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LaKóI SzéPítIK az aLMaBéLI dűLőt
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alódi László polgármester
már több alkalomml is hangoztatta, hogy a csatornahálózat kiépítése után elkezdődhet a település utcáinak rendbetétele, szépítése.
Vígh Májovská Renáta már tavaly felvázolta neki a tervüket, miszerint az
új lakónegyed megkíván egy kisebb
zöld övezetet.
Ezért történt, hogy a lakóközösség a jövőre is gondolva szépítési munkálatokba fogott, és fákat ültettek, mégpedig a lakópark nevéhez hűen almafákat,
azokból is hat fajtát. Az Almabéli dűlő
lakópark házaiban aktív, tettre kész emberek élnek, akik számára nem közömbös a környezetük, ezért volt könnyű
megszervezni a közös faültetést.

Az ötletgazda Kálmán Gergely helyi
lakos, illetve önkormányzati képviselő
után több lakó is beszállt a munkába.
Egy megbeszélés alkalmával aztán Póda
József és felesége, Marcela felajánlották, hogy biztosítják a fákat az ültetésre.
Majd a szervezést három hölgy – Vígh
Májovská Renáta, László Melinda és
Rácz Ica – vette a kezébe. „Úgy döntöttünk, hogy mivel minden háznál van
gyermek, ezért minden kisgyermeknek
ültetünk egy fát, amit gondozhat. A kiültetett facsemeték névre szólóak lesznek, melyeket egyenként a gyerekek
nevével ellátott táblával jelölünk” –
mondta Melinda. „Bízunk benne, hogy
megélednek a fák és mindenki lelkiismeretesen gondozza majd őket” – tette
hozzá Ica.

Hat fajta almafa került kiültetésre –
Florina, Starking, Royal Gála, Jonagold, Idared és birs –, minden fajtából
több példány. A fáknak természetesen
idő kell ahhoz, hogy termést hozzanak,
de már az érett gyümölcs hasznosítására
is vannak tervek. „Természetesen, ha
eljön az ideje, akkor szüret lesz és nemcsak szilvapálinkája lesz Hodosnak, de
almapálinkája is. Persze úgy számoljuk
majd, hogy rétesbe is jusson” – mondták nevetve a szervezők.
Az április 9-én szombaton kiültetett
facsemetéket ezentúl a helyi lakóközösség gondozza majd, akik reményeik szerint néhány éven belül már élvezhetik
munkájuk szó szerinti gyümölcsét.
További képek a 6. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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a SzöVEtSéG NEM VáR tOVáBB
a duNaSzERdahELyI JáRáSBaN
Országosan élen járva elsőként tették
meg a befejező lépést a Szövetség
regionális pártegyesítésében a dunaszerdahelyi járásban.
A Szövetség járási platform-egyeztető bizottsága (grémium) úgy döntött, hogy
tekintettel a közelgő önkormányzati és
megyei választásokra nem várakozik tovább a február óta megbénított központi tárgyalások befejezésére a Szövetség szervezési működési szabályzatáról
(SZMSZ) és az Alapszabályzat értelmében megteszi a következő, befejező lépést a pártegyesítés irányába.
Az MKP, a Híd és az Összefogás platformjainak grémiuma április 5-én sikeresen lezárta az előkészítő tárgyalásokat
a regionális egyesítésről.
A közös párt első járási konferenciájának időpontját május 13-ra, annak küldötti létszámát 78-ra, a párt 18 tagú
járási elnökségének összetételét pedig
9+6+3 (MKP-HÍD-ÖF) elosztással határozta meg.
A Szövetség első járási elnökének a grémium Fenes Ivánt, Bős város polgármesterét, alelnökeinek pedig Balódi
Lászlót, Nemeshódos polgármesterét,
valamint Nagy Józsefet, a Szövetség Országos Elnökségi tagját, volt EP-képviselőt javasolja a járási konferenciának
megválasztásra. Megszületett a Szövetség
közös megyei listájának 8 járásbeli jelölt-

A Szövetség járási grémiumának tagjai: balról Rigó Konrád, Nagy József, Fenes Iván, Balódi
László, Hájos Zoltán, Miklós Ferenc
Archív felvétel

jére vonatkozó platformok közti megegyezés is, ami szerint az MKP 5, az Öszszefogás 2 és a Híd 1 jelöltet indít az őszi
Nagyszombat megyei választásokon.
Egyidőben, már a második alkalommal
ülésezett Dunaszerdahelyen a Szövetség
Nagyszombat Megyei Tanácsának előkészítő bizottsága is, amely feladata a párt
megyeelnök-jelöltjének megválasztása. A
párt egyértelműsítette, hogy Nagyszombat megyében mindenképpen indít saját
jelöltet megyeelnöki tisztségre, akinek a
kiválasztása a jövő héttől esedékes.
„Nem vesztegethetjük az időt belső vitákkal a legfelsőbb szinten, miközben a
szlovák pártok többsége már egyértelműsítette a jelöltjeit a megyei választásokra, és több mint időszerű, hogy a

siker érdekében ezt megtegye a Szövetség is. Hatványozottan vonatkozik ez a
Szövetség polgármesteri jelöléseire, ahol
sajnos az országos elnökségben eddig
csak a Híd és az Összefogás platformjai
vannak felkészülve a már régen beterjesztett és az alapszabályban foglalt polgármesteri jelöltlisták jóváhagyására.
A polgármestereinket méltánytalan ilyen
bizonytalanságban tartani. Ez a határozatlanság sajnos csak a Dunaszerdahelyi
járásban tudtommal eddig 11 regnáló
polgármestert tántorított el a Szövetségben való tervezett indulásától” – nyilatkozta Nagy József, a Szövetség országos
elnökségének tagja.
(sz)
Forrás: parameter.sk

