Elűzték A tElEt A hoDosiAk

Csallóközi farsangvégi szokás a dőrejárás, amelyet néhány községben tartanak még manapság. A Dunaszerdahely melletti Nemeshodosban ezt a
hagyományt öt évvel ezelőtt élesztették fel újra, így február második
szombatján ötödször járták be a falut
a maskarába öltözött falusiak.
A dőrejárás, ez a maszkos-alakoskodó
adománygyűjtéssel egybekötött csallóközi szokás a fiatalok számára már ismeretlen, az idősebbek talán még
emlékeznek azokra az időkre, amikor
„divat” volt. A hodosiak egy maroknyi
lelkes csapata pár évvel ezelőtt úgy hatá-

rozott, újra életre hívja. Sikerült is nekik,
ugyanis a helyiek is egyre jobban megbarátkoznak a szokással, akik nem résztvevői a menetnek, azok közül is többen
kiállnak a házuk kapujába és ajándékokkal halmozzák el a falukerülő dőresereget.
A népszokás szerint a dőrejárás –
amelyben a néphagyomány szerint kizárólag férfiak vettek részt – egy lakodalmas menetet jelenít meg. Itt mindenkinek megvan a maga szerepe: a vőlegénynek, a menyasszonynak, de még az
ördögöknek és a medvetáncoltatónak is.
Hodosban a régi hagyományt úgy módosították, hogy nők is jelmezbe bújnak.

A jó hangulatot fokozó muzsika idén
sem hiányzott, ugyanis a talmi lakodalmas menet hangos ének- és zeneszóval
járta körbe a falut. Akit lehetett, meg is
táncoltattak.
A menet végén, a kiindulóponthoz
visszatérve megtartották a lakodalmat,
összeadták a vőlegényt és a menyaszszonyt, majd az előkészített szalmabábut
meggyújtva elbúcsúztatták a telet. Végül
kezdetét vette a mulatság. Amit az úton
kaptak, ételt és italt, illetve amivel a szervezők készültek, az asztalokra tették és
megvendégelték a jelenlévőket. Ők így
űzték ki a telet a faluból, s úgy tervezik,
jövőre ismét megteszik.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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szlovákiA sErEghAjtó
A hUll ADéklErAkók EllENi küzDElEmbEN
szlovákia sereghajtó az Európai Unióban, ami a háztartási hulladék osztályozását illeti, ennek megváltoztatásához határozott intézkedésekre van
szükség – jelentette ki sólymos lászló
környezetvédelmi miniszter a dévényújfalui Pavol horov Alapiskolában
a szeparálok, szeparálsz, szeparálunk
oktatási projekt bemutatása keretében. Utóbbiba már csaknem 300 alapiskola kapcsolódott be, köztük kilenc
magyar tanítási nyelvű.
A Környezetvédelmi Minisztérium egy
új törvényt készít elő, mellyel 2019-től
emelnék a hulladéklerakókon való hulladéktárolás díját. Sólymos rámutatott:
Szlovákiában a hulladék 67 százaléka
végzi a hulladéklerakókon, míg például
Ausztriában ez az arány csak 4 százalék.
Amíg azonban nálunk egy tonna hulladék tárolása csak 5-6 euróba kerül,
Ausztriában 70 euróba, más szomszédos
országokban pedig 20 eurónál kezdődik.
Sólymos a probléma megoldására egy
motivációs rendszert vezetne be, melynek a lényege, hogy a községek annál kevesebb pénzt fizetnének a hulladéktárolásért, minél inkább szeparálják a
szemetet. Az osztályozott hulladékért az
önkormányzatoknak az új hulladéktörvény értelmében már most sem kell fizetniük.

A környezetvédelmi miniszter hozzátette: a hulladéklerakók elleni küzdelem
egyik pillére az oktatás. A Szeparálok,
szeparálsz, szeparálunk projekt a három
leggyakoribb hulladéktípus, mégpedig a
műanyag, a papír és az üveg osztályozására fókuszál. Az oktatóanyag információs táblákat és a szeparálást könnyítő
eszközöket tartalmaz, ebből 5000 darabot készítettek elő. A projektbe eddig
Szlovákia-szerte 295 általános iskola
kapcsolódott be: 116 a kísérleti fázisban,
179 pedig a most induló második fordulóban. A program célja a környezettudatos szokások kialakítása, és
elsősorban az alsó tagozatos tanulókat,

vagyis a 6 és 10 év közötti korosztályt célozza meg.
Miloš Marko, a Pavol Horov Alapiskola igazgatója elmondta: amit a gyerekek az iskolában megtanulnak,
továbbadhatják a szüleiknek és az idősebb testvéreiknek is, így egyre több családban kezdhetik el osztályozni a
szemetet. „Ha a legkisebbekkel kezdjük,
fokozatosan felnő egy generáció, amely
már nem kötelességnek, hanem természetes dolognak fogja tekinteni a szelektálást, amivel jót tehet a környezetnek”
– tette hozzá.
Forrás: www.ujszo.com
2018. február 15.

