ElőrE A fEjlőDés útján

A

hogy azt már megszokhatták,
az új esztendő első számában
községünket a számok tükrében vizsgáljuk. Ebből kiderül az is,
hogy a lakoság száma átlépte az 1800as határt. De lássuk a részleteket!
Az előző év első napjához képest, amikor 1771 lakosa volt Hodosnak, 2022.
január 1-én ez a szám 1804-re emelkedett (az 1800. lakosunk Dömény Margit). Az utóbbi tíz esztendőben a falu
lakossága 300 fővel növekedett.

A nyugdíjasaink is többen lettek, a tavalyi 378 fő mára 408-ra nőtt, ahogy a
18 év alattiak is, akik tavaly év elején
303-an voltak, most azonban már 321en élnek a községben. A lakások száma
az elmúlt év elején 183 volt, de tavaly
újabbak kerültek átdásra, így jelenleg
199 van a községben. Az utóbbi két esztendőben megnőtt a születések száma,
igaz, hogy a 2020-ban született 21 gyermekhez képest kevesebb, 19 jött a világra, ám ez még mindig szebb szám,
mint az ezt megelőző években.

S ahogy a község fejlődik, úgy épülnek
a családi házak is a területén. Míg tavaly
már 527 kiadott házszámnál jártunk,
idén januárban ez a szám 13-al, azaz
540-re ugrott – és az építkezések még
folytatódnak. Ezek pedig számos lehetőséget tartogatnak a fészekrakó fiatalok
számára, akik reményeink szerint hozzájárulnak majd a születések számának
emelkedéséhez, illetve az óvodai és az iskolai létszám növeléséhez is.
A községi hivatal adatai alapján

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

Új ÉV, Új PAPíR

KritiKus A hElyzEt

Újabb esztendőt
kezdünk és egy
újabb évfolyamot községi havilapunk életében. S ez immár
a 16. év, hogy
megjelenik az
újság, amit sokan szeretnek és akadnak olyanok is, akik nem. De ezen
mi nem izgulunk, hiszen Presszerék
óta jól tudjuk: „Nem szerethet mindenki…” Mindezek ellenére igyekszünk minden hónapban megfelelni
a lakosok igényeinek, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ha szeretnek, ha nem, minden bizonnyal
elolvassák az újságot.
Más papírt választottunk a kiadványunknak. Egy olyat, amely „újságabbá” teszi a lapot, talán kicsit
durvább, de szebb és újrahasznosított. beleszerettünk. Ezzel is csökkentjük némileg az ökológiai lábnyomunkat.
A tavalyi év nem telt eseménytelenül, mindennapjainkat a koronavírus árnyékolja be. Az év első felében
végigteszteltük a szombatokat (néha
a vasárnapokat is), végül már úgy tartottuk az orrunkat és vártuk a piszkálást, mint túlbuzgó hívők Krisztus
testét a templomban. Sok jó embert
elveszítettünk, sokan már nem lehetnek közöttünk, nekik már könnyű a
föld, nekünk nehezebb az élet. Meg
kell küzdenünk a mindennapok irracionalitásaival, a napról napra változó járványügyi intézkedésekkel, az
attól függő megkülönböztetésekkel,
hogy ki mennyire veszi igénybe az
egészségügy által kínált lehetőségeket
(értsd: oltott oltatlan ellen), illetve
magával a félelemmel, amit a vírus
okoz. Csak bízni tudunk. bízni
abban, hogy jobb lesz a helyzet, hogy
könnyebb lesz, hogy egyszer minden
rossznak vége szakad. Addig is kívánunk minden kedves olvasónknak
egészségben és boldogságban gazdag
új esztendőt.
Angyal Sándor
főszerkesztő

2022

tÖbb DÉl-SZlOVáKIAI KÖZSÉGbEN A
SZENNyVíZRENDSZER HIáNyA MIAtt

Illusztrációs felvétel

Megoldást követel több dél-szlovákiai
önkormányzat a hiányzó szennyvízrendszer és vízvezeték-hálózat miatt
kialakult kritikus helyzetre.
A polgármesterek felhívják a figyelmet
arra, hogy Szlovákia déli részén továbbra
is több olyan település van, ahol a helyieknek nem áll rendelkezésükre a közüzemi vízhálózat és a szennyvízrendszer
sincs kiépítve. Olyan községek is akadnak, ahol még egyetlen méter sincs kiépítve a kanalizációból.
A téma kapcsán a Szlovákiai Városok
és Falvak Szövetsége (ZMOS) hétfőn
délelőtt Muzslán (Érsekújvári járás) tartott sajtótájékoztatót. Muzsla polgármestere, Farkas Iván – aki egyben a
Nyitra Megyei Önkormányzat képviselője is – elmondta, ebből a szempontból
nagyon rossz példa a Komáromi járás,
ahol mindössze a lakosság 39 százaléka
fér hozzá a szennyvízrendszerhez.
Farkas szerint a mikrorégiókat összehasonlítva valószínűleg a párkányiban a
legrosszabb a helyzet az egész országban.
Emlékeztetett, Párkány környékén
Nánán és Garamkövesden részben ki
van építve a szennyvízrendszer, a többi
20 községben azonban egyáltalán nincs.
A kritikus helyzetet szerinte az is ered-

