Covid utáN NAgy LAkoMA

Másfél évig szinte bezárva éltük életünket, s még most sem biztos, hogy
minden megoldódik őszre, ám előtte
még egy hatalmasat bulizunk. Az augusztus 13–14-én megrendezésre kerülő Nemeshodosi Nagy Lakomán
mutassuk meg mindenkinek, hogy
még mindig tudunk szórakozni és a
színvonalas műsorokon, illetve délelőtti kísérőprogramok alatt is jól
érezzük magunkat. Hamarosan megnyitja kapuit a Lakoma.
A Lakoma előestéjén, augusztus 13-án
pénteken színházi előadással és egy fergeteges koncerttel várják a vendégeket a

szervezők. A Csavar Színház, a Jászai
Mari-, illetve Dosky-díjas Gál Tamás főszereplésével este 20 órától bemutatja
Arany János Nagyidai cigányok című interaktív előadását. A vendégeket már
este 18 órától várják a szervezők, az előadás előtt mindenki megtömheti a
gyomrát a válogatott finomságokkal, illetve itallal alapozhat a színdarab után
22 órakor kezdődő Liver Sing zenekar
koncertjére, akiket a rendszeres „lakomázók” már ismerhetnek.
Szombaton a már megszokott programokkal kezdődik a nap, reggel nyolckor
lesz Fut a falu Ádámkáért, ahogy az már
az utóbbi két évben is volt. Becsületkasz-

sza alapon zajlik majd a nevezési díjak
beszedése, s ezt az összeget egy az egyben
a gellei Méry Ádámka kapja a rehabilitációjára. Ezen kívül lehet nevezni a Focikupára, a Főzőversenyre, de idén egy
érdekesség is besorakozik a programok
közé, mégpedig a Csilievő verseny, ahol
keressük Csallóköz legnagyobb „pléhpofáját”, aki a végsőkig kitart. A megmérettetésre a dunaszerdahelyi Csilis fiúk
szolgáltatják majd a harapnivalót hét
erősségben. Megrendezésre kerül a termelői piac is, mint az előző években,
ahova a régió árusainak jelentkezését várjuk (0917 175 910).
Folytatás a 2. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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PELLEgriNiék MAgASAN vEzEtNEk,
bEkErüLNE A PArLAMENtbE A SzövEtSég
Amennyiben júniusban rendeznék
meg a parlamenti választásokat, úgy
azt ezúttal is a parlamenten kívüli
Hlas-Sd nyerné meg – derül ki a Focus
felméréséből.
A felmérés eredménye szerint Peter Pellegrini pártja a szavazatok 21,6 százalékát
szerezné meg. A második helyen az SaS
végezne 12,8 százalékkal, a harmadikon
pedig a Smer 12-vel. Bekerülne a parlamentbe az OĽaNO (8,2 százalék), a Sme
rodina (7,6 százalék), a PS (6,3 százalék),
a KDH (5,8 százalék) és a Szövetség (5,7
százalék) is.
A küszöbön alul végezne a ĽSNS (4,8
százalék), a Republika (4,6 százalék), a
Za ľudí (3,4 százalék), az SNS (3,2 százalék), a Spolu (1,5 százalék) és a Dobrá
voľba (1,3 százalék), valmint a Magyar
Fórum (0,5%) is.
Ezek alapján a Hlas 41 mandátumot
szerezne a parlamentben, az SaS 24-et,
a Smer pedig 23-at. Az OĽaNO 15, a
Sme rodina 14, a PS 12, a KDH 11, a
Szövetség pedig 10 képviselői helyet
foglalhatna el.
A felmérést június 2. és 9. között végezték el, amely során 1011 személy álláspontját kérték ki.
TASR/para
Forrá: parameter.sk
2021. június 13.

A három elnök (balról): Mózes, Forró és Sólymos

Covid utáN LAkoMA
Befejezés az 1. oldalról
A gyereksarok reggeltől várja a legfiatalabb látogatókat, ahol különféle játékok, interaktív Glamour koncert és
Kuttyomfitty Színház is lesz. De mindezek mellett tűztámadásra is sor kerül,
ahol a helyi önkéntes tűzoltók szórakoztatják majd a gyerekeket.
A főzőverseny alatt szól majd a cigányzene, közben a színpadon izzadhatnak a
csilievők, akik a zenészeknek adják át a
helyet. Nótázással indul a program,

majd a citerások lépnek fel, illetve Nagy
Noémi a Cseh Tamás Band-el. A somorjai Varkocs zenekar is itt lesz, de fellép
A Megmardásunkért kultúrcsoport, Kökény Attila és Manuel (X-faktor), végezetül pedig a Várady Roma Café ad két
órás koncertet. A Lakoma szombati
napját DJ Tomi zárja, aki hajnalig táncoltatja a népet. A fellépések közötti szünetben tombolahúzásra kerül sor, ahol
értékes díjakat nyerhetnek a vendégek.
A pénteki előadásra és koncertre minden érdeklődőnek kell belépőjegyet vál-

Lelkes Levente felvétele

tania (elővételben 10, helyben 12 euró).
A szombati programokra a hodosiaknak
ingyenes a belépés, a nem falubelieknek
délután 15 órától kell jegyet váltaniuk
(elővételben 8, helyben 10 euró). Belépőt kapnak azok, akik a kísérőprogramok bármelyikén részt vesznek és
ingyenesen látogathatják a rendezvényt
a 16 év alatti gyerekek is. A belépőket
elővételben is meg lehet majd vásárolni
(Információ: www.nagylakoma.com).
Az egészségügyi előírások augusztus
13-ig még változhatnak, de a szervezők
alkalmazkodnak majd ezekhez. Mi is
arra kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra és érezzük jól magunkat!
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Hodos, a mi falunk

Június

grAtuLáCió A ASztALitENiSzEzőkNEk
Hat országos bajnoki címmel rendelkeznek
községünk asztaliteniszezői, ami kimagasló
eredmény. S nemcsak azért, mert egy község
csapata érte el, de azért is, mert az ország
történelmében csak két gárda szerzett rajtuk
kívül ennyi aranyat. A képviselő-testület
soros ülésére, június 7-én meghívást kapott
a pingpongcsapat minden tagja. A meghívás apropója a köszönetnyilvánítás volt, hiszen ezzel az eredménnyel nemcsak a csapat,
de a község hírnevét is öregbítik. Az együttes minden tagja, az edző és a klubelnök is
megjelent, akiknek Balódi László polgármester gratulált az eredményhez és nyújtott
át egy elismerő oklevelet.

