísanie zmluvy
starostom obce uzatvorenej
medzi Obcou Vydrany a Zariadením pre seniorov v
Gabčíkove.

-
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A kis Bence, a mi művészünk
Óvodáskorban a kisgyermek
mindennapjait a játék
és a mozgás tölti ki. Szívesen
hallgatja a meséket, papásmamást játszik csoporttársaival, fakockákat szállít
a teherautóval, felhőkarcolót
épít, vagy éppen
fogócskázik az udvaron.
Ezek a tevékenységek olyan
örömforrást jelentenek számára, amelyek nélkülözhetetlenek
az egészséges személyiségfejlődés szempontjából.
A kisóvodás életében a szóbeli kifejezés mellett nagy szerepet kapnak a nem szóbeli
kifejezésformák is, mint például a rajzolás. A képzetek ábrázolása, de már a papíron történő
nyomhagyás is nagy örömöt
okoz neki, és segíti kézügyessége fejlődését. A gyermek szinte minden nap tanul valami újat,
gyakorolja a ceruza helyes
fogását, vonalakat húz, majd
összeköti azokat, de még így is
hosszú utat kell bejárnia rajzfejlődése során, míg a firkától eljut
a valósághű ábrázolásig. Kezdetben még az is gondot okoz
számára, miként kivitelezze a
rajzoláshoz szükséges mozgásokat, majd ahogy ezt megtanulta, válik képessé arra, hogy
érzéseit, később pedig gondolatait is megjelenítse rajzában.
Óvodánkban nagy hang-

súlyt fektetünk a rajzoktatásra,
naponta lehetőséget biztosítunk
a gyermekek számára, hogy ily
módon is kifejezhessék önmagukat, játékosan gyakorolhassák mindezt. Kialakítottunk
egy képzőművészeti sarkat,

akiket nem érdekel annyira a rajzolás, és lekötve érzik magukat.
Annyiban tudjuk őket segíteni,
hogy számukra szintén megteremtjük az alkotás lehetőségét, és
bővebben osztjuk a dicséreteket,
ha valamilyen mű elkészül.

ahol a gyermekek szabadon
dolgozhatnak a különböző
képzőművészeti eszközökkel.
A kicsik jól és örömmel rajzolnak, érdeklődnek a különböző anyagok, technikák iránt,
szívesen kipróbálnak minden
újat. Persze vannak nagyobb
mozgásigényű
gyerkőcök,

Csodálatos alkotások kerülnek ki a gyermekek kezei közül,
minden tanévben felszínre tör
valamelyik
kisovisban
a
művész. A legjobban sikerült
munkákkal rajzversenyekre nevezünk be, és nagy örömünkre,
minden évben szép eredményeket érünk el. Ilyen rajz-

Új munkaerő a hivatalban - Czucz Etka
Kultúrházgondnok és könyvtáros, de mindezek mellett
tánccsoportot is vezet – kicsiket
és nagyokat egyaránt –, valamint aerobik és zumbaedzéseket tart a helyi kultúrházban. A tánccsoportja, a hodosi Napsugarak már hat éve
sikeresen működik. A kicsik
között vannak ovisok is, ott a
felső korhatár nyolc éve, de a
nagyok között akadnak nyolca-

dikosok. Mindezen kívül még
egy dunaszerdahelyi nyomdában is dolgozik. Igaz, Hodosba inkább a hétvégén van rá
szükség, amikor a kultúrházban
rendezvényt tartanak. Olyankor
ő nyitja és zárja az ajtókat,
akkor is, ha az összejövetelnek
hajnalban van vége. Átnézi a
berendezést, mert ő felel érte,
hogy minden rendben legyen.
Természetes, hogy a ren-

