Képviselők az európa parlamentbe
Szlovákiában még soha nem volt ilyen
kevés, azaz 13,05 százalékos részvételi
arány az európai parlamenti választásokon. A 4 414 433 szavazásra jogosult állampolgár közül 576 437 járult
az urnákhoz. Szlovákiából Brüsszelbe
13 képviselő jutott ki.
Az érvényes szavazatok száma 560 603
volt, tehát 15 834-el kevesebb, mint az

urnákhoz járultak száma. A Dunaszerdahelyi járásban 98 404 választásra jogosult polgárból 14 791-en mentek
szavazni, ez 15,03 %-os részvételi arányt
jelent. Községünkben az 1339 választásra jogosult közül 149-en mentek
voksolni, ami 11,12 %. Ebből 144 szavazat bizonyult érvényesnek. A legtöbben a Híd pártra adták le a voksukat,

66-ot, az MKP jelöltjei 60-at kaptak.
Hét szavazatot kapott a SMER-SD, négyet a TIP párt, kettőt a MKDSZ, illetve szintén kettőt a Kereszténydemokrata Szövetség. Egy-egy vokshoz
jutott a NOVA-KDS-OKS koalíció, az
SDS és az SAS. A Híd jelöltjei közül
Nagy József 54, az MKP indulói közül
Csáky Pál 29 szavazatot gyűjtött be.

Slováci sú opäť najhorší eurovoliči v únii
Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej
ľudí. Volebná účasť bola 13,05
percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajšieho
hlasovania, ktoré v nedeľu zverejnila Ústredná volebná komisia
(ÚVK).
Volebná účasť bola tak ako po
minulé roky najnižšia v celej Európskej únii. Slovenská účasť
bola dokonca nižšia ako v predchádzajúcich dvoch hlasovaniach
z rokov 2004 a 2009. Vtedy hlasovalo 16,96 % a 19,64 % ľudí.

Najviac voličov prišlo k volebným urnám vo volebnom obvode Bratislava, kde odovzdalo
svoj hlas 18,63 % ľudí. Najnižšia
volebná účasť bola v obvode
Čadca, kde volilo 8,51 % občanov. Vo Vydranoch volilo
11,12 %.
V našej obci hlasovalo 149 občanov. Smer-SD dostal 7, SMK
60 a Most-Híd 66 hlasov, budúci
poslanci József Nagy 54 a Pál
Csáky dostali 29 „krúžkov”. Na
Slovensku sa volilo 13 europoslancov.

KöSzönöm hodoSiAK!
ĎAKujem Vám VydrAnčAniA!
Nagy József

Akik Brüsszelben képviselnek majd bennünket • Ktorí nás budú reprezentovať v Bruseli
SMER-SD • SMER-SD • SMER-SD • SMER-SD • SMER-SD

Monika Beňová

Vladimír Maňka

Maroš Šefčovič
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MKP
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SaS
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Richard Sulík
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MOST-Híd

Miroslav Mikolášik

Anna Záborská

Nagy József
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május egy másodszor, halászlé harmadszor
Hodosban idén, ahogy tavaly is, megünnepelték a Munka
ünnepét, május elsejét. Igaz, az ünnepségre május 3-án került
sor, hiszen összhangba kellett hozni a környékbeli hasonló
eseményekkel, de a hangulaton ez mit sem változtatott. A
helyi önkéntes tűzoltószervezet lelkes társasága reggel kilenc
órakor indította a menetét a kultúrház elől. Csepi György
traktorral haladt előttük, ő vitte a feldíszített májusfát az Állj
meg vándor vendéglő elé. Itt aztán az önkéntes lánglovagok

felállították azt és kezdődhetett a már hagyományos halászléfőző-verseny a vendéglő udvarán idén immár harmadik alkalommal.
A helyezésekért kilenc csapat szállt versenybe, s a mezőny a
magyarországi és az erdélyi együttesek részvételével nemzetközinek volt mondható. Az öttagú zsűri: Csicsai Gábor és
Nagy József parlamenti képviselők, Balódi László polgármester, Rácz Péter a vendéglő tulajdonosa és Kmeť Vlado a Csallóköz hetilap főszerkesztőjéből állt. Az első díjat a hodosi
asztalitenisz klub B csapata szerezte meg, míg a második az
előző két évben győztes asztalitenisz A csapat lett. Harmadik
helyen a Csallóköz hetilap együttese végzett. Az ítészek két
különdíjat osztottak ki, az egyiket a Bíró Béla-Molnár József
párosnak az elkészített harcsapaprikásért, illetve az erdélyi
együttesnek a többitől merőben eltérő korhelylevesért.