tEgyük tisztábA körNyEzEtüNkEt!
Sajnos mindig akad illegális szemétlerakat a
környezetünkben és egyesek hiába igyekeznek tenni azért, hogy tisztán tartsák, mert
mindig akadnak szemetelők. Ahogy már tavaly, idén is szerveződik a Nagy út takarítása,
amit Hodosi Csaba önkormányzati képviselő
szervez. A nagytakarítás dátuma egyelőre
nem ismert, a szervezők azonban a lakosságot
és a csatlakozni vágyókat a következő hetekben a hangosbemondón és a község honlapján értesítik majd. „Legalább mi tegyünk
azért, hogy a jövő generációjának egy szebb
környezetet hagyjunk hátra, mert ha ez így
folytatódik, akkor hamarosan nem is lesz mit
átadni” – szögezi le Hodosi.
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tisztA A hoDosi ivóvíz
Azzal ért véget a tavalyi év és kezdődött az idei, a 2018-as, hogy számos
csallóközi falu maradt ivóvíz nélkül,
vagyis nem használhatta azt. Ennek az
egyszerű oka pedig, hogy az ivóvízben
egy ellenőrzés alkalmával az atrazin
nevű gyomirtószert mutatták ki a műszerek.
Baka, Csallóköznádasd, Dercsika, Lúcs,
Egyházgelle Nagypaka és Sárosfa községek voltak az első áldozatok. A lakosság
a karácsonyi ünnepek alatt sem használhatta a vezetékes vizet, ugyanis az atrazin
szintje a literenkénti 0,1 mikrogram határértéket háromszorosan haladta meg.
„Jobb félni, mint megijedni” – gondolta Hodos község vezetése és úgy határozott, kivizsgáltatja a község ivóvizét.
„Nem arról van szó, hogy nálunk is
baj van a vízzel, de úgy gondolom,
nem árt az óvatosság. igaz, a mérgezésben érintett települések távol esnek
községünk határától, mégis kérvényeztük a vizsgálatot, hiszen lakosaink biztonsága számunkra a legfontosabb” – mondta Balódi László
polgármester. Éppen ezért január 22-én
és 23-án összesen négy mintát vettek a
Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Západoslovenská vodárenská spo-

Mintavétel Hodosban

Keszi Ildikó felvétele

ločnosť) emberei Hodosban. Nem csak
a már említett atrazin szintjét vizsgálták,
de a simazin, a chlortoluron, az izoproturon és a terbutilazin szintjét is. „A tesztek szerencsére negatívak lettek az összes
vegyszer esetében” – tájékoztatott Sebő
László vízművek dunaszerdahelyi fiókjának igazgatója.

Így hát pánikra semmi ok, a hivatalos
dokumentum szerint, mely a mérések
eredményeit taglalja, a hodosi ivóvíz fogyasztható, mentes a szóban forgó gyomirtóktól.

miEstNA voDA jE čistá
minulý rok nám preniesol do Nového roku nepríjemnú
skutočnosť, ktorou trpeli mnohé okolité obce. išlo o znečistenú spodnú vodu, z dôvodu ktorej sa občania ocitli bez
čistej, teda i pitnej vody. túto vodu nemohli ani nijako používať.
Jednoduchým dôvodom bola detekcia výskytu atracínu, látky
používanej ako herbecíd, počas kontroly pitnej vody, kde prvými obeťmi sa stali obce: Baka, Trstená na ostrove, Jurová,
Lúč, Holice, Veľká Paka a Blatná na ostrove. Občania nemohli
použiť vodu z vodovodov ani počas vianočných sviatkov pretože hladina atrazínu trojnásobne prekročila limit 0,1% mikrogramov na liter.
„Lepšie je sa báť, než sa potom vystrašiť,” pomyslelo si vedenie obce a rozhodlo sa dať vyšetriť pitnú vodu obce. „Nejde
o to, že by sa toto znečistenie vyskytlo aj u nás, ale myslím