verseny a Rendőrség Gyermekszemmel, a Szívárvány Körhinta,
vagy a Csallóközi Színes
Ceruzák. Ez utóbbi egy rangos
nemzetközi
megmérettetés,
melyre Közép-Európa különböző részeiről érkeznek gyermekmunkák. Idén 1476 alkotás
közül választotta ki a szakmai
zsűri az 50 győztes kisóvodást.
Éppen ezért is nagy siker, hogy
óvodánk növendéke ismét a díjazottak között van. Szalay
Benedeknek hívják a hatéves
kisművészt, aki 4-ik éve látogatja óvodánkat, szeptembertől
pedig átlépi az iskola kapuit.
Értelmes, okos, érdeklődő
kisfiú, aki végtelen nagy
türelemmel, átéléssel és odafigyeléssel, akár napokig is képes
dolgozni egy-egy munkáján, kidolgozva minden apró részletet.
Egy ilyen díj elnyerése a gyermek számára hatalmas öröm, a
szülőnek óriási büszkeség, a
pedagógusnak pedig munkája
legpozitívabb elismerése, hiszen
számunkra nincs szebb pillanat,
mint amikor kisóvodásunk sikerélményében osztozhatunk.
A boldogságtól csillogó gyermekszempár a legnagyobb jutalom, feledtet minden munkával járó fáradságot, és
megadja a kellő pedagógiai motivációt a jövőre nézve is.
Grof Adriana, óvónő
dezvények szervezésekor, mint
például a legutóbbi ’48-as ünnepség előtt is, nagyon hosszú a
készülődés, ráadásul a díszítést
is elvállalta. Valamint a műsorra
való felkészülés is sok időt és
energiát igényel. De ez mind
belefér az idejébe. Igaz, mindig
akad egy-egy segítő kéz, akik
megkönnyítik a munkáját. Ezek
főként a hivatal alkalmazottjai,
vagy a bizottságok tagjai.
Például a Március 15-ei rendezvény előtt a kulturális bizottság tagjai segítettek neki.

Gyere és tornázz velünk!
Aerobic és zumba, minden szerdán, illetve pénteken este 19:00-tól a helyi kultúrházban!
Fiatalokat és idősebbeket egyaránt várunk!

március

-

F i g y e l e m

-

Akik a sorsunkról döntenek
Az iskolások meglátogatták a községi hivatalt és találkoztak a dolgozókkal

irodája, ahol a bátrabbak
ki is próbálták a falu első
emberének karosszékét.
Mély nyomott hagyott a
gyerekekben ez a látogatás, hiszen nagyon
érdekelte őket. „Nagyon
örülök annak, hogy a két
iskola között ilyen jó a
viszony és közös programokkal tudjuk oktatni
a kicsiket” – mesélte
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Krecskó Éva a magyar
iskola megbízott igazgatónője.
A következő napokban az önkormányzat
gyűlésére is ellátogattak
az iskola harmadikos, illetve negyedikes tanulói,
hogy lássák kik a képviselők, hogyan működik egy ilyen összejövetel, és kik azok, akik
a falu, illetve az ő sorsukról döntenek.

Megérkeztek az iskolások

Az alapiskolában
a kisdiákok számára
tananyag a falu önkormányzata, annak
felépítése és a polgármester feladatköre.
Erre azért is van szükség, hogy a gyerekek
megtudják, hol és kik
egyengetik a községet,
kik irányítják
lakóhelyüket.
A magyar és a szlovák
tannyelvű alapiskola igazgatónői már régóta latol-

gatták, hogy látogatást
szeretnének tenni a helyi
polgármesteri hivatalban. „Szerettük volna a
gyerekeknek bemutatni
az új alkalmazottakat, a
hivatalt, hogy legyen áttekintésük, hogyan működik, hova kell menni,
ha a lakosoknak valamilyen gondjaik vannak” –
mondta Domsitz Erika a
szlovák iskola igazgatónője. A gyerekek megnézték a felújított könyvtárat, amelyet a tanítók

reményei szerint ki fognak majd használni. A
könyvek közt tett látogatás alatt a kulturális bizottság elnöke, Kovács
Norbert az olvasás fontosságára hívta fel a figyelmet ezzel is bíztatva
őket arra, hogy minél
több kiadványt vegyenek a kezükbe.
A gyerekeknek ennek ellenére mégsem a
könyvek közt töltött idő
tetszett a legjobban,
inkább a polgármester

