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Mi t ü zen . . . ?

„Mit üzen március 15-e a mai embernek?
Idősnek és fiatalnak egyaránt?” Hiszen az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
is ezernyi szállal kötődik a mához, ezernyi
útmutatást ad, adhat a ma embere számára
is. Milyenek voltak az eszmék, emberi értékek akkor, és milyenek ma? Azt kell,
hogy mondjam, nagyon sok az akkor fontosnak tartott értékekből mára már elavult,
elvesztette értelmét és sokak szemében
csak történelemmé vált. Gondolok itt az
össze- tartásra, amelyet mai korunkban lecserélt a határtalan individualizmus, és érdektelenség. Gondolok itt arra, hogy
minden akkori szellemi, lelki, valamint
anyagi értéken felülkerekedett a hatalomvágy és az anyagiak szerepe a mai ember
életében.
Az ember akkor nehéz életet élt. Ám ma
sem élünk könnyebb időket. Igaz, nem a
jobbágyság és az elnyomás, a külföldi kiszolgáltatottság gondjaival küzdünk, de
más kérdések nyomasztanak bennünket.
Tudjuk, hogy ami akkor történt, az nemzetünk számára sorsfordító pillanat volt.
Az összefogás ereje a közös megmozdulás,
egy nagy magyar álom megszületését segítették. Akkor, ott a nemzetek a különválás
útján indultak. Úgy érezték, itt az ideje,
hogy maguk kezébe vegyék a sorsukat,
hogy ők maguk keressék, és ne másoktól
várják a megoldásokat gondjaikra.
Ma az újjáegyesülés eszméje él bennünk,
a közös Európáért küzdünk és dolgozunk.
Tudjuk és értjük, hogy közösen nagyobb
célok elérését tudjuk magunk elé kitűzni.
A mi feladatunk az, hogy szót értsünk egymással! 1848. március 15-e az a nap,
amelyre minden magyar büszke és természetesen büszke is lehet. Ez a legnagyobb
nemzeti ünnepünk.
De 1848 már történelem. Történelem,
amely visszatekintve arra int bennünket,
hogy gondolkodjunk el első- sorban nemzeti létünkről, sorsunkról, a jövőről, a
megmaradásról és annak titkáról. Történelem, amely viszont erőt ad, hogy továbbmenjünk és kövessük közös céljainkat. A
12 pontból idézem, hogy mit is kíván a
magyar nemzet: „Legyen béke, szabadság
és egyetértés.” Azt gondolom, ezt az üzenetet szánja nekünk 1848. március 15-e.
Rózsa Ildikó

A hodosi önkormányzat
információs havilapja,
2012. március
VI. évfolyam/3.szám

Taroltunk a TAT-on

Február 26-án, vasárnap délután zajlott a Tehetség A Tét elnevezésű tehetségkutató gálaműsora, ahol kihirdették a nyerteseket. Községünk egyik legnagyobb büszkesége, a Sunshine tánccsoport vihette haza a fődíjat. „Még szinte fel sem fogtam
a győzelmünket és szerintem a gyerekek sem. Mikor megtudtuk, hogy nyertünk,
sírtunk örömünkben. Nagy segítség volt, hogy több mint százfős szurkolótábor
biztatott bennünket” – mondta a gálaműsor után Czucz Etka, a csoport vezetője.
Elárulta, hogy december másik felében kezdték el a próbákat, hiszen új koreográfiákat kellett betanulniuk. A tizenhat főből álló csapat pedig a kemény munka
eredményeként jogosan érdemelte ki a fődíjat ezzel is öregbítve falunk hírnevét a
környéken.
A dunaszerdahelyi Vyskoč Anikó csak úgy belecsöppent az egészbe, ahogy ő
fogalmaz. Az egyik barátnője, aki már a csoport tagja volt, elhívta egy próbájukra,
s mire feleszmélt már ő is részese volt a SUNSHINE-nak. „Mostanra mindenki,
aki a csoportban táncol a barátom lett, olyanok vagyunk, mint egy nagy család” –
mondja a lány. Amikor a tehetségkutató gálaestjén kihirdették az első helyezést,
nem hittek a fülünknek. „Még most sem fogtam fel teljesen” – meséli Anikó.
Szabó Klaudia két éve tagja a csoportnak. „Először még vonakodtam attól, hogy
belépjek. A szüleim biztattak, hogy menjek táncolni és én is szerettem volna sportolni valamit, úgyhogy végül megkértem a csoport vezetőjét, Czucz Etkát, hogy
vegyen be a csapatba. Természetesen ennek semmi akadály sem volt” – magyarázza.
Néha együtt is szórakoznak, annyira összeszokott már a társaság. S ez az összeszokottság is biztosan hozzájárult, hogy a járáson túl is mindenki ismeri azt a
nevet: SUNSHINE!

ujsa g.hodos@gmail.com
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tehetségesek
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A TAT - Tehetség A Tét című
tehetségkutató verseny február 26án, vasárnap ért véget. A községünket képviselő „SUNSHINE”
tánccsoport győztesként végzett az
első helyen a tánc kategóriában.
Czucz Etelka és a táncosok ezúton szeretnék megköszönni mindenkinek, aki 6 héten át figyelemmel kísérte a verseny lefolyását
és szurkolt a csapatnak. Az Önök
biztatása és lelkes drukkolása
ebben sokat segített. Örülünk, hogy
ez a verseny közelebb hozta
egymáshoz az embereket és
erősítette a csapatot!

február

évforduló
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Zúgott március
Március 15-e a magyar ember számára hatalmas jelentőséggel bíró
dátum. Nincs ez máshogy községünk lakosaiban sem. Így Hodosban is évről évre megünneplik a szabadságharc évfordulóját. Idén
március 16-án pénteken került sor az ünnepségre a helyi kultúrházban, ahová nem csak a falu apraja-nagyja jött el, de testvérközségeink a határon túlról is ellátogattak a nagy eseményre.
Képviseltette magát a szlovéniai Őrihodos, a romániai Jákóhodos
és a magyarországi Somlószőlős is. Az este hatkor kezdődő eseményen felléptek a község énekkara, a Gyöngyharmat Népdalkör, a
helyi Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai, a citerazenekar Patócs
Lajos vezetésével, Kossuth Lajos verbunkját a Sunshine tánccso-

port adta elő, a kicsik, a Napsugarak Tánccsoport a Zúg március
című produkcióval álltak színpadra és vendégelőadóként az egyházgellei Irodalmi Színpad is fellépett.
A meghitt műsor alatt, volt aki elsírta magát meghatottságában,
az évforduló súlyának átérzése hevében. A megtelt kultúrház közönségének egybehangzó véleménye alapján a műsorban szereplő
előadók ismét kitettek magukért és színvonalas műsorral tisztelegtek a szabadságharc elesettjeinek emléke előtt. A műsor zárómomentumaként a neves évfordulóra Póda Péter által faragott kopjafa
megkoszorúzására került sor.
(as)