si, že pri takýchto záležitostiach musíme byť primerane
opatrný. je pravda, že obce postihnuté otrávenou vodou
sú ďaleko od hraníc našej obce, napriek tomu sme požiadali o vyšetrenie vody, pretože bezpečnosť našich občanov
je pre nás najdôležitejšia,” uviedol starosta obce Ladislav Balódi. Preto 22. a 23. januára pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odobrali celkovo štyri vzorky pitnej
vody našej obce. Okrem študovania hladiny atrazínu, bola vyšetrovaná aj hladina simazínu, chlortoluronu, izoproturonu a
terbuthylazinu. „Našťastie boli všetky testy pre všetky chemikálie negatívne,” informoval Ladislav Sebő, riaditeľ Dunajskostredskej pobočky Vodárenskej spoločnosti.
Nemáme tým pádom žiadny dôvod na paniku: podľa oficiálneho dokumentu, ktorý opisuje výsledky meraní, je voda
vo Vydranoch pitná, môže byť konzumovaná, a nenachádzajú
sa v nej spomenuté herbicídy.
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így bálozNAk A hoDosiAk
Január 20-án került megrendezésre immár hagyományosan a helyi óvoda bálja. A jó hangulatról a Csavargók zenekar gondoskodott, akik
144 vendégnek húzták a talpalávalót.
Az anyagi támogatásért köszönet jár Posztós
Mónikának, Veszelovszky Lajosnak, Nagy Lórántnak, Izsmán Andreának, a második vacsora
alapanyagának bebiztosításáért Tóth Andrásnak, Iván Györgynek, Csiba Mátyásnak, a
szponzori segítségért Salát Ildikónak, Salát Józsefnek és Hodosi Alexandernak, a Mona
Konyhának az ízletes és bőséges vacsoráért,
Rácz Attilának és csapatának a színvonalas felszolgálásért, Rácz Molnár Szilviának a székszoknyákért és a segítségért, Rácz Zoltánnak a
hősugárzóért, a Községi Hivatalnak a teremért.
Külön köszönet illeti a bálon résztvevő szülőket, valamennyi vendéget és a tomboladíjak
felajánlóit.

A lEgkisEbbEk mAszkAbáljA
Minden gyermek beöltözött, mindenki
valaki más lehetett egy napra, amikor a
helyi óvodában február 9-én megrendezték az idei maszkabált. Az egész nap a
szórakozásé volt, hiszen a kicsik táncoltak, szórakoztak, karaokéztak és mindenki tombolát húzott, amiért édességet
és egy kis ajándékot kapott. Az önkormányzati támgatásból (3 euró gyerekenként) terülj-terülj asztalkát varázsoltak a
tanító nénik a kicsiknek, amin mindenféle finomságot felsorakoztattak. A nap
fénypontja a papírgyűjtésre kapott torta
volt, amit a Gulázsi vállalat képviselője
személyesen hozott el a gyerekeknek.

Február
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ŐrülEt A hoDosi iskolábAN
Persze nem az a pszichiátriai fajta, inkább farsangi őrület
zajlott a község tanintézményeiben. jelmezbállal, zenével
és tánccal ünnepelték a farsangot február 1-én.
Ahogy az már évek óta szokás, a magyar és a szlovák alapiskolák diákjai a farsangi bulikat minden esztendőben együtt tartják. Idén is így volt, ugyanis reggel maskarába bújtak és úgy
szórakoztak egész délelőtt. A farsangi hangulatot csak színesítette, hogy a 2016-os A Dal zenei verseny legjobb 30 előadója

közé is bejutott Kabai Alex, énekes, előadóművész szórakoztatta a tanulókat és a tanító néniket, akiket nem csak éneklésre, de táncra is bírt.
A frissítőkről a papírleadásból befolyó pénzből gondoskodtak, illetve a szülők hozzájárulásából telt meg az asztal mindenféle finomsággal. A zenés műsor költségét a két iskola
polgári társulásai finanszírozták, a gyerekek ajándékát pedig
az önkormányzat által jóváhagyott támogatás takarta be.