A kis Dominik a polgármesteri székben

K ö s z ö n e t

Maturičné udalosti

Február 2011
ROZLÚČILI SME SA:
A Szlovák Vöröskereszt Hodosi alapszervezetének nevében sze- Melánia Kudriová, rodená Roninová (63), Karol Czucz (76),
retném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki részt vett vdova Rozália Poková, rodená Kosárová (99)
február 22-én a dunaszerdahelyi vérátömlesztő és hematológiai
állomáson a Hodos község számára meghirdetett véradónapon. Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou
Humánus cselekedetével tíz személy járult hozzá községünk ich blízkych.
hírnevének öregbítéséhez, mégpedig Androvics Richárd, Egri
Anna, Hodosi Roman, Kmeť Cecília, Póda Péter, Tóth
Anyakönyvi hírek
Szilárd, valamint négy, nem hodosi lakhelyű tagunk, Mgr.
2011. február
Hanšut Rastislav, Ing. Hanšut Kmeť Ágnes, Kmeť Judit, és
ELHUNYTAK:
Sáha Roland.
A következő véradónapra községünk számára június 28-án Kudriová Melánia, született Roninová (63), Czucz Károly (76),
kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Amennyi- özv. Pok Sándorné, született Kosár Rozália (99)
ben kérdésük van, bizalommal fordulhatnak a helyi szervezet
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
vezetőségének bármely tagjához. Köszönjük.
Bc. Klempa Katalin, a helyi szervezet elnöke

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára

Czucz Károlyt
a szeretett édesapát, férjet, nagypapát, rokont, barátot és jó ismerőst 2011. február 24-én a hodosi temetőbe. Köszönjük
az emlékezés virágait, amit sírjára helyeztek és a vigasztaló szavakat, melyekkel enyhíteni szerették volna mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

-
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Lab d arú gás

Tartja helyét a csapat

I. osztály- felnőttek, 17. forduló:
Hodos-Kisfalud 0:1 (0:1), góllövők
Jány J.
Csenke-Csallóközcsütrötök 1:3 (0:1),
g.: Jurcsik K., ill. Hromada L., Župa
S., Lipiak V.
Sárosfa-Kisudvarnok 2:0 (1:0),
Nagyabony-Királyfiakarcsa 3:2 (2:1),
g.: Döme T. 2, Novák A, ill. Hacsik J.,
Bíró T.
Egyházkarcsa-Pozsonyeperjes 2:1
(1:0), g.: Végh J., Antal D., ill. Tászli Z.
Balony-Csallóköztárnok 2:0 (1:0), g.:
Csicsay S., Škoda M..
Egyházgelle-Jányok 2:0 (2:0),
Szentmihályfa-Nagyszarva 3:1.

Jozef Kmeť, Aladár Kardos, Norbert Gaál, Jozef Bardoň, Karol Navrátil, Andrej Bardoň

A Hodosi Aszalitenisz Klub mindhárom
csapata továbbra is tartja dobogós
helyét a hosszútávú csapatbajnokságban. A „B“ csapat a 4. ligában elért
második helyezéssel bebiztosította a
részvételt az osztályzón a 3. ligába való
feljutásért.
A bajnoki mérkőzéseken kívül
csapatunk március 5-én részt vette
Brünnben, a cseh veterán pingpong
szövetség által rendezett nemzetközi
tornán, ahol községünket és országunkat is képviselték. Elért helyezések:
az 50–59-es kategóriá-ban
Kardos Aladár 3., Kmeť Jozef 12.,
a 60–69-es kategóriában Bardoň Jozef
szintén a 3. helyen végzett.
Táblázatok:
A 21. forduló eredményei - Férfi 2. liga
1. Ma.Trnava A 21
2. Vydrany A
21
3. H. Orešany A 21
4. Gabčíkovo A 21
5. Sládkovičovo A 21
6. Tr. Hradská A 21

20
14
12
13
9
8

1
2
5
2
3
5

0
5
4
6
9
8

294:84
195:183
223:155
213:165
194:184
199:179

62
51
49
49
42
42

7. Špačince A
8. Piešťany A
9. Br. Trnava A
10. Hlohovec A
11. Skalica A
12. V. Mača A