Po CovidE HoStiNA
Poldruha roka sme žili svoj život zavretí, a ani momentálne nie je isté, že
do jesene sa všetko vyrieši, lenže
predtým ešte dáme jednu veľkú
oslavu. Na vydranskej hostine 13-14
augusta ukážme všetkým, že napriek
problémom sa vieme zabávať a budeme si užívať aj hodnotné programy
a zabávať sa pri dopoludňajších
sprievodných programoch. Hostina
čoskoro otvorí svoje brány.
V predvečer Hostiny, 13. augusta organizátori pripravili pre návštevníkov divadelné
predstavenie a strhujúci
koncert. Divadlo Csavar a Tamás Gál
držiteľ ceny Dosky a ceny Jászai Mari
ako hlavný protagonista sa predstavia
večer o 20 hodine v interaktívnom
predstavení hry Arany Jánosa, Nagyidai
cigányok (Cigáni z Veľkej Idy). Orgainzátori očakávajú návštevníkov už
od 18. hodiny, pred predstavením si
každý môže naplniť žalúdok vyberanými dobrotami, ako aj vytvoriť základ
nápojmi na koncert skupiny Liversing,
ktorú už pravideľne „hodujúci” dobre
poznajú.
Sobota sa začne už známymi programami, ráno o ôsmej Beží celá dedina
pre Adamka, ako to bolo aj v posledných dvoch rokoch. Prihlasovací popla-

tok je dobrovoľný a takto vyzbieranú
sumu dostane v plnom rozsahu
Adamko Méry z Holíc, ako príspevok
na svoju rehabiltáciu. Okrem toho je
možné prihlásiť sa aj na Futbalový
pohár, Súťaž vo varení a tento rok pribudne aj jedna zaujímavosť a to Súťaž
v jedení čili, v ktorej budeme hľadať
najplechovejšiu papuľu Žitného ostrova, ktorá vydrží až do konca. Koštovku v siedmych stupňoch štipľavosti
dodajú Čili chlapci z Dunajskej Stredy.
Uskutoční sa aj farmársky trh, na ktorý
sa záujemcovia môžu prihlásiť (0917
175 910).
Detský kútik od rána očakáva najmladších návštevníkov, kde sú pre nich
pripravené rôzne interaktívne hry, koncert skupiny Glamour, a bude aj predstavenie divadla Kuttyomfitty. A popri
tom všetkom bude aj požiarny útok,
pri ktorom budú deti zabávať miestni
požiarnici.
Počas súťaže vo varení bude znieť cigánska hudba, zatiaľ čo sa čili žrúti
budú potiť na javisku, po ktorých budú
nasledovať od obeda hudobníci. Program začne cigánskou mužikou, po
nich bude nasledovať spev Eriky Szlezákovej, a po nich prídu citarový hudobníci a Noémi Nagyová spolu s Cseh
Tamás Band. Ale vystúpi aj orchester

zo Šamorína, Varkocs a kultúrna skupina A Megmaradásunkért ( Za naše
zotrvanie), Kökény Attila a Manuel (Xfaktor) sú tež na zozname účinkujúcich. Na záver vystúpi dvojhodinovým
koncertom Várady Roma Café. Sobotňajší deň Hostiny uzavrie DJ Tomi,
ktorý bude hrať do tanca až do svitania.
Medzi jednotlivými vystúpeniami bude
tombola, kde hostia budú mať šancu
získať hodnotné výhry.
Na piatkové predstavenie a koncert si
každý záujemca musí zakúpiť vstupenku (v predpredaji 10, na mieste 12
eur.). Sobotňajší program je pre miestnych občanov zdarma, hostia zaplatia
popoludní od 15 hodiny vstupné ( v
predpredaji 8, na mieste 10 eur). Vstupenku dostanú tí, ktorí sa zúčastnia
ktorejkoľvek časti sprievodného programu a podujatie môžu zdarma navštíviť aj deti do 16 rokov. Vstupenky je
možné zakúpiť aj v predpredaji.(Ďalšie
informácie: www.nagylakoma.com ).
Hygienické a zdravotné predpisy sa
môžu do 13. augusta ešte zmeniť, ale
organizátori sa im aktuálne prispôsobia. Prosíme každého aby sme boli k
sebe ohľaduplní, dávali si vzájomne na
seba pozor a cítili sa príjemne.
(klikk)
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iSkoLáSok LEPték EL A közSégHázát
A helyi alapiskola harmadikos és negyedikes diákjai június 23-án délelőtt
birtokba vették a helyi községi hivatal
épületét. Megnézték a könyvtárat,
majd felfedezték az irodákat, végül
pedig még a polgármesternek is beköszöntek és kérdésekkel bombázták őt.
A honismereti óra keretén belül tananyag
a polgármesteri hivatal, a képviselő-testület és az ő munkájuk, tehát ez is apropója
volt a látogatásnak. Reggel kilenc órakor
a községi könyvtár vezetője, Horváth
Magda várta a gyerekeket a községi hivatal
épületében, aki bemutatta nekik a könyvtár működését és közösen megnézték a
könyveket. „Egy ember sikerességét nagyban meghatározza, mennyit olvas. A tanulás nem ér véget az iskola befejezésével,
tovább kell fejlődnünk és tanulnunk.
A gyerekek fejlődése szempontjából is elengedhetetlenül fontos az olvasás. Először
a szülők olvassák fel a kicsiknek a mesét,
ami megtanítja őket, hogy hosszabban és
kitartóan tudjanak figyelni. Amikor aztán
a gyerek iskolába jár és megismerkedik a
betűk világával, már egyedül is el tudja olvasni, ami érdekli őt. És itt jön a képbe a
könyvtár. Mert a gyerek – jó esetben –
többet akar olvasni, és a könyvtárban erre
lehetősége van. Ezért gondoltam arra,
hogy egy könyvtárlátogatás keretén belül

Az elsős és másodikos diákokat június 28-án hétfőn olvasóvá avatták

a kisiskolások megmutathatják, mennyire
sajátították el az olvasás tudományát és
ünnepélyesen olvasóvá legyenek avatva.
Ezzel is motiváljuk őket arra, hogy megszeressék az olvasást és az olvasás által szerzett élményeket. Ennek a kis ünnepségnek a megszervezésében nagy segítségemre volt Keszi Ildikó és Angyal Sándor,
valamint Mgr. Dombi László a járási
könyvtártól, aki a kezdetektől a segítségemre van abban, hogy a könyvtár hatékonyan működhessen” – mondta

