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Ha jégre csap a csákány, szikrák fröcscsennek alóla… De hányszor csiholódnak jégszikrák a lelkekből a történelem
csapásai alatt! Trianon óta a felvidéki
magyarság is gyakran érezhette a jeges
szilánkokat pattantó ütéseket; kiváltképp azonban közvetlenül a II. világháborút követően, amikor a kassai
kormányprogram, illetve a beneši dekrétumok a csehszlovákiai magyar kisebbséget minden tekintetben jogfosztottá
nyilvánították. A nyílt, a külvilág előtt
is vállalt magyarüldözés kemény évei
voltak ezek. Ennek nyitánya a „viszszaszlovákosítási” akció volt, amely keretében az erre létesített bizottságok
1946 júniusában két röpke hete alatt
326 679 főt nyilvánítottak reszlovakizáltnak. A hivatalok nem titkolták: aki
megmarad magyarnak, az elveszíti az állampolgárságát és nyilván a vagyonát is.
A következő fejezet a lakosságcsere volt,
ennek keretében (160 000 hold földet és
15 700 házat hagyva hátra) 76 616 személy települt át Szlovákiából Magyarországra. A magyarüldözés legszomorúbb

szakaszát azonban a deportálások jelentették, amit Vladimír Clementis
csehszlovák külügyi államtitkár az akkori Národná obroda 1946. november
13-i számában így indokol: „Jogunk van
a magyarokat asszimilálni, és minden
eszközzel nemzeti államot teremteni
Csehszlovákiából. (…) Utolsó lehetőségünk csakis a magyarok belső széttelepítése lehet Csehszlovákia különböző
területein. „1946/47 telén a fegyveres
kényszerrel végrehajtott kitelepítés során
a csehszlovák kormány több mint 70
ezer embert deportált a szudétanémet vidékre. Azokat, akik magyar létükre nem
vallották magukat szlováknak. E helyzetben írta Fábry Zoltán ’46-ben, A vádlott
megszólal című munkájában: „Nyelvem,
mely az emberi hang egyik legcsodálatosabb hangszere volt, kihágási objektummá szürkült. Újság a bűnös nyelvén
nem jelenhet meg, rádiót tilos hallgatnom. Lekonyult fejjel járok és némán,
és ha lehet, ki sem mozdulok emberek
közé. Vak, süket és mozdulatlan gettóélet ez mindenképpen: a jogfosztott em-

berek szégyen- és félelemterhes élete.
És az ok? Egyetlenegy tény, a vádak
vádja: magyarságom.”
Mindez ötven éve történt. De a deportálások, az akkori magyarüldözés tragédiáit fél évszázad múltán is csak úgy
oldhatja békévé az emlékezés, ha nem lelünk párhuzamokra az akkori idők történési és napjaink valósága között. Mert
ha van felelősségünk önnönmagunkkal,
kisebbségi sorsunkkal, a szlovákiai magyar közösséggel szemben, akkor 1997ben minden taktikázás nélkül ezzel a
kérdéssel kell szembenéznünk. E párhuzamállítás kapcsán azonban nem holmiféle balsorskutatásra, hanem helyzetünk
és gondjaink objektív feltárására gondolok. Ama közéleti és társadalmi problémákra, amelyek kisebbségként bennünket duplán sújtanak ugyan, de amelyeket csak az ország demokratikusan gondolkodó szlovák lakosságával közösen
oldhatunk meg. Mert itt és most nem
csak az ún. magyar kérdés forog közszájon, hanem a kérdések kérdése az, vajon
Szlovákiában demokrácia és jogállam,
vagy újfent állampárti demokratúra és
csupán jogállam lesz-e? Mert kormányzati szinten most is akad politikus, aki
nyíltan kimondja: bennünket a Duna
túlpartján látna a legszívesebben, de általában is előszeretettel alkalmazná a
rövid udvar – hosszú ostor elvét!
Nem ez a demokrácia útja. mint ahogyan ötven éve sem volt az.
Miklósi Péter írása a kitelepításek
50. évfordulóján a Vasárnap családi magazinban jelent meg 1997. január 15-én
A kitelepítések 70. évfordulójára
való tekintettel a témával ebben az
évben még többször foglalkozunk,
mivel községünket is érintette. Beszélünk majd olyanokkal is, akik
kénytelenek voltak elhagyni a házaikat.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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R é g i ó p o l i t i k a

töBB Pénz jut A csAláDi HázAk HőszigeteléséRe
POzsOnY – idén nagyobb pénzöszszegre számíthatnak azok, akik a családi házuk hőszigetelésére igényelnek
állami támogatást. Az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítás-javaslatát
tegnap fogadta el a kormány. Ha erre
a parlament is rábólint, az új szabályok júniustól léphetnek életbe.
A módosítást kidolgozó közlekedési és
építésügyi tárca célja, hogy egyszerűsítse
az állami támogatás igénylésével kapcsolatos papírmunkát és vonzóbbá tegye a
hőszigetelést a családok számára.
Az egyik legfontosabb változás, hogy az
állam növeli az igényelhető összeget.
Az eddig érvényes szabályok szerint a
családi házak tulajdonosai az épület teljes hőszigetelésére az indokolt és tényleges, kifizetett költségek legfeljebb
30%-ának megfelelő támogatást kérhettek. Egy-egy igénylő – az egyes konstrukciók hőszigetelő képességétől
függően – legfeljebb 5 ezer euróra számíthatott. Ehhez további ezer euró hozzájárulást kaphatott, ha a végrehajtott
hőszigeteléssel sikerült elérni egy megadott megtakarítást. Legfeljebb 500 euró
támogatást lehetett igényelni azonban a
projektdokumentáció kidolgozására és
az energetikai tanúsítvány elkészítésére
is. Az állami támogatás felső határa így
6500 euró volt. A kormány által tegnap
elfogadott javaslat szerint idén júniustól

