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Új korszAk Hodos éleTében

Balódi László Hodos polgármestere, Sebő László, a Nyugat-Szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi kirendeltségének igazgatója
és Gányovics Julianna Nagyabony polgármestere

T

isztelt hodosiak! Az elmúlt két
évben többször is írtunk a csatornahálózat építésének folyamatáról, ezért most engedjék meg,
hogy röviden és büszkén összefoglalhassam a munkát, hogy végre eljutottunk a végére – befejezTük.

2011 márciusában vettem részt az első
tárgyaláson a Nyugat-szlovákiai Vízművekvezetésével, amivel elindultak az adminisztratív munkálatok, a tervdokumentáció elkészítése, a versenytárgyalások… nagyon hosszú és felejthetetlen
időszak volt.
2019 decemberében kezdtünk igazán
hinni a közös álmunkban, hiszen ekkor
írtuk alá a kivitelezési szerződést a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumával.
2022 márciusában a hálózat 48 órás
próbaüzemeltetésével megláttuk a cso-

dát, az álom valóra válik – Hodosnak
működőképes csatornahálózata van.
Hogy miért beszélünk községünk életének legnagyobb beruházásáról, építkezéséről? Minimálisan azért, mert 24,9
kilométer (Hodos és Nagyabony) vezeték
lefektetésével, 248 utcai beton akna
(Nagyabonyban 164) elhelyezésével, 7
darab átemelőállomás (Nagyabonyban
szintén 7) kiépítésével 5 268 603 euróból
(110 085 euró önrész) épült meg községünk csatornahálózata (Az egész építmény több mint 10 millió euróba került).
Persze az elmúlt időszak nem volt egyszerű emberileg sem, hiszen a többség
kitartó buzdítása és megértése mellett
mindig akadtak kárörvendő, megmondóemberek, akiknek célpont volt a munkálatok kritizálása a maguk kis internetes
világában (Facebook). És bizony akadtak
olyanok is, akik a végsőkig megtettek

mindent zért, hogy Hodosban a hodosiaknak ne legyen komfortosabb az élete,
ne készüljön el a csatornahálózat.
Igen, van olyan család is Hodosban,
amely nem írta alá a közös jót támogató szolgalmi jogot… de tőlük már
megszoktuk a romboló, rosszakaró szándékot és a közösség ezt majd idővel bizonyára visszaadja nekik.
Sokan azt mondták: megpróbáljuk,
mi azt mondtuk: megcsináljuk. És megcsináltuk. A kérvények kitöltésében és a
rácsatlakozás módjáról értesíteni fogjuk
önöket, ezekhez pedog maximálisan segítséget nyújt majd a községi hivatal.
Tisztelt hodosiak, hálásan köszönöm a türelmüket, hogy kibírták az
építkezés megpróbáltatásait, köszönöm a segítségüket, hogy közösen
szebbé és élhetőbbé tesszük Hodost.
Balódi László
polgármester

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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szTrájkkészülTségeT HIrdeT
A szloVákIAI Városok és fAlVAk TársulásA
Május végén sztrájkkészültséget hirdetett a szlovákiai Városok és falvak
Társulása (zMos).
A ZMOS felszólította az önkormányzatokat, hogy tegyék meg ezt a lépést, ezzel
reagáljanak a pénzügyminisztérium javaslataira, de arra is, ahogyan az állam
hosszú ideje viszonyul az önkormányzatokhoz. A társulás június végén elemzi a
helyzetet. Ha nem lesz változás, sztrájkba
lépnek – közölték a ZMOS képviselői.
A megyei önkormányzatokat tömörítő
SK8 támogatja a ZMOS kezdeményezését.
A szövetség felhívja a figyelmet arra,
hogy a szabályok megváltoztatása miatt
már jövőre bekövetkezhet az „összeomlás”.
A ZMOS-t leginkább az adóbónusz és
az ezzel kapcsolatos, két év alatt 618
millió euróra rúgó kiadások aggasztják,
de tájékoztatása szerint gondot jelent az
energiaválság, a közbeszerzésben jelentkező problémák, valamint az építőipari
munkák és anyagok árának emelkedése
is. Kritizálja továbbá azt a módot, ahogyan az állam viszonyul az önkormányzatokhoz, ugyanis kihagyja őket a jogalkotási folyamatokból, és „bankautomatának” használja őket.
A megyei önkormányzatokat tömörítő
SK8 támogatja a ZMOS-t. „Az nem
egyeztetés, hogy a törvényalkotási folyamat végén találkozik velünk az előterjesztő és semmi hajlandóságot nem
mutat a javaslat visszavonására” – jelentette ki jozef Viskupič, nagyszombat
megye és az sk8 elnöke.

Csallóközi polgármesterek egy pozsonyi tüntetésen februárban

„Húzódik egy folyamat, egyre nagyobb
teher nehezedik az önkormányzatokra
és a kommunikáció sem megfelelő. Folyamatosan azt halljuk a pénzügyminiszter
úrtól, hogy az önkormányzatok nem jól
gazdálkodnak és esetleg a lakosoktól
vennének el pénz. Egyre több pénzt
próbál elvonni, amikor már így is nehéz
a működés számunkra. […] Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, mert sajnálatos
módon ő úgy kommunikálja Igor Matovič pénzügyminiszter úr a helyzetet,
hogy nem gondoskodunk a családokról,
vagy egyéni érdekekre használjuk ezt a
pénzt, pedig leginkább az önkormányzatok azok, akik gondoskodnak az óvodákról, iskolákról, játszótérről, tömegközlekedésről, idősek otthonáról, tehát
nagyon is olyan dolgokról, ami a lakosokat leginkább érinti” – mondta el a
Pátria Rádió Reggeli című műsorában

Archív felvétel

keszegh béla, komárom polgármestere, a zMos alelnöke.
Az SaS képviselői sajtótájékoztatójukon
pontosították az inflációellenes csomag
önkormányzati költségvetésre gyakorolt
lehetséges hatását. „Egész biztosan redukálnunk kellene a szolgáltatásokat,
beleértve a szociális területet is, valamint
emelnünk kellene bizonyos díjakat, például a középiskolai kollégiumokban” –
figyelmeztetett juraj droba, a Pozsony
Megyei Önkormányzat elnöke.
Marek Hattas, nyitra polgármestere
hozzátette, hogy a bevételek csökkenése
gyakorlatilag leállítja a sportra és a kultúrára fordított kiadásokat, valamint a
beruházási terveket és veszélyezteti az
uniós projektek megvalósulását. „Az önkormányzatoknak nem lesz pénzük a
társfinanszírozásra” – emelte ki.
(tasr, para, patria)

FELMÉRÉS: StAbILAN tARtjA A VEZEtő POZícIót A HLAS-SD,
FEj FEj MELLEtt A SZöVEtSÉg ÉS A MAgyAR FóRuM
Ha júniusban tartanák a parlamenti
választásokat, azt a Peter Pellegrini vezette Hlas-SD nyerné 20,2 százalékkal
– derült ki az AKO ügynökség legfrissebb felméréséből.
A második a Smer-SD lenne 14,8
százalékkal, a harmadikok pedig továbbra is Sulíkék 14,3 százalékkal.

A felmérés szerint a Progresívne Slovensko a negyedik helyre elegedenő
9,9 százalékot szerezne, az OĽaNOnak pedig csak az ötödik helyre lenne
elég a 8,5 százalék.
A sorban a KDH (7,3 százalék), a
Sme rodina (5,7 százalék) és a Republika (5,2 százalék) következik.