ez történt
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Tisztújítás a vadászoknál
Öt év telt el és ismét tisztújító tagsági ülésre gyűltek össze a község
vadászai a helyi vadászlakban. Az évzáróval egybekötött eseményre
február 11-én került sor.
A vezetőségben nagy változások nem következtek
be, két funkciót kivéve.
A szervezet elnöke továbbra
is Fucsek László maradt, a
vadászgazda Csicsai Miklós,
a titkár pedig Egri Péter. A
pénztárosi funkciót Lábodi
Benő látja el továbbra is, valamint a vadászkutyákkal
kapcsolatos ügyekben Farkas
Béla a felelős. Az újonnan kinevezett kulturális felelős ifj.
Hodossy Béla lett, lövészeti
felelősnek pedig Varga Lajost
választották meg. Az ellenőrzőbizottság elnöke Somogyi
István, tagjai pedig Szilvássy
István és Vími Béla. „Célunk
a vadfejlesztés, a természetvédelem, hogy az emberek
ne szemeteljenek, védjék a
környezetet. Jó a kapcsola-

tunk a helyi községi hivatallal, szívesen kapcsolódunk be
bármilyen kulturális rendezvény megszervezésébe, amit
a falu kezdeményez” –
mondta Fucsek László.
Két évvel ezelőtt a vadászok egy olyan kezdeményezéssel álltak elő, hogy kora
tavasszal a határba indultak
szemetet takarítani. Akkor
ennek az akciónak több kö-

vetője is akadt a közeli községekben, s azóta is rendeznek hasonló akciókat.
Hodosban sajnos azóta nem
volt erre példa, amit a vadászok már bánnak. „Mindenképpen meg kell ismételnünk
a szemétszedést, hiszen
egyre csak gyarapodik a hulladék a határban, s csak elcsúfítja a környezetet” –
ecsetelte Fucsek László.

Összegyűltek a vadászok

Tehát a szemétszedés is a
terveik közé tartozik, de
mindenekelőtt az emberekkel kéne megértetni, hogy ne
vigyék ki a természetbe a
hulladékot, s ha ezt mindenki
tudomásul venné, akkor a vadászoknak nem kéne a hanyag polgárok után összeszedni azt.
(as)

Soós László archív felvétele

Voľby u poľovníkov
Uplynulo päť rokov a miestni poľovníci sa znovu zišli na výročnej
členskej schôdzi v poľovníckom
dome, kde si zvolili nové vedenie.
Táto udalosť, spojená s oficiálnym
ukončením roka, sa uskutočnila
11. februára. Okrem dvoch funkcií
veľké zmeny vo vedení nenastali.
Predsedom miestnej organizácie zostal
naďalej pán László Fucsek, poľovným
hospodárom pán Miklós Csicsai a tajomníkom pán Péter Egri. Finančným hospodárom zostáva naďalej pán Benő
Lábodi a kynologickým referentom bude
pán Béla Farkas. Z novozvolených bol

pán Béla Hodossy ml. zvolený za kultúrno-osvetového referenta a pán Lajos
Varga bude zastávať funkciu streleckého
referenta. Predsedom dozornej rady bude
pán István Somogyi a členmi dozornej
rady páni István Szilvássy a Béla Vími.
„Našim cieľom je ochrana a rozvoj divej
zveri, ochrana prírody, aby ľudia neznečisťovali a chránili svoje prostredie.
Máme dobré vzťahy s miestnym zastupiteľstvom a radi sa zapájame do spoluorganizácie rôznych kultúrnych udalostí,
ktoré iniciuje obec,” povedal pán László
Fucsek. Pred dvomi rokmi prišli poľovníci s takou iniciatívou, že skoro na jar
vyšli do oklia obce zbierať smeti. Vtedy

mala táto akcia viacerých obdivovateľov
a stali sa príkladom aj pre ostatné obce,
ktoré organizujú doteraz podobné akcie.
Škoda však, že vo Vydranoch sa odvtedy
neuskutočnila takáto akcia, čo poľovníci
veľmi ľutujú. „ Za každých okolností musíme zopakovať zber smetí, veď v okolí
obce je ich čoraz viac a znečistené okolie
neponúka príjemný pohľad,” povedal
nám pán Fucsek. Aj toto patrí medzi ich
prvoradé plány, ale hlavnou úlohou je vysvetliť občanom, aby nenosili svoje odpadky do chotára obce a neznečisťovali
tým okolitú prírodu, lebo keby si každý
uvedomil, že tým škodí aj sebe, poľovníci
by mali menej roboty s ich odpratávaním.

Jegyzőkönyv

február

Jegyzőkönyv
Hodos község Önkormányzata Képviselő-testülete
tizenharmadik üléséről (2011.02.13.)
Jelen voltak:
1. Mgr. Balódi László
2. MUDr. Kmeť Jozef, MPH
3. Gálffy György
4. Hodosi Csaba
5. Bc. Hodosy Károly
6. Kálmán Katalin
7. Mgr. Klempa Katalin
8. Póda József
9. Varga József
10. Szabó Katalin
11. Bc. Bugár Ildikó
Nem volt jelen:
Berecz Ingrid, képviselő
NApIrENdI TárgyAláS
1. Megnyitó
2. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Budinszky Erzsébetet javasolta, a hitelesítőknek
és egyúttal a javasló bizottság
tagjainak gálffy györgy és
MUdr. Kmeť Jozef, MpH
képviselőket javasolta.
A javaslat elfogadva.
3. Az ülés programjának jóváhagyása
4. A selejtezési-leltározási bizottság beszámolója
A selejtezési leltározási bizottság
beszámolóját, annak vezetője,
Szabó Katalin hivatalvezető tartotta meg. A selejtezési-leltározási bizottság jegyzőkönyvét a
képviselők az ülés előtt időben
megkapták.
A képviselő-testület a selejtezési leltározási bizottság jegyzőkönyvét, valamint a bizottság vezetőjének
beszámolóját tudomásul vette.
5. Javaslat Hodos község
1/2012-es számú általánosan
kötelező érvényű rendeletére,
amellyel meghatározza az iskolaköteles gyerekek alapiskolákba
történő beíratásának helyét és
időpontját Hodos község fenntartásában lévő alapiskolákba.
A javaslat jóváhagyva.
6. Javaslat Hodos község
2/2012-es számú általánosan
kötelező érvényű rendeletére
a választási plakátok közterületeken történő elhelyezésére (kiragasztására).
A község polgármestere tájékoztatta a képviselő-testületet,

