EgyrE több csAládI ház épül

Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a község lakosainak száma. Folyamatosan épülnek a házak, fejlődik
a falu.
Ez elsősorban a fészekrakóknak köszönhető, illetve annak, hogy lehetőség nyílik számukra az otthonteremtésre. Ezt
mindenek előtt a községben épült bérlakások biztosítják, másodsorban pedig
az utóbbi néhány évben értékesítésre került építkezési telkek. A tavalyi év elejéig

509 családi ház volt átadva a községben,
melyek száma idén január 1-ig 520-ra
nőtt. Ez persze azoknak az épületeknek
a száma, melyek hivatalosan is átadásra
kerültek már. A bejelentett lakosság
száma a tavalyihoz képest 14-el növekedett.
A fiataloknak köszönhetően megnőtt
az óvodások és iskolások száma is.
A helyi óvoda jelenleg 34 gyerekkel működik, az iskolába pedig 46 tanuló jár.
A község sportsikereit figyelembe véve a

2019-es év sem elhanyagolandó. A focicsapatunk megnyerte a Nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportját,
tehát tavaly nyáron ismét bajnokcsapatot avattunk. Hosszú mérlegelés után
mégis a járási V. ligában folytatták a játékot. Az asztaliteniszezőink pedig
újból szlovák bajnokok lettek, immár
negyedik alkalommal.
Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy
a sportélet szárnyal, a község pedig fejlődik.
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sEgítség pályázAtoK útjáN
Községünk életét nagyban megkönynyítik a pályázati lehetőségek. A tavalyi évben is, hála ezeknek, tovább
fejlődött a település.
Talán a legnagyobb mértékű anyagi támogatás, melyet a községünk valaha is
kapott, az a Nagyabonnyal együtt kérvényezett, a csatornahálózat kiépítésére
érkezett a Szlovák Környezetvédelmi
Alapról, mégpedig 10.771.200 euró értékben. Ugyanúgy a Környezetvédelmi
Alapnak hála 170 ezer euróból sikerült
felújíttatnunk az óvoda épületét.
A Wifi4EU pályázatnak hála 15 ezer
euró támogatás érkezett a községhez

wifi-hotspotok kiépítésére a településen,
amely biztosítja majd az ingyenes internethozzáférést egyes helyeken.
Kulturális tevékenységekre szintén érkezett támogatás, mégpedig a kulturális
minisztériumtól a Hajlik a rózsafa elnevezésű népdalestre 900, a Nemeshodosi
Nagy Lakoma szervezésére 4000, az Iú
Szivek októberi fellépésére pedig 2000
eurót kaptunk.
Ezeken kívül a Szlovák Köztársaság
Kormányhivatala az év végén jóváhagyta
a multifunkciós műfüves pályára beadott kérelmünket, aminek építésére 38
ezer euróval járultak hozzá. A Szlovák
Környezetvédelmi Ügynökség pályáza-

tán, melynek célja a községek zöldebbé
tétele, 10 450 eurót nyertünk facsemeték kiültetésére a falu területén.
Ezekből az összegekből is látszik, hogy
milyen nagy segítség a települések számára egy-egy ilyen anyagi támogatás, hiszen számos községnek nincsenek olyan
anyagi forrásai, hogy úgy fejlődjenek,
ahogy szeretnének. A tavalyi év folyamán összesen 11 011 550 euró támogatás érkezett hodosba.
Ezek a pénzösszegek azonban nem
hullanak maguktól az ölünkbe, ezért köszönet jár a községi hivatal dolgozóinak
is, akik mindent megtettek a pályázatok
sikerességéért.

új KépVIsElő A tEstülEtbEN
decemberben új képviselő került az
önkormányzatba bokros Marika személyében. Marika 2014-ben költözött
hodosba, azóta tevékenyen kiveszi a
részét a falu életéből.
Bokros Marika hamar beilleszkedett a
közösségbe, barátai lettek, mára pedig
már igazi hodosinak mondható. A község
rendezvényeiben és eseményeiben akár
szervezőként, vagy szereplőként, ha teheti, kiveszi a részét. „Minden évben
igyekszem ott lenni a dőrejáráson, az
énekkari fellépések és próbák állandó
résztvevője vagyok. Sok barátnőm lett a
faluban és a közösségi szereplésnek köszönhetően egyre több embert megismertem a községben. ezért is döntöttem úgy
a legutolsó önkormányzati választások

Bokros Marika (jobbról a második) hodosi barátaival

előtt, hogy indulok a képviselőségért” –
meséli Marika, aki úgy gondolja, képviselőként még többet tehet Hodosért.

