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Ahogy minden magyar településen, Nemeshodosban is
megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc kitörésének
évfordulójáról. Idén 170 éve már, hogy kezdetét vette a
magyarok szabadságért vívott harca.
Március 15-én koraeste gyűltek össze a hodosiak a helyi kultúrházban. A versmondással kezdődő ünnepség következő
pontja a rendhagyó történelemóra volt, ahol Győri Béla helyi
Csemadok-elnök 170 évet visszarepülve az időben elmondta,
hogy nézett ki Nemeshodos község 1848-ban. Előadásából
többek közt azt is megtudhattuk, hogy a 19. század közepén
2783 kataszteri hold volt a község területe, ahol 901 lakos élt
193 lakóházában, ebből 899 magyar és kettő tót nemzetiségű.

Elhangzott az is, hogy 57 gyermek született abban az esztendőben, ebből 29 lány volt, valamint 46 lakos halálozott el.
A rendhagyó történelemóra után egy tényekkel tarkított
rövid előadást hallhatott a közönség Bufla Miklós nyugalmazott pedagógustól, aki felvázolta a ’48-as történéseket.
Az előadások után „A Megmaradásunkért” kultúrcsoport lépett színpadra ünnepi műsorával, majd az ünnepély végén a
helyi önkormányzat képviselői, Balódi László polgármester,
valamint a szlovéniai Őrihodos testvértelepülés delegációja és
a helyi szervezetek képviselői megkoszorúzták a kultúrház előtt
felállított kopjafát. Így az ünnepség Hodosban a hodosiaktól
a hodosiaknak szólt.

K e ll e m e s é s á l d o tt h ú s v é t i ü n n e p e k e t
k ívánun k minden ho dos inak
Všetk ým obyv ateľo m želáme príjemn é
a p o že h n a né p re ž it ie V e ľ ko no čn ýc h sv ia t k ov !

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com

2

2018

Hodos, a mi falunk

hodosbóL A szLovák PArLAMeNtbe
A Szlovák Nemzeti Tanácsban foglalt helyet Hodos község polgármestere
Az a bizonyos péntek, pontosabban 2018. március 23-a minden bizonnyal piros betűkkel kerül majd be
hodos község krónikájába, hiszen eskütételével a falu polgármestere, balódi László az első, aki községünkből
az országgyűlésbe bekerült. e történés számos kérdést vetett fel, amelyekre szerettünk volna válaszokat kapni,
ezért is faggattuk az újonnan parlamenti képviselővé vált balódi Lászlót.
A legfontosabb kérdés, ami talán a leginkább foglalkoztatja a lakosokat,
hogy folytatja-e polgármesterként a
munkát a község élén?
• Hodos számomra mindig a legfontosabb volt és marad is, ezért a fel-felmerülő ajánlatok, illetve lehetőségek közül
csak és kizárólag azokkal foglalkozom,
melyek nem zárják ki polgármesteri teendőimet és engedik, hogy tovább szőjem Hodosról, a szülőfalumról az
álmaimat. Tehát a kérdésre az egyszerű
válasz: igen, továbbra is Hodos polgármestere maradok. Ezt azonban sosem az
én akaratom határozza meg, de a község
választópolgáraié.
A lehetőség a képviselőséghez leginkább napjaink politikai történéseiből
adódott. könnyű volt a döntés? egyáltalán egyszemélyes döntés volt a pozíció elvállalása?
• Bevallom, egyáltalán nem volt egyszerű a döntés és semmiképpen nem
napjaink politikai történései voltak azok,
melyek elbizonytalanítottak, inkább a
család mindennapi működése, a község
életének helyes irányban tartása. Azt is
hozzá kell tennem, hogy nagyon szerettem volna megtudni azon lakosaink véleményét, akikre felnézek és tisztelettel
adózok többek közt a közösségünkért
végzett munkájuk miatt. Igaz, az idő rövidsége miatt nem tudtam mindenkivel
konzultálni, akivel szerettem volna, de
akikkel sikerült, azok véleménye nagyban hozzásegített a döntésemhez.
Maradjunk még egy kicsit a politikánál
és árulja el nekem, mi a véleménye az
utóbbi hetek politikai történéseiről?
• Nem szeretnék az újságunk hasábjain
olyan eseményekről magyarázkodni,
amelyekről már sokan és sokkal komolyabb szakértők is nyilatkoztak a különböző médiumokban, de röviden azért

