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Tíz évvel ezelőtt tartottak utoljára
népszámlálást az országban, s ez az
idő hamar elrepült, idén újra megszámolnak bennünket. Nincs ebben
semmi rossz, nem kell tőle félni. Tegyük hát meg mindannyian!
Lapzártánk idején (március 22.) az ország közel háromnegyede végezte már
el otthon az internetes népszámlálást.
eddig a napig 74%-unk töltötte ki az
online kérdőívet, összesen 4 173 777
szlovákiai lakos. Nagyszombat megyében 77% vette a fáradságot, hogy elvégezze a mindössze néhány perces
feladatot.
Községünkben, Hodosban jelenleg a
lakosok közel 75%-a töltötte ki a népszámlálási ívet, azaz 1330 lakos az 1771ből. Hamarosan letelik az idő, de még
március 31-ig mindenkinek van ideje,
hogy megtegye!!!
Egyet nem szabad elfelejtenünk: a
népszámlálás mindenkinek kötelező.
Úgy értve mindenkinek, hogy azoknak
a személyeknek, akik szlovákiában állandó, vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek. A gyerekek, kiskorúak számára
a kérdőív kitöltése a szülőre, illetve a törvényes gyámra hárul. A népszámlálás
megtagadása, vagy annak nem teljesítése
a törvény értelmében pénzbírságot von
maga után, amit az önkormányzatok
rónak ki a lakosokra 25-től 250 euróig
terjedő összegben.
Az elektronikus kérdőívet mindenki
megtalálja a www.scitanie.sk internetes
oldalon, mely kitölthető számítógépen,
táblagépen, illetve mobiltelefonon.

március

Hodos nemzetiségi összetételének adatai a 2011-es népszámlálás alapján
(Vajon az idei hogyan alakul?)

*

* cseh 8, roma 6, német 1, lengyel 1, morva 1, nem jelölte meg 16.

Az adatoknak 2021. január 1-hez kell
igazodniuk.
Aki teheti, töltse ki maga a népszámlálási ívet, ha nem áll módjában, kérje
meg hozzátartozóját, szomszédját, barátját, hogy segítsen. előfordulhat, hogy
bekopognak, becsöngetnek önhöz ismeretlenek azzal az indokkal, hogy segítenek a kitöltésben. Legyen körültekintő,
hiszen néhány csaló már most igyekszik
kihasználni a helyzetet és idősebb, egyedül élő emberek otthonába kéri be magát.

Ha tehetjük, kérjünk meg inkább egy ismerőst, hogy segítsen, ne engedjünk
idegeneket az otthonunkba.
Hodosban a népszámlálás kitöltésében
az arra rászorulóknak Oriskó Aranka és
Bucsányi Gábor segítenek majd az önkormányzat megbízásából. Aki igényli
a segítséget, jelezze a községi hivatalban
telefonon (031/552 21 25).
Döntsünk felelősségteljesen
és töltsük ki a kérdőívet!

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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KépvisElőcsErE A TEsTülETBEN
egészségügyi állapotára hivatkozva a hónap elején benyújtotta írásos lemondását Győri béla önkormányzati képviselő. Így valamivel több mint félidőben két helyhatósági választás között új önkormányzati képviselőt iktatott be a márciusi ülésen balódi László polgármester. A legutóbbi, a 2018-as
önkormányzati választásokon a sorban legtöbb szavazatot kapott jelölt, Gálﬀy Judit (független –
264 szavazat) lépett Győri helyére. Az új képviselő letette az esküjét, majd elmondta, mindent megtesz azért, hogy segítse a falu fejlődését az önkormányzat tagjaként.

szÖvETséG NévEN AlAKul mEG
A szlOváKiAi mAGyArOK új KÖzÖs párTjA
március 23-án közös sajtótájékoztatón
jelentették be az mKp, a Híd és az Öszszefogás pártok vezetői a közös új szlovákiai magyar párt megalakulását,
amely a szövetség (szlovákul: Aliancia)
nevet kapta.
Az új közös párt megalakulását Forró
Krisztián, az mKp elnöke jelentette be,
és közölte: az új politikai szubjektum
pártelnökét az mKP, az országos tanács
elnökét a Híd, a párt szakmai alelnökét
pedig az Összefogás adja.
forró Krisztián elmondta: a három
párt kompromisszumos megegyezést kötött. „A közös párt nem lehet a cél.
A közös párt csak egy eszköz, amely hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a magyar
közösség fennmaradjon” – hangsúlyozta.
szerinte az új párt magyar lesz, ugyanakkor képviselni fog minden nemzetiséget,
amelyek a déli és a keleti régiókban élnek.
A közös párton belül három platform fog
működni, ezek tagjai már megegyeztek a
párton belüli arányokról, valamint az országos szervek működéséről is.
forró elmondása szerint az új párt minden más párttal hajlandó tárgyalni az
együttműködésről, a szélsőséges pártokat
és a smert kivéve.
sólymos lászló, a Híd elnöke szerint a
szövetség megalakulása ugyanolyan meghatározó, mint a magyar koalíció megalakulása volt 1998-ban, és jó hír az egész
országra nézve. „Az a tény, hogy most itt
állunk, az általános válság, a széttagoltság
és a növekvő társadalmi feszültség idején,
több mint szimbolikus. Amikor mások
szétesésről számolnak be, mi egyesülésről