A parlamenti küszöb alá csúszna az
AKO szerint az SNS (4,2 százalék) és
a Za ľudí (2,2 százalék) is. Fej fej mellett a Szövetség és a Magyar Fórum
1,9-1,9 százalékos támogatottsággal.
parameter.sk

Hodos, a mi falunk

június
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neMzeTkÖzI kAPcsolATAInk
romániába utazott községünk küldöttsége június elején, ahol testvértelepülési találkozóra került sor. A székelyhodoson megrendezett összejövetelen a romániai székelyhodos, a szlovéniai Őrihodos, illetve a szlovákiai
nemeshodos mintegy 100 polgárát
látták vendégül.

A határon átnyúló projekt keretében
megvalósult találkozó julia Kristeva filozófus, író e search for Europe c. könyvében megfogalmazott gondolataiból kiindulva keresett – műhelymunkák,
kerekasztal megbeszélések keretében –
választ olyan kérdésekre, mint: Van-e
„európai ember”, európai kultúra, európai életérzés és európai öntudat? Ezért
számos kerekasztal-megbeszélésre került
sor, ám mindezek mellett a vendégek
megtekinthették a környék látványosságait és esténként kultúrműsorokon ismerhették meg egymás kultúráját.
A műsorban fellépett községünk Megmaradásunkért Kultúrcsoportja, illetve
a Nemeshodosi citerazeneker is. Ezen
kívül tanulmányutakon vettek részt a

vendégek a Nyárádmente és a Küküllőmente tájain, melyeknek célja az erdélyi
kulturális sokszínűség jegyében létrejött
kultúrkincsek bemutatása és megosztása.
A rendezvény célja továbbá a baráti
szálak szorosabbra fűzése, Erdély és térségünk kulturális, természeti és gasztronómiai értékeinek bemutatása, a településeink közötti hálózatos együttműködés szorgalmazása, esetleges közös
projektek megvalósítási lehetőségének
megtárgyalása volt.
(A projekt a HodosVenerque Baráti Társaság és Hodos Község Polgármesteri Hivatala közös szervezésében zajlott és az
Európai Unió Európa a Polgárokért programja támogatását élvezte.)

A találkozón résztvevő polgármesterek (balról jobbra): Lugosi Arnold (Szalafő),
Balódi László (Nemeshodos), Barabás Ottó
(Székelyhodos), Orbán Dénes (Őrihodos),
Kendi Dezső (Jákóhodos) és Bojtos Béla
(Bácsfeketics)

Naše medzinárodné kontakty

začiatkom júna odcestovala delegácia našej obce do rumunska, kde
sa zúčastnila stretnutia bratských,
spriatelených obcí. stretnutia v rumunskej Hodoši sa zúčastnili miestni
občania dediny Hodoša, ďalej občania dediny občina Hodoš zo slovinska, ako aj naši Vydrančania, dokopy okolo 100 hostí.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce a v duchu myšlienok julia Kristeva, zhrnutých v knihe e search for Europe, v
ktorej hľadal odpovede na otázky typu:

Či existuje „Európan”, európska kultúra, európsky pocit bytia a európske
sebauvedomenie? uskutočnilo sa
množstvo rozhovorov za okrúhlym stolom a popri tom si hostia mali možnosť
pozrieť aj pamätihodnosti okolia a po
večeroch sa oboznámiť s kultúrou jednotlivých regiónov.
V programe sa predstavila aj naša
Kultúrna skupina A Megmaradásunkért, ako aj Vydranská citarová hudobná skupina. Hostia sa zúčastnili aj
študijných ciest v okolí obcí tarnava
(Küküllő) a Eremitu (Nyárádmete),
ktorých celom bolo ukázať rôznorodosť

a bohatosť sedmohradského kultúrneho dedičstva.
Ďalším cieľom podujatia bolo upevnenie priateľských kontaktov, prezentácia
kultúrnych, prírodných a gastronomických zaujímavostí Sedmohradska
a nášho regiónu ako aj dohodnutie
možnej spolupráce a eventuálna realizácia spoločných projektov.
(Projekt sa uskutočnil v spoločnej réžii
Vydranského spolku priateľov Venerque,
a miestneho obecného úradu za pomoci
programu Európa pre občanov, pod záštitou Európskej únie.)
(–)

Véget ért a tanév, elballagtak az óvodások
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Május 31.
duna Menti Tavasz, bábjátékok: Lúdas Matyi, A Pál utcai fiúk. Köszönet
Kálmán gergelynek, aki ingyen vitt el bennünket Dunaszerdahelyre busszal.

jÚnIus 1.
gyermeknap, az iskolásokkal közös programok a focipályán. Köszönet
a szervezésért az alapiskolák pedagógusainak, balódi László polgármesternek, a helyi önkéntes tűzoltóknak, a Mona konyhának, a község alkalmazottainak, illetve Rácz Péternek, aki gyermeknap alkalmából
meghívta az ovisokat egy fagyira.

jÚnIus 4.

jÚnIus 13.

álmaim gyermeknapja rajzpályázat – kiállításmegnyitó és díjátadó ünnepség a dunaszerdahelyi csaplár benedek VMKban. A beküldött alkotások: Rácz
bíborka – cukorkafalu, csiba
Réka – cicasimogató. Mindkét
kislány rajza kiállításra került,
csiba Réka az óvodás korosztályban 1. helyezést ért el.

Óvodai kirándulás a győri
Xantus jános Állatkertben. Kálmán gergelynek
köszönjük, hogy
szponzorálta az útiköltséget. A gyerekeknek legjobban a majmok és a pingvinek
tetszettek, ebédet az állatkertben lévő FalatoZOO étteremben ettünk, utána fagyiztunk és délután fél négyre érkeztünk haza.

jÚnIus 24.
Tanévzáró és ballagási ünnepség zajlott az óvodában. Ebben az évben 11 óvodás
ballagott el, közülük négyen a hodosi magyar iskolában, hárman a hodosi szlovák
iskolában kezdik szeptemberben a tanévet. Ketten-ketten Dunaszerdahelyre mennek magyar és szlovák iskolába.

június
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rAdosTný
deň deTí
deň detí, 1. júna, bol tento rok
skutočným zážitkom pre všetky
Vydranské deti. na aktivity, ktoré
prebiehali od rána do popoludnia
boli pozvaní všetcia: škôlkari aj
školáci.

fergeteges gyereknapot szerveztek Hodosban a gyerekeknek a községi futballpályán június elsején. A reggeltől
kora délutánig tartó akcióra az óvodások és az iskolások is mind meghívást
kaptak.
Hosszú idő után végre sikerült megrendezni az akciót, ugyanis az elmúlt évek
korlátozásai mindig keresztülhúzták a
terveket. gyönyörű, napsütéses időt sikerült kifogniuk a gyerekeknek, akiknek
a nap folyamán számos vidám programban volt részük. Kezdetnek, érkezés
után azonnal egy kis reggeli tornával
kezdték a napot, majd átadták magukat
a szórakozásnak. Ahhoz pedig, hogy a
gyereknap vidám legyen, nagyon sokan
hozzájárultak, mint például Sill jozef,
aki a körhintát és az ugrálóvárat biztosította egész napra; győri babi, aki végig
segítségükre volt a tanító néniknek mindenben; Kázmér Zoltán és csapata, akik
az asztalokat és a padokat biztosították;
Posztós Mónika, aki hotdoggal és palacsintával lepte meg a játékban megfáradt
gyerekeket; Kálmán gergely, aki térítésmentesen szállította a helyszínre az
iskolásokat; a községi hivatal alkalmazottai, akiktől minden gyerek vattacukrot
kapott, illetve balódi László polgármester,
aki édességgel kedveskedett a gyerekek-

nek. Külön köszönik a pedagógusok
községünk önkéntes tűzoltóinak, élükön
Szabó Ferenc tűzoltóelnökkel, hogy tartalmas és élvezetes programokat biztosítottak a résztvevőknek. Napközben
Sáha györgy érkezett lovaskocsival, s
míg a gyerekek egy része a tűzoltók
kvadjára várt, hogy kipróbálja, addig a
többiek a kocsin utaztak.
természetesen a gyerekek délutánra
kellőképpen kifáradtak a rengeteg élményben, amit elsősorban Domsitz Erika
tanító néninek köszönhetnek, aki megszervezte számukra a gyereknapot, illetve
a többi tanító néninek és az iskola személyzetének, akik egész nap árgus szemekkel vigyázták minden mozdulatukat
és mindent megtettek azért, hogy örömteli napot biztosítsanak számukra.