megpróbálom a saját szemszögemből kifejteni. Meggyőződésem, hogy a két fiatal – Ján Kuciak újságíró és
élettársa Martina Kušnírová – meggyilkolását teljes mértékben erkölcstelen politikai célokra használni. Annál inkább
meg kell tenni mindent azért, hogy becsületesen ki legyen vizsgálva az ügy és a
tettesek megkapják méltó büntetésüket
az igazságszolgáltatás által. Az utca haragja érthető, az utca emberének hangját
meg kell hallgatni és tisztelni kell, de a
politikát nem az utcán „játszák”, ráadásul nem önjelölt vezérek által, akik csak
meggondolatlan lépésekre hergelik a tömegeket. A politikai palettát le kell tisztítani, ki kell szorítani a korrupciót,
vissza kell szerezni az emberek bizalmát
és az erkölcsi értékeket. Ez pedig egy
egész társadalmat érintő és hosszadalma-

sabb művelet. Véleményem szerint ez
nem hirtelenjében kotyvasztott kormánydöntésekkel oldható meg, hiszen
itt egy egész ország működéséről van szó.
Ha a magánéletben, akár egy házasságban is felmerülnek problémák, nem biztos, hogy a legjobb megoldás azonnal a
bírósághoz fordulni és válópert kezdeményezni. Lehetséges, hogy egy családi
kerekasztal, a kommunikáció és a játékszabályok átértékelése komoly és pozitív
változásokat hozhat.
A számok azonban azt mutatják, hogy
Pozsonyban 65 ezer, szlovákia többi
városát beleszámítva közel 100 ezer
ember vonult ki az utcára az előrehozott választásokat követelve…
• Ahogy már mondtam, az utca hangját
meg kell hallgatni és tisztelni kell, de
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nem az utcán politizálunk. Elsősorban
azért nem, mert az aktuális kormány a
legutóbbi demokratikus választások alkalmával négyéves kormányzásra kapott
mandátumot és ehhez meg is van a szükséges többsége. Másodsorban pedig, ha
már a számoknál tartunk, el kell mondani, hogy a jelenlegi kormány tagjai az
ország 4,4 millió szavazásra jogosult polgárból 2,6 millió (60%) voksot gyűjtöttek be, amit nem szabad elfelejteni.
Ha netán előrehozott választások lettek
volna kiírva és ezt újra a Smer-SD nyeri
meg, de most nem 35, hanem 23 %-kal,
akkor az emberek ismét az utcára mennek, hogy ez sem felel meg nekik?
Ez nem ilyen egyszerű, mert a politika
nem fekete-fehér.
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de elég is ennyi a politikai fejtegetésből, térjünk vissza hodoshoz. kik
azok, akik tanácsokkal látták el a döntést elősegítve?
• Nagyon sok, számomra értékes embertől kaptam tanácsot és véleményt a döntéshez. Az eskütétel előtti vasárnap a
helyi kultúrház kistermében két órán át
elemeztük a politikai helyzetet és az
ebből fakadó tanulságokat az „öregek tanácsával”, a falu tiszteletre méltő idős lakosaival. Nagyon örülök, hogy a
véleményünk megegyezik. Szükséges itt
kiemelni a községi hivatalban dolgozó
kollégákat is, akik tudván, hogy a döntésemmel még több kötelezettség hárul
majd rájuk, még több munka és ennek
súlya nehezedik majd a vállukra, mégis
vállalják és mosolyogva adták ki a „pa-
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rancsot” a lépésemhez. Ezen kívül rengeteg jókívánságot kaptam szóban, üzenetben és a világhálón, amit ezúton is
meg szeretnék köszönni mindenkinek.
Nagyobbik lányom szavaival élve ez egy
nagy lépés, amivel nyilvánvaló, hogy
szerzek majd egy rakás barátot, de ellenséget is, akik különböző okból kifolyólag
nem fognak kedvelni, ám ezzel tudni
kell együtt élni.
Akkor hát, nem is marad más hátra,
mint az, hogy sok szerencsét és kitartást kívánjunk a továbbiakban, s mielőtt belépne a politikai farkasok közé
ne feledje, hogy csak az változik rossz
irányba, aki engedi, hogy a környezete
rossz irányba változtassa őt. köszönjük a beszélgetést!

Noví PosLANcI zLožILI sľub
V parlamente pribudli aj noví zákonodarcovia. Poslanecký
sľub zložili náhradníci Mária Janíková zo Smeru-SD a Ladislav Balódi z Mosta-Híd, ktorí nastúpili za nových členov
vlády Richarda Rašiho a Gábora Gála. “Sľubujem na svoju
česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať

ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do
života.” Takto znie ústavou predpísaný sľub poslanca, ktorý
sa potvrdzuje slovom “sľubujem” a podpisom.
Zdroj: www.ta3.com
23.3.2018
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b A r A k L á s z Ló M e g b o Lo N d í tot tA
A hodosI gyerekeket
A hodosi óvodásokkal került szembe
délelőtt barak László ismert szlovákiai magyar újságíró, publicista és
költő. A találkozón szó esett sárkányokról, kutyákról, tündérekről és
unokákról is.
A nem mindennapi író-olvasó találkozó
vendége a gyerekeknek elmondta, hogy
számára Hodos azért is fontos, mert
nagymamája ebből a faluból származik.
Éppen ezért is volt meglepetés számára,
amikor meghívták a helyi óvodába,
ahova szívesen érkezett, hogy a legkisebbekkel beszélgessen.
A gyerekek azonban nem csak hallgattak a költő előadása alatt, de szavaltak is,
hiszen ők készültek. Barak Időbolt című
verseskönyvéből tanultak meg néhány
verset, amelyeket közösen el is mondtak.
Majd ahogy ők szólították: „Baraklacibácsi” is olvasott fel nekik legutóbbi gyerekkönyvéből, a Ne hidd, hogy mese!
című kiadványból.

Ám a találkozó nem csak a versek
körül forgott, de különböző történetek
is előkerültek, így megtudhattuk, hogy
milyen kutyája van a költőnek, hol lakik
és hol született, milyen autóval jár és
hogy hívják a családtagjait. Erre reagálva
a gyerekek is felbátorodtak és sorról

sorra mesélték saját otthoni élményeiket, melyek főleg a háziállatok körül forogtak.
Így a kedd délelőtt a hodosi óvodában
rengeteg nevetéssel és versekkel vidám
hangulatban telt.

Március

Iskola - Škola
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MárcIus 15. A MAgyAr IskoLábAN
szLovák közöNséggeL
A hodosi magyar iskolások Március
15-e alkalmából ünnepi műsorral készültek. A közönség a szomszédos
szlovák alapiskola diákjaiból és a két
meghívott vendégből állt.
A magyar forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából a hodosi iskolások elénekelték a Honfoglalás, A csitári hegyek alatt, a Kossuth Lajos
Debrecenből elindult és az Örökségünk
című dalokat. A közönség, a szomszédos
szlovák alapiskola diákjai is velük énekelték az egyes versszakokat, az utolsó
műsorszám, a Nemzeti dal szavalásába
pedig szinte mindannyian bekapcsolódtak.
A műsor után a vendégek kaptak szót,
Huszár László a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, és Bíró Huszár Ágnes az intézet munkatársa
tanítottak új dalokat a gyerekekkel.
Ehhez pedig két hangszert is használtak,
mégpedig hegedűt és tekerőlantot.
Mivel az iskolások közül nagyon kevesen
ismerték az említett eszközöket, a műsor
után ki is próbálhatták azokat.
Igaz, a hegedű is érdekelte a gyerekeket, de leginkább a tekerőlant volt az,
amelyet mind meg akartak szólaltatni,
ha csak egy pillanatra is. Így a hodosi iskolások délelőttje énekszóval és csupa érdekesség megismerésével telt március
15-e alkalmából.

sLoveNské PubLIkuM v MAďArskej ŠkoLe
Študenti maďarskej školy našej obce prichystali z príležitosti sviatku 15.teho marca slávnostý program. Publikum
pozostávalo zo žiakov susednej slovenskej základnej školy
a dvoch pozvaných hostí.
Pri príležitosti 170-teho výročia maďarskej revolúcie a vojny
za nezávislosť, priniesli študenti piesne ako: “Honfoglalás,”
“Csitári hegyek alatt,” pieseň Lajosa Kossutha “Debrecenből
elindult” a “Örökségünk.” Publikum, teda susedský žiaci, sa
tiež pripojili do spievania s našimi študentami. Poslednou
piesňou bola Národná pieseň (A Nemzeti Dal), do ktorého
spievania sa pripojilo takmer celé publikum.

Po predstavení žiakov slovo dostali hostia; László Huszár,
riaditeľ Inštitútu Maďarskej kultúry na Slovensku, a spolupracovníčka inštitútu, Ágnes Bíró Huszár, ktorý naučili detičky nové piesne, pričom použili aj hudobné nástroje ako
husle a vravu. Po programe si žiaci mohli prezrieť a aj vyskúšať si tieto nezvyčajné nástroje. Najzaujímavejším pre deti
bola práve vrava, ktorú si každý z nich chcel vyskúšať čo i
len na chvíľočku.
Týmto sa predpoludnie 15.teho marca pre študentov
miestnej školy nieslo v hudobno-poznávacom tóne.

Beí r atás - Zá p i s
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Magyar Tannyelvű Alapiskola Ho dos
A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba
a 2018/2019-es tanévre 2018. április 9-től április 27-ig lesz a magyar tannyelvű alapiskola épületében
(munkanapokon) 12:30 és 16:30 óra között. Az iskolánkba beíratott kiselsősöket meglepetéscsomag várja.