A három elnök (balról): Mózes, Forró és Sólymos

beszélünk. Amikor mások rombolnak,
mi egységet teremtünk és közösen megyünk tovább” – jelentette ki a Híd elnöke. „A kormány által elfeledett déli és
keleti régióknak olyan politikai reprezentációra van szükségük, amely érti a problémáikat, amely küzdeni fog az
infrastruktúra kiépítéséért, az új kórházakért, az iskolahálózatért, és jobb feltételeket fog kiharcolni a kis- és középvállalkozók, valamint a mezőgazdászok
számára” – fejtette ki sólymos. „A diszkriminatív oktatási reform miatt veszélybe kerültek az iskoláink, kulturális
téren fokozatosan leépítik, amit felépítettünk. A kormány pedig legutóbb a kettős
állampolgárság megszerzésének feltételeit
is szigorította. A jelenlegi kormány szinte
elsőként állította le a déli közlekedési infrastruktúra építését. ez a kormány egyszerűen lemondott a leszakadó régiók
megsegítéséről” – mutatott rá a Híd el-

Lelkes Levente felvétele

nöke a tavalyi parlamenti választások óta
kialakult helyzetre.
mózes szabolcs, az Összefogás elnöke
kiegyezésként aposztrofálta a három párt
közötti megállapodást, amely kompromisszumok mentén született annak érdekében, hogy véget érjen a szlovákiai
magyarság megosztottsága. elmondta: a
közös párt létrehozása a szlovákiai magyarok igényeire adott válasz, akik nem csupán egységet, hanem lényegi változásokat
is akarnak az elmúlt tíz évhez képest.
Hozzátette: az új tömörülés a társadalmi
megbékélés pártja lesz, amelyben mindenki, aki csatlakozni akar, megtalálhatja
a helyét. mózes szerint Dél-szlovákia lakosai nap mint nap tapasztalják, hogy
mellékvágányra állították őket.
Forrás: bumm/tasr
2021. március 23. kedd – 14:16
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véGéHEz KÖzElEdiK Az épíTKEzés
HAmArosAN eLKésZüL HoDos-NAGyAboNy KÖZséGeK csATorNAHáLóZATA
valamivel több mint egy évvel ezelőtt
kezdődött községünkben (és a szomszédos Nagyabonyban) a csatornahálózat építése, mely egy több éves munkafolyamat kicsúcsosodása. Az építő,
a galántai székhelyű Avastav vállalat
május 31-án fejezi be a munkát, aztán
az ellenőrzések folyamata következik,.
azaz a nyomáspróba és a vezetékek
speciális kamerával való vizsgálata.
A hálózat rendszerre való csatlakozása
október végére várható.
A hálózat építése hamarosan elkészül,
egyes helyeken jelenleg már az útszakasz
felső burkolatának helyreállítása zajlik.
„Közel 60-70 méter kiépítése van még
hátra, ám olyan helyeken kell jelenleg
dolgoznunk, ahol nagyon magasan van
a talajvíz. előfordul, hogy 4-5 szivattyúval kell folyamatosan eltávolítani a
vizet, hogy az emberek dolgozni tudjanak, hiszen szeretnénk minél hamarabb
végezni” – mondja Zalubel Attila építésvezető. „Azt is tudni kell, hogy minden átemelőállomásnál összegyűlik a
víz, hiszen azok lejtésben a legalacsonyabb pontokon helyezkednek el, ezért

Folyamatosan végzik a betonozást-aszfaltozást

A képen (balról) Laczkó János technikai ellenőr és Zalubel Attila építésvezető

az emberek a vízben állva, téli hidegben
is gumiruhában dolgoznak” – teszi
hozzá Laczkó János technikai ellenőr.
Az építkezés végéhez közeledve folyamatosan ellenőrzik a hálózatot, hiszen
nem szabad, hogy bárhol is szivárogjon
a víz. minden csatlakozásnak tökéletesnek kell lennie, hiszen Közép-európa
legnagyobb vízkészletének – ami felett
élünk – tisztasága a tét. „ez a rendszer