A POlIS PARlAMENTBE MéRTE A SZÖVETSéGET
Felmérés és felmérés között is van
különbség, sok tényezőtől függ, melyek a releváns eredmények, ezért
kell több oldalról megvizsgálni az
adott kérdét.
Egyre szélesebbre nyílik a felmérés és
felmérés közti különbség. A JOJ televíziónak AKO-ügynökség által készített felmérés mindössze 2,6 százalékot

adott, addig a Polis 6,4 százalékra
mérte az Aliancia-Szövetséget, amivel
az megelőzte a Progresívne Slovenskot
is. A Zoznam.sk számára készült Polisfelmérést szintén a HlAS nyerte meg,
a második helyen a Smer, a harmadikon az SaS végzett.
A Polis egyébként viszonylag gyakran méri parlamentbe a Szövetség-Alianciát, tavaly decemberben a platform

hármas 5,5 százalékot kapott az
ügynökségtől.
A mostani eredmény a valóságban
12 mandátumot érne, de a parlament
összetétele jobboldali kormány nem
ígér, legfeljebb baloldalit (Smer-HlasSme rodina), esetleg négypárti balliberálist.
Forrás: korkep.sk
2022. 04. 22.
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MaGyaRORSzáGI ELISMERéS
A Rákóczi Szövetség a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapján, 2022. április 12-én,
Budapesten, egy dunai hajón emlékezett arra a
több mint 100 ezer magyar emberre, akik a
Beneš-dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva szülőföldjük elhagyására kényszerültek.
A megemlékezés keretében a Rákóczi Szövetség
kitüntette azt a közel 80 szlovákiai magyarlakta
települést, ahol az elmúlt tíz évben nőtt a magyarok száma, illetve számaránya. Az emlékünnepségen, melyen községünk képviselői is részt
vettek, beszédet mondott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Bárdos
Gyula országos Csemadok-elnök.
A legutóbbi felmérések szerint, amelyet a lakossági nyilvántartó (REGOB) besztercebányai
székhelye adott közre, Hodos községben 1955
lakos él.
Az elismerés is csak azt bizonyítja, hogy igyekszünk megtartani magyarságunkat és örülünk
annak, ha újonnan épült lakónegyedeink házaiba, illetve a községi lakásokba is a hazai, valamint környékbeli magyarok költöznek be.

Községünk a magyarországi székhelyű Rákóczi Szövetség díjában részesült április 12-én, a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján.
az elismerést Budapesten hodos képviseletében Fitos Marika, a községi
hivatal koordinátora vette át.

Nemzetközi kapcsolataink
A lehetőségek és a kapcsolatok bővítése elsődleges kötelességünk az előrejutáshoz. Minél több és szorosabb nemzetközi kapcsolatot sikerül kialakítanunk, annál szilárdabb
az előrelépés lehetősége. Ezért a közeli Padányban rendezett Magyar Kultúra napján községünk polgármestere, Balódi lászló a Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének
tanácsosával, Jankovics Gyulával tárgyalt. Ezen a találkozón számos problémát megvitattak és szóba került egy
hosszú távú együttműködés terve is, melynek keretein
belül számos pályázati lehetőséget használhat majd ki a településünk főként a kulturális tevékenységek terén.
Lázok Réka felvétele

G y ű J t J ü K Kö z S é G ü N K E M L é K E I t!
amennyiben önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
Segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Ó v o d a

2022

2022. május 1-től május 31-ig tart.
A hodosi Magyar Nyelvű Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket,
hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2022/2023-as tanévre

Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes képviselői által benyújtott kérvény alapján történik, amely átvehető az
óvoda igazgatóságán, munkanapokon 7 órától 16 óráig. A kitöltött és aláírt kérvényeket:
• leadhatják személyesen az óvoda igazgatóságán,
• postázhatják az óvoda címére: Magyar Nyelvű óvoda / Materská škola s VJM, 930 16 Vydrany 314,
• elküldhetik a gaaladriana76@gmail.com e-mail címre,
• vagy személyesen kézbesíthetik az óvoda postaládájába.
Felvételi követelmények: szoba- és ágytisztaság, korhozmért önállóság az alapvető önkiszolgáló tevékenységekben (öltözködés, étkezés, higiéniai szokások ismerete).
A felvételnél előnyben részesülnek:
• azok a gyermekek, akik számára az óvodalátogatás kötelező (akik 2022. augusztus
31-ig betöltik 5. életévüket), ill. akik folytatják a kötelező óvodalátogatást.

A határozatok kiadásának várható időpontja 2022. június 30.
További információk megtalálhatók óvodánk honlapján:
https://ovodahodos.edupage.org/

Výlet do Kitsee

MINDEN KEDVES SZÜlŐT éS lEENDŐ
KISÓVODÁST SZERETETTEl VÁRUNK!

Jednota dôchodcov vo Vydranoch dňa 1. 4. 2022 navštívila Rakúsku
dedinku Kopčany (Kitsee) a spojila ju s exkurziou v Schoko-Csárda.
Po príchode nás privítal zriadenec továrne, ktorý nám pustil film, kde
sme sa oboznámili s prvopočiatkami vzniku výroby čokolády. Rodinnú
firmu už riadi tretia generácia majiteľov továrne. Vo filme sme videli
pásovú výrobu a postup pri balení čokoládových produktov. Potom sme
si pozreli priestory, kde sa čokoláda vyrába, ako sa pripravujú náplne
do bombónov. linka na výrobu dutých figúrok bola odstavená, pracovať
bude až pri výrobe vianočných mikulášov.
V továrni nás pohlcovala príjemná vôňa čokolády. Milovníci sladkostí
by radi pracovali na takomto pracovisku. Výrobky sú známe na všetkých
kontinentoch a rozposielajú do celého sveta.
Po prehliadke sme navštívili predajňu, kde sme si nakúpili veľkonočné
zajačiky, vajíčka a bombóny, plnené kokosom, marcipánom, gaštanmi,
fondánom, želé, rumom, no každý si prišiel na svoje podľa chuti. Spokojní sme odchádzali domov, ako potešíme našich príbuzných a polievačov s kvalitnými čokoládami.
Výlet dopadol veľmi dobre a utužil náš kolektív, a tešíme sa na ďalšie
akcie organizované našou organizáciou.
Anna Bulajčíková

Április

I s k o l a

HODOSI KISISKOlÁSOK A JÁRÁS
lEGJOBB MATEMATIKUSAI KÖZÖTT

2021. decemberében került sor a Pitagorasz Matematikaverseny iskolai fordulójára, amelyen a hodosi magyar alapiskola tanulói is
részt vettek. Két harmadik osztályos tanuló, Csiba léna és Nagy
Miriam sikeres megoldókként továbbjutottak és meghívót kaptak
a járási fordulóra. A járási versenyt 2022. március 29-én online rendezték meg, ahol a járás legjobb kis matematikusai mérhették össze
tudásukat. A lányok sokat gyakoroltak és nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, aminek meg is lett az eredménye, hiszen
mindketten az élmezőnyben végeztek. Gratulálunk a lányoknak és
további sok sikert kívánunk nekik! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Megérkeztek
az iskolatáskák
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10 500 iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség azoknak a kislányoknak és kisfiúknak, akiket
szüleik ezekben a hetekben magyar iskolába íratnak a külhoni területeken.
Felvidékre 3700, Erdélybe 3500, Vajdaságba 1500
táska jut el a magyar iskolába iratkozó kisgyermekekhez. Hodosba április 22-én a Rákóczi Szövetség
helyi képviselői adták át az új táskákat az iskola igazgatónőjének, Suska Szilviának (balról a második).