ményezi, hogy az önkormányzatok már
nem támaszkodhatnak teljes mértékben
az európai uniós alapokból származó támogatásokra.
Az önkormányzatok eredetileg 200
millió eurós támogatással számoltak.
„A valóság azonban az, hogy a Nyitra
Megyei Önkormányzat 93 millió eurót
kap, miközben a legégetőbb, vízvezetékrendszerekkel kapcsolatos problémákra
mintegy 50 millió euróra van szükség,
vagyis több mint a felére” – tette hozzá.
Kiemelte, a települések maguk már
nem tudják megoldani a helyzetet, mert
nincs szabad forrásuk nagyszabású infrastrukturális beruházásokra, és ha találnának is, évtizedekig tartana a csatornahálózat kiépítése önerőből. A Délszlovákiai Regionális Szövetség éppen
ezért szeretné minél előbb elkezdeni a
tárgyalásokat a központi államigazgatással. „Annak érdekében, hogy közösen
megoldást találjunk a jelenlegi helyzetre.
Ha egyszer az állam megköveteli a környezetvédelmi törvények betartását,
akkor szükséges, hogy az ilyen nagyszabású beruházásokat is finanszírozzák” –
tette hozzá Farkas.
Forrás: parameter.sk
2021. december 20.
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KöszönEt A soK éVtizEDEs MunKáért
Most, ha valaki belép a községháza ajtaján és ügyes-bajos dolgait szeretné
intézni, azt meglepetés éri. Az ajtó
mögött már nem azt az ismerős arcot
látja, akit megszokott, akivel elsőként
találkozott az ügyintézés során. Valami megváltozott.
budinszky Erzsébet, mindenki Erzsikéje
nyugdíjba vonult. több mint három évtizeden keresztül, 31 évig volt a községi
hivatal dolgozója, úgymond mindenese,
aki ilyen hosszú idő alatt bizony mindenkit és mindenki problémáját ismerte
a faluban. De most, ahogy mondani
szokás, kitelt az ideje és átadta helyét a
fiatalabb generációnak. Nem tette könynyen, hiszen Erzsikének a munka volt a
lételeme. Gyakorlatias, ügyes munkaerő,
aki lelkesen tette a dolgát, munkájához
példás hozzáállást tanúsított. Kollégái
kedvelték csendes modorát, mosolyát.
De mivel ő is ember, néha nála is elszakadt a cérna. Ilyenkor a munkatársai ezt
tudomásul vették, mert tudták, hogy
egykettőre visszatér figyelmessége és segítőkészsége. Most meg szinte maga is

csodálkozik, hogy „szépkorúvá váltam,
lám ezt is megéltem, egy új korszak kezdete ezt máris érzem, mától jobban fáj a
derekam és recseg a térdem”*. Hiányozni
fogsz Erzsike, de amit letettél az asztalra
megmarad és a kollégák, illetve a falu lakosai erről fognak emlékezni rád.
És most személyemben is elköszönök
tőled, mint kollégától. 31 évig dolgoz-

tunk együtt és ez idő alatt meggyőződtem róla, hogy melegszívű, szerető és
szerethető ember vagy. És én nagyon
meg is szerettelek. Ezért végezetül enynyit: „Gyarló ember vagyok, néha okkal
vagy anélkül tüskés voltam, sajnálom...
felejtsd el... nem úgy akartam”. Visszatérve a hivatali vonatkozáshoz: ami az
ügyintézést illeti, továbbra is biztosítva
van. Egy olyan fiatal ember – Rácz boglárka – vette át a stafétát, aki szintén elsajátította már a sokrétű munkát,
ráadásul megtetézi fiatalos lendülettel és
tenni akarással. Sok sikert és eredményes
munkát kívánunk neki.
Végül pedig a kollégák és a falu lakosai
nevében Abraham lincoln szavaival köszönöm meg a munkádat Erzsike, és azt,
hogy ilyen sok éven keresztül itt voltál
nekünk: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.”
Horváth Magda
*Részlet Martin György
Nyugdíjas lettem című verséből

…és Az új KEzDEt

rácz Boglárka 2014-ben kezdett a helyi községi hivatalban működő hodus Kommunal községi vállalatnál dolgozni. Két évvel később szülési szabadságra ment, ma
már két gyermek édesanyja. január elsejétől ő tölti be
Budinszky Erzsébet helyét, vele találkoznak a községi hivatalba látogató lakosok elsőként.

Mivel boginak nem ismeretlen az ügyintézés terepe, dolgozott már a hivatalban,
ráadásul hodosi, ő volt a legideálisabb választás erre a pozícióra. „le a kalappal Erzsike
előtt, aki hatalmas munkát
végzett itt. Feladatai szerteágazóak voltak, nagyon sok
mindennel foglalkozott, aki
ezt nem látja, el sem tudja
képzelni, ezért sem egyszerű
átvenni a munkáját. Nagyon
sok idő kell ahhoz, hogy az
ember mindent ugyanúgy átlásson, ahogy ő azt átlátta” –
meséli bogi, majd hozzáteszi,
hogy testhezálló számára ez a
munka, hiszen szeret emberekkel dolgozni. „Még nekem
is meg kell szoknom ezt az új

helyzetet és főleg az embereknek kell megszokniuk,
mert ők azt várják, hogy ha
ide belépnek, minden kérdésükre egyszerre és gyorsan
kapnak választ. ám ez egy
nagyon sokrétű munka,
idő kell, míg mindent kitapasztalok” – magyarázza.
ám nem valószínű, hogy
gond lesz, hiszen egy talpraesett fiatal hölgyről van szó,
aki nem fél szembenézni a kihívásokkal és szívesen tanul
új dolgokat. budinszky Erzsébetnek köszönjük a munkáját, mindazt, amit a
községért tett, Rácz boginak
pedig sok sikert kívánunk a
továbbiakban.
(kh)
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joBB ADni Mint KApni
ugye ismerjük az adakozás érzését?
Vagy egyáltalán azt az érzést, amit az
okoz, ha valakinek örömet szerezhetünk? ám jó lenne, ha ez nem csak
karácsonykor érvényesülne.
Községünk polgármestere, balódi
lászló még néhány évvel ezelőtt, a legutóbbi parlamenti választásokat megelőző kampányidőszakban látogatott el
első alkalommal tornaljára. Itt szembesült azzal, hogy a város peremén számos
olyan család él, akiknek sok esetben
még cipőre sem telik, sőt deszkákból
épült kalyibákban, mélyszegénységben
tengetik az életüket. Azóta több alkalommal látogatott már el hozzájuk,
mindannyiszor hatalmas csomaggal.
A tavalyi év végén, december 28-án
újra ide vezetett az útja. Ekkor számos
ruhaneműt pakolt a kocsijába, ahol a
csomagtartón kívül még az utastérben
is csomagok álltak. Nagy részben ruha-