nemcsak azért fontos, hogy elvezesse a
szennyvizet, de azért is, hogy megvédjük a csallóközi ivóvizet a jövő generációi számára” – hangsúlyozza Laczkó,
aki hozzáteszi, hogy igaz, ez a munka
utólag nem látványos, hiszen a föld alatt
húzódik, mégis fontos a környezetünk
megóvása szempontjából.
Néhány probléma is hátráltatta a
munkát, például a vírushelyzet a munkásokat is elérte, néhányan kiestek pár
hétre, de szerencsére sikerült ezt a gondot is megoldaniuk. Természetesen
sokkal könnyebb dolguk van a munkával az újonnan épülő lakónegyedekben,
hiszen ott még nincsenek lakók, ám a
lakott területeken nagyban befolyásolja
a munkát a lakosság hozzáállása is. „ez
a község most építési terület és ezt el
kell fogadni, el kell viselni még egy kis
ideig, hiszen amint elkészül a hálózat,
egyszerűbb lesz a lakosok élete” –
mondja az építésvezető. ezért is kérik a
lakókat, hogy próbáljanak minél lassabban közlekedni a faluban, ne verjék
fel a port, ne veszélyeztessék a munkások testi épségét.
Ahol az építkezés ideje alatt a zöld területek meg lettek rongálva, azokat a cég
helyreállítja és ígéretük szerint – hacsak
nem szakad ránk az ég – tudják tartani
az előre eltervezett határidőket is.
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vO vydrANOcH OdHAlili
NElEGálNy sKlAd s TABAKOm
Ozbrojení príslušníci Kriminálneho
úradu finančnej správy zrealizovali
akciu King v obci vydrany (okres dunajská streda), pri ktorej zaistili 16
paliet tabaku a pri akcii zadržali
jednu podozrivú osobu. TAsr o tom
informovala hovorkyňa Finančného
riaditeľstva sr martina rybanská.
Predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej
dani z tabaku sa pohybuje vo výške viac
ako 243.000 eur. „Akcia sa odohrala v
nelegálnom daňovom sklade v obci
Vydrany a v Dunajskej strede. Kriminalisti zasiahli priamo počas nakladania rezaného tabaku do nákladného vozidla,
pričom zadržali jednu podozrivú osobu.
Pri zásahu vykonali aj tri prehliadky
iných priestorov a pozemkov,“ uviedla
hovorkyňa.
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy okrem tabaku zaistili rezačku na jeho spracovanie s príslušen-

stvom a výpočtovú techniku. „osoba, u
ktorej sa nachádzal zaistený nelegálny
tabak so strojmi na jeho spracovanie,
nemá povolenie na obchodovanie ani
povolenie na prevádzkovanie daňového
skladu,“ doplnila rybanská.

Zadržanej osobe hrozí v prípade dokázania viny trest za trestný čin skrátenia dane a poistného v trvaní od
siedmich do 12 rokov.
Zdroj: TASR
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Magyar Tannyelvű Alapiskola Hodos
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A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba
a 2021/2022-es tanévre 2021. április 19-től április 23-ig lesz. A beíratás ebben az évben rendhagyó módon,
a gyermek jelenléte nélkül zajlik, a szükséges nyomtatványokat át lehet venni az iskolában. A kitöltött és aláírt
nyomtatványokat április 23-ig kell leadni 13:00 és 16:30 óra között. Kérjük, hozzák magukkal
személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.
Bővebb információkért vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Telefonszám: 0910 720 467, e-mail: zssvjm.vydrany@hotmail.sk
Az iskolánk kínálatai:
• Új, modern iskola;
• 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;
• Kreatív foglalkozások;
• Népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés;
Mgr. Suska Szilvia
Sok szeretettel várunk minden leendő kiselsőst!
az iskola igazgatónője

Základná škola Vydrany

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch oznamuje všetkým rodičom,
že zápis do prvého ročníka na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 19. apríla 2021 do 23. apríla 2021 bez
osobnej prítomnosti detí.Tlačivá k zápisu môžete osobne vyzdvihnúť v budove školy.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať netradičným spôsobom – odovzdaním vyplnených a podpísaných tlačív
s prílohami – každý pracovný deň v týždni v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod. v budove základnej školy.
V prípade ďalších súvisiacich otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 0910 751 459,
alebo na e-mailovej adrese školy: zsvydrany@gmail.com
K vyplneným a podpísaným dokumentom zápisu je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu občianskych
preukazov zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického
vyšetrenia dieťaťa.
Naša nová škola ponúka:
• Vzdelávanie v úplne novej a modernej budove • Vzdelávanie podľa nového školského vzdelávacieho programu •
• Individuálny prístup k žiakom podľa ich potrieb • Školský klub detí pre všetky ročníky do 16:30 hod. •
• Bohatú krúžkovú činnosť podľa záujmu žiakov • Vyučovanie anglického jazyka • Školu bez stresu, príjemné
rodinné prostredie • 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 •
Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!
Mgr. Ildikó Mičúchová
riaditeľka školy
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Blíži sA uKONčENiE výsTAvBy

ČosKoro buDe DoKoNČeNá VýsTAVbA KANALiZácie VyDrANy-VeľKé bLAHoVo
Niečo pred vyše rokom sa začala v
našej obci výstavba kanalizácie (podobne aj v susednom veľkom Blahove), čo bolo zároveň vyvrcholením
mnohoročného pracovného úsilia.
realizátor, firma Avastav z Galanty,
ukončí stavebné práce 31. mája. potomto termíne nasledujú kontrolné
práce, a to tlakové skúšky a kamerová
kontrola potrubia. spustenie kanalizácie sa predpokladá v októbri.
Výstavba kanalizácie bude čoskoro
ukončená, na niektorých častiach stavby
už prebiehajú rekonštrukčné stavby povrchu vozovky. „Zostáva nám približne
výstavba 60-70 metrov potrubia, lenže
momentálne pracujeme na miestach s
veľmi vysokou hladinou spodnej vody.
Nie je zriedkavosťou, že 4-5 čerpadiel
neustále odčerpáva vodu, aby pracovníci
mohli pokračovať vo výstavbe, veď všetcia si želáme, aby bola stavba čo najskôr
hotová” – povedal nám stavbyvedúci Attila Zalubel. „A nezabudnime ani na to,

