Szlovákia köztársasági elnököt választott
Szlovákia elnököt választott. Immár negyedik alkalommal tette ezt, de most
rekordmennyiségű jelöltet
so- rakoztattak fel a pártok.
Az első fordulóban 15-en
indultak az elnöki posztért,
végül mégis csak egy győzedelmeskedett, ő is csak a
második fordulóban. Mint
már ismeretes, Andrej
Kiska lett Szlovákia első
embere.

Andrej Kiska

Fotó: nol.hu/Somogyi Tibor

nyerte, míg Robert Fico a
szavazók 40,61%-nak támogatottságát szerezte meg. Kiskára összesen 1.307.065
szavazatot adtak le, míg
893.841-et Robert Ficóra.

A választási részvételi arány
50,48%-os volt országos szinten. Összesen 2.223.812 szavazatot dobtak az urnákba,
ennek 98,96%-a (2.200.906)
volt érvényes.
Hodosban
47,18%-os
volt a részvételi arány, tehát
többen, szám szerint 621en mentek szavazni. Ebből
576-an (93,35%) Kiskára,
41-en (6,64%) pedig Ficora
adták le a voksot. Andrej
Kiska június 15-én teheti le
az esküt, ugyanezen a
napon jár le Ivan Gašparovič mandátuma.

A hodosiak 47,18%-a járult az urnákhoz a második fordulóban

Az első fordulóból a másodikba Robert Fico, jelenlegi
kormányfő és Andrej Kiska
független jelölt jutottak tovább. A magyar jelölt, az
MKP színeiben induló Bárdos Gyula az országos szavazatok 5,1%-át, összesen 97
035 voksot tudhatott a magáénak. A Dunaszerdahelyi járásban is neki szavaztak a
legtöbben bizalmat, ugyanis a
szavazatok 51,5%-át kapta
meg. Utána Andrej Kiska következett, Robert Fico pedig
csak az ötödik helyen végzett.
Községünkben a választásra jogosultak 33,43%-a

E m a i l :

járult az urnákhoz, ami 439
főt jelent. Nálunk Bárdos
Gyula nyerte az első fordulót 247 szavazattal, ami a
voksok 56,78%-a. Andrej
Kiska 127, Robert Fico
pedig 25 szavazatot kapott.
A második fordulóban,
március 29-én már csak két
jelöltre kellett voksolni.
Az eredményre csak tippelni
lehetett, vajon ki lesz az új államfő. Éjfél után néhány
perccel már szinte biztos volt,
Robert Ficot közel 20%-al
szorította maga mögé Andrej
Kiska. Az elnökválasztást a
szavazatok
59,38%-ával

u j s a g . h o d o s @ g m a i l . c o m
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A Híd párt dunaszerdahelyi polgármester-jelöltje
A Híd párt helyi klubja március 10-én,
hétfőn, titkos szavazással döntött a novemberi önkormányzati választások dunaszerdahelyi polgármester-jelöltjéről. A
tagság köréből 4 jelöltre tettek javaslatot,
de végül csak kettő közül választhatott
a jelölőgyűlés 39 résztvevője. Nagy József parlamenti képviselő az Európai
Parlamenti választási jelöltségére hivatkozva nem fogadta el a felajánlott bizalmat és maga helyett Csicsai Gábor
parlamenti képviselőtársára tett javaslatot. A választás másik két jelöltje közül
Ravasz Marián a megmérettetés mellett
döntött, míg Dakó Sándor ugyan elismerte, hogy régebben voltak ilyen irányú ambíciói, azonban személyes
okokra hivatkozva nem kívánt polgármester jelölt lenni. A titkos választáson
a Híd dunaszerdahelyi klubja nagy

többséggel Csicsai Gábor állatorvost,
parlamenti képviselőt, volt egyetemi tanárt és minisztériumi államtitkárt választotta a novemberi megmérettetésre. Nagy József a klub elnöke kijelentette: “Dunaszerdahely számára az őszi választások
sorsdöntőek lesznek mert csak
egy új polgármesterrel tudjuk elérni azt, hogy ne a polgár legyen a
városért, hanem a város a polgárért.
Csicsai Gábor rátermett, erős jelölt és
elkötelezett Dunaszerdahelyi. Meg
fogja nyerni a választásokat és közösen a
képviselőinkkel végre igazi változásokat hozhatnak városunknak.” A Híd a
helyi választási programját Dunaszerdahely 2014 címmel

májustól lépcsőzetesen
fogja nyilvánosságra hozni és
annak kialakításába
szeretné
bevonni a
város lakosait is.