a támogatás felső határa 8500 euróra
nőne, az állam pedig az indokolt és tényleges, kifizetett költségek legfeljebb
40%-át állná. Ezzel párhuzamosan csökkentik a támogatás elintézéséhez szükséges igazolások számát is.
A hőszigeteléssel kapcsolatos új pályázati fordulót várhatóan az idei második
negyedévben hirdetik meg. Pályázni a
www.zatepluj.sk honlapon lehet, ahol az
összes fontos információt közzéteszik. A
feltételek között szerepel, hogy az adott
családi házat kizárólag lakáscélokra hasz-

nálják, és már legalább 10 éve laknak
benne, miközben az épület alapterülete
korlátozott: egyszintes családi ház esetében 150, a kétszintesnél 250 négyzetméter a felső határ. A kérvényt csak olyan
természetes személy nyújthatja be, aki
Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, és természetesen az ingatlannak is
Szlovákia területén kell lennie.
(mi, TASR)
Forrás: www.ujszo.com
2017. február 2.

VláDnY kABinet BuDe ROkOVAť O PRísPeVku
nA zAtePlenie RODinnéHO DOMu
zateplenie rodinného domu by mal
štát podporiť vyšším príspevkom v
porovnaní s minulým rokom. Počíta s
tým Ministerstvo dopravy a výstavby
(MDV) sR v novele zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú
predkladá na dnešné rokovanie vlády.
Maximálna dotácia by mala stúpnuť z
doterajších 6500 na 8500 eur.
Vládny kabinet sa dnes bude zaoberať aj
návrhom novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z dielne poslancov strany

SaS. Novela obsahuje nové pravidlá pre
posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak,
aby aj zahladenie odsúdenia za určité
trestné činy znemožňovalo ich prácu.
Bezúhonnosť sa má podľa novely preukazovať odpisom z registra trestov, ktorý
obsahuje aj zahladené trestné činy.
Členovia vlády zhodnotia aj výsledky
ekonomickej diplomacie za rok 2016.
Ministerstvo zahraničných vecí v správe
konštatuje, že slovenskí podnikatelia sa
vlani zúčastnili vyše desiatky podnikateľských misií, a to do krajín ako Irán,

SAE, Taliansko, Angola, Vietnam, Etiópia, Uzbekistan, Tadžikistan, Kazachstan, Chorvátsko, Kuba, Nigéria, Čína.
Ministerstvo školstva príde na rokovanie vlády so zhodnotením podpornej
schémy pre návrat odborníkov zo zahraničia, ktorú vláda schválila v roku 2015.
V správe rezort konštatuje, že za minulý
rok sa podarilo späť na Slovensko pritiahnuť ôsmich odborníkov.
Zdroj:
TASR, 1. februára 2017
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isMét elBúcsúztAtták A telet

köszönet

február utolsó szombatján ismét ellepték a község utcáit a különféle maskarákba bújt alakoskodók. A nemeshodosi
Dőrejárás négy évvel ezelőtt indult útjára hagyományteremtő szándékkal. idén ismét A Megmaradásunkért Pt vállata
magára a szervezést és gyűjtötte össze a helyieket a nem mindennapi esküvői felvonulásra, ami 26-án reggel fél tízkor
indult útjára. A menet körbejárta szinte az egész falut és megtáncoltatta azokat, akik kijöttek eléjük a kapuba és ajándékkal kedveskedtek nekik. A menet végén a zeneszóval és énekkel „felszerelt” banda visszaérkezve a kiindulóponthoz
összeadta a furcsa párt, Marok Marcsát és ökör ödönt, majd meggyújtották az előkészített szalmabábút, ezzel is kiűzve
a faluból a telet és köszöntve a küszöbön álló tavaszt. Amit kaptak bort és ételt végül közösen mulatozva fogyasztották
el.

A 2016 évben „A MEGMARADÁSUNKÉRT” Polgári Társulás kultúrcsoportja bejárta az egész Kárpát-medencét. Fellépéseivel nemcsak falunk hírnevét öregbítette, ugyanis
programjaival a magyar kultúra úttörője. Több mint 7 000
km utaztak. Az anyagi kiadásokat a helyi önkormányzat, alapítványok, szponzorok és a tagilletékek biztosították. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást, kiemel-

ten a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az alapítványtól kapott juttatást. Nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy el tudjanak
utazni az anyaországba, Magyarországra, de Erdélybe és Szlovéniába is. Még egyszer nagyon szépen köszönjük.
Csepi György „A MEGMARADÁSUNKÉRT”
Polgári Társulás elnöke
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Óvoda