že voda stečie a sústredí sa pri prečerpávacích staniciach, pretože tieto sú osadené v najnižších bodoch, a tak naši
pracovníci pokračujú v prácach stojac vo
vode, v gumenom ochrannom oblečení
aj pri zimných mínusových teplotách” –
pripomína János Laczkó, ktorý má na
starosti technický dozor.
Ako sa blíži ukončenie stavby, tak pokračujú aj priebežné kontroly siete, aby
sa zamedzilo presakovaniu vody kdekoľvek. Všetky prípojky musia byť dokonale tesniace, veď ide o zachovanie
čistoty najväčšej zásobárne pitnej vody
strednej európy, nad ktorou žijeme.
„Táto kanalizácia je dôležitá nielen z pohľadu odvedenia splaškovej vody, ale aj
kvôli tomu, aby sme uchránili pitnú
vodu na Žitnom ostrove aj pre budúce
generácie” – zdôrazňuje Laczkó a zároveň dodáva, že táto stavba síce nepatrí
medzi tie vizuálne veľkolepé, keďže je
skrytá pod zemou, avšak o to dôležitejšia je z hľadiska ochrany životného prostredia.

stavebné práce spomalilo aj niekoľko
problémov, napríklad pandémia, vrátane robotníkov, z ktorých niekoľkí na
pár týždňov vypadli, ale našťastie sa podarilo vyriešiť aj tento problém. samozrejme oveľa jednoduchšie prebiehali
práce v nových obytných štvrtiach,
ktoré sú práve vo výstavbe, teda ešte neobývané. V obývaných častiach obce
však práce v značnej miere ovplyvnil aj
prístup občanov. „Tento priestor je momentálne stavenisko, s tým sa treba
zmieriť a vydržať ešte nejaký čas, lebo
akonáhle bude stavba ukončená, život
občanov sa v mnohom zjednoduší” –
vyjadril sa stavbyvedúci. Aj preto prosia
občanov, aby jazdili cez dedinu čo najpomalšie, nevírili prach a neohrozovali
zdravie robotníkov.
miesta, na ktorých bola počas stavebých prác poškodená zeleň, stavebná
firma vráti do pôvodného stavu, a sľubujú aj to, že – pokiaľ sa nestane niečo
nevídané – dodržia aj všetky plánované
termíny.

ÖN szlOváKiA lAKOsA,

EGyúTTAl vAlAmEly KisEBBséGHEz TArTOziK?

Tüntese fel

ANyANyElvéT!
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Hodos, a mi falunk

mEGEmléKEzés
Az 1848/49-Es szABAdsáGHArcról
A járványügyi helyzetre való tekintettel az érvényben lévő intézkedések miatt tilos rendezvényeket
tartani. ezért a csemadok Nemeshodosi Alapszervezete úgy döntött, hogy a községi hangosbemondón keresztül emlékezik meg az 1848/49-es magyar
forradalom 173. évfordulójáról. rövid műsort állított össze, melyben mezei Nagy edit elszavalta a
Himnusz egy részletét, majd Győri béla a helyi csemadok elnöke a Nemzeti dalt mondta el. ezek után
Győri ismertette a magyar szabadságharc történetét,
majd újabb vers következett mezei Nagy edit tolmácsolásában, mégpedig Petőfi sándortól A márciusi iak című költemény.
A szövegrészek között zeneszámok hangzottak el.
Végül megkértük a falu lakosságát, hogy gyújtsanak
egy gyertyát a szabadságharc hőseinek emlékére és
folytassuk a nemes harcot, amit ők elkezdtek.
(mne)

viTAmiNcsOmAGOK Az ÖNKOrmáNyzATTól
Ezekben a vészterhes időkben egyre
többször halljuk, hogy próbáljunk
minél több vitamint magunkhoz
venni, akár gyümölcs, vagy kapszula
formájában. mivel manapság a vitaminok elég költségesek, nem mindenki engedheti meg magának azok
folyamatos vásárlását. Ezen igyekszik
segíteni a helyi önkormányzat.
A napokban döntött úgy községünk önkormányzata, hogy vitamincsomaggal
segíti az idősebb lakosokat. „Naponta
találkozom az idősebbekkel és látom a
félelmet a szemükben. szinte már nincs
is nap, hogy ne lenne temetés a falunkban. ez egy pszichikai nyomás, amit a
veszélyeztetett idősek viselnek a legnehezebben. számukra sokat jelent a
tudat, hogy fontosak nekünk, törődünk
velük és nagyon is megbecsüljük őket.
ezért született meg ez az egységes önkormányzati döntés, hogy a községi
költségvetésből egészségügyi csomagokat készítünk a 60 év feletti lakosainknak. A csomagokban lesz egy ffP2-es
maszk és egy doboz c-vitamin” – magyarázza Balódi lászló polgármester.

