MIndenSzenTek a VíruS árnyékában
SVIaTok VšeTkýCh SVäTýCh V TIenI VíruSu

Ilyen még nem volt, legalábbis mióta az eszünket tudjuk,
hogy a kormány határozata alapján mindenszentekkor
nem mehettünk ki a temetőbe, hogy elhunyt hozzátartozóink sírjánál lerójuk a tiszteletünket. Mi csak emlékezni
szerettünk volna, virággal, gyertyalánggal, magunkban.

Takéto niečo tu ešte nebolo, aspoň nie od čias, ktoré si pamätáme, a to že na základe rozhodntia vlády sme na sviatok Všetkých Svätých nemohli ísť na cintoríny, aby sme si
uctili pamiatku našich zosnulých. Chceli sme si len zaspomínať, kyticou, a zapálením sviečky, v tichosti, sami.

Az október végén hatályos intézkedések tiltottak mindennemű összejövetelt hat fő
felett. A temetőben nem állhattunk szerettünk sírjánál
egyedül. Vagyis állhattunk,
de kizárólag súlyos pénzbírság terhe mellett. Ezért is lehetett az, hogy már az előző
hétvégén, illetve amikor kiderült ez a határozat, a településeken megrohamozták a
sírkerteket az emberek. Szerencsére Hodosban nem
hagytuk elvenni magunktól,
hogy elveszített szeretteink
sírjára legalább egy mécsest
tegyünk, virággal hajoljunk

Opatrenia prijaté koncom
októbra zakazovali akékoľvek zhromaždenie viac ako
šiestich osôb. Na cintoríne
sme nemohli stáť pri hrobe
našich drahých. Teda mohli,
ale len pod hrozbou mastnej
pokuty. Aj kvôli tomu sa
mnohí rozhodli už víkend
predtým, než toto rozhodnutie nadobudlo platnosť
navštíviť hromadne cintoríny. Na šťastie vo Vydranoch sme si nenechali zobrať
možnosť, aby sme si pri
hrobe našich drahých na
nich zaspomínali kvetmi a
zapálením sviečky. Toto sme

meg emlékük előtt. Kormányhatározat ide vagy oda,
ezt nem engedtük elvenni.
Elhatározásunkat különböző okok is vezérelték, hiszen átgondolva azt, hogy egy
boltban mennyi emberrel találkozunk, a postán, az utcán,
de az országos tesztelés idején
is többen állunk sorba, épp a
sírnál egyedül, vagy ketten
gondolkodva ne állhatnánk
meg? Abszurdum. Eltávozott
szeretteinkre pedig jogunk
van emlékezni, ettől semmilyen vírus és semmilyen öszszetételű kormány nem
foszthat meg bennünket.

si nenechali zobrať napriek
vládnemu rozhodnutiu.
Naše rozhodnutie malo
rôzne príčiny, veď majúc na
zreteli to, že s koľ kými
ľuďmi sa stretneme v obchode, na pošte, na ulici, ale
aj pri celoplošnom testovaní
sme stáli vedľa seba viacerí v
rade, prečo by sme sa nemohli zastaviť sami alebo
dvaja pri hrobe? Je to absurdné. Máme na to právo,
aby sme spomínali na našich
zosnulých blízkych a žiaden
virus ani žiadna vláda nám
to nemôže zakázať.

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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ne CSodáLkozzunk, ha az eMberek eLégedeTLenek
balódi László,
hodos polgármestere:
„Lehet szeretni és nem szeretni, egy biztos: azokhoz a
döntésekhez,
melyeket a
kormány
m e g h o zo t t ,
felelősségteljesen kell
hozzáállnunk,
ugyanis nem tudjuk mivel állunk szemben. Ilyen esetben senki nem tudhatja,
mi a jó döntés” – mondta a ma7-nek
Hodos polgármestere. Balódi László szerint azonban a kormány döntéshozatali
mechanizmusával már sokkal több gond
van: a Matovič-kabinet egy sor értelmezhetetlen és teljesíthetetlen döntést
hozott, nem csoda, ha a kormány kommunikációja is rendkívül széttartó. „Ma
mindez úgy működik, hogy délben van
egy sajtótájékoztató, de az ott elhangzottak már délután kettőkor nem érvényesek, este hatra pedig már megint más
szabályok lépnek érvénybe. Ez nemcsak
az önkormányzatok, de az állampolgárok számára is követhetetlen, nagy keveredést okoz fejekben. Ne csodálkozzunk, ha sokan elégedetlenek” – fogalmazott a polgármester. Balódi szerint
például teljesen érthetetlen döntés volt
a kormány részéről, hogy megtiltotta az
embereknek a temetőlátogatást, miközben az országos tesztelésen kígyózó sorokban álltak az emberek egy-egy mintavételi pont előtt. „Hogy szűk családi
körben csak büntetés terhe mellett mehettünk ki szüleink és hozzátartozóink
sírjához, nos ez – legyünk őszinték – egy
primitív döntés volt” – vélekedett.
Az országos teszteléssel kapcsolatban
elmondta, Szlovákia összes önkormányzata 150 százalékra teljesített. „Mi is
minden tőlünk telhetőt megtettünk.
Minden tiszteletem azoké a helyi önkénteseké és tűzoltóké, akik hajlandók voltak szabadnapot is kivenni csak azért,
hogy eljöjjenek segíteni. Nagyon hálásak
vagyunk nekik, ahogyan hálásak vagyunk, és nagy köszönet jár azoknak is,