hogy tekintettel a parlamenti választásokra, amelyek 2012. március 10-én történnek, előterjeszti a nevezett rendelet-javaslatot – a parlamenti választásokról szóló 333/2004 számú
törvény alapján a község kötelessége helyet kijelölni a választási plakátok közterü-leteken
történő elhelyezésére (kiragasztására), ezért Hodos községben
az ilyen helyként a község központjában lévő buszmegálló
melletti közterület lett kijelölve.
Mgr. Klempa Katalin, képviselő asszony felszólalásában
megjegyezte, hogy a III. Cikkelyben – Kihágások és szankciók, nincs meghatározva a
büntetés magassága, ezért egy
konkrét összegű büntetést javasolt meghatározni.
A község polgármestere hangsúlyozta, hogy az adott cikkelyben az van feltüntetve, hogy a
község büntetést szabhat ki.
Póda József képviselő úr
3500,- euró összegű büntetést
javasolt megszabni.
Ezt követően a község polgármestere szavazásra bocsátotta a Póda József, képviselő úr
által előterjesztett javaslatot.
Póda József, képviselő úr javaslata
elutasítva.
Ezt követően a község polgármestere szavazásra bocsátotta
az eredeti javaslatot Hodos község 2/2012-es számú általánosan kötelező érvényű rendeletére a választási plakátok közterületeken történő elhelyezésére
(kiragasztására) a 2012. március
10-én történő parlamenti választásokkal kapcsolatban.
A javaslat jóváhagyva.
8. Hodos község támogatás
iránti kérelmei 2012. év január, február és március havában – beszámoló
A község polgármestere megjegyezte, hogy a községen segít
minden egyes pénzbeli hozzájárulás, ezért igyekszünk minden
egyes, a projektleadással kapcsolatos felhívásra reagálni, függetlenül a nyújtandó pénzbeli segítség
nagyságától. Ezért Bc. Bugár Ildikót, a község főellenőrét kérte
fel egy pontosabb tájékoztatásra.

2012.01.31-én nyújtottuk be a
projekteket:
● a Nyugdíjas Klub rekonstrukciójára; 9900,- eurót kértünk.
Választ a SZK Kormányhivatalától fogunk kapni, február
végén.
● a kihangosító-berendezésekre a kultúrházba. 620,- eurót
kértünk a Nagyszombat Megyei
Önkormányzattól. A saját költség 5%-ot tesz ki.
● a sportpálya rekonstrukciójára, szabadidős tevékenységekre. 1571,- eurót kértünk a
Nagyszombat Megyei Önkormányzattól. A saját költség
50%-ot tesz ki.
Készülőben van a nyári akció
– Hodosi Fesztivál megszervezése 2012.08.11-én. A projektet
a SZK Kormányhivatalához
2012.02.15-én adjuk be. 13700,eurót kérünk.
Még két projekt nyitott:
● A Hodosi Magyar Tannyelvű
Óvoda renoválása.
Az épület több éve tartó elhanyagolt állapota miatt balesetveszélyes.
● Középületek, kultúrház renoválása.
Maximum 100 000,- eurót kérhetünk. A községi hivatal épülete és a kultúrház a hosszú ideje
tartó elhanyagolás következtében úgyszintén nagyon rossz állapotba került, ezért minden
alkalmat ki kell használni a
pénzszerzésre, hogy a renoválás
elkezdődhessen.
8. Helyi oktatási intézmények kérelme pénzbeli juttatásra
● A Hodosi Magyar Tannyelvű
Óvoda
A község polgármestere arról az
ellenőrzésről tájékoztatta a képviselőket, amelyet a Dunaszerdahelyi Közegészségügyi Hivatal végzett el. A hiányosságok eltávolítása az utasításuk alapján
már meg is történt.
● Óvodásaink és iskolásaink jelmezbálja
A szlovák és magyar tannyelvű
alapiskola, valamint az óvoda támogatást kértek a jelmezbál
megszervezésére. A község polgármestere tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodásaink és
iskolásaink jelmezbálját ő maga
szponzorálta. Hozzáfűzte, hogy
ebben a témában a beszámolójában fog nyilatkozni.
● Iskolai étkezde kérelme
A község polgármestere tájé-
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koztatta a képviselőket, hogy az
iskolai étkezde az eszközei feltöltését kérte. A jegyzék felolvasását követően Mgr. Klempa
Katalin, képviselő asszony, az
óvoda mellett működő Iskolatanács tagja megjegyezte, hogy a
legközelebbi Iskolatanács ülésen
magyarázatot kér az étkezde vezetőjétől az általa kért nagy
mennyiségű konyhai eszközökkel kapcsolatban.
9. 2012. évi parlamenti választások
A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
2012.01.15-én 24.00 óráig némely politikai párt vagy koalíció
egy tagot jelölt a helyi Körzeti
Választási Bizottságba:
Baluška Rastislav - KDH
Borárosová Erika - SDĽ
Mgr. Kmeť Richard - SMER-SD
Ing. Rózsa Štefan - MOST-HÍD
Tóth Szilárd - SMK- MKP
A választási bizottság 2012. 01.
24-én tartotta meg első ülését,
amelyen sorsolással állapította
meg a bizottság elnökét: Borárosová Erika - SDĽ és alelnökét
– Mgr. Kmeť Richard - SMERSD. A körzeti választási bizottság jegyzőkönyvvezetője Budinszky
Erzsébet, a községi hivatal referense, akit a község polgármestere nevezett ki.
10. Bizottsági elnökök beszámolója
a). Bc. Hodosy Károly, a szociális
és egészségügyi bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a bizottsága a fagyos időjárással
összefüggésben megerősítette
az utcai szociális munkát, segít a
rászoruló lakosainknak, főleg a
tűzifa bebiztosításában.
b). Mgr. Klempa Katalin, a közrendvédelmi bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a bizottságához semmilyen panasz nem érkezett.
c). Varga József, a pénzügyi bizottság elnöke a község hároméves költségvetésének aktualizálását hangsúlyozta.
d). A község polgármestere felkérte
Gálffy Györgyöt, az építkezésügyi
bizottság elnökét, hogy a bizottsága szakember bevonásával végezze el a helyszíni szemlét az
510-es házszámú községi bérház
egyik lakásában, mivel a lakás
bérlője a községi hivatalban jelentette be a lakásban felmerült
hibákat – az egész lakást 4-5 cm
vastagságban borítja a penész.