neműk kerültek szétosztásra a tornaljai
rászorulók, illetve Méhi, Hanva és Sajószentkirály települések lakosai között.
természetesen nem ez volt a polgármester utolsó útja, hamarosan ismét el-

látogat Gömörországba, így aki segíteni
szeretne az ottaniakon – játékokkal,
könyvekkel, ruhákkal –, megteheti.
Adományaikat gondosan becsomagolva leadhatják a községi hivatalban.

MINősÉgI áLLATeLedeL

KVALITNÉ KRMIVO

négylábú kedvenceinknek

pre vášho štvornohého miláčika

www.pegra.sk

0911 670 888

50 / 60% marhahústartalommal • 50/60% hovädzieho mäsa
búza, színezék és tartósítószerek nélkül! • bEZ pšenice, bEZ farbív a bEZ chemických konzervantov
Szlovák termék • Vyrobené na Slovensku
Személyes átvétellel Dunaszerdahelyen és környékén • Možnosť osobného odberu DS a okolie
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hullADéKgAzDálKoDás oKosAn
Községünk hulladékgazdálkodása
mindazok ellenére, hogy folyamatosan igyekszünk felhívni a lakosok figyelmét a szelektálás fontosságára,
még mindig siralmas. s minél kevesebb szemetet osztályozunk, annál
többet kell majd fizetni az elhelyezéssért. ráadásul az árak is emelkednek
és a szemétlerakatok is emelték a díjaikat. Így erre az évre hodosban az
egy főre jutó szemétdíj 26 euró lesz.
Fontos a szelektálás – nem győzzük hangsúlyozni, mennyire oda kell figyelnünk
manapság a környezetünkre, s nemcsak
azért, mert olyan divatos a környezetvédelem, de azért is, mert jót teszünk vele.
Nem utolsó sorban pedig azért, mert ha
kevesebb (kommunális) hulladékot termelünk, kevesebbet fizetünk majd. ám
az nem elég, hogy egy-két ember tesz a
környezetéért, mindenkinek egy emberként kell tennie.
A szemétdíj emelése a szükséges rossz,
ám még mindig jobban állunk, mint néhány környező település. A szomszédos
nagyabonyban szintén 26 euró az egy
főre eső szemétdíj, míg felsőpatonyban ez 30 euróra emelkedett, ahogy a
csilizközi Csiliznyáradon és szapon is,

Illusztrációs felvétel

valamint a legfiatalabb csallóközi városban, Bősön szintén.
A másik változás, hogy a hulladékszállítók mostantól csak a házak előtt álló
kukákat ürítik ki és minden kuka mellett
maximum egy zsák szemét lehet. De ez
sem lehet akármilyen zsák: az erre a
célra készített zsákokat 5 euró fejében
lehet megvásárolni a községi hivatalban.
ám, ha az ember okosan gazdálkodik,
sosem lesz szüksége erre a megoldásra,
hiszen a műanyag flakonokat havonta
egyszer elszállítják a községből, ahogy
kéthetente a biohulladékot is. Mindezek
mellett található a faluban ruha- és üveggyűjtő konténer, illetve az építkezési hul-

ladék elhelyezésére is lehetőség van a régi
szövetkezet telephelyén. A régi újságokat,
illetve a nem szennyezett papírhulladékot, amire már nincs szükségük, le lehet
adni a helyi alapiskolában, ahol a gyűjtésből befolyó összeget a gyerekekre fordítják. tehát, ha innen nézzük, és
természetesen okosan gazdálkodunk, nagyon kevés szemetet termelhetünk.
Igyekezzünk okosan szétválogatni az
otthoni hulladékot, tudatosan vásárolni,
és meglátjuk, milyen kevés az a szemét,
amit a kommunális kukába dobunk.
Mert ebben az esetben a környezetvédelem nemcsak jó és divatos, de kifizetődő
is lehet.
(ocu)

jAnuártól lEhEtőségünK lEsz VisszAVál tAni A pEt-pAlACKoKAt és A féMDoBozoKAt
2022 január 1-jétől megkezdődik a
betétdíjas fémdobozok és pEt-palackok forgalmazása szlovákiában, melynek célja, hogy növelje a palackok
újrahasznosítási arányát, valamint
csökkentse az eldobott hulladékok
mennyiségét.
A lidl áruházlánc hónapok óta készül
az akcióra. Ahhoz, hogy a későbbiekben
visszakapjuk a fémdobozok és PEt-palackok árát, fontos, hogy a palackokat Z
betűvel jelöljük – máskülönben az áruházak automatái nem veszik majd vissza
a csomagolást. továbbá, a dobozoknak
és palackoknak sértetleneknek kell len-

niük: nem lehetnek összenyomva, s maradék folyadékot sem tartalmazhatnak.
Ha az adott csomagolás nem felel meg a
követelményeknek, az automata nem
fogja elfogadni őket.
A környezetvédelmi minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a tej/tejszármazékok, a szirupos italok és a 15%-ot
meghaladó alkoholos italok tárolóinak
visszaváltására nem lesz lehetőség.
Minden egyes visszaváltott palackért
15 cent jár majd, melyet – egy jegy alapján, amit az automata kiad – igényelhetnek vagy várásolhatnak le. A lidl-áruházakban ezen felül egy harmadik lehetőség is lesz: a visszaváltott palackok árát