j Ót é kO n Y s ág i ÓVO D A B á l
egy-egy ügyért való összefogás sokféle
lehet. Van úgy, hogy emberek milliói
állnak ki egyetlen célért, de sokszor
csak egy kisebb csoport szeretné az általa fontosnak tartott célt megvalósítani. ilyen összefogásnak lehetett
tanúja és részese az a 140 vendég, aki
2017. január 28-án részt vett az
Óvoda jótékonysági Bálján a hodosi
kultúrházban.
A Csavargók zenekar hajnal öt óráig
húzta a talpalávalót, mindannyian nagyon jól szórakoztunk és önfeledten mulattunk a csodálatosan és esztétikusan
feldíszített teremben. Mikor évekkel ezelőtt elődeink útjára indították eme rendezvényt, talán még ők sem gondolták
volna, hogy több mint egy évtizeden át
sikerül „életben tartani”, népszerűvé
tenni. Szerencsére hagyományteremtő
szándékuk gyökeret vert, és óvodánk jótékonysági bálját évről-évre sikerrel zárjuk.
A bál bevételéből az óvoda játék- és
eszközállományát igyekszünk folyamatosan újítani, cserélni, a gyermekek környezetét otthonossá, széppé és esztétikussá tenni. A tavalyi bál és a jótékonysági karácsonyi vásár sikerének köszönhetően több mint ezer euró értéket
fordíthattunk játékeszközökre, tanulmányi kirándulásokon vehettünk részt, különböző programokat, előadásokat
szervezhettünk a gyermekeknek, valamint a közel negyven éves csoportszobai

Pápay Ferenc felvétele

bútorok cseréje is megkezdődhetett. Folyamatosan szépül az óvoda, egy valami
azonban nem változik a kezdetek óta, a
pedagógusok elhivatottsága, a gyermekekbe vetett hite, ami a mindenkor felnövekvő generációk sikerének az alapja.
Éppen ezért köszönet illeti óvodánk pedagógusait, hogy az elődök által kijelölt
utat követik, szabadidejüket feláldozva
kiveszik részüket a szervezési feladatokból, tomboladíjak után kopogtatnak,
s igyekeznek egyre több támogatót megnyerni jótékonysági megmozdulásunkhoz.
Bálunkon sok ismerős, kedves arccal
találkozhattunk, akik, bár óvodánkhoz
közvetlenül nem kötődnek, de évrőlévre megtisztelnek bennünket részvételükkel,
ily
módon
támogatva

fA R s A n g A z ÓVO D á B A n
A farsang az egyik legvidámabb, legkedvesebb időszak egyike a gyermekek számára, tele mulatozással, énekléssel és
mesével. Ilyenkor valamelyest még a
megszokott rend is felborulhat, s ezt a
kicsik nagyon élvezik. Idén ez az időszak
két hetet ölelt fel, ugyanis az influenzajárvány miatt sok gyermek hiányzott,
így kénytelenek voltunk a betervezett
időpontot egy héttel kitolni. A jelmezbál
megrendezésére február 17-én került sor,
melyet számtalan farsanggal kapcsolatos
tevékenykedés előzött meg. Készítettünk

álarcokat, bohócokat, farsangi díszeket,
sütöttünk sós stanglit, megtanulták a
fiúk, hogy kell a lányokat illedelmesen
táncba hívni, s a csárdás alaplépésit is begyakoroltuk. Az álarcosbál reggelén a
szülők kis hercegnőkkel, tündérekkel, cicákkal, Star Wars és Transformers hősökkel érkeztek az óvodába. Ezután
kezdetét vette a tánc és a mulatság. A vigadalom szünetében pezsgőt bontottunk, s az asztalra kirakott ropogtatnivaló is elfogyott. Lufipukkasztással gazdára találtak a tomboladíjak, minden

bennünket! Hálás köszönet kisóvodásaink nevében mindennemű felajánlásért
és segítségért: az anyagi támogatásért
Csepi Györgynek és Veszelovszky Lajosnak, a bálon résztvevő szülőknek, és
azoknak is, akik bár nem jöttek el, de
szimbolikusan megvásárolták a belépőjegyet, Tóth Andrásnak és Iván Györgynek a második vacsora alapanyagának
biztosításáért, Posztós Mónika konyhájának az ízletes vacsoráért, Rácz Péternek
és csapatának a színvonalas felszolgálásért, Rácz Molnár Szilviának a székszoknyákért, a Községi Hivatalnak
a teremért, Rácz Zoltánnak a hősugárzóért, és valamennyi tomboladíj felajánlását is szívből köszönjük.
Gaál Adriana
csomagban édesség, üdítő, a fiúkéban
kisautó, a lányokéban kisbaba volt. A bál
egészen ebédig tartott, gulyás és fánk
várta az ovisokat az ünnepi asztalnál.
A gyermekek tele pocakkal és fáradtan
bújtak ki jelmezükből, s boldogságtól
csillogó szemmel változtak újra óvodásokká. Köszönjük a Községi Hivatalnak,
hogy anyagilag hozzájárult jelmezbálunk
megrendezéséhez, így újabb kellemes élménnyel gazdagodhattak falunk óvodásai.
Az óvodai akciókról készült fotókat
óvodánk honlapján találják meg:
www.ovodahodos.edupage.org
Gaál Adriana

Február

Iskola - Škola

5

M Ó n i k A n é l k ü l n i n c s fA R s A n g
február közepén, 17-én pénteken a
helyi alapiskolákban ismét maszkabált tartottak. A gyerekek nem szenvedtek hiányt semmiben, bőségesen
megterített asztal várt mindenkit.
Úgy tűnik, a hercegeknek, hercegkisaszszonyoknak a kora már leáldozott,
ugyanis ebben az évben a kicsik ötletesebbnél ötletesebb maskarákba bújtak, s
a szekrényben hagyták a királyi sarjak
ruháit. Volt köztük Cézár és Kleopátra,
denevér, pók, „cicamica” és a híres filmszereplő, Harry Potter is. Minden jelmezbe öltözött gyerek, akik 42-en vettek
részt a maszkabálon, ajándékcsomagot
kaptak, amit a községi hivatal által megszabott támogatásból biztosítottak az iskolák igazgatói. A szülők is készültek,
volt aki süteménnyel, mások sós ropogtatnivalóval járultak hozzá a mulatsághoz. Táncoltak, énekeltek és számos
logikai játékot kipróbáltak, így kellemesen telt a délelőttjük.
Éhesen senki sem ment haza, ugyanis
ahogy azt már számos alkalommal emlí-