21
21
20
21
20
21

8
7
5
5
4
2

3
3
4
2
3
3

10
11
11
14
13
16

183:195
163:215
161:199
157:221
135:225
133:245

40
38
34
33
31
28

A 21. forduló eredményei - Férfi 4. liga:
1. St. Holíč D
20
2. SK Vydrany B 21
3. MTJ Piešťany B 21
4. Victória Buková 21
5. G. Galanta B 21
6. G. Galanta C 21
7. STK V. Mača B 21
8. P. Kúty B
21
9. S. Skalica B
21
10. BC. Senica B 21
11. ŠK Šoporňa 20
12. ZŠK Vrbové 21

17
16
15
13
13
11
8
7
6
4
2
2

2
3
3
5
1
2
1
0
1
3
1
0

1
2
3
3
7
8
12
14
14
14
17
19

241:119
238:140
236:142
213:165
226:152
212:166
173:205
148:230
163:215
141:237
130:230
129:249

56
56
54
52
48
45
38
35
34
32
25
25

A 21. forduló eredményei - Play off:
1. Šamorín A
2. Baka A
3. Vydrany C
4. Gabčíkovo C
5. V. Blahovo A
6. Baloň A
7. Tr. Hradská C
8. SZŠ D. Streda B

19
19
19
19
19
19
19
19

17
16
12
12
10
7
9
9

1
1
3
2
2
8
3
3

1
2
4
5
7
4
7
7

239:103
227:115
222:120
201:141
195:147
194:148
192:150
178:164

54
52
46
45
41
41
40
40

1. Kisfalud
17
2. Mihályfa
17
3. Tárnok
17
4. Balony
17
5. Királyfiakarcsa 17
6. Egyházgelle
17
7. Sárosfa
17
8. Nagyabony
17
9. Jányok
17
10. Cs.csütörtök 17
11. Nagyszarva 17
12. Csenke
17
13. Egyházkarcsa 17
14. Hodos
17
15. Kisudvarnok 17
16. Pozsonyeperjes17

13
10
10
10
9
9
8
7
7
5
5
5
5
5
3
3

1
3
3
2
3
2
3
1
1
5
5
4
2
1
5
3

3
4
4
5
5
6
6
9
9
7
7
8
10
11
9
11

52:23
30:15
30:16
37:27
37:31
27:27
38:31
24:31
20:30
33:27
29:25
28:35
23:33
20:37
19:34
26:51

40
33
33
32
30
29
27
22
22
20
20
19
17
16
14
12

Mondja el véleményét,
küldjön cikkeket,
fényképeket az alábbi
email-címre:

ujsag.hodos@gmail.com

V Á Ž E N Í O B Y VAT E L I A ! T I S Z T E LT L A K O S S Á G !
V súlade s ustanoveniami § 47 ods 4 písm: d) a ods. 7 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prírody Vám oznamujem, že
v rámci pravidelnej údržby vykoná firma: LESOREK s.r.o. pre
ZSE a.s. výrub a orez drevín v zákonnom ochrannom pásme
elektrického vedenia vysokého a nízkeho napätia z dôvodu zachovania jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky na základe
zákona č. 656/2004 Zb o energetike v znení neskorších predpisov. Plánované práce budú realizované v období do konca
apríla 2011.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 543/2002 sz. Természetvédelmi
törvény 47 paragrafusa 4. szakaszának d betűje, valamint a 7.szakasza értelmében, továbbá a 656/2004-es számú energetikai
törvény alapján a LESOREK s.r.o. cég a Nyugat-szlovákiai
Villanyművek számára, a rendszeres karbantartási műveletek
keretén belül elvégzi a fakivágást, illetve a fák gallyazását, ahol
szabadvezetékes hállózat ill. föld alatti vezeték található, A magasra törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos
üzemeltetését, és balesetveszélyesek. A tervezett munkák 2011.
április végéig lesznek elvégezve.

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. Kiadásért felel Angyal Sándor főszerkesztő.
Főszerkesztő-helyettes: Kovács Norbert. Email: ujsag.hodos@gmail.com. Nyomja a Reproffset nyomda Dunaszerdahelyen.
Engedélyezte a SZK Kulturális Minisztrériuma, Pozsony. Nyilvántartási szám: EV 3100/09