mivel komoly mennyiségű vitaminról
van szó, segítség kellett a beszerzéshez.
segítő kézért pedig nem kellett messzire
menni. „Kiss Lívia, Hodos egyik lakosa,
aki egy dunaszerdahelyi gyógyszertárat
üzemeltet, igazi lokálpatrióta, nemcsak
most segített a vitaminok beszerzésében,
de már hónapok óta ellátja az arra rászorulókat gyógyszerrel, amelyeket recept
alapján házhoz is szállít. elég telefonon

vagy sms-ben megszólítani” – utal a
helyi lakosok összefogására szabó Katalin alpolgármester.
A 400 egészségügyi csomag megvásárlására a polgármester elmondása szerint
a község költségvetéséből 1500 eurót
fordít az önkormányzat. A csomagokat
a közeljövőben eljuttatják majd a 60 év
feletti lakosoknak.
(sk)
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Az ülés prOGrAmjA

prOGrAm zAsAdNuTiA

Az önkormányzat 2020. 03. 17-én megtartott
28. ülésének programja

program 28. zasadnutia Ocz, konaného dňa
17. 03. 2020

1. megnyitó

otvorenie
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
schválenie programu rokovania
Prerokovanie žiadosti členov rodiny Pohárovej
Kontrola plnenia uznesení ocZ
odsúhlasenie faktúr
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020
8. 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
9. správa starostu obce
10. iné aktuálne otázky – diskusia
11. Záver

2. Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Pohár család tagjainak meghallgatása
5. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
6. számlák jóváhagyása
7. főellenőr beszámolója a 2020-as évben végzett
tevékenységéről
8. bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
9. Polgármester beszámolója
10. egyéb aktuális ügyek – vita
11. Zárszó

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kedves hodosiak!
sajnos a járvány még mindig korlátok közé szorít bennünket, és ezek közé a megszorítások közé tartozik az is, hogy zárva
vannak a könyvtárak. ám amennyiben valakinek egy konkrét könyvre lenne szüksége, és az megtalálható könyvtárunkban,
nagyon szívesen kimegyek és odaadom, csak hívjanak a 0911 248 057-es telefonszámon.
ismét felhívom a figyelmüket a faluban kihelyezett két könyvszekrényre, melyben nagyon sok és érdekes olvasnivalót
találnak. egy kis séta a friss levegőn és közben útba ejthetik ezeket. mivel én magam válogattam őket, tudom, hogy mindenki talál magának olvasnivalót. Ne hagyják veszni ezt a lehetőséget, hiszen nincs tudomásom róla, hogy a járásban lenne
még egy falu, ahol az önkormányzat ilyen nagyvonalúan könyveket ajándékoz a lakosoknak. Tudom, hogy a fiatalok és
már a középkorosztály is inkább leül a számítógép mellé, és egy kattintással behozza a szobájába a nagyvilágot. De ezt
összehasonlítani sem lehet azzal az élménnyel, mikor kinyitok egy könyvet, lapozgatom, érzem az illatát. fedezzük fel
újból az olvasás örömét, és ha már végre szabadabban mozoghatunk majd, szeretettel várom Önöket könyvtárunkban,
akár egy kis beszélgetésre is egy kávé vagy tea mellett.
Kellemes olvasást kívánok.
Horváth Magda könyvtáros

• ANyAKÖNyvi HírEK • správy z mATriKy •
február 2021. február
ElHuNyTAK • rOzlúčili smE sA:
• marta pódaová rod. Nagyová – póda józsefné, született Nagy márta (71)
• Alojz mészáros Alajos (80)
• ladislav Olgyai lászló (61)
• rsdr. peter Orbán péter rsdr. (79)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Március

Interjú

/

H O d O s i m A r A d TA m 92.
Egri (danics) éva 1980-ban költözött dunaszerdahelyre, férjével
együtt mindketten Hodosból mentek a városba. A mai napig is ott
élnek. Két lányuk, egy fiuk és két
unokájuk van.
miért költöztek el a szülőfalujukból?
szegény családból származom, szüleim
tíz gyermeket neveltek. A házasságunk
után Dunaszerdahelyen kaptunk egy
háromszobás lakást, és a gyerekek már
ide is jártak iskolába.
milyen gyakran látogat haza?
A testvéreim ott élnek, úgyhogy gyakran megyünk. A temetőbe is kilátogatunk, ha lehet. Hetente egyszer, vagy
kétszer is megyünk haza, ahogy kijön
az időnkből. Persze a mostani helyzetben ritkábban.
mit szól a változásokhoz, amelyek
a faluban történtek?