tettük, Posztós Mónika is hozzájárult az
iskolai jelmezbál sikeréhez, ugyanis nem
csak a virsliről gondoskodott, de a kenyérről és fánkról is, amiből annyit kaptak a diákok, hogy nem is bírták mind
elfogyasztani. Így Mónika ismét önzetlen
segítségével tette még színesebbé és ízle-

tesebbé a farsangot, ezért a magyar és a
szlovák alapiskola igazgatói szívélyes köszönetüket fejezték ki. Hiszen ő mindig
ott van, ahol segítség kell és a gyerekekért
mindent megtesz, hogy szó szerint édesebbé tegye mindennapjaikat.

n i e t fA š i A n g OV B e z M O n i k Y
V piatok, 17-teho februára, sa v miestnej základnej škole opäť konal maškarný ples. Žiakov čakal bohato
prestretý stôl, takže netrpeli úbytkom
ničoho.
Zdá sa, že doba princov a princezien sa
stala minulosťou. Tento rok detičky zavesili svoje kráľovské šaty na vešiak, a
predstavili sa nám v oveľa zaujímavejších
maskách. Medzi nimi boli napríklad
Cézar a Kleopatra, netopier, pavúk, či
známa filmová postava, Harry Potter.
Žiaci sa plesu zúčastnili v počte 42, a
každý z nich dostal darčekový balíček,
ktoré im zabezpečili riaditeľky miestnych škôl z príspevkov schválenými
obecným zastupiteľstvom. Aj rodičia
boli pripravený na oslavu; niektorí prispeli sladkými koláčikmi, iný zas niečím
slaným. Deti trávili predpoludnie tancovaním, spievaním alebo rôznymi logickými hrami.

Nikto však neodišiel ani s prázdnym
bruškom. Ako sme to už veľa krát spomínali, k úspechu zábavy prispela aj
Monika Posztósová. Postarala sa totiž
nielen o párky, ale aj o chlieb a šišky, z
ktorých žiaci dostali toľko, že ich skoro
nedokázali ani zjesť. Svojou nezištnou

pomocou Monika opať sfarebnila a
„ochutila” túto udalosť, za čo jej riaditeľstvo maďarskej aj slovenskej školy vyjadrilo vrelú vďačnosť. Pretože ona je
vždy tam, kde je potrebná pomoc, a pre
naše detičky urobí všetko, aby im, doslovne, osladila každodenný život.
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DunAszeRDAHelYRől éRkeztek
Banyák gyula és családja novemberben lett hodosi, akkor kaptak lakást.
igaz, már régebben beadták a kérvényüket, de csak most sikerült. jól
érzik magukat a faluban. gyula nagyabonyi születésű, feleségének a testvére már régóta Hodosban él. Dunaszerdahelyről érkeztek.
„Nekünk már tíz éve be volt adva a kérvényünk, még nagyobb, háromszobás
lakást kérvényeztünk, csak akkor várni
kellett, hogy újra épüljenek házak, így
aztán még egyszer beadtuk a kérvényünket, így sikerült lakáshoz jutnunk” – meséli Gyula felesége, Júlia. „Tetszik a falu,
jók a szomszédok, a lépcsőházban már
ismerjük az embereket, és nincs velük
probléma” – mondja Gyula, majd hozzáteszi, keveset tartózkodnak otthon, feleségével mindketten dolgoznak, a
kisebbik lányuk iskolába jár, a nagyobbik szintén dolgozik. Mivel az év vége
felé költöztek csak, még nem sikerült
nagyon beleásniuk magukat a kulturális

életbe, de a Nemeshodosi Nagy Lakomáról már mind hallottak, sőt, részt is
vettek rajta minden alkalommal, és tetszett nekik. „Olyan nincs a járásban, aki
legalább egy alkalommal meg ne fordult
volna a rendezvényen” – állítja a családfő. Jó dolognak tartják, hogy épültek

a bérlakások, nő a lakosság száma és új
családok beköltözésével fiatalok is érkeznek a községbe. „Innen minden közel
van, Dunaszerdahely, a munkahelyünk
szinte pár száz méterre van tőlünk, itt
minden adott ahhoz, hogy jól érezzük
magunkat” – magyarázza Banyák Gyula.

„nAgYOn sOk MinDen köt iDe...”
galambos Ottó februárban költözött
a faluba, ám nem ekkor került először
kapcsolatba a községgel. egy éve már
a Megmaradásunkért kultúrcsoport
tagja, akikkel azóta számos fellépésen
vett részt. és persze élvezi is.
„Nagyon sok minden köt ide, mint például az énekkar, a zenekarom, az ismerősök, most már egyre több barát. Ezért
költöztem ki Hodosba Dunaszerdahelyről” – meséli a fiatalember. Azt mondja,
tetszett neki az emberek egymáshoz való
viszonya, a jó közeg, amit ez a közösség
létrehozott és most már a magáénak is
érez. Már hiányolta ezt a fajta összetartást, ami egy városban talán nem is lehet
olyan erős, mint egy községben. „Bacsfai
vagyok, onnan származom, ott régen is
így működtek a dolgok, volt egy fajta
összetartás, de onnan eljöttem, majd egy
új zenekarra, új barátokra és társaságra
találtam, aminek nagyon örülök” –
mondja Ottó. Már meg sem lepődünk,

amikor a Nemeshodosi Nagy Lakomát
említi, hiszen nincs a régióban olyan
ember, aki ne ismerné. Elmondja, szerinte nagyon fontos rendezvények vannak a faluban, egyrészt a kultúra
ápolásának és a magyarság megtartásá-

nak szempontjából, mert összehozza
nem csak a hodosiakat, de a járás lakosait is. El tudja képzelni azt is, hogy
hosszútávon hodosi maradjon. „Ez egy
jó közösség, amihez jó tartozni” – zárja
a beszélgetést egy friss hodosi.