felajánlhatják az Upracme Slovensko
kezdeményezésnek, amely országon belüli környezettisztítási akciókat szervez,
és a hulladékfelszámolás területén tevékenykedik.
A PEt-palackok visszaváltását az előző
kormányban a Sólymos lászló vezette
zöld tárca is szorgalmazta.
(zoznam.sk)l
A Z-betűvel ellátott flakonok még
nincsenek jelen minden eladónál,
Hodosban sem. bizonyos időbe még
beletehet, míg a gyártók régi tartalékai is elfogynak és átállnak az új műanyag palackok forgalmazására.
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EnErgEtiCKá situáCiA V oBCi
už koncom minulého roka ste mohli
zaregistrovať prebiehajúce zemné práce
pred cintorínom, až po niekdajší družstevný areál. V tom čase bola rozkopaná zelená zóna popri ceste, čo však
našťastie dnes už nie je pravdou, po
rozkopávke niet ani stopy. Ale načo to
všetko bolo potrebné?
Obec sa rozrastá, rastie nielen počet
obyvateľov, ale a j počet budov. V obci
majú svoju prevádzku viacerí podnikatelia, a používame aj viac elektronických
prístrojov. Naše elektrické vedenia sú
preťažené. Práve preto je potrebné ich
rozširovanie a modernizácia.
„V prvej fáze, vďaka investícii obecného úradu, vyrástlo elektrické vedenie
v hospodárskom dvore obce. Projekt
uzrel svetlo sveta už v roku 2018, avšak
k jeho relzácii sme mohli pristúpiť až
koncom vlaňajšieho roka. bolo potrebné
posilniť silnoprúdové vedenia a inštalovať trafo stanicu strednej kategórie. táto
investícia bola dôležitá aj z toho dôvodu,
že v hospodárskom dvore plánujeme vytvoriť kompostovisko. O financie na
túto výstavbu sme už požiadali miniszterstvo” – dozvedeli sme sa od zástupkyne starostu, Katalin Szabó.
týmto bude čiastočne odbremenené už
existujúce vedenie, keďže elektrina je potrebná aj k fungovaniu 14 prečerpávacích
staníc, ktoré sú rozmiestnené v oboch ob-

ciach (7 vo Vydranoch a 7 vo Veľkom
blahove). Druhá fáza by mohla byť zrealizovaná v budúcom roku, plány sú už
hotové, avšak realizácia tejto investície už
nebude na pleciach obecnej samosprávy,
ale Západoslovenskej energetiky.
„Aj toto je spoločný projekt VydranyVeľké blahovo, ktorý možno nie každý
víta, avšak obce jednotlivo a osve, by
zďaleka neboli schopné dosiahnuť také
výsledky, aké sú schopné spoločne. Projekt bude financovať Ministerstvo hospodárstva, stavbu bude realizovať Enaco
s.r.o.. Momentálne prebieha proces
územného rozhodovania, ale už vieme,
že trafostanica bude postavená v prie-

store medzi areálom firmy Vakov a futbalového ihriska vo Veľkom blahove.
Výstavba vedenia sa uskutoční pozdĺž
poľnej cesty popri futbalovom ihrisku,
resp. až po križovatku lehnickej cesty,
odkiaľ bude pokračovať až po veľkoblahovský cintorín. touto investíciou môžeme dosiahnuť aj to, že v prípade
poruchy niektorej trafostanice, jej funkcie prevezme ďalšia, a tým nemôže nastať
výpadok prúdu. Na tomto úseku bude
časť nadzemného vedenia zrušená a vedenie pôjde pod zemou. V dlhodobom
horizonte to znamená, že z Vydran sa do
5 rokov vytratí nadzemné elektrické vedenie” – vysvetľuje Katalin Szabó.

prEtožE Bol o to záujEM…
Čoraz viac ľudí sa rozhoduje pre
spopolnenie namiesto klasického
pochovávania, avšak vo Vydranoch doteraz nebola možnosť
umiestnenia urny s popolom. od
novembra už existuje.
Koncom vlaňajšieho roka bola
ukončená výstavba urnovej steny
na miestnom cintoríne (písali sme
o tom aj v novembrovom vydaní
novín). Po renovácii domu smútku
bola toto ďalšia méta, ktorú sme

chceli dosiahnuť, a podarilo sa. 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. Urnovú stenu na
cintoríne bude možné v budúcnosti rozšíriť podľa potreby.
Gábor Bucsányi správca miestneho cintorína

(cin)
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MErt Volt rá igény…
Manapság már egyre többen választják az urnába zárt hamvakat a klasszikus temetkezés helyett, ám hodosban eddig
nem volt lehetőség az urnák elhelyezésére. novembertől
már van.
tavaly év végén elkészült az urnafal a helyi temetőben (erről
novemberi újságunkban be is számoltunk). A halottasház felújítása után ez volt a következő cél, amelyet el szerettünk volna
érni és sikerült. A 24 hellyel rendelkező márványborítású építményben már 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. Az urnafal
a helyi sírkertben a továbbiakban igény szerint bővíthető lesz.