Minulé roky neboli veľmi prajné,
ale tento rok sa konečne podarilo
zorganizovať podujatie. Deťom
bolo navyše dopriate krásne slnečné
počasie, okrem toho, že sa mohli
tešiť na zaujímavé programy. Začali
hneď po príchode ranným telocvikom a potom sa začalo veselenie.
A k tomu, aby bol tento deň pre
deti naozaj veselý, prispeli mnohí.
Napríklad jozef Sill, ktorý zabepečil
pre deti na celý deň nafukovací
hrad a kolotoč, babi győri, ktorá
neúnavne pomáhala pani učiteľkám
vo všetkom, Zoltán Kázmér a jeho
tím, ktorí zabepečili stoly a lavice,
Monika Posztós, ktorá potešila
deti hotdogom a palacinkami, gergely Kálmán, ktorý prepravil školákov bezodplatne na miesto diania,
obecný úrad, ktorý dal každému
dieťaťu cukrovú vatu a starosta
Ladislav balódi, ktorý venoval deťom sladkosti.
Pedagógovia zvlášť ďakujú dobrovoľným hasičom na čele s predsedom Ferenc Szabóm, za príparu
hodnotného a zaujímavého programu. Počas dňa prišiel na konskom
povoze györgy Sáha, a kým niektoré
deti čakali na vyskúšanie kvadu hasičov, ostatné sa prevážali na voze.
Deti sa do popoludnia patrične
unavili, začo mohli ďakovať pani
učiteľke Erike Domsitzovej, ktorá
pre nich deň detí zorganzovala, ako
aj všetkým ďalším pani učiteľkám
a celému osadenstvu školy, ktorí
na nich počas celého dňa dohliadali
a urobili všetko pre to, aby im tento
deň spravili čo najzábavnejším.
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állATnézŐben Az Iskolások
ŽIAcI sA bolI PozrIeť nA zVIerATká

június 14-én a magyar és a szlovák iskola diákjai közösen indultak az év végi kirándulásra a Pozsonyi Állatkertbe. Az utazást
Kálmán gergely önkormányzati képviselő térítésmentesen biztosította a gyerekek számára. Reggeltől délutánig töltötték a
napot az állatkertben, ahol ebédre hotdogot, üdítőt és édességet
kaptak, amit a papírgyűjtésből befolyt pénzből vásároltak
számukra a tanító nénik. „Nagyon sok állatot láttunk, nagyot
sétáltunk, élvezték a gyerekek a kirándulást és szerencsére ideális
időt fogtunk ki. Sok iskolás pedig most először járt az állatkertben, számukra tényleg hatalmas élményt jelentett ez az utazás”
– mondta Suska Szilvia igazgatónő.

Dňa 14-ho júna sa vybrali spoločne žiaci maďarskej a slovenskej
základnej školy na koncoročný výlet do Zoologickej záhrady v
bratislave. cestu deťom bezodplatne zabezpečil poslanec samosprávy gergely Kálmán. Deň strávili od rána do popoludnia v
zoologickej záhrade, kde na obed dostali hotdog, nápoj a sladkosti, čo im kúpili pani učiteľky z príjmu za zber papiera. „Videli sme veľa zvierat, mali sme zároveň dobrú prechádzku,
deťom sa výlet veľmi páčil a našťastie sme mali aj ideálne počasie. Pre mnohých žiakov, ktorí boli po prvý krát v zoologickej
záhrade, bol tento výlet skutočný zážitok” – povedala riaditeľka
Szilvia Suska.

éleTMenTés
TesTkÖzelben

gyereknAPI

A szlovák Vöröskereszt Hodosi Alapszervezetének tagjai klempa katalin elnöknő vezetésével június 23-án elsősegélynyújtásról tartottak
előadást a helyi alapiskolában. A gyerekeknek először elméletben
magyarázták el, mit kell tenni baj esetén, majd be is mutatták az arra
a célra hozott gumibabán is. A tanulók számos hasznos ismerettel
gazdagodtak.

A szomszédos Nagyabony alapiskolája gyereknap alkalmából rajzversenyt hirdetett,
amin két diákunk is részt vett a magyar iskolából. Egri Nóra (1. évf.) és Kudri Natália (2. évf.) ajándékcsomagot kaptak
munkájukért.

rAjzVerseny
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zajlott a munka a helyi lelkészlakban
és a templom körül az elmúlt hetekben. Virág szilvia tiszteletes asszony
már beköltözhetett új otthonába, hála
ezért a sok dolgos és segítőkész embernek.

„A patakból majd
ihatsz, a hollóknak
pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.”
(1Kir. 17, 4)

Festettek, szereltek, cipekedtek, költöztettek és a környezetet is szebbé tették jó
néhányan a hodosiak közül. Kezük munkája dicséretes és látványos is. A templomkertben új virágok illatoznak, a környezetet dolgos asszonykezek formálták.
„Idős koromban betegségeimet, fájdalmaimat félre téve örömmel tölt el az a
tudat, hogy részt tudtam venni a templomudvar szebbé tételében, és éveken át
tiszta szívből nevelgetett évelő virágaimat
adományozhattam Isten kegyelméből.
Nagyon hálás vagyok azoknak is, akik
felkaroltak és tiszta, őszinte szívből segítenek. gondolok itt Marikára, Ildikóra,
Zolira és még sok jólelkű emberre. Mint
református hívő ember mindig az egyenes, őszinte, segítőkész utat jártam. boldoggá tesz a tudat, hogy szép, rendezett,
tiszta környezetet teremtett a sok-sok
dolgos kéz, amelyek bármilyen formában
segítettek. Áldjon meg a jó Isten minden
hívő embert” – mondta özv. Fekete Mariska néni.
Az épület és annak környezetének szépítésében sokan részt vettek, igyekszünk
mindenkit felsorolni, reméljük, nem felejtünk ki senkit. Az első brigádon se-