H o d o s i
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egY jÓ közösségBe keRült
nagy edit a Petit Press
kiadó (mely az új szó napilapot és a Vasárnap magazint is kiadja) lapmenedzsere október elején költözött a községbe. nem volt új
neki a hodosi közösség, hiszen nem egyszer járt már a
faluban, ő is megismerkedett már a kulturális élettel
és leginkább ez vonzotta ide.
„Hodosnak a kulturális életét
már jó ideje figyelem, hiszen
a helyi Csemadokkal jó kapcsolatban voltam, figyeltem a
történéseket, főleg a kulturális élet történéseit, ismertem
a polgármestert, akiben egy
olyan embert láttam, aki támogatja a kultúrát. Itt voltam
a Lakomán, ahova fellépőket

hoztam, illetve a Vasárnap
képviseletében, és láttam, milyen aktív élet folyik a településen, ezért nagyon megtetszett Hodos” – kezdi a beszélgetést Edit. Nem is kellett
sok idő hozzá, hogy beilleszkedjen, hiszen már az idei
újévi gyalogtúrán, amit a

Hodus Túraklub szervezett,
részt is vett. Elmondja, örül
neki, hiszen ezáltal is nagyon
sok jó barátot, ismerőst szerzett. „Nagyon tetszik, nem is
csalódtam. Nagyon kedvesek
itt az emberek, előre köszönnek, ha a buszra megyek,
egyáltalán nem bántam meg,

hogy ide költöztem” – magyarázza. Hosszútávra tervez,
hiszen egy jó közösségbe került, ezen kívül szeretné kivenni a részét a kulturális élet
szervezéséből, amiben tud,
segít, akár szervezési szempontból is kivenné a részét a
munkából. Barátságok alakultak ez alatt a néhány
hónap alatt, igaz, sok ideje a
munka mellett nincs, hogy
összejárjon a szomszédokkal,
ismerősökkel, de igyekszik.
Az újévi túra után szívesen
látták őt vendégül a hodosiak, s egy-egy ilyen összejövetel alkalmával csak még
inkább bővült a baráti társaság. S reméli, ennek még
ezzel nincs vége.

„ kezDünk itt MegszOkni és tetszik is”
Pőthe Mónika és családja nem tartozik
ugyan a legújabb lakók közé, mégis kevesen ismerik őket. A hölgy a nagykürtösi járásból származik, férjével 11 éve
vannak együtt, több mint három évvel
ezelőtt még Dunaszerdahelyen éltek,
aztán költöztek Hodosba.
„Elején furcsa volt itt, nem volt egyszerű
megszokni az itteni mentalitást. Igaz,
hogy én is faluról jöttem, de ez a község
mégis más. Most már kezdünk itt megszokni és tetszik is” – mondja Mónika.

Leginkább az nyerte el a tetszésüket,
hogy a falu kiépülésével sok fiatal érkezik, meg aztán a már sokszor említett
nyári fesztivál, a Nemeshodosi Nagy Lakoma. „Az, hogy a szülőfalumból eljöttem ide, nagyban annak is köszönhető,
hogy itt több a munkalehetőség. Ha az
emberek mentalitását hasonlítom össze,
akkor az itteni emberek, persze tisztelet
a kivételnek, de irigyebbek, pénzéhesebbek. Nálunk igaz, hogy kevesebb jut a
jóból, de azt is megosztják egymással, ráadásul nagyobb lelkesedéssel segítenek.

Persze ez itt is csak néhány emberre jellemző, nem arról van szó, félre ne értsük, hogy az itteni emberek rosszak,
nem, de akad köztük ilyen is és olyan is”
– ecseteli Mónika, aki foglalkozását tekintve nővér, így helyben is kapott álláslehetőséget. Kisebbik fia tavaly ősszel
töltötte be a harmadik életévét, ám óvodába nem mehet, mert az immunrendszere nagyon gyenge, otthon kellett
maradnia vele. De mégis megpróbált
legalább részmunkaidőben elhelyezkedni. „Akkor megkerestek a községházáról, hogy egy helyi lakost kéne napi
négy órában ápolni, ugyanis volt egy kisebb balesete és segítségre lenne szüksége. Horváth Magda néni mellé
kerültem és két hónapig délelőttönként
nála voltam. Nekem ez nagyon sokat
adott, mert megismertem új embereket
és nagyon jó embereket, hiszen ő és a
férje is nagyon jók voltak hozzám” – emlékszik vissza Mónika. Ekkor döntött
úgy, hogy ha ismét szükség lenne ilyen
jellegű segítségre, szívesen vállaná. Nagyobbik fia a helyi óvodába járt már,
jelenleg az alapiskolában második osztályos.

