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KÉT HÉT MÚLVA LAKOMÁZUNK
JELÖLJÉK BE PIROSSAL A NAPTÁRBA – KI A KONYHAI FALIN, KI A TELEFONJÁBAN –, HOGY EBBEN
AZ ÉVBEN ISMÉT NAGY LAKOMÁZÁS LESZ HODOSBAN AUGUSZTUS 12-ÉN ÉS 13-ÁN. KICSIK ÉS NAGYOK VÉSÉK BE AZ IDŐPONTOT MAGUKNAK, MERT OTT A HELYE MINDENKINEK, AKI SZÓRAKOZNI
SZERETNE.
„Meseautóban színezüst erdők során,
repülünk a szívünk tavaszán, arany
országút csillogó gyémánt porán, repülünk a mesék kocsiján” – csendül
fel bennünk az ismerős dallam, és
úgy vagyunk vele, milyen jó is lenne
beülni a Meseautóba, azzal száguldozni gondtalanul. Megtehetjük, legalábbis átérezhetjük a száguldást, hiszen
augusztus
12-én,
a
Nemeshodosi Nagy Lakoma előestéjén olyan élményben lesz részünk,
hogy azt még megemlegetjük. A Magyarock Dalszínház művészei a Meseautó című darabjukkal szórakoztatják majd a közönséget. A mű a
klasszikus magyar film és musical 21.
századra átültetett feldolgozása. Az
estét Nyári Kálmán koncertje zárja.
Ám a másnapról sem feledkezzünk
el, hagyjunk még magunkban erőt a
szombati lakomázásra is, hiszen szabadtéri és zenei programok széles kínálata várja az érdeklődőket. Aki rég
evett jó sülteket, az most megteheti,
ugyanis lesz itt minden, mi szem s
szájnak ingere, az ízletes sült húsoktól
kezdve az ínycsiklandó édességekig.
Éhes nem marad, aki azzal a szándékkal érkezik, hogy megtömje a
gyomrát.
Jó ebédhez pedig szól a nóta, és
szó szerint, ugyanis délben kezdődnek a zenei programok, melyek egészen vasárnap hajnalig tartanak. Ha
még nem szórakozott egy jót és szeretne, mindenképpen a Nemeshodosi Nagy Lakomán van a helye.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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AMIT A KORMÁNY EGYIK KEZÉVEL AD,
A MÁSIKKAL VISSZAVESZ (RÉSZLET)

POLGÁRMESTEREKET KÉRDEZTÜNK AZ INFLÁCIÓELLENES CSOMAGRÓL
Június 22-én, szerdán a parlament az elnöki vétót követően
ismételten rábólintott a pénzügyi tárca által kidolgozott inflációellenes
csomagra. A régióban a szlovák kormány az utolsók között hozott
érdemi intézkedéseket a romló szociális helyzet enyhítésére,
ráadásul a gyermekek után járó adóbónusz növelése bevételkiesést
jelent az önkormányzatoknak, hiszen a természetes személyek
adóját forgatják vissza a településeknek. Polgármestereket kérdeztünk, milyen hatással lehet az intézkedés az általuk vezetett
település gazdálkodására.
Horváth Zoltán: Az anyagi szükséghelyzetben élő lakosok már eddig is
hatalmas kiesést okoztak az önkormányzatoknak
A kormány újabb pofont adott az önkormányzatoknak – hangsúlyozza Horváth Zoltán, Tallós polgármestere, hiszen
a családtámogatási csomagot a településektől elvett pénzből fogják kifizetni.„Az
anyagi szükséghelyzetben élő lakosok,
akik nem fizették be a helyi adókat és illetékeket, már eddig is hatalmas kiesést
okoztak az önkormányzatoknak, mivel
a törvény esetükben nem engedi behajtani
az elmaradást, vagyis a kiesést a kötelezettségüket teljesítőknek kell állniuk” –
emlékeztet Horváth, aki szerint ezzel az
emberek alkotmányos jogai sérülnek.
Az önkormányzatoktól elvett források
súlyosan érintik Tallós községet is, hiszen
a településen nagy számban élnek szociálisan hátrányos helyzetű polgárok, akik
ugyancsak nem fizetik a helyi illetékeket
és adókat. Horváth szerint a kialakult
helyzet egyenesen botrányos, és a nagypolitikának mielőbb megoldást kellene
találnia az önkormányzatok szinte kilátástalan helyzetére.
Balódi László: A kormány azt üzeni, a
települések csukják le a villanyt, önkormányzatokra nincs is szükség
„Fontos lenne, hogy az önkormányzatokat
hátrányosan érintő intézkedés kapcsán
a Szövetség egységesen kommunikáljon”
– mondja Balódi László, Nemeshodos
polgármestere, aki szerint a kormány
mintha megfeledkezne arról, hogy a te-

lepülési önkormányzatok nem kft-ként
működnek. „Az önkormányzati törvényből kifolyólag ugyanis a településeknek
biztosítaniuk kell a fenntartói kötelezettségüket, vagyis a költségvetésük bevételi
és kiadási oldalát egyensúlyba kell hozniuk,
nem halmozhatnak fel hiányt” – emlékeztet Balódi.
A hodosi polgármester szerint a kormány inflációellenes csomagja egy újabb

populista lépés, aminek ellentételezését
az önkormányzatokkal fizettetik meg.
„Eközben a rezsiköltségek a csillagos
egekbe nőnek, de a települések a kormánytól semmilyen kompenzációt nem
kapnak” – húzza alá Balódi, hozzátéve,
hogy az önkormányzati törvény azt sem
teszi lehetővé, hogy az adott évre kivetett
adókat, illetékeket év közben emeljék
meg. Vagyis az év második felében az
önkormányzat fenntartói feladatait a
meglévő keretből kell kigazdálkodni –
emlékeztet Nemeshodos polgármestere,
aki szerint ezzel a kormány mintha azt
üzenné, hogy a települések csukják le a
villanyt, önkormányzatokra nincs is
szükség, majd ők szépen elirányítják az
országot.
Kolek Zsolt
Forrás: ma7.sk / 2022. június 24.

