Az asztalitenisz hodosi sikersztorija

A bajnokok és hűséges szurkolóik a bajnokság megnyerése után

Olyan történt április 18-án községünk
asztalitenisz-csapatával, ami még
soha. Országos bajnok lett a nagy csapat. De ez még nem minden, ugyanis
másik két együttesük is bajnokságot
nyert.
Az extraliga alapszakasza után az első négy
helyezett játszik egy rájátszást a bajnoki címért. „Az elődöntő előtte pénteken, április 17-én zajlott, ahol az első helyezett a
negyedikkel, a második pedig a harmadikkal játszott. Hodos a második helyen
állt a hosszútávú bajnokság után, úgyhogy
a harmadik helyezett Feromax Bratislava
csapatával mértük össze az erőnket. Velük
szemben 6:2-re sikerült győzni és szombat
délelőtt pedig a két győztes az első és a
második helyért harcolt, míg a másik két
csapat a harmadik helyért küzdött. Így
Hodos együttese szombaton a Stavoimpex Holíč ellen játszott, akiket 6:3-ra sikerült legyőznie. Ez pedig azt jelenti,
hogy Hodos 2015 országos asztalitenisz-bajnoka” – meséli örömmel Kmeť
József, az asztalitenisz klub elnöke.

A mostani csapatból Grežo már játszott
a 2013-14-es évadban is, Muskó pedig
2012-13-as évben segítette a csapatot a
győzelmekhez. Tavaly ősztől két új játékossal van versenyben a csapat, Muskó
Péterrel, aki már ugyan játszott a klubnál,
most pedig visszatért, valamint egy teljesen új asztaliteniszezővel, Lelkes Zoltánnal, akiknek a segítségével sikerült
megnyerni a szlovák bajnoki címet. „Természetesen indítottunk buszt a mérkőzésre, ugyanis tetemes szurkolótábora van
már a csapatainknak. Amikor két hete
Holíč ellen játszottunk, 100 ember volt
kíváncsi a meccsre a kultúrházban. Úgyhogy amikor a községben megtudták,
hogy országos bajnokok lettünk, a polgármester úr azonnal kihirdettette a faluban és a helyi vendéglátóipari egység, az
Állj meg vándor előtt vártak bennünket
az ünneplő hodosiak. Kijöttek a helyi önkéntes tűzoltók is, akik amikor látták,
hogy dudálva érkezik a buszunk, bekapcsolták az új tűzoltókocsi fényeit és a szirénáját. Utána pedig nagy ünneplés vette
kezdetét, ugyanis a szponzoraink gondos-

Klempa Katalin felvétele

kodtak ételről” – emlékezik vissza a hazaérkezésre Kmeť.
De ez még nem minden, ugyanis két
másik csapatuk is sikert aratott ebben az
évadban. „Három férficsapattal indultunk a 2014-15-ös évadba. Mind a
három csapatunk bajnok lett. Az A csapat országos bajnok, a B csapat megnyerte a 2. ligát, úgyhogy ősztől az első
ligában szerepel, a C csapat pedig az
5. liga bajnoka lett, így ősztől már a 4.
ligában bűvölik a labdát. Így három bajnokcsapattal zártuk az évet” – magyarázza büszkén a klubelnök. Kevés olyan
falu, sőt, város van, ahol a következő szezonban van extraligás és első ligás csapata is. Hodosnak azonban van.
Táblázatok a 10. oldalon
A keret:
Muskó Péter (Budapest), Lelkes Zoltán (Pozsony) és Grežo Martin (Pozsony).
Tartalékosok: Gajdoschík Adrián
(Vásárút), Kiss Dávid (Dunaszerdahely).

Email: ujsag.hodos@gmail.com
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Vydrany v posledných rokoch mladnú, pribúdajú mladé rodiny
Obec sa nachádza v južnej
časti západného Slovenska v
tesnej blízkosti okresného
mesta Dunajská Streda. Žije
tu 1700 obyvateľov, 82 percent je maďarskej, 17 percent
slovenskej národnosti, ostatní
patria do rôznych národnostných skupín. Obyvatelia
Vydran mladnú, v ostatných
štyroch rokoch prichádzajú
do dediny mladí ľudia s rodinami. Pomohla tomu aj výstavba nájomných bytov.
Počet ľudí v dôchodkovom
veku je 310, mladých ľudí do
18 rokov je už 270. Uviedol
pre TASR starosta obce Ladislav Balódi.
Obec chce zabezpečiť občanom bývanie i prácu
Po nástupe terajšieho starostu
Ladislava Balódiho, ktorý je
na tomto poste už druhé volebné obdobie, sa začala
meniť tvár Vydrian. Od začiatku mal jasné vytýčené
ciele a chcel zmeniť život v
obci. Podľa jeho názoru kľúčom reálneho vývoja dediny
je aktivizovanie obyvateľov.
"Na to, aby sa vedela daná
komunita kultúrne aj ekonomicky vyvíjať, sa musia domáci stať lokálpatriotmi,"
povedal s tým, že ako starosta