Önk orm ányzat
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Az ülés PROgRAMjA

PROgRAM zAsADnutiA

Az önkormányzat 2017. 2. 20-án megtartott
2. ülésének programja

Program 2. zasadnutia Ocz, konaného dňa
20. 02. 2017

1. Megnyitó

1. Otvorenie

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a ja-

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba ná-

vasló bizottság megválasztása

vrhovej komisie

3. Tárgyalási rend jóváhagyása

3. Schválenie programu rokovania

4. Nemeshodosi Nagy Lakoma 2017

4. Vydranská hostina 2017

5. Határozatok teljesítésének ellenőrzése

5. Kontrola plnenia uznesení OcZ

6. Község főellenőrének jelentése a 2016-os évi tevékenysé-

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vydrany za rok 2016

géről
7. Kérelmek törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
8. 1. számú függelék Hodos község 3/2016-os számú ÁÉRhez a község vagyonának használatáról és gazdálkodásáról

7. Žiadosť o schválenie splátkových kalendárov – dlh voči
obci
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
9. Cenové ponuky

9. Árajánlatok

10. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných

10. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba de-

do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ

legált képviselők beszámolója

Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany

11. Polgármester beszámolója

11. Správa starostu obce

12. Egyéb aktuális ügyek – vita

12. Rôzne – diskusia

13. Zárszó

13. Záver

• AnYAkönYVi HíRek • sPRáVY z MAtRikY •
január 2017. január
HázAsságOt kötöttek • uzAVReli MAnŽelstVO:
• Samuel Sásik (Bratislava–Rača) a Evelin Farkas (Vydrany)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! • Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
újszülöttek • nARODili sA:
• Andrej Kolodits
• Hanna Rácz
Gratulálunk az újszülöttekhez! • Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

f e l H í Vá s

V Ý z VA

A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
elhunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy
minden sírhelyre a 4/2015-ös általános érvényű rendelet
alapján szükséges bérleti szerződést kötni és befizetni a
bérleti díjat. Ezennel szeretném értesíteni mindazokat,
akiknek még nincs ilyen szerződésük, hogy álljanak meg a
helyi községi hivatalban annak megkötésére. További
információkat a 031/552 21 25, vagy a 0908 347819
telefonszámokon kaphatnak Kasan Rudolftól.

Správca pohrebiska vo Vydranoch upozorňuje všetkých,
ktorí majú pochovaných svojich príbuzných na miestnom
cintoríne, že podľa všeobecne záväzného nariadenie 4/2015
na každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná
zmluva a zaplatené nájomné. Vyzývam týmto tých, ktorí
ešte nájomnú zmluvu nemajú, aby sa dostavili na obecný
úrad za účelom jej uzavretia. Bližšie informácie na
t.č.: 031/552 21 25, alebo 0908 347819, Rudolf Kasan.

Február
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HODOsi MARADtAM Xliii.
Varga tibor 1986-ban költözött a
családjával Dunaszerdahelyre, azóta
is az észak kettes lakótelepen élnek.
Abban az időben nem volt a faluban
lakhatási lehetőség, a szomszédos városban azonban igen, ők pedig kaptak az alakalmon. így sem kerültek
messze a szülőfalujuktól, hiszen
Hodos alig pár kilométerre található,
felesége szülőfaluja, nyékvárkony
pedig szintén néhány kilométerre van
tőlük.
Milyen gyakran látogatsz haza a szülőfaludba?
• Nagyon gyakran, hetente többször is,
de előfordul, hogy naponta kiugrok a
szülőkhöz. Szerencsére nincs messze,
nem tart semeddig kihajtani Hodosba.
A rendezvényekre, amelyek a faluban
zajlanak, kilátogatsz?
• A Lakomán minden évben ott vagyunk, szeretjük, de a Western-lovas
versenyre is kimegyünk, szeretjük.

9
Ha annak idején, van ilyen lehetőség
mint most, hogy telkeket mérnek ki
Hodosban, akkor is elköltöztél volna?
• Nem nagyon hiszem, mert a szülői
ház mellett volt egy üres telek, csak ott
ment a magasfeszültségű kábel, de ha az
nincs, akkor ott építkezünk. Aztán már,
hogy Dunaszerdahelyre költöztünk, elkezdtem sofőrként dolgozni, kamionozni és a panellakás így kényelmesebbnek tűnt akkor.
gondolkodtál már azon, hogy esetleg
később, teszem azt nyugdíjasként
visszaköltözz?
• Még nem tudni, mit hoz a jövő, de
könnyen előfordulhat. Nem is panelba,
de akkor már családi házba mennék.

Varga Tibor

Mit szólsz az utóbbi évek változásaihoz a községben?
• Nekem tetszik. Nő a falu, egyre többen élnek itt. Van, aki azt mondja, hogy
sok az idegen, de ameddig nem csinálnak balhét, addig szerintem nincs ezzel
gond, hiszen sokan így is beilleszkednek.