NoVá poslANKyňA V zAstupItEľstVE
V decembri sa miestne zastupiteľstvo,
v osobe Mariky bokrosovej rozrástlo
o ďalšieho poslanca. Marika sa prisťahovala do Vydran v roku 2014 a odvtedy sa aktívne zúčastňuje na dianí v
obci.
Marika Bokrosová sa rýchlo prispôsobila
obecnému spoločenstvu, získala si pria-

teľov a už dnes ju môžeme považovať za
skutočnú Vydrančanku. Pravideľne sa zúčastňuje, či už ako usporiadateľ, alebo
účinkujúci aktivít a podujatí usporiadaných v obci. „Každý rok sa snažím, aby
som bola prítomná na fašiangovom pochode a nevynechám ani jednu skúšku,
alebo vystúpenie speváckeho zboru. V
dedine som našla vela priateliek a vďaka

Bokros Marika a mandátum és választási bizottság elnöke lett. Fábián László
helyére lépett az önkormányzatban.
aktívnemu spoločenskému životu som
spoznala čoraz viac ľudí v obci. Aj kvôli
tomu som sa rozhodla pred ostatnými
komunálnymi voľbami tak, že budem
kandidovať za poslanca zastupiteľského
zboru” – vysvetľuje Marika, ktorá je presvedčená o tom, že ako poslankyňa môže
pre Vydrany oveľa viac urobiť.
Marika Bokrosová sa stala predsedníčkou mandátovej a volebnej komisie.
V zastupiteľskom zbore nastúpila namiesto László Fábiána.

Január
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é p ü l A M ű F ü V E s s p o rt pá lyA
Eddig három éven keresztül minden
lehetőséget és pályázati felhívást kihasználva próbált az önkormányzat
anyagi forrásokat biztosítani műfüves sportpálya építésére. Az elmúlt
években sikertelenül pályáztak, ám
tavaly végre meglett a kitartó munka
eredménye.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
tavalyi pályázati kiértékeléseinek sorában pozitívan bírálta el Hodos község
kérelmét és a 38 ezer eurós maximális

összeget ítélte meg a pálya kiépítésére.
A 33x18 méteres pálya építési munkálatokat a kisudvarnoki székhelyű Áldor
spol. s.r.o. vállalat végzi, akik a tavaly év
végén lezárult közbeszerzést megnyerték. Az építkezés teljes anyagi kiadásai
meghaladják a támogatás összegét, ezért
a község több mint 25 ezer euróval járul
hozzá a kiadásokhoz.
Az építkezés után, mely január elején
kezdődött és előreláthatólag, meg persze, ha az időjárás is engedi, február végéig tart, tavasszal birtokba is vehető

majd a pálya. Lehet majd itt kosárlabdázni, röplabdázni és természetesen kispályás futball is játszható rajta. Ráadásul
mindez még sötétedés után is, hiszen a
világítás is kiépítésre kerül. A műfüves
sportpálya elsődleges egyeztetés alapján
mindenki számára elérhető lesz. Annak
kezelését a Hodus Komunal községi vállalat végzi, így a kultúrház felett található panzióban lehet majd jelentkezni a
pálya igénybevételére. Természetesen a
használatnak szabályai és feltételei is
lesznek.

už sA stAVIA IhrIsKo s uMElýM tráVNIKoM
počas uplynulých troch rokov zastupiteľstvo využilo všetky dostupné
možnosti a verejné súťaže na to, aby
získalo finančné prostriedky na
stavbu ihriska s umelým trávnikom,
žiaľ bez úspechu. Avšak v minulom
roku bola ich snaha konečne korunovaná úspechom.
Úrad vlády schválil žiadosť o dotáciu
obce Vydrany a schválil maximálnu
výšku dotácie 38 tisíc eur, ktorá je určená na výstavbu ihriska v rámci programu Výstavba multifunkčných ihrísk

s umelým trávnikom a mantinelmi.
Výstavbu 33x18 metrového ihriska
bude realizovať spoločnosť Áldor spol.
s. r. o. z Malých Dvorníkov, ktorá vzišla
víťazne z vlaňajšieho verejného obstarávania. Keďže dotácia od štátu nepokryje v plnej miere výdavky na
stavbu, prispeje aj obec 25 tisícmi
eurami.
Po ukončení výstavby, ktorá sa začala
v januári a bude pravdepodobne trvať
do konca februára, pravdaže v prípade,
že to aj počasie dovolí, bude ihrisko už
na jar odovzdané do užívania. Bude ur-

čené na rôzne loptové hry, ako basketball alebo volejbal a samozrejme ihrisko bude vhodné aj pre futbal. A toto
všetko aj po zotmení, keďže bude vybudované aj osvetlenie. Ihrisko s umelým
trávnikom bude na základe predchádzajúceho oznámenia dostupné pre každého. Prevádzkovať ho bude obecný
podnik Hodus Komunal, takže užívanie ihriska bude možné nahlásiť v penzióne nad kultúrnym domom.
Používanie bude mať samozrejme dané
podmienky aj pravidlá.
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MulAtássAl Az óVodáért
Mondhatjuk, hogy hagyomány, hiszen hosszú évek óta
a helyi óvoda bálja az év első nagy eseménye. Idén január
25-én került megrendezésre a helyi kultúrházban. hajnalig mulattak a résztvevők.
Az idei ovibálon 142 vendég vett részt, nagy részük minden
évben jelen van, de azért akadtak új vendégek is. Fantasztikus társaság jött össze, akik nagyszerű hangulatban töltötték
az éjszakát. Az est fénypontja a tombolahúzás volt, ugyanis
idén sem voltak szűkmarkúak a felajánlók, akik összesen 73
tomboladíjjal támogatták a bált és az óvodát. A szervezők
ezúton is szeretnének köszönetet mondani minden felajánlásért. „Köszönjük Posztós Mónikának szponzori támogatását, a Mona konyhának a bőséges és ízletes vacsorát, Rácz
Péter támogatását és csapatának a színvonalas felszolgálást,
a községi hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a
báltermet, a Csavargók zenekarnak, hogy zenéjükkel nagyon
jó hangulatot varázsoltak vendégeink szórakoztatására.
Az idei bál bevételéből az óvoda szociális helyiségeit szeretnénk felújítani” – mondta Gaál Adriana óvodaigazgató.
A vendégek hajnali fél hatig, szinte kifulladásig mulattak.
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A hElyEs KözlEKEdésről
o prAVIdlách V doprAVE