Keszi Ildikó felvételei

Horváth Magda. A gyerekek szinte mindegyike kölcsönzött ki könyvet és megígérte, gyakran látogatja majd a
könyvtárat. Mindenki kapott egy-egy
könyvjelzőt, s ha még négy alkalommal
kölcsönöznek könyvet, mindig más
könyvjelzőt kapnak, így végül az öt papírlapot egymás mellé téve egy képet kapnak
és egy a könyvtárral kapcsolatos szót. Kíváncsian várjuk, ki lesz az első, akinek sikerül.
A közel egy órás könyvtárlátogatás után
Fitos Marika a községi hivatal koordinátora kísérte tovább a kisdiákokat és megmutatta nekik az ügyfélfogadó irodát,
majd a saját, illetve Keszi Ildikó a szociális
ügyek koordinátorának irodáját. Elmagyarázta, kinek mi a munkája, mivel foglalkoznak, ki mit csinál. Sok gyerek járt
már a szüleivel a hivatalban, nekik nem
volt ismeretlen a terep, mégis nagyon sok
újdonságot hallottak. Ezután a 16 kisdiákot felkísérték a polgármester irodájába,
ahol már üdítővel és finomságokkal megterített asztal várta őket, majd megérkezett
Balódi László polgármester is. A faluvezető üdvözölte a tanulókat, akik szinte
összevesztek azon, ki üljön hozzá a legközelebb. „A polgármester úr elmondta a
gyerekeknek, mi zajlik a községben, milyen munkát végeznek ők a községi hivatalban és mire jó az önkormányzat, hogy
működik a foci- és a pingpongcsapat.

Június
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A gyerekek fegyelmezetten végighallgatták őt, de már tűkön ültek, hogy feltehessék a kérdéseiket, mert azokkal
készültek” – mondta Domsitz Erika tanító néni. „Nagyon jó kérdésekkel készültek a gyerekek és bizony néhány
válaszon el kellett gondolkodnom, de
úgy érzem, mindenre sikerült válaszolnom. Néhány kérdést kifejezetten élveztem” – mesélte mosolyogva Balódi
László. Az egyik magyar iskolás diák arra
volt kíváncsi, melyik volt a polgármester
kedvenc órája az iskolában, amire ő viccesen azt felelte, hogy a lyukas óra. Erre
azonban a hodosi tanulók csak kérdőn
néztek, hiszen nekik még fogalmuk
sincs arról, hogy az milyen, ugyanis az ő
iskolájukban még nem volt erre példa.
De komolyra fordítva a szót a polgármester elmondta, hogy a kedvenc tantárgya a történelem volt.
A kérdések sorának végével negyed 12re megérkezett a gyerekekért Kálmán József, aki busszal szállított vissza mindenkit
az iskolába a nagy meleg miatt. Amikor
visszatértek az iskolába, azt mondták,
hogy ez a látogatás majdnem jobb volt,
mint a gyereknap. De az biztos, hogy
sosem fogják elfelejteni, mert nagyon jól
érezték magukat. A két iskola vezetősége
pedig úgy határozott, hogy minden évben
megismétlik ezt a programot, hogy a gyerekek bepillantást nyerhessenek az önkormányzat munkájába.
(as)

KÉRDÉSEK A POLGÁRMESTERHEZ:
Mi okozza a legjobb érzést a polgármesteri munkában?
A legjobb érzés az, ha minden olyan
dolog, ami nem olyan régen még álom
volt, napról napra valósággá válik.
Főleg az, ha a lakosok szemeiben látom
a csillogást, hogy szeretnek itt élni, szeretnek hodosiak lenni és közösen teszünk azért, hogy szebb és lakhatóbb
legyen a községünk.
Mit szeretne még véghezvinni polgármesterként?
Van már egy szép új iskolánk, egy gyönyörűen felújított magyar óvodánk, de
a közeljövőben szeretnék felépíteni egy

szlovák óvodát is, mert van rá igény.
Mivel van egy hatszoros országos bajnok asztalitenisz-csapatunk, szeretnék
nekik egy sportcsarnokot építeni.
A községi hivatal épületét felújítanám,
rendbe tenném, mert az idő vasfoga
már meglátszik rajta, illetve jó lenne a
helyi temető munkálatait befejezni,
hogy egy szép park legyen végül.
Mi az, ami legjobban elszomorítja
polgármesterként?
Ha mindig ugyanaz a néhány ember,
akik a községért és a közösségért semmit nem tettek le az asztalra, azt hiszik,
mindenkinél mindent jobban tudnak,

mindenben okosabbak és semmi nem
jó nekik. Mindent kritizálnak és az interneten fejtik ki a gondolataikat ahelyett, hogy megkérdeznék, miben
tudnak segíteni.
Sportolt-e valamikor a múltban,
most milyen sportot űz és kinek
szurkol a foci eb-n?
Valamikor versenyszerűen karatéztam,
de most leginkább a focit szeretem
nézni és ebből kifolyólag figyelemmel
kísérem az Európa Bajnokság mérkőzéseit. Eddig leginkább Magyarország
és Szlovákia csapatainak szurkoltam.
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obECNý úrAd obSAdiLi škoLáCi
dňa 23. júna dopoludnia žiaci tretieho a štvrtého ročníka miestnej
školy obsadili budovu miestneho
úradu. Prezreli si knižnicu, preskúmali kancelárie, nakoniec sa pozdravili aj so starostom, ktorého zároveň
zasypali rôznymi otázkami.
Témou učiva v rámci hodín vlastivedy
bola práca zastupiteľského zboru a úrad
starostu, a to bol aj dôvod návštevy.
Ráno o deviate očakávala žiakov v budove miestneho úradu vedúca knižnice
Magda Horváthová , ktorá im vysvetlila
systém fungovania knižnice a spoločne
si prezreli aj knihy. „Úspešnosť človeka
ovplyvňuje vo veľkej miere, to koľko
číta. Ukončenie školskej dochádzky, neznamená zároveň aj koniec vzdelávania
sa. Musíme sa naďalej vzdelávať a vyvíjať. Neodmysliteľnou súčasťou vývoja
dieťaťa je čítanie. Zo začiatku sú to rodičia, ktorí čítajú deťom rozprávky, aby
ich naučili sústrediť dlhšie svoju pozornosť. Neskôr dieťa začne chodiť do
školy, postupne zvládne všetky písmenká a už aj samo si vie prečítať všetko
to čo ho zaujíma. A toto je ten čas, kedy
môže vstúpiť na scénu knižnica. Pretože
dieťa – v ideálnom prípade – chce čítať
stále viac a viac a túto možnosť im knižnica ponúka. Preto som si myslela, že pri
príležitosti návštevy knižnice by žiaci
mohli ukázať, ako sa im podarilo zvlád-