húSVét 2022 • VEľKá NOC 2022

Az iskolába is ellátogatott a húsvéti nyuszi az ünnepek alkalmával…
Balódi lászló polgármester minden gyereknek édességgel kedveskedett.
******
Pred sviatkami zavítal veľkonočný zajac aj do školy… starosta ladislav Balódi rozdal deťom sladkosti.
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d e d i n a

JaBLčNý hON SKRášľuJú JEJ OByVatELIa
ako sa už starosta obce Ladilav Balódi
viackrát vyjadril, po vybudovaní kanalizácie začneme dávať do poriadku a
skrášľovať ulice Vydrán. Vlani Renáta
Vígh Májovská načrtla svoj plán, že
nová obytná zóna by potrebovala
zeleň.
Práve preto, sa komunita obyvateľov
majúc na zreteli budúcnosť, rozhodla
skrášliť si svoje okolie vysadením stromov. Ako ináč, jabloňami, a to hneď šiestimi rôznymi druhmi. V domoch na
Jablčnom hone žijú aktívni a činorodí
ľudia, ktorým ich okolie nie je ľahostajné.
Výsadba stromov bol nápad miestneho
obyvateľa a zároveň aj poslanca miestnej
samosprávy, Gergelya Kálmána, potom
sa k nemu pridali viacerí. Pri jednom z
rozhovorov Jozef Póda a jeho manželka
Marcela navrhli, že zabezpečia stromy
určené na výsadbu. Po tomto rozhovore,
organizáciu výsadby zobrali do rúk tri
dámy: Renata Vígh Májovská, Melinda

László a Ica Rácz. „Keďže v každom
dome je dieťa, rozhodli sme sa, že pre
keždé z nich vysadíme strom o ktorý sa
budú môcť starať. Každý z vysadených
stromčekov bude mať svoje meno a bude
označený menovkou jednotlivých detí”
vysvetľuje Melinda. „Verím, že stromčeky
zakorenia a každý majiteľ sa bude o ne
zodpovedne starať” doplnila Ica.
Vysadených bol šesť rôznych druhov
jabloní – Florina, Starking, Royal Gala,
Jonagold, Idared a dula – z každého
druhu viacero kusov. Stromy samozrejme
potrebujú čas na to, aby zarodili, ale už
existujú aj plány na zúžitkovanie ovocia.
„Istotne raz pride aj čas zberu a potom
budú mať Vydrany nielen slivovcu, ale aj
jablkovicu. Samozrejme nezabudneme
ani na patričnú dávku do jablkovej
štrúdle” smejú sa organizátorky.
O stromčeky, ktoré boli vysadené deviateho apríla, sa budú starať miestni
obyvatelia. Dúfajú, že čoskoro, budú doslovne žať plody svojej práce.

2022

Április
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átadtáK a KözMűVELődéSI díJat
1823. január 22-én Kölcsey letisztázta
Csekén a himnusz kéziratát. Ennek
tiszteletére Felvidéken is megrendezik
a magyar kultúra napját. Ez évben a
járvány miatt április 9-én a magyar
költészet napján Padányban a kultúrházban került sor a Csemadok Közművelődési díj átadására.
A díjátadó rendezvényt Lázok attila a
Csemadok területi választmányának titkára vezette le, aki hangsúlyozta a magyar kultúra közösségre gyakorolt
összetartó erejének fontosságát. Ezen a
napon azok munkáját ismerik el, akik
több évtizedes áldozatkészségükkel hozzájárultak a szervezet felvirágoztatásához, hogy a magyar kultúra tovább
éljen. Tiszteletét és háláját fejezte ki
azoknak, akik éltetik, továbbadják és új
csodákkal gazdagítják a magyar kultúrát, illetve azoknak, akik a Csemadok
kulturális rendezvényeit támogatják.
a Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési díjat a Nemeshodosi alapszervezet kapta. Moravek Ivett a nagyabonyi

alapszervezet elnöke tartott beszámolót
Nemeshodos község alapszervezetének
több évtizedes aktív munkájáról.
Továbbá díjazták a Bősi Aranykert
néptáncegyüttest. Bárdos Gábor (Somorja), Polák lászló (Ekecs) és Haizók
Erzsébet (Dunaszerdahely) járásbeli személyeket is kitüntették tevékenységeikért. Akik aktívan támogatták a
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának kulturális rendezvényeit,

mégpedig Fenes Iván Bős polgármestere, Kulcsár lajos a Jednota Coop elnöke is díjat vehetett át.
E szép eseményt gazdag kulturális
műsorral fűszerezte a Bősi Aranykert
néptáncegyüttes, a Pántlika zenekar,
A Megmaradásunkért Kultúrcsoport,
Nagy Edit szavalata és a Nemeshodosi
Citerazenekar fellépése. A rendezvény a
magyar Himnusz eléneklésével zárult.
(rs)

éVzáRó GyűLéS a CSEMadOKNáL
Minden év elején kiértékelésre kerül
a Csemadok Nemeshodosi alapszervezetének előző évi tevékenysége és
egyidejűleg kitűzik az évi munkatervet. Erre idén 2022. április 3-án került sor a helyi kultúrházban.
A Csemadok Alapszervezetének elnöke,
Győri Béla a vendégek között köszöntötte a Csemadok Területi Választmányának elnökét, Sátor zoltánt, a
Csemadok Területi Választmányának
titkárát Lázok attilát és falunk polgármesterét, Balódi Lászlót. A megnyitó
után elsőként a helyi citeracsoport,
majd A Megmaradásunkért Polgári Társulás énekkara szórakoztatta a résztvevőket. A műsor után az alapszervezet
elnöke kiértékelte a tavalyi évet. Győri
elmondta, az év elejére tervezett programok elmaradtak, majd a járványügyi

intézkedések enyhülésével sikerült néhány tervezett programot megszervezni.
Sajnos a decemberi programok –
a Nyugdíjasnap és az Adventi gyertyagyújtás – a járványügyi intézkedések szigorítása miatt már elmaradtak.
Ebben az évben a Dőrejárást ismét
a nagyabonyiakkal közösen szervezték
meg, majd a március 15-i ünnepségre
is sor került. Győri Béla helyi Csemadok-elnök előterjesztette a 2022-as évre
szóló munkatervet. Beszámolója után
a szakcsoportok képviselői kaptak szót.
Nagy Irma, a Hodus túraklub vezetője elmondta, hogy minden év elején
túrát szerveznek, a tavalyival ellentétben az idén sikerült is megvalósítaniuk,
a Kis-Duna mentén gyalogoltak, áprilisban pedig Tallósra bicikliztek.
Rácz Pál, a helyi citeracsoport vezetője elmondta, a járvány miatt a cso-