sa snaží čo najviac spájať občanov celej dediny. Z tohto
dôvodu odštartovali aj
miestny mesačník Naša dedina Vydrany.
Máloktorá obec sa môže
pochváliť takým prudkým
nárastom obyvateľstva ako
Vydrany. Skutočnosť, že od
okresného mesta Dunajská
Streda sú vzdialené iba pol kilometra, môže ovplyvniť ďalšie
zvyšovanie
počtu
obyvateľov. "Som presvedčený, že nielen poloha priťahuje ľudí do našej dediny. V
roku 2011 sme mali 1320
obyvateľov, dnes ich evidujeme 1700," konštatoval starosta s tým, že k značnému
zvýšeniu počtu obyvateľov
došlo v predchádzajúcom volebnom období. "Nielenže
chceme udržať mladšiu generáciu v obci, ale snažíme sa
pritiahnuť späť aj tých, ktorí
pred rokmi opustili našu dedinu, lebo nevedeli riešiť bývanie," pokračoval.
Vo Vydranoch postavili a
odovzdali v ostatných rokoch
120 bytoviek, vybudovali
športové ihrisko, vyhliadkovú
vežu, ktorá je a bude pamiatkou Vydranskej hostiny. "To
je kultúrny festival, ktorý organizujeme každý rok začiat-

Starosta Ladislav Balódi od začiatku mal jasné vytýčené ciele

kom augusta," konštatoval
Balódi.
Podľa jeho ďalších slov pred
tromi rokmi uskutočnili v
obci rekultiváciu skládky komunálneho odpadu za
500.000 eur, rozšírili miestny
cintorín, postavili ďalšie trasy
vodovodu. "Keďže dedina
rastie, vybudovali sme 1000
metrov novej cesty s potrebnou infraštruktúrou, pribudli
ďalšie dve trafostanice. Staviame nové sídlisko, kde plánujeme
odovzdať
80
bytoviek. Toto sídlisko bude
mať aj 30 – 40 rodinných
domov," priblížil starosta.
Pre rozvoj Vydrian sú podľa
neho dôležité tri veci: rozvoj

Pre rozvoj Vydrian sú podľa neho dôležité tri veci: rozvoj komunity, bývanie a zamestnanie ľudí

Foto: Ildikó Varga

komunity, bývanie a zamestnanie ľudí. "V žiadnom prípade nechcem suplovať štát.
Nehovorím o vybudovaní
plechových hangárov s 300 –
400 zamestnancami, ale myslím na práce, ktoré vyžadujú
15 – 20 ľudí," zdôraznil s
tým, že v prípade Vydrian to
môže byť poľnohospodárstvo
a obecné služby. "Koncom
roka 2013 sme založili spoločnosť obecného úradu
Hodus communal, s.r.o.,
ktorá by mohla využiť aj
obecné poľnohospodárske
pozemky. Podľa našich plánov rastlinná výroba by mala
pomôcť vzniku živočíšnej výroby a produkty by sa poskytovali miestnym inštitúciám," vysvetlil. Pripomenul,
že v žiadnom prípade nejde o
zisk. Chcú vytvoriť pracovné
miesta a mzdy hradiť z príjmov obecnej firmy.
"Chceme dosiahnuť, aby v
obci existovala morálna súdržnosť, aby boli dobré medziľudské vzťahy. To, čo
robíme, nerobíme len pre
nás, ale pre naše deti, budúce
pokolenia a generácie," Balódi.
(Pokračovanie
v budúcom čísle)
Zdroj: www.teraz.sk
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Kitettek magukért a képviselők
Már egy ideje téma, hogy Hodosban
sportcsarnokot kéne építeni, ám
akkor különböző okok miatt az
álmok csak álmok maradtak. A tervek
megszülettek, de a kivitelezés elmaradt. Most azonban úgy tűnik, mégis
lesz valami azokból az évek óta dédelgetett tervekből.
Mivel az önkormányzatok lehetőségei
végesek és az anyagi források is épp hogy
csordogálnak, minden lehetőséget meg
kell ragadni, ami segítség és minimális
anyagi ráfordítást igényel. Így esett hát
meg, hogy községünk polgármestere,
Balódi László potom áron jutott hozzá
egy fémkonstrukcióhoz, mely a későbbiekben a sportcsarnok vázát képezi
majd. „Jött ez a lehetőség és lépni kellett,
kihasználni az adódott lehetőséget, így

Mindenki munkához látott

azonnal lecsaptunk rá” – magyarázza a
polgármester, majd kifejti, hogy a dunaszerdahelyi Kaufland áruház mögött található volt Slovlik épületét bontották le,