Žiakov prvej a druhej triedy pasovali 28. júna na knižných rytierov

nuť čítanie a zároveň sme ich mohli pasovať za oficiálnych »čitateľov«. Aj týmto
by sme ich chceli motivovať k tomu, aby
si obľúbili čítanie a zážitky s tým spojené. Pri príprave tejto malej slávnosti
mi boli veľmi nápomocní Keszi Ildikó a
Angyal Sándor, ako aj Mgr. Dombi
László z okresnej knižnice, ktorý mi od
začiatku pomáha v tom, aby knižnica
mohla účinne fungovať” vyjadrila sa
Magda Horváthová. Skoro každé z detí
si požičalo knihu, a zároveň prisľúbili,
že knižnicu budú často navštevovať.
Všetcia dostali záložku do knihy a pokiaľ si ešte štyri krát požičajú inú knihu,
ku každej dostanú ďalšiu záložku a vý-

sledkom piatich záložiek bude obrázok
a k tomu jedno slovo, ktoré súvisí s
knižnicou. Sme zvedaví, komu sa to podarí, ako prvému.
Po približne hodinovej návšteve knižnice sprevádzala žiakov ďalej Marika
Fitos koordinátorka obecného úradu.
Ukázala im prijímaciu kanceláriu pre
stránky, potom svoju, ako aj kanceláriu
Ildikó Keszi, ktorá je koordinátorkou
sociálnych záležitostí. Vysvetlila, kto má
akú prácu, aké povinnosti a čím sa zaoberajú.Mnohé z detí už boli so svojimi
rodičmi na obecnom úrade, a tak to pre
nich nebolo nič nové, no i napriek tomu
sa dozvedeli veľa nových informácií.
Potom zaviedli 16 žiačikov do kancelárie starostu, kde na nich už čakalo občerstvenie a všelijakými dobrotami
prestretý stôl. Prišiel aj starosta Ladislav
Balódi. Privítal žiakov, ktorí sa mierne
pohádali kvôli tomu, že kto bude sedieť
najbližšie pri starostovi. „Pán starosta
vysvetlil deťom, čo sa odohráva v obci,
čo za prácu vykonáva obecný úrad, na
čo je dobrá samospráva a ako funguje
futbalové a stolnotenisové mužstvo.
Deti si starostu síce disciplinovane vypočuli, ale už sedeli ako na ihlách a čakali kedy budú môcť položiť svoje
otázky, ktoré si pripravili” povedala pani
učiteľka Erika Domsitzová.
„Deti mali pripravené veľmi dobré
otázky, a veru že som sa musel nad niek-

Június

torými odpoveďami zamyslieť, ale myslím si, že nakoniec som ich všetky zodpovedal. Niektoré z nich, boli vyslovene
zábavné” usmieval sa starosta Ladislav
Balódi. Jeden žiak z maďarskej školy bol
zvedavý na to, že ktorá bola obľúbená
hodina starostu v škole, na čo on vtipne
odpovedal, že tá, ktorá odpadla, po maďarsky „deravá hodina”. Na to sa žiaci z

Š k o l a

Vydran len nechápavo zatvárili, keďže
nič také doteraz nezažili, v ich škole sa s
takýmto niečim ešte nestretli. Ale na koniec na otázku odpovedal starosta seriózne, že to bola hodina dejepisu, ktorú
mal najradšej.
Po ukončení otázok si deti o štvrť na
dvanásť prišiel vyzdvihnúť József Kálmán autobusom, a kvôli veľkej horúčave
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deti odviezol autobusom naspäť do
školy. Po návrate do triedy deti vyhlásili,
že táto návšteva bola skoro lepšia, ako
deň detí. Isté je, že na tento deň nezabudnú, lebo sa cítili veľmi príjemne. Vedenie oboch škôl sa rozhodlo, že takýto
deň zopakujú aj po budúce roky, aby
deti získali prehľad o práci zastupteľstva.
(or)

OTÁZKy NA STAROSTU:
Čo spôsobuje najlepší pocit v rámci
práce starostu?
Najlepší pocit je keď sa podarí zo dňa
na deň zrealizovať veci, ktoré boli nedávno len snom a zbožným želaním.
Hlavne, keď vidím v očiach obyvateľov, že sa tešia z toho, že tu žijú, sú radi
Vydrančanmi a spoločne sa pričiníme
o to, aby naša obec prekvitala.
Čo by ste ešte chceli dosiahnuť, v pozícii starostu?
Máme už peknú novú školu, nádherne
zrenovovanú maďarskú škôlku, ale v
blízkej budúcnosti by sme radi posta-

vili aj slovenskú škôlku, pretože je potrebná. Keďže máme v obci mužstvo,
ktoré je šesťnásobným majstrom Slovenska v stolnom tenise, bol by som
rád, keby sme im mohli postaviť športovú halu. Rád by som zrekonštruoval
budovu obecného úradu, lebo zub času
ju už poriadne nahlodal, a bolo by
dobré ukončiť aj práce na miestnom
cintoríne, aby sme mali pekný park.
Čo je to, čo vás ako starostu najviac
zarmucuje?
To, že vždy je to tých pár ľudí, ktorí
obci a komunite ničím neprispeli, ale

myslia si, že vedia všetko najlepšie, sú
múdrejší než ktokoľvek iný a nič im
nie je dosť dobré. Všetko kritizujú, prejavujú sa na internete , namiesto toho,
aby sa spýtali ako môžu pomôcť.
športovali ste niekedy v minulosti,
čo sportujete teraz a komu fandíte
na Majstrovstvách Európy?
Voľakedy som súťažil v karate, ale teraz
sa najradšej pozerám na fotbal, a teda
tým pádom sledujem zápasy v rámci
majstrovstiev. Doteraz som fandil
mužstvám Maďarska a Slovenska.
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Iskola

utoLSó NAPok Az iSkoLábAN
Rendőrök érkeztek a helyi alapiskolába
június 29-én kedden. Persze nem tartóztattak le senkit, ők csak azért jöttek,
hogy a tanulóknak elmagyarázzák a helyes közlekedés szabályait. A Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság megelőzéssel foglalkozó munkatársa Végh
Ivett közlekedésbiztonsági előadással

egybekötött beszélgetést tartott a tanulóknak.
Az utolsó tanítási napon, 30-án pedig
nem várt semmi más a tanulókra, mint
egy utolsó osztályfőnöki óra, illetve a bizonyítványosztás. És megkezdődhetett a
várva várt vakáció.

PoSLEdNé dNi v škoLE
V utorok 29. júna prišli do miestnej základnej školy policajti. Samozrejme nikoho nezatkli, prišli len kvôli tomu, aby
žiakom vysvetlili ako sa majú správne
dodržiavať dopravné predpisy. Kapitánka Bc. Iveta Végh referentka špecialista skupiny prevencie okresného
policajného zboru Dunajskej Stredy

mala prednášku a s tým spojenú spoločnú besedu so žiakmi.
A v posledný deň vyučovania, 30.
júna už na žiakov nečakalo nič iné, len
posledná triednická hodina a vysvedčenia. A dlho očakávané prázdniny sa
mohli začať.