Víťaz Kiska poďakoval za silný mandát, chce
poľudštiť politiku
Andrej Kiska sľubuje, že sa bude snažiť o slušnejšiu politiku. V najbližších dňoch chce oddychovať.
BRATISLAVA. Víťaz prezidentských
volieb Andrej Kiska poďakoval všetkým
voličom, ktorí prišli voliť a špeciálne
tým, ktorí mu odovzdali hlas.
“V prvom rade ďakujem všetkým voličom, že prišli voliť a dali mne ako prezidentovi silný mandát. Ďakujem
pravdaže voličom, ktorí volili mňa, pretože vďaka nim budem za chvíľku
novým prezidentom Slovenska,” vyhlásil na tlačovej konferencii Kiska.
Zároveň dodal, že splní to, čo aj sľúbil. “Sľúbil som, že budem prezidentom
všetkých občanov a že budem ľudí spájať a ľudí motivovať,” povedal.
“Pokúsim sa poľudštiť našu politiku a
vrátiť naspäť dôveru v slušné slovo, pretože ľudia sú už znechutení z hádok.

Volebná účasť vo Vydranoch, 47,18%, 2. kolo:

Ako prezident spravím všetko preto, aby
sa politika na Slovensku stala slušnejšia,”
dodal.
V najbližších dňoch chce oddychovať,
potom je pripravený odpovedať na
všetky otázky novinárov.
Svojich priaznivcov opustil hneď po
brífingu. V štábe ďalej oslavovalo, dokonca sa spievala aj štátna hymna.
Prišli napríklad aj herci Peter Šimun
či Juraj Kemka, režisér Silvester Laurík,
jazzová speváčka Lucia Lužinská, zabá-

vačka Elena Vacvalová či šéf kníhkupectva Martinus Michal Meško.
Po d p o r ov a t e l i a
Kisku Daniel Lipšic,
Miroslav Beblavý a
Radoslav Procházka
tvrdia, že premiér
Robert Fico by mal
po volebnom debakli zvážiť demisiu.

Március

Március 15
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A forradalomra emlékezve
Március 16-án községünkben is megemlékeztünk az 1848-as pesti forradalom évfordulójáról. Az ünnepségen felléptek a
helyi iskola diákjai, Patócs Lajos és citerazenekara, a helyi irodalmi színpad, valamint első ízben az újjáalakult énekkar.
Az ünnepségen kultúrházunkban köszönthettük Csicsai Gábor és Érsek Árpád parlamenti képviselőket és Mičúch Ildikót a
kormányhivatal képviselőjét. Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a testvértelepülések polgármesterei küldöttségükkel,
úgy mint Bodnár György, a magyarországi Somlószőlős és Bunderla Rudolf a szlovéniai Hodos első embere. Ünnepi beszédet
Huszár László, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Intézet igazgatója mondott. Szónoklatában kiemelte a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által megfogalmazott 12 pontot, mely hatalmas ovációt váltott ki.
1. Önrendelkezést saját ügyeinkben!
2. Alkotmányban rögzített kisebbségi jogállást, az alkotmánysértő jogszabályok eltörlését!
3. Önálló, magunk által választott kisebbségi intézményrendszert!
4. Gyakorlatban is érvényesíthető és számonkérhető nyelvi jogokat, a magyar
nyelv hivatalos regionális nyelvvé nyilvánítását!
5. Igazságos és átlátható támogatási rendszert, melyben nem mások döntenek
helyettünk!
6. A befizetett adóink maradjanak a régiókban!
7. Államilag támogatott, munkahelyteremtő beruházásokat a magyarlakta
régiókban is!
8. Minőségi oktatást, iskoláinkat ne hozzák hátrányos helyzetbe!
9. Az oktatási rendszer neveljen egymás elfogadására, ne hallgasson és ne
tájékoztasson félre a kisebbségekről!
10. Szlovák oldalról is vállalják fel az őszinte, jóakaratú szlovák-magyar
párbeszédet!
11. A kormány tartsa tiszteletben a jogszerűen kinyilvánított helyi népakaratot!
12. Jól működő igazságszolgáltatást, senkit ne zaklassanak a nemzetisége
miatt!