HODOSBÓL IS ÉRKEZIK A SEGÍTSÉG
Balódi László, községünk polgármestere július 7-én ismét
Tornalja hátrányos helyzetű
polgárainak lakónegyedét látogatta meg és sok együttérző
lakosunk már nem használt
ruháit vitte el azoknak, akik
igazán napról napra élnek.
Számunkra elképzelhetetlen
körülmények között tengetik
mindennapjaikat az ottaniak,
akiknek minden kisebb adomány hatalmas ajándék. „Az
érzelmek kavalkádját váltja
ki az emberből az ottaniak
szemében tükröződő köszönet
és hála. Ez tanít bennünket
arra, hogy a számunkra szükségtelenné vált ruhadarabok
mások számára életmentőek
lehetnek” – mondta az úttal
kapcsolatban Balódi László.

július

Hodos, a mi falunk
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KÜLFÖLDI
KAPCSOLATOKKAL
Egyre nagyobb probléma a csallóközi
önkormányzatok számára a községek
hulladékgazdálkodása. A járás hulladéklerakatainak napjai meg vannak
számlálva, s ha azokat végleg bezárják,
akkor a háztartási hulladékot máshova,
messzebbre kell szállítani, ez pedig a
költségeket is növeli. A költségnövekedés pedig nemcsak az önkormányzatokat, de leginkább a lakosokat
érinti…
A kormány segítséget nem nyújt, megoldásokat nem kínál, a szemétlerakatok
hétről hétre emelik a díjaikat. A városok
és a falvak tanácstalanok. A szemétdíjak
a közeljövőben nagyon megemelkednek
majd, hiszen a kormány ajánlata az önkormányzatok számára, hogy emeljék a
lakosok számára kiszabott szemétdíjat.
Községünk polgármestere, Balódi László
megoldást keresve tárgyalásokat kezdeményezett – május 24-25-én Budapesten,
június 1-2-án Veszprémben, június 9-én
Dunaszerdahelyen és július 13-14-én Budapesten – magyarországi befektetők egy
csoportjával, illetve olyan szakemberekkel, akik kidolgozták Szerbia és Montenegró környezetvédelmi törvényeit, jelenleg pedig Izrael és Libanon hasonló

jellegű intézkedésien dolgoznak. A tárgyalásokon részt vettek brüsszeli támogatásokkal foglalkozó szakemberek és a
csallóközi szemétszállító vállalat, a Gulázsi kft. tulajdonosai is. A találkozók főleg
a jövő technológiájáról szóltak és a hulladék újrahasznosításának módjairól.
A folyamat nem lesz rövidtávú és egyszerű sem, de ami biztos, hogy mindanynyiunknak meg kell majd változtatnunk
a hulladékhoz való hozzáállásunkat.

Ahogy azt már több alkalommal hangoztattuk, sokkal többet és jobban kell osztályoznunk az otthoni hulladékot. Ha
komolyan vesszük a szelektálást, meglátjuk, sokkal kevesebb szemét kerül majd
a kommunális tárolóba.
Kénytelenek leszünk jobban odafigyelni az adott problémára, hiszen ha
környezettudatosa(bba)n élünk a jövőben, az nemcsak a környezetünket, de a
pénztárcánkat is kíméli.

Riešenie problémov vďaka zahraničným kontaktom
Pre samosprávy Žitného ostrova sa
stáva odpadové hospodárstvo stále
väčším problémom. Dni skládok nachádzajúcich sa v okrese sú spočítané
a keď budú tieto s konečnou platnosťou zatvorené, tak sa bude musieť
komunálny odpad vyvážať inde, t.j.
ďalej, čo zvýši náklady. A zvýšenie
nákladov nepostihne len samosprávy,
ale v prvom rade obyvateľov…
Vláda neponúka ani pomoc, ani riešenie
a ceny na skládkach rastú pomaly už
týždenne. Mestá a obce sú bezradné.
Ceny za odvoz odpadu v budúcnosti
značne porastú, pretože to je návrh

vlády, aby samosprávy zdvihli ceny pre
obyvateľov. Starosta našej obce Ladislav
Balódi hľadajúc riešenia z tejto situácie,
inicioval rokovania v Budapešti 24-25
mája, 1-2 júna vo Veszpréme, 9. júna v
Dunajskej Strede, 13-14 júla opäť v
Budapešti so skupinou maďarských investorov, ako aj s odborníkmi, ktorí
vypracovali zákony na ochranu prírody
v Srbsku a v Čiernej Hore a momentálne
sa zaoberajú podobnou problematikou
pre Izrael a Libanon. Rokovania sa zúčastnili odborníci na podpory z Bruselu,
ako aj majitelia firmy Gulázsi s.r.o.,
ktorá zabezpečuje odvoz odpadu na
Žitnom ostrove. Stretnutie bol zamerané

najmä na technológie budúcnosti a tiež
na recykláciu, teda opätové využitie
veľkej časti odpadu.
Proces nebude ani krátkodobý, ani
jednoduchý. Isté je, že všetcia musíme
zmeniť svoj postoj k odpadu. Ako sme
to už viackrát zdôrazňovali, musíme
oveľa lepšie a viacej selektovať domáci
odpad. Pokiaľ budeme k selektovaniu
odpadu pristupovať seriózne, zistíme,
že oveľa menšia časť odpadu skončí na
komunálnej skládke.
Danej problematike sa budeme musieť
oveľa viac venovať, veď naše ekologickejšie správanie v budúcnost šetrí nielen
naše okolie, ale aj naše peňaženky.
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Táborozz a „templomban”!
A Nemeshodosi Református Gyülekezet szeretettel várja a táborozni
vágyó gyermekeket, fiatalokat. Augusztus 1-3. (hétfő-szerda) között
napközis gyermektábort szervezünk.
Délelőttönként a templomban megismerkedünk egy-egy bibliai történettel, lesz éneklés, beszélgetés. Ezek
mellett kézművesfoglalkozás, sok-sok
játék, verseny, sport az udvaron. Tízórai, meleg ebéd, és uzsonna biztosítva.
Délután tűzoltóbemutató, citera,
kincskeresés és egyéb meglepetések
várják a gyermekeket.
A program reggel 8:00-tól délután
16:00-ig tart. Főleg iskoláskorú gyermekeket várunk (1-9. osztályosokat).
Szeretnénk, ha a nyárnak pár napját
együtt tölthetnénk. A szervezők már
lázasan készülődnek. A szülőktől azt
kérjük, hogy előre jelezzék a gyermekük érkezését, erre az ebéd biztosítása miatt van szükség.
Ha a gyermek tud, hozzon magával:
tolltartót, kulacsot vagy flakont,
sapkát (kalap, kendő) a meleg miatt.
Ami pedig biztosan lesz: focilabda,
társasjáték, jókedv és nevetés. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban
vagy a következő telefonszámon:
0915 911 513. Mindenkit sok szeretettel várunk!