Nikdy nemôže byť príliš skoro na zoznámenie sa s dopravnými predpismi.
práve kvôli tomu, minulý štvrtok, teda 23.-ho januára to bola pani policajtka,
ktorá vysvetlila deťom pravidlá správania sa v dopravnej prevádzke.
Známa tvár okresnej policajnej stanice v Dunajskej Strede, major Sabina Baloghová má na starosti prevenciu. V spolupráci s Erikou Sinovou, odbornou metodičkou
Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede usporiadali prednášku
spojenú s diskusiou o zásadách bezpečnosti premávky na cestách pre žiakov. Na
pretras prišli také témy, ako napríklad ktorá strana cesty je vhodná pre pešich chodcov, čo mať na sebe v prípade zlej viditeľnosti, a vôbec, čo znamená výraz „zlá viditeľnosť”. Majorka deťom zároveň predviedla aj situácie pri daní prednosti. Žiaci s
radosťou odpovedali na jej otázky a sústredene počúvali pokyny, ktoré musia dodržať v cestnej premávke. Pretože pravidlá sa nevzťahujú len na motoristov, ale rovnako sa týkajú aj cyklistov, tých ktorí sa premávajú na kolieskových korčuliach a
taktiež aj chodcov. Na toto by sme mali myslieť všetcia, aj deti aj dospelí.

Nem lehet elég korán megtanulni
a közlekedés szabályait. épp ezért
múlt csütörtökön, azaz január 23án egy rendőr magyarázta el a gyerekeknek, hogyan kell közlekedni.
A Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság ismert megelőzéssel foglalkozó munkatársa Balogh Szabina
őrnagy a Csallóközi Népművelési
Központtal (Osveta) és annak munkatársával, Erika Sinovával együttműködve tartottak közlekedésbiztonsági előadással egybekötött
beszélgetést a tanulóknak. Olyan
témák kerültek terítékre, mint például, hogy az út melyik oldalán kell
sétálni, mit kell viselni rossz látási viszonyok esetén és egyáltalán mit
takar a „rossz látási viszonyok” kifejezés. Mindezek mellett az őrnagy
példákon is bemutatta a gyerekeknek az elsőbbségadás helyzeteit. Kérdéseire a diákok örömmel
válaszoltak és feszült figyelemmel
hallgatták az utasításokat, amelyeket
a közlekedésben be kell tartaniuk.
Mert a szabályok nem csak az autósokra, de a kerékpárosokra, a görkorcsolyával közlekedőkre, sőt, a
gyalogosokra is vonatkoznak. Ezt
pedig sem gyermeknek, sem pedig
felnőttnek nem szabad elfelejtenie.

AjáNdéKoK Az
IsKolásoKNAK

dArčEKy
prE šKoláKoV

Meglepetésképp tízórai, gyümölcs és édesség a tanulóknak. Még decemberben, a téli szünet megkezdése előtt,
mikor a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési
Központban tett színházi látogatáson jártak a hodosi iskolások, Mundi József, a Betyártanya tulajdonosa meghívta őket és természetesen az iskola pedagógusait egy
tízóraira a dunaszerdahelyi karácsonyi vásárba. Tette ezt
immár sokadik alkalommal az ilyen év végi színházlátogatások alkalmával.
Még az év utolsó napjaiban két látogató is tiszteletét
tette az iskolában, mégpedig idősebb Szabó Ferenc és
Nagy Irma, akik gyümölccsel és édességgel kedveskedtek
a gyerekeknek.