Iskolánk kínálata:

kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oktató-nevelő tevékenység az új oktatási program szerint
Otthonos környezet, gyermekbarát légkör
Diﬀerenciált bánásmód
Kis csoportokban való foglalkozások
Iskolai klub minden évfolyam számára 16:30 óráig
Az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználása az oktatásban
(modern számítógépek, interaktív tábla)
Egészséges életmódra való nevelés
Kirándulások, exkurziók szervezése, színház-, és mozilátogatás
Versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba való bekapcsolódás – tehetséggondozás
Szakkörök hatékony működtetése (angol nyelv, „ügyes kezek”, számítástechnika)
További szakkörök igény szerint
Kreatív foglalkozások
Sok szeretettel várunk minden
Népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés
leendő kiselsőst és szüleiket!
Mgr. Suska Szilvia

Zá k lad n á ško la Vyd r an y
Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch oznamuje všetkým rodičom, že zápis do
prvého ročníka na školský rok 2018/2019 bude prebiehať
od 9. apríla 2018 do 27. apríla 2018.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať každý pracovný
deň v týždni v čase od 12:30 hod. do 16:30 hod. v budove
slovenskej školy. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
tešíme sa na vás, príďte medzi nás!

Naša ško la pon úka:

• Vzdelávanie podľa nového školského vzdelávacieho programu • Individuálny prístup k žiakom podľa ich potrebám •
Školský klub detí pre všetky ročníky do 16.30 hod. • Rozhlasovo-dramatický krúžok • Informatický krúžok • Vyučovanie anglického jazyka • Školu bez stresu, kľudné rodinné prostredie • Krúžok šikovných rúk • Krúžok anglického jazyka
• Krúžky podľa záujmov žiakov • Využívanie interaktívnej tabule pri vyučovaní • Využívanie najmodernejších počítačov
a internetu pri vyučovaní • Školské výlety • Exkurzie • Návšteva divadelných predstavení • Zapájanie sa do súťaží
a rôznych projektov • S deťmi si spolu pripomíname rôzne sviatky, zvyky •
Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!
Mgr. Erika Domsitzová
riaditeľka školy

Március
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A s z e M é t é rt é k I s L e h e t
községünkben lépésről-lépésre próbáljuk egyre inkább mérsékelni a hulladéktermelést. szem előtt tartjuk azt,
hogy ha sok a szemét, az a lakosok
pénztárcáját is negatívan érinti. A cél
az, hogy megtanuljunk környezettudatosan élni, hogy minél nagyobb menynyiségben próbáljunk újrahasznosítani.
Községünk alkalmazottjai a közeljövőben 240 literes kerekes tárolókat osztanak ki a zöld- és a bio hulladék
gyűjtésére. Fontos azonban, hogy ezekbe
a tárolókba szigorúan csak a következő
növényi hulladék kerülhet bele: virágok,
fű, falevelek, apró faágak, gyom, zöldség
vagy gyümölcs, fűrészpor, fatörmelék,
forgács és fatüzelés után maradt hamu.
A biológiai szemét alatt értjük továbbá
a konyhai biohulladék, pontosabban a
következők: a zöldség és gyümölcs héja
szára, levele, a tojáshéj, teamaradék, öreg
kenyér, dióhéj, vagyis minden, ami a
komposztálás folyamatában lebomlik.
Ilyen módon és újrahasznosítási célra
gyűjtjük majd a temetőből is a növényi
hulladékot.
Az összegyűjtés után ez a hulladék a
járási környezetvédelmi hivatal által engedélyezett telephelyre lesz majd szállítva, ahol a tárolás és a megfelelő érlelés

A legutóbb összegyűjtött fémhulladék leadásából ezt a fűnyírót vásárolta a község

után hasznosítható alapanyag keletkezik
belőle, aminek felhasználásáról a község
vezetésének már most konkrét elképzelései vannak. A 240 literes tárolókat a
Hodus Kommunal igény szerint üríti
majd, s erről a lakosság az újság következő számában értesítve lesz.

V blízkej budúcnosti budú naši pracovníci rozdávať 240 litrové kolesové kontajnery na zber zeleného a organického
odpadu. Je však dôležité, aby tieto kontajnery boli prísne obmedzené na sklad
rastlinných odpadov: kvety, tráva, lístie,
vetvy, buriny, zeleniny alebo ovocia, piliny, drevné sutiny, a drevný popol.
Pod biologickým odpadom rozumieme taktiež organický kuchynský
odpad, konkrétne: zeleninová a ovocná
kôra i stonka, listy, škrupina z vajec, po-

Azt mindenképpen tudatosítanunk
kell, hogy minél kevesebb kommunális
hulladékot termelünk – tehát igyekszünk újrahasznosítani, amit lehet –,
annál kevésbé károsítjuk a környezetünket, s így egy élhetőbb környezetet teremthetünk az utókor számára.