Testvérközségeinkben is
koszorúztunk

Az újjáalakult énekkar
A szlovéniai Hodosban Balódi László polgármeter és Hodosi
Csaba, valamint Gálffy György képviselők

Néptáncos iskolásaink

A magyarországi Somlószőlősön Hodosy Károly alpolgármester, valamint Győri Béla és Csepi György Németh Emil felv.
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Iskola - Škola

Szavalók a Tompa Mihály Versés Prózamondó versenyen

Iskolánk szavalói részt vettek a Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó verseny járási fordulóján, ahonan igaz
nem jutottak tovább, de ahogy mondják, nem is a győzelem a fontos. A négy kis szavaló balról jobbra: Jáger
Liana, Póda Diana, Fehér Mónika Kira és Varga Barbara. Gratulálunk nekik a szerepléshez.

2014

Naši matematici

Dvaja žiaci základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským sa zúčastnili na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Duo malých matematikov, Kevin Nagy a
Alexa Simonová, sa ocitli medzi súťažiacimi po prvý raz.
Alexa skončila v strede výsledkovej listiny, ale to ju neznechutilo a budúci rok to skúsi opäť.

Köszönet a tanítóknak

Mint minden évben, idén is tanítónap alkalmából a község aktív és nyugdíjas pedagógusait megvendégelték és megköszönték nekik áldozatkész munkájukat, amit egész évben a gyerekekért tesznek. A társadalom nevelői és okítói
ennyit igazán megérdemelnek, sőt. A tanítókat feltétlen tisztelet és megbecsülés kell hogy övezze.

Náš malý šampión
Ladislav Jakab 19. januára po prvý krát navštívil Národné
motokárové centrum, kde absolvoval základný kurz jazdenia
na motokárach – na záver kurzu si prevzal detský vodičský
preukaz. Pokračovaním rastu kvalifikácie mladých motokáristov je kurz, na ktorom učia deti techniku jazdenia, ale aj
disciplíne na trati i mimo nej. V rámci kurzu sa každý štvrtý
týždeň konajú preteky; Lacko sa na nich zúčastnil dvakrát,
prvý raz sa umiestnil na štvrtom mieste, v druhý raz získal
vytúžené prvé miesto. Sme na neho hrdí a dúfame, že sa v
tomto svojom koníčku bude naďalej zdokonaľovať.

Március

Óvoda
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Március a k ö n y v h ó n a p j a
Óvodás korban a gyermekek életét a játék, a mozgás
és a mese tölti ki. Az anyanyelvi nevelés egyik fontos
feladata az olvasóvá nevelés, melyben nagy szerepe van
a környezetnek, a példamutatásnak. A ritmikus versek,
a fülbemászó mondókák kis óvodásaink különböző játékaiban folyamatosan visszacsengenek, a mesék varázslatos világába teljes lényükkel beleélik magukat, a
könyvillusztrációk szépsége ámulatba ejti őket.
A könyvekhez való vonzódás ebben a korban természetes, éppen ezért ezt a vonzódást táplálni és erősíteni
kell, mind a szülőknek, mind pedig nekünk, pedagógusoknak.
Március harmadik hete óvodánkban a könyv, a gyermekirodalom jegyében telik. Ilyenkor mindenki elhozza kedvenc mondókás, illetve meséskönyvét,
mesélnek a gyermekek, mesélnek az óvó nénik, bábszínházat játszunk, meséket dramatizálunk és idén
még egy új élménnyel is gazdagodtunk, ugyanis március 19-én ellátogattunk a dunaszerdahelyi Csallóközi
Könyvtárba. A gyermekek többsége először járt itt, elcsodálkoztak, hogy mennyi szép könyv van a polcokon. A könyvtáros nénik nagy szeretettel fogadtak
bennünket és Márta néni elmondott nekünk néhány
mesét. Megtudtunk, hogy miért rövid az egér farka és
miért olyan hosszú a zsiráf nyaka. Átlapoztunk néhány
érdekes könyvet, ráleltünk ismert kiadványokra is, s a
délelőttöt egy kis városi sétával zártunk.
Gál Adrianna