Ovocie a sladkosti ako prekvapenie pre žiakov. Ešte v decembri, pred začatím zimných prázdnin, kedy žiaci z Vydran navštívil divadelné predstavenie v dunajskostredskom
kultúrnom centre Benedeka Csaplára, Mundi József, majiteľ “Betyártanya” pohostil žiakov a samozrejme aj učiteľský zbor desiatou na dunajskostredkých vianočných
trhoch, tak, ako to už mnohokrát urobil za uplynulé roky,
pri príležitosti týchto divadelných návštev.
V posledných dňoch uplynulého roka zavítali do školy
ešte dvaja ďalší hostia, a to Františk Szabó starší a Irma
Nagyová, ktorí priniesli deťom ovocie a sladkosti.
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NosztAlgIA A táNcdlFEsztIVáloN
„basszus, ezek a hodosiak mindenhol
érvényesülnek” – Ezekkel a szavakkal
szólította meg egy szintén csallóközi
néző a táncdalfesztiválon hodossy
dezsőt, szervezetünk elnökét. tette ezt
pedig azért, mert gálvölgyi jános a
fesztivál műsorvezetője 13 ezer ember
előtt élőben üdvözölte a nemeshodosiakat és dicsérte meg a pálinkájukat.
Az előzmények: Augusztus vége felé járt,
amikor a rádióban felfigyeltem rá, hogy
az idén, még egyszer utoljára megrendezik a hatvanas évek slágereiből összeállított koncertet a budapesti Papp László
Sportarénában. Rögtön az jutott
eszembe, hogy milyen jó lenne elmenni,
és milyen jó lenne elvinni a nyugdíjasainkat is. Végül is fiatalkorunk dalairól
van szó. Azonnal elkezdtem keresni,
hogy kivel is léphetnék kapcsolatba, aki
tud nekem ebben segíteni. Így találtam
rá Tóth Máriára, a fesztivál producerére,
aki maximális segítséget nyújtott nekünk. A kapcsolat tehát megvolt, és a
továbbiakban már csak helyi segítségre
volt szükség, hisz egy ilyen akció nem
kevés pénzbe kerül. Eléggé félve kértem
segítséget Balódi László polgármester
úrtól és Szabó Katikától, akik a lehető
legpozitívabban álltak hozzá a kérésemhez. Annyi pénzt kaptunk a helyi önkormányzattól, ami lehetővé tette, hogy
a kirándulás személyenként mindössze
12 euróba kerüljön. Óriási köszönet
nekik érte.
Sok-sok intézkedés, telefon, egyeztetés
után sikerült. Január 11-én Kálmán

József egyik gyönyörű és kényelmes autóbuszával elindult 53 hodosi Budapestre. Mivel az út bő két óráig tartott,
és hogy ezt az időt is hasznosan töltsük,
a hodosi születésű és volt hodosi lakos
Kosztolánszki Malvinka pedagógus
szinte az egész úton érdekesebbnél érdekesebb dolgokat mesélt Magyarországról. Budapesten egyenesen a Várhegyre
vitt bennünket a busz, ahol másfél órás
szabad program keretén belül megnézhettük a Halászbástyát, Szent István
szobrát, a Mátyás templomot és gyönyörködhettünk a budapesti panorámában. Ezután a West End bevásárlóközpontban mindenki találhatott magának kedvére való ennivalót és vásárlásra
is volt lehetőség. Végül elmentünk a
Arénába, elfoglaltuk a helyeinket és vártuk az előadást. A koncert előtt a Black
Birds zenekar lépett fel, akik már jártak
nálunk is a Lakomán. A Táncdalfesztivál maga fergeteges zenei élmény volt,

a 13 ezer ember együtt énekelte az előadókkal fiatalkorunk slágereit, miközben a mobiltelefonok fénye csillagos
eget varázsolt a mennyezetre.
És most arról, miért üdvözölt bennünket Gálvölgyi János a színpadról.
Az előadásra szóló jegyeket személyesen
kellett átvenni Budapesten, amikor is
vittünk magunkkal egy kis ajándékcsomagot a producer hölgynek, aki mindjárt az első kapcsolatfelvétel után
lefoglalt nekünk 50 jegyet. Tette ezt teljesen ismeretlenūl, csupán bizalmi alapon. Ebben a csomagban volt egy
üveggel a falu pálinkájából, amit nyilván
többek között Gálvölgyi is megkóstolt.
Ez a kis gesztus ilyen naggyá nőtte ki
magát. Nagyon büszkék voltunk, mikor
meghallottuk a falunk nevét! Az utunk
hazafelé is zökkenőmentesen telt, és
talán remélhetem, hogy senki nem
bánta meg, hogy eljött. És végül még
egyszer óriási köszönet jár Balódi Lacinak és Szabó Katikának, akik nélkül ezt
nem tudtuk volna megvalósítani, köszönet Kosztolánszki Malvinkának az idegenvezetésért, Kálmán Józsinak, aki még
külön kerülőket is tett, hogy minél többet láthassunk Budapestből, köszönet
Keszi Ildikónak, Kardos Marikának,
Kázmér Katikának, Budinszky Erzsikének, Győri Babinak, és végül, de nem
utolsó sorban koszönöm Kálmán Katinak
a segítséget. És természetesen köszönöm
a résztvevőknek a fegyelmezettséget, és
örülök, hogy jól érezték magukat.
Horváth Magda

Január

Hodos, a mi falunk
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NAšI dôchodcoVIA NA FEstIVAlE tANEčNých pIEsNí