JUTALOMTÁBOR
A TANULÓKNAK
Öt helyi iskolásnak adatott meg a lehetőség,
hogy részt vegyenek a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen megrendezett anyanyelvi táborában
július 10. és 15. között. Csiba Léna, Nagy Miriam,
Mayer Sophia, Hierweg Damian, Lukovics Balázs
képviselték a hodosi iskolát, akik számos érdekes
és értékes programban vehettek részt a tábor
ideje alatt.

július

I s k o l a

-

Š k o l a
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NYÁRI NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK
A bizonyítványosztás után másnap
már kezdetét is vette a két héten át
tartó nyári napközi a helyi alapiskolában. A gyerekeknek aktív kikapcsolódást az iskola napközis pedagógusai,
Czucz Etka, Somogyi Anna és Fehér
Terézia biztosítottak.
Az első héten 11, míg a második héten
mindössze 5 diák vett részt a napköziben
minden reggel hét órától délután fél né-

gyig. Ez a dolgozó szülőknek is nagy segítség, hiszen munkába járnak és nem
mindenki tudja elhelyezni a gyermekét
nagyszülőknél. A magyar és a szlovák
alapiskola diákjaiból összeverbuválódott
csapat a délelőttöket kézműveskedéssel,
meseolvasással és -nézéssel, illetve különféle aktív játékokkal töltötte. Az egyik
napon meglátogatták Farkas Józsi bácsit,
ahol megnézték és megsimogatták az állatállomány nagy részét. Tőle nagy sétára

indultak és a falut megkerülve tértek
vissza az iskolába. A magyar és a szlovák
gyerekek között az eltelt két hét alatt
szorosabb kapcsolatok alakultak ki és
sokat tanultak egymástól.
A közösségi oldalon megosztott képekből ítélve mindannyian jól érezték
magukat, ami nagy részben a pedagógusoknak és az ő találékonyságuknak
köszönhető.

LETNÉ
DRUŽINOVÉ
AKTIVITY
Hneď na druhý deň po rozdaní vysvedčení sa začala dvojtýždňová letná družina
v priestoroch miestnej základnej školy.
O aktívny oddych detí sa starajú družinové pedagogičky Etka Czucz, Anna Somogyi a Terézia Fehér

Czucz Etka felvételei

V prvý týždeň bolo detí 11, kým na druhý
týždeň ich zostalo len 5, ktoré sa zúčastnili
aktivít v družine denne v čase od siedmej
hodiny ráno, do pol štvrtej popoludní. Je
to veľká pomoc aj pre pracujúcich rodičov,
keďže chodia do práce, a nie každý má
možnosť umiestniť svoje ratolesti u starých
rodičov. Zmiešaná skupina žiakov z maďarskej a slovenskej základnej školy sa dopoludnia zabávala rôznymi ručnými prácami, čítaním a aj pozeraním rozprávok,
ako aj rôznymi inými hrami a aktvitami.
Deti navštívili aj Farkas Józsi báčiho, kde
mali možnosť prehliadnuť si a pohladkať
veľkú časť jeho zvieracích zverencov. Od
neho sa vrátili do školy oblúkom poza dedinu, veľkou prechádzkou. Medzi maďarskými a slovenskými deťmi sa za posledné
dva týždne utužilo priateľstvo a vzájmne
sa od seba mnoho vecí naučili.
Podľa fotiek zverejnených na sociálnych
sieťach, sa deti výborne bavili, za čo patrí
veľká vďaka pedagogičkám a ich vynaliezavosti.
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NYUGDÍJASAINK A MAGYAR PARLAMENTBEN

Néhány évvel ezelőtt a hodosi nyugdíjasoknak lehetőségük nyílt a Szlovák Parlament meglátogatására. Ebben az évben, július 13-án pedig a
magyar Országházat tekinthették
meg, amelyet már többen láttak kívülről, de belülről még nem. Most
azonban erre volt lehetőségük.
Szép és tartalmas napot tölthettek el a
hodosiak – főleg nyugdíjasok – Budapesten, a nyugdíjasok helyi szervezetének
jóvoltából. A kirándulás fő célja a magyar parlament meglátogatása volt, ami
kívülről is impozáns, de belülről maga a
csoda. Sok levélváltás és telefonos egyeztetés után sikerült időpontot kapnunk,
végül Pánczél Károly magyarországi parlamenti képviselő, az Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás bizottsága elnökének ajánlására ingyen léphettünk be
az épületbe. A biztonsági beléptetés után
egy végtelenül kedves idegenvezető
hölgy irányításával bejárhattuk a magyar
Országház termeit és számos érdekes információt hallhattunk. A legmeghatóbb
pillanat az volt, amikor közvetlen közelről láthattuk a Szent Koronát, tudván,
hogy az valaha államalapító Szent István
királyunk fejét díszítette. Ez minden magyar szívét megdobogtatja és minden
magyarnak látnia kellene.
Az Országház épületében a múlt, a jelen
és a jövő találkozik. Ez a ház egy nemzet

története a szabadság, az egyéni és közös
jogok, a boldogulás ösvényeinek kutatásával, az összetartozás nagy pillanataival
és hétköznapjaival. A parlamenti látogatás
előtt megtekintettük a Nemzeti Összetartozás trianoni emlékhelyét, melynek
két hosszanti gránitburkolatú oldalfalán
az 1913-as összeírás alapján 12 537 magyar település neve van bevésve. És köztük
a mi falunk, Nemeshódos neve is. Az emlékhely végén egy több részre hasadt gránittömb belsejében örökmécses lobog. Az
örökmécses a „megmaradt” Magyarországot, a szikladarabok pedig a leválasztott
részeket jelképezik. Ezek vagyunk mi, a
határon túli magyarok.
Az emlékhely megtekintésére csatlakozott hozzánk polgármesterünk Balódi
László is, aki két budapesti tárgyalása
között szakított erre időt. Ettől még
meghittebb lett ez az alkalom. A délelőtt

folyamán megnéztük a Vajdahunyad várában berendezett Mezőgazdasági múzeumot, ahol a mezőgazdaság történelmének, fejlődésének egyes fejezeteit
láthattuk.
A délelőtti és délutáni programok között a Westend bevásárló központban
megebédeltünk. Mielőtt hazaindultunk
volna, páran még megnéztük az 1956os forradalom áldozatainak emlékművét
és a Duna partján található cipőket, melyek örök mementóként emlékeztetnek
bennünket a nyilasok által a Dunába
lőtt ártatlan zsidó áldozatokra. Ennyit
tudtunk kihozni ebből a napból, amely
a sok gyaloglás és a hőség ellenére is szép
emlék marad számunkra.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Pánczél Károlynak, az országgyűlés
Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökének, hogy kedvezményesen látogathattuk meg a parlamentet, Balódi László
polgármesternek és Kálmán Gergely önkormányzati képviselőnek, akik közösen
vállalták az útiköltség kifizetését, valamint Gergelynek azért is, mert biztonságosan, nyugodtan szállította csoportunkat, és a sok hideg ásványvízért, amit
ingyen kínált nekünk, Matula Jánosnak,
hogy fényképeken rögzítette az utunk
állomásait, illetve köszönöm Kálmán
Katalinnak a segítséget a kirándulás szervezésében.
(hm)