Hát most eléggé fel van túrva, de az elmúlt évek alatt nagyon sokat változott
Hodos. Nagyon kiépült, egyre több
lakás és ház épül. A falu már szinte öszszeér Dunaszerdahellyel.
Eszükbe jutott valaha, hogy visszaköltözzenek?
most, hogy már a gyerekek kirepültek,
mind megházasodtak, megvan a saját

Kedves olvasók, mivel úgy néz ki, hogy a mostani húsvéti
ünnepek amolyan „otthonülősen” telnek majd, ezúttal
három könyvet kínálok elolvasásra.
csicsay Alajos
HírEs és HírHEdT szEmélyEK
A mAGyAr TÖrTélElEmBEN
A szerző pedagógus-író könyvében a magyar történelem és
kultúrtörténet elevenedik meg
a szokottól kissé eltérő módon:
a szerző neves családok, híres és
hírhedt történelmi személyiségek életén keresztül mutatja be
a korokat, ad ezredévnyi áttekintést a magyar kultúráról.
A híres történelem- és kultúraformáló alakok között ott találjuk a kevésbé ismert, mégis
jelentős kiválóságokat, mint
Kézai simont, oláh miklóst, bihari Jánost, stb., illetve a
magyar nemzet rossz emlékezetű tagjait is, mint szálasi
ferencet, vagy éppen rákosi mátyást.

életük, gondolkoztunk a férjemmel,
hogy visszaköltözünk. csak drágák a
lakások, építkezni nem akarunk, már
nem bírnánk. De ha tíz évvel fiatalabb
lennék, nekifognék. megszoktuk itt a
lakásunkat, a mi életünk most már itt
van Dunaszerdahelyen.
A rendezvényekre járnak ki?
A falunapra mindig kimegyünk, ott találkozunk az ismerősökkel, barátokkal.
Azokkal is összefutunk, akik már elköltöztek Hodosból és ilyenkor visszajönnek, így tudunk egy jót beszélgetni.
bálokra nem megyünk, oda inkább a
gyerekeink járnak, mi pedig az unokákra vigyázunk.

Egri (Danics) Éva

Könyvespolc
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Az utolsó kérdés mindig ugyanaz:
mennyire maradt hodosi?
még a dédszüleim is hodosiak voltak,
úgyhogy mennem kell haza, húz oda
a szívem. mondhatom, hogy teljesen
hodosi maradtam. A gyerekeimnek is
mondom mindig, ha megyünk a temetőbe, hogy én is ott akarok majd
nyugodni.

Elizabeth Kim
TízEzEr KÖNNycsEpp A szENvEdésről
A könyv az emberi akaratról, a megbocsátás erejéről szól,
mely túlél és legyőz minket. elizabeth Kim sorsa a borzalmak
éjszakájával kezdődik, ahol a becsületbeli ügy nevében rokonai a szeme láttára felakasztják anyját egy kis koreai faluban.
meggyilkolják, mert lefeküdt egy amerikai katonával és megszülte lányát, a törvénytelen gyermeket. Az ő életéről szól a
könyv, a borzalmak sokaságáról, amelyeket át kellett élnie,
amíg eljut egy újabb megpróbáltatáshoz, amely meghozza
számára a végső biztonságot.
Kathy lette
HOGyAN ÖljüK mEG A FérjüNKET
(és EGyéB HAszNOs HázTArTási TANácsOK)
A szerző a művéről: A házasság ugyebár csupa öröm, de nincs az a nő, aki
olykor ne kívánná a férje halálát...
csak egy picikét. ám amikor Jazz Jardine-t férje meggyilkolásával gyanúsítják, valahogy elhagyja a humorérzéke. Az élet negyven fölött kezdődik, mondják, de nem jó mindjárt a
hűvösön kezdeni. ez a könyv vicces,
okos, pimasz. el kell olvasni!
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Hodos, a mi falunk

A mAGyArOK liszTjéBől HOdOsBA
A magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom
önzetlen, segítő szándékú összefogása.
Az egész éven átívelő programban magyarország teljes területéről és a Kárpátmedence magyar lakta településeiről
ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és túl.
A szlovákiai Agrárkamara és a Gazda Polgári
Társulás a falugazdász program keretein
belül tavaly negyedik alkalommal karolta fel
a búzaadományok begyűjtését többek közt
vidékünkön is. A búzaadományokat a gyűjtőhelyeken 2020. augusztus 31-ig kellett leadni. ehhez a gyűjtéshez járult hozzá a
hodosi AL Agroservis is. A program keretében összesen 87 715 tonna búzaadomány
került megőrlésre a Gútai malomban, melyet 283 gazda, illetve szervezet adományozott, melyből 46,2 tonna liszt készült. ebből
a mennyiségből jutott községünknek is 170
kilogramm liszt, melyet az iskola és az óvoda
konyhája kap meg, illetve szociálisan hátrányos helyzetű családokhoz juttatunk el. balódi László polgármesternek a lisztet az AL
Agroservis képviseletében bartal istván adta át.