Koncom augusta som čítala, že ešte
raz, naposledy, usporiadajú koncert zo
slágrov šesťdesiatych rokov, v budapeštianskej Papp László športovej aréne.
Hneď ma napadlo, aké by to bolo
skvelé, keby sme na tento koncert zorganizovali výlet pre našich dôchodcov.
Podarilo sa mi skontaktovať sa s producentkou koncertu Máriou Tóthovou, ktorá nám vo všetkom veľmi
pomohla. Požiadala som o pomoc aj
starostu László Balódiho a Katku Szabovú a napokon sme dostali takú fi-

nančnú pomoc od zastupiteľstva, že
účastníci výletu zaplatili len 12 eur na
osobu. Patrí im za to veľká vďaka.
Po mnohých vybavovaniach, telefonátoch a podrobných koordináciách,
11.-ho januára vyrazilo 53 Vydrančanov do Budapešti, na palube jedného
z krásnych, pohodlných autobusov
Józsefa Kálmána. Počas niečo viac ako
dvojhodinovej cesty nám učiteľka a
pôvodom Vydrančanka Malvinka Kosztolánszka porozprávala mnoho zaujímavosti o Maďarsku. Po príchode do
Budapešti sme navštívili niekoľko pamätihodností a večer po príchode do
Arény sme zaujali svoje miesta. Festival
bol skutočným zážitkom, kde 13 tisíc
ľudí spoločne spievalo spolu s interpretmi šlágre z našej mladosti, zatiaľ čo
svetlá z mobilných telefónov vyčarili
na strope hviezdnu oblohu.

77 Ivan Seňan

MILÍ OBYVATELIA VYDRAN!

A teraz k tomu, prečo nás z javiska
János Gálvölgyi menovite privítal.
Vstupenky na predstavenie sme si
museli v Budapešti prevziať osobne,
kde sme priniesli aj ďakovný darčekový balíček pre pani producentku,
ktorá nám natoľko dôverovala, že
hneď na základe prvého telefonátu rezervovala pre nás 50 vstupeniek, bez
toho že by bola kohokoľvek z nás poznala. Do tohto balíčka sme pribalili
aj jednu fľašu našej domácej pálenky,
ktorú predpokladáme ochutnal aj
sám Gálvölgyi a tak sme sa z tohto
malého gesta tešili všetcia. Boli sme
veľmi hrdí, keď sme začuli meno našej
obce! Cesta domov prebehla tiež bez
problémov a tak len dúfam, že nikto
z prítomných svoju účasť neoľutoval.
Magda Horváth

KEDVES HODOSIAK!
Második ciklusban vagyok Nagypaka polgármestere. Mivel tisztában vagyok az önkormányzat kérdéseivel, szeretnék hozzájárulni a régiónk fejlődéséhez, ami nagyon fontos számomra. Az elmúlt négy évben már
lezárult néhány pályázat és fejlesztés, de még sok tennivaló van. Ezért
nagyon fontos, hogy a magyaroknak képviselete legyen a parlamentben.
Enélkül előfordulhat, hogy újra elfeledkeznek rólunk!
A HÍD párt támogatásával régiónk nagymértékben fejlődött az elmúlt
időszakban, és többek közt olyan környezetvédelmi projekteket támogattak, mint a szennyvízhálózat kiépítése és középületeink energiatakarékosságának növelése. Ezeket a tevékenységeket minden bizonnyal folytatni
kell, elsősorban az ivóvíz védelme érdekében.
A járási munkaügyi hivatal Foglalkoztatási Bizottságának alelnökeként
nagyon érdekel az új munkahelyek létrehozása. A Dunaszerdahelyi járásban a munkanélküliség 2009 óta 9,29%-ról 2,17%-ra csökkent!
Köszönöm a bizalmukat!

Som starostom obce Veľká Paka druhé volebné obdobie.
Keďže je mi známa problematika samospráv, chcel by
som prispieť k lepšej práci a rozvoju v našom regióne.
Je veľmi dôležité, aby sa na náš región nezabudlo. Za posledné štyri roky sa rozbehli projekty, ktoré treba dokončiť,
a je ešte veľa vecí, ktoré treba spraviť pre náš región. Preto
je veľmi dôležité, aby mali maďarské strany zastúpenie v
parlamente. Bez toho sa môže stať, že sa na nás opäť zabudne!
S podporou strany MOST-HÍD sa za posledné štyri
roky náš región veľmi rozvíjal a podporili sa projekty ohľadom ochrany životného prostredia ako kanalizácie a za-

teplenia. V týchto aktivitách treba určite pokračovať,
hlavne z dôvodu ochrany pitnej vody.
Keďže som členom a podpredsedom Výboru pre otázky
zamestnanosti, veľmi mi záleží aj na práci s nezamestnanými a na vytváraní nových pracovných príležitostí.
V okrese Dunajská Streda klesla miera nezamestnanosti
od roku 2009 z 9,29% na historické minimum 2,17%!
Ďakujem Vám za Vašu dôveru!