Július

Környezetvédelem
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A TERMÉSZET LEGYEN AZ ELSŐ
Kovács Árpádot Hodosban mindenki
ismeri. Természetvédő és vadász, olyan
ember, aki figyel a környezetre, érdekli
a hodosi határ sorsa és azért, hogy az
épségben megmaradjon az utókornak,
tenni is hajlandó. Ezért határozott
úgy, hogy komolyabb hangsúlyt fektet
szülőfaluja környezetvédelmére.
Hodosban nőtt fel, mint a korosztályából olyan sokan, legtöbb szabadidejét
a természetben töltötte. Nyáron egy hónapig brigádozott, a másik hónapban
pedig csavargott, a határt járta. „Öt évvel
ezelőtt az unokáimmal kimentünk a határba, akik három évesen az alig 30 centiméteresre nőtt búzában fácánt kergettek, vihogva, boldogan tették ezt és
nagyon jó volt látni, milyen felszabadultak. Ezt szeretném visszahozni, az lenne
jó, ha mindenki átélhetné ezt az örömöt,
betartva a természet szabályait” – emlékszik vissza a pillanatra Árpi, amikor
komolyabban megfogalmazódott benne
a környezetvédelem gondolata.
A NYUGALOM SZIGETE
Tervezi, hogy kiköltözik a faluból, ki a
rétre, kicsit távolabb a közutak zajától a
nyugalomba. Így közelebb lenne a természethez, aminek megóvását tűzte ki
célul. „Szerencsére nem vagyok időhöz,
munkához, emberhez kötve. 1992 óta
rokkantnyugdíjasként vagyok itthon,
szerencsére tartom magam és mondhatom, hogy újraélem a gyermekkoromat.
Látom az embereket, akik jönnek ki a
rétre, számukra jó lenne egy pihenőparkot kialakítani a kanális mellett, ahol
régen a vadászok az agyaggalamb-lövészeteket szervezték. Ott pihenhetnének,
élvezhetnék a természetet” – magyarázza
mosolyogva, majd elkomorul: „A hodosi
földeken nagy területen a mi gazdáink,
a hodosiak gazdálkodnak, de nagyon sok
az idegen, vagyis a nem hodosi. Folyamatosan felhalmozzák az út mellett a
trágyát, melyet néha kutyaürülékkel, esetenként kutyatetemekkel spékelnek meg,
majd esik az eső és ennek a trágyának a
leve kifolyik az útra. Így az emberek sem
gyalog, sem biciklivel nem tudnak azon
közlekedni. Ha kedvük van a szülőknek

gyermekeikkel látogassák a természetet,
ismerjék meg annak szépségét, állat- és
növényvilágát. Ennek szellemében kellene többet tenni, hogy szebb és biztonságosabb legyen. Értem ezalatt az erdők
megóvását, zöldövezeteket kialakítását,
a kanálispart rendbetételét a víziállatok
számára, illetve több vadföldet kialakítani a vadállomány szaporodása és megóvása érdekében” – magyarázza, majd
számos problémát sorol még, amit meg
kellene oldani. „Kimetélik az út menti
szélfogókat, mert egyesek könnyebben
hozzá akarnak férni a földjeikhez azok
megművelése céljából, miközben a parcellák közt vannak utak erre a célra, de
azokat inkább önkényesen művelik. A
határszéleken 12 méter széles zöldsávnak
kellene lennie, de van, ahol csak egy autónyi hely maradt…”
BŰNTETT
Egy nemrégiben történt bűntettre hívta
fel a figyelmünket, mégpedig illegális fakivágásokra, amelyek a hodosi határban
történtek. Az eset, amiről beszámolt,
május 19-én jutott a tudomására. „Jött
nekem egy információ, hogy a második

kanális után balra az egyik erdősávban
fákat vágtak ki. Pedig az arra szolgál,
hogy a vadaknak menedéket nyújtson,
illetve ahogy a neve is mutatja – szélfogó
–, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok
ellen védje az utat. Ezen a helyen 5-6
méter hosszú, 10-20 centiméter átmérőjű (korlátnak való) fákat vágtak ki,
majd elhelyezték őket egymásra, hogy
később elvigyék. Az útról persze nem
látszik, az elkövetők gondosan elrejtették
a nyomokat. Ide helyeztünk ki Csiba
Mátyással egy fotócsapdát, mert sejtettük, hogy valaki olyan vághatta, vagy
vágathatta ki ezeket a fákat, aki állatok
számára készít kerítést. A fotócsapdát
mindjárt másnap, május 20-án felszereltük. A fotócsapda küldött is néhány
fotót, ahogy jöttek-mentek az állatok,
majd emberek érkeztek, az egyik gazda
emberei. Később, június 16-án érkezett
az utolsó kép egy állat mozgását észlelve
– ez volt az utoló fotó, mert akkor éjjel
ellopták. Kapcsolatba léptünk a hivatalos
szervekkel is, aztán a készülék gyártójával
az ügy felderítése kapcsán. Persze a kivágott fa még mindig ott van halomba
rakva, valószínűleg az elkövetők nem
fognak visszajönni érte, mert félnek a
lebukástól. De az ilyen bűntetteket –
mert ez bűntett – meg kell akadályozni
a közeljövőben. Mivel itt nőttem fel,
fontos számomra ez a hely” – ecseteli
Kovács Árpi.
FONTOS A KÖRNYEZETVÉDELEM
Árpi számára fontos a természet megóvása mindenek felett, s az ellene elkövetett bűntettek rendkívül bosszantják,
ezért is határozta el, hogy a következő
helyhatósági választásokon képviselőjelöltként indul. Úgy gondolja, ha bekerül
a testületbe, sokkal erélyesebben és reméli, hogy hatásosabban tud eljárni a
környezetvédelemért.
Tisztában van vele, hogy nem könnyű
ennek a célnak a megvalósítása, sok mindenkivel kell majd harcba szállni, de
előre is nézzenek tükörbe és gondolkozzanak el azon, mi a fontosabb: Az emberi
kapzsiság, vagy a természet megóvása a
következő generációk számára?