2021

rAjz
éS irodALMi
vErSENy
kiSiSkoLáSokNAk

Hurrá, gyermeknap! elnevezéssel
hirdette meg alsó tagozatos tanulók
számára idei rajz és irodalmi versenyét a Nagyabonyi Alapiskola,
amibe a helyieken kívül a dióspatonyi és a hodosi iskola diákjai is bekapcsolódtak. Iskolánk 2. osztályos
diákja, Nagy Miriam is a díjazottak között volt, akinek Németh
Angéla a szomszéd község iskolájának igazgatója gratulált.

Ó v o d a

Június

ELbALLAgtAk Az óvodáSok
A tanévzáró és ballagási ünnepségre a helyi
óvodában június 25-én került sor. Összesen 13
ballagó nagycsoportos kezdi jövőre az iskolát,
közülük öten a Hodosi Magyar Tannyelvű
Alapiskola kiselsősei lesznek. A kis- és középső
csoportos óvodások verses-dalos műsorral készültek, ezzel zárták a tanévet, aminek közel
100 vendég tapsolt, köztük szülők, nagyszülők
és más rokonok. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget Rácz Péternek, aki biztosított napernyőket a tűző nap ellen, a községnek
a sátrat és a segítséget, illetve Lábadi Ádámnak
az anyagi hozzájárulását. Jó tanulást és boldog
diákéveket kívánunk ballagóinknak.
(gaál)

bAjMóCi kiráNduLáS Az oviSokkAL
A hodosi óvodásokkal június 18-án
Bajmócra utaztunk, ahol meglátogattuk az állatkertet. Reggel 7-kor indult
útjára a buszunk Hodosból és az
egész napi program után este hétkor
érkeztünk haza. Az állatkert meglátogatása mellett közös ebéden vettünk
részt és fagyizni voltunk. A kirándulás
költségeit az óvoda mellett működő
szülői szövetség állta, a kényelmes autóbuszos utazást pedig köszönjük
Kálmán Gergelynek. A gyerekek este
az élményektől fáradtan tértek haza.
(ga)
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Hodos, a mi falunk

ELkéSzüLt A CSAtorNAHáLózAt
Hodosban 2020. április 27-én vette
kezdetét a csatornahálózat kiépítése.
A sok rombolás, a bosszankodással
telt napok után végül 2021. július végével befejeződnek az építkezés munkálatai és már csak a vezeték próbája
van hátra. Amennyiben miden rendben lesz, október 31-én hivatalosan is
átadásra kerül az építmény.
Számos járásbeli községben megkezdődtek a szennyvízelvezető-rendszer építésének munkálatai, máshol még a pályázati
kiírásra várnak kész tervekkel és érvényes építkezési engedéllyel. A polgármesterek, akikre még vár ez a munka,
kollégáiktól már tudják, mivel néznek
majd szembe.

sokáig és addig is el kell viselni, lassan
kell közlekedni az utakon, néhányan
mégis hajtottak, verték fel a port, a köveket. „Most mindenki azt akarja, hogy
legyen neki behúzva a vezeték, de majd
mire eljutunk addig, kíváncsi leszek, hányan fogják még mindig akarni…” –
csóválja a fejét Szabó. Hozzáteszi, hogy
nem egyszerű munka már az építkezés
ellenőrzése és koordinálása sem, ami
nem egy, de legalább három embert kívánna, arra azonban nincs kapacitás.

bert kérnének fel, aki ellenőrzi majd a
folyamatban lévő munkálatokat.

Balódi László

Wurczell Zoltán

Szabó Zoltán

Szabó zoltán Padány község polgármestere elmondta, egyértelműen nem
voltak tisztában azzal, milyen munkába
vágnak bele a csatornahálózat kiépítésével. „Nagyon gyorsan történt minden,
de már az elején gondok voltak például
a közbeszerzéssel, ami végül elhúzódott.
Ám problémák most is akadnak, hiszen
amit nem tartalmaz a projekt, arra nincs
pénz, úgyhogy az ilyen kiadásokat a saját
pénzünkből kell finanszírozni, úgyhogy
ha most belegondolok, akkor biztos
nem mennék bele újra” – mondja a padányi faluvezető. A lakosokkal is probléma volt, mert ahelyett, hogy megértették volna, hogy ez nem tart olyan

királyfiakarcsán 2018-ban beadták a
csatornahálózat kiépítésére írt pályázatot
az előző kormányhoz, akkor azonban
visszautasították azt az anyagiak hiányára hivatkozva. Azóta sajnos nem volt
pályázati kiírás, úgyhogy a karcsaiak
egyelőre arra várnak. „Bízunk benne,
hogy minél hamarabb elkezdhetjük a
munkát, csak meg kell várnunk a pályázati kiírást. Az építkezési engedélyünk
megvan, a projekt ki van dolgozva, csak
várni kell. Ám el kell mondjam, félünk
azért tőle. Több fórumon megemlítettem más kollégáimmal együtt, hogy az
ilyen építkezéseket állami kézbe kéne
adni, hiszen az állami szerveknek megvan ehhez az anyagi és a szakmai háttere
is” – mondja Wurczell zoltán királyfiakarcsai polgármester. Elmondja, hogy
nekik nincsenek szakembereik, akik el
tudnák bírálni, jól halad-e majd a
munka. Erre a feladatra külön szakem-

Hodosban végre nem túrják már az utcákat, nem porolnak a teherautók és a
sebességhatárt túllépő helyiek sem.
A vezetékeket lefektették a földbe, az
utakat visszaállították eredeti formájukba. „Nagyon sok kellemetlenséggel
járt az elmúlt közel másfél év, de köszönjük a lakosok megértését, mert remélem,
tisztában vannak azzal, hogy a hálózat
csak megkönnyíti az életünket a továbbiakban” – mondja balódi László polgármester, majd folytatja: „Nagyon
sokan voltak, akik hiányolták a csatornahálózatot a falunkban, amikor azonban épült, akkor azzal volt problémájuk.
Most hogy készen van az építmény, kíváncsian várom, mi lesz a következő
probléma.” Hodos község történetében
ez az építkezés volt a település legnagyobb horderejű beruházása, ami nemcsak a mostani napjainkat, de a jövőnket
is befolyásolja. „Voltak néhányan, akik
korábban több alkalommal is fel-feljelentették az önkormányzatot a szennyvízelszállítás miatt, ahelyett hogy
megoldást kerestek volna. De az ő segítségük nélkül is elkészült a hálózat és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a
munkához, mert ugyan közösen szenvedtünk meg érte, de közösen is fogjuk
élvezni” – hangsúlyozta a polgármester.
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Hodos, a mi falunk