Mesematiné Bogyóval és Babócával

Március 24-re meghívást kaptunk a Családi Könyvklubtól egy mesedélelőttre a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központba. A Mesematiné vendége Bartos Erika volt, az óvodások körében jól ismert és kedvelt mesekönyvek
megálmodója, a Bogyó és Babóca mesefigurák megalkotója. Varázslatos meséket hallgattunk és néztünk végig, a
kis erdei történetekre érdeklődéssel szegeződött minden gyermekszem. Erika néni a kicsiket bevonta a játékba, feladatokat, fejtörőket oldottunk meg, és közösen elénekeltük az Alma Együttes által megzenésített meseslágert. Nagyon jól éreztük magunkat, kicsit fáradtan és éhesen tértünk vissza az óvodába a finom ebédre.
Gál Adrianna
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Dőrejárás
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Dőrejárás – ezt látni kell
ke ll
Tudjuk-e pontosan, mi is az a „dőrejárás”? „A farsangi szokások egyik, maszkos-alakoskodó
adománygyűjtéssel
egybekötött regionális variánsa. A 20. sz.
elején még szinte mindegyik felső-csallóközi településen gyakorolták, majd fokozatosan visszaszorult. Napjainkban
főleg Tejfaluban és szűkebb környékén

A menet

Lovaskocsi a zenészekkel

Interjú a Pátria Rádiónak

A nagy csapat az indulás előtt

(Bacsfa, Csölösztő, Doborgaz, Felbár,
Gomba, Gútor, Olgya, Vajka stb.) él,
nagyobbrészt felújított formájában. Az
egész felvonulás, amely a második világháború utáni évektől a húshagyókedd
előtti szombaton vagy vasárnapon, korábban húshagyókedden zajlott, Tejfaluban egy tréfás lakodalmi menetet
jelenített meg” – írják a néprajzkutatók.
De ezt a szöveget ma már fel lehet tölteni még egy helyszínnel, ugyanis kis falunkban idén szintén megrendezték az
ál-lakodalmi menetet. Szakítva a hagyományokkal, ami kimondja, hogy csak
férfiak vesznek részt benne, nálunk a
nők is beöltöztek. Az akciót a helyi szabadidőklub lelkes aktivistái hívták
életre. „Ez a dőrejárás ez a klubtársak
egyöntetű döntése volt. Klempa Katika,
a Vöröskereszt elnöknője hozta fel, ő is
az egyik klubtagunk, hogy mit szólnánk
hozzá, hogyha megszerveznénk a falunkban is ezt a dőrejárást, ugyanis 4950-es években elkezdődött, aztán
szünetet tartottak és a hatvanas években
szintén csináltak dőrejárást” – mondta
Fábián Júlia, az egyik főszervező. A lakosok nagy része mosolyogva fogadta a
falut körbesétáló dőréket és meg is vendégelték őket. Az adománygyűjtő kocsit
több ízben is ki kellett üríteni, hiszen
annyian adakoztak a bolondozó menetnek. „Meglepett bennünket és örülünk
a kezdeményezésnek. bízunk benne,

A lakodalom

Mi a rendőr dolga? – a riporter kérdez

Medvetánc az utcán

A menyasszony a forgalmat is megállítja

Március

A cigányasszony

Dőrejárás
hogy jövőre is megrendezik” – mondta
Csomor István, aki családjával a házuk
előtt megterített asztallal várta a felvonulókat.
Mindenkinek megvolt a maga szerepe,
mindenki kiválasztotta a maga jelmezét.
„Azt, hogy ki minek öltözik be, már
egymás között lett megbeszélve, de hogy
honnan vannak a szereplők, azt tudjuk,
a Felső-Csallóközben hagyományos dőrejárásból vettük” – magyarázta Győri
Béla, aki a vőfély szerepét töltötte be. De
volt itt borbély, mészáros és nem hiányozhattak az ördögök sem. „Minden
házba bezörgetek, és aki nem ad nekünk
ajándékot, vagy egy kis apró-csörgő
pénzt, vagy a menyasszonyt nem táncoltatja meg, azt elviszem egy évre és jövőre, ha minden jól megy, akkor újból
jelentkezek és, ha megint nem adnak
semmit, akkor megint elviszem őket” –
meséli mosolyogva Karácsony Alica, az
egyik ördög.
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Mindenki táncra perdült

Puszi a püspöktől

A drótos
A szalmabábu elégetése

A hodosi nemes

A menet végén a kiindulóponthoz
visszatérve megtartották a lakodalmat,
elégették a telet szimbolizáló szalmabábut, majd kezdetét vette a mulatság.
A résztvevők jókedvűen táncoltak és elfogyasztották a finomságokat, amelyeket
készítettek, illetve a falubeliektől kaptak.
A felvonulást végigkísérő zenészek pedig
húzták a talpalávalót, amíg bírták. S reméljük mindenkinek elnyerte a tetszését
a bolondos rendezvény, ugyanis minden
jel arra mutat, jövőre ilyenkor ismét ellepik Hodos utcáit a dőrék és megtáncoltatnak mindekit, aki az útjukba
kerül.