Felkerült a májusfára a díszes koszorú is

Halad a menet a falu utcáin

A fiúk a kocsma előtt dolgoznak

Varga Ildikó felvételei

Ez történt

Május
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A halászléfőző-verseny első három helyezettje és a különdíjasok
1.

Asztalitenisz B csapat

2.

Asztalitenisz A csapat

Gratuláció az erdélyi csapatnak

A hősök emlékére

Május nyolcadikán került sor a második világháború elesettjei tiszteletére emelt emlékmű megkoszorúzására. A temetőben található szobornál elhelyezték az emlékezés
virágait és koszorúit Balódi László polgármester, illetve Hodossy Károly alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, a
helyi önkéntes tűzoltók szervezetének képviselői, illetve a
további megjelentek.

3.

A Csallóköz hetilap csapata

Elismerés a harcsapaprikásért

na pamiatku hrdinov

Vo štvrtok 8. mája sa konal akt kladenia vencov na počesť
padlých hrdinov počas 2. svetovej vojny. Pri pomníku,
ktorý sa nachádza na obecnom cintoríne, položili v rámci
pietneho aktu kvety a spomienkové vence starosta obce
Ladislav Balódi, jeho zástupca Károly Hodossy, poslanci
obecného zastupiteľstva ako aj členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru, ale i ďalší prítomní.

Ez történt
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ismét ünnepeltük az anyákat
Ahogy már községünkben is megszokottá
vált, minden esztendőben május első vasárnapján kerül sor az Anyák napi ünnepségre.
Nem volt ez másként idén sem, amikor
május negyedikén megtelt a helyi kultúrház
a szülőkkel és nagyszülőkkel. Mindenki eljött, aki kíváncsi volt gyermeke, illetve unokája fellépésére. Az elmúlt évekhez képest
idén sem zajlott másként az ünnepség, hiszen az iskolásokat az óvodások műsora váltotta a hozzátartozók legnagyobb örömére.
Csattogtak a fényképezőgépek, villantak a
mobiltelefonok és pörögtek a digitális kamerák felvevői, hiszen mindenki meg akarta
örökíteni gyermeke, vagy unokája fellépését.
A műsor végén mindenki mosollyal az arcán
és virággal a kezében távozhatott.

Az iskolások műsora

Anyukákkal a fényképeken

Az érdeklődő közönség

Tak ako sa to už aj v našej obci stalo
zvykom, každoročne oslavujeme v
prvú májovú nedeľu Deň matiek. Nebolo tomu inak ani tento rok – 4.
mája sa veľká sála nášho kultúrneho
domu zaplnila mamičkami a babičkami. Prišiel každý, kto bol zvedavý na
vystúpenie svojho dieťaťa, respektíve
vnúčaťa. Oslava prebiehala rovnako
ako po uplynulé roky: na potešenie
všetkých prítomných po vystúpení
miestnych škôlkarov nasledoval program, pripravený deťmi vydranských
základných škôl. Blýskali blesky fotoaparátov i mobilných telefónov a videokamery usilovne natáčali, lebo
každý sa snažil zachytiť vystúpenie
svojho dieťaťa. Na konci programu
všetci odchádzali s úsmevom na tvári
a s kvetinkou v ruke.