port tagjai 2020 novemberétől 2021
április végéig nem tudtak próbálni, viszont júliusban Szőlőskén a csoport két
tagja részt vett egy citeratáboron, ahonnan új népdalcsokorral tértek haza. Augusztusban felléptek a lakomán, majd
meghívást kaptak a lakikatlan fesztiválra, szeptemberben pedig a gellei falunapon szerepeltek. Októberben a
Népdalesten játszottak a külföldről
meghívott baráti citeratársaikkal, később Patason a kultúrházban adtak
műsort, majd novemberben Naszvadon vettek részt az Országos Citeratalálkozón.
A meghívott vendégek külön-külön
megköszönték a Hodosi Alapszervezetnek az elvégezett munkát és a kitűzött
céljaik megvalósításához sok sikert kívántak.
(rácz)
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FONtOS a KözBIztONSáG
Községünk soha nem látott ütemben
fejlődik és növekszik. Ez pedig elvárásokat támaszt az önkormányzat felé lakosaink biztonságának megóvásában.
„A 2022-es év legfontosabb kihívásait e
területen a közúton történő forgalom
biztonságosabbá tétele, a kamerarendszer bővítése és a kábítószer községünkben való elterjedésének megfékezése
képezi” – hangsúlyozza Balódi László
polgármester. Elsőként még a márciusi
hónapban lecserélésre került a községi
hivatal épületének tetején található légoltalmi sziréna. „Az elavult eszközt egy
modernebbre cseréltük, ami már automatizált és központilag irányított. A régi
sziréna esetében, ha azt akartuk, hogy jelezzen, folyamatosan nyomni kellett egy
gombot, ez azonban már a múlté. Ahogy

a pénteki próbariasztások is, ezek ezentúl
néma riasztások lesznek, a lakosok nem
hallják majd őket” – mondta Rácz Boglárka a községi hivatal munkatársa.
A közúti közlekedés biztonságosabbá
tétele érdekében több kereszteződésbe is
közlekedési tükröt helyeztetett ki az önkormányzat. Kikerült kettő az Almabéli
dűlőbe, a Patócs lajos emlékműtől nem
messze a Kis utcához, illetve a Csíkostói
út kezdetéhez. Néhány helyen a községben foszforeszkáló, azaz sötétben is látható festéssel láttak el néhány a falat,
illetve a korlátot. Ilyen festést kapott a
faluközpontban álló Kardos-ház út
menti kerítése, valamint a temető közelében lévő kereszteződésnél az útszéli
korlátok. Igyekszünk mindent megtenni lakosaink biztonsága érdekében.

BEzPEčNOSť V OBCI JE dôLEžItá
Naša obec sa rozrastá a vyvíja nevídaným tempom. tento fakt kladie
zvýšené nároky voči samospráve, na
zaistenie bezpečnosti miestnych obyvateľov.
„Najhlavnejšie výzvy roku 2022 v
rámci tejto snahy znamenajú v
prvom rade bezpečnejšiu cestnú premávku, rozšírenie kamerového systému ako aj zamedzenie šírenia
distribúcie drog v našej obci” – hovorí starosta obce, Ladislav Balódi.
V prvom rade bola ešte začiatkom

marca prevedná výmena sirény na
streche budovy obecného úradu. „Zastaralé zariadenie sme nahradili modernejším, ktoré je už centrálne
riadené a kontrolované. Pri doterajšej
siréne sme museli nepretržite stláčať
jedno tlačidlo, keď sme chceli, aby siréna vydávala signál, čo už teraz nie
je potrebné. Podobne, ako piatková
skúšobná prevádzka, tieto alarmy
budú v budúcnosti nemé, obyvatelia
ich nebudú počuť” – vysvetlila nám
Boglárka Rácz zamestnankyňa
obecného úradu.

Kvôli bezpečnejšej cestnej premávke rozmiestnila samospráva na
viaceré križovatky dopravné zrkadlá.
Na Jablčný hon, od pamätníka ludojíta Patócsa neďaleko k Malej ulici,
ako aj na začiatok Csikóstói cesty.
V rámci obce bolo natretých pár stien
a zábradlí aj v tme viditeľnou, fosforeskujúcou, farbou. Takouto farbou
bol natretý plot pozdĺž domu Kardosovcov v strede dediny, ako aj zábradlie pozdĺž cesty v blízkosti cintorína.
Snažíme sa zabezpečiť maximálnu
bezpečnosť našich obyvateľov.

Hodos, a mi falunk

Április
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GyaKORLóISKOLa LEtt a hOdOSI
hogy ez mit is jelent pontosan a gyakorlóiskola? annyit, hogy a Selye János
Egyetem tanárképző Karának diákjai
itt tehetik le gyakorlati vizsgájukat,
a mi intézményünkben szerezhetnek
gyakorlatot a tanításhoz. a részletekről a kar dékánját, horváth Kingát
kérdeztük.
Miért hodosra, miért a hodosi alapiskolára esett a választás, hogy gyakorlóiskola legyen?
Régóta ismerem a polgámester urat, ez az
egyik ok, a másik pedig, hogy a tanárképző kar dékánjaként feltett szándékom
volt bővíteni a gyakorlóiskoláink hálózatát. A kisiskolákra szerettem volna fókuszálni, mivel a teljesen szervezett iskolák
hálózata már szépen kiépült. Hallgatóink
Szlovákia egész területéről érkeznek, és azt
szeretnénk, hogy visszamenjenek a régiójukba és az ottani kisiskolákban helyezkedjenek el, hiszen ahogy távolodunk
Komáromtól, egyre több a kisiskola. Ha
a hallgató már a szakmai gyakorlatát egy
ilyen kis intézményben is megtapasztalja,
később könnyebb dolga lesz.

Felvételünkön (balról) Suska Szilvia, a hodosi iskola igazgatónője, Horváth Kinga dékán,
Lábodi Anita, a nagyabonyi iskola igazgatónője, Gányovics Julianna nagyabonyi polgármester
és Balódi László hodosi polgármester

ám Komárom környékén is vannak
kisiskolák, miért nem azok közül választottak?
Magam dunaszerdahelyi vagyok és a hodosi iskoláról nagyon jó referenciák vannak. Ismerem az iskolát, tanítanak ott
ismerősök, közel van Dunaszerdahelyhez
és hát elég sok diákunk származik a környékről, így nyilván ezeket a jól kiépített
és jó referenciával rendelkező iskolákat
tudom ajánlani nekik.

hogyan döntik majd el, melyik hallgató jön hozzánk gyakorlatra?
Nyilván opcionális lesz a kisiskolákba
való bejutás, tehát valószínűleg beválogatás útján fognak csak a hallgatók oda bekerülni, mert nem tudjuk mindenki
igényeit kielégíteni. Úgyhogy 1-2 diákot
tudunk majd küldeni egy évben, de majd
kitpasztaljuk, milyen lesz a fogadtatás
mindkét fél részéről.