A nővér vére
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Képviselő-testület

Az ülések programja

2014

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2014. 03. 24-én megtartott
39. ülése

Program 39. zasadnutia OcZ, konaného dňa
24. 03. 2014

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• bankkezesség az 521-es házszámú bérházra – illeték
• Vangel Ján, Uniplyn, DS – a sportöltöző gázvezetékeinek
műszaki ellenőrzése
• JUDr. Slováková Beáta, DS – jogi szolgáltatások a HODUS
KOMUNAL kft. megalapításával kapcsolatban
• Czucz Róbert, Hodos 66 – építési munkák a kultúrházban,
veszélyesen megromlott állapot kijavítása
• Czucz Róbert, Hodos 66 – építési munkák a kultúrházban
• munkák elvégzése a projekt keretén belül: „Hodos község
közigazgatása alá tartozó épületek hőszigetelése az Ekopolis
Alapítvány Élő Energia alapjából”
a) NEA-Plast, kft., Csallóközkürt – öreg ajtók újakra cserélése,
óvoda épületének hőszigetelése
b) Rácz Péter, Hodos 47 – óvoda épületének hőszigetelése
c) Farkas Béla, Hodos 326 – Kultúrház mennyezetének hőszigetelése
• Rácz Péter, Hodos 47 – adminisztratív épület hőszigetelése
6. Beszámoló Hodos község főellenőrének a 2013-as évi ellenőrzési tevékenységéről
7. Hodos község 1/2014-es számú ÁÉR a plakátok kiragasztásáról – Európai parlamenti választások 2014. 05. 24.
8. DAC Legends kérelme a helyi futballpálya, valamint a szoc.
helyiségek használatának jóváhagyására
9. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov záp., voľba návr. komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Odsúhlasenie faktúr
• banková záruka NBD č.d. 521 – poplatok
• Ján Vangel, Uniplyn, DS – odborná prehliadka plynoinštalácie
v prezliekarni futbalového ihriska
• JUDr. Beáta Slováková, DS – právne služby v súvislosti so založením HODUS KOMUNAL, s.r.o.
• Róbert Czucz, bytom Vydrany 66 – stavebné práce v KD, odstránenie havarijného stavu; stavebné práce v kultúrnom dome
• vykonanie prác v rámci projektu „Zateplenie verejných budov
v správe obce Vydrany zo zdrojov Nadačného fondu „Živá energia pri Nadácii Ekopolis”
a) NEA-Plast, s.r.o., Ohrady – montáž dverí, demontáž starých
dverí, zateplenie obvodného plášťa materskej školy
b) Peter Rácz, bytom Vydrany 47 – zateplenie obvodového plášťa MŠ
c) Vojtech Farkas, bytom Vydrany 326 – zateplenie stropu KD
• Peter Rácz, bytom Vydrany 47 – zateplenie obvodového plášťa
administratívnej budovy
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vydrany za rok 2013
7. Návrh VZN č. 1/2014 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane pre voľby do EP, ktoré sa konajú dňa 24. 5. 2014
8. Žiadosť DAC Legends o vydanie súhlasu na používanie futbalového ihriska a soc. priestorov vo Vydranoch
9. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do
Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

Köszönet a támogatóknak
A helyi sportszervezet ezúton tolmácsolja köszönetét
azoknak a jótékony támogatóknak, akik szívükön viselik a futbal alakulását a községben. Köszönetét szeretné kifejezni Csepi Györgynek, aki egy digitális
eredményjelzővel lepte meg a sportszervezetet. A csapatok több focilabdát is kaptak a közelmúltban, még
pedig id. László József helyi vállalkozótól. Szintén
labdákkal lepte meg a focistákat egy baráti társaság,
mégpedig Rácz Zoltán, Varga József, Póda Béla,
Vími Zsolt, Sárközi Zsolt, Čerňansky László és
Bögi László. Köszönet nekik a támogatásért!