Fizetett politikai hirdetés

Na festivale tanečných piesní v budapešti privítal známy maďarský zabávač jános gálvölgyi pred 13
tisícovým publikom osobitne Vydrančanov a zároveň vychválil ich pálenku. A čo ho viedlo k tomuto
kroku?
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D ô l e ž i t é

Az ülés progrAMjA

progrAM zAsAdNutIA

Az önkormányzat 2020. 01. 20-án megtartott
14. ülésének programja

program 14. zasadnutia ocz, konaného dňa
20. 01. 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Számlák jóváhagyása
Hodos főellenőrének munkaterve a 2020 első félévére
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
8. Polgármester beszámolója
9. Egyéb aktuális ügyek – vita
10. Zárszó

Vá lt o z á s !
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szemételhordás dátumai változtak a 2020-as esztendőre vonatkozólag.
A kommunális és a biológiai hulladék elszállításának időpontjai egy nappal későbbre esnek majd, a műanyag elszállításának ideje nem változik. A megértésüket
köszönjük!

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Odsúhlasenie faktúr
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegova-ných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri
ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
8. Správa starostu obce
9. Iné aktuálne otázky – diskusia
10. Záver
Odvod komunálného a biologického odpadu
2020

Komunálny odpad

Biologicky odpad

Január

22. 1. 2020, 23. 1. 2020
5. 2. 2020, 6. 2. 2020,
19. 2. 2020, 20. 2. 2020
4. 4. 2020, 5. 3. 2020,
18. 3. 2020, 19. 3. 2020,
1. 4. 2020, 2. 4. 2020
15. 4. 2020, 16. 4. 2020,
29. 4. 2020, 30. 4. 2020
13. 5. 2020, 14. 5. 2020,
27. 5. 2020, 28. 5. 2020
10. 6. 2020, 11. 6. 2020,
24. 6. 2020, 25. 6. 2020

29. 1. 2020, 30. 1. 2020
12. 2. 2020, 13. 2. 2020,
26. 2. 2020, 27. 2. 2020
11. 3. 2020, 12. 3. 2020,
25. 3. 2020, 26. 3. 2020

Február
Marec
Apríl
Máj

zMENA!
Oznamujeme váženým spoluobčanom, že v roku 2020
nastala zmena v termíne odvozu odpadu. Odvoz komunálneho a biologického odpadu sa posúva o deň neskôr,
odvoz plastov zostáva nezmenený. Ďakujeme za pochopenie.

FELHÍVÁS!

Jún
Júl
August
September

A nyugdíjasok helyi szervezetének vezetősége értesíti a tagságot, hogy akit
érdekel a számítógépes tanfolyam, jelentkezzen Horváth Magdánál
a 0911 248 057 telefonszámon
február 10-ig a délutáni órákban.

OZNAM!
Vedenie miestnej organizácie dôchodcov oznamuje svojim členom,
že kto má záujem o počítačový
kurz, môže sa prihlásiť u Magdy
Horváthovel na tel. čísle
0911 248 057 do 10.-ho februára
v popoludňajších hodinách.

Október
November
December

8. 7. 2020, 9. 7. 2020,
22. 7. 2020, 23. 7. 2020

8. 4. 2020, 9. 4. 2020
22. 4. 2020, 23. 4. 2020
6. 5. 2020, 7. 5. 2020,
20. 5. 2020, 21. 5. 2020
3. 6. 2020, 4. 6. 2020,
17. 6. 2020, 18. 6. 2020,
1. 7. 2020, 2. 7. 2020
15. 7. 2020, 16. 7. 2020,
29. 7. 2020, 30. 7. 2020
12. 8. 2020, 13. 8. 2020,
26. 8. 2020, 27. 8. 2020

5. 8. 2020, 6. 8. 2020,
19. 8. 2020, 20. 8. 2020
2. 9. 2020, 3. 9. 2020
9. 9. 2020, 10. 9. 2020,
16. 9. 2020, 17. 9. 2020,
23. 9. 2020, 24. 9. 2020
30. 9. 2020
1. 10. 2020,
7. 10. 2020, 8. 10. 2020,
14. 10. 2020, 15. 10. 2020,
21. 10. 2020, 22. 10. 2020
28. 10. 2019, 29. 10. 2020
11. 11. 2020, 12. 11. 2020 4. 11. 2020, 5. 11. 2020,
25. 11. 2020, 26. 11. 2020 18. 11. 2020, 19. 11. 2020
9. 12. 2020, 10. 12. 2020, 2. 12. 2020, 3. 12. 2020,
22. 12. 2020, 23. 12. 2020 16. 12. 2020, 17. 12. 2020

áramkimaradások a
községben
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a következő
hónapban vezetékcsere miatt áramkimaradásokra
számíthatnak a következő napokon:
• február 4., 6., 11., 12., 14. – reggel 8-tól délután 15 óráig
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Interjú

Január

h o d o s I M A r A d tA M 78.
Kázmér lászló 1990-ben költözött
el hodosból somorjára, felesége szülővárosába. ott alapítottak családot.
Két lány édesapja.

Mit szól a faluban az utóbbi években
végbement változásokhoz?
Szükség van az építkezésekre, sok fiatalnak jó ez a sok építkezési telek és a
lakások.