oslavovali sme sviatok mamičiek

Vystúpenie najmänšých

Május

Óvoda

Közlekedj okosan!
Május 9-én ellátogattunk a Galántai
közlekedési parkba, hogy óvodásaink
biztonságos környezetben gyakorolhassák a közúti közlekedést. A közlekedési
nevelést már óvodás korban el kell kezdeni, hogy a gyermekek az elsajátított
elméleti ismereteket a mindennapi közlekedési helyzetekben sikeresen tudják
alkalmazni. Az óvodába még felnőtt kíséri őket, viszont iskolás korban legtöbbjük egyedül közlekedik, ki
gyalogosan, ki autóbusszal jut el az iskoláig és onnan haza. Éppen ezért fontos, hogy felhívjuk figyelmüket a
balesetveszélyre, melyet az utcai közlekedés rejthet magában.
Az autóbuszban, útban Galánta felé,
elbeszélgettünk a tömegközlekedési eszközökön való viselkedésről, az utazás, a
rend és az illem szabályairól. Megfigyeltük a közlekedési táblákat, jelzéseket és
jelzőlámpákat, elmondtuk, hogy mi a
funkciójuk, mit is jelentenek, milyen
veszélyekre hívják fel a figyelmet. A közlekedési parkban először a gyalogos közlekedést gyakoroltuk, az úton való
biztonságos átkelést, amelyet a gyermekek már jól ismertek, hiszen az óvo-

dai séták alkalmával számtalan lehetőségük volt elsajátítani. Ezután két csoportra osztódtunk, a nagyobbak
kétkerekű biciklire szálltak, a kisebbek
rollert, háromkerekű biciklit vagy kismotort kaptak. Megtanultuk, hogy
mindig az út jobb oldalán haladunk
biztonságos távolságra egymástól, hogy
hogyan kell a útkereszteződésekben, a
körforgalomban, a vasúti átkelőknél
közlekedni, illetve miként kell viselkedni. A játékos gyakorlatok elvégzése
után az osztályteremben folytatódott az
oktatás. A gyermekek közlekedési helyzeteket elemeztek és értékeltek játékos
formában, valamint oktatófilmet néztek
meg a „Jelzőlámpa-emberkéről”.
Örülünk, hogy ovisaink okosan viselkedtek, a feladatokat sikeresen teljesítették, hiszen ez nekünk, pedagógusoknak, mindenféleképpen pozitív viszszajelzés munkánkat illetően. A sok „tanulás” után pedig mindannyiunknak
nagyon jól esett a fincsi fagyi Felsőszeliben, melyet nagyon szépen köszönünk
Feri bácsinak!
Szöveg és fotó:
Gaál Adriana
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Újabb lakóház átadás előtt…

Fekete Árpád ellenőrzi a munkálatokat

Községünk egyre növekvő létszáma miatt a lakhatási lehetőségek bővítésére is szükség van. Pontosan ezért hamarosan átadásra kerül a Karácsony utcában készülő
lakóház is.

Fekete Árpád (balra) és Csomor Vilmos

Az építkezést Fekete Árpád helyi vállalkozó kezdte a tavalyi
év folyamán, majd Csomor Vilmossal együtt folytatták a
munkát, akiben Árpád nemrégiben partnerre talált. „Együtt
próbáljuk építeni a közösséget, együtt akarunk Hodosnak
egy olyan épületet adni, ahova bárki szívesen költözne” –
hangsúlyozta Fekete Árpád, aki elmondta még, az új otthonok mellett nem elhanyagolható a környezet sem, hiszen
úgy próbálják az épület arculatát kialakítani, hogy az paszszoljon a környezetéhez. A lakóház nyolc különálló lakást
tartalmaz majd, négy kétszobás és négy háromszobás lakrészt. Az épület előtt hamarosan parkoló lesz kialakítva, valamint egy kis udvar. a várhatóan júliusi átadást követően
az épületet a község átveszi majd a két vállalkozótól és bérbe
adja az érdeklődők számára. „Ez az első közös lépés, de vannak még együtt céljaink, amiket szeretnénk megvalósítani,
ám ezekről még nem szeretnénk beszélni. Idővel minden kiderül” – tette hozzá Csomor Vilmos. S mivel semmit nem
sikerült kihúzni a két vállalkozóból a jövőt illetően, kivárunk. Megígérték, értesítik a lakosságot a soron következő
terveikről, amint annak eljön az ideje.