Június

MuNkáLAtok A közégbEN
Hodos községben befejeződött a
szennyvízhálózat kiépítése, így lassan,
de biztosan visszaáll a rend az utakon.
jelenleg a környezetünk revitalizációja zajlik, ami a Nagy út melletti fakiültetésekkel vette kezdetét, ám ezzel
nem fejeződött be.
A csatornahálózat munkálatai miatt néhány helyen a zöld övezet is megrongálódott, volt ahol a kivitelező cég állította
A közelmúlt fejlesztéseihez és munkálataihoz hozzátartozik, hogy elkészült a következő kukaketrec a társasházaknál, így reményeink szerint kulturáltabb lesz a környezet, mint eddig,
a nyitott kukatárolókban volt. Ahogy
azt a múlthavi számunkban már említettük, a ketreceket a helyi Kovotech a
vállalat készíti.
A temetőben is tovább zajlanak a
munkálatok. A júniusi hónap folyamán
a temető bejáratánál emeltünk falat,
aminek a munkálatait Czucz Róbert végezte.
helyre a rendet, máshol a lakók maguk
fogták meg a munka végét. Így volt ez
Hodosi Csabáék előtt, a „háromszögben” található zöld övezetet. „Összefogtunk a szomszédokkal és befüvesítettük
a területet, készítettünk egy kisebb vízelvezető árkot. Igyekszünk minél szebbé
varázsolni a környezetünket, tenni azért,
hogy ha itt élünk, szívesen nézzünk és
lépjünk ki az utcára” – mondta Csaba.

gyűjtjük közSégüNk EMLékEit!
Amennyiben önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
Segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!
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D ô l e ž i t é

2021

Az üLéS ProgrAMjA

ProgrAM zASAdNutiA

Az önkormányzat 2021. 06. 07-én megtartott
31. ülésének programja

Program 31. zasadnutia ocz, konaného dňa
07. 06. 2021

1. Megnyitó

1. Otvorenie
2. Slávnostné poďakovanie stolným tenistom Stolnotenisového klubu Vydrany za získanie šiesteho titulu Majstra
Slovenskej republiky
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu rokovania
5. Rokovanie vo veci majetkovoprávneho vyporiadania
vlastníckych vzťahov medzi rodinou Pohárových a obcou
Vydrany
6. Správa konateľa spoločnosti HODUS KOMUNAL
s.r.o. o hospodárení spoločnosti za rok 2020
7. Kontrola plnenia uznesení OcZ
8. Odsúhlasenie faktúr
9. 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
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

2. Hodosi Asztalitenisz Klub díjazása az országos bajnoki
cím megszerzéséért
3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
4. Tárgyalási rend jóváhagyása
5. Tulajdonjogi viszonyok vagyoni rendezése a Kereksási
dűlő lakónegyedében Pohár család és Hodos község között
6. HODUS KOMUNAL kft. ügyvezető igazgatójának beszámolója a cég 2020-as évi összgazdasági tevékenységéről
7. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
8. Számlák jóváhagyása
9. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Zárszó

F E L H Í vá S

kö N y v tá r

A nyugdíjasok helyi szervezetének vezetősége értesíti a
nyugdíjasokat, hogy akit érdekel a hajókirándulás, az július 5-ig még jelentkezhet a könyvtárban, vagy a 0911
248 057 telefonszámon.
Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy július 3-án, szombaton kirakodóvásárt tartunk a kultúrházban, ahol nagyon olcsón szép dolgokat lehet vásárolni. Mindenkit
szeretettel várunk!

Tudatom az olvasókkal, hogy nagyon sok romantikus
regénnyel, a második világháborúról szóló könyvvel,
krimivel és egyéb értékes irodalommal gazdagodott
könyvtárunk – nagyrészt adományok útján. Lehet tehát
válogatni, hisz jönnek a nyári szabadságolások, amikor
jól jön egy jó könyv. Várom Önöket és kellemes olvasást
kívánok.
Horváth Magda

• ANyAköNyvi HÍrEk • SPrávy z MAtriky •
máj 2021. május
újSzüLöttEk • NArodiLi SA:
• Nikolas badala
• Sofia Hulmanová

Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ELHuNytAk • rozLúČiLi SME SA:
• zoltán Fehér zoltán (64)
• vdovec Ľudovít Santur – özvegy Santur Lajos (81)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Interjú

Június

-

K öny ves

H o d o S i M A r A d tA M 95.
geraszimov Sándor 1973-ban nősült
meg, akkor Nagyabonyba költözött
és ma is ott él. Mivel szülőfalujától
egyetlen út választja el, gyakori vendég Hodosban. két lány édesapja és
négy unoka nagypapája.

Geraszimov Sándor

A rendezvényekre járnak?
Nagyon sok bálon megfordultunk Hodosban, nagy bálozók vagyunk a feleségemmel. De természetesen a
Lakomára is átmegyünk minden
évben, ráadásul gyalog, hiszen nem
nagy távolság a házunktól.

Könyvespolc
Horváth Magda

Miért megy az ember a Lakomára?
A programok miatt, jót eszünk, iszunk,
jól szórakozunk és természetesen nagyon sok régi ismerőssel is találkozunk,
akikkel jókat lehet beszélgetni.
Nem gondolkodott rajta valaha,
hogy hazaköltözne?
Nem. Igazából nem vagyok messze, itt
nincs távolság. Akkoriban, amikor nősültem, nem voltak otthon építkezési
telkek, nem voltak lehetőségek, Nagyabonyban pedig akkor mértek ki új utcákat, így nem is nagyon gondolkodtunk.

Milyen gyakran látogat vissza szülőfalujába?
Amikor a szüleim még éltek, minden
nap megfordultam otthon. Ma a keresztlányomhoz megyek kávéra minden hétvégén, akkor beszélgetünk,
olyankor otthon érzem magam.
Mit szól az elmúlt évek fejlesztéseihez Hodosban?
Tisztelem, becsülöm a polgármestert,
sokat tesz a faluért, de sokat segít a mi
polgármesterünknek is itt, Abonyban.
Nagyon jó, hogy felépültek a lakások
is, hiszen a fiataloknak lakhatási lehetőséget biztosítanak.
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ajánlója