jegyzőkönyv
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A község polgármestere a
képviselőket az adott lakás állapotáról tájékoztatta. Sajnálattal
szögezte le, hogy ilyen lakást
még nem látott, a penésztől a fal
mellett lévő bútorok is tönkrementek. Egyúttal a véleményezés kidolgozására, valamint a
jegyzőkönyv elkészítésére kérte
fel a bizottság elnökét. Megjegyezte, hogy a lakás rossz állapota, a kivitelező cég rossz
minőségű munkájának következménye, amelyre a volt polgármester több ízben volt
figyelmeztetve - a nemrég elvégzett erkélyek rekonstrukcióját
követően ez egy további probléma a lakással, amely érinteni
fogja a község költségvetését.
11. A polgármester beszámolója
● A község polgármestere felszólalásában visszatért az önkormányzat a képviselő-jelölt
szavazás útján történő belépéséről szóló nyilatkozatához a megüresedett képviselői poszt
helyére Hodos község önkormányzatába. Az adott ülésen
MUDr. Kmeť Jozef, MPH alpolgármester, és Mgr. Klempa
Katalin képviselő asszony azt
nyilatkozták, hogy a képviselőtestület nem volt kompetens a
szavazás elvégzésére. A szavazást a helyi választási bizottságnak kellett volna elvégeznie.
A község polgármestere a jelenlévőket a belügyminisztérium
álláspontjáról
tájékoztatta,
amelyből kiderül, hogy a képviselő-testület helyesen cselekedett, amikor a sorsolást
elvégezte.
● A község polgármestere megjegyezte, hogy 2011. decemberében, amikor a képviselők éves
jutalmat ítéltek meg számára –
ezen döntésük megfontolását
kérte, mivel már a polgármesteri
tisztségbe történő beiktatásánál
is említette, hogy ezt csak alapfizetésért fogja végezni és azért
is, mert nagyon feszes a község

költségvetése. Mivel a képviselőtestület ezen tények ellenére
ítélte meg számára az éves jutalmat – úgy döntött, hogy a község javára fogja azt felhasználni
(visszaadni). Ezért, ahogy azt
már említette, pénzbeli segítséget nyújtott iskoláinknak és
óvodánknak jelmezbáljuk megszervezéséhez, továbbá kifizette
a Hodosi FC-nek a AG Športtal szembeni tartozását, befizette a SUNSHINE tánccsoport részvételi díját a tehetségek járási versenyén, valamint
fizette futballcsapatunk kiadásait a Szlovéniában tartott téli
összpontosításával kapcsolatban.
● A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
aktivációs tevékenységen lévő
munkásaink -15˚C-ban is nyírták a füvet, árkot tisztítottak.
Sajnálattal jegyezte meg, hogy
a község némely lakosa – autóvezetők ezt a munkát nem értékelik, az autókból dobálják ki
a szemetet. Jó lenne, ha megtanulnánk, hogy a tisztaságot magunkért tesszük és nem
másokért.
● A község polgármestere továbbá megemlítette, hogy az
alábbi berendezések cseréje folyik:
- hangosbemondó hangszórói,
- meghibásodott reflektorok a
kultúrházban,
- tönkrement közlekedési jelzőtáblák.
● Nagyon jó visszhangja volt a
futballcsapatunk Szlovéniában
tartott összpontosításának. Az
ausztriai előkészületi mérkőzéseken is részt vett néhány szurkoló.
● Tanulók beíratása a helyi alapiskolákba a 2012/2013 tanévre:
Hodosi Szlovák Tannyelvű Alapiskola – két tanuló távozik, hat
első osztályos lesz,
Magyar Tannyelvű Alapiskola – hat

tanuló távozik, négy első osztályos, valamint egy másodikos és
egy negyedikes tanuló lesz
● A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
képviselő-testületi megbízatás
alapján tárgyalt Pohár György
úrral, a Kereksási dűlőben található szántóföldjének építkezési
telekre történő cseréjével kapcsolatban, az építkezési telkek
kialakítása végett a Kereksási
dűlőben. Elmondta, hogy Pohár
úr hajlandó az 1544 m2 nagyságú parcellájának két építkezési telekre történő cseréjére
2x600 m2 nagyságban, azaz öszszesen 1200 m2.
A képviselők kérdésére, hogy
milyen arányban lettek ezek a
cserék megvalósítva a többi polgárral, elmondta, hogy 58%-tól
66%-ig, ez azt jelenti, hogy
Pohár úr 1019 m2 nagyságú telket kaphatna.
MUDr. Kmeť Jozef, MPH,
alpolgármester hangsúlyozta,
hogy valamennyi érintett féllel
szemben korrekt, egységes eljárást kell alkalmazni. Ezzel a kijelentésével egyet értett Póda
József képviselő úr is.
A község polgármestere ezt
követően szavazásra bocsátotta
a telekcserét Pohár Györggyel
1544 m2 nagyságban a Kereksási dűlőben építkezési telkekre
1019 m2 nagyságságban a Kereksási dűlőben.
A képviselő-testület jóváhagyta a
telekcserét, ha Pohár György beleegyezik az ilyen arányú cserébe.
A község polgármestere szavazásra bocsátotta a telekcserét
66% arányban a korrekt, egységes eljárás elvének alkalmazásával mindazon érintett féllel
szemben, akik a községgel a Kereksási dűlőben, építkezési telkekre szeretnének a jövőben
földet cserélni.
A képviselő-testület jóváhagyta a
telekcserét 66% arányban.
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● A község polgármestere a jelenlévőket a helyi társadalmi
szervezetek (Hodosi FC, Hodosi Községi Tűzoltók, Hodosi
Vadászszervezet) lezajlott évzáróiról tájékoztatta. A helyi Csemadok szervezet mellett létre
jött a Hodus Turisztikai Klub
Nagy Imre vezetésével. Ezek a
tevékenységek örömmel töltik
el, mivel a községünkben végbemenő sport-, kulturális- és szabadidős tevékenységek fejlődésére is rámutatnak.
● A község polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket, hogy higiéniai okok miatt az óvoda
mellett működő iskolai étkezdéből a nyugdíjasainknak már nem
hordhatják az ebédet. Nyugdíjasaink étkeztetésével kapcsolatban még létezik egy 2008-as
évből származó rendelet.
A község polgármestere javasolta módosítani Hodos község
2/2008-as számú általánosan
kötelező érvényű rendeletét a
Hodos község fenntartásában
lévő iskolákban és iskolai intézményekben fizetett illetékekhez
való hozzájárulásról, amelyben
a fenn említett okok miatt nem
lesz belefoglalva a nyugdíjasok
iskolai étkezdéből történő ebédhordása. Nyugdíjasaink a kultúrház mellett működő Posztós
Mónika – MONA üzemi konyhában étkezhetnek. Hodos község a nyugdíjasai étkezéséhez
0,70 eurocenttel járulna hozzá.
A javaslatok jóváhagyva.
12. Egyéb ügyek – vita
MUDR. Kmeť Jozef, MPH, alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a helyi
asztalitenisz klubtól is voltak tizenegyen Szlovéniában, ahol
nagyon jól érezték magukat. Ezúton is köszönetet mondott a
gondoskodásért és a szívélyes
vendéglátásért.
13. Zárszó