Május

Fejlődés

…és egy újabb az építésre várva

A szlovák rádió egyik műsorában arra hívták fel a figyelmet, hogy Hodos jelenleg Szlovákia legdinamikusabban
fejlődő községe. S mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
ahogy már az előző oldalon is írtunk róla, egyre épülnek
a házak a község területén, mert szerencsére van rájuk
igény.
Május végén a Kereksási lakóparkban egy újabb lakótömb előkészületeire lehettek figyelmesek a lakosok.
A építtető, Kovács Tibor magánvállalkozó egy 12 lakásos
lakótömböt tervez ide. A házban két- és háromszobás lakások egyaránt lesznek majd. Ahogy már azt megszokhattuk, parkoló és udvar kialakítását is tervezi a kivitelező.
A cél az, hogy a falu bővüljön és közben mindenkinek lehetőséget adjon, aki lakáshoz szeretne jutni. Legyen az
helybéli, vagy éppen olyan, akinek megtetszik a község jellege, hangulata és látképe, ami idevonzza, s ideköltözne.
Az új lakótömb látványtervét és alaprajzát Pintér Zoltán,
községünk főépítésze készítette el, majd bocsátotta a rendelkezésünkre.
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Program zasadnutia

Az ülések programja
Az önkormányzat 2014. 05. 19-én megtartott
41. ülése

Program 41. zasadnutia ocz, konaného dňa
19. 05. 2014

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a
javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község 2013. évi zárszámadása
6. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• LULO – Ing. Rácz Ľubomír, DS – 2 vázrajz terület elválasztására: 602/182, 183, 207/15 parcella, valamint
a 557/105-ös számú parcella kitűzése
• Ing. Kochanová Zsuzsanna – MAX GARDEN, Dunatőkés
– díszfák
• Igor Sánka Igor – temető bekerítése
• Depeš Ivan – DEINŠT, Pozsony – kazán üzembehelyezése
az 520-as az 522-es házszámú lakóházban
7. Helyi alapiskolák és óvoda pénzbeli támogatás iránti kérelme az intézményekben 2015.05.30-án tartandó gyermeknap megszervezéséhez
8. A helyi szlovák alapiskola kérelme pénzbeli juttatás jóváhagyására redőnyök vásárlására és szerelésére,
9. Helyi óvoda kifizetési kérelme (gyerekek számára 20 db
ágynemű)
10. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
11. Polgármester beszámolója
12. Egyéb aktuális ügyek – vita
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Záverečný účet obce Vydrany za rok 2013
6. Odsúhlasenie faktúr:
• Ing. Ľubomír Rácz – LULO, D.Streda – vyhotovenie dvoch
geometrických plánov na oddelenie pozemku parc.
č. 602/182, 183, 207/15 a vytýčenie parc. č. 557/105
• Ing. Zsuzsanna Kochanová – MAX GARDEN, D. Klátov okrasné stromčeky
• Igor Sánka – oplotenie cintorína
• Ivan Depeš – DEINŠT, Bratislava – uvedenie kotla do prevádzky v NBD č. 520 a 522
7. Žiadosť ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ s VJM vo Vydranoch o finančnú podporu na organizovanie MDD v školských zariadeniach dňa 30. 5. 2014
8. Žiadosť ZŠ VJS vo Vydranoch o schválenie a pridelenie finančných prostriedkov na nákup a montáž roliet
9. Žiadosť MŠ s VJM vo Vydranoch o preplatenie posteľnej
bielizne pre deti MŠ
10. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

Szántóföldet vásárolok a hodosi és a nagyabonyi kataszterben.
Kúpim ornú pôdu v katastrálnom území Vydrany a Veľké Blahovo.

0948 802 27 7

AnyAKönyVi híreK • SPráVy z mATriKy
áPriLiS • APríL
házASSáGKöTÉS:
• Angyal Arpád (Hodos) és Baranyovicsová Renáta
(Nyárasd)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

uzAVreLi mAnŽeLSTVo:
• Arpád Angyal (Vydrany) és Renáta Baranyovicsová
(Topoľníky)
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚjSzÜLöTT:
• Desat Marek
Gratulálunk az újszülötthöz!

nArodiL SA:
• Marek Desat
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na
svet.