VillAnyhElyzEt A KözségBEn

A VIllANyHálóZAt bőVítÉSE ÉS KORSZERűSítÉSE
A tavalyi év végén észrevehették, hogy
a temető előtt, egészen a régi szövetkezet telephelyéig földmunkák zajlottak. Akkor fel volt túrva az út melletti
zöld terület, ám ennek mára – szerencsére – nyoma sincs. De miért is volt
erre szükség?
Egyre nő a község, nő a lakosok és az
épületek száma, vállalkozások működnek a faluban és mindezek mellett egyre
több elektronikai berendezést használunk. A villanyvezetékeink le vannak
terhelve. Ezért is van szükség annak bővítésére, illetve korszerűsítésére. „Az első
szakaszban az önkormányzat beruházásának köszönhetően épült ki egy villanyvezeték a község gazdasági udvarába.
A projekt már 2018-ban megszületett,
ám megvalósítását csak a tavalyi év
végén tudtuk elkezdeni. Meg kellett erősíteni az erősáram-vezetékeket és telepíteni egy középkategóriájú trafóállomást.
Azért volt fontos ez a beruházás, mert a
gazdasági udvarunkba komposztálót tervezünk, amelynek anyagi költségeit kérvényeztünk már a miniszté- riumtól” –
tudtuk meg Szabó Katalin alpolgármestertől. Ezzel a munkával némileg tehermentesítve lesz a már meglévő vezeték,
ugyanis villanyáramra van szüksége a
csatornahálózatban elhelyezett átemelőállomásoknak is, melyekből 14 (Hodos-

ban és Nagyabonyban is 7-7) található
a két községben.
A második szakasz jövőre valósulhat
meg, a tervek már készen vannak, ez
azonban már a Nyugat-szlovákiai villamosművek beruházása. „Ez szintén a
Hodos–Nagyabony közös projektje,
aminek nem biztos, hogy mindenki
örül, ám a két falu külön korántsem
tudna elérni annyi eredményt, mint így
közösen. Ez a gazdasági minisztérium
támogatásával valósul meg, a kiépítést az
Enaco kft. realizálja majd. jelen pillanatban a telepítési terv folyamatában vagyunk, de annyit már tudunk, hogy

kiépül egy trafóállomás a Vakov cég telephelye és a nagyabonyi futballpálya
közé. A vezeték kiépítése a futballpálya
mellett vezető földúton, illetve a légi út
kereszteződéséig zajlik majd, ahonnan a
nagyabonyi temetőig folytatódik tovább. Ezzel a beruházással elérhetjük azt,
hogy ha az egyik trafóállomás meghibásodik, akkor egy másik veszi át annak a
munkáját, így nem lehet áramkimaradás. Illetve ezen a szakaszon a földbe
kerül a légi vezetékek egy része is. Ez
hosszabb távon azt jelenti, hogy 5 éven
belül Hodosból eltűnnek a villanypóznák” – magyarázta Szabó Katalin.
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UPOZORNENIE!

A rendőrség ezúton is felhívja a ﬁgyelmet az idősek kárára

Polícia aj touto cestou upozorňuje na škody páchané na se-

elkövetett ún. „unokázós csalásokra”. A csalás receptje a kö-

nioroch, tzv. „vnukovské podvody“. Recept podvodu je nas-

vetkező: az idős személyt telefonon felhívják a csalók, akik

ledovný: podvodníci telefonicky zavolajú staršej osobe,

vagy ügyvédnek, vagy rendőrnek, bírónak, vagy akár az érintett unokájának adják ki magukat. Azt állítják, hogy drogot
találtak az unokánál a rendőrök Magyarországon, és emiatt
őrizetbe vették.
Arra utasítják az idős személyt, hogy ﬁzessen kauciót azért,
hogy szabadlábon védekezhessen az unokája. Az aggódó,
idős személyt folyamatosan a vonalban tartják, ugyanis a
csaló informálja az idős személyt, hogy a lakása előtt egy taxi
várja, ott kell leadnia a pénzt. A pénzt tartalmazó borítékot
így már a taxi szállítja tovább az elkövető részére.
Az összezavarodott idősek közül sajnos többen bedőlnek
ennek a csalásnak, és az összegyűjtött, megtakarított pénzüket odaadják.
A rendőrség ezúton is nyomatékosan felhívja az idősek és
hozzátartozóik ﬁgyelmét, ha ilyen hívást kapnak, tegyék le a
telefont és hívják fel a gyermeküket, unokájukat, családtagjukat, ellenőrizve az információ valódiságát. Sem a rendőr-

vydávajú sa za advokátov, policajtov, sudcov, alebo za vnuka
danej osoby. Uvádzajú, že u vnuka v Maďarsku policajti našli
drogy, a preto ho zadržali.
Starého človeka navádzajú na zaplatenie kaucie, aby sa
jeho vnuk mohol hájiť na slobode. Držia ho stále na linke,
podvodník ho informuje, že pred domom naňho čaká taxík,
tam môže odovzdať peniaze. Peniaze v obálke vraj potom
už odvezie taxikár priamo vnukovi.
Starší ľudia v pomykove často podľahnú podvodu, a svoje
usporené peniaze podvodníkovi odovzdajú.
V Dunajskej Strede už polícia dostala viac oznámení o „úspešnom“ podvode, ako aj o viacerých pokusoch o podvod.
Doteraz najvyššia vylákaná suma bola 10 000 eur.
Polícia preto dôrazne upozorňuje starších ľudí a ich rodinných príslušníkov, ak im príde takýto hovor, treba ho zrušiť a zavolať svojmu dieťaťu, vnukovi, členovi domácnosti, a

ség, sem más szervezet nem kér az elfogott hozzátartozó-

tak si overiť opodstatnenosť informácie. Ani polícia, ani iná

jától pénzt.

organizácia nepýta od zadržanej osoby peniaze.

Kérik egyben, a hozzátartozók is ﬁgyelmeztessék az időseket ennek a csalássorozatnak a veszélyeire!

Zároveň žiadajú, aby príbuzní upozornili starších na nebezpečenstvo vyplývajúce z tejto série podvodov!