Nemeshodosi Nagy Lakoma

8

2022

PROGRAMTÁBLA
Péntek este
18:00–19:00 Kapunyitás, helyfoglalás

A Nagy Lakoma megnyitja kapuit
19:00–19:40 Kiáll a jó öreg csallóközi
Kovács Ákos, a Szaval a jó öreg csallóközi kreatív
írójának önálló Stand Up műsora
20:00–22:00 Meseautó
Két felvonásos zenés vígjáték örökzöld slágerekkel
a komáromi Magyarock Dalszínház előadásában
22:00–23:59 Nyári Kálmán élő koncertje

Szombat reggel
08:00–Piac, kézművesvásár
08:00–11:00 Fut a Falu

08:00–09:00 Helyszíni nevezés
09:00–09:15 Bemelegítés
09:15–09:30 Gyerek futás 200 méteres távon
09:30–10:30 Felnőtt futás 5 km-es távon
10:30–11:00 Frissítő és eredményhirdetés
08:00–14:00 Főzőverseny

A Lakoma előtt: nevezés Fitos Marikánál
08:00–08:30 Helyfoglalás
08:30–12:00 Főzés
10:00–11:00 Szlezák Erika előadása Győri Vörös
Árpád és zenekara kíséretében
12:00–12:30 Tálalás
12:30–13:00 Értékelés
14:00 Eredményhirdetés
08:00–14:00 Focikupa

A Lakoma előtt: nevezés Fitos Marikánál
08:00–08:30 Bemelegítés
08:30–13:00 Mérkőzések
13:00–14:00 Frissítő
14:00 Eredményhirdetés
10:00–12:00 Chilievő verseny

A Lakoma előtt: nevezés Fitos Marikánál
10:00–10:30 Helyszíni regisztráció
10:30–12:00 Verseny és eredményhirdetés

09:00–18:00 Gyerekprogramok

09:00–18:00 Kakadémia gyerekzóna
10:30–11:30 Tűztámadás a helyi önkéntes tűzoltókkal
11:30–12:30 Glamour zenekar
13:00–14:00 Kuttyomfitty: Cirkusz Folklorikusz

Szombat délután
12:00–13:00 Slezák Erika és Vörös Árpád
cigányzenekara
13:00–14:00 Hodosi nóta négyes
14:00–15:30 Csallóközi Táncegyüttes

Oláh Attila vezetésével fellép a Csallóközi Táncegyüttes
kicsikkel és nagyokkal
15:30–16:00 Hodosi citerazenekar
Rácz Pali által vezetett citerazenekar előadása
16:00–17:00 A Megmaradásunkért
kultúrcsoport

Nemeshodosi Nagy Lakoma
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Szombat este
17:00–18:30 Cigánski

6 fős Gipsy Devils orkeszter virtuóz műsora

Hodos csalogányát, Nagy Noémit a világhírű Cseh Tamás Band kíséri

FLY Family

Az AY FLY family akrobatikus bemutatója
20:30–21:30 T.

Danny

Telegdy Dániel Márton, művésznevén
T.Danny énekes, rapper és dalszerző koncertje
22:15–23:30 Molnár

Ferenc

"CARAMEL"
A Máté Péter díjas előadó elő nagykoncertje
23:30–00:30 Romantic

Gáspár Győző (Győzike), Kunovics Katinka
és Völgyi Zsuzsa a színpadon
00:30–04:00 DJ

Označte si červeným v kalendári – niekto na nástenný v kuchyni,
iný do telefónu – že aj tento rok budeme mať hostinu vo Vydranoch,
a to 12 -13 augusta. Či veľkí, či malí, zapamätajte si tieto dátumy,
lebo čakáme všetkých tých, ktorí sa chcú dobre zabaviť.

Noémi

és Cseh Tamás Band

19:30–20:30 AY

O DVA TÝŽDNE HOSTINA

Diabli

A világhírű, több mint 35 országot megjárt

18:30–19:30 Nagy
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Kopi

Kopáč Adrián, alias DJ Kopi Lakomás szettje

„Letíme v rozprávkovom aute, ponad strieborné lesy, za jari našich sŕdc,
po zlatej ceste posiatej prachom diamantov.” – ozve sa v nás známa melódia, a my súhlasíne, bolo by dobre sadnúť si do rozprávkového auta a
užívať si bezstarostnú jazdu. A na Vydranskej Hostine nám tu bude aj
dopriate, pretože v predvečer hostiny, 12. augusta, budeme účastnikmi
takého zážitku, na ktorý tak skoro nezabudneme. Umelci divadla Magyarock Dalszínház uvedú predstavenie Meseautó (Rozprávkové auto).
Toto dielo je spracovanie klasického maďarského filmu a muzikálu osadeného do 21. storočia. Záver večera bude patriť koncertu Kálmána
Nyáriho.
Nezabudnime však ani na druhý deň, šetrime si sily ešte aj na sobotňajšie hodovanie, veď záujemcovia budú mať možnosť vybrať si zo širokej škály hudobných a iných programov. Komu doteraz chýbali dobré
zákusky, teraz si príde na svoje, pretože tu bude výber od výmyslu sveta.
Počnúc chutným pečeným mäsom až po neodolateľné zákusky. Určite
nezostane hladný ten, kto pride s úmyslom dobre sa najesť.
K dobrému obedu patrí aj dobrá hudba, a tak to bude doslovne, pretože hudobný program sa začne už na poludnie, a bude trvať až do nedeľného úsvitu. Ak ste ešte nezažili dobrú zábavu a radi by ste, prídite
na Vydranskú hostinu.
Na piatkové predstavenie je každý povinný zakúpiť si vstupenku
(v predpredaji 10, na mieste 12 eur). Na sobotňajší program majú
miestni občania vstup voľný, tí, ktorí nie sú z Vydran si popoludní od
15.00 hodiny musia zakúpiť vstupenku (v predpredaji 8, na mieste 10
eur). Vstupenky dostanú tí, ktorí sa zúčastnia ktoréhokoľvek zo sprievodných programov a deti do 16 rokov majú vstup voľný. Vstupenky je
možné zakúpiť si aj v predpredaji.
Ďalšie informácie:
(www.nagylakoma.com)
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Hodos, a mi falunk