A HOSETA szeretettel meghív mindenkit
az április 4-én 16 órakor megrendezésre kerülő
Húsvétváró ünnepségre a helyi kultúrházba.
A kézműves-foglalkozásokon kívül érdekes
játékok várják majd a kicsiket.
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Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Vydranoch, konaného dňa 13. 02. 2012
prítomní:
1. Mgr. Ladislav Balódi
2. MUDr. Jozef Kmeť, MPH
3. Csaba Hodosi
4. Juraj Gálffy
5. Bc. Karol Hodosy
6. Katarína Kálmánová
7. Mgr. Katarína Klempová
8. Jozef Póda
9. Jozef Varga
10. Bc. Ildikó Bugárová
11. Katalin Szabó
Neprítomná:
Ingrid Bereczová, poslankyňa
rOKOVANIE
1. Otvorenie 13. zasadnutia
OcZ
2. Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice Alžbetu
Budinszku, za overovateľov
zápisnice a zároveň za členov
návrhovej komisie poslancov
Juraja gálffyho a MUdr. Jozefa Kmeťa, MpH.
Návrh bol schválený.
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa vyraďovacej inventarizačnej komisie
Správu vyraďovacej inventarizačnej komisie predniesla jej vedúca, prednostka obecného
úradu Katalin Szabó. Zápisnica
vyraďovacej inventarizačnej komisie bola poslancom doručená
včas pred zasadnutím OcZ.
OcZ vzalo na vedomie zápisnicu a
správu vyraďovacej inventarizačnej
komisie.
5. Návrh VZN obce Vydrany
č. 1/2012 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
ktorých zriaďovateľom je obec
Vydrany.
OcZ jednohlasne schválilo VZN
obce Vydrany č. 1/2012.
6. Návrh VZN obce Vydrany
č. 2/2012 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách
pri voľbách do NR SR, konaných dňa 10. marca 2012
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že s prihliadnutím
na voľby do NR SR, ktoré sa

konajú 10. marca 2012, sa predkladá návrh uvedeného VZN –
povinnosťou obce je podľa zákona č. 333/2004 o voľbách do
NR SR určiť miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, a preto sa za
takéto miesto v obci Vydrany
určilo verejné priestranstvo pri
autobusovej zastávke v centre
obce.
Poslankyňa Mgr. Katarína
Klempová vo svojom vystúpení
poznamenala, že v Článku III. –
Priestupky a sankcie – nie je stanovená výška pokuty, preto navrhla stanoviť konkrétnu výšku
pokuty.
Starosta obce zdôraznil, že v
danom článku sa uvádza, že
obec môže uložiť pokutu.
Poslanec Jozef Póda navrhol
uloženie pokuty vo výške 3500,eur.
Následne starosta obce dal
hlasovať o návrhu, ktorý predložil poslanec Jozef Póda.
Návrh poslanca Jozefa Pódu nebol
schválený.
Následne dal starosta obce hlasovať o pôvodnom návrhu
VZN obce Vydrany č. 2/2012 o
umiestňovaní plagátov a iných
nosičov informácií na verejných
priestranstvách pri voľbách do
NR SR,
konaných dňa
10. marca 2012.
Návrh bol schválený.
7. Správa o projektoch podaných v mesiacoch január a február 2012
Starosta obce poznamenal, že
obci pomôže každý finančný
príspevok, a preto je našou snahou reagovať na všetky projektové výzvy nezávisle od výšky
poskytnutej finančnej pomoci.
Požiadal preto o presnejšiu informáciu hlavnú kontrolórku
obce.
Správu o projektoch podaných v mesiacoch január a február 2012 predniesla hlavná
kontrolórka obce Bc. Ildikó Bugárová.
Dňa 31.1.2012 sme podali projekty na:
● Rekonštrukciu Klubu dôchodcov. Žiadali sme 9 900,- eur, odpoveď dostaneme od Úradu
vlády SR koncom februára 2012.

● Obstaranie ozvučovacieho zariadenia do kultúrneho domu.
Žiadali sme 620,- eur od Trnavského samosprávneho kraja.
Vlastné zdroje činia 5 % predpokladaných nákladov.
● Rekonštrukciu športového
ihriska, na voľnočasové aktivity.
Žiadali sme 1571,- eur od
Trnavského samosprávneho
kraja. Vlastné zdroje činia 50 %.
Pripravuje sa letná akcia –
usporiadanie „Vydranského festivalu” dňa 11. 08. 2012. Projekt
podáme dňa 15. 2. 2012 na
Úrad vlády SR. Žiadali sme
13 700,- eur.
dva projekty sú ešte otvorené:
● Renovácia budovy Materskej
školy s VJM vo Vydranoch. Budova sa po viacerých rokoch zanedbávania dostala do havarijného stavu.
● Renovácia verejných budov a
kultúrneho domu. Môžeme žiadať maximálne 100 000,- eur.
Budovy OcÚ a kultúrneho
domu sa po dlhodobom zanedbávaní rovnako dostali do veľmi
zlého stavu a preto treba využiť
každú príležitosť na získanie financií na ich opravu.
8. Finančné požiadavky ZŠ,
ZŠ s VJM, MŠ s VJM a ŠJ pri
MŠ vo Vydranoch
● MŠ s VJM vo Vydranoch
Starosta obce informoval poslancov OcZ o kontrole, ktorú
vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej
Strede. Nedostatky boli odstránené na základe ich pokynov.
● Maškarný ples našich škôlkarov
a žiakov
ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ s VJM požiadali obec o poskytnutie príspevku na usporiadanie maškarného plesu. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že
maškarný ples našich škôlkarov
a žiakov sponzoroval on sám.
Dodal, že na túto tému sa vyjadrí vo svojej správe.
● Žiadosť Školskej jedálne pri
MŠ Vydrany
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že školská jedáleň
žiada doplnenie kuchynských
potrieb. Po prečítaní zoznamu
starostom obce poslankyňa
Mgr. Katarína Klempová,
členka Rady školy pri MŠ podotkla, že na najbližšom zasadnutí rady požiada vedúcu
školskej jedálne o podanie vysvetlenia k veľkému množstvu
ňou žiadaných kuchynských potrieb.
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9. parlamentné voľby 2012
Starosta obce informoval prítomných, že do okrskovej volebnej komisie vo Vydranoch do
15. 01. 2012 do 24.00 hodiny
delegovali niektoré politické
strany alebo koalície jedného
člena, a to nasledovne:
Rastislav Baluška – KDH
Erika Borárosová – SDĽ
Mgr. Richard Kmeť – SMER-SD
Ing. Štefan Rózsa – MOST-HÍD
Szilárd Tóth – SMK-MKP
Dňa 24. 01. 2012 sa uskutočnilo
prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná
komisia na tomto zasadnutí žrebovaním určila svojho predsedu
a podpredsedu. Stali sa ními
Erika Borárosová (SDĽ) a Mgr.
Richard Kmeť (SMER-SD). Zapisovateľka okrskovej volebnej
komisie: Alžbeta Budinszka, referentka OcÚ, vymenovaná starostom obce.
10. Správy predsedov komisií
a). Predseda komisie sociálnych vecí a
zdravotníctva Bc. Karol Hodosy
informoval prítomných, že jeho
komisia vzhľadom na mrazivé
počasie posilnila prácu v teréne,
pomáha odkázaným obyvateľom obce, najmä zabezpečením
dreva na kúrenie.
b). Predsedníčka komisie ochrany verejného poriadku Mgr. Katarína
Klempová informovala prítomných, že jej komisia nedostala
žiadnu sťažnosť.
c). Predseda finančnej komisie Jozef
Varga zdôraznil potrebu aktualizácie trojročného rozpočtu
obce.
d). Starosta obce požiadal predsedu
komisie výstavby Juraja Gálffyho,
aby bola komisiou a odborníkom vykonaná obhliadka bytu
v obecnom nájomnom dome
č. 510, lebo nájomca bytu na
obecnom úrade ohlásil jeho závadu – v celom byte je v 4 až
5-centimetrovej hrúbke pleseň.
Pán starosta informoval poslancov o stave daného bytu.
S poľutovaním konštatoval, že
taký byt ešte nevidel, pri stenách
je od plesne zničený aj nábytok.
Zároveň požiadal predsedu komisie o vypracovanie stanoviska
a spísanie zápisnice. Poznamenal, že dezolátny stav bytu je dôsledok nekvalitnej práce firmy,
na ktorú bol viackrát upozorňovaný bývalý starosta – po nedávnej nútenej rekonštrukcii balkónov je tento problém s bytom
ďalším, ktorý sa dotkne rozpočtu obce.