bláziNEC v miEstNEj školE
samozrejme, nemali sme na mysli psychiatriu, len taký obyčajný fašiangový blázinec, na ktorý sa miestna škola premenila. maškarný ples, hudba a tanec – takto miestny študenti oslavovali Fašiangy 1. februára.
Ako je už zvykom každý rok, miestna maďarská aj slovenská škola oslavujú fašiangy spoločne. Stalo sa rovnako aj tento rok.
Ráno sa žiaci prezliekli do rôznych másk a tak sa bavili celé predpoludnie. Atmoszféru celej oslavy rozpestrilo aj vystúpenie
Alexa Kabaiho – speváka
a umelca - ktorý sa dostal medzi
30 najlepších účastníkov v speváckom programe „A Dal 2016.”
Slávny hosť nielenže pobavil žiakov a pani učiteľky, ale dokonca
ich pritiahol do tanca aj spevu.
Občerstvenie bolo zabezbečené
z financií, ktoré sa pozbierali
počas zberu papiera, a v neposlednom rade na naplenie stola
rôznymi dobrotami prespeli aj samotný rodičia. Náklady na hudobný program financovali
občianske združenia oboch škôl
a darčeky pre detíi boli zabezpečené z finančnej podpory schválenou miestnou samosprávou.
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szEmétbŐl ArANyAt (?)
korunk egyik legégetőbb problémája
a környezetszennyezés és a hulladéktermelés. s cikkünk címében ugyan
aranyat emlegetünk, nem kell ezt szó
szerint érteni, ám szolgálhatunk néhány példával azt illetően, hogy a hulladékból igenis lehet hasznot húzni.
Ha a statisztikai adatokat vizsgáljuk, világosan kitűnik belőlük, egyre csak nő
az egy személyre jutó hulladék mennyisége. szlovákiában például 2016-ban
0,35 tonna szemét jutott egy emberre,
Nagyszombat megyében 0,47, hodosban pedig 0,31 tonna. Községünkben
lakosonként tavaly 0,32 tonna hulladékot termeltünk. (Az egyéb értékek a táblázatokból kiolvashatóak.)
Az utóbbi években egyre többen és
többször hangsúlyozzák, mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés, amire
akadnak pozitív példák is. Hodos tanintézményeiben papírt gyűjtenek a szülőktől, a lakosoktól. A papírgyűjtésekből
befolyt pénzösszeget minden esetben a
kicsikre fordítják, vagy színházi előadásra, vagy taneszközök, ajándékok vásárlására költik. Tehát megéri nekik
elvinni az összekötött papírt is, mert az
senkinek nem nagy megerőltetés, hogy
összegyűjti akár csak a reklámújságokat
és havonta egyszer leadja náluk. Sok
kicsi sokra megy…
A községi hivatalnál pedig a fémhulladékot gyűjtik, legyen szó bármilyen
fémről, akár a kutyakajás konzervekről
is, hiszen ha abból sokat szednek össze,
annak is súlya van. Tavaly például a községben 0,2 tonna fémhulladék gyűlt

össze, ami az egy évvel korábbinak a
duplája. Az újrahasznosításnak köszönhetően a községben dolgozó aktivációs
munkásoknak ebből a pénzből kesztyűket, cipőket és munkaeszközöket is sikerült már vásárolni, legutóbb pedig egy
hóeltakarító kistraktort szereztek be.
A környezetvédelmi minisztérium is
egyre azon dolgozik, hogy minél kevesebb legyen a felesleges hulladék, hogy
igyekezzünk élni az újrahasznosítás lehetőségével, s ennek érdekében lépéseket is tesznek. „Január 1-től a
törvénymódosítás értelmében fizetőssé
vált a nejlonszatyor, ráadásul a kereskedők kötelesek környezetbarát alternatívát kínálni helyette, ami lehet textil-,
vagy papírtáska. Bízom abban, hogy

más fejlett országokhoz hasonlóan, ezzel
az intézkedéssel Szlovákiában is sikerül
jelentősen visszaszorítani a műanyag táskák használatát. A következő lépés a hulladéklerakókon való tárolásáért fizetett
díj emelése. Ez várhatóan a szemét osztályozására és a hulladéklerakókban lerakott
hulladék
mennyiségének
csökkentésére fogja motiválni a településeket” – mondta el megkeresésünkre
Sólymos László környezetvédelmi miniszter.
Azt mindenkinek tudatosítania kell,
hogy ha szelektíven gyűjtik a szemetet és
az adott helyre rakják, azzal kevesebb
lesz a kommunális hulladék, az pedig azt
jelenti, hogy a szemételhordásért is kevesebbet fogunk fizetni.

A tavalyi statisztika még nem készült el!
Minuloročné štatistiky ešte
nie sú k dispozícii!