Májusfaállítás

Stavanie mája

A szervezők szeretettel meghívnak minden falusit az

Oznamujeme váženým obyvateľom, že dňa 30-ho ap-

idei májusfaállításra április 30-án, szombaton a központban található Állj meg vándor vendéglőhöz. A szokásokhoz híven a májusfát körbeviszik a községben,
a menet 16 órakor indul a kultúrház elől, majd 18 óra

ríla, v sobotu, organizujeme tradičné vztýčenie obecného mája pri pohostinstve „Állj meg vándor”. Zraz
bude o 16 hod. pred kultúrnym domom, kde máj

körül érkezik meg a vendéglő elé. A szervezők kérik,

vyzdobíme, potom ponesieme po dedine, aby si každý,

minél többen vegyenek részt a menetben, illetve lássák

kto chce, mohol uviazať naň svoju stužku.

el szalagjaikkal a májusfát.
A faállítás után sült hal és gulyás várja az érdeklődőket a vendéglőben, illetve zene melletti szórakozás.
Szervezők: Hodos Község Önkormányzata, a Csemadok Nemeshodosi

Alapszervezete és az Állj meg vándor vendéglő

Príchod k hostincu bude okolo 18-tej, kde na všetkých čaká
dobrý guláš, pečená ryba a hudba.
Organizátori: Obecné zastupiteľstvo obce Vydrany, Miestny spolok Csemadoku a Pohostinstvo Állj meg vándor
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VIRáG SzILVIa, KözSéGüNK úJ LELKéSzE
a Kis-Csáji lelkészházaspár nyugdíjba
vonulásával megüresedett a hodosi
Református Gyülekezet lelkészi
posztja. Ezért a presbitérium úgy határozott, a dunaszerdahelyi szolgálatát
töltő Virág Szilviát hívják meg erre a
posztra, aki szeretettel fogadta a felkérést. Ismerjük meg őt közelebbről.
Virág Szilvia Madról származik, gyerekkorától kezdve meghatározó szerepet
tölt be életében a gyülekezet, a hit. Az
anyai nagypapája – aki sajnos tavaly elhunyt – a madi református gyülekezet
gondnoka volt. „Olyan ember volt, aki
fizikailag és szellemileg is hozzájárult a
gyülekezet építéséhez, példaadó volt számomra. Emberileg ő volt az a meghatározó személy, aki engem imádkozni
tanított, vitt magával a templomba.
Mikor beszélni tanultam, a Miatyánkot
tanította nekem, aztán énekeket, a zsoltáros könyvből a dicséreteket már akkor,
mikor még olvasni sem tudtam” – meséli Szilvia, majd megoszt egy személyes
emléket is: „Amikor Madban építkeztünk, jöttek az alapot kiásni. Néztük,
ahogy a markoló dolgozik és a papa anynyit mondott, hogy imádkozzunk. Ez
egy csodálatos élmény volt számomra,
hogy nemcsak a templomban éljük meg
a hitéletet, de az Istennel való kapcsolatunk így a hétköznapok során is kézzelfogható lett.”
Egyházi alapiskolába járt Alistálon,
ami állítása szerint hatalmas plusz volt
számára. „Isten igéje jelen volt a mindennapjainkban, a tanárok között is, ezáltal pedig sokkal nagyobb pluszt
kaptunk, mint egy állami iskolában,
ahol csak hetente egyszer van hitoktatás.
Itt kaptuk meg azt a tudást, hogyan
éljük meg Istennel a kapcsolatunkat a
hétköznapok során. Akkor még nem
gondolkodtam a lelkészi hivatáson, de
mások már mondták, hogy belőlem jó
lelkész lesz. én azonban pedagógus szerettem volna lenni, gyerekekkel foglalkozni. Az utolsó előtti pillanatig a
pedagógia lebegett a szemem előtt.
Aztán az érettségi előtt a szilveszteri
csendes napokon, amikor elcsendesedve

Virág Szilvia első hodosi istentiszteletét Virágvasárnap tartotta

megyünk az új évbe, az újévi igém, amit
úgy húztam a többi közül, így szólt:
»Jöjjetek utánam, és emberhalászokká
teszlek benneteket.« Ez annyira bennragadt a gondolataimba, belülről égetett,
foglalkoztatott és ez alapján forrt ki bennem a gondolat, hogy Istennek teljesen
más terve van velem” – így adta be végül
felvételi kérelmét a komáromi Selye
János Egyetem teológiai karára, ahol
végül 2010-ben szerzett oklevelet.
A képzés végeztével segédlelkészi
szolgálatba került, egy évet a komáromi református gyülekezetben töltött,
majd Dunaszerdahelyre helyezték, a
második segédlelkészi évet már itt
kezdte, végül pedig maradt is mint beosztott lelkész Görözdi Zsolt tiszteletes
mellett. Egészen addig, míg a hodosi
gyülekezet meg nem hívta. „Tíz és fél
évet töltöttem Dunaszerdahelyen,
majd 2022. január 31-el megüresedett
a lelkészi állás Hodosban és április 5el már a hodosi református gyülekezet
lelkésze lettem. Ez egy hatalmas lehetőség, ahol berobbanhat Isten igéje és
a változás is, amit ő tud hozni és amiben ha én eszköz lehetek, akkor azt kiváltságnak érzem. Ez egy óriási nagy
megtiszteltetés. Jézus Krisztus az alap
és hozzá kellene visszatérni és onnan
lehet építkezni. Őt szeretném odavinni, felmutatni” – magyarázza az újdonsült hodosi lelkész.