zápisnica
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11. Správa starostu obce
● Starosta obce sa vo svojom
vystúpení vrátil k vyhláseniu
OcZ ohľadne nastúpenia náhradníka na uvoľnený mandát
poslanca OcZ vo Vydranoch
formou žrebovania. Na danom
zasadnutí sa zástupca starostu
MUDr. Jozef Kmeť, MPH,
a poslankyňa Mgr. Katarína
Klempová vyjadrili, že OcZ nebolo kompetentné na vykonanie
žrebovania. Žrebovanie by mala
vykonať miestna volebná komisia.
Starosta obce informoval prítomných o stanovisku ministerstva vnútra, z ktorého vyplýva,
že OcZ konalo správne, keď sa
uvoľnený mandát obsadil formou žrebovania.

● Starosta obce informoval prítomných, že pracovníci na aktivačnej činnosti aj v -15˚C kosili
trávu, čistili priekopu. S poľutovaním poznamenal, že niektorí
obyvatelia obce, v prvom rade
vodiči, si túto prácu necenia a
vyhadzujú z áut odpadky. Bolo
by dobré, ak by sme sa naučili,
že čistá obec je tu pre nás, je
našou vizitkou, robíme si ju pre
seba a nie iných.

● Starosta obce poznamenal,
že v decembri 2011, keď sa poslanci rozhodli schváliť starostovi celoročnú odmenu ich
poprosil, aby toto rozhodnutie
dobre zvážili, pretože už pri
svojom nástupe na túto funkciu uviedol, že ju bude vykonávať iba za základný plat, a
taktiež upozornil na skutočnosť, že stav rozpočtu obce je
veľmi napnutý. Nakoľko mu
poslanci OcZ aj napriek tomu
odsúhlasili celoročnú odmenu,
sa rozhodol vrátiť predmetnú
sumu v prospech obce. Preto –
ako uviedol – poskytol peniaze
našim školám a MŠ na usporiadanie maškarného plesu, ďalej
zaplatil dlh FC Vydrany firme
AG Šport, zaplatil príspevok
našej tanečnej skupiny SUNSHINE v okresnej súťaži talentov a uhradil výdavky nášho
futbalového mužstva na zimnom sústredení v Slovinsku.

● Odozva sústredenia FC Vydrany v Slovinsku je veľmi dobrá.
Na prípravných zápasoch v Rakúsku sa zúčastnilo aj niekoľko
fanúšikov.

● Starosta obce ďalej uviedol,
že prebieha výmena:
- pokazených reproduktorov
miestneho rozhlasu,
- pokazených reflektorov,
- zničeného dopravného značenia.

● Zápisy žiakov do 1. ročníka
miestnej základnej školy na
školský rok 2012/2013:
ZŠ Vydrany – odchádzajú dvaja
žiaci, budeme mať 6 prvákov,
ZŠ s VJM vo Vydranoch – odchádzajú šiesti žiaci, budeme mať
štyroch prvákov, jedného druháka a jedného štvrtáka.
● Starosta obce informoval prítomných, že na základe poverenia OcZ rokoval s pánom
Jurajom Pohárom o výmene
jeho ornej pôdy za stavebný pozemok z dôvodu vytvorenia stavebných pozemkov v lokalite
Šašina. Uviedol, že pán Pohár je
ochotný vymeniť svoju parcelu
o výmere 1544 m2 za dva stavebné pozemky o výmere
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2 x 600 m2, t.j. celkom 1200 m2.
Na dotaz poslancov OcZ, že v
akom pomere boli tieto výmeny
uskutočnené s ostatnými občanmi uviedol, že od 58% do
66 % čo znamená, že pán Pohár
by mohol dostať pozemok o
výmere 1019 m2.
Zástupca
starostu
MUDR. Jozef Kmeť, MPH
zdôraznil, že voči všetkým zainteresovaným subjektom treba
používať jednotný, korektný
postup. S týmto vyhlásením súhlasil aj poslanec pán Jozef
Póda.
Starosta obce dal následne
hlasovať o schválenie výmeny
pozemku s Jurajom Pohárom o
výmere 1544 m2 v lokalite Šašina za stavebné pozemky o výmere 1019 m2 v lokalite Šašina.
OcZ schválilo výmenu pozemku,
ak s týmto pomerou bude súhlasiť
pán Juraj Pohár.
Starosta obce dal zároveň hlasovať o schválenie spôsobu výmeny pozemkov jednotne pre
všetkých, ktorí si v lokalite Šašina mienia v budúcnosti vymeniť pozemky s obcou za
pozemky určené na výstavbu –
v pomere 66%.
OcZ jednohlasne schválilo výmenu
pozemkov jednotne pre všetkých zainteresovaných v pomere 66%.
● Starosta obce informoval prítomných o uskutočnení výročných schôdzí miestnych spoločenských organizácií: FC Vydrany, Obecného hasičského
zboru a Poľovníckeho združenia SPZ vo Vydranoch. Pri MO
Csemadok vznikol Turistický
klub Hodus pod vedením Imricha Nagya.