A rovatnak viszont az a címe, hogy
Hodosi maradtam. egyetértesz ezzel?
• Én nagyon hodosi maradtam. Mindenki tudja. a környezetemben, hogy
honnan származom. Az ember akárhova is kerül, mindig kötődik a szülőfalujához. Ha megkérdezik, honnan
vagyok, mindig azt felelem, hogy hodosi vagyok, de Dunaszerdahelyen
lakom.

tegYük tisztáBA köRnYezetünket!
egyre több az illegális szemétlerakat,
hiába igyekeznek néhányan tenni
azért, hogy tisztán tartsák a környezetet, mindig akadnak szemetelők. A tavalyi év végén a község legnagyobb
lerakatát sikerült felszámolni, de
máris itt a következő probléma.
Hodosi Csaba önkormányzati képviselő
azok közé tartozik, aki ügyel az egészségére, azért is fontos számára a rendszeres
testmozgás. Ám ezt szeretné esztétikus
környezetben tenni. „Gyakran járok
futni a határi útra a kanális irányába és
látom, hogy nagyon sok a szemét a szélfogók mentén. Arra gondoltam, hogy
nem kell ahhoz sok minden, csak egy kis
összefogás és ki lehetne takarítani” –
mondja a képviselő. Ezért arra kéri a lakosságot, hogy a márciusi hónapban, aki
tud, szánjon rá egy fél napot legalább, és
takarítsák el a szemetet az út mentéről.
Az akciót a helyi Hodus Túraklubbal

karöltve szervezik majd meg, ám a megvalósítást nagyban befolyásolja az időjárás, ezért még nem tudják, mikor kerül
rá sor, előreláthatólag március vége felé.
Természetesen a szemétszedést megkoronázandó gulyáspartira hívja a résztvevőket a munka végeztével. A lakosságot
és a csatlakozni vágyókat a következő

hetekben a hangosbemondón és a község honlapján értesítik majd. „Legalább
mi tegyünk azért, hogy a jövő generációjának egy szebb környezetet hagyjunk
hátra, mert ha ez így folytatódik, akkor
hamarosan nem is lesz mit átadni” –
szögezi le Hodosi.
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Meghívó
A Megmaradásunkért Polgári Társulás szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait

jÓtékOnYsági BáljáRA,
melyet 2017. árpilis 1-én rendez 19:00 órai kezdettel a nemeshodosi kultúrházban.
Zene: T-2 zenekar
Jegyár: 20€ (amely tartalmazza: aperitif, 2x vacsora, kávé)
Az est folyamán meglepetésvendégeket is köszönthetünk.
Jegyek megvásárolhatóak Nagy Noéminél (0908/557 253) és Hodossy Violánál (0905/963 657).

zber konárov
Touto cestou informujeme vážených Obyvateľov, že v priebehu mesiaca marec viackrát
zorganizujeme zber a odvoz konárov z opiľovaných stromov a kríkov.
O presnom dátume vykladania konárov na verejné priestranstvo (na priedomie svojich domov)
ako i odvozu Vás budeme informovať cez miestny rozhlas.
Žiadame Vás o nahromadenie konárov do zväzkov o dĺžke max. 1,5 m tak,
aby bola možná ručná manipulácia s nimi.
Zároveň Vás informujeme, že spaľovanie konárov je prísne zakázané.
Ďakujeme!

gallybegyűjtés
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a márciusi hónap folyamán községünk területén több ízben
tervezzük a fák és bokrok tavaszi metszéséből visszamaradt gallyak gyűjtését és elszállítását.
A gallyak közterületre (a házak elé) való kihelyezésének, valamint elszállításának pontos időpontját
a hangosbemondón keresztül tudatjuk majd Önökkel.
Kérjük Önöket, hogy a gallyakat kézi erővel történő mozgatásra alkalmas max. 1,5 m hosszúságú
kötegekbe rendezzék, ezzel is megkönnyítve a begyűjtést.
Végezetül tájékoztatjuk Önöket, hogy a gallyak eltüzelése szigorúan tilos!
Köszönjük!

Talpra magyar, hí a haza!
1848/49-es emlékestre,

Hodos Község Önkormányzata meghív minden lakost az

melyet március 16-án 18 órakor rendez a helyi kultúrházban.
Fellép a Megmardásunkért kultúrcsoport.
Ünnepi szónok Rigó konrád kulturális államtitkár.
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eXtRAligA:
kARtY sú ROzDAné, PlAY Off zAČínA V utOROk
nadstavbová časť extraligy mužov je
už minulosťou. V prvom kole play
oﬀ sa stretnú nitra s feromaxom,
Čadca si zmeria sily s Vranovom nad
topľou.

V úvodnej štvorhre hosťujúca dvojica Muskó – Diduch porazila domáci pár Špánik – Ševec.
(Zdroj: www.nasanitra.sme.sk/Miroslav Slávik)

1. SK Vydrany

15

14

1

0

99:11

44

2. Hont.Trsťany/Dudince

15

11

2

2

85:33

39

3. ŠK ŠOG Nitra

15

11

0

4

73:44

37

4. MSK Čadca

15

8

2

5

66:55

33

5. MŠK VSTK Vranov

15

4

3

8

52:67

26

6. ŠKST FEROMAX BA

15

4

2

9

47:73

25

Výsledky 9. kolo
Msk Čadca – Mšk Vstk Vranov 6:2, Petráš 3,5, Blažek 2,5 – Tušim a S. Fečo po 1.
Hont.trsťany/Dudince – škst feROMAX BA 6:3, Figeľ 3,5, Sadílek 2,5 – Brat 2, Kalužný 1.
šk šOg nitra – sk Vydrany 1:6, Ševec 1 – Muskó 2,5, Didukh 1,5, Novota a Lelkeš po 1.
škst feROMAX BA – sk Vydrany 0:7, Muskó 2,5, Novota 2, Didukh 1,5, Lelkeš 1.
Hont.trsťany/Dudince – Msk Čadca 5:5, Illáš 3, Figeľ 2 – Petráš 2,5, Blažek 1,5, R. Cyprich 1.