Skrášľujeme
náš cintorín

SZÉPÜLŐ TEMETŐNK

Zamestnanci samosprávy sa neprestajne starajú o miestny cintorín. Nedávno dokončili pokládku betónových obrubníkov a trávu vysiatu
pred bránou už pravideľne polievajú.
Malými krôčikmi napreduje skrášľovanie nášho cintorína.
Pri strednej bráne pracovníci ukončili
pokládku betónových obrubníkov ako
aj vybetonovanie vchodu, takže premiestňovanie kontajnerov na odpad bude
odteraz jednoduchšie a komfortnejšie.Betónové obrubníky rozmiestnili aj
pri križovatke oproti veľkej bráne,
cestu zároveň rozšírili, boli vybudované odvodňovacie priekopy a do „trojuhoľníka” pribudnú ešte stromy.
„Mne sa veľmi páči náš cintorín, je vidieť, že sa o neho staráme. Boli opravené a vymenené brána aj plot, a tak
už nebehajú psi po cintoríne, ako
tomu bolo doteraz. Aj správca je veľmi
milý človek, vždy má niekoľko milých
slov ku každému. Podľa mňa náš cintorín je presne taký, ako sa na dedinu
patrí” – vyjadrila sa v súvislosti so
skrášľovaním cintorína Mária Berecz.

Folyamatosan mozgolódnak a község
alkalmazottai a helyi temető körül,
nemrégiben befejezték a betonszegélyek lerakását, a kapuban zöldellő füvet pedig már öntözik. Kis lépésekben szépül a temetőnk.
A középső kapunál a munkások befejezték a betonszegélyek lerakását és a
bejáró betonozását, így a hulladékgyűjtő konténerek ki- és behordása
ezentúl könnyebb, komfortosabb lesz.
A nagykapuval szemben lévő útkereszteződésnél is elhelyezték a betonszegé-

lyeket, az utat pedig kiszélesítették, vízelvezető-árkot alakítanak ki és a „háromszögbe” fákat ültetnek majd. „Nekem nagyon tetszik a temetőnk, látszik,
hogy törődve van vele. A kerítés és a
kapu is meg lett javítva, ki lett cserélve,
így nem járnak be a kutyák sem, ahogy
régen. A temetőgondnok is nagyon
kedves, ha találkozom vele, mindig van
egy-két jó szava hozzám, ahogy mindenkihez. Szerintem olyan a mi temetőnk, amilyen egy faluhoz illik” –
mondta el a temetőszépítéssel kapcsolatban Berecz Mária.

Az urnafal

Urnová stena

A tavalyi év végétől már van lehetőség az urnafal
kihasználására községünkben is. Akik már nem a
klasszikus értelemben vett temetkezés hívei, szeretteik hamvait itt is elhelyezhetik.

Od konca minulého roka existuje možnosť využitia
urnovej steny už aj v našej obci. Tí, ktorí už nie sú
zástancami v klasickom zmysle vzatého pohrebu,
môžu umiestniť popol svojich blízkych aj tu.

A 24 hellyel rendelkező márványborítású építményben
bérelhetőek a helyek, melyeket a községi hivatalban
Bucsányi Gábor (0903 655 581) temetőgondnoknál
lehet intézni. Az urnafal egy-egy rekeszének bérleti díja
100 euró 10 évre, vagy 200 euró 20 éves időtartamra.
A rekeszekre az arany színnel való gravírozás is díjköteles, amit egy erre szakosodott cég végez. A megrendelés esetében egy betű ára 5,50 euró, szimbólum
gravírozása 32 euró, a tábla le- és felszerelése pedig 25
euró költséggel jár.
Az urnafal a helyi sírkertben a továbbiakban igény
szerint bővíthető lesz.

V mramorom obloženej stavbe je 24 urnových miest a
už je možné prenajať si ich, na obecnom úrade u
správcu cintorína, Gábora Bucsányiho (0903 655 581).
Nájom za jednotlivé priehrady je 100 eur na 10 rokov,
alebo 200 eur na 20 ročné obdobie
Gravírovanie zlatým písmom na jednotlivé urnové
miesta, je zvlášť spoplatnené, a túto činnosť prevádzkuje
na to špecializovaná firma. V prípade objednávky, cena
jedného písmena je 5,50 eur, gravírovanie symbolu je
za 32 eur, od- alebo nainštalácia tabule stojí 25 eur.
Urnovú stenu na cintoríne bude možné v budúcnosti rozšíriť podľa potreby.

Hodos, a mi falunk

július

11

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE INFORMÁLUNK
A csatornahálózat építésének
és engedélyeztetésének végeztével megkezdődhet a hálózatra való csatlakozás. Ezzel
kapcsolatban kezdetét vette
július 4-én egy gyűléssorozat
a helyi kultúrház nagytermében.
Mivel községünk polgármestere
előnyben részesíti a személyes
találkozókat, ezért utcánként
hívják meg a lakosokat, hogy
tájékoztassák őket a csatlakozáshoz szüksége utolsó lépésekkel kapcsolatban. Az esténként
összegyűlő 80-120 lakos számára minél egyszerűbb és pontosabb tájékoztatást igyekeznek
nyújtani, válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre a
csatlakozással kapcsolatban.
„Igyekszünk mindenben segítséget nyújtani a lakosoknak,
hogy a rendszer elindítása zökkenőmentes legyen és ezt csak
közösen tudjuk megoldani” –
mondta Balódi László.

Postupne informujeme
Ukončením výstavby a kolaudácie kanalizácie, sa môže začať pripájanie na sieť.
V tejto súvislosti sa začala 4. júla séria
stretnutí vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu.
Keďže starosta našej obce uprednostňuje
osobné stretnutia, obyvatelia sú pozývaní
podľa jednotlivých ulíc, aby ich oboznámili
so všetkými potrebnými záverečnými

úkonmi v súvislosti s pripojením. Každý večer sa snažia podať čo najpresnejšie a najjednoduchšie informácie pre 80-120 obyvateľov, ako aj odpovedať na prípadné
otázky, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s pripájaním. „Snažime sa vo všetkom vyjsť v
ústrety našim obyvateľom, aby sa spustenie
systému uskutočnilo bez zádrheľov a to sme
schopní vyriešiť len spoločne” – vyhlásil Ladislav Balódi.