értesítés!
április 1-től a szemételhordás csak a megjelölt 110,
illetve 120 literes konténerekből történik majd a község területén.
ezeket a tárolókat a községi hivatalban lehet megvásárolni

z h o d N o t e N I e o d PA d k o v
v našej obci sa snažíme postupne krok
za krokom znižovať tvorbu odpadov.
cieľom je, aby sme sa naučili žiť v súlade
so životným prostredím, a aby sme sa
pokúsili čo najviac recyklovať.

K. I. felv.

zostatok z čaju, starý chlieb, ciže všetko,
čo sa počas kompostovacieho procesu
rozloží. Takýmto spôsobom budeme
zbierať rastlinný odpad aj z cintorína na
účely recyklácie.
Po zhromaždení bude tento odpad
prepravený na skladné miesto schválené
okresným úradom životného prostredia,
na ktorom sa po správnom skladovaní a
potrebnom zhnití stanú materiály na recykláciu, s použitím ktorého má vedenie

obce už aj konkrétne predstavy. 240 litrové kontajnery bude na základe dopytu vyprázdňovať Hodus Kommunal
s. r. o., a verejnosť, čiže naši občania, o
tom budú informovaní v nasledujúcom
vydaní miestnych novín.
Rozhodne si musíme uvedomiť, že
čím menej komunálneho odpadu vytvárame, čiže sa pokúšame čo najviac recyklovať, tým menej ohrozujeme
a
poškodzujeme naše životné prostredie, a
tak môžeme vytvoriť obývateľnejšie prostredie pre budúce generácie.

oznámenie!
od 1. apríla sa odvoz komunálneho odpadu bude vykonávať iba z
označených 110 a 120 litrových kontajnerov v rámci obce.
tieto kontajnery je možné si zakúpiť na obecnom úrade.
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Az üLés ProgrAMjA

ProgrAM zAsAdNutIA

Az önkormányzat 2018. 03. 20-án megtartott
3. ülésének programja

Program 2. zasadnutia ocz, konaného dňa
19. 02. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Id. Pohár György és Mgr. Pohár Kitty felszólalása
6. Kérelem tárgyi teher létrehozásáról szóló szerződés megkötésére
7. Szándéknyilatkozati szerződés
8. HODUS KOMUNAL kft. Hodos község tulajdonában
lévő telek megvásárlása iránti kérelme
9. Szerződéskötési javaslat
1. egyéni lakásépítés „Almabeli dűlő” – 22 kV-os
elektromos légvezeték áthelyezése és 1 kV-os kábelcsatlakozó
2. vállalkozási szerződés építési projektdokumentáció
kidolgozására – Oktatási intézmény alsótagozatos alapiskolások részére
3. Felhatalmazás:
a. közbeszerzési értékhatár alatti megrendelés megkezdésére az építési munkák megvalósítására – Oktatási intézmény alsótagozatos alapiskolások részére
b. szerződéskötésre a sikeres jelentkezővel az eljárás
eredményeinek értelmében
c. beruházó: HODUS KOMUNAL kft
4. Felhatalmazás:
a. közbeszerzési értékhatár alatti megrendelés megkezdésére az építkezésre szállítandó konstrukciós elemek szállítására – Oktatási intézmény alsótagozatos alapiskolások
részére
b. szerződéskötésre a sikeres jelentkezővel az eljárás
eredményeinek értelmében
c. beruházó: HODUS KOMUNAL kft
5. Tájékoztató – hitel az épület felépítésének finanszírozására – Oktatási intézmény alsótagozatos alapiskolások
részére
6. HODUS KOMUNAL kft regisztrációja a hozzáadottérték – adóhoz a 222/2004 sz. törvény alapján
10. Számlák jóváhagyása
11. 2018-as évre szóló költségvetés
– egyes számú költségvetési intézkedés Hodos község
2018-as évi költségvetés-módosításához
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Vystúpenie Juraja Pohára st. a Mgr. Kitty Pohárovej
6. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
7. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
8. Žiadosť HODUS KOMUNAL s.r.o. o odkúpenie obecného pozemku
9. Návrh na uzatvorenie Zmluvy:
1. IBV Almabeli dűlő s TV – SO 08 1,2,3 – prekládka 22 kV vzdušného vedenia a 1 kV káblové prípojky
2. o dielo: Vypracovanie projektovej dokumentácie
stavby „Vzdelávacie zariadenie pre žiakov ZŠ – 1. stupeň
3. Mandát:
a. na zahájenie konania na zadanie zákazky s nízkou
hodnotou – VO na realizáciu zemných prác, t.j. základov
stavby “Vzdelávacie zariadenie pre žiakov ZŠ – 1. stupeň”
b. v zmysle záverov konania uzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom
c. investor: HODUS KOMUNAL s.r.o.
4. Mandát:
a. na zahájenie konania na zadanie zákazky s nízkou
hodnotou o VO na realizáciu hornej stavby, t.j. doprava konštrukčných dielcov na stavenisko a výstavba objektu “Vzdelávacie zariadenie pre žiakov ZŠ – 1. stupeň”
b. v zmysle záverov konania uzatvoriť zmluvu
s úspešným uchádzačom
c. investor: HODUS KOMUNAL s.r.o.
5. Informácia – úver na financovanie výstavby stavby
“Vzdelávacie zariadenie pre žiakov ZŠ – 1. stupeň”
6. Registrácia HODUS KOMUNAL s.r.o. pre daň
z pridanej hodnoty v zmysle Ustanovení zákon č. 222/2004
Z.z. o daní z pridanej hodnoty
10. Odsúhlasenie faktúr
11. Rozpočet na rok 2018
– Rozpočtové opatrenie č.1 k úprave rozpočtu obce
Vydrany na rok 2018
12. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
13. Správa starostu obce
14. Rôzne – diskusia
15. Záver