Gólöröm a digitális kijelző előtt

Március

Interjú - Fontos
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Hodosi maradtam XI.

sok változást, és pozitív változást hozott.

Karácsony Panni 1977-ben ment
férjhez és Hodosból Csallóközcsütörtökbe, férje szülőfalujába költöztek.
Ekkor már Noszek Anna néven alapított családot, bár így kevesen ismerik.
Öt évvel később Dunaszerdahelyen
kaptak lakást, ahol a mai napig is
élnek. Két fiú édesanyja.

Visszahúz a szíve a faluba? Esetleg
gondolkoztak azon, hogy majd egyszer visszaköltözik a családjával?
– Mindig eszembe jut, de a férjem nem
tudom rászedni. Ő nehezen mozdul
innen, mert minden közel van, nem
kell az üzletig se sokat gyalogolni.
A falu és a város között rengeteg különbség van, mert a városban az ember
magára zárja az ajtót és kész, míg falun
jó érzés találkozni az emberekkel, beszélgetni velük.

Milyen gyakran látogat haza?
– Hetente járunk, ugyanis a kapcsolatok, a barátságok a mai napig megmaradtak. Vannak nagyon jó ismerősök, jó
barátok is, rokonok sajnos már szinte
nincsenek is. Én imádok Hodosba kimenni.
A faluban zajló rendezvényekre kijárnak? Esetleg melyik a kedvencük és
miért?
– Azokra mindig. A Lakomát kell kiemelnem mindenképpen, ez nagyon tetszik nekünk és a visszhangja is nagyon
jó. De a többi rendezvényre is megyünk, ha időnk engedi.

Noszek (Karácsony) Panni
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
– Hogy őszinte legyek, szükség volt a
változásra, szükséges volt egy fiatal, agilis polgármester a falu élére s ez meg is
látszik a településen. A rengeteg lakás,
ami épült, azok nagyon tetszenek, illetve a programok, amelyeket a községben szerveznek. Az utóbbi négy év is

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetért ezzel?
– Teljesen egyetértek. Ha bármi van,
akkor mindig a Hodos a szívem
csücske. Hiába lakom Dunaszerdahelyen, mindig hodosi maradok. A legszebb emlékeim is oda kötnek, főleg az
iskolához, mert a régi tanítómra, Orbán
Péterre olyan szeretettel gondolok, hogy
azt nem is lehet megfogalmazni. Imádtuk őt és talán ez is hozzájárul ahhoz,
hogy a szülőfalumtól nem tudok elszakadni.

F E L S Z Ó L Í TÁ S
A Nyugat-Szlovákiai Áramhálózati Vállalat Rt. a 251/2012-es Tt. származó törvény, §11,1 bekezdése alapján felszólítja
az ingatlanok tulajdonosait (kezelőit), bérlőit, amelyeken szabadvezetékes hálózat ill. föld alatti vezeték található, a fák
gallyazására. A magasra törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos üzemeltetését, és balesetveszélyt is okozhatnak.
A gallyazás, valamint a gallyak felhasználása az ingatlan tulajdonosának ill. kezelőjének a feladata.
A fák gallyazása az egész év folyamán realizálható, a fakivágás viszont október 15-től április 15-ig lehetséges.
A fák gallyazása, illetve a fakivágás nem végezhető a védett madarak költési idősza-kában.
Amennyiben szükséges, a vezeték feszültség-mentesítését a gallyazás ill. a fakivágás előtt minimum 25 nappal lehet kérni
a villanyműveknél a következő tel.számon: 031/557 32 29 – Kalina Robert.