V y dr a n y, n aš a dedi n a
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oDPAD NAD zlAto (?)
jedným z najnáročnejších problémov
súčasnej dobe je téma ynečisťovania
prostredia a tvorba odpadu. v titule
článku síce spomíname zlato, nemusíme toto pomenovanie chápať doslovne. môžeme však uviesť niekoľko
príkladov, ako môže byť odpad pre
nás i naše prostredie ziskový.
Pri pohľade na štatistické údaje môžeme
vidieť, že množstvo odpadu na osobu
neustále rastie. Na slovensku v roku
2016 vyšlo na občana približne 0,35
ton odpadu; v trnavskom kraji to
vychádzalo na 0,47 a vo vydranoch na
0,30 ton. V obci sme za minulý rok
vytvorili v priemere 0,32 ton odpadu na
obyvateľa. (ďalšie hodnoty sú uvedené v
tabuľkách)
V posledných rokoch si viac a viac
ľudí uvedomuje veľký význam selektívneho zberu odpadu, na čo máme aj niekoľko pozitívnych príkladov. V obecných vzdelávacích inštitúciách napríklad
pani učiteľky zhromažďujú papier od rodičov i obyvateľov obce. Všetky peniaze
získané z papierových zbierok vynakladajú na deti, a to buď na divadelné
predstavenia, na nákup školských potrieb, či na rôzne darčeky. Oplatí sa ich
zberom papiera podporiť, a to napríklad
práve tak, že raz za mesiac im odovzdáte
nahromadené, zozbierané reklamné letáky či noviny. Nie je to predsa žiadna
námaha, a každá i menšia pomoc sa
zíde...
Na obecnom úrade zhromažďujú
rôzne druhy kovového šrotu, či už sú to

Illusztráció

kovové alebo konzervové plechovky z
krmív, ak sa ich totižto nazbiera veľa,
majú aj váhu. Minulý rok napríklad, sa
v obci zhromaždilo 0,2 ton šrotu, čo je
dvojnásobok počtu z roku predtým.
Vďaka tejto recyklácie si aktivisti pracujúci v obci mohli z peňazí nazbieraných
zo zberu zakúpiť ochranné rukavice, topánky a náradia, a nakoniec prednedávnom si kúpili mini traktor na odhŕňanie
snehu.
Ministerstvo životného prostredia pracuje na znížení tvorby nepotrebného odpadu, a podniká kroky na účel využitia
možnosti recyklácie. „Od 1. januára
podľa novely zákona sa nylonová taška
stala spoplatnenou, a taktiež obchodníci
musia namiesto nylonovej tašky ponúknuť alternatívu šetrnú k životnému

prostrediu vo forme textilnej alebo papierovej tašky. Som presvedčený, že podobne ako ostatné rozvinuté krajiny,
toto opatrenie na Slovensku môže tiež
významne znížiť používanie plastových
tašiek. Ďalším krokom k cieľu je zvýšenie poplatku za skládkovanie. Očakáva
sa, že práve toto bude motivovať obce
ku zberu odpadu, recyklácii, i na skladovanie menšieho množstva odpadu na
skládkach,” zveril sa László Sólymos, minister životného prostredia.
Každý by si mal uvedomiť, že ak zhromažďujú odpad selektívne a odpad tým
umiestnia na dané miesto, vytvorí sa
menej komunálneho odpadu, čo v praxi
znamená, že ako občania budeme za
zber a odnášanie odpadu platiť menej.

A tavalyi statisztika
még nem készült el!
Minuloročné štatistiky ešte
nie sú k dispozícii!
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nemeshodos Község Önkormányzata és a

2018

csemadok nemeshodosi Alapszervezete
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
a helyi kultúrházban megrendezésre kerülő

M árcius 15- i ünnepségre
A március 15-én 17 órakor megrendezésre kerülő ünnepségen fellép

„A Megmaradásunkért” kultúrcsoport. Az ünnepi műsor után koszorúzásra kerül sor.

Az ülés ProgrAmjA

ProgrAm zAsADNUtiA

Az önkormányzat 2018. 02. 19-én megtartott
2. ülésének programja

Program 2. zasadnutia ocz, konaného dňa
19. 02. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Nemehodosi Nagy Lakoma 2018 – koncepció felvázolása
– Varga Balázs fellépése a társrendező részéről
6. Hodos község főellenőrének jelentése 2017-es évben elvégzett ellenőrzésekről
7. Községi pályázatok benyújtásáról szóló tájékoztató
• tűzoltószertár
• multifunkciós játszótér
8. Pőthe Andrea, Hodos 535 községi telek megvásárlása iránti
kérelme
9. Szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéskötési javaslat jóváhagyása Hodos község és a Group STEMMER & KÁZMÉR kft között
10. Tájékoztató az új alapiskola felépítéséről
11. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
12. Polgármester beszámolója
13. Egyéb aktuális ügyek – vita
14. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Vydranská hostina 2018 – vystúpenie Balázsa Vargu za
spoluorganizátora – náčrt koncepcie
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017
7. Správy o podaných projektoch obce
• požiarna zbrojnica
• multifunkčné ihrisko
8. Žiadosť Andrey Pőtheovej, bytom Vydrany 535 o odkúpenie obecného pozemku
9. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní služieb medzi
obcou Vydrany a firmou Group STEMMER & KÁZMÉR
s.r.o.
10. Informácia o plánovanej výstavbe ZŠ
11. 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
12. Správa starostu obce
13. Rôzne – diskusia
14. Záver