Segítenek az uniós pályázatok
A júniusban a romániai Székelyhodoson megtörtént találkozó nem
kizárólag a kultúráról szólt, de komoly tárgyalásokat folytattak az ott
megjelent polgármesterek. Az ott lezajlott tárgyalásokról községünk
első embere, Balódi László számolt be nekünk: „A szlovák kormány
mostohagyerekként kezeli az önkormányzatokat, ezért az egyetlen lehetőség a fejlődéshez a határon túli pályázati kiírásokban rejlik. Az
ügyes önkormányzatok megtalálják ezek kihasználásának módját és
Hodos község is csatlakozott több ilyen EU-s pályázathoz. Az egyik
közülük már pozitív eredményt hozott karöltve a baráti községekkel,
a kultúra területén elkezdődött egy szoros együttműködés, ami segíthet
a községek kulturális csoportjainak találkozóiban, egymás kultúrájának
mélyebb megismerésében, különböző kiadványok létrehozásában,
emlékműveink megóvásában, rendbetételében, régi írott anyagaink
és képi archívumunk digitalizálásában. Az együttműködés a közeljövőben fejleszthető ipari területen is, többek közt a megújuló energia
fejlesztésében, környezetvédelmi létesítmények építésében és technológiai fejlődésben egyaránt. Községünk vezetésének szándékában áll
folyamatosan bekapcsolódni ilyen pályázatok kidolgozásába és megvalósításába” – tudtuk meg a polgármestertől.

A találkozón részt vettek a baráti községek polgármesterei
(balról jobbra): Kendi Dezső (Jákóhodos), Balódi László
(Nemeshodos), Orbán Dénes (Őrihodos), Barabás Ottó
(Székelyhodos), Lugosi Arnold (Szalafő) és Bojtos Béla
(Bácsfeketics)
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F o n t o s

-

D ô l e ž i t é

Ö N K O R M Á N Y Z AT

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Az önkormányzat 2022. 07. 19-én megtartott
43. ülésének programja

Program 43. zasadnutia OcZ, konaného dňa
19. 07. 2022

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Éves beszámoló a 2021-es évről a HODUS KOMUNAL
kft. ügyvezetőjétől
Javaslat a 2022-2026-os választási időszakban a képviselőtestületi tagok számának meghatározására, valamint a választókerület meghatározására Hodos községben és a polgármester feladatkörének meghatározására.
Főellenőri tervjavaslat a 2022-es év második félévének
tevékenységére
Kérvény javítási munkálatokra és anyag bebiztosítására
Kérelem a temetkezési költségek kifizetésére
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telekrész eladására
Számlák jóváhagyása
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2022

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Správa štatutára spoločnosti HODUS KOMUNAL s.r.o.
o ročnej účtovnej závierke za rok 2021
6. Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie
2022–2026 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov
v nich pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 v obci
Vydrany a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Vydrany na funkčné obdobie 2022–2026
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
8. Žiadosť o vykonaní prác v priestoroch školy a materiálne
zabezpečenie
9. Žiadosť o uhradení pohrebných služieb
10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
11. Žiadosť o uzavretie splátkového kalendára
12. Odsúhlasenie faktúr
13. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do
Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, a do Rady školy pri ZŠ
s VJM Vydrany
14. Správa starostu obce
15. Iné aktuálne otázky – diskusia
16. Záver

• ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY •
jún 2022. június
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Boráros János (Hodos / Vydrany) & Vimi Kinga (Hodos / Vydrany)
• Bertók Viktor (Hodos / Vydrany) & Lukács Szilvia (Egyházkarcsa / Kostolné Kračany)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ÚJSZÜLÖTTEK • NARODILI SA:
• Angelika Tóthová – Tóth Angelika
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• Jozef Németh (77) / Németh József (77)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

In t er j ú

július

-

K ön y v e s

HODOSI MARADTAM 106.
Rácz Krisztián tíz évvel ezelőtt költözött el szülőfalujából, a szomszédos
Nagyabonyban építkeztek, tehát nem
ment messzire. Ott él feleségével és
két kislányával.

A legnagyobb rendezvényre, a Lakomára jártok?
Eddig szinte minden Lakomán voltunk,
napközben a családdal, estére pedig a
barátainkkal. Nagyon sok régi ismerős
megfordul a rendezvényen, így mindenkivel lehet egy kicsit beszélgetni.

Az új lakosokat nem ismerem, mivel én
még a beköltözésük előtt elköltöztem
Hodosból. Szerintem szükség van bérlakásokra, hiszen én is arra törekedtem,
hogy külön költözzek a szüleimtől.
Visszahúz a szíved a faluba? Esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?
Nem élünk távol, tehát a gyermekeim is
napi szinten látogatják a nagyszüleiket,
unokatesókat. A feleségem vállalkozása
miatt Abonyba maradunk, mivel azt
nem tudjuk átköltöztetni.

Milyen gyakran látogatsz haza? Kihez
látogatsz?
Mindennap többször, hiszen csak egy út
választ el a szülőfalumtól. Itt élnek a szüleim, az öcsémék és a barátaim is.
A faluban zajló rendezvényekre kijársz? Ha igen, milyennek tartod őket,
szerinted mennyire nívósak és érdekesek? Esetleg melyik a kedvenced és
miért?
A gyerekek miatt főleg olyan rendezvényekre megyünk, amelyek őket is érdeklik, de többnyire minden rendezvényen
ott vagyunk, ha időnk engedi.
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Rácz Krisztián

Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években? Melyik fejlődést tartod a
legkiemelkedőbbnek?
Nagyon jó viszonyt ápol a 2 falu, így a
most befejeződött csatornahálózat kiépítése nagy előrelépésnek számít, illetve a
falufejlesztés is nagyon gyors ütemben
halad.
Mit szólsz az újonnan beköltözöttekhez, ahhoz hogy bérlakásokkal bővült
a szülőfalud?

Ha annak idején, amikor elköltöztél,
lett volna olyan lehetőség, mint
most, hogy háztelkek vásárolhatóak,
akkor is elmentél volna vagy itthon
építkezel?
Szerintem átgondoltuk volna, hogy
hova telepedünk le, én szívesen maradtam volna Hodosban is, hiszen ideköt
az egész gyermekkorom. A feleségem
szüleinek volt egy építkezési telke, amit
megkaptunk, így nem kellett sokat gondolkodnunk.
A rovat címe „Hodosi maradtam”.
Egyetértesz ezzel? Mennyire maradtál
hodosi?
Annyira maradtam hodosi, mint amenynyire abonyi lettem.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