Nem csak döntéseikkel, de a két kezükkel is tesznek a faluért a képviselők

Ha minden igaz, a focipálya mellett épül majd fel a sportcsarnok

Varga Ildikó felvételei

ahonnan sikerült a szóban forgó anyagot
megszerezni. A munkát pedig a község
képviselői végezték, ők szedték szét és
tették szállítható állapotba a konstrukciót. Szabó Ferenc, Csóka Péter, Hodosi Csaba, Gálﬀy György, Győri Béla
és Hodosy Károly tevékenyen kivették
a részüket a fizikai munkából. Posztós
Mónika képviselő-asszony pedig az ételt
biztosította a megfáradt munkásoknak,
akiknek hatalmas hála jár a munkájáért.
A munkálatokban kivették még a részüket: Balódi Tamás, Varga János, Csicsai Ervin és Sárközi Tibor is.
Így hát ebben a községben ténylegesen
ki lehet jelenteni, hogy a képviselők a
két kezükkel dolgoznak azért, hogy a
község épüljön és szépüljön, valamint
azért is, hogy az álmok valóra váljanak,
amilyen a sportcsarnok felépítésének
terve is.
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Húsvétváró az iskolában
A hónap első napján, április elsején a helyi alapiskolák, mint
minden évben, idén is megtartották a Húsvétváró ünnepséget. Kézműves-foglalkozásokkal kezdték a napot, ahol tojást
festettek és húsvéti díszeket készítettek, majd minden gyerek
egy kisebb ajándékcsomagot kapott a tanító néniktől, melyeket a papírgyűjtésből befolyt pénzből finanszíroztak. A
nap további részében a kis diákok locsolóverseket tanultak,
illetve szavaltak, majd a tanító nénikkel húsvéti néphagyományokat elevenítettek fel.

V úvodný deň mesiaca, teda prvého apríla sa v našich školách tak ako po každý rok aj tentoraz pripravovali na sviatok
Veľkej noci. Deň sa začal tvorivými dielňami, kde sa maľovali a zdobili veľkonočné kraslice, následne si každé z detí
od učiteliek prevzalo menšie balíčky s darčekmi, ktoré bolo
možné zakúpiť vďaka peniazom, získaných zo zberu papieru.
V ďalšej časti dňa sa malí školáci učili veľkonočné „polievačkové“ veršíky, respektíve ich recitovali, no a napokon
panie učiteľky deti oboznámili s národnými veľkonočnými
zvykmi.

Lassan kihal Szlovákia
Öregszünk, nem házasodunk, válunk, nem nevelünk fel elég gyereket.
A népességmozgalmi trendek nagy része siralmas,
derül ki az új szlovákiai demográfiai atlaszból. „Magyar bónusz”: az ország déli
járásaiban még rosszabb a
helyzet.
„A demográfusok nem szeretik minősíteni a számokat,
ám most legalább azt kell
mondanom: a kilátások nem
adnak okot az optimizmusra”
– fogalmazott az összefoglaló
kötet tegnapi bemutatóján az
atlasz szerkesztője, Branislav
Bleha demográfus. Jelenleg
Szlovákia az EU „legfiatalabb” országai közé tartozik,
ha nem változnak meg a demográfiai trendek – vagyis ha
nem születik több gyerek –,
akkor 2060-ra az unió három
legöregebb társadalma közé

Egyre kevesebb gyerek születik

fog tartozni Szlovákia. S úgy
néz ki, hogy a trendek aligha
fognak megváltozni, az atlasz
összeállítói szerint ugyanis a
népességmozgalmi tendenciák „mélyek és megváltoztathatatlanok”. Ahhoz például,
hogy egy társadalom lélekszáma ne csökkenjen, egy
anyának átlagosan 2,1 gyereket kellene szülnie. Nálunk
utoljára a 80-es évek legelején
volt ezen a szinten a mutató,
a 90-es évek óta 1,5 alatt van.
Az adatok alapján a házassá-

Illusztrációs fotó

gok aránya is csökken, ami
visszahat a születésszámra,
mivel a házasságokban arányaiban több gyerek születik,
mint az élettársi kapcsolatokban. Az utóbbi két évtizedben emellett radikálisan
megnőtt a családon kívül született gyermekek száma is,
Dél-Szlovákia egyes régióiban
már több mint 50% az arányuk.
Gyakorlatilag az összes demográfiai mutató rosszabb a
magyarlakta járásokban, mint

az ország többi részében. Kevesebben házasodnak, kevesebb
gyerek
születik,
magasabb az abortuszok
aránya, több gyerek születik
házasságon kívül, több a
válás, és rövidebb ideig is
élnek az emberek, mint az
északabbi járásokban – a mutatók nagy része egyébként
összefüggésben áll egymással.
Több dél-szlovákiai járásban
az ún. elkerülhető halálozás is
sokkal nagyobb arányú – ez a
mutató az egészségügyi rendszer teljesítményét méri, vagyis ha mindenhol egyforma
lenne az ellátás színvonala, az
arányszám is egyezne. Míg
azonban Pozsonyban vagy
Észak-Szlovákia több járásában 1000 emberre 3 elkerülhető haláleset jut, addig a
Komáromi, a Rimaszombati
vagy a Tőketerebesi járásban
ennek közel a duplája.
Mózes Szabolcs
Forrás: www.ujszo.com
2015. március 13.
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Környezetünkért közös erővel
Ahogy azt már megszokhattuk, községünk vezetése
törődik a falu környezetével. Idén, a föld napja alkalmából április 10-én a Dunaszerdahely irányába elterülő utolsó utca után faültetéssel szabták meg a
község határát.
A fasor 85 darab különböző fából áll, található
benne pompás szivarfa, csörgőfa és szilvalevelű galagonya is. Mindegyik sajátsága, hogy virágzó növényekről van szó, így a falu határa minden évben
virágba borul majd, sőt, illatozik is. Akik ott építkeznek, azoknak is szép látványt nyújt, de azok is elcsodálkoznak majd, akik Dunaszerdahely irányából
érkeznek a községbe.
A későbbiekben egy liget kerül majd itt kialakításra, ahol folyamatosan különböző fákat ültetnek
majd ki. A most elvégzett munkáért külön köszönet
jár Tóth Gábornak és a község alkalmazottainak, akik
nagyban hozzájárultak a falu szépítéséhez. A fák köré
fehér hálót vontak, melyek csak ideiglenesen lesznek
ott, hogy megvédjék a csemetéket a vadnyulaktól.