I n t e r j ú
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h o d o s I M A r A d tA M 5 6 .
hodosy dezső 1987-ben dunaszerdahelyen kezdett építkezni, két évvel
később pedig, karácsonyra költöztek
be a Nyugati lakótelepen álló házukba. két felnőtt gyermek, szabolcs
és Marianna édesapja, két fiúunoka
nagypapája.
Milyen gyakran látogat haza szülőfalujába?
• Ha jó idő van, akkor akár hetente
nágyszer is kimegyek biciklivel. A családdal kevesebbszer, de egyedül hamarabb indulok útnak. Olyankor
körbebiciklizem a falut, megnézem a
focipályát, a barátoknál is megállok.
Már két éve annak, hogy nem dolgozom, de azért kibiciklizem a volt munkahelyemre is, megnézem a volt
kollégáimat, váltunk pár szót. A rokonokat is meglátogatom, de persze hozzájuk nem megyek minden nap. Ezen
kívül a temetőben is elég gyakran megállok.
Focira?
• Valójában már jó pár éve nem járok
meccsekre. Nem tudom, hogy miért, de
régen DAC-meccsre is többször jártam,
ám mióta unokáim vannak, leszűkítet-

Hodosy Dezső

tem ezt az érdeklődési kört. Nagyon
szeretem a focit, de a hideg időben inkább az unokáimmal töltöm az időt.
Nem azt mondom, hogy kényes vagyok, de azért már ügyelek az egészségemre. Meg nem látok kötődést a
játékosok között a falu iránt, mert nem
fociznak helyiek a csapatban.
A községi rendezvényekre is kijárnak?
• A Nemeshodosi Lakomára minden
évben ellátogatunk, de más rendezvényre nem járunk.

Akkoriban, amikor elköltöztek, nem
volt sem telek, sem lakás. Manapság
nem gondolkodnak azon, hogy esetleg visszaköltözzenek?
• Soha ne mond, hogy soha. Nem lehet
tudni, mit hoz a jövő, mert telek még
lenne is. De úgy vagyunk a feleségemmel, hogy már nem tervezünk hosszú
évekre, mert sokszor nem is jönnek be
azok a tervek. Úgyhogy még bármi elképzelhető.
Mit szól a faluban zajló és lezajlott
fejlődéshez?
• Körbebiciklizem a falut, látok mindent. Csak így tovább, azt mondom.
Gyors a fejlődés, és kevés embert ismerek, sok az idegen, de ez ezzel jár, és ez
nem feltétlenül rossz. Akárhova megy
az ember, mindenhol ez van.
A rovat címe: hodosi maradtam.
Mennyire maradt hodosi?
• Mondhatom, hogy 100 százalékban.
Dunaszerdahelyen a szomszédok is tudják. Úgy is mondom, hogy Hodosy
Hodosból. Valójában nekem a nevemben is benne van, ezt nem is tudom letagadni. A lányomék is olyan helyen
laknak, hogy az ablakukból ellátok a
szülőfalumba. Onnan pontosan látom
az egész Hodost.