Ez az ígéret Illés prófétának szólt,
aki Aháb király elől menekült. Az
országban szárazság volt, de az Úr
gondoskodott Illésről. Isten számára
nincs lehetetlen. bármilyen eszközöket
képes felhasználni arra, hogy a célját
elérje. Ha kell, akkor az állatvilágból
küld segítséget. Amíg Illés engedelmeskedik az Úr szavának, ott van,
ahol lennie kell, ahova az Úr küldte,
addig megtapasztalja, hogy időben
jön a segítség. Minden reggel és este
pontosan érkeznek a hollók, az aznapi
kenyér és hús szállítmánnyal. Az Úr
a hollók által gondoskodott Illésről
a Kerít-pataknál. A hollók eszközök
voltak Isten kezében. Az Úrnak ma
is vannak eszközei, akiket használ.
Az elmúlt két hónap a gyülekezet
életében szintén ennek a bizonyítéka.
Az Úrnak ma is vannak hollói, akik
által kirendeli azt, amire éppen szükség van. A parókia belső munkálatai
gyors ütemben tudtak haladni, hiszen
az Úr küldte azokat a „hollókat”,
akik idejüket és két kezüket rászánták
a szolgálatra. Mindeközben természetesen a számlák is jöttek naponként, hetente, kisebb-nagyobb kifizetési összegekkel. De amilyen mértékben szükség volt a költségek rendezésére, olyan mértékben és pontossággal az Úr küldte azokat a „hollókat”, akik adományaikkal hozzájárultak a munkálatokhoz. Nagy hála
van a szívemben az Úr iránt, aki
gondoskodott rólunk, és mindazok
felé is, akik bármilyen formában
hozzájárultak a parókia belső, és
annak környezetének a megújulásához. Minden „hollónak” köszönjük,
hogy az Úr kezében eszköz volt, és
akár közelről, akár távolról, adománnyal, munkával, imádsággal gondolt a gyülekezetre. Istené a dicsőség!

gédkeztek: Szabó Katalin, gálﬀy jutka,
Klempa Katalin, Vereknyei Valéria, özv.
Fekete Mariska, csiba Évike, Simon
Katalin (Nagyabony), László Edit,
csiba judit két kislányával, bahorecz
Erika, czucz Ildikó és Kázmér Mária.
A virágokat Szabó Katalin, Póda józsef,
Kázmér Zoltán, czucz Ildikó, balódi
László polgármester és özv. Fekete Mariska néni biztosították. A második
kertszépítésen részt vettek: gálﬀy jutka,
Vereknyei Valéria, özv. Fekete Mariska,
László Edit, czucz Ildikó és Kázmér
Mária. A lelkészlak felújítási munkálatai
utáni takarításra szintén összegyűltek az
asszonyok: gálﬀy jutka, Vereknyei Valéria, bahorecz Erika, Nagy julianna,
Kázmér Éva, Fehér gyöngyi, Izsmán
Márta, Mandák Márta, Szabó Katalin,
csiba judit két kislányával és Oriskó
Éva. Köszönjük nekik az önzetlen segítséget!

Virág Szilvia, tiszteletes asszony
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MunkálATok A TeMeTŐben
Az elmúlt hónapokban több alkalommal is írtunk arról, hogy egyre csak
szépül a temetőnk. A körülötte zajló
munkálatok folyamatosak, melyek ebben a hónapban is folytatódtak.
Nemrégiben a tavaly év végén felállított
urnafal mellé egy márványkönyv is kikerült, melyet szintén a nyékvárkonyi
csaplár Attila készített, s mely alkotás
még jobban emeli a hely meghittségét,
illetve közös emléket állít az ott pihenő
szeretteink hamvai számára.
Az elmúlt hónap folyamán a község
munkásai Kázmér Zoltán vezetésével a
kerítésen kívül tevékenykedtek, ahol
megtörtént a füvesítés, az oldalsó nagy
kapu cseréje és a továbbiakban a betonszegélyek elhelyezése zajlik. „gyönyörű
a mi kis temetőnk, nekem nagyon tet-

szik és egyre szebb lesz. Felkerült a felirat
is a bejárat mellé a kerítésre és folyamatosan dolgoznak a munkások. Sok ember jár erre, akár temetésre, vagy elhunyt
szerettei miatt, és úgy gondolom, bizto-

Práce
na cintoríne

V uplynulých mesiacoch sme viackrát písali o tom ako sa zveľaďuje náš cintorín.
Práce stale prebiehajú a pokračujú aj tento
mesiac.
K prednedávno postavenej urnovej stene pribudla aj mramorová kniha, ktorú tiež zhotovil Attila csaplár z Vrakúňa. toto dielo
eše viac zvýrazní dôstojnosť miesta a pocit
piety za našich zosnulých.
V uplynulom mesiaci prebiehali práce pod
vedením Zoltána Kázméra, pred plotom,
kde pracovníci obce zrealizovali zatrávnenie,
výmenu veľkej bočnej brány a prebieha aj
výmena betónových obrubníkov. “ tento náš
malý cintorín je veľmi pekný, mne sa veľmi
páči a je stále krajší a krajší. Pribudol aj nápis
na plote pri vchode a práce stále pokračujú.
Veľa ľudí prejde tadiaľto, či už na pohreb,
alebo kvôli spomienke na svojich blízkych,
a som si istá, že si všimnú aký pekný je náš
cintorín.” – hovorí bús Mariska néni.
Práce budú samozrejme pokračovať aj v
budúcnosti.

san megjegyzik, milyen szép is a mi kis
temetőnk” – mondta bús Mariska néni.
természetesen a munkálatok a továbbiakban is folytatódnak.

tELESNÉ A DušEVNÉ
ZDRAVIE
Začiatkom júna bolo opäť živo
v miestnej knižnici, kde bola
hlavným aktérom miestna dôchodcovská organzácia. Ako
prvá, odovzdala predsedníčka
základnej organizácie Vydranského červeného kríža Katalin
Klempa dar oranizácie, 400 balení vitamínu c predsedovi
miestnej organzácie dôchodcov
tiborovi gáspárovi. Ďakujeme
za ušľachtilé gesto. Vedenie
našej organizácie rozhodlo, že
dar rozdelí v priebehu mesiaca
medzi miestnymi dôchodcami.
Ďalšou milou udalosťou bolo, že naše pozvanie prijala Szilvia Virág, nová
farárka reformovanej cirkvi vo Vydranoch, na jedno príjemné popoludňajšie
posedenie. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť aj osobne, lebo v osobe pani farárky sme mali možnosť spoznať veľmi milého a priameho človeka. Sympatie
sú myslím vzájomné, a dúfame, že takto to bude aj do budúcna. toto sú tie
udalosti, keď si človek uvedomí, že vo svete sa dejú aj pekné a dobré veci.
Dve udalosti, a boli dôležité z dvoch pohľadov: Vitamíny pomôžu telu a
rozhovor zase duši.
HM

Nyugdíjasok
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TesTI és lelkI egészség
június elején ismét zajlott az élet a helyi könyvtárban, ahol a hodosi nyugdíjasszervezet volt a főszereplő.
Elsőként Klempa Katalin a Szlovák Vöröskereszt hodosi alapszervezetének elnöknője a szervezet ajándékát, a 400
doboz c-vitamint adta át a helyi nyugdíjasszervezete elnökének, gáspár tibornak. Köszönjük a nemes gesztust.
Szervezetünk vezetősége úgy határozott,
hogy a falu nyugdíjasai között osztja szét
a hónap folyamán.
A másik, egy szintén nagyon kedves
esemény, hogy elfogadta meghívásunkat
egy kellemes délutáni beszélgetésre
Virág Szilvia, a hodosi református gyülekezet új lelkésze. Nagyon örülünk,
hogy személyesen is találkozhattunk,
mert a tiszteletes asszony személyében
egy nagyon kedves és közvetlen embert

ismerhettünk meg. A szimpátia, úgy
érzem kölcsönös, és bízunk benne, hogy
ez a jövőben is így marad. Az ilyen történések azok, amiktől úgy érzi az ember,
hogy vannak még szép és jó dolgok is a
világban.