Spoločnými silami
pre životné prostredie
Ako sme si už mohli zvyknúť, vedenie našej
obce sa s veľkým dôrazom stará aj o prostredie, v ktorom žijeme. V tomto roku – 10. apríla pri príležitosti „Dňa Zeme“ – bola
výsadbou stromov na poslednej ulici v smere
na Dunajskú Stredu symbolicky označená
hranica obce. Stromoradie sa skladá z 85
kusov rôznych druhov drevín, medzi inými
tu nájdeme napríklad Katalpu nádhernú, Jaseňovec metlinatý či Hloh slivolistý.
Pre každý z týchto stromov je charakteristické, že sú to kvitnúce rastliny, takže okraj
obce každoročne zakvitne, navyše bude aj príjemne voňavý. Pekný pohľad sa naskytne i
tým, ktorý si v týchto miestach stavajú domy,
ale zadivia sa aj tí, ktorí budú prichádzať do
našej obce v smere od Dunajskej Stredy. Následne by tu mal vzniknúť hájik, do ktorého
sa budú plynule dosádzať rôzne druhy stromov.
Za nateraz dokončenú prácu patrí veľké poďakovanie Gáborovi Tóthovi a zamestnancom
obce, ktorí vo veľkej miere prispeli ku skrášleniu Vydrán. Okolo novo vysadených stromčekov sú dočasne nainštalované biele sieťky,
aby mladé rastliny chránili pred poľnými zajacmi.

Az 1700. lakos • Obyvateľ, v poradí „číslo 1700“
A múlt hónapban
községünk lakossága elérte az
1700-at. Március
26-án megszületett
Csibrei
Hanna, aki 3360
grammal és 50
centivel jött a világra. A mosolygós kislány ugyan
még nem tudja elmondani, menynyire
szereti
szülőfaluját, de
minden bizonnyal
élvezni fogja Hodosban
töltött
gyermekéveit.
V uplynulom mesiaci počet obyvateľov našej obce dosiahol počet 1700 –
pričinila sa o to Hanna Csibrei, ktorá uzrela svetlo tohto sveta 26. marca
s mierami 3360 gramami váhy a 50 centimetrami dĺžky.
Pochopiteľne, usmievavé dievčatko zatiaľ nedokáže vyjadriť ako má rado
svoju rodnú obec, ale sme presvedčení o tom, že v každom prípade si prostredie Vydrán bude príjemne užívať v obci, kde je v ostatnej dobe detičiek
rovnakej kategórie skutočne neúrekom.
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Lomtalanítás a községben

Április 10-én a községben lomtalanítást végzett a Gulázsi vállalat, akik a faluban a szemételhordásért is felelnek. A lomtalanítás alkalmával olyan háztartási hulladékokat szedtek
össze, melyek már feleslegessé váltak a háztartásokban, legyenek azok akár elektronikai eszközök, vagy öreg bútorok,
és azokat a lakosok reggel a házaik elé készítették ki. Így öszszesen öt és fél tonna hulladékot, valamit fél tonna gumit
gyűjtöttek össze a Gulázsi vállalat autói.

Li kv idá ci
u v o bci
c iaa odpad
o d pa du

Desiateho apríla ukončila v našej obci jednu fázu likvidácie
odpadu firma Gulázsi, ktorá má na starosti aj odvoz smetí.
V rámci odstraňovania odpadu z domácností sa zozbierali
veci v nich už nepotrebné – či sa už jednalo o elektroniku
alebo starší nábytok – ktoré ráno občania prichystali pred
svoje príbytky. Takýmto spôsobom sa zozbieralo a automobily spoločnosti Gulázsi odviezli päť a pol tony smetí,
a navyše aj pol tony pneumatík z aut.

Egyre bővül a falunk…
Hodosban pár hónappal ezelőtt még
nem volt virágbolt és erre az igényre
reagálva nyitotta meg márciusban
Zsemlye László virágboltját a szintén
nemrégiben indított élelmiszerboltja
mellett. Beszélgetésünkből kiderült
hogy László ezzel egy régi álmát váltotta valóra.
„Nálunk mindent megkapsz, amit szeretnél, mert ha ma nincs, holnapra beszerezzü” – jelenti ki László pici mosollyal a
száján, s ez akár jelmondatként is viríthatna az ajtó felett. Az új negyedben található Florál virágbolt gazdag
választékának többségét Dunaszerdahelyről és Magyarországról szerzik be.
Március 16-án nyitottak, s tapasztalataik
azt mutatják, hogy napról napra nagyobb az érdeklődés a virágok iránt. „ Az
árainkat igyekszünk barátságossá alakítani, természetesen a minőségre is odafigyelünk, tisztába vagyunk vele hogy
Dunaszerdahely közelségének köszönhetően ezidáig is elérhető volt az itteni lakosoknak minden általunk kínált
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A virágkötő munka közben