• ANyAköNyvi hírEk • sPrávy z mAtriky •
január 2018. január
ElhUNyt • rozlÚčili smE sA:
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
• Sátor Lajos (69)
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Február
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h o D o s i m A r A D tA m 5 5 .
Dékány Anett, vagy ahogy a hodosiak jobban ismerhetik, vavrovič
Anett 2009-ben hagyta el szülőfaluját, hodost. Ekkor kötöttek házasságot a férjével és még ebben az évben
el is költöztek a faluból. két gyermek
boldog szülei.
milyen gyakran látogatsz haza?
• Mivel a szomszédos községben, Nagyabonyban találtunk új otthonra, mert
Hodosban akkor még nem voltak eladó
telkek, elég gyakran. Azért is esett a választásunk Abonyra, mert engem a szívem igazi lokálpatriótaként mindig is a
szülőfalumhoz húzott, így nem tudtam
messzire menni. Persze, ha lett volna
akkor lehetőség maradni, valószínű maradtunk volna. Mondhatni majdnem
minden nap hazalátogatok, mert a kisfiam az én egykori óvodámba jár jelenleg is. Továbbá apukám is Hodosban
lakik, őt is gyakran látogatom.
A faluban zajló rendezvényekre kijársz? milyennek tartod őket?
• Itt-ott előfordul, hogy részt veszünk
egy-egy hodosi rendezvényen. Például a
kisfiunknak és a kislányunknak is nagyon tetszett a tavalyi Mikulás ünnepség, sok kis pajtásukkal nagyon jól
érezték magukat. A másik, amit megemlítenék, az a hodosi ovibál, amire
most már 3 éve egyre nagyobb csapattal
érkezünk. Nagyon nívós rendezvény, az
óvó nénik beleteszik szívüket-lelküket,
ettől igazán hangulatos.

mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
• Azt hiszem, nyugodt szívvel mondhatom, hogy Hodos most éli reneszánszát.
Hatalmas fejlődésnek indult a falu,
amit mindenképp pozitívnak neveznék.
Felkerült a vonzó települések rangsorába.

9
• Már nem tartom valószínűnek, hogy
visszaköltözzek, mivel jól beilleszkedtünk a közösségünkbe, jól érezzük ott
magunk.
ha annak idején, amikor elköltöztetek, lett volna olyan lehetőség mint
most, hogy háztelkek vásárolhatóak,
akkor is elmentetek volna?
• Elsősorban Hodosban próbáltunk
meg letelepedni, de akkor sajnos nem
voltak eladó telkek. Ha lettek volna,

Anett családjával

mit szólsz az újonnan beköltözöttekhez, ahhoz hogy bérlakásokkal bővült a szülőfalud?
• A bérlakásoknak mindenképp sok hozadéka van a hodosi fiatalságot tekintve,
mert így sok fiatalnak van lehetősége
otthon maradni. Viszont sok az új arc,
akiket én már nem ismerek.
visszahúz a szíved a faluba? Esetleg
gondolkoztál azon, hogy majd egyszer visszaköltözöl a családoddal?

úgy gondolom ott maradunk és ma
nem készül ez az interjú velem.
A rovat címe „hodosi maradtam”.
mennyire maradtál hodosi?
• Természetesen magamra mindig hodosiként fogok tekinteni, hiszen ideköt
a múltam, a gyermekkori szép emlékek,
a szeretteim, a barátok. A kisfiamat
minden nap viszem az óvodába, így
minden nap járok Hodosban. A szívem
legmélyén mindig hodosi maradok.

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 együtt hodos emlékeit!
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szoros Az EgyüttműköDés
évek óta szorosan összefonódik a hodosi szervezetek munkája, különösképpen „A megmaradásunkért”
polgári társulás és a Csemadok helyi
szervezeteé. s mivel tevékenységeik
így összekapcsolódnak, évzáró gyűlésüket is közösen tartották.
Az összejövetel elején „A Megmaradásunkért” PT kultúrcsoportjának két
tagja, Nagy Noémi és Antal Ottó léptek
a színpadra, hogy egy rövid kultúrműsorral szórakoztassák a megjelenteket.
A fellépés után a polgári társulás elnöke,
Csepi György számolt be a tavalyi év tevékenységeiről. „A polgári társulás megalakulásakor, közel hét évvel ezelőtt, a
magyarság megőrzését tűzte ki feladatául. Az elején a 6-8 tagú csoportot az
elmúlt esztendők alatt sikerült 25-tagúra
feltornázni” – hangsúlyozta, majd felsorolta a tavalyi év fellépéseit. A 2017-es
évben a kultúrcsoport 35 helyszínen
adott műsort, s nem csak itthon, de külföldön is, úgy Magyarországon, mint
Romániában, vagy Szlovéniában. Utazásaikat, technikai fejlődésüket és felszerelésüket nagyban támogatta a helyi
önkormányzat, a Bethlen Gábor Alap,
Nagyszombat megye és a Szlovák Kormány Kormányhivatala.
Csepi a tavalyi évről készült beszámolója után felsorolta, milyen fellépésekre