Fontosnak tartja a polgármester–pap–
tanító hármas kapcsolatot, hiszen egy
közösségnek a működtetése, előremozdítása érdekében nagyon fontos, hogy
ezek a kapcsolatok működjenek, hogy
ezek az emberek együtt tudjanak dolgozni. „Biztos, hogy nem kell mindenben egyetérteni, de azt kell szem előtt
tartani, ami jó a közösségnek, a falu lakosságának, vagy az, hogy egymás felé
megéljük a tiszteletet. Már a polgármester úrral és az iskola igazgatónőjével is
sikerült beszélgetnem, és remélem, a
soron következő találkozók is előremozdítják a közös terveket és lehetőségeket,
amelyeket együtt tudunk megragadni.
A reformátusok vannak rám bízva, akiket szeretnék jobban mozgósítani, összefogni és szeretnék nyitni a gyerekek felé.
Szó volt már a hitoktatásról az iskolában. Tervben van és szívem vágya, hogy
napközis tábort szervezzek nyáron a gyerekek számára. Ezen kívül rengeteg ötletem van még. Visszahoznám a
konfirmációt, ami évek óta nem volt.
Akár családi nap szervezéséről is szó
lehet, ahol nemcsak egy generációt, de
egész családokat vinnék közelebb a
templomhoz, Isten igéjéhez. Mindenképpen a lelki építkezésre szeretnék
hangsúlyt fektetni. Fontosak számomra
az idősek, szívesen látogatom meg őket
akár a kórházban is. Jó volna, ha az emberek tudatosítanák, hogy szabad engem

Hodos, a mi falunk
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felhívni és jelezni, hogy ha valaki kórházban van és van igény rám. Hiszen
egy beteg embernek nagyon sokat ad
egy ilyen látogatás. és a lelkész nem az
utolsó kenetet adja fel, ettől nem kell
félni, hanem azt a lelki többletet adja,
amit Isten igéje nyújthat. Szeretném kiépíteni ezeket a kapcsolatokat. Jó volna
ha az emberek megtapasztalnák, hogy a
parókia nyitva áll, a lelkész megszólítható és leülhetünk egy kávéra beszélgetni. Be lehet kopogni és bármilyen
jellegű problémával hozzám fordulni.
A telefonszámom is nyilvános (0915
911 513), már az iroda ajtajára kifüggesztettem és a közösségi oldalon is elérhető vagyok” – sorolja a terveket,
teendőket az energikus fiatal lelkész.
Ami a hodosiakat leginkább érdekli,
ami nagyon sokszor téma a faluban,
mióta tudunk egy új lelkipásztor érkezéséről, hogy ide fog-e költözni? „Igen,
igen, igen! Be is jelentkezem, mint
lakos, nemcsak a parókiára költözöm, de
hodosi lakos szeretnék lenni. Illetve hodosi leszek és remélem elfogadnak. Raj-
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A falusi „szentháromság”: a tanító – a pap – a polgármester

tam nem múlik, hogy akár nyugdíjas
koromig ott töltsem a szolgálatot.
Amint a lehetőségeim engedik, ideköltözöm. A parlagon heverő problémákat,
ügyeket szép sorjában elő fogjuk venni,
de ez nem csak rajtam múlik. Elkezdődik egy munka lelki értelemben és fizikai értelemben is. Amire az utóbbi

években, évtizedekben nem volt megoldás, nem biztos, hogy egy év alatt megoldódik, de a kezdetek előtt állunk” –
zárja a beszélgetést Virág Szilvia.
Egy új korszak kezdete ez, mely mindenki reményei szerint számos pozitívummal szolgál majd a község és a
közösség számára.
(AS)

Tisztelet a hősöknek!
A háborúk minden korban a nagyok játszmái, melyeket a kisemberek szenvednek el. Ez zajlik
jelenleg és ez volt a múlt században is a két világháború idején. Hodos Község Önkormányzata minden esztendőben megemlékszik a két világháború áldozatairól a helyi temetőben található emlékműnél. Ebben az évben azonban új emlékmű kerül a régi helyére.
Ezúton hívjuk meg tisztelettel községünk minden lakóját az új emlékmű
ünnepélyes felavatására, melyre

május 8-án délután 15 órakor
kerül sor a helyi temetőben.
Adózzunk együtt hősi halottaink emléke előtt!
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ö N K O R M á N y z at

OBECNé zaStuPItEľStVO

az önkormányzat 2022. 04. 25-én megtartott
40. ülésének programja

Program 40. zasadnutia Ocz, konaného dňa
25. 04. 2022

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. Tóth Tamás és Mgr. Farkas linda
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Boltvan András
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Ing. Gocoň István és Gocoň Edit
„Hodos – Nagyabony csatornahálózat” üzembehelyezési
engedélyezése
Javaslat a költségvetés megváltoztatására – Hodosi Alapiskola óvodával
Az 1-es számú függelékjavaslat Hodos község 2/2021-es
számú általános érvényű rendeletéhez a helyi illetékekről
Számlák jóváhagyása
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2022

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce
Vydrany – Mgr. Tomáš Tóth a Mgr. linda Farkasová
6. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti – Ondrej
Boltvan
7. Žiadosť o predaj pozemku vo vlastníctve Obce Vydrany
– Ing. Štefan Gocoň a Ing. Edita Gocoňová
8. Užívacie povolenie stavby „Kanalizácia Vydrany–Veľké
Blahovo“
9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 01/2022 – ZŠ s MŠ Vydrany
10. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2021 o miestnych
poplatkoch
11. Odsúhlasenie faktúr
12. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, a do Rady
školy pri ZŠ s VJM Vydrany
13. Správa starostu obce
14. Iné aktuálne otázky – diskusia
15. Záver

• aNyaKöNyVI híREK • SPRáVy z MatRIKy •
marec 2022. március
úJSzüLöttEK • NaROdILI Sa:
• daniš damián

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

Író-olvasó találkozó

Nagy Erikával

A Hodosi Könyvtár tisztelettel meghív minden érdeklődőt egy találkozóra Nagy
Erika prózaíróval, újságíróval. Az író könyveiben a körülöttünk élő emberek sora
elevenedik meg, bánataik és örömeik kerülnek terítékre. Olyan komoly témákkal
is foglalkozik, mint a rákbetegség, illetve legutóbbi, Elmeséled című könyvében
pedig szlovákiai magyar írókkal készült beszélgetései olvashatók.
Szeretettel várunk mindenkit!

hELySzíN: hOdOSI KöNyVtáR
IdőPONt: MáJuS 13., 18 óRa
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hOdOSI MaRadtaM 103.
Badala Pál 2012-ben költözött el
szülőfalujából, hodosból. Egy ideig
anyósánál éltek, majd néhány évvel
ezelőtt építkezni kezdtek. Feleségével és tíz éves fiával Madban az új
családi házukban élnek.
Miért jöttél el tíz évvel ezelőtt?
Családot szerettünk volna, aztán építkeztünk és itt ragadtam. Akkoriban
Hodosban még nem voltak építkezési
telkek, csak lakások, viszont azt nem
szerettem volna. Mindenképpen családi házba akartunk költözni. Madban
volt telek is, így nem volt miről gondolkodni.
ha 2012-ben hodosban vannak
építkezési telkek, maradtál volna?
Könnyen lehet, mert Hodosban több
minden van számomra, több szállal kötődöm oda, mint Madba.
Milyen gyakran jársz vissza szülőfaludba?
Amilyen gyakran csak tudok. Ha anyu
nappalos műszakban dolgozik, akkor
délutánonként otthon van, gyakrab-

Amikor Madba jöttem, nem nagyon
ismertem itt senkit, most már vannak
barátaim. Ugyanúgy Hodosban is
megtörténhet, megtörténik ez.
Rendezvényekre hazajártok?
Ha időnk engedi, akkor igen, bár bevallom őszintén, hogy az utóbbi években még a lakomára sem jutottunk el.
Sok munka van még a házunkon, ami
lefoglalja az időm nagy részét.