termék, de véleményem szerint nem
mindegy, hogy az ember mennyiért jut
ezekhez” – magyarázza a bolttulajdonos.
Természetesen a visszatérő vásárlóknak
járó kedvezmény sem maradhat el. Ha az
árakra kitérve összehasonlítjuk a Dunaszerdahelyen 1,80-ért vásárolt muskátlit
és a hodosi virágboltban 1,20-ért kaphatót, azt hiszem nem lesz több kétség az
árakat illetően. A vágott virág, mint például a rózsa estében is beszélhetünk akár
1€ különbségről. Mind a tulajdonos,
mind az alkalmazott megtesz mindent
annak érdekében, hogy az emberek szí-

vesen térjenek be hozzájuk.
A virágkötő választásakor fontos szempont volt, hogy egy ügyes lány legyen, és
nem utolsó sorban, hogy egy hodosi lakosnak adjanak munkát. László elárulta,
hogy az élelmiszerüzletbe is szeretne alkalmazni egy falubelit. „Egy fantasztikus
és nagyon tehetséges virágkötőt találtunk, s aminek igazán örülünk, hogy
tényleg a községből. Vereknyei Andrea
három éve végezte el a virágkötést, akit
egy barátnője ajánlott nekünk. Bízunk
benne, hogy az élelmiszerüzletbe is sikerül találnunk hasonlóan ügyes hölgyet ”
– magyarázza László. „Az egész faluból
érkeznek vevőink, de előfordult már,
hogy teljesen idegenek is betévedtek hozzánk, aminek nagyon örülünk. Nagyon
jó, hogy helyben van a munkahelyem és
azt csinálhatom, amit tanultam, és amit
igazán szeretek” – meséli Andrea.
A virágbolt tulajdonosai reménykednek benne, hogy a község lakosai kihasználják majd a lehetőséget és náluk
vásárolják meg az éppen adandó alkalomra a virágcsokrot, vagy épp az egynyári virágokat. A kedves kiszolgálás és a
bő választék garantált. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak.
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Ez történt - Fontos

Rendezze el engedély nélküli épületeit
Kormányunk illetékes tárcája hamarosan elkészíti az új építési és tervezési törvényt, amely felülírja az 1976-ban érvénybe lépett 50-es
számú építésügyi jogszabályt (mely az azóta eltelt 39 év alatt számos
módosításon esett át).
Az új törvény „elődjéhez” hasonlóan változatlanul egységesen szabályozza majd az építkezések folyamatát, többek között az épületek
kataszteri legalizációját is. Változás viszont abban az irányban történik, hogy nagyon szigorú feltételek alapján lesznek elbírálva a jogtalanul épített épületek, amelyek sajnos magas bírságokat vonnak majd
maguk után. Az új törvény érvénybe lépését követően az építési hivatal a súlyosan terhelő intézkedések foganatosítását nem tudja majd
elkerülni.
Szem előtt tartva azt a tényt, hogy a községek egyik meghatározó
feladata a lakosok felé irányuló segítség- és szolgáltatásnyújtás, ezúton
értesítjük Önöket, hogy lakossági tájékoztatási szolgáltatást nyújtunk
az engedély nélkül felépített épületek engedélyeztetésével kapcsolatban a helyi községi hivatalban, ahol június elsejétől Egri Edina kolléganő várja majd az érdeklődőket. Ezzel az intézkedéssel a jogtalan
építkezések kérdésére szeretnénk pontot tenni falunk területén. Június
1-től rendszergyorsító eljárás keretén belül lehetőséget biztosítunk
mindazok számára, akik el szeretnék indítani az eljárást az illetéktelenül felépített épületek törvényesítésére.
Mire kaphat választ?
• Milyen esetben, illetve mikor kell építési engedélyt kérni;
• Az engedélyezés egyéb szabályai;
• Az engedély feltételei, és azok teljesítése;
Miben tudunk segíteni?
• Mit kell az építési engedély iránti kérelemhez csatolni?
• Mikor kell szakhatóságot bevonni?
• Mennyi az eljárás illetéke?
• Mennyi az ügyintézési határidő?
• Ki értesül az engedélyről, az engedély jogerőre emelkedéséről?
• Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma.

Helyregigazítás!
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Évet értékelt a
helyi Vöröskereszt

Škarda Jozef és Bódis Rozália, a „gyémántosok”
Archív felvétel

Múlt szombaton, április 25-én tartotta
évzáró gyűlését a Vöröskereszt helyi szervezete. Az eseményen közel hetvenen
vettek részt a községből. A vezetőség
megtartotta beszámolóját a tavalyi évben
végzett tevékenységről, ismertették a
szervezet anyagi helyzetét, valamint nagy
vonalakban a jövőbeni terveket is. A rendezvény ünnepélyes mozzanataként köszöntötték a hodosi véradókat, valamit
a jubilánsokat is.
A tavalyi évben tízszeres véradásáért
Prof. MUDr. Ján Jánsky bronz emlékérmet kaptak: Androvics Richárd, Hodosy
Károly, Lábadi Ádám, Pencinger István,
Mezei Mária, Sáha Roland, Szíjártó Nikolas és Takács Krisztián. 2014-ben gyémánt plakettet két hodosi véradó
vehetett át, mégpedig Škarda Jozef és
Bódis Rozália. Az előbbi esetében ez 80,
az utóbbinál pedig 60 véradást jelent.