• ANyAköNyvI hírek • sPrávy z MAtrIky •
Február 2018. február
házAsságot kötöttek
uzAvreLI MANžeLstvo:
• Nagy Tibor (Hodos)
és Gaál Erika, született Mocsonoky (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚjszüLöttek
NArodILI sA:
• Garady József
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich
dieťaťa na svet.

eLhuNyt • rozLÚČILI sMe sA:
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
• Lénárth Béla (80)
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

gyűjtjük községüNk eMLékeIt!
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 együtt hodos emlékeit!
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MárcIus 15-e A testvérközségekbeN Is
Ahogy minden évben, idén is tiszteletüket tették a hodosiak a testvértelepülések
március 15-re rendezett ünnepségein.
Elsőként a szlovéniai Őrihodosban március 10-én szombaton tartottak megemlékezést a 170 éve kezdődött forradalom
és szabadságharc emlékére. Ide községünk képviseletében Kálmán Katalin,
Hodosy Csaba és i. Győri Béla önkormányzati képviselők látogattak el. Az ottaniak által szervezett zenés-táncos
műsor után ünnepélyes koszorúzásra került sor.
Pár nappal később, március 14-én a
helyi „A Megmaradásunkért” kultúrcsoport és Balódi László polgármester a magyarországi Domonyba látogatott el. Itt
a helyi óvodások és iskolások, a nyugdí-

Pillanatkép a domonyi felélpésről

Keszi Ildikó felvétele

jasok, a Kéknefelejts Hagyományőrző
Csoport fellépése után A Megmaradá-

sunkért kultúrcsoport adott ünnepi műsort.

Fellépnek:
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László
Ladacsi Mónika
Matus Ernő
Méhes Judit
Lőrincz Roland
Jalsovszky Mónika
Simon Zoltán
Vígh Valéria
Nagy Noémi

Március

V a d á s z o k
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Az APróvAd MegóvásA A céL
Március elején tartotta szokásos évzáró tagsági ülését a helyi vadászszervezet. Az előző év kiértékelése után az
idei esztendő terveiről is szó esett.
Az ülés elején Dr. Csiba Mátyás a szervezet elnöke és Varga Lajos vadászgazda
értékelték a 2017-es évet, majd Kiss Zoltán számolt be a szervezet gazdasági tevékenységéről. Ezután az idei esztendő
terveit vázolták fel a tagság előtt. Elsőként egy költségvetési tervet fogadott el
a tagság, ami szerint gazdálkodnak
majd. A gyűlés legfontosabb pontja a
vadföldek bérléséről, gondozásáról és a
szélfogósávok műveléséről szólt.
A szélfogó sávok egy részének megművelése már négy évvel ezelőtt elkezdődött. 2014 tavaszán vetették be az első
ilyen területet fűmagkeverékkel, majd
minden évben fokozatosan igyekeztek a
szóban forgó területeket bővíteni. „Jelenleg közel hét hektár van vadlegelő keverékkel bevetve és gondozva ezekből a
szélfogó sávokból. Ezt a hét hektárt az
utóbbi négy évben sikerült bevetni, és
ezt szeretnénk fokozatosan, évről-évre
további területekkel kiegészíteni, mely-

Csiba Mátyás felvétele

hez a község vezetése zöld utat adott.
Fontos lenne, hogy ezen területek határait a környékbeli gazdák tiszteletben tartanák, és nem rakodásra, közlekedésre,
táblavégi fordulásra használnák, urambocsá elszántanának belőle részeket” –
mondja Csiba Mátyás vadászelnök.
Ettől az évtől kezdődően ezen kívül
még kilenc hektár szántót vesznek bérbe
a községtől, ahol elsősorban pillangós takarmánynövényeket (lucernát, vörösherét, bíborherét stb.) terveznek vetni.
„Ezek mind többéves pillangós növények, nem kell minden évben újravetni
őket, elég ötévente. Egyébként ennyi
időre írtuk alá a községgel a bérleti szerződést is” – meséli a vadászelnök, majd

hozzáteszi, hogy amennyiben a pozitív
hatások szemmel láthatóvá válnak, remélik, hogy a szerződést az öt év lejártával
meghosszabbítják,
mivel
eredményeket felmutatni, csak több éves
folyamatos, kitartó munkával lehet.
Ezek a munkálatok és az okszerű vadgazdálkodás azért is fontos, mert nagyon
kevés az apróvad, s ez nem csak regionális probléma. A helyi vadászok azonban
tesznek azért, hogy ez változzon. „Elsősorban az apróvadállomány búvó-, szaporodó- és táplálkozóhelyei a szóban
forgó területek, melyek nagy részét az elmúlt évek folyamán nagyon sokan beszántották, vagy egyéb okok miatt
eltűntek. Így biztosítanánk számukra
olyan helyet, ahol biztonságban lehetnek
és reményeink szerint megnőhet a számuk” – hangsúlyozza.
A községtől bérelt területek elszórtan
helyezkednek el a határban, így nem egy
nagy, de több kisebb területen tudnak
majd búvóhelyet biztosítani az apróvadállománynak. Remélhetőleg ez egy jó
projekt lesz, mely által a község vezetősége segítő kezet tud nyújtani egy hodosi
szervezetnek.