Olvasóvá lettek avatva

így ezzel a két esemény két fronton is
hasznos volt, a vitaminok szempontjából testi, a beszélgetés szempontjából
pedig lelki szinten.
HM

Záchrana

života v

priamom

prenose

június vége már nem a tanulásról szól az iskolások számára. Ilyenkor összesítik az
osztályzatokat a tanítók, megírják a bizonyítványokat és várják az ünnepélyes alkalmat, amikor átadhatják azokat. Addig
azonban számos izgalmas program várja a
diákokat.
így volt ez a helyi alapiskola diákjaival is, akik
június 27-én és 28-án ellátogattak a helyi
könyvtárba. Itt Horváth Magda könyvtáros
fogadta őket, aki bemutatta nekik a könyvtár
működését és közösen megnézték a könyveket. „Egy ember sikerességét nagyban megha-

tározza, mennyit olvas. A tanulás nem ér
véget az iskola befejezésével, tovább kell fejlődnünk és tanulnunk. A gyerekek fejlődése
szempontjából is elengedhetetlenül fontos az
olvasás” – hangsúlyozta Horváth Magda.
A könyvtár megismerése után a gyerekek
megtekintették cséfalvai Nikoletta papírszínházas előadását, majd olvasóvá avatták őket és
csak remélni tudjuk, hogy minél többen és
minél gyakrabban látogatják majd a helyi
könyvtár termeit, hogy megismerkedjenek
egy csodálatos világgal, amit a könyvek által
tárhatnak fel. A diákok mind a nyugdíjasszervezet ajándékával tértek haza.

Členovia základnej organizácie Červeného
kríža vo Vydranoch pod
vedením predsedníčky
katalin klempa mali
prednášku v miestnej
základnej škole o tom,
ako správne podať prvú
pomoc. deťom vysvetlili základy prvej pomoci najprv teoreticky
a potom predviedli aj
prakticky, na gumenej
figuríne. deťom poskytli množstvo užitočných informácií.
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HAMArosAn ITT A lAkoMA
A tavalyi, még kicsit félős, enyhén
rettegős időszak után, amikor a koronavírus még javában befolyásolta
életünket, idén talán már kicsit
szabadabban élvezhetjük a nemeshodosi nagy lakoma program- és gasztronómiai kínálatát. Augusztus 12-én
és 13-án szeretettel várunk minden
érdeklődőt a helyi sportpályára.
A Lakoma előestéjén, augusztus 12-én
pénteken Kovács Ákos, a Szaval a jó
öreg csallóközi kreatív írójának önálló
Stand up műsorával kezdődik a program, majd szabadtéri színház várja az
érdeklődőket, ahol megtekinthetik a
Meseautó című két felvonásos zenés vígjátékot örökzöld slágerekkel a komáromi Magyarock Dalszínház előadásában. A színházi élmény után este 10
órától pedig Nyári Kálmán elő koncertjén szórakozhatnak a bulizni vágyók.
Szombaton a már megszokott programokkal kezdődik a nap, reggel nyolckor lesz Fut a falu, gulyásfőzőverseny,
piac és kézműves vásár, illetve focikupa

is. tíz órakor kerül sor a csilievő versenyre, ahol idén is csallóköz legnagyobb „pléhpofáját” keresik a szervezők.
A gyereksarok reggel kilenc órától
várja a legfiatalabb látogatókat, ahol különféle játékok, interaktív glamour
koncert és Kuttyomfitty Színház is lesz.
De mindezek mellett tűztámadásra is
sor kerül a helyi önkéntes tűzoltók segédletével.
Délben Slezák Erikát és vendégeit Vörös Árpád cigányzenekara kíséri, majd
a Hodosi nótanégyes műsora következik, két órakor pedig Oláh Attila vezetésével a csallóközi táncegyüttes lép
színpadra. Fél négykor a Rácz Pali által
vezetett citerazenekar előadása, majd A
Megmaradásunkért Kultúrcsoport előadása következik.
Az esti órákban a világhírű, több mint
35 országot megjárt 6 fős gipsy Devils
orkeszter virtuóz műsora következik,
majd Hodos csalogányát, Nagy Noémit
a világhírű cseh tamás band kíséri a
színpadon. Fél nyolckor a helyi akrobatalányok, az Ay FLy family akroba-

tikus bemutató programja következik,
amit telegdy Dániel Márton, művésznevén t. Danny énekes, rapper és dalszerző koncertje követ. Az est sztárvendége Molnár Ferenc „caramel” Máté
Péter-díjas előadó lesz, akit a népszerű
Romantic együttes vált a színpadon. Éjfél után pedig Kopáč Adrián, alias Dj
Kopi Lakomás szettje mulattatja hajnalig a szórakozni vágyókat.
A pénteki előadásra és koncertre minden érdeklődőnek kell belépőjegyet váltania (elővételben 10, helyben 12 euró).
A szombati programokra a hodosiaknak ingyenes a belépés, a nem falubelieknek délután 15 órától kell jegyet váltaniuk (elővételben 8, helyben 10 euró).
belépőt kapnak azok, akik a kísérőprogramok bármelyikén részt vesznek és ingyenesen látogathatják a rendezvényt a
16 év alatti gyerekek is. A belépőket
elővételben is meg lehet majd vásárolni.
(További információ:
www.nagylakoma.com)

PAsoVAní zA ČITATeľoV
koniec júna v školách už nie je o
učení. učitelia sumarizujú klasifikáciu, píšu vysvedčenia a čakajú na
slávnostnú chvíľu odovzdávania. A
kým tá pride, dovtedy čaká na žiakov
mnoho zaujímavých udalostí.
tak to bolo aj v prípade žiakov miestnej
základnej školy, ktorí v dňoch 27-28
júna navštívili miestnu knižnica. Privítala
ich Magda Horváthová, ukázala im ako
funguje knižnica a spoločne si prezreli
knihy. „Úspešnosť človeka vo veľkom
ovplyvňuje to, koľko číta. učenie sa
nekončí ukončením školskej dochádzky.
Musíme sa ďalej učiť a vzdelávať. Z pohľadu vývoja dieťaťa je čítanie životne
dôležité” – zdôraznila Horváthová.
Po tom, ako sa deti oboznámili s
fungovaním knižnice, boli pasované

Foto: Ildikó Keszi

za čitateľov a teraz už len môžeme
dúfať, že budú čoraz viac a čoraz
častejšie navštevovať priestory miestnej

knižnici, aby spoznali zázračný svet,
ktorý im knihy vedia poskytnúť.