Milyen gyakran jár vissza a szülőfalujába?
Minden hétköznap itt vagyok. Annak
idején azért is volt jó döntés Somorja,
mert akkor pincérként Pozsonyban
dolgoztam és egyszerűbb volt az utazás
szempontjából.
pincérként? jelenleg naftapumpákat
javít…
Pincérnek tanultam, de minden szabadidőmet a műhelyben töltöttem
édesapám mellett, így megtanultam a
szakmát. Míg Pozsonyban dolgoztam
és szabadnapom volt, azt a műhelyben
töltöttem. Majd 1997-ig dolgoztam
Pozsonyban, a következő évet pedig
már édesapám mellett a műhelyben
töltöttem. Amióta 2014-ben elhunyt,

barátaik, az életük. Nekem néha
eszembe jut, de már ott alakítottuk ki
magunknak az életünket mindannyian.
A lányok is szívesen jönnek Hodosba a
mamához, de nem akarnak ide költözni.

Kázmér László

magam viszem tovább a családi vállalkozást.
Nem gondolkodtak azon, hogy viszszaköltözzenek hodosba?
A feleségemnek Somorja a szülővárosa.
A lányaim ott nőttek fel, ott vannak a

A községi rendezvényeket látogatják?
Ha tehetjük, a Lakomára eljövünk a
családdal, sőt, elhozzuk a somorjai barátainkat is. Előfordult, hogy éppen
akkor mentünk kirándulni, amikor a
rendezvény zajlott, de ha itthon vagyunk, nem hagyjuk ki. Ha úgy adódik, focira is szívesen megyek ki.
„hodosi maradtam” – ez a rovat
címe. Ezek szerint hodosi maradt?
Teljesen, hiszen minden nap itt vagyok, nem tudok elszakadni a szülőfalumtól. Annyi a változás, hogy már
nem itt élek, de hodosi vagyok.

tIsztElt lAKosság!
A Hodosi Önkéntes Tűzoltó Szervezet felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
2020. február 29-én (szombat) fémhulladékgyűjtést szervez községünk területén. A gyűjtésből származó
bevételből a szervezet időmérő szerkezetet kíván vásárolni. Az adományozással e szerkezet megvásárlásához
járulnak hozzá, ezáltal bővítve a szervezet felszereltségét. Az adományozni kívánt fémhulladékot ezen napra
készítsék elő, de NE helyezzék a ház elé. A szervezet tagjai biztosítják az elszállítást.

VážENý obyVAtElIA!
Oznamujeme Vám, že DHZ Vydrany dňa 29. februára. 2020 v sobotu bude organizovať zber kovových
odpadov. Podporíte tým kúpu časomerača pre tím DHZ Vydrany a rozšírenie vybavenia hasičskej zbrojnice. Prosíme vážených obyvateľov, aby kovový odpad na podporu DHZ pripravili na tento deň,
ale NEuKlAdAlI na ulicu. Odvoz surovín zabezpečia členovia hasičského zboru.

• ANyAKöNyVI hírEK • spráVy z MAtrIKy •
December 2019. december
ElhuNytAK • rozlúčIlI sME sA:
• Alžbeta Nagyová rod. gogorová/ Nagy józsefné, született gogora Erzsébet (80)
• štefan czucz István (80)
• domonkos tibor (71)
• rudolf stražovan (57)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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szEpArált hullAdéKgyűjtés

s E pA r o VA N I E o d pA d o V

gyűjtünk:
• PET üdítős, ásványvizes flakonok; • étolajos flakonok;
• háztartási drogériás flakonok; • fóliák, mint reklámtáskák,
építkezési fólia tégláról, cserépről, kutyatápok, üdítők 6-os
fóliacsomagolása; • kertibútorok, műanyagládák – a zsák
mellé helyezve; • háztartásbeli kellékek, mint: lavórok,
kádak, kannák, kaniszterek, melyek nem degeneráltak, nem
szennyezettek betonnal, festékkel, földdel stb. – a zsák mellé
helyezve; • játékok fémrészek nélkül; • agrofólia föld feletti
része – a zsák mellé helyezve; • TetraPack – tejes, dzsúszos
dobozok; • konzervdobozok, festékes dobozok; • sörös, üdítős alumínium dobozok.

zbierame:
• PET fľaše od nápojov; • PE/PP fľaše od domácej drogérie
(čistiace prostriedky, šampóny); • Obalová fólia, reklamné
tašky, očistená agrofólia (nadzemná časť), fólie zo stavebných materiálov; • Prepravky, záhradný nábytok, kanistre,
čisté kýble (položiť ich vedľa vriec); • Umelohmotné predmety z domácností (hračky bez železa); • Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb; • TetraPack
(obaly od mlieka a džúsov).

Nem gyűjtünk:
• ételhordók, jogurtos dobozok, húsos tálcák kimosva sem,
egyéb tálcák; • polisztirén (ún. csikorgató); • cukros és egyéb
zacskók celofánból, tatrafágból és egyéb speciális anyagból;
• degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók; • motorolajos, permetes flakonok,
kaniszterek; • kertibazénok, öntözőcsövek, slagok; • cipők;
• játékok, melyek fémrészeket tartalmaznak; • autók műanyag részei; • elektomos gépek műanyagrésze; • falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek,
lefolyócsövek.
további fontos tudnivalók:
Csak az átlátszó műanyagzsákokat szedjük. Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkal több fér a zsákba.
Csak tele zsákokat kérünk kitenni a gyűjtéskor, 3-5 db flakonnal várják meg a következő gyűjtést.