Május

Interjú - Ez történt

hodosi maradtam Xiii.
már több mint harminc év telt el
azóta, hogy Somogyi Anna, lánykori
nevén Keszi Anna elhagyta a szülőfaluját, hodost. először dunaszerdahelyen blokklakásban éltek, majd
2002-ben úgy határoztak, Sikabonyban vásárolnak családi házat. Azóta
is ott élnek. Két felnőtt gyermek
édesanyja, egy négyéves lányunoka
nagymamája.
milyen gyakran látogatnak haza,
hodosba?
– Mondhatom azt, hogy szinte minden
nap. Édesanyám ott él és hozzá megyünk gyakran. Ha nem is jutunk ki
minden nap, akkor hetente háromszornégyszer biztosan ott vagyunk. Van mit
tenni-venni a ház körül is, a bátyám a
kertet gondozza, mi pedig minden
másban az édesanyám rendelkezésére
állunk. Amiben tudunk, segítjük őt.
A faluban zajló rendezvényekre kijárnak? ha igen, milyennek tartja őket,
mennyire nívósak és érdekesek?
– Természetesen megyünk, minden
évben részt vettünk a Hodosi Lakomán
egy kivételével. Hallom, hogy a kultúr-

Somogyi Anna

házban is sok rendezvény van, ha csak
a falusi akciókat veszem, vagy akár a lakodalmakat, bálokat számolom. Az élet
nem állt meg. Ott van a nyugdíjasklub,
a szabaidőközpont és még sorolhatnánk…
mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
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– Szerintem abszolút nagy fejlődésen
ment keresztül Hodos. Ez főleg az
utóbbi néhány évben tapasztalható.
A lakókat, ha megyünk haza, a zömét
nem is ismerem. Nagyon sok a fiatal. A
kultúrház és a községi hivatal épülete is
gyönyörű lett. A sport területén is van
fejlődés, mert a férjem által hallok eztazt. Szerintem nagyon rendben van a
falu.
Visszahúz a szíve a faluba? esetleg
gondolkozott azon, hogy majd egyszer visszaköltözik a családjával?
– Már nem, nekünk itt van a kialakított
életünk és ezt már nem hagynánk itt.
Pedig szívesen mennék, mert én imádom Hodost, a gyerekeim is, hiszen ők
nagyon sokat voltak a mamánál. Kiskorukban minden hétvégén a mámánál
voltak, emlegetik is eleget, hogy menynyit bicikliztek a kanálishoz, a faluban.
A rovat címe a „hodosi maradtam”
címet kapta. egyetért ezzel?
– Abszolút. A gyerekeim is mindig
mondják, hogy hodosi vagyok. Ha
megkérdezik tőlem, hova való vagyok,
akkor semmiképpen nem azt mondom,
hogy dunaszerdahelyi, vagy sikabonyi.
Az nem is lehet kérdés, hogy hodosi vagyok és mindig az is voltam.

Újabb lépés a tökéletesség felé
Sokan emlékeznek a faluban, hogy a helyi
kultúrház milyen sajnálatos állapotban volt
pár évvel ezelőtt. Az is észrevehető, hogy az
elmúlt években a község vezetése egyre csak
építi és szépíti a községi hivatal és a kultúrház
épületét. A munkálatok lassan a végükhöz
közelednek. „Nagyon fontos, hogy az épület
mind a külcsín és a belbecs szempontjából
szép legyen, ne kelljen szégyenkeznünk sem
a kultúrházunk, sem pedig a községi épület
állapota miatt” – mondta Balódi László polgármester. Éppen ezért az épület külső borítása is befejeződött, amit Czucz Róbert és
Boráros János (képünkön) végeztek el.
A rusztikus téglaborítás így még szebb „köpenyt” kölcsönöz az épületnek. A továbbiakban a díszkorlát és a lépcsők végső
munkálatai kerülnek sorra.