június
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ToMPoTA – kÖzség A kÖzségben
A tompotai egy rendkívül összetartó
közösség. A gyerekkoruk, az élményeik és a barátság köti össze őket.
olyan ez az utca, mint község a községben, ahol a Tompotai betyárok –
bárhova is sodorja őket az élet – mindig otthonra találnak.
összesen 13 tompotai betyár van, akik
jóban-rosszban összetartanak – Sáha István (tutta), gálﬀy Norbi (jézus), Póda
tomi (csődör), Domonkos tibor (Domino), Molnár Krisztián (gyíka), csepy
gyuri, balódi Pali (Fityi), Sáha Rolnad
(umma), Somogyi István (gyökér),
trhaj István (Ihi), tóth István (Lecsó),
boltvan András és Sághy Ferenc (Fuego).
Ez a tizenhárom fiatalember azon igyekszik, hogy utcájuk, közösségük a községen belül is fejlődjön, előre menjen.
Nemrégiben utcatáblát helyeztek ki, illetve egy hirdetőtáblát állítottak az utca
elejére, amelybe hasznos információkat
helyeznek majd ki a közösségről. „Együtt

gyerekeskedtünk, együtt fociztunk az utcában, közösen követtük el a csínytevéseket és a barátság szerencsére idősebb
korunkra is megmaradt. Ha kint játszottunk, mindig hozta valaki a lepényt,
a kenyeret a gyerekeknek, nem válogattak a szülők, mi, a barátok szinte mindenki gyerekei voltunk” – meséli umma,
a főbetyár. Később, ahogy felnőttek, a
gyerekkori törődést vissza szerették volna
adni az idősebbeknek, először gulyásfőzéssel indult az egész, majd ebből nőtte
ki magát a tompotai Vigadalom.
„Hálás vagyok a teremtőnek, hogy
tompai lehettem és maradhattam is,
hogy lehetőségem van ennek nagyszerű
eseménynek, a tompotai Vigadalomnak
a helyszínt biztosítani az udvaromban.
Mindenki arra vágyik, hogy közösségbe
tartozzon, hogy amikor bajba kerül, legyen kihez fordulni. tompota ilyen. Nagyon nagy tere van itt a jóindulatnak, az
önzetlenségnek és az apró csodák létrehozásának. Ami fontosabb az anyagiaknál, hogy tudjuk egymást hiányolni és
keresni a utat egymáshoz, hogy még ha
néha eltérő is a nézetünk, akkor is képesek vagyunk barátok maradni. És ez
hitem szerint a mai felgyorsult és rohanó
világból egy hatalmas kincs. bízom
benne, hogy ezt a állapotot, amit összetartozásnak is lehetne nevezni, egyre
több nemeshodosi fogja érezni. Mert
úgy érzem, tompota is előre megy nem
hátra, de ami még fontosabb, hogy jó
irányba” – mondta balódi Pali. A né-

hány még Hodosban élő betyár mellett
akadnak kakukktojások is, akik már
nem élnek a faluban, de szívük még
mindig visszahúzza őket. „ugyan nem
vagyok hodosi születésű és nem vagyok
tompotai sem, de gyerekkorom nagy részét ott töltöttem. Nagymamám tompotában lakott, így a nyári szünet
minden napján nála voltam, de még iskolaidőben a hétvégéket is – péntektől
vasárnap estig – nála töltöttem. Ott kötöttem szoros barátságot a tompotai
gyerekekkel és szinte olyanok voltunk
mint egy nagy család. Aztán jött a középiskola, elhunyt a nagymamám és elsodort Hodosból a sors. El kellett telnie
25 évnek, mikor umma felhívott, hogy
barátságos focimérkőzésre készülnek a
nagyabonyi Vadkacsák ellen és beszállhatnék, ha van kedvem. Amikor találkoztunk, olyan volt mintha egy héttel
korábban beszéltünk volna, pedig 25 év
telt el. Akkor kérdezték, szeretnék-e
tompotai betyár lenni, én pedig örömmel mondtam igent. Nekem ez az egész
a gyerekkoromat, a gondtalan gyerekkort juttatja eszembe, ezért is jó tompotai betyárnak lenni” – meséli Molnár
Krisztián.
A tompotaiak egy összetartó közöség,
akik az előrehaladás érdekében idén
ismét megrendezik a tompotai Vigadalmat, ahova meghívott vendégeket várnak, főleg az utca időseit, akiknek
megköszönik a gyerekkori törődést.
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D ô l e ž i t é

2022

Ö n k o r M á n y z AT

obecné zAsTuPITeľsTVo

Az önkormányzat 2022. 06. 20-án megtartott
42. ülésének programja

Program 42. zasadnutia ocz, konaného dňa
20. 06. 2022

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

1. Otvorenie
2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Informácia o prípravných prácach Vydranskej hostiny 2022
6. Žiadosť o prevod objektov stavby do vlastníctva obce
7. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – jaroslav Nález
8. Záverečný účet Obce Vydrany za rok 2021
9. Odsúhlasenie faktúr
10. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri Mš s VjM Vydrany, a do Rady
školy pri Zš s VjM Vydrany
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

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

Megnyitó
jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Információ a Hodosi Lakoma szervezésének folyamatáról
telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telkek eladására – jaroslav Nález
Kérelem Hodos község vagyonának átruházására
Hodos község zárszámadása a 2021-es évre
Számlák jóváhagyása
bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

g y ű j T j ü k kÖ z s é g ü n k e M l é k e I T!
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 közösen Hodos emlékeit!
• AnyAkÖnyVI Hírek • sPráVy z MATrIky •
máj 2022. május
HázAsságoT kÖTÖTTek • uzAVrelI MAnŽelsTVo:
• szarka István (Vydrany / Hodos) & szabó klaudia (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
ÚjszülÖTTek • nArodIlI sA:
• Martina Vartiková
• zília érsek

Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

elHunyTAk • rozlÚČIlI sMe sA:
• Annamária nagyová, rod. egriová (78) – nagy Annamária, született egri (78)
• Štefan csánó (71) – csánó István (71)
• ján Horváth (71) – Horváth ján(71)
• františek Hanák (77) – Hanák františek (77)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Interjú

június

-

K öny ves

HodosI MArAdTAM 105.
Varga Tamás hat évvel ezelőtt dunaszerdahelyre költözött, majd másfél
évvel ezelőtt nagyabonyban vásárolt
házat. jelenleg is ott él feleségével és
két kislányával.
Miért dunaszerdahelyre, majd nagyabonyba költöztél?
Igazság szerint közel akartunk lenni
Hodoshoz. Maradtam volna otthon is,
de voltak bizonyos kritériumok, amelyek alapján házat kerestünk. Fontos
volt számunkra a telek nagysága – szélessége, hossza –, a ház nagysága, az árfekvés, illetve a család közelsége. Végül
Nagyabonyban találtuk meg az ideális
ingatlant.
Milyen gyakran jársz haza?
Hetente akár többször is megfordulok
otthon, a munkától is függ, meg persze
sokat járnak hozzánk a szüleink, a testvéreink.
Azt a változást, ami a faluban zajlik,
hogy értékeled?
Megnőtt a forgalom, rengeteg új lakás
épült, ami egy picit talán sok is, viszont
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alatt, mint az előző oviban a közel két
év alatt. Negatívumot nem tudok
mondani, szépül, épül a falu.
rendezvényekre jártok Hodosba?
Megmondom őszintén, nekem kicsit
sok ott az ember. A régi falunapokon
családiasabb hangulat uralkodott.
talán ma már mások a prioritásaink,
inkább a gyerekes, családi programokat
keressük. A gyerekek a hodosi oviba
járnak, vagyis a kisebbik most kezdi
majd, nekik volt nemrégiben egy nagyon jó gyereknapi rendezvényük a
sportpályán.