Tieto aktivity ho potešili, lebo
poukazujú na rozvoj športových, kultúrnych aj voľnočasových aktivít v našej obci.
● Starosta obce informoval prítomných o potrebe zrušenia poskytovania stravy dôchodcom v
ŠJ pri MŠ s VJM vo Vydranoch
z hygienických dôvodov. V súvislosti so stravovaním dôchodcov v školskej jedálni existuje
VZN ešte z roku 2008.
Starosta obce navrhol schváliť úpravu VZN č. 2/2008 o
výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vydrany,
v ktorom z vyššie uvedených
dôvodov nebude zakotvený príspevok na nákup potravín na
jedno jedlo pre dôchodcov,
odoberajúcich si obedy zo ŠJ pri
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na základe dohody
s hygienikmi, by sa dôchodcovia
obce mohli stravovať u Moniky
Posztósovej (MONA) pri miestnom kultúrnom dome. Príspevok na stravovanie dôchodcov
obce by bol vo výške 0,70 eurocentov.
OcZ jednohlasne schválilo návrhy.
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
Zástupca starostu MUDr. Jozef
Kmeť, MPH, informoval prítomných, že v Slovinsku boli aj
jedenásti zástupcovia nášho
stolnotenisového klubu a cítili
sa veľmi dobre. Poďakoval za
starostlivosť a pohostenie.
13. Záver

Tavaszi nagytakarítás

Jarné upratovanie

Mivel megérkezett a tavasz, itt az ideje a
nagytakarításnak. Ám a munkálatokat nem
csak a házunk táján kell végeznünk, de a
környezetünkben is. Éppen ezért községünk aktivációs munkásai kitakarították a
Sikabony – Hodos közti útszakaszt. Viszszametélték a fák ágait, összeszedték a szemetet és így szebbé tették az útmentét, az
árokpartot. Külön köszönet és megbecsülés jár ezért nekik. Jelenleg tiszta az útmenti rész, ám rajtunk múlik, hogy az is
maradjon. Ne dobáljuk ki a szemetet az
autó ablakán, ne hordjuk ide táskaszám az
otthoni hulladékot! Próbáljuk megőrizni
környezetünket olyannak, amilyen – természetesnek és tisztának! Hiszen nem
mindegy, milyen úton érkezünk mi, illetve
az idelátogatók a falunkba.

S príchodom jari nás čaká aj veľké jarné
upratovanie. Avšak jarné práce na nás
nečakajú len v našich príbytkoch, ale aj
v našom okolí. Práve preto začali naši
aktivační robotníci s upratovaním cesty
medzi Vydranmi a Dunajskou Stredou.
Skrátili konáre stromov a zozbierali
smeti rozhádzané popri ceste, čím
skrášlili celé okolie. Patrí im za to veľká
vďaka a úcta. Momentálne je okolie
cesty vedúcej do okresného mesta čisté
a je len na nás, aby také aj zostalo.
Nevyhadzujme smeti a domáci odpad
z auta k ceste. Snažme sa zachovať naše
okolie také, aké je - prirodzené a čisté.
Veď nikomu z nás nie je jedno, po akej
ceste prichádza domov a po akej ceste
prichádzajú do našej obce návštevníci.

recept

február
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A kőtés újra kedvenc lehet!
Nevezik biracsnak, csiripiszlinek is, a Nyugat-dunántúlon szalados, a dunakanyarban méra, az Alföldön csíramálé, a tiszántúli
városokban málé. Szlovákoknál keltyš néven ismert.
Így húsvét előtt sokunknak a
gyerekkorát idézi. Ahogy a
nagymama előveszi a kacsasütőt a sparheltből, benne az
édes málé, nádszállal spékelve, hogy ki ne fusson. És
kulináris. Naná, hogy az. A
kőtést lehet nagyon nem
szeretni, de lehet csillapíthatatlanul óhajtani, betelhetetlenül rájárni és rosszullétig
kanalazgatni. A mézédes
kása csíráztatott gabona felhasználásával, cukor hozzáadása nélkül készül. Ízét és
egészségvédő szerepét természetes biokémiai folyamatok
nyomán
nyeri.
Kiemelkedően magas a B-,
D- és E-vitamin tartalma.
Elődeink pedig már ismerték
az egészséges táplálkozás ma
még csak kutatott összetevőit.
ElKéSZíTéS: A búzát
(egy sütőtálra kb. 400
gramm) átválogatjuk, a csak
egészséges magokat alaposan

átmossuk és egy éjszakára
langyos vízbe áztatjuk. Majd
átöblítjük tiszta vízzel, leszűrjük, és tepsibe terítjük,
letakarva konyhai papírtörlővel. Ezt öntözzük bőven vízzel reggel és este, hogy a
magok ne száradjanak ki.
Naponta egyszer tésztaszűrűn óvatosan, hogy a csíra ne
törjön le, átöblítjük a magokat. Mindezt annyi napon át
ismételjük, míg a búzának 1
centiméternyi, szép fehér
gyökérkezdeményei és csírája
nem nő. Nálam a 3. napra
nőtték ki magukat ekkorára.
A csíra színe ne menjen át
zöldbe, mert az értékes enzimeket, vitaminokat mi akarjuk elfogyasztani, ha már
zöldbe megy a szín, akkor a
növény hasznosítja. A gyökerekkel összeszőtt, csírázásnak indult búzát mixerben
csak annyi vízzel, hogy le is
darálja, ne csak forgassa a
kés, pépesítjük. Majd egy tálban kétszer annyi vizet öntünk hozzá, mint a búza
tömege volt. Nem érdemes
túlhígítani, de ez nagyon
egyéni.
Egy ideig hűvös helyen
hagyjuk állni, időnként átkevergetve (akár egy fél napon
át is hagyhatjuk, így minden
értékes beltartalom kiázik be-

lőle). Ezt követően átszűrjük,
és a szűrőn maradt szárazanyagot jól kinyomkodjuk,
préseljük. Édes, tejszerű folyadékot kapunk. Annyi lisztet keverünk hozzá – legjobb
a teljes kiőrlésű búza-, vagy
tönkölybúza- és rozsliszt keveréke –, hogy sűrűbb palacsintatészta-jellege legyen.
Sütőtálba vagy egyéb cserépedénybe – legfeljebb az
edény háromnegyedéig –
öntjük, mert erőteljesen fog
pöfékelni, nádszálakat szúrhatunk a masszába ha már
besűrűsödött. Egy órán át

sütjük kb. 220 fokon, majd a
sütőt lehúzzuk 180-200
fokra, és így sütjük tovább
(akár több órán keresztül is),
míg a teteje szép piros nem
lesz, a széle pedig úgy tűnik,
már-már odakap. Hűlés után
már kanalazható is! Látványban a csirizre, ízében a lépre
hasonlít, nyilván ezeknek az
analógiáknak az alapján
kapta változatos nevét azzal
együtt, hogy a búzaszemeket
a készítés legelején „kikőtötték”.
Nagy Éva

ANyAKÖNyVI HírEK

SpráVy Z MATrIKy

2012. január

január 2012

ElHUNyTAK:
• Vasmera Mária, született Both Mária (89),
• Mészáros Lajos (74)

rOZlÚČIlI SME SA:
• Mária Vasmerová, rodená Bothová (89)
• Ľudovít Mészáros (74)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

ÚJSZÜlÖTTEK:
• Ivicze Gábor
Gratulálunk az újszülötthöz!