Múlt havi számunkban a 9. oldalon közölt a Már nekik is
Hodos az otthonuk című írásunkban két hibát követtünk el.

JUDr. Tóth Lajos neve helyett Szabó-t írtunk.
Ábrahám Karina pedig nem óvodaigazgató
Nagyabonyban, de óvónő.
Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk.

Ön k or m á n y z at
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Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2015. 04. 09-én megtartott
5. ülésének programja

Program 5. zasadnutia OcZ, konaného dňa
09. 04. 2015

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetésének jóváhagyása
6. DAC Legends (DSz) kérelme
7. Az 511-es számú községi bérház lakóinak kérelme forgalomlassító elhelyezésére
8. Kováčová Silvia, Hodos 510 kérelme egészségileg súlyosan
károsodott személy számára kijelölt parkolóhely létesítésére
9. JUDr. Hodosy Szabolcs kérelme telekcserére
10. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
11. Polgármester beszámolója
12. Egyéb aktuális ügyek – vita
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Odsúhlasenie faktúr
6. Žiadosť DAC Legends, DS o vydanie súhlasu na využívanie futbalového ihriska a šatne vo Vydranoch na športové
účely
7. Žiadosť obyvateľov NBD č. 511 o umiestnenie spomaľovacieho prahu
8. Žiadosť Silvii Kováčovej (Vydrany č. 510) o zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta
9. Žiadosť JUDr. Szabolcsa Hodosyho (DS) o zámenu pozemku
10. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

Szeretettel meghívunk minden kedves anyukát,

Srdečne pozývame všetky naše milé mamičky,

apukát, nagyszülőt, gyereket és érdeklődőt
május 7-én 17.00 órától kezdődő

Anyák napi
ünnepségünkre
Helyszín: Kultúrházunk nagyterme.
Mindenkit szeretettel vár a szervezőség!

otcov, starých rodičov, deti a záujemcov na
oslavu

Dňa matiek,
ktorá sa uskutoční dňa 7. mája o 17:00 hod.
v miestnom kultúrnom dome.

Organizátori podujatia

Vás všetkých srdečne pozývajú!

ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY
2015. március
HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Szabó Štefan (Hodos/Vydrany) és Bajnóczyová Brnáková Ágnes (Hodos/Vydrany)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ÚJSZÜLÖTTEK • NARODILI SA:
• Badala Alexandra
• Csibreiová Hanna
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

Interjú - Grafológia

Április

Hodosi maradtam XXIII.
Bíró, született Szabó Ildikó 1992-ben
Alistálra költözött férjével. Két gyermek, egy 19 és egy 23 éves fiú édesanyja. Azóta is, 23 éve ott él a
családjával.

Bíró Ildikó
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Milyen gyakran látogatsz vissza a szülőfaludba, Hodosba?
• Hetente két-három alkalommal hazamegyünk, nehezen szakadtam el az elején is. Sokáig nem is éreztem otthon
magam a saját házunkban sem. Pedig
magunk építettük, de mégsem a megszokott hodosi ház volt az.

Rendezvényekre jártok-e, amelyek a
faluban kerülnek megrendezésre?
• Ritkán már, de régebben még a Mikulás-ünnepségekre is eljártunk, de már
a gyerekek is felnőttek. Rokonokhoz
gyakran megyünk, de a rendezvényekre
már nem. Lakomán is talán csak kétszer
voltunk, mert otthon is sok a munka,
meg hát a kirándulási időszak is akkorra
esik.

Amióta elköltöztetek, mennyit fejlődött a község? Miben látod leginkább
a változást?
• Nagyon sokat fejlődött a község az
utóbbi években, nagyon szembetűnő a
változás, hiszen szinte kinőttek a házak
a földből. Sok új ember van, úgyhogy
bővül a falu a lakosság szempontjából
is. A szervezetek is újraéledtek, úgy
mint a tűzoltószervezet. Biztosan sok jó
változás zajlik a faluban.

A rovat címe hodosi maradtam. Egyetért ezzel?
• Azok gyökerek mindig ott lesznek. Én
még mindig haza megyek Hodosba,
csak már picit más, mert hát hiányoznak emberek. Nem érzem jobban otthon magam Alistálon sem, mert ha
dolgozik az ember, nagyon kevés ideje
van a környezetére. Ha megkérdezik,
honnan vagyok, azt felelem, Alistálon
lakom… de Hodosból származom.