Folyamatosan zajlanak a munkálatok

Varga Ildikó felvétele
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Presne naplánovaná budúcnosť
jozef Škarda sa spolu s manželkou
zuzanou prisťahoval do Vydrán ešte
v roku 2003. majú dve deti – 13-ročného Tomáša a 7-ročného dominika.
rád relaxuje pri športe, s deťmi, na
prechádzke s rodinou a psíkom, no
nie je mu cudzia ani motorka. Porozprávali sme sa s ním o tom, prečo si
ako miesto pre svoj život vybral práve
našu obec, čo sa mu tu najviac páči,
ale aj o jeho plánoch do budúcnosti
– aké má predstavy a čo robí pre ich
naplnenie; o tomto všetkom sa dočítate v nasledovnom rozhovore...
• Počul som, že sa učíš po maďarsky.
Ako ti to ide?
− Vlastne ja sa učím iba tak, že pozorne
počúvam, no už rozumiem skoro
všetko. Snažím sa, ale keď niekto začne
hovoriť príliš rýchlo alebo nezrozumiteľne, tak potom strácam súvislosti.
Musím však byť aj správne naladený,
lebo niekedy, keď som unavený sa pristihnem, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva iba počúvam, popritom síce
vnímam, ale ujde mi podstata. Ale naše
deti už maďarčinu ovládajú, starší syn
rozumie všetko a mladší aj rozpráva plynule po maďarsky.
• Keď ste sa rozhodovali pre kúpu
domu, prečo ste si vybrali práve Vydrany?
− Z Bratislavy sme sa sem prisťahovali
v roku 2003 – bola to vlastne náhoda;
o dva domy ďalej ako je náš dnešný
domov býval môj kolega z práce. Boli
sme raz u neho na návšteve a keď sme
došli, ešte potreboval niečo dokončiť na
stavbe a tak nás poslal, nech sa trochu
poprechádzame po dedine. Akurát bol
u neho Zoli Kázmér a pýtal sa, či sme
sa už rozhodli pre kúpu domu, lebo keď
nie, vraj je tu jeden na predaj. Tak sme
si ho šli obzrieť, a ako sme tak nakúkali
cez bránu, susedia sa nás spýtali koho
hľadáme. Tak sme povedali, že sme sa
dopočuli, že ten dom je na predaj – oni
okamžite volali majiteľa, no a potom
sme tu už ostali.

Jozef Škarda a jeho motorka

• čo sa vám tu najviac páči?
− Prostredie, ľudia, pokoj. Nie je to Bratislava.
• Si veľmi aktívny aj čo sa týka života
v našej dedine…
− Snažím sa byť. Som spoločenský typ,
rád si s ľuďmi „pokecám“, zabavím sa.
Na „Vydranskej hostine“ sme zriadili
Jánošíkov dvor, teraz v auguste sa o to
pokúsime už po štvrtý raz. Na futbalových zápasoch nášho mužstva pôsobím
v úlohe usporiadateľa. Som taký už od
prírody – keď môžem pomôžem, a keď
nemôžem, tak aspoň neuškodím. Som
spoluzakladateľom občianskeho združenia „Školáčik“, ktoré funguje pri škole
s vyučovacím jazykom slovenským, a
tiež členom školskej rady na tejto škole.
• nedávno si vytvoril aj facebookovú
stránku obce Vydrany – hodos. čo ťa
k tomu motivovalo?
− Chcel som pomôcť, a aj trochu posunúť obec v tom, aby sa informácie, určené našim obyvateľom, k nim dostali
efektívnejšie a rýchlejšie. Dotlačila ma
k tomu i vlastná skúsenosť: keď som
prišiel domov z práce o piatej, šiestej
hodine podvečer, nevedel som nič o
tom, čo bolo vyhlásené v obecnom rozhlase – o dianí v obci som sa dozvedel
až neskôr, či už od susedov alebo zná-

mych. Preto som chcel našu obec posunúť do 21. storočia, a takto môžeme na
spomínanej stránke publikovať fotky z
rôznych akcií, dôležité informácie či
plány do budúcnosti; dostanú sa ku
všetkým veľmi rýchlo.
• Keď sme už na tomto teritóriu – aké
máš osobné predstavy týkajúce sa života našej obce?
− V novembrových voľbách by som
chcel kandidovať za poslanca obecného
zastupiteľstva. Som zástancom toho, že
ľudia by si mali navzájom pomáhať, veď
tu žijeme ako jedna priateľská komunita. Chcel by som, aby sa nám darilo
spoločne našu obec budovať, skrášľovať,
aby sme si navzájom dokázali pomáhať.
Na vidieku to nie je ako v meste – tam
jeden sused druhému závidí, radšej odvráti zrak opačným smerom ako by pomohol. Tu je pokoj, ľudia sú prívetiví,
neodsudzujú ťa, že ty si nejaký Bratislavčan, či Slovák, aspoň ja som sa s tým
doteraz nestretol. Možno mám šťastie
alebo ľudia, ktorým to prekáža ma obchádzajú – za tých 11 rokov čo tu bývame som nezažil ani jeden jediný
incident. Verím tomu, že to nie je náhoda, ale že je to v miestnych ľuďoch, v
ich vľúdnosti a tolerantnosti. Máme
radi túto obec, proste sa stala našim domovom.