Varga Tamás

lehetőséget biztosítanak a fiataloknak
a fészekrakásra. A parkolás viszont az
ilyen házaknál gond, míg egy családi
háznál ez nem lehet probléma, hiszen
saját parkolónk van. A csatornahálózat
hatalmas lépés, nagyon várjuk már,
hogy végre elinduljon. Pozitívum még
az óvodai nevelés, mert Dunaszerdahelyről hoztuk át a lányunkat, és több
fejlődést látok itt az utóbbi két hónap

Visszaköltöznél még Hodosba?
Innen már nem, hiszen nagyon közel
vagyunk és nekem ez a két falu valahogy mindig egy közösségnek tűnt.
Ráadásul van már néhány közös akció,
projekt is, úgyhogy mi itt jól érezzük
magunkat.
Mennyire maradtál te hodosi?
Mindig is hodosinak tartottam magam,
hiszen életem nagy részét ott éltem le.
Igaz, Dunaszerdahelyen születtem,
most pedig már Nagyabonyban lakom,
de ha valaki kérdezi, akkor én hodosi
vagyok.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

Angie sage
szePTIMusz TrIlÓgIA
Kedves fiatalok, mostani számunkban főleg titeket célozlak
meg, amikor is Angie Sage Szeptimus trilógiáját ajánlom nektek. Vajon kicsoda Szeptimusz? Egy elveszett gyermek? Egy valószerűtlen hős? Egy nagyhatalmú varázsló? A mágia itt
kezdődik. „A MÁgIA tele van csodákkal, igézettel és valódi
meglepetésekkel. csodálatosan megfogalmazott, képzeletgazdag történet. Egy olyan világba repít, melyet soha nem akarsz majd elhagyni. bámulatos.”
A trilógia második kötete a REPÜLÉS. több, mint egy év eltelt azóta, hogy Szeptimusz megtalálta a családját, és fölfedezte,
hogy varázslónak született. Most ő a Fő-fővarázsló és Dicsfalmi Marcia Varázslóinasa szorgalmasan tanulmányozza a Mágiát, miközben jenna a Palotában lakik fogadott szüleivel, élvezi a szabadságot és igyekszik beletanulni a Hercegnő szerepébe. csakhogy
eközben egyre érezhetőbbé válik valamilyen rejtélyes és fenyegető erő jelenléte. Váratlan és fenyegető dolgok kezdenek történni…
A Szeptimusz trilógia harmadik kötete a MEDIcINA, melyben folytatódnak az előző két kötet rejtélyes és kalandos történései.
Számos timót feltöri a Palota egyik lepecsételt szobáját, ahol emberemlékezet óta nem járt senki, és ezzel rászabadítja a Várra egy
ötszáz évvel korábban élt királynő kísértetét, aki holtában is ugyanolyan rémes nőszemély, mint életében volt.
Az egész történet szórakoztató, izgalmas, tele kedves, mulatságos, vagy akár gonosz szereplőkkel. Az egyik kritika azt írja róla:
„Varázslatos, mint a Harry Potter.” Kellemes olvasást és borzongást kívánok!
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Virágos Hodosért
F e l h í v á s

2022

szép a kerted? Mutasd meg és nyerj!
Hodos község önkormányzata ez évben is meghirdeti a környezetszépítő versenyt, a

MUTASD A KERTED!

című pályázatot, amelyben ha velünk tartasz, nem csupán nyerhetsz,
hanem a saját kerteddel is büszkélkedhetsz majd.
A pályázat célja, hogy megmutassuk, milyen szépek községünk kertjei és milyen sokan tesznek azért, hogy saját
környezetük szebb és vonzóbb legyen.
Pályázati kategória:

1. kategória: konyhakert
2. kategória: díszkert

A benevezés feltételei: engedélyezi magántulajdona fényképezését és közzétételét.
A jelentkezés elektronikusan is benyújtható a raczsabinads@hotmail.com,
illetve a következő telefonszámon: 0918 426 653.
A jelentkezésben a következő adatok szükségesek: név, házszám, telefonszám és melyik kategóriába adja be pályázatát.
A zsűri júniustól július végéig megtekinti a kerteket, felvételeket készítenek, majd a pályaműveket elbírálás alá vetik,
kiválasztva a legszebb konyha-, illetve díszkerteket. Nemcsak a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek beküldői kapnak értékes ajándékokat, de a közönség kedvencei is elismerésben részesülnek, ugyanis a kertekről készült
fényképek megtekinthetőek lesznek a község honlapján, ahol majd a legtöbb lájkot kapó kerttulajdonos is külön díjban részesül.A pályázat résztvevői elektronikusan, vagy telefonon értesítve lesznek a díjátadásról, illetve Nemeshodos
honlapján is megjelenik az információ.
Az eredmény kihirdetése és a díjátadás ünnepélyes keretek között fog zajlani,
2022. augusztus 13-án a nemeshodosi nagy lakomán.

Rozkvitnuté Vydrany

Máš peknú záhradu? ukáž to aj ostatným a vyhraj!
samospráva obce Vydrany aj v roku 2022 vyhlasuje súťaž o skrášlovanie prostredia pod názvom projektu

Ukáž nám svoju záhradu
ak sa ktorej zúčastníš, môžeš nielen vyhrať, ale sa môžeš popýšiť aj so svojou záhradkou.
cieľom projektu je, aby sme ukázali aké krásne záhradky má naša obec, a že veľa spoluobčanov sa snaží, aby svoje
okolie mali čo najkrajšie a príťažlivé.
súťažná kategória:
1. kategória: kuchynská záhrada
2. kategória: okrasná záhrada
Podmienky prihlásenia do súťaže: súťažiaci povoľuje vyhotovenie fotografických záberov svojho súkromného majetku
a dáva súhlas na ich uverejňovanie. Prihlasovať sa môžu uchádzači elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese:
raczsabinads@hotmail.com, alebo na telefónnom čísle 0918 426 653. Do prihlášky je potrebné zadať nasledujúce
údaje: meno, číslo domu, telefónne číslo, a názov kategórie o ktoré sa uchádza. od júna do konca júla budú členovia
poroty navštevovať záhrady, zhotovovať fotky, a vyhodnocovať súťažné práce s výberom najkrajšej kuchynskej resp.
okrasnej záhrady. Hodnotné darčeky získajú nielen súťažiaci, ktorých súťažiacu prácu vyhodnotí porota za najlepšiu,
ale ocenení budú aj tí, ktorých súťažiacu prácu hodnotí publikum ako najlepšie s najvyšším počtom lajkov, keďže fotografie záhrad budú dostupné aj na facebook stránke obci.
Účastníci súťaže o odovzdaní cien budú informovaní elektronicky alebo telefonicky, resp. budú výsledky uvedené aj
na stránke obci Vydrany.
Vyhlásenie výsledku a odovzdanie cien sa uskutoční slávnostne na podujatí Vydranskej hostine 13. augusta 2022.

S p o r t
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HodosI focI – lejjebb Már neM süllyedHeTeTT
Mivel az aktuális bajnoki idény befejeződött és focicsapatunk felett az
egész szezonban tornyosodtak a problémák, ezért a vezetőség nevében szuchánszky Mihály június 24-én estére
összehívta mindazokat, akik számára
számít még a hodosi foci jövője – ám
mindenre választ adott már az a tény
is, hogy a sok hirdetés és megkeresés
dacára 12 ember jött össze.
szuchánszky Mihály rávilágított arra,
hogy a kinevezett edző nem vesz részt az
összejövetelen. A kocsmában mindenki
arról beszél, okolja a mostani vezetőséget, hogy hova juttatták a hodosi focit,
de segíteni, tenni a hazai labdarúgásért
senki nem akar. A legjobb, legideálisabb
döntés az lett volna, hogy a csapat a következő szezont a 6. ligában kezdi.
Iabb kohút István sportelnök elmondta, soha nem focizott, nincs futballista múltja, ezért is történhetett meg,
hogy elfelejtette a csapatot bejelenteni a
szövetségnél a 6. ligába a kiszabott határidőig, ezért a hodosi gárda a járási 8.
ligába lett besorolva. A jelenlegi sportelnök továbbá hozzátette, akkor vállalja a
továbbiakban is a funkcióját, ha kap 15
játékost, akikkel elkezdheti a szezont.
borbély Péter vezetőségi tag elmondta,
családja van és egyre kevesebb az ideje a
focival foglalkozni. Véleménye szerint
nem rossz a 8. liga, hiszen van honnét
kezdeni, újra lehet építeni a csapatot és
lehet szépen araszolni felfelé.
szabó István munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem tud teljes emberként részt
A
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1. Nádszeg
2. šoporňa
3. Nagyabony
4. Egyházkarcsa
5. Hidaskürt
6. Kismácséd
7. jányok
8. jóka
9. Nyárasd
10. Zvončín
11. csenke
12. Lég
13. Pozsonyeperjes
14. Hodos
15. brodské
16. Illésháza
17. FK Nagymagyar