KÖszÖNjüK!

viTAmíNOvé BAlíčKy Od sAmOsprávy
v týchto neľahkých časoch stale častejšie počúvame rady, aby sme sa dopovali čo najviac vitamínmi, či už vo
forme ovocia, alebo tabletiek. Keďže
v súčasnosti vitamíny nie sú lacná záležitosť, nie každý si môže dovoliť pravideľne sa nimi zásobovať. preto sa
rozhodla pomôcť miestna samospráva.
Na nedávnom zasadnutí preto samospráva rozhodla, že pomôže starším obyvateľom balíčkom vitamínov. „Denne
stretávam starších občanov a vidím ten
strach, čo majú v očiach. skoro už ani
neprejde deň bez toho, aby sa nekonal
pohreb v našej dedine. Je to psychický

tlak, ktorý znášajú práve ohrození seniori najtažšie. Pre nich veľa znamená
vedomie, že sú pre nás dôležití, že sa o
nich staráme a vážime si ich. Preto samospráva jednohlasne prijala rozhodnutie o zabezpečení vitamínových balíčkov
pre obyvateľov nad 60 rokov z obecného
rozpočtu. V každom balíčku bude jeden
ffP2 respirátor a jedno balenie vitamínu c” – informoval nás starosta ladislav Balódi. Keďže sa jedná o nemalé
množstvo vitamínov, bola potrebná
pomoc pri ich zabezpečení, ktorá bola
našťastie nablízku. „Lívia Kiss, obyvateľka Vydran, prevádzkuje lekáreň v Dunajskej strede, a ako správny lokalpatriot nám podala pomocnú ruku pri

zabezpečení vitamínových balení. Nie je
to však po prvý krát čo pomáha miestnym občanom, pretože už niekoľko mesiacov dodáva miestnym obyvateľov
lieky, ktoré potrebujú a na základe receptu ich doručí každému až do domu.
stačí ozvať sa jej cez telefón, alebo smskou” – vyzdvihuje spolupatričné cítenie
miestnych obyvateľov Katalin szabó,
zástupkyňa starostu.
Podľa slov starostu samospráva zo
svojho rozpočtu zaplatí za 400 zdravotníckych balíčkov 1500 eur. balíčky rozdelia seniorom nad 60 rokov v najbližších dňoch.
(ks)

11

Búcsúzó

Március

Búcsúzás pódA márTáTól
Döbbenten fogadtuk a gyászhírt, hogy
Póda márta, szeretett mártikánk szíve
utolsót dobbant és visszaadta lelkét
a mindenhatónak. Távozásának híre
megtörte nemcsak szűk családja, testvérei, rokonai szívét, de mindazok a barátok, csapattársak, akikkel együtt sokat
tett a helyi kultúra megtartásáért, műveléséért és terjesztéséért, szomorú szívvel fogadták távozását.
A gyászhír első pillanatai mindig döbbent csendet hoznak, az ember nem
tudja hova tenni a hírt, aztán lassan egymás után jönnek a gondolatok, nincs
többé... mi lesz, hogy lesz nélküle, hogy
tudunk majd kedves, szeretetteljes lénye
nélkül tovább létezni, s lázadunk, miért
kellett elmennie, miért pont most?
Aztán lassan az ember megpróbál
megnyugodni, uralkodni önmagán,
gondolataiban igyekszik előhozni és
megőrizni a kedves pillanatokat, visszaemlékezni és megtartani minden fontos
mozzanatot, amit közösen éltünk át. Így
marad és él Ő köztünk ezután is, egészen addig, míg akár csak egy ember is
megtartja őt emlékeiben.
Póda márta nem csak mint feleség,
anya és nagymama élte mindennapjait.

Azok közé a ritka emberek közé tartozott,
akinek tettre kész hozzáállására mindig
számíthattak csapattársai, úgy a csemadok helyi szervezetében, mint „A megmaradásunkért“ kultúrcsoportban és
a hodosi citerazenekarban is. Kedves
lénye fáradhatatlanul kereste, kutatta, hogyan lehet segíteni, vagy új dolgokat
megtanulni (megtanult citerázni, fejlesztette magát az éneklés terén), új helyekre
eljutni, hiszen nagyon szeretett utazni, új
tájakat megismerni, új barátokat szerezni.
erős volt, mérhetetlenül erős, annak ellenére, hogy az utóbbi években megviselte betegsége, sikerült kilábalnia belőle
és újult erővel vetette bele magát a közéletbe. Jött és újra tervezett, énekelt, szavalt, citerázott, sokszor mondogatta, neki
ez erőt ad, ez tartja életben. Az énekkar
krónikásaként a kórus élményeit igyekezett minden alkalommal a fellépéseinken
fényképek készítésével, készíttetésével láttatni és írásával tevékenységünket megörökíteni az utókor számára.
A járvány előidézte bezártság rányomta bélyegét az ő családja életére is.
A 2020-as év elejétől egyre kevesebbet
tudtunk találkozni, majd a próbák, fellépések végleg elmaradtak. Néhányszor

még ugyan találkoztunk személyesen is,
de az utolsó időszakban már csak a telefon maradt kapocsként. 2021 januárjában a hangja már nagyon szomorú volt,
megviselte őt saját kiújult betegsége és
aggódott férje gyengélkedése miatt is.
egy alkalommal azt mondta, ő már nem
fog visszajönni énekelni. Talán érezte,
ereje elhagyja, s aztán jött a felfoghatatlan hír, nincs többé!
mártika, nyugodj békében! szívünkben örökké őrizzük emléked.
Bugár Ildikó,
a Megmaradásunkért PT elnöke