V Ý Z VA
Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
zákonom č. 251/2012 Z.z., §11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších vyzýva všetkých
vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastník) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné
elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 zák. č.
251/2012 Z.z. v platnom znení.
Orezy drevín je možné realizovať celoročne, výruby drevín v termíne od 15.10. do 15.04. príslušného roka.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s. tel. č. 031/557 32 29 – Robert
Kalina
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Felépültek az új lelátók • Dostavali sa nové tribúny
A tavaszi fociidény közeledtével rohamosan fogyott a rendelkezésre álló idő, de elkészült.
A helyi focipályán az új lelátók már várják a szurkolókat, melyek egyenként 24 méter hosszúak és
összesen 150 néző befogadására képesek. Ezzel
nem csak a drukkerek komfortérzetét növeltük,
de a községünk hírnevét is, hiszen kevés falu
büszkélkedhet ilyen lelátókkal. A munkálatoknál
nagy segítséget nyújtott Mozsári János és Hodosi
Csaba, akiknek ezért külön köszönet jár. A pontot arra a bizonyos „i”-re már csak a csapat sikeres szereplése teheti fel.
A Csenke elleni mérkőzésen már használatban
S blížiacou sa jarnou futbalovou sezónou sa rapídne krátil čas
na dokončenie tribún, ale podarilo sa. Nové tribúny na miestnom futbalovom ihrisku už čakajú na fanúšikov. Každá z nich
má dĺžku 24 metrov a je schopná prijať zhruba 150 divákov.
Týmto sme zabezpečili vyšší komfort pre fanúšikov, a tak sme

vylepšili aj obraz našej obce, veď nie všade je možné nájsť takéto tribúny. Pri prácach veľmi pomohli János Mozsári a
Csaba Hodosi, ktorým vyslovujeme aj touto cestou veľkú
vďaku. Bodku na „i” môže dať už len úspešná reprezentácia
obce miestnym futbalovým družstvom.

Báloztak a vadászok • Poľovníci plesali
Február 22-én szombaton tartották a vadászok idei báljukat.
Az akció kitűnő hangulatban zajlott le, s a több mint
130 vendég is jól szórakozott. A zenét a Hollósy Band szolgáltatta. A bálon összesen 56 tombola került kiosztásra,
a bevételt pedig a vadászok a tevékenységükre fordítják
majd. Céljuk a szélfogók karbantartása, a kialakított erdősávok kezelése és a környezet védelme.
Tohtoročný ples poľovníkov sa konal v sobotu 22. februára. Akcia, ktorá sa konala v našom kultúrnom dome, mala výbornú
atmosféru, a dobre sa zabávalo aj 130 hostí. Hudbu zabezpečila skupina Hollósy Band a v rámci plesu bolo rozdelených
56 cien z tomboly. Finančný príjem z plesu bude použitý na financovanie činnosti Poľovníckeho zväzu – prvoradým cieľom
je udržiavanie vetrolamov a ochrana prírody.

Támogatni a falusi szervezeteket

Március 13-án a helyi Gyöngyharmat énekkar főpróbáján kapta meg azt a technikai felszerelést, mely merőben segítheti
majd fellépéseiket és gyakorlásukat. A pályázati lehetőségek kihasználásának köszönhetően így a csoport 2500 euró értékben jutott hozzá hangfalakhoz, mikrofonokhoz, hangfal- és mikrofonállványokhoz, illetve egy modern keverőpulthoz.

Március

Hírek
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Sokat segítenek a pályázatok IV.
A falvaknak lehetősége nyílik védett műhely kialakítására, mely a Dunaszerdahelyi Munka, Szociális- és Családügyi
hivatalon keresztül történik. Ezt a lehetőséget használja ki községünk is.
Ahogy már korábban beszámoltunk
róla, pályázatok útján a község számos új
használati eszközhöz, hasznos bútorhoz
és munkagéphez jutott. Az elmúlt hónapban is érkeztek olyan eszközök, melyek a falu alkalmazottjainak munkáját
segítik majd. Ilyen például egy nagy teherbírású létra, egy magasnyomású vízpumpa, egy ipari porszívó, egy
takarítókocsi és egy seprőgép. Ezeknek
az eszközöknek az összege közel 2300
euró.

Új játékosok, új erő a helyi focipályán

Gönczöl Csaba megjárta a járás számos
csapatát, hiszen Dióspatonyban kezdte
pályafutását majd Lúcson, Nagyszarván, Felsőpatonyban, Szentmihályfán,
Kisfaludon és Nagyabonyban is focizott. „Terveim teljesen egyszerűek: meg
kell nyerni a bajnokságot, most ez a
legfőbb cél” – mondja határozottan
Csaba. Véleménye szerint a hodosi csapat szuper, s amit ki lehet hozni belőlük, nem más, mint a bajnokság első
helyezése.