Francine Rivers
HÍD A MÚLTBA
Lena Scott az egyik leggyorsabban emelkedő hollywoodi filmcsillag, ám kevesen tudják róla,
hogy a valódi neve Abra, és hatalmas árat fizetett azért, hogy végre valakinek érezze magát.
Ezekiel Freeman tiszteletes és a fia, Joshua számára a lány mindig az a siró újszülött lesz, akit a
Havenbe vezető hid pillérei alatt hagytak.Születése körülményei azonban olyan mély sebeket
ejtenek az egzotikus szépséggé váló Abrán, hogy az első adandó alkalommal az „álmok városába” szökik. Hollywood sok millió mérföldnyire tűnik Haventől, és a naiv Abra hamar ráébred
arra, hogy a sikerért önmagát is fel kell áldoznia...
Francine Rivers ebben a sodró lendületű történetben a kisértésről, a kegyelemről és a feltétel
nélküli szeretetről mesél. Ez is, mint ahogy sok más igazán jó könyv megtalálható könyvtárunkban, csak ki kell jönni és választani. Hiszen javában tart a nyári szabadságok ideje, amikor
egy jó könyv nem hiányozhat senki nyári holmijai közül. Én mindenesetre várom Önöket,
kellemes olvasást kívánok!
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Hodos, a mi falunk

KARATÉS CSALÁDI DÉLUTÁN
Családi délutánt szervezett a helyi karateklub 2022. július 16án, melyen az edzésekre járó gyerekek és szüleik vettek részt.
Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a klubban, hogy ezen
a délutánon a szülők beszélgethessenek, a gyerekek játszanak,
és egy kicsit mindenki megpihenhessen a rohanó mindennapokban ezzel is építve a mi kis családunkat, közösségünket.
Köszönettel tartozom támogatóinknak és a szülőknek, hogy
a délután jó hangulatban telt, valamint a gútai Taiyo karateklub
képviselőjének, Samu Lórántnak, hogy megtisztelte jelenlétével
a rendezvényünket.
KI

RENDBEN TARTOTT
KÖZSÉG

A templom
kerítése

Akinek családi háza van, tudja, mindig akad munka a ház körül. Aki
egy községet irányít, az tisztában kell legyen vele, hogy itt több házról
van szó és mindegyiknél akad munka bőven. Ezért is igyekszik a falu
vezetése folyamatosan tatarozni a község épületeit, ingatlanjait. Az
utóbbi hetekben a futballpályán is zajlik a munka, Lénárth Miklós a
rácsokat, korlátokat festi át a pálya környékén, hiszen a felújító festés
növeli a tárgyak élettartamát.

Legutóbbi újságunkban beszámoltunk róla,
hogy dolgos kezek, önkéntesek segédkeztek
a helyi lelkészlak felújításában, ám sajnálatos
módon a segítségre sietők közül néhányan
kimaradtak. Ilyen a Patócs testvérpár is, Patócs József és Patócs Károly, akik a templom
kerítésének festését vállalták, ezzel is hozzájárulva a munkálatok gyors és zökkenőmentes befejezéséhez.

július

Hodos, a mi falunk
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CSALÁDI NAP A VÍZ JEGYÉBEN
Családi napra várták a helyi önkéntes
tűzoltók a község apraját-nagyját július
23-án a futballpályára. A szokatlanul
meleg nyári napon a programok nagy
része természetesen a vízről szólt…
Délután 14 órától várták a családokat a
Nemeshodosi Önkéntes Tűzoltó Testület
tagjai különféle programokkal, ahol a
gyerekeket tűzoltó sportvetélkedő és
ügyességi játékok, ugrálóvár, arcfestés,
habparti, medence és frissítők várták.
A szórakozás mellett egyébként hasznos
ismeretekkel is gazdagodhattak a látogatók, hiszen az elsősegélyadás alapjait is elsajátíthatták a Szlovák Vöröskereszt
Nemeshodosi Szervezetének helyszínen
felállított sátrában. A legkisebbeket emellett Lelkes Ambrus Simona zenés mesés
előadása is várta.

A gyerekek legnagyobb örömüket talán
abban lelték, hogy tetőtől talpig vizesek
lehettek, élvezhették a tikkasztó melegben a víz hűsítését. A legnagyobb népsze-

rűségnek a szalmabálákból összeállított
medence, a vízi csúszópálya és a vízzel
öntözött ugrálóvár örvendett. „Arra koncentráltunk, hogy vizes szórakozást biztosítsunk a gyerekeknek ebben a
melegben és úgy láttuk, hogy ez jól sikerült. Viszont úgy érzem, kevesen voltak,
mert mindig arra panaszkodnak az emberek, hogy Hodosban nincs semmi, ha
mégis szervezünk egy ilyen akciót, akkor
meg nem jönnek ki az emberek” –
mondja Szabó Ferenc tűzoltóelnök.
A gyerekek mind kaptak kakaó csigát,
lekváros buktát, nyalókát, pattogatott
kukoricát és üdítőt, illetve akik teljesítették a tevékenységeket – úgy mint a hasoncsúszás, vagy a vízsugárral való célba
lövés –, azok érmet kaptak. Így senki
nem ment haza üres kézzel.
A rendezvényt a helyi tűzoltókon kívül
önkéntesek segítségével szervezték meg.
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A POLGÁRMESTER KUPÁJA
Hetedik évadát tartották július 23-án
az önkéntes tűzoltók versenyének, ahol
a legjobb időt futott csapatok a polgármester kupáját vihették haza. A délután
fél ötkor induló versenyre a környékről
29 önkéntes tűzoltócsapat érkezett.
Férfi és női csapatok versengtek klaszik és
sport kategóriában, amelyet minden
gárda egyaránt teljesített. „A hodosi csapatok szépen helyt álltak, a női csapatunk
az első, a férfiak a harmadik helyet szerezték meg” – foglalta össze a hodosiak eredményeit Szabó Ferenc a Nemeshodosi
Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke, a verseny szervezője.
A rendezvényen tiszteletét tette Berényi
József Nagyszombat megye alispánja, illetve a környező falvak tűzoltóvezetői és a
baráti tűzoltócsapatok tagjai. A délutáni
versenyek nyolc óra körül értek véget,
majd éjfél utánig tartott az utcabál, ahol
DJ Bíró Tomi szolgáltatta a talpalávalót.

Bucsányi Viki felvételei

EREDMÉNYEK
Nők / Sport kategória:
Hodos
18:23
Királyfiakarcsa
23:59
Dercsika
25:32
Férfiak / Sport kategória:
Mihályfa
14:55
Keszölcsés
14:85
Hodos
16:89
Nők / Klaszik kategória:
Királyfiakarcsa
26:53
Dercsika
26:74
Vága
30:22
Férfiak / Klaszik kategória:
Dióspatony
18:97
Padány
20:57
Csallóközkürt
21:99
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