A grafológiáról mindenkinek
Mit rejt az aláírás? II.
keríti hatalmába, lezárt és
megközelíthetetlen világban
érzi magát.
Giuseppe Verdi:
Rácz Szabina rovata

Olvashatatlan aláírás kedvezőtlen megítélés alá esik.
Az írója fél a felelősségtől, valami elől rejtőzködik, nem
őszinte, többet akar mutatni,
mint amennyit ér.
Elisabeth Taylor:

Ha megfigyeljük Verdi aláírását, egy paráfot látunk
(a nevet kiegészítő egyenes,
vagy ívelt vonal). Az aláírót
bezártság és bizalmatlanság

Az aláírás alatti díszítések, vonalak érvényesülési vágyat,
önérzetet, hatalmi vágyat jelentenek.
Napoleon aláírása:

Míg az aláírás feletti díszítések, vonalak inkább a védekezés, eltakarás, az elkendőzés

mozdulatának a bizonyítéka.
Aki pontot tesz a neve után,
az arra utal, hogy ő egy határozott, karakán, következetes
és egyenes ember, akinek jelmondata ez is lehet: „Quod
dixi dixi” (Amit mondtam,
megmondtam.) Ilyen aláírása
van C. G. JUNG pszichiáternek:

Az aláírás térbeli elhelyezkedését is fontos megfigyelni.
Az ideális helye a lap jobb oldalán van.
Ha a szövegtömb jobb oldalán helyezkedik el: ez normál aktivitásra, optimizmusra, a hagyományok betartására utal. Gátlások, lelki zavarok, a külvilágtól való

elzárkózás esetében gyakran
középre kerül az aláírás.
A bal oldali elhelyezkedés
mindenképpen problémát jelent. Súlyos depresszióra,
esetleg arra gondolhatunk,
hogy az illető az öngyilkosság
gondolatával foglalkozik.
Az aláírásnál érvényesül az
a megítélés is, hogy ha felfelé
haladó: aktivitást, bizakodást,
ha lefelé haladó: passzivitás,
pesszimizmust árul el.
Nem is gondolnánk,
mennyi információt rejt kézírásunk, és hány ember látja
aláírásunkat, és hogy milyen
kínos helyzetbe kerülhetnénk, ha mindenki úgy
tudna olvasni a sorok között,
mint a grafológus....
Forrásmunka:
Mgr. Horňák Ottília Grafológiaelmélet

Küldjön hírt vagy fényképet, akár régi fotót a község életéből:
u js a g . h o do s@ gm ail .c om
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Túrákat szerveznének, de szinte nincs kinek
Utoljára tavaly foglalkoztunk a
Hodus Túraklubbal, most megnéztük,
mi történt azóta és milyen tervekkel
állnak a jó idő, a nyár elé. Nagy Irma,
a klub elnöke avatott be a részletekbe.
Jelenleg a tagok száma a túraklubban
közel tizenöt fő, ebből mindössze nyolcan aktívak, ami elég csekély szám. Január elején mindjárt megszervezték az
Új Évi túrát, amin öten vettek részt és az
első kanálisig tették meg az utat. A rövid
távnak köszönhetően gyerekek is velük
tarthattak. „Vannak azért új tagjaink is,
mert például Bokros Marika, aki tavaly

költözött a faluba, elkísér bennünket a
túrákra, ha ideje engedi és most jelentkeztek még olyanok, akik nemrégiben
költöztek a községbe, de így is nagyon
kevesen vagyunk, mert szerveznénk mi
a túrákat, de alig van rájuk igény és érdeklődés” – meséli Irma.
Magyarországi kiruccanások
Legutóbb húsvét szombatján a magyarországi Ravazdon túráztak, ahova Irma
munkatársai is elkísérték őket, így közel
15-en voltak. Három autó vitte el őket,
akiknek hatalmas köszönet jár ezért az
önfeláldozásért, hogy idejüket nem saj-

nálva elfuvarozták Ravazdra a csapatot.
„Azt azért itt meg kell említenem, hogy
nem csak felnőttek, de Póda Petiék hat
éves kisfia is gond nélkül legyalogolta velünk a 20 kilométert. Ebből is látszik,
hogy a legfiatalabbak is bírják a gyaloglást és nem kell sokat és nehéz terepen
sétálni, hogy az ember friss levegőn és
szép tájon járjon” – ecseteli a klubelnök.
Múlt hétvégén a Duna menti gyalogtúrán vett részt a csapat néhány tagja,
majd május 9-én csónaktúrára készülnek. Ide várják az érdeklődők jelentkezését, akik a klub tagjainál kaphatnak
bővebb információt az akcióról.
Barátságtúra biciklivel

A ravazdi túrán a csapat

Júliusban a Barátság túra második évadját szervezik, ahol most nem gyalogolnának, inkább a biciklizést választják.
De nem kisebb távon, mint a Balaton
körül, ami azért komolyabb szervezést
igényel, mint egy környékbeli gyalogtúra. Hamarosan összeülnek majd a társszervezőkkel, a szlovéniai hodosiakkal és
a részleteket később tisztázzák. Aki szeretne a II. Barátság túrán részt venni,
már lassan előveheti a kerékpárját és
annak rendberakása után megkezdheti a
felkészülést. Ugyanis a táv nem kevesebb, mint 200 kilométer, arra pedig komolyan készülni kell.
A csapat archívumából

A s z t a l i t e n i s z - b a j n o k s á g vé g e r e d m é n ye i

Az 5. liga eredményei, 2014/2015

A 2. liga eredményei, 2014/2015

Az országos bajnokok (balról jobbra): Kmeť Jozef, klubelnök, Lelkes Zoltán,
Gajdoschík Adrián, Kiss Dávid, Musó Péter és Grežo Martin