Az önkormányzat 2022. 01. 24-re tervezett 38. ülése a kornavírus-járvány, illetve a karanténszabályok következtében kiesett képviselők hiányzása és így a testület határozatképtelensége miatt elmaradt!

KEDVES

NYUGDÍJASOK!

A helyi nyugdíjasszervezet vezetősége felhívja a szervezet tagjainak figyelmét,
hogy aki az év folyamán részt szeretne venni valamilyen kiránduláson vagy gyógyüdülésen, az fEltétlEnül jelentkezzen a könyvtárban, vagy a 0911 248 057 telefonszámon, esetleg Gáspár tibornál személyesen vagy a 0903 407 932 telefonszámon február 15-ig!
Kérjük tartsák be az időpontot a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.

• AnyAKönyVi hÍrEK • spráVy z MAtriKy •
december 2021. december
újszülöttEK • nAroDili sA:
• fanni posztósová

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

házAsságot KötöttEK • uzAVrEli MAnžElstVo:
• gabriel tóth (Strekov / Kürt) & Katalin szabó (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Interjú
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h o D o s i M A r A D tA M 100.
Kovács (tóth) Aranka 2014-ben
ment el szülőfalujából, akkor Bakára
költözött második férjével. Két gyermek, egy lány és egy fiú édesanyja,
akik közül a fia hamarosan visszatér
szülőfalujába, hodosba.
Milyen gyakran látogat haza?
Ha tehetem, akkor kéthetente megyek,
legritkábban havonta egyszer, hiszen a
munka mellett a háztartást is el kell
látni itthon. De igyekszem minél gyakrabban hazalátogatni, hiszen ott élnek
a szüleim, a bátyám és a nővérem a
helyi temetőben nyugszik.
Amikor néhány évvel ezelőtt elköltözött Bakára, nem fordult meg a fejében, hogy mégis otthon maradjon?
Dehogynem, sőt olyannyira, hogy már
költözés előtt álltunk a Karácsony utcában található társasház egyik lakásába. Aztán megismertem a mostani
férjem, aki azt mondta, hogy szó sem
lehet arról, hogy ő baka és Hodos között ingázzon. Ráadásul neki már volt
egy családi háza, tehát az adott volt.

Mit szól az utóbbi idők fejlődéséhez
a községben?
Amit én látok, hogy rengeteg új lakás és
ház épült az utóbbi években, nagyon kiépült a falu. Ez nagyon jó, bárcsak más
falvakban is lehetne így terjeszkedni,
például bakán. Nagyon örülök, hogy
bővül a falu. Sikerült a csatornahálózatot is kiépíteni, arra is nagy szükség volt
már. Szerintem szépen fejlődik a falu.
A kulturális rendezvényekre járnak?
A lakomára kilátogattunk már néhány
alkalommal, de abban az augusztusi
időszakban általában a munkahelyemen is több a dolog, ezért nehezen szabadulok el. De amikor ott voltunk,
nagyon tetszett, hangulatos rendezvény.
gondolt már arra, hogy valamikor
visszaköltözne a szülőfalujába?
Nem tudom, mit hoz a jövő, de előfordulhat, hogy egyszer majd visszajutunk. Mindig azt mondtam, sodorjon
bármerre is az élet, én akkor is hodosi
maradok.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

fekete istván
KElE
Kedves olvasóim! Nézzék el
nekem, hogy mostani ajánlómat egy kicsit személyes
hangnemben írjam. Minden embernél vannak élethelyzetek, amikor levert,
kedvetlen és mindenhol
máshol lenne inkább, mint
a saját bőrében. Hát így vagyok most én is, mivel az új
esztendő a koronavírussal
köszöntött rám és azóta is
ezzel kínlódom. Ilyenkor
mindig eszembe jut kedvenc királyném, Erzsébet (Sisi) mondása: „Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj ki
egy közeli erdőbe és minden fában, minden bokorban, minden növényben és állatban érezni fogod Isten jóságát és min-

Kovács (Tóth) Aranka

ilyen alapon szinte értelmetlen megkérdeznem, mennyire maradt hodosi?
Elvileg még mindig hodosi vagyok és
az is maradok. A fiam egyszer azt
mondta: Anyu, mehetünk száz felé, költözhetünk bármerre, de az én utam
akkor is visszavisz a szülőfalumba. Nekünk minden rokonunk ott van. És ha
valaki ott nő fel, nehezen megy el, nehezen szakítja el a gyökereit.

denhatóságát.” Hát ezt tettem én is most – ugyan átvitt értelemben – és elővettem a magyar természetírók nagy tudójának, Fekete Istvánnak egy könyvét, a KElÉt.
Megsebesül egy gólya, nem tarthat a többiekkel Afrikába.
Hogyan veszi gondjába az ember, hogyan szokik össze a háziállatokkal, hogyan vészeli át a telet, milyen ösztönöket ráz fel
benne a tavasz és a nyár – ezt mondja el vonzóan és költőien
Fekete István, a természeti világ és a falusi élet avatott ismerője. Nem csak a vadon élő és ősidők óta emberhez szelídült
állatok találkozásáról van szó azonban. Nem csak a házőrző
kutya, a csacsi és a ló, meg tehén tárgyalja meg életének aprócseprő gondját és baját Kelével, a sérült szárnyú túlzottan érzékeny, szilajul gyanakvó gólyával. Itt az ember is a természet
egészének szerves részeként él falusi környezetében. Nagyon
megnyugtató és szórakoztató olvasmány, ajánlom mindenkinek, fiatalnak, idősebbnek egyaránt. Ha valaki szereti Fekete
Istvánt, könyvtárunkban megtalálja ezen kívül a szintén nagyon kedvelt tüskevár és a téli berek című könyveket is. Remélem hamarosan ismét találkozhatunk személyesen kis
könyvtárunkban. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra!
Kellemes olvasást kívánok!
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MúDrE nAKlADAniE s oDpADoM
napriek tomu, že pravideľne upriamujeme pozornosť na dôležitosť selektovania odpadu je nakladanie s odpadom
vnašej obci stále nedostatočné. A popritom, o čo menej odpadu separujeme o
to viac zaplatíme za jeho odvoz. nadôvažok ceny rastú, zvýšili sa aj poplatky
za uskladnenie smetí, a tak v tomto
roku bude vo Vydranoch poplatok za
odvoz odpadu na jednu osobu 26 eur.
Separovanie je dôležité – nevieme dostatočne zdôrazniť dôležitosť ochrany životného prostredia, a to nielem preto, že
ochrana prírody je momentálne v kurze,
ale aj preto, že týmto pomáhame. V neposlednom rade však preto, lebo keď produkujeme menej (komunálneho)
odpadu, zaplatíme menej. Avšak nestačí
len pomoc pár jednotlivcov, v záujme veci
sa musíme zjednotiť všetcia.