A múlt havi számunkban ismertettem egy könyvet, melynek szerzője faluközösségünk tagja. Örömmel tudatom, hogy mostani számunkban ismét egy olyan könyvet ajánlok, amelynek társszerzője
szintén falunk szülötte, gyökerei mélyen Hodoshoz kötik, hisz itt
él édesapja, nagyanyja és nagynénje. Mindannyian ismerjük Őt,
hisz közöttünk nőtt fel és szinte napi szinten találkozhatunk vele
a faluban. Ez a fiatalember Angyal Sándor, lapunk főszerkesztője. A könyvet is az Ő szavaival szeretném ajánlani.
bíró - Nolik - Mansfield - Cross - Angyal
PokoLi SziMFóNiák
Prágában egy író és egy bárzongorista-detektív életének szálai
futnak össze pár pillanat erejéig egy különös, fekete öltönyös
férfi akaratának köszönhetően. Miközben betekintést nyerünk
az emberi természet legsötétebb bugyraiba, a szemünk láttára
elevenednek meg a gótikus város legendái…
Szabadkán egy hivatalnok bukkan megrendítő történelmi
titkokra a lakása falai mögött, és miközben fenyegető üzeneteket kap, egy fekete macska keresztezi az útját újra meg
újra…
Az 1600-as évek Torinójában egy jobb sorsra érdemes orgonaművész megírja élete fő művét, majd eladja azt egy furcsa
alaknak. Évszázadokkal később a városba érkezik a kortárs orgonaművészet egyik legjelesebb alakja, és miközben nagysza-

Mennyire tudott ennyi év után is hodosi maradni?
Jól érzem magam Nagyabonyban, de
néha, ha jövök haza munkából, Dunaszerdahelyről, előfordul, hogy Hodos
felé kerülök és megnézem a szülői
házat, a falut, a fejlesztéseket, a régi házakat. Az emlékek előjönnek olyankor
és az embert a szíve hazahúzza.

bású karácsonyi koncertjére készül, a városban baljós események történnek…
Velencében, a karnevál kellős közepén
egy részeg utcazenész
készül a Canal
Grande vizébe ölni
magát – ám mielőtt
megtehetné, egy pestisálarcos idegen lép
elé, aki az életéről
faggatja őt. A mese
hátborzongató: tragédiák sorozata övezi…
Jonathan Cross,
Michael Mansfield,
Nolik Antal, Bíró
Szabolcs és Angyal
Sándor egyedülálló
utazásra hívják az Olvasót első közös kötetük, a Pokoli szimfóniák lapjain. Miközben sorra járják Európa izgalmas történelmi helyszíneit, rejtélyekről, halálesetekről, legendákról,
egyéni és kollektív tragédiákról mesélve, mindegyikük történetében felbukkan ugyanaz a személy, aki sejtelmes hangján
suttogva egyben narrátora is a könyvnek: az Ördög.
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Hodos, a mi falunk

bEMutAtjuk bokroS MArikát
bokros Marika a 2018-as önkormányzati választások alkalmával épp a vonal
alatt maradt szavazatai számával, azaz
nem került be a helyi képviselő-testületbe. Fábián László önkormányzati
képviselő tavalyi lemondásával azonban ő is a testület tagja lett. ismerjük
meg őt jobban!
Marika 2014 áprilisában Pinkekarcsáról
költözött Hodosba, amit mára otthonának nevez. A dunaszerdahelyi Munka-,
Szociális és Családügyi Hivatalban dolgozik munkaközvetítőként. Költözése
után négy évvel képviselőjelöltként indult az önkormányzati választásokon.
„Már itt élek, ezt a községet tartom az
otthonomnak, kiveszem a részem a falu
kulturális életének szervezéséből és úgy
gondoltam, szeretnék még többet tenni
Hodosért. Igaz, hogy 2018-ban a választások alkalmával nem sikerült bejutnom
a testületbe, de amikor lehetőségem
volt, éltem vele, és képviselő lettem” –
mondja Marika.

Mivel a munkahivatalban dolgozik,
látja, hogy az elmúlt másfél év vírushelyzete milyen hatással volt a munkaerőpiacra. „Nagyon rossz hatással volt ez az
időszak a munkaerőpiacra, mert nagyon
sok cég bezárt, sokan elveszítették a munMUNKA-

kájukat, a munkanélküliség növekedett.
Előfordult, hogy mi még hétvégén és hétköznap esténként is dolgoztunk, igyekeztünk minél hamarabb folyósítani a
parlament által jóváhagyott támogatásokat. Néha az ilyen túlórák miatt kellett
kihagynom a testületi üléseket, amelyekről így igazoltan hiányoztam. Nagyon
sokan azt hiszik, hogy mi ott a hivatalban
nem csinálunk semmit, de azt azért tudni
kell, hogy aki dolgozni szeretne, vagy
szüksége van a pénzre, az talál munkát”
– magyarázza Marika.
Hisz benne, hogy képviselőként is tud
tenni Hodosért, bár amiben tudott,
eddig is segítette a falut. S ezentúl is ez
a terve.

2018. 12.
31.

2019. 12.
31.

2020. 12.
31.

2021. 05.
31.

Szlovákia

5,04%

4,92%

7,57%

7,92%

dS járás

2,41%

2,15%

6,39%

6,77%

NÉLKüLISÉG

SEgÍtüNk A gyűjtőudvAroN
Ha kisebb átépítésre kerül sor a házukban, illetve kevesebb építkezési
törmelék halmozódik fel a háznál,
amire felesleges lenne konténert rendelni, már nem kell messzire vinni.
A helyi önkormányzat lehetőséget
nyújt a lakosoknak, hogy a szóban
forgó hulladékot leadják a községben.
Hogy megszabaduljon az építkezési törmeléktől, nem kell mást tennie, csak kivinnie a Nagy úton a sorompó után bal
oldalon található volt szövetkezeti épületekhez, ahol átveszik önöktől. Annyi
kikötés van, hogy a cserepet a téglával,
illetve a betont, a csempével és térkővel
külön kell választani. A tégla és a cserép
ledarálásából származó másodlagos
nyersanyaggal általában a Nagy út tavaszi javítási munkálatait, kátyúzását végzi
az önkormányzat. A betondarálékkal
aszfaltutakat javítanak. A szolgáltatás a
hodosiak számára ingyenes, ezzel szeret-

nénk segíteni a lakosokat. Ha kihasználná a segítségét, kérjük, csak a fent
leírt építkezési hulladékot szállítsa a telepre. Ne legyen a törmelék között cementes zsák, vagy műanyag kanna!
Ezen kívül zöldhulladékot is leadhatnak,
természetesen előzetes egyeztetés után.
A telep kedden és csütörtökön
12.00 és 17.00 között, illetve szom-

baton 9.00 és 16.00 óra között tart
nyitva.
A szállítást előzetes egyeztetés alapján
ezeken a napokon és a megadott időpontokban lehet végrehajtani. Az egyeztetéshez hívják a következő telefonszámot: 0903 276 127 (Egri Sándor –
a fotón).