T ű z oltók
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120 éve ellenállnak a lángoknak
Ezt az igazán jeles évfordulót
testvérközségünkben a szlovéniai Hodosban ünnepelték
meg az önkéntes tűzoltók
egyesületének tagjai. Mivel
községeink sokéves baráti
kapcsolatot ápolnak, következő nagyszerű lehetőség
nyílt e barátság erősítésére

2014. május 10-én, amikor
is Hodos önkéntes tűzoltói
barátaink meghívására ellátogattak Szlovéniába. Szívélyes
fogattatás most sem maradt
el, és a már régen tervezett
találkozás most létrejött.
Az ünnepélyes felvonuláson
a szlovéniai önkéntes tűzoltó

Felvonulás Szlovéniában

A hodosi önkéntes tűzoltók együttese

szervezet elöljárói, a szomszédos települések polgármesterei és önkéntes szervezetei
vettek részt. Képviseltették
magukat magyarországi és
ausztriai szervezetek is. Az
1894. márciusában megalapított, és az évek során jól
működő egyesületre, amelyről a mai nemzedék is odaadóan gondoskodik, méltán

Varga Ildikó felvétele

büszkék a hodosiak. Jelenleg
Vesna Könye irányítása alatt
áll az egyesület, s tagjai között van idős és fiatal egyaránt. A kialakulóban lévő jó
kapcsolat további és folyamatos ápolása mindenki szívügye lesz remélhetőleg
nagyon hosszú éveken át az
egyesületeink között.
(vi)

Versenyben a harmadik helyen
Az önkéntes tűzoltók soros évi körzeti
versenyének május 25-én dunatőkés
adott otthont. A helyi futballpályán
kora reggeltől nagy volt a nyüzsgés,
megtelt a parkoló és hamarosan a
terep is.
Tűztámadásban és váltóban méretettek
meg az egyesületek csapatai, és tagjai
egyaránt. Férfiak kategóriájában községünk szervezete is képviseltette magát, és
a tavalyi jó indulást folytatva idén sem
távoztak serleg nélkül a fiúk. A körzet tizenhárom benevezett csapata igyekezett
a legjobb formáját hozni kifutáskor. Ám
az előkelő harmadik hely DióspatonyKisfalud, és Balázsfa csapata után a hodosi fiúkat illette. Akik elkísérik a
csapatot a versenyekre azok tudják, hogy
a minden együttesnek csak egy lehetősége van bemutatni tudását a tűztámadásnál és váltóban is. Valóban nagy

összpontosítás és csapatmunka szükségeltetik a jó eredmény eléréséhez.
Ez egyaránt a versenycsapat és a háttérben ségítők érdeme is. S a közös munka
meghozza gyümölcsét, hogy a hodosi
önkéntesek nagyon hosszú idő után bekerülnek a köztudatba, jelzik itt vannak

A verseny után a serleggel

és tisztességgel megdolgoznak az elismerésért. S végezetül ne feledkezzünk meg
azokról sem akik a csapatunkat elkísérik
a versenyekre és jelenlétükkel támogatják őket, mert hiszen ők is nagyon fontosak.
(vi)