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 közösen Hodos emlékeit!
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Búcsúzó

OrBáN péTErTől BúcsúzuNK
EGy

OlyAN EmBErTől, OlyAN HOdOsiTól vEszüNK mOsT BúcsúT, AKi NEm is EBBEN A FAluBAN szülETETT, dE sOKKAl

iNKáBB vOlT HOdOsi, és sOKKAl TÖBBET TETT EzérT A KÖzséGérT, miNT sOK TősGyÖKErEs HElyi lAKOs. OrBáN péTEr ElvEszTésE HATAlmAs FájdAlOm és BáNAT A csAládjáNAK, dE A KÖzÖséGNEK is.
miNT NAp űzÖTT, HAvilApuNK NyElvi szErKEszTőjE vOlT évEKEN áT.

számOs TEvéKENyséGE mEllETT, AmiT NAp
miNdANNyiuNKNAK NAGyON FOG HiáNyOzNi.

Péter barátunk markáns egyéniség
volt. megingás nélkül, következetesen
ragaszkodott elveihez. Az elért emberi
és szakmai sikereihez felkészültsége és
rendkívül jó pedagógiai érzéke segítette hozzá. szerette a munkáját a labdarúgó klub berkein belül és a vele
járó kihívásokat.
Az 1962-ben megalakult hodosi labdarúgó klubban 1963-tól aktív játékosként, csatár pozíción erősítette a focicsapatot. A hetvenes évek elején befejezvén az aktív pályafutást, a klub vezetőségében folytatta a munkát tikárként.
ezen a poszton a nyolcvanas évek végégig nagy odaadással foglalkozott a feladatköréhez tartozó teendőkkel,
mellyel hozzásegítette a klubot a sportbarátok körében sok örömet okozó
szép sportsikerek eléréséhez. Kisebb
megszakítás után, már a 2000-es években, az akkori vezetőség, érezvén

a szükségét a tapasztalt vezetők szakmai
segítségének, felkéréssel fordult hozzá
és ő természetesen nagy örömmel és
cselekvésre készen folytatta áldásos tevékenységét a labdarúgó klub vezetőségében, először mint tag, majd pedig
mint alelnök. Az alelnöki teendők végzését mindaddig folytatta, amíg egészségi állapota ezt lehetővé tette.
Péter barátunk a hodosi labdarúgó
klubban eltöltött több évtizede alatt jelentősen hozzájárult a klub szakmai céljainak érvényesüléséhez. sokéves tapasztalatával, kiemelkedő szaktudásával és
elkötelezett munkájával kivívta nemcsak a játékosok, de a vezetőségi társtagok, az önkormányzat és a sportkedvelő barátai elismerését is.
...sajnos, már nem hallhatjuk többször a hangosbemondón keresztül a
kezdőrúgás előtt elhíresült buzdító szavait: „HAJrá HoDos!”

2001 augusztusában, friss tanári diplomával a kezemben találkozhattam először orbán Péterrel. Tanári állás felől
érdeklődve kerestem fel a Nagyabonyi
magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatóját, aki 1996-tól látta el az intézmény
irányításának feladatát. barátságosan és
segítőkészen vezetett végig szeretett iskoláján, amelynek minden kis szeglete
arról árulkodott, hogy megfelelő kezekben van a község iskolájának igazgatása.
2001-től dolgozhattam Péter igazgató
bácsival 2010-ig, megérdemelt nyugdíjba vonulásáig. Az Ő támogatása és
biztató szavai vezettek oda, hogy nyom-

dokaiba lépve méltó utódjaként álljak
kedves intézménye élére.
igazgatói tevékenységét a Nagyabonyi magyar Tannyelvű Alapiskola élén
Nagyabony községe nagyra értékeli.
fejet hajtunk fáradozásai előtt a község
és az iskola kitűnő kapcsolatának ápolásáért, a község kulturális életének fellendítéséért. Tisztelettel emlékezünk
azokra a pillanatokra, mikor a helyi
nyugdíjasklub aktív tagjaként határtalan lelkesedéssel szerepelt községünk
kulturális rendezvényein.
munkaszeretete azt sugallta, hogy
múltunk megismerése, hagyományaink

Végezetül a mindenkori labdarúgó
klub vezetősége és játékosai nevében, ezúton tisztelettel megköszönjük felelősségteljes és mindig sportszerű ténykedését.
Nyugodj békében, soha nem felejtünk!
id. Szabó Ferenc
ápolása, nemzeti és emberi értékeink
megbecsülése erőt adhat a boldog jelen
és jövő megteremtéséhez a felnövekvő
nemzedéknek.
fájó szívvel búcsúzik Nagyabony
község önkormányzata, a Nagyabonyi
Nyugdíjasklub, az alapiskola vezetősége, volt kollégák, tanítványok, Nagyabony község lakosai.
isten Önnel, igazgató bácsi!

Mgr. Németh Angéla,
a Nagyabonyi Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatónője
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