Badala Pál

ban megyek. Illetve a hodosi csapatban
focizom, úgyhogy a mérkőzésekre is
muszáj mennem. A régi barátokkal
szintén tartom a kapcsolatot, így gyakran megfordulok a szülőfalumban.
Mit gondolsz a település fejlődéséről?
Szerintem nagyon jót tesz a falunak ez
a fejlődés, rengeteg a lakhatási lehetőség, sok új ember van, új embereket
lehet megismerni, barátságokat kötni.

Könyvespolc
Horváth Magda
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ajánlója

Nagy Erika
FüGGöNyöN INNEN éS túL
A nyárasdi Nagy Erika olyan témához nyúlt harmadik könyvében, melyről
nemhogy írni, de beszélni is nehéz. Emberi sosrokat tár az olvasók elé...
A szerző kötetének alapját a Csallóköz regionális hetilapban megjelent riportsorozat adta, amelyben egyedi módon a rákbetegségből felgyógyultakat szólította meg. Nem volt könnyű dolga, mert egy rendkívül érzékeny
témához nyúlt. A betegek hosszú, kínzó, fájdalmas kezeléseken és állapotokon, rettenetes, embert próbáló időszakokon mentek keresztül. Nehéz
számukra beszélni erről, hiszen testileg és lelkileg egyaránt meggyötörte
őket a rák. Sokan nem is vállalták a felkérést. Akiket azonban sikerült
megszólítani, történetük elmesélésével nagyon sokat segíthetnek sorstársaiknak vagy azok hozzátartozóinak. Útmutatásként szolgálhatnak ezek
az igaz történetek, és reményt kelthet a kötet azok számára, akiket így vagy
úgy érint ez a rettentő kór.

Vannak olyan hodosi barátaid, akivel rendszeresen tartjátok a kapcsolatot?
Minden régi baráttal kapcsolatban vagyok, olyan is van, akivel minden hétvégén találkozunk, hol náluk, hol pedig nálunk.
El tudod képzelni, hogy valamikor
visszaköltözz a szülőfaludba?
El tudom képzelni, de erről magam
nem dönthetek. De a lehetőséget nem
szabad elvetni.
Mennyire maradtál hodosi?
Mindig azt mondom, hogy hodosi vagyok. Madi csak papíron lettem, mindig hodosi maradok.
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tOVáBB SzéPüL a tEMEtőNK
Folyamatosan újabb és újabb munkálatokat végeznek a helyi temetőben,
szépen lassan, kis lépésekben szépül a
helyi sírkert.
Az önkormányzat egyik legfontosabb
célja, hogy a temető egy szép park legyen, az út pedig, amin ennek a megvalósítása felé elindultunk, jónak és
kivitelezhetőnek tűnik. A munkálatokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban pozitívak a lakossági visszajelzések. A
közelmúltben beszámoltunk arról, hogy

Gábor Bucsányi, správca miestneho cintorína

felépült az urnafal, ahova szeretteink
hamvait helyezhetjük el; nemrégiben

pedig egy márványból készült könyv is
került oda. Áprilisban felfalazásra és lefestésre került a főkapu melletti kerítés,
valamint betonszegély lett elhelyezve az
út szélére, így ezentúl a temető kerítéséhez nem lehet majd parkolni. A
munkálatol közül említést érdemel
még a harangláb lefestése is. Az áprilisi
hónap folyamán új főkaput kapott a temetőnk, valamint a ravatalozó mellé 15
feketefenyő (Borovica čierna) lett kiültetve. Községünk nyugdíjasa, Mátis
Mária rendszeresen jár a helyi temetőbe. Tetszik neki a számos változás,
szépítés, ami az utóbbi években történt.
„Nagyon szépen rendben van tartva a
temetőnk, látszik, hogy gondol rá a
falu vezetése. Szép lett az új kapu is,
amit nemrégiben tettek fel és egyre
szebb lesz az egész. Ami nem tetszik, az
a zöld övezet karbantartásával függ
össze, ugyanis fűnyírás után minden alkalommal le kell takarítani a sírokat a
fűkaszaléktól, ami napsütéses időben
könnyen rászárad” – magyarázza Mária.
Mint ahogy azt Bucsányi Gábor temetőgondnoktól megtudtuk, a jövőben
új világháborús emlékművet helyeznek
majd el a temetőben, illetve aszfaltréteggel látják el a járdát a bejárat és a ravatalozó között.

A temető bejáratának betonozása

zVEľaďuJEME Náš CINtORíN
Neustále prebiehajú práce na cintoríne, ale ešte nás čakajú ďalšie. Pomaly, krôčik za krôčikom zveľaďujeme miestny cintorín.
Najdôležitejším cieľom samosprávy je,
aby sa z cintorína stal pekný park.
Cesta po ktorej sme sa v záujme uskutočnenia vydali, vyzerá byť správna a
zvládnuteľná. V súvislosti s už realizovanými prácami a zmenami, badáme
pozitívnu spätnú väzbu od obyvateľov.
Už sme vás informovali o tom, že bola
postavená urnová stena, kde môžeme
umiestniť urny s popolom našich blízkych a v apríli tu pribudla aj jedna

mramorová kniha. Bol postavený a natretý múr pri hlavnej bráne, a na kraj
cesty umiestnený betónový obrubník,
takže už nebude možné parkovanie
popri plote cintorína. Spomedzi prác
minulého obdobia spomenieme ešte
nový náter na zvonici. V apríli dostal
náš cintorín novú hlavnú vstupnú
bránu a popri dome smútku bolo vysadených 15 čiernych borovíc. „Obec
Vydrany nezabúda ani na našich zosnulých občanov. Obnovila pietne
miesto, vybudovala múr na odkladanie
úrn, opravila budovu na poslednú rozlúčku. Pri vstupe do cintorína vás privíta upravené parkovisko a okolie s

novým nápisom. Pravidelne sa upravuje vzhľad cintorína, kosí sa tráva, vybudoval sa nový plot. No skratka moji
príbuzný po návšteve cintorína konštatujú, že máme pekný a upravený cintorín. Je to vizitka toho, že aj po smrti
sme zostali občanmi Vydran a okrem
príbuzných ani obec nezabuda” hovorí
anna Bulajčíková.
Podľa informácií od správcu cintorína Bucsányi Gábora by mal byť na
cintoríne v budúcnosti umiestnený
nový vojnový pamätník a vyasfaltovaný
chodník medzi vchodom a domom
smútku.