Léván kezdett játszani, mejd egy fél
szezon erejéig Cipruson rúgta a bőrt.
Később visszatért Szlovákiába és Ipolyságon játszott, majd Nagysallón erősítette a csapatot, de a nagyölvedi
együttesben is focizott. Hodosba a polgármester révén került, ő hívta a csapatba játszani. „A csapat jó, nagyszerű
játékosok vannak itt, nekem nagyon
tetszik. Az edzésekről sajnos nem
tudok beszéni, mert egyelőre Léván
lakom, de ez még mind változhat,
ugyanis szóba került a Hodosba költözés lehetősége is” – mondta Dálnoki
Attila.

Borbély Alex Dunaszerdahelyen kezdett játszani, majd Dióspatony csapatát erősítette és onnan érkezett
Hodosba. Mivel még fiatal, nem járt
meg annyi csapatot, mint idősebb és
tapasztaltabb sportársai, de ez nem azt
jelenti, hogy kevesebb lenne a lelkesedése. Ő szintén arra törekszik majd a
mérkőzések alkalmával, hogy minél
többet hozzon ki a csapatból és a cél a
bajnokság megnyerése. Mi más is lehetne egy focista számára?

Sport
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Területi foci: A legkevesebb gólt kapták

Évértékelő közgyűlést tartott a Hodosi
Testnevelési Egyesület. Bódis Zoltán elnöki beszámolójában elmondta: a 2013.
naptári év edzőcserével kezdődött a
klubban, a csapat a 13. helyről várta a
tavaszi folytatást. A rossz időjárási viszonyok miatt a felkészülés sem volt ideális,
ráadásul az első fordulók küzdelmei is
elmaradtak a járásban. A fő céljukat,
hogy ne essenek ki a bajnokságból,
azonban sikerült teljesíteniük. Nyáron
aztán konszolidálódott a helyzet, Győri
Zsolt edző vezetésével a felnőttek az őszi
idényben a 4. helyen végeztek, 27 ponttal, 33:13-as kitűnő gólaránnyal. A hodosiak kapták a legkevesebb gólt a
mezőnyben. Sürgős feladatukként jelölték meg az utánpótlásnevelés terén vég-

zett munkájuk javítását, mert legutóbb
az ifik korosztályában csupán a nagymagyariak segítségével tudtak csapatot benevezni a hosszútávú versenybe.
Győri Zsolt hangsúlyozta: dobogós
helyen szeretnének végezni, és nem elérhetetlen célként az V. ligás részvételre
is gondolnak. A tréner ezzel a megállapításával a megyei labdarógóstruktúrák
készülő átszervezésére utalt, melynek
szálai ma még kibogozhatatlanok. Új
szerzeményként említette a gólerős Dálnoky Attilát (korábban Léva, ČFK
Nitra, Ciprus, Nagyölved, FC Bori), továbbá i. Takács Andrást, Frőhlich Tamást és Gönczöl Csabát.
Balódi László polgármester új felszereléssel lepte meg a csapatot, melyet a
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labdarúgók azonnal felpróbáltak. A község tisztségviselője megígérte a közgyűlés
résztvevőinek, hogy a települési önkormányzat továbbra is a klub legfőbb támogatója marad. És köszönetet
mondott mindazon helyi vállalkozónak
és támogatónak, akik bármilyen módon
hozzájárultak az egyesület sikeres működéséhez. Bejelentette: az első tavaszi
hazai bajnoki mérkőzésig befejezik a lelátók kibővítését, melyet a község beruházásaként jegyeznek. Pozitívumként
említette, hogy néhány agilis sportemberrel a vezetői kart is kibővítették.
Végül leszögezte: amennyiben a csapat
helyezése megfelelő lesz, nem mondanak le a magasabb osztályba való felkerülés lehetőségéről. „Történelmi esélyünk van, hogy Hodos labdarúgói
hosszú évek után ismét a megyei bajnokság szereplőivé válhassanak” – közölte a polgármester.
A tanácskozáson a Dunaszerdahelyi
Területi Labdarúgó-szövetséget Benovics Árpád elnök és Szerencsés Lajos titkárságvezető képviselte.
A hodosiak játékoskerete: Rácz A.,
Rácz T., Gálﬀy, Olgyai, Zöld, Csóka,
Hodossy, Lénárt, Cserge, Deszat, Fatona, Dálnoky, Takács, Borbély, Méhes,
Méry T., Méry Z., Rigó, Fekete, Frőhlich.
Forrás: (l)
www.parameter.sk, 2014. március 4.
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