NArOdIlI SA:
• Gábor Ivicze
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
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kifestő

KEdVES gyErEKEK!
Színezzétek ki a fenti rajzot, írjátok rá a neveteket és április 4-én délután négykor vigyétek el
a Húsvétváró ünnepségre. Ott egy doboz lesz elkészítve, amibe be kell dobni a kiszínezett rajzot.
Az ünnepség végén kihúznak egy képet, melynek kifestője értékes nyereményben részesül.

HAJrá, SZíNEZéSrE FEl!

2012

február
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lezajlottak a választások

Március tizedikén zajlottak a parlamenti választások, s mint máshol is,
községünkben szintén az urnákhoz
járultunk. A fenti táblázatban hat
párt eredményei láthatók szlovákiai
szinten. Megfigyelhetjük azonban azt
is, hányan szavaztak a feltüntetett
pártokra a Dunaszerdahelyi, a Galántai, illetve a Komáromi járásokban.
A Dunaszerdahelyi járásban
58 503 szavazat számított érvényesnek, melyből 25 671-en szavaztak bizalmat a Bugár Béla vezette Híd
pártnak, utánuk pedig a Magyar
Koalíció Pártja (23 139) következik.
A Smer összesen 3576 szavazathoz
jutott, míg Slota pártja, az SNS
mindössze 326 voksot gyűjtött be.
Községünkben
az
érvényes
szavazatok száma 750 volt A legtöbb
szavazatot elért pártok a Bugár Béla

vezette Híd és a Berényi irányította
MKP voltak. Míg a Magyar Koalíció
Pártja a szavazatok 40 százalékát (300
szavazat) zsebelte be, addig a Híd a
voksok 51,74 százalékát (388
szavazat) tudhatja magáénak. A
választások nyertese, Robert Fico
nevével fémjelzett párt, a SMER-SD
községünkben a szavazatok 2,80
százalékát kapta meg (21 voks). De
karikázták még az SNS-t (4), a 99%ot (3) és az SDKÚ-DS is kapott
szavazatot (9).
Egyéni karikázással községünkben
a legtöbb szavazatot kapták:
Mgr. Balódi László (Most-Híd) - 281
Bugár Béla (Most-Híd)
- 242
Nagy József (Most-Híd)
- 209
(as)

Voľby 2012 sú za nami
desiateho marca sa uskutočnili voľby
do parlamentu, a tak ako v ostatných
obciach, aj v našej obci sa voliči dostavili k volebným urnám.
Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený výsledok šiestich politických
strán v celoslovenskom meradle.
Môžeme sa tiež dozvedieť, koľkí
z okresov dunajská Streda, galanta
a Komárno hlasovali za uvedené
strany.

V dunajskostredskom okrese bol počet
platných hlasov 58 503, z ktorých 25 671
hlasmi ľudia prejavili dôveru strane MostHíd pod vedením Bélu Bugára. Tesne za
ňon zaostala Strana maďarskej koalície
(23 139). Strana Smer-SD získala celkovo
3576 hlasov, pričom SNS získala 326 hlasov.
V našej obci bol počet platných odovzdaných hlasov voličmi 750. Najviac hlasov získali strany Most-Híd pod vedením

Bélu Bugára, a tiež SMK pod vedením
Jźsefa Berényiho. Zatiaľ čo SMK získala
40 percent (300 hlasov), strana Most-Híd
získala 51,74 percent (388 hlasov). Celoštátnym víťazom volieb sa stala strana
SMER-SD pod vedením Roberta Fica,
ktorá dostala v našej obci 2,80 percent hlasov (21 hlasov). Ďalšie hlasy získali ešte
SNS (4), strana 99% (3), a (9) hlasov získla
tiež SDKÚ-DS.
Individuálnym krúýžkovaním v našej
obci dostali najviac hlasov:
Mgr. Ladislav Balódi (Most-Híd) - 281
Bugár Béla (Most-Híd)
- 242
Nagy József (Most-Híd)
- 209

sport
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Hatalmas derbi volt a pályán
Nagy csatának nézett elébe a
hodosi FC március 11-én.
Nagyabonnyal mérkőzött a
csapat hazai terepen.
Az őszi idényhez képest a csupán egy változásra került sor az
együttesben. „A nyárasdiaktól
került hozzánk Cserge Gábor.
Az ellenfelet a tabellán elfoglalt
pozíciója ellenére sem becsüljük le. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a tavaszi idénynyitón győzelemmel
rajtoljunk el” – nyilatkozta az
elvárásokról Takács András, a
hodosiak trénere a Paraméter
hírportálnak a mérkőzés előtt.
Az előző években általában a
mezőny végén kullogtunk, őszszel viszont fordult a kocka és

a területi élvonal legjobbjai
közé kerültünk fel. „Sikereink
záloga a morális megújhódás,
játékosaink, ahogy mondani
szokás: felszántják a pályát.
Érzik, hogy mellettük áll településünk apraja-nagyja. A futballpályán is faluközösséget
formálunk. Szeretnénk a sportkedvelő helybeliek és a focisták
közti szálakat minél szorosabbá
fűzni. Ősszel már a falucímerrel ellátott Hodos a mi falunk
feliratú kék színű pólóban buzdították a mieinket a szurkolók.
A tavaszi nyitányra pedig kettőre növeltük a nagy méretű
csapatzászlók és a dobok számát. Újdonságnak számít, hogy
az idénynyitón negyvenöt szurkolói trombitát osztunk ki a

drukkereknek, akiket a háztartásokba eljuttatott meghívóval
invitáltunk a közönségvonzó
derbire, melyen ugyancsak nóvumnak számít az egyik kapu
mögött telepített 40x7 m-es védőháló” – tájékoztatta a hírportált Balódi László polgármster.
Ám nem csak Hodosban,
Nagyabonyban is került sor
némi változásra a téli holt
idényben. A vezetőség is megújult, tavasszal ifj. Majoros
György személyében új edző
vezeti csatába a több neves játékossal – Erős György, Németh József, Miklós Imre, Soós
Tivadar, Stefánkovics Sándor,
Lampert Marián – megerősített
alakulatot.
A tizedikén zajlott mérkőzésen rengeteg néző is részt vett,
nem csak a helyiek, de a szom-

szédos község, sőt távolabbról
érkezett szurkolók személyében is. A hodosi fiatalok kürtökkel, dobszóval, zászlókkal
és „Hajrá Hodos!” kiáltásokkal
buzdították a játékosokat. Sajnos gólt nem sikerült szereznünk az ellenféllel szemben, de
őket sem engedtük be a hálónkba. Így a mérkőzés 0:0
végeredménnyel ért véget.
-as
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