S p o r t
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FOLytatódIK a hOdOSI FOCItaVaSz
a Nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában folytatódott a pontvadászat. a 21. fordulóban csapatunk
három pontot tartott itthon, győzelmet arattak Nagymagyar gárdája felett, majd a következő héten idegenben ikszeltek. a 23. fordulóban
hodos csapata szabadnapos volt,
ugyanis a tJ Iskra holíč együttese kilépett a bajnokságból. Lapzártánk
előtt április 23-án Lég ellen álltak pályára idegenben, ahol sajnos három
pontot hagytak ott.
EREdMéNyEK:
21. forduló:
hodos–FK Nagymagyar 1:0 (1:0), g.:
Badala (80.).
22. forduló:
Brodské–hodos 2:2 (1:0), g.: Tomaz
(24.), Blaha (85.), ill. Ramos (49., 75.).
23. forduló:
Hodos szabadnapos.
24. forduló:
Lég–hodos 2:0 (2:0), g.: Fekete Zoltán
(27.), Csölle József (33.).
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Az urnafal

Urnová stena

a tavalyi év végétől már van lehetőség az urnafal
kihasználására községünkben is. akik már nem a
klasszikus értelemben vett temetkezés hívei, szeretteik hamvait itt is elhelyezhetik.

Od konca minulého roka existuje možnosť využitia
urnovej steny už aj v našej obci. tí, ktorí už nie sú
zástancami v klasickom zmysle vzatého pohrebu,
môžu umiestniť popol svojich blízkych aj tu.

A 24 hellyel rendelkező márványborítású építményben
bérelhetőek a helyek, melyeket a községi hivatalban
Bucsányi Gábor (0903 655 581) temetőgondnoknál
lehet intézni. Az urnafal egy-egy rekeszének bérleti díja
100 euró 10 évre, vagy 200 euró 20 éves időtartamra.
A rekeszekre az arany színnel való gravírozás is díjköteles, amit egy erre szakosodott cég végez. A megrendelés esetében egy betű ára 5,50 euró, szimbólum
gravírozása 32 euró, a tábla le- és felszerelése pedig 25
euró költséggel jár.
Az urnafal a helyi sírkertben a továbbiakban igény
szerint bővíthető lesz.

V mramorom obloženej stavbe je 24 urnových miest a
už je možné prenajať si ich, na obecnom úrade u
správcu cintorína, Gábora Bucsányiho (0903 655 581).
Nájom za jednotlivé priehrady je 100 eur na 10 rokov,
alebo 200 eur na 20 ročné obdobie
Gravírovanie zlatým písmom na jednotlivé urnové
miesta, je zvlášť spoplatnené, a túto činnosť prevádzkuje
na to špecializovaná firma. V prípade objednávky, cena
jedného písmena je 5,50 eur, gravírovanie symbolu je
za 32 eur, od- alebo nainštalácia tabule stojí 25 eur.
Urnovú stenu na cintoríne bude možné v budúcnosti rozšíriť podľa potreby.
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VydRaNy VíťazMI SuPERLIGy MužOV
Superliga mužov má po piatich rokoch
opäť slovenského výťaza. znova sa ním
stal SK Vydrany, ktorý v medzinárodnej
stolnotenisovej súťaži družstiev stredoeurópskeho regiónu (Central European
Superleague) nadviazal na svoje
prvenstvo z roku 2017. úradujúci slovenský šampión triumfoval na finálovom turnaji, ktorý sa za účasti šiestich
najlepších z celkovo ôsmich mužských
tímov uskutočnil v utorok a stredu (19.
– 20. 4. 2022) v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch.
Vydranci boli vďaka prvenstvú v základnej A-skupine nasadení priamo do semifinále, v ktorom sa stretli s výberom
Slovenska do 23 rokov a zdolali ho jednoznačne 5:1, keď súper získal jediný boj
vďaka výhre bez boja. Vo finále potom čelili českú "23", nad ktorým zvíťazili tiež
presvedčivo 5:2, keď stopercentnú bilanciú sa nielen v súboji o celkový triumf, ale
aj na na turnaji prezentoval Samuel Novota. Podiel na zisku trofeje mali aj Zoltán
lelkeš a Peter Šereda. Pre Vydrany to bola
celkovo štvrtá finálová účasť po troch za
sebou v rokoch 2016–2018.
Úspešné vystúpenie slovenských zástupcov zvýraznili aj ďalšie dva tímy, ktoré na
úvod turnaja prešli cez 1. kolo play-oﬀ a
potom na záver proti sebe bojovali o
bronzovú pozíciu. Tu si vo vyrovnanom
meraní síl o 3. priečku zabezpečili hráči
SR "23" víťazstvom 5:4 na TJ Geólóg
Rožňava. Jeho hlavným strojcom bol trojbodový Adam Brat.
Ľuboš Bogdányi

Výsledky play-off stolnotenisovej superligy mužov
2021/2022 v NSTC v Bratislave (19. – 20. 4.)
Utorok 19. 4. (1. kolo o postup do semifinále):
Slovensko "23" – Rakúsko "23" 5:1
Body: Klajber a Pach po 2, A. Brat –
Trink
Maďarsko "23" – tJ Geológ Róžňava (SR) 2:5
Body: Kishegyi, Högye – Péter 3, Zavadskij 2

Finále:
SK Vydrany (SR) – česko "23" 5:2
Body: Novota 3, lelkeš a P. Šereda –
Valenta, Košťál

Streda 20. 4. (semifinále):
SK Vydrany (SR) – Slovensko "23"
5:1
Body: lelkeš a Novota po 2, P. Šereda
– Doubek

O 3. miesto:
Slovensko "23" – tJ Geológ Róžňava (SR) 5:4
Body: A. Brat 3, Klajber, Doubek –
Péter 2, Zavadskij 2

česko "23" – tJ Geológ Rožňava
(SR) 5:3
Body: Valenta a Blinka po 2, Košťál –
Péter 2, Zavadskij
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