NöveLjük tűzoLtóINk koMFortérzetét
helyi önkéntes tűzoltóink nem csak a
versenyeken bizonyítanak, de itthon,
hodosban is. versenyeredményeik
mellett munkájukkal a községben is
segítik a lakosokat, legyen szó kárelhárításról, vagy éppen a nagy esőzések
utáni munkálatokról. éppen ezért is
érdemlik meg a támogatást.

Az utóbbi esztendőkben a csapat új
autót kapott, majd árvízvédelmi pótkocsival lettek gazdagabbak, később pedig
felépült az impozáns tűzoltószertáruk is,
mely az önkéntes tűzoltószervezetek „otthona” közül az egyik legszebb a járásban.
Mindezek mellett a számos csallóközi
község közül, ahol működik a szervezet,

a kevesek közül Hodos az egyike azoknak, ahol női csapat is működik.
A tavalyi év végén a szlovák belügyminisztériumnál pályázati kiírás jelent meg
az önkéntes tűzoltók szertárainak építésére, átépítésére, illetve hozzáépítésére.
Hodos község be is adta a kérelmét a jelenlegi szertár bővítésére, amely nemrégiben
pozitív
elbírálásban részesült.
Így a község 30 ezer
eurót kap a belügytől,
melyből bővíthetik a
helyi tűzoltószertárat,
hogy ezzel is növeljék
a tűzoltóink komfortérzetét. Mert úgy
gondoljuk,
hogy
megérdemlik.

S p o r t
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NyugAt-szLovákIAI Iv. LIgA, déLkeLetI csoPort, 18. ForduLó:

két Mérkőzés, két hodosI győzeLeM
Bravúros győzelmet arattak a hodosiak a nagysurányiak otthonában, ahol kétszer is betaláltak a hazaiak kapujába. A 11. percben
Mukalenga és a 76-ban Belkovics talált az ellenfél hálójába. A mérkőzés 65. percében csapatunk elvesztette kapusát, akit
komoly térdsérülés miatt kellett cserélni és a meccs 88. percében a hodosiak védőjét, Trajcsik Patrikot piros lappal büntette a
játékvezető.

eredmények
16. forduló:
Hodos–Szentpéter 2:1 (2:1), g.: Piven (41.), Trajcsik (45.), ill. Németh (24.).
17. forduló:
elmaradt
18. forduló:
Šurany–Hodos 0:2 (0:2), g.: Mukalenga (11.), Belkovics (76.).

A

Belkovics László akcióban

Archív felvétel

k t u á L I s

1. Garamkálna
2. Ímely
3. Šurany
4. Hodos
5. Szentpéter
6. Újlót
7. Hrušovany
8. Párkány
9. H. Obdokovce
10. Tovarníky
11. Nagymegyer
12. Alsószeli
13. Negyed
14. Gúta
15. Kozárovce
16. Čeľadice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

t á b L á z A t

12
10
9
9
8
7
6
7
5
6
5
5
5
4
4
3

4
2
4
3
5
5
6
3
6
2
4
3
2
4
4
5

1
5
4
5
4
5
5
7
6
9
8
9
10
9
9
9

41:13
25:13
26:18
29:21
34:23
26:15
20:18
23:25
16:28
24:29
17:26
28:35
22:29
17:27
19:35
18:30

40
32
31
30
29
26
24
24
21
20
19
18
17
16
16
14

A tAvAszI IdéNy következő MérkőzéseI
4. FC Hodos—OTJ Felsőbodok
5. TJ Slovan Čeľadice—FC Hodos
6. FC Hodos—OFK Tovarníky
7. OFK Hrušovany—FC Hodos
8. FC Hodos—VSK Veľký Meder
+1. FC Hodos—FC Negyed
9. TJ Ímely—FC Hodos

2018. 04. 01.
2018. 04. 08
2018. 04. 15.
2018. 04. 22.
2018. 04. 29.
2018. 05. 01.
2018. 05. 06.

15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30

10. FC Hodos—FK Gúta

2018. 05. 13. 16:30

11. VSK Párkány—FC Hodos

2018. 05. 20. 17:00

12. FC Hodos—KFC Kalná n/H

2018. 05. 27. 17:00

13. FK TJ Kozárovce—FC Hodos

2018. 06. 03 17:00

14. FC Hodos—TJ Veľké Lovce

2018. 06. 10. 17:00

15. TJ Dolné Saliby—FC Hodos

2018. 06. 17. 17:00
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