Nezbierame:
• Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso;
• Sáčky od sladkostí, celofánové a tatrafánové sáčky; • Degenerované, zašpinené predmety; • Okenné žalúzie, okenné
rámy, plastové obklady; • Kanistre, fľaše od motorových olejov; • Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie; • Bazény, polievacie hadice, topánky; • Vnútorné čalúnenie,
plasty od automobilov; • Polystyrén; • Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou; • Umelohmotné časti elektrospotrebičov (tieto patria medzi elektroodpady).
Ďalšie dôležité informácie:
Len priesvitné vrecia zbierame, lebo všeobecnosti v tmavých, nepriesvitných sú také odpady, ktoré nezbierame. Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do
zberových vriec. Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na
zber. Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.

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!

S p o r t

Január
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FElKészülés A tAVAszI szEzoNrA
szinte újjáalakult a hodosi focicsapat
a tavalyi bajnokavatás után. Nyáron
az 5. ligában kezdték meg a mérkőzéseket, számos új és visszatért játékossal. jelenleg a tabella 10. helyén
tanyáznak, a cél viszont egy ennél
jobb eredmény lenne. Kardos Aladár
sportelnök avat be a részletekbe.
„A tavalyi őszi szezon volt az eddigi legnehezebb, hiszen szinte a nulláról kezdtük, mivel a csapat 90 százaléka elment.
Visszahoztuk a hazai játékosokat, illetve
alsóbb osztályokból érkeztek labdarúgók, de ennek ellenére nagyon jó eredményt értünk el, mert 21 ponttal a
tizedik helyen várjuk a tavaszi szezont”
– magyarázza a klubelnök. A tavalyi szezonkezdés előtt voltak olyan hangok,
amelyek azt hangoztatták, ilyen eredményt sem érnek el az új gárdával, ők
azonban rácáfoltak. Sőt, az a szóbeszéd
járta, hogy tavasszal nem lesz csapat,
nem lesz foci. „Volt ilyenről szó, de ez
nem az első ilyen eset, hiszen gyakran
vannak ilyen hangok. Szerencsére most
is sikerült orvosolni a felmerült problémákat. Ezek a hangok valószínűleg a játékoshiány és az anyagi gondok miatt
jöttek elő, de ezeket sikerült megoldani,
viszont a legnagyobb problémánk jelenleg, hogy kevés segítsége van a vezetőségnek” – mondja. Jelenleg iabb

Kardos Aladár a sportelnök, Orbán
Péter tölti be az alelnöki funkciót, illetve
Szuchánszky Mihály és Pöthe Róbert vezetőségi tagok. Ám ennél több emberre
lenne szükség. Leginkább olyasvalaki hiányzik nekik, aki ért a számítógéphez,
hiszen előfordul, hogy mérkőzés alatt is
szükség van az eﬀéle szakértelemre.
Játékosokból nincs hiány, sikerült pótolni az átigazolt labdarúgókat. „Erősítettünk, ugyanis visszatért Farkas Gyula,
Bartal Erik, Adiaba Bondoa, velük erősebb lett a csapat. A srácokkal Belkovics
László játékosedzőként foglalkozik. Rajtuk kívül visszajött még az ukrán Viktor
Shevchenko, aki szintén meghatározó
labdarúgója a klubnak. Szerintem ez egy
jó csapat és reményeink szerint az első
hatban benne leszünk. Feljutásról egye-

lőre nincs szó” – szögezi le Kardos Aladár. Azt mondja, utazás szempontjából
jobb az 5. liga, nem kell messzire menni
az egyes mérkőzésekre, szomszédos falvakkal zajlanak a párharcok, ám felsőbb
osztályokban más a foci, mondhatni
színvonalasabb. Az edzések hétfőn és
szerdán Dunaszerdahelyen, a műfüves
pályán zajlanak, pénteken pedig Hodosban a Fitt Zone edzőteremben erősítenek a fiúk. „A legnagyobb gond jelenleg
az utánpótlással van, de úgy néz ki, hogy
a nagymagyari Lakatos Antal veszi át a
kicsik edzését, ő felel majd értük. Anti
már bizonyította korábban, hogy jól
összefogja az iakat. Egykor komoly sikereket értek el a vezetése alatt. Úgyhogy ez a probléma megoldódni látszik.
Jelenleg a felkészülés zajlik és az edzőmérkőzések, melyeket a közeljövőben is
játszanak. Január 25-én az SK 1923 Bős
U19-es gárdája ellen álltak pályára, ahol
6:1-es győzelmet arattak (góllövők: Bartal-2, Abiola, Shevchenko). A legutóbbit
lapzártánk után január 29-én Várkonyon játszották, a következők pedig:
február 1. Farkasd—Hodos (Vágselyén
13 órakor), február 7. Csallóközkört—
Hodos, február 22. Dióspatony—
Hodos, február 29. Szap—Hodos.
A pontos időpontok egyelőre egyeztetés
alatt állnak.
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