Zvýšenie ceny odvozu odpadu je nutné
zlo, ale ešte stále sme na tom lepšie, ako
niektoré okolité usadlosti. V susednom
Veľkom Blahove platia za odvoz smetí
rovnako ako u nás, 26 eur na osobu, ale
v hornej potôni zdvihli poplatok na 30
eur, podobne ako v obciach Ňárad, sap
a aj v najmladšom žitnoostrovskom
meste, gabčíkove.
Ďalšou zmenou je,že pri zbere a odvoze
odpadu sa budú vyprázdňovať už len
smetné nádoby stojacie pred bránami
domov, a pri každej môže byť pristavené
najviac jedno vrece odpadu. Avšak ani
toto vrece nemôže byť akékoľvek, vrecia
určené na tento účel je možné zakúpiť
na obecnom úrade, kus za 5 eur. Keď
však ľudia hospodária rozumne, nebudú
odkázaný na toto rešenie, keďže plastové
fľaše sú z obce odvážané raz do mesiaca,
podobne aj bio odpad každý druhý týž-

deň. Okrem toho je v obci umiestnený
kontajner na stare šatstvo a sklo a existuje
aj možnosť vývozu stavebného odpadu v
areáli niekdajšieho družstva. Staré noviny
ako aj nekontaminovaný, nepotrebný papierový odpad, je možné odovzdať v
miestnej základnej škole, ktorá sumu zozbieranú z odovzdania papiera použije v
prospech detí. Využívajúc všetky tieto
možnosti a samozrejme aj múdrym hospodárením môžeme dosiahnuť podstatné
zníženie objemu odpadu.
Snažme sa uvedomelo separovať odpad
v domácnosti, vedome nakupovať a presvedčíme sa o tom, aké male množstvo
hádžeme do kontajnera komunálneho
odpadu. V tomto prípade bude ochrana
životného prostredia nielen módnou záležitosťou, ale aj vecou, ktorá sa oplatí aj
finančne.

szEpArált hullADéKgyűjtés • sEpAroVAniE oDpADoV
gyűjtünk:
• PEt üdítős, ásványvizes flakonok • étolajos flakonok
• háztartási drogériás flakonok • joghurtos ,margarinos, salátás, gyümolcsös, mosószeres dobozok kimosva • fóliák,
mint reklámtáskák, építkezési fólia tégláról, cserépről, kutyatápok, üdítők 6-os fóliacsomagolása • kertibútorok, műanyagládák – a zsák mellé helyezve • tetraPack – tejes,
dzsúszos dobozok • konzervdobozok, festékes dobozok •
sörös, üdítős alumínium dobozok.
nem gyűjtünk:
• ételhordók, húsos tálcák kimosva sem, egyszer használatos
tányérok, evőeszközök, egyéb tálcák • polisztirén (ún. csikorgató) • cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafágból
és egyéb speciális anyagból • degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók • motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek • kerti medencék,
öntözőcsövek, slagok • cipők • grofólia • gyerekjátékok •
autók műanyag részei • elektomos gépek műanyagrésze; •
falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek.
további fontos tudnivalók:
Csak az átlátszó műanyagzsákokat szedjük. Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkal több fér a zsákba.
Csak tele zsákokat kérünk kitenni a gyűjtéskor, 3-5 db flakonnal várják meg a következő gyűjtést.

zbierame:
• PEt fľaše od nápojov • PE/PP fľaše od domácej drogérie
(čistiace prostriedky, šampóny) • Obalová fólia, reklamné
tašky, očistená agrofólia (nadzemná časť), fólie zo stavebných materiálov • Prepravky, záhradný nábytok, kanistre,
čisté kýble (položiť ich vedľa vriec) • Plechovky od nápojov,
od piva, plechovky od konzerv a farieb • tetraPack (obaly
od mlieka a džúsov).
nezbierame:
• Prepravky na jedlá, tácky na mäso • Sáčky od sladkostí,
celofánové a tatrafánové sáčky • Degenerované, zašpinené
predmety • Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady
• Kanistre, fľaše od motorových olejov • Kanistre, fľaše od
postrekov a tvrdej chemikálie • bazény, polievacie hadice,
topánky • Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov • Polystyrén • Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou •
Umelohmotné časti elektrospotrebičov (tieto patria medzi
elektroodpady).
Ďalšie dôležité informácie:
len priesvitné vrecia zbierame, lebo všeobecnosti v tmavých, nepriesvitných sú také odpady, ktoré nezbierame. Žiadame PEt fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do
zberových vriec. Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na
zber. Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.