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

24
23
19
19
17
17
16
16
16
13
14
11
8
7
5
5
4

A 2019-es bajnokcsapat – akik egykor voltunk

venni a vezetőség munkájában a továbbiakban.
Možári jános úgy látja, már mindenki
ódzkodik a foci körüli munkáktól.
balódi lászló polgármester elmondta,
tíz év után ez egy szomorú hanyatlása a
hodosi labdarúgásnak. „Már a vezetőség
is rádöbbent arra, amit már több alkalommal is hangoztattam, mégpedig,
hogy Hodosban vannak páran – főleg a
kocsmában –, akik könyvet tudnának
írni arról, hogyan kell csinálni a focit,
csak éppen segíteni nem akarnak. csak
hogy tisztán lássunk: Hodos község önkormányzata a 2022-e esztendőre is
megszavazta a klub számára a 30 ezer
eurós évi támogatást, amit havi lebontásban meg is kapnak. Ezen kívül pedig
havonta a villany-, a víz- és a gázszámlákat is az önkormányzat állja. A költségeken kívül a pályagondnokság
szintén a község feladata, illetve ne feledjük el Hodosi Romant és Lénárth
4
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4
7
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6
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4
8
4
3
6
2
6
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1

4
6
6
9
8
9
10
11
12
11
14
18
18
23
21
27
27

109:18
86:28
83:36
80:43
69:40
78:37
55:43
107:43
77:63
70:51
73:59
51:59
35:90
38:97
52:142
23:120
31:158

76
72
64
61
58
57
54
53
52
47
46
36
30
23
21
15
13

Archív felvétel

Miklóst, akik a község alkalmazottai és
gondozzák a pályát, festik a korlátokat.
A tabella 17 csapata közül ezt nem
sokan szárnyalják túl. továbbá e feltételek mellett nem az a szégyen, ha gyengébben szerepel a csapat, a szégyen
inkább az, amikor több mérkőzésen is
11 helyett 8-9-en, esetleg 7-en lépnek a
pályára. És akadt olyan is, hogy bizony
ki sem utaztak a mérkőzésre – ez a szégyen. Az is igaz, hogy a vezetőség tapasztalatlan és nem tekinthetőek
szakavatottnak a labdarúgásban, de legalább csinálják – eltekintve a sok akadálytól. Nagyon szomorú, hogy ide
jutott a hodosi foci, de legalább még lélegzik… ami már több falu csapatáról
nem mondható el, úgy mint Kisfalud,
Nagylúcs, Pódafa, Sárosfa, Mad, Doborgaz, Nagybodak gárdáiról” – zárta
szavait a polgármester.
(bl)

eredMények:
29. forduló:
Hodos–egyházkarcsa 0:3 (0:1), g.: Dominik Malý (38.),
i. Pinte Attila (55. – 11-esből), Németh (90.).
30. forduló:
Hidaskürt–Hodos 7:1 (3:1), g.: Fromanger (15., 43. 54.
– 11-esből), barčák (38. – 11-esből. jáger (69., 75., 84.).
31. forduló:
Hodos–csenke 0:9 (0:2), g.: Marušin (3., 65., 72., 83.),
Sléz (37.), bögi (56.), gajdošík (62., 80.), Lengyel (87.).
32. forduló:
nagyabony–Hodos 5:2 (3:1), g.: Fehér (12.), Kállai
(18., 44. – 11-esből, 59.), Kohút (87.), ill. Ramos (28.
– 11-esből), Okoro (57.).
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kArATés eredMények

Újabb éremmel tért haza karate-edzőnk egy nemzetközi versenyről. fontosnak tartja, hogy képezze, illetve
megmérettesse magát, így lehet méltó
mestere a hodosi gyerekeknek.
A Shito-ryu Világszövetség június 10én rendezte meg a maga legnagyobb
nemzetközi versenyét, azaz a nyolcadik
Európa-bajnokságot és az első világbajnokságot a horvátországi Varasdban
(Varaždin). Az első világbajnokságra
azért kellett ilyen sokáig várni, mert a
Shito-ryu Világszövetség ódzkodott
attól, hogy sportversenyeken is megmutassa magát ez a stílus. A karatén

belül négy stílus létezik, ezek alkotják
a világ karateszövetségét (WKF). „Minden stílus ragaszkodik hozzá, hogy saját
világversenye legyen. Európai verseny
már volt, de a világbajnokság japánon
múlott, végül rábólintottak. A kumite,
vagyis a küzdelem a versenyeken ugyanaz, míg a kata, azaz a formagyakorlatok
bemutatása más. A versenyen részt vettek olyanok is, akik a világranglistán
például a harmadik helyet foglalják el,
tehát eléggé erős volt a mezőny” –
meséli Samu István, edző, aki hozzáteszi,
hogy az ő kategóriájában is volt olyan
versenyző, aki olimpikonként a világranglista negyedik helyén áll. „A ver-

Halászléfőzés

Halászlevet főztek a hodosiak június első szombatján a helyi
Állj meg vándor vendéglő udvarán. Azt hihetnénk, hogy az
emberek ki vannak éhezve a közösségi akciókra, ennek ellenére
összesen négy versenycsapat gyűlt össze. Négy gárda állt a bográcsokhoz szombat délelőtt, hogy a legjobb halászlét főzzék
meg, a legízesebb ételt tegyék a zsűri elé. Az első helyen, ahogy
az elmúlt években már több alkalommal, a hodosi pingpongosok
bajnokcsapata végzett idősebb Kohút István vezetésével.

senyzést a hodosi karate miatt kezdtem
újra több éves kihagyás után, hogy motiváljam a gyerekeket és természetesen
magamat is. A fiamat is felkészítettem
a versenyre, egy év alatt sikerült őt úgy
feltornáznom, hogy megállta a helyét
ezen a világversenyen, ahol az Európabajnokságon a harmadik, a világbajnokságon pedig második helyet szerezte
meg saját kategóriájában. jómagam
négy mérkőzésen vettem részt, a világbajnokságon a saját kategóriámban az
örmény versenyzővel szemben maradtam
alul a döntőben, így második lettem.
Az eb-n szintén a második helyet sikerült
megszereznem, ahol a döntőben egy
angol versenyző ellen maradtam alul”
– magyarázza a karatéka, aki ezekre az
eredményeire is méltán lehet büszke,
hiszen hosszú évek kihagyása után csak
nemrégiben tért vissza a tatamira, hogy
megmutassa a tudását. Ezekből az eredményekből pedig világosan látszik, hogy
a hodosi gyerekeknek felkészült és eredményes edzőjük van. Már csak arra várunk, hogy a mi fiaink és lányaink
mikor szerepelhetnek majd ilyen rangos
versenyeken. De ennek is eljön majd
az ideje.
(–)
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