Kristóf Eszter felvétele
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hodos négy gólt lőtt ekecs-Apácaszakállas együttesének
holtverseny alakult ki az élen, a hodosiak és a bakaiak azonos pontszámmal rendelkeznek, a hodosiak jobb
gólkülönbségüknek köszönhetően
őrizték meg a tabella élén elfoglalt
pozíciójukat.
A bakaiak vesztes állásból fordítottak
Csenkén, ahol a hazaiak futballistája,
Kiss Roland a 80. percben büntetőt hibázott. A bajnoki címért folytatott versenyfutásban még a nagyabonyiak is
érdekeltek, Dušan Liba védenceinek
esélyeit növeli a faluszomszédok jövő
héten Nagyabonyban zajló párbaja.
Rendkívül értékes pontokat szerzett a
végeken kullogó nagymegyeri fakó.
A vasárnapi Hodos-Ekecs-Apácaszakállas mérkőzésen nehezen indult be a gólparádé, ám hamar több labda is a
hálóban landolt. Az első félidőben Fekete Zoltán és Fatona Dávid talált az ellenfél kapujába, akik szintén próbálkoztak és egy alkalommal, Igari Dávid
labdájával egy góllal sikerült is ellensúlyozni a hátrányukat. A második félidőben azonban ez sem segített a vendégek
hátrányán, ugyanis először ismét Fekete
Zoltán, majd Dálnoki Attila növelte a

Fekete Zoltán 27. percben lőtt első góljával indult a gólzápor

hodosiak előnyét egy-egy góllal, így a
hazaiak 4:1-es győzelemnek örülhettek.
A 27. forduló eredményei:
Egyházgelle–Balony 1:1 (0:0), g.: Szerencsés Zoltán (67.), ill. Johancsik
Gábor (56.). Sárosfa–Lúcs 2:1 (0:1), g.:
Seregi István (51.), Csetényi István
(65.), ill. Ivicze György (30.). Egyházkarcsa–Nagyabony 0:1 (0:1), g.: Nagy
Péter (6.). Kisudvarnok–Királyfiakarcsa
1:0 (1:0), g.: Németh András (39.).

i . os zt ály – fel n őtt e k:
1. hodos
2. Baka
3. Nagyabony
4. Egyházkarcsa
5. Lúcs
6. Királyfiakarcsa
7. Sárosfa
8. Kisudvarnok
9. Alistál
10. Csenke
11. Cs.csütörtök
12. Egyházgelle
13. Ekecs-A.sz.
14. Nagyszarva
15. Balony
16. Nagymegyer B

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
27

17
17
15
14
13
13
12
11
11
11
9
10
8
7
5
6

3
3
5
7
4
4
4
6
5
4
8
5
2
4
6
2

7
7
7
6
10
10
11
10
11
12
10
12
17
15
15
19

Csenke–Baka 1:2 (1:0), g.: Červený
(17.), ill. Bertalan János (70.), Remenár
Zoltán (74.). Nagyszarva–Csallóközcsütörtök 1:2 (0:0), g.: Tar Tibor (75.), ill.
Dávid Černay (71.), Michal Kováč
(87.). Nagymegyer B–Alistál 3:0 (2:0),
g.: Szombathy Attila (21.), Végh Viktor
(32.), Császár Zsolt (49.). Hodos–
Ekecs-Apácaszakállas 4:1 (2:1), g.: Fekete Zoltán (27, 52.), Fatona Dávid
(42.), Dálnoky Attila (64.), ill. Igari József (32.).

i . o s ztá l y – i fj ús ág ia k:
59:27
62:41
53:30
47:28
47:38
35:32
38:36
47:51
59:57
50:54
49:42
42:50
42:67
35:44
36:65
33:72

54
54
50
49
43
43
40
39
38
37
35
35
26
25
21
20

1. Kisudvarnok
2. DAC C
3. Alistál
4. Dióspatony
5. Pozsonyeperjes
6. Nyékvárkony
7. Baka
8. Királyfiakarcsa
9. Felsőpatony
10. Nagymegyer B
11. Csenke
12. Nagyszarva
13. Nagyabony
14. Illésháza
15. hodos
16. Nagyudvarnok

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

23
20
17
16
14
15
13
12
12
11
10
8
7
6
6
2

2
0
1
3
7
3
1
3
2
2
3
8
6
4
3
0

2
7
9
8
6
9
13
12
13
14
14
11
14
17
18
25

134:14
79:35
93:57
67:39
90:50
96:54
74:68
67:75
71:78
49:85
65:68
55:39
64:88
34:78
43:89
32:196

71
60
52
51
49
48
40
39
38
35
33
32
27
22
21
6
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