Klempa Katalin felvétele

Április
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Szárnyal a hodosi kutyaiskola
Amikor néhány hónappal
ezelőtt az első írás megjelent az újságban arról, hogy
kutyaiskola működik Hodosban, közel 20-an jártak
ki a helyi futballpályára.
Akkor két órás edzésről
szólt a történet, azóta azonban sok minden változott.
Azóta legalább 30 új érdeklődő érkezett, már ami a
négylábúak számát illeti, akiket a kétlábúak hoztak magukkal, mert megtudták,
hogy működik ez a kutyasuli.
Sokan az interneten bukkantak rá, míg mások az újságból
tudták meg. De akadnak
olyanok is, akiknek egy ismerős mesélt róla. „Mostanra

Kicsi a bors, de ő is harap

már 35 állandó kutyánk van
a csoportban, de vannak,
akik ritkábban járnak. Nem
csak a községből és nem csak
a járásból, de a járáson kívülről, például Galántáról is érkeznek érdeklődők. Amire
igazán büszke vagyok, hogy
2-3 hodosi lány versenyszinten edz és a csapatban 5-6
olyan kutya is van, akik hamarosan versenyezhetnek” –
meséli Görcs László a Hodosi
Kutyaiskola vezetője. A klub
neve és székhelye is változott,
hiszen tavaly év végén még
nem a községben volt bejegyezve a szervezet, mostanra
azonban már hivatalosan is
hodosi a kutyaiskola.
Mint eddig is, minden hét-

Szlalomozni is megtanulnak

végén kétszer, szombaton és
vasárnap van „tanítás”, ami
azonban mostanra jócskán
kibővült. „Reggel nyolckor
alapfokú neveléssel kezdünk,
ahol megtanulják a kutyák,
hogyan kell sétálni, más kutyákkal viselkedni és szót fogadni a parancsszavakra.
Kilenc és fél tíz felé már a haraptatást, a parancsszóra való
támadást gyakorolják nagy
kutyákkal, majd 10 és 11 óra
között a kezdőknek tartok
agility edzést, 11-től délig
pedig már a haladóknak, a
versenyszintű kutyáknak” –
ecseteli a programot Laci.
Május 2-3-án nagyszabású
versenyre készül a klub, hiszen László a Szlovák Agilityszövetség elnöke, valamint a

A kutyaiskola archívumából

szlovák juniorcsapat vezetőedzője, ezért az Agility Junior
Európa Bajnokság selejtezőjének a község ad otthont.
„Összesen 39 versenyző jelentkezett be a versenybe,
amelyből a legjobb 21 gyerek
és kutya kijut az Európa Bajnokságra
Csehországba.
A Hodosi Kutyaiskolából
egyelőre ketten indulnak, de
hiszem, hogy a jövő évben
már többen versenyeznek
majd a klubból” – magyarázza a klubelnök.
Ezzel azonban még nincs
vége, ugyanis szeptemberben egy még nagyobb versenyre készül majd a klub,
de erről talán majd később
közöljük a részleteket.

Sport
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Új erő a hod
osi
hodosi
fociban II.

Ismét új játékossal bővül a helyi futballcsapat, megérkezett az ötödik
ukrán játékos is, aki március végén
látta meg először a hodosi focipályát.
Azóta már volt ideje néhány tapasztalatot begyűjteni a községről és a
csapatról is.
Dmitriy Bilyk (1994) – Vinnicjából, Ukrajnából érkezett. Itt játszott
a profi klubnál, a FC Vinnytsia-nál,
a harmadik ligában, ahol később a
csapat pénzügyi okok miatt szétesett.
A hodosi csapat tetszik neki és örül,
hogy többen is vannak szülőhazájából, így nem annyira idegen számára
a környezet. Van kivel beszélgetnie,
bár, mivel már egy hónapja érkezett,
néhány szót elkapott az itteni csapattársaitól is, amiket megért. A szlovák
és az ukrán nyelvek amúgy is eléggé
hasonlóak, tehát nem olyan érthetetlen számára, amit a fiúk beszélnek.
Egyébként is, úgy gondolja, a labdarúgásban a nyelv, a foci nyelve, szinte
nemzetközi. Egyelőre Hodosban szeretne játszani, majd ha úgy alakul,
akkor egy felsőbb ligában is kipróbálná magát, de most ezt a csapatot
szeretné sikerre vinni.
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A focibajnokság állása

Jó látni, mikor a fiatalok szabadidejükben nem a számítógép előtt ülnek

Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, a 23. forduló eredményei:
1. Csallóközkürt
2. Alsószeli
3. Pusztafödémes
4. Illésháza
5. Lég
6. Jányok
7. DAC C/Vásárút
8. Nyárasd
9. Vága
10. Šoporňa
11. Jóka
12. Hodos
13. Nagyfödémes
14. Nagymagyar
15. Nádszeg
16. Dióspatony

23
23
22
23
23
23
22
23
23
23
23
23
22
22
23
23

15
15
13
12
12
11
10
9
8
7
7
6
7
5
4
3

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

3
5
2
7
7
9
9
9
10
9
10
9
11
13
15
16

49 : 18
54 : 26
45 : 16
41 : 28
24 : 19
42 : 38
35 : 33
42 : 41
38 : 42
35 : 46
36 : 41
31 : 33
25 : 32
27 : 51
20 : 40
12 : 52

50
48
46
40
40
36
33
32
29
28
27
26
25
19
16
13
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