Január

H o d o s ,

a

m i

f a l u n k
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DőrEjárás: ElBúCsúztAtjuK A tElEt

Mint annyi mindent, a tavalyi dőrejárás
megszervezését is elgáncsolta a járványhelyzet, ám idén szeretnék mégis megszervezni. A szervezők remélik, hogy
február 26-ra enyhülnek az intézkedések és újra átadhatjuk magunkat az önfeledt bolondozásnak–szórakozásnak.

Hodos és Nagyabony községek önkormányzatai, a helyi Csemadok alapszervezetek, a Megmaradásunkért polgári
társulás és a Hodosi Nyugdíjasszervezet
közösen szervezi meg idén a dőrejárást.
A két évvel ezelőtti eseménytől eltérően
ebben az esztendőben nem Hodosból,

de Nagyabonyból indul a maszkos
menet. Az abonyi kultúrház előtt gyülekezik majd a jelmezes sereg február
26-án reggel fél 9-kor és innen indulnak az abonyi utcákat végigjárva Hodosoba, ahol hangos énekszóval és zenével
járják majd körbe a falut. Az idei úti cél
a hodosi futballpálya, ahol a megfáradt
dőréket finom gulyás, forralt bor és tea
várja majd. S amikor a hosszú séta után
megpihentek, kipróbálhatják az erre az
alkalomra hozatott és felépített 16x12
méteres műjégpályát.
A szervezők kérnek mindenkit, hogy
minél többen öltözzenek jelmezbe és
csatlakozzanak a menethez, hogy így
tömegesen tudjuk elűzni a faluból a
telet és ezzel együtt a vírust is próbáljuk elüldözni. A korcsolyázni vágyók
hozzák magukkal a korcsolyájukat.
nem fognak csalódni.

Illusztrációs felvétel

nA CEstE rozVojA
Ako je to už obvyklé, v prvom vydaní v
novom roku hodnotíme našu obec z
pohľadu čísiel, a nebude to ináč ani
tentokrát. počet obyvateľov opäť vzrástol, a prekročil hranicu 1800. Ale pozrime sa na to podrobnejšie.
V porovnaní s prvým dňom predchádzajúceho roka, kedy mali Vydrany 1771
obyvateľov, 1. januára 2022 sa toto číslo
vyšplhalo na 1804 (pričom 1800-tý obyvateľ našj obce je Dömény Margit). Za

posledných desať rokov vzrástol počet
obyvateľov našej obce o 300 osôb.
Pribudli aj dôchodcovia, z vlaňajších
378 vzrástol ich počet na 408 a tiež vzrástol počet dospievajúcich a mladých do 18
rokov z 303 na 321. Počet bytov bol vlani
183, ale nakoľko v uplynulom roku boli
odovzdané nové byty, ich počet sa zvýšil
na 199. V posledných dvoch rokoch
vzrástol počet novorodencov, i keď je
pravdou, že oproti 21 deťom, ktoré sa narodili v roku 2020 ich bolo v minulom

roku menej, a to 19, avšak stále je to lepší
počet ako v predchádzajúcich rokoch (viď
tabuľka na 1. strane)
A tak ako sa vyvíja obec, tak pokračuje
aj stavba rodinných domov. Kým pred
rokom sme evidovali v obci 527 obytných
domov, v januári tohto roku toto číslo
vzrástlo o 13, teda na 540, a výstavba pokračuje. A toto poskytuje ďalšie možnosti
pre mladé rodiny, ktoré dúfame prispejú
k nárastu počtu novorodencov, resp. k
rastu počtu škôlkarov a školákov.
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nEM tétlEnKEDtEK Az EDzőinK
Az év vége sem telt
tétlenül a helyi
hodus fight Club
háza táján. A gyerekek edzői – samu
istván és horváth
Christopher – egy nemzetközi megmérettetésen vettek részt. A Budapesten megrendezésre kerülő shito-ryu
international Karate Cup számukra is
termett babérokat.
Mivel Szlovákiában a járványhelyzetnek
„köszönhetően” már két éve nem rendeztek karate-versenyeket, nem tudják a
harcművészek megmérettetni magukat.
Ezért amikor adódott a budapesti lehetőség, azonnal lecsaptak rá. „tizenkét
éve nem versenyeztem, de most úgy határoztam, mivel a fiaim is versenyeztek,
hogy újra megpróbálom a maximumot
kihozni magamból. Illetve Christofer is
benevezett” – meséli Samu István, aki a
masters – 35 év felettiek – kategóriában
küzdött, ahol ilyen hosszú kihagyás ellenére a bronzérmet szerezte meg.

Horváth Christofer a 70 kilogrammos
és az úgy nevezett „nyitott” – súlyhatár
nélküli – kategóriában indult. Súlycsoportjában a harmadik helyen végzett, a
nyitott kategóriában, ahol bárki bárkivel
összemérhette az erejét, az első helyet
foglalhatta el a dobogón. „Ez ebben a
nehéz időszakban azért nagyon fontos
eredmény, mert a szlovák karatésok nem
nagyon tudnak sehol versenyezni. Másrészt, mivel kevés a verseny, igyekezett
mindenki képviseltetni magát, még válogatott harcművészek is felléptek. tehát

Horváth Christofer (balra) a serleggel

Samu István (jobb oldalon) a méltán kiérdemelt bronzéremmel

nagyon erős volt a mezőny és így is helyt
álltunk” – magyarázza Samu, aki másnap egy szemináriumon vett részt, amelyet Fischer Mihály olimpiai bronzérmes
karatéka tartott az új trendekről. Az itt
tanultakat igyekeznek majd beépíteni a
hodosi fiatalok oktatásába is.
Nagyon fontos, hogy olyan edzői stáb
dolgozik Hodosban, amelyik (nemzetközi) eredményeket is fel tud mutatni.
így biztosak lehetünk a szakértelmükben. Ez az ő bizonyítványuk.
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