kaptak meghívást a 2018-as évre. „Már
most tudjuk, hogy a március 15-i műsorunkkal 8 helyre megyünk fellépni, illetve az is biztos, hogy a horvátországi
Fiumeban (Rijeka) június 30-án megrendezésre kerülő az első világháború befejezésének 100. évfordulójára szervezett
ünnepségen is színpadra állunk” – hangsúlyozta a PT elnöke.
Ezután Győri Béla, a Csemadok helyi
szervezetének elnöke vette át a szót, aki
elmondta, hogy szinte minden megmozdulást, kulturális tevékenységet „A Megmaradásunkért” polgári társulással
közösen szerveznek. A tevékenységeik

közül kiemelte az évek óta minden farsang végén megszervezésre kerülő Dőrejárást, illetve a tavaly októberben a
községben szervezett Országos Citeratalálkozót és Patócs Lajos szobrának felavatását. Itt kiemelte, hogy az idén
októberben sorra kerülő Országos Citeratalálkozó 20. évfolyamát szintén Hodosban szervezik. Ezen kívül idén első
ízben kerül sor Nótaest megrendezésére
a község kultúrházában április 27-én.
A Csemadok vezetőségét Sátor Zoltán
járási Csemadok-elnök és Lázok Attila
járási titkár képviselte.

hAgyomáNytErEmtŐ sPortbál
Idén hosszú idő után újra megrendezték meg községünkben a Sportbált, amit a szervezők bevallása
szerint hagyományteremtő szándékkal hoztak tető
alá. A több mint 100 vendéget felvonultató rendezvényre a helyi kultúrházban került sor, ahol a hajnalig tartó bulin a Colours zenekar húzta a
talpalávalót. A résztvevők között 35 tomboladíjat
sorsoltak ki, a legérétékesebbek között volt egy televízió, egy porszívó és egy malac is.
A szervezők úgy gondolják, hogy a következő
sportbált inkább ősszel rendeznék, ezzel is elkerülve
a báli szezon kínálta temérdek lehetőséget. Így talán
még több érdeklődő tud majd részt venni a következő, a II. Sportbálon.

Február
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labdarúgó csapatunk újoncként szerepel a negyedik ligában, és nem is tagadható, hogy kellemes meglepetése
és színfoltja a 16 csapatot felsorakoztató bajnokságnak. Persze ez az értékelés csak a szezon felére mondható,
és bizonyára azok után, hogy csapatunkat nem egy könnyen „lenyomhatónak” ismerték meg az ellenfelek,
sokkal rázósabb tavasznak néznek
elébe a fiúk.
A téli felkészülés január 9-én kezdődött
és minden egyes mozzanatát Rostislav
Prokop karmesteri pálcája irányította.
Heti négy, főleg erőnléti edzés a helyi
sportpályán, taktikai és labdával való
foglalkozások a dunaszerdahelyi műfüves-pályán, rehabilitációs masszázzsal és
termál-látogatással fűszerezve, illetve
erősítéssel a helyi FitZone fitneszben.
A csapat aktuális erejét és esetleges hiányosságait viszont mindig is a mérkőzések tudják a legjobban feltérképezni.
Ez viszont már i. Kardos Aladárnak,
a csapat sportigazgatójának a „gondja”.
A csapat az aktuális téli felkészülésből kihagyta az idáig minden évben megszokott szlovéniai edzőtábort – többek közt
azért is, mert a csapatban nagyobb változások mentek végbe, és komolyabb
hangsúlyt fektetett az erősebb ellenfelekkel való konfrontációra (Csorna NB III,