Június
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tűzoLtóvErSENy HodoSbAN
önkéntes tűzoltók körzeti verseny zajlott a hodosi futballpályán június 6-án.
A verseny reggel 9 órakor vette kezdetét, a megmérettetésen 11 járásbeli község
16 csapata vett részt. A versenyt balódi László községünk polgármestere nyitotta meg, majd beszédet mondott berényi józsef, Nagyszombat megye alispánja, valamint Fenes iván, bős város polgármestere, az önkéntes tűzoltó
testület járási elnöke. A vetélkedés az irányító vezérkar Fazekas istván, Nyékvárkony nagyközség polgármestere, László gábor, Nagymad polgármestere,
ollári jana területi titkár és Czajlik katalin járási titkár felügyelete alatt zajlott.
A hodosi fúk a 2. és a 9. helyen végeztek, a lányok pedig elsők lettek, ám nem
csak csapatversenyben, de egyéniben is szépen futottak.
ErEdMéNyEk
Férfiak:
1. Dióspatony 112,40
2. Hodos b 118,37
3. Szentmihályfa 119,75
4. Csallóköznádasd 124,82
5. Baka 126,15

6. Nagyudvarnok 129,97
7. Nyékvárkony 135,27
8. Egyházkarcsa 138,10
9. Hodos A 138,15
10. Felsőpatony 138,38
11. Dercsika 159,00
Takáč Fruzsina és Balódi László

Nők:
1. Hodos 138,46
2. Felsőpatony 144,87
3. Dióspatony 151,33
EgyéNi ErEdMéNyEk:
Férfiak:
1. Mátyás Gy. Kántor (Mihályfa) 14,15
2. Tamás Nagy (Hodos) 14,68
3. Teodor Kosár (Mihályfa) 15,00
Nők:
1. Noémi Tóth (Felsőpatony) 15,47
2. Fruzsina Takáč (Hodos) 16,00
3. Gréta Podhornyi (Cs.nádasd) 20,25

zbErNý dvor otvorENý
Pokiaľ ste zrealizovali menšie stavebné
úpravy v dome, resp. sa nahromadilo
menšie množstvo stavebného odpadu
okolo domu, kvôli čomu by bolo
zbytočné objednávať kontajner, už nemusíte chodiť ďaleko. Miestne zastupiteľstvo poskytuje občanom možnosť
spomínaný odpad odovzdať v obci.
Aby ste sa zbavili stavebného odpadu
stačí, keď ho vyveziete na Veľkú cestu, k
budovám bývalého družstva po ľavej

strane za rampami, kde od vás odpad
prevezmú. Stanovená je len podmienka,
že škridľa spolu s tehľou, a beton s kachličkami a dlažobným kameňom musí
byť oddelený. Druhotná surovina zo
zomletej škridle a tehly slúži väčšinou
samospráve pri jarnej úprave výtlkov na
Veľkej ceste. Zošrotovaný betón slúži na
opravu asfaltových ciest. Služba je pre
obyvateľov Vydran bezplatná, čím by
sme im radi pomohli. Pokiaľ by ste
chceli túto pomoc samosprávy využiť,

žiadame vás, aby ste na skládku odvážali
len spomenutý odpad. Medzi odpadovým materiálom nesmú byť cementové vrecia, alebo plastové vedrá!
Obyvatelia môžu sem doniesť tiež zelený odpad, samozrejme po predchádzajúcej dohode.
Skládka je otvorená v utorok a vo
štvrtok medzi 12,00 a 17,00, ako aj v
sobotu medzi 9,00 a 16,00 hod.
Vyvezenie stavebného odpadu je
možné realizovať v uvedených dňoch a
časoch po predchádzajúcej dohode.
Na dohodnutie termínu volajte:
0903 276 127 (Sándor Egri – vľavo na
obrázku).
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FEL A FEjjEL, LESz Ez Még Így SE
SEREGHAJTóKÉNT AZ 5. LIGÁBAN
Látszik a csapatokon, hogy
megviselte őket az elmúlt időszak bezártsága. Nehezen indult be a sportélet a járványügyi előírások enyhülésével, s
úgy tűnik, a fiaink fáradtak
maradtak. A számos edzéskihagyás, az edzőmérkőzések hiánya rányomta bélyegét községünk csapatának játékára is. de
fel a fejjel, lesz ez még így se.
Eredmények:
11. forduló:
Nagyabony–Hodos 2:0 (1:0),
g.: Sátor (40.), Németh (77.).
12. forduló:
bős–Hodos 11:1 (5:0), g.: Zsigmond (12., 19., 35.), Méry (37.,

72.), Bujka (38.), Tóth László
(53., 69.), Minčič (60.), Tóth
Attila (64., 77.), ill. Garaj (75.).
13. forduló:
Hodos–Hidaskürt 1:2 (0:1), g.:
Kayembe (65.), ill. Gála (39.),
Nestorik (85. – 11-esből).
14. forduló:
šoporňa–Hodos 3:0 – játék
nélkül (a vendégek nem léptek
pályára).
15. forduló:
Hodos–Egyházkarcsa 2:8
(1:0), g.: Kayembe (20., 66.), ill.
Kállai (52., 55., 85.), Pónya
(67.), Kása (73.), Bögi (75.),
Hervay (80.), Pinte Attila (90.).

AktuáLiS

tábL áz At

1. Bős

15

11

3

1

54:8

36

2. Nádszeg

15

11

1

3

45:12

34

3. Kismácséd

15

10

2

3

36:16

32

4. Šoporňa

15

8

2

5

34:19

26

5. Hidaskürt

15

8

3

4

25:27

27

6. Nagyabony

15

7

4

4

24:15

25

7. Csenke

15

8

0

7

32:28

24

8. Jóka

15

7

0

8

31:30

21

9. Illésháza

15

6

3

6

20:24

21

10. Lég

15

5

4

6

23:19

19

11. Egyházkarcsa

15

5

3

7

19:31

18

12. Nyárasd

15

4

3

8

22:35

15

13. STK Somorja B

15

3

3

9

21:41

12

14. Kisudvarnok

15

3

3

9

18:48

12

15. Jányok

15

3

2

10

15:32

11

16. Hodos

15

3

0

12

29:63

9

grAtuLujEME StoLNotENiStoM
Naši hráči stolného tenisu sú šesťnásobnými
majstrami republiky, a to je výnimočný úspech. Nielen preto, že ho dosiahol tím z jednej
obce, ale aj kvôli tomu, že taký počet zlatých
medailí ziskali okrem nich v histórii Slovenska
len dva tímy.Na najbližšie zasadnutie zastupiteľského zboru, ktoré sa uskutočnilo 7. júna
bol pozvaný každý člen stolnotenisového
mužstva. Dôvodom pozvania bolo samozrejme
vyjadrenie vďaky, veď vďaka tomuto výsledku
zviditeľňujú nielen seba, ale aj obec. Na stretnutí bol prítomný každý člen mužstva, tréner
a prezident klubu. Starosta László Balódi každému zagratuloval k dosiahnutému výsledku a
odovzdal im diplomy.
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