A tAVAszi

lABDARúgÓszezOn MéRkőzései

2016 / 2017
1. 2017. 03. 12., 14:30 — Felsőszeli—Hodos

8. 2017. 04. 30., 16:00 — Hodos—Nyárasd

2. 2017. 03. 19., 15:00 — Hodos—Egyházkarcsa

9. 2017. 05. 07., 16:30 — Nagyabony—Hodos

3. 2017. 03. 26., 15:00 — Lég—Hodos

10. 2017. 05. 14., 16:30 — Hodos—Jóka
11. 2017. 05. 21., 17:00 — Jányok—Hodos

4. 2017. 04. 02., 15:30 — Hodos—Vága
12. 2017. 05. 28., 17:00 — Nagymagyar—Hodos
5. 2017. 04. 09., 15:30 — Pat—Hodos

13. 2017. 06. 04., 17:00 — Hodos—Illésháza

6. 2017. 04. 16., 16:00 — Hodos—Cs.kürt

14. 2017. 06. 11., 17:00 — Nádszeg —Hodos

7. 2017. 04. 23., 16:00 — Sopornya—Hodos

15. 2017. 06. 18., 17:00 — Hodos—Cs.csütörtök

Zdroj: www.pinec.info
18 Februára 2017

Záverečné zápasy sa dohrávali viacmenej v priateľskom duchu, nakoľko
karty pred play oﬀ už boli rozdané. V
generálke na play oﬀ zdolala Čadca
oslabený Vranov v pomere 6:2. Tieto
mužstvá sa stretnú už v utorok na pôde
Vranova, kde začína prvá štvrťfinálová
séria.
V ostatných zápasoch k prekvapeniam nedošlo. Nitra bez zraneného
Štefana Peka nestačila na Vydrany, no
prekvapil Jakub Ševec, ktorý porazil
Lelkeša a urobil tak jediný bod Nitry.
Hontianske Trsťany/Dudince zas
zvládli zápas s Feromaxom aj bez zraneného Illáša.
Play oﬀ, ktoré začína už v utorok, tak
bude veľmi napínavé. Šance má aj Feromax, nakoľko Nitre sa zranil Peko a
jeho štart je otázny. Uvidíme, všetko sa
rozhodne budúci týždeň.
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AMikOR A HODOsiAk HODOšBAn VeRik le A sá tORt…
Mészáros Józsi, a hodosi csapat játékosának élménybeszámolója
Az út szlovéniába zökkenőmentes volt. szerdán reggel
fél tízkor indult a busz, két
megálló után (benzinkút és
egy kényszerpihenő) a szlovéniai Hodošba értünk
kora délután.
A szállásunk Hodoštól öt kilométerre, egy gyönyörű erdősvidéken volt. Érkezésünket követően nekiláttunk az
első, könnyebb ebédhez,
amelyet Pista bá készített, aki
az edzőtáborunk alatt gondoskodott az ízletes falatokról. Az első nap egy erősebb
tréninggel kóstoltuk meg a
heti focis menü első szeletét.
Az egyórás futás után a szabadidőt kötetlenül tölthettük, amelynek keretében
pihentünk, kártyáztunk a
szobán…
A második napon két edzés
várt ránk, délelőtt egy intenzívebb, délután pedig egy lazább, de a laza szót tessék pici
rezervával venni, az edzőnk
itt is követelte a tempót, nem
hagyott lazsálni.
A harmadik napon a délelőtti könnyebb edzést egy
esti felkészülési meccs (a Muraszombat műfüves pályáján)
követte – a harmadik ligás
NK Graddal, ezt a mérkőzést
3:0 arányban nyertük, két
gólt az ukrán Artur Pidruchniy rúgott és egyet Ďurica
Pali. Szerintem küzdős és
egységes teljesítmény után
megérdemelten nyertünk
ilyen arányban is.
Este a szálláson különleges
programmal vártak minket az

Mészáros Józsi

Ďurica Pali (balra) hatból négyszer talált a szlovénok hálójába
Lelkes Vince illusztrációs felvétele

újonnan igazolt csapattársak,
mivel énekelniük vagy táncolniuk kellett egyénileg vagy

párban, mindenkinek a saját
anyanyelvén. Jó móka volt ez
az est mindannyiunk szá-

mára. Az utolsó napon,
szombaton már csak egy mérkőzés várt ránk – ezt az akadályt is sikeresen vettük, a
szlovén 3. ligás NK Križevci
ellen 3:1 lett a végeredmény.
A Hodos csapatának góljait
Ďurica Pali rúgta.
Meccs után már csak egy
dolog volt beírva az edzőtábor naplójába: utazás haza…
Véleményem szerint ez a pár
nap összekovácsolta a csapatot, sikerült egymást jobban
megismernünk, így ez az edzőtábor nem csak a foci
szempontjából volt sikeres.

A felkészülési MéRkőzések eReDMénYei
2017. február 1.
Lipót (HU)—Hodos 0:3, g.: Bartal, Hrazdílek, Gőgh.
2017. február 4.
Hodos—Egyházkarcsa 7:2, g.: Kayembe 2, Hegedűs, Csonka, Bartal, Piidruchniy, Ďurica.
2017. február 11.
NK Grad (SLO, III. liga)—Hodos 0:3, g.: Pavol Ďurica és Arthur Piidruchniy 2.
NK Krizevci (SLO, III. liga)—Hodos 1:3, g.: Pavol Ďurica 3.
2017. február 22.
DAC U19—Hodos 1:1, g.: Pavol Ďurica.
2017. február 25.
FC Baka—Hodos 0:3, g.: Hegedűs, Kayembe 2.
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