Nagycsapat: A tavaszi idény mérkőzései
1. FC Hodos—FK Szentpéter
2. FC Hodos—FC Negyed
3. SK Surány—FC Hodos
4. FC Hodos—OTJ Felsőbodok
5. TJ Slovan Čeľadice—FC Hodos
6. FC Hodos—OFK Tovarníky
7. OFK Hrušovany—FC Hodos
8. FC Hodos—VSK Veľký Meder
9. TJ Ímely—FC Hodos
10. FC Hodos—FK Gúta
11. VSK Párkány—FC Hodos
12. FC Hodos—KFC Kalná n/H
13. FK TJ Kozárovce—FC Hodos
14. FC Hodos—TJ Veľké Lovce
15. TJ Dolné Saliby—FC Hodos
Dorog NB II, Egyházkarcsa 5. liga, Most
pri Bratislave 3. liga, Simony-Partizánske
4. liga). A cikk megjelenéséig az FC Hodos
csapata 5 mérkőzést játszott a követkéző
statisztikával: 3 győzelem – 1 döntetlen –
1 vereség – 10 adott gól – 8 kapott gól
(góllövőink – Gőgh Árpád, Lewis Mukalenga, Molnár Róbert, Filip Modoroši,
Belkovics László és Illia Stojanovic)
Ahogy azt már említettük, a csapatmunkát és főleg az edző taktikai terveit
hatványozottan befolyásolták a személyi

11.03.2018
18.03.2018
25.03.2018
01.04.2018
08.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
29.04.2018
06.05.2018
13.05.2018
20.05.2018
27.05.2018
03.06.2018
10.06.2018
17.06.2018

14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

változások. Tehát, ami a szurkolótábort
is a legjobban érdekli, hogy kik hagyták
el a gárdát, illetve kik kényszerültek sérülés miatt a kispadra:
jozef olejník – kéztörés, játékvállalásának időpontja kérdéses
Adiaba bondoa – operáció, játékvállalása még kérdéses
Nenad saric – távozott az NAFC Nagyabonyhoz (5. liga)
joslyn kayembe – távozott az NAFC
Nagyabonyhoz (5. liga)

S p o r t
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Az új játékosok (balról): Artem Gnyp, Patrik Trajcsik, Illia Stojanović, Alexander Kostić, Komrhel Zsolt, Molnár Róbert és Lewis Mukalenga

Andrii handziuk – távozott az FC
Nádszeghez (5. liga)
ihor bilyk – távozott az FC Nyárasdhoz
(5. liga)
Artur Pidruchnii – távozott a Pohronie
Žiar nad Hronom csapatához (2. liga)
érsek ádám – távozott az FC Csenke
együtteséhez (5. liga)
bartal Erik – távozott a KFC Szap-Csiliznyárad csapatához (5. liga)
Ezért szükség volt a csapat feltöltésére:
Alexander kostić – az FTC Filakovo
csapatától érkezett (3. liga)
illia stojanović – Szerbia (3.liga)
Artem gnyp – az FC Rimavská Sobota
együttesétől igazolt (3. liga)
lewis mukalenga – az FC Svätý Peter
gárdájától vált el (4. liga)
Patrik trajcsik – az OFK Gabčíkovo
együttesétől érkezett (3. liga)
molnár róbert – a Slovan Galanta játékosa volt (3. liga)
komrhel zsolt – a Pallas Jahodná gárdájából érkezett (6. liga)

Ami mindenképp minőségi bizonyítvány a hodosi labdarúgás számára, hogy
rövid időn belül feljuttattunk két fiatal
tehetséget a szlovák második ligába
(Dmitrij Bilyk – FC Komárom, Artur
Pidruchnyi – Pohronie Ziar nad Hronom).
Kérjük szurkolóinkat, legyenek továbbra is csapatunk 12-ik játékosaként
jelen a mérkőzéseken, kísérjenek el ben-

nünket nem csak a hazai meccsekre, de
a kinti játszmákra is olyan hangulatban,
mint azt ősszel is tették, mert higgyék el,
nagyon jó és büszke érzés volt Hodos
színeiben pályára lépni. Köszönjuk mindenkinek a támogatását és ahogy azt
örökos sportkommentátorunk, Orbán
Péter mondja mindig: HAJRÁ
HODOS.
(b)

U13: A tavaszi idény mérkőzései
1. FC Nagyabony—FC Hodos

31.03.2018

10:00

2. FC Hodos—FC Kisudvarnok

07.04.2018

10:00

3. TJ Nyékvárkony—FC Hodos

25.03.2018

10:00

4. FC Hodos—TJ Szentmihályfa

21.04.2018

10:00

5. FC Felsőpatony—FC Hodos

28.04.2018

10:00

6. FC Hodos—DSC Dióspatony

05.05.2018

10:00

8. TJ Hegyéte—FC Hodos

19.05.2018

10:00

9. FC Hodos—SK Csallóköznádasd

26.05.2018

10:00

7. nincs mérkőzés
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