akik a kellemetlenségek ellenére türelmesen és kötelességtudóan részt vettek
a tesztelésen” – jelentette ki Balódi.

tani az információkat. Ám, ha valamit
elmondunk az embereknek és egy órán
belül változik, még mi jövünk ki ebből
a történetből negatívan” – magyarázta a
Miklós Ferenc,
szapi faluvezető. Szerinte nagyon rossz
Szap polgármestere:
döntés volt a Matovič-kabinet részéről,
Azt, hogy volt hogy a kijárási tilalom alatt megtiltották
„ i d e g e n” a az embereknek a temetőlátogatást,
tesztelőpont annak ellenére, hogy boltba például elelőtt kígyó- mehettek, vagy a tesztelés során többedz ó s o r b a n , magukkal sorakoztak. Hiszen kisebb
Miklós Ferenc, községekben nincs szó tömeges temetőSzap polgár- látogatásról. Ráadásul az emberek megm e s t e re i s szokták már ezt a vírushelyzetet, együtt
m e g e r ő s í - tudnak élni vele, betartják a higiéniai
t e t t e . „ Ná - előírásokat, a távolságtartást és a maszklunk csak va- viselést. Vannak olyan idősek, akik
sárnap volt a tesztelés, láthattuk, hogy szinte minden nap kimennek és ilyen
mindenhol szombaton volt nagy a nyo- korlátozást hozni nagyon veszélyes és
más. Magyarországról is sokan jöttek nem tartom emberinek.
teszteltetni, illetve a szomszéd faluban
elszállásolt külföldi vendégmunkások is Flaska Leonard,
itt vetettek törletet” – mondta a hétvégi Patonyrét polgármestere:
akcióról Miklós, akit nem csak a tesztelő
„Mindvégig
csapat kialakítása miatt aggasztott a máarról volt szó,
sodik kör. „Ha kell, megoldjuk, de emhogy az
bereket és előkészületeket igényel, és
egészségügyi
ami a legfontosabb, hogy az önkorszemélyzetet
mányzatnak pénzt kell erre teremtenie a
a katonaság
költségvetésből, ami nehéz. Főleg egy kis
biztosítja, ám
falunak” – hangsúlyozta a polgármester.
az utolsó pilA szapi polgármester a kormány dönlanatban kitéseire reagálva elmondta, sok mindent
derült, hogy
ráerőltetnek az emberekre, ami azt muezt az ígéretet
tatja, hogy nem mindig végzik a mun- nem tudják teljesíteni, úgyhogy nekünk
kájukat előre megfontoltan. „Az azon- kellett ezt megoldanunk. Ez szerencsére
ban biztos, hogy nincsenek könnyű sikerült” – mondja a patonyréti polgárhelyzetben, mert egyik politikus sem mester. A csallóközi kisközségben egytudja, hogy ebben az esetben hogyan vi- napos tesztelés folyt, szombaton
selkedne, milyen döntéseket hozna. állhattak sorba az emberek, ám probOlyat biztosan nem, ami mindenkinek léma akkor merült fel, amikor 10 órakor
megfelel. Ennek ellenére elvárnánk a elfogytak a számukra biztosított tesztek.
kormánytól, hogy ne adjon ki részinfor- „Összesen 150 tesztet hoztak nekünk.
mációkat, amelyeket egyik napról a má- Nálunk közel 220 embert kellett volna
sikra – vagy óránként – változtat, hanem tesztelni a lakosok száma alapján, ennek
egy irányt kövessenek és azt folyassák. ellenére 432-en érkeztek és ebből olyan
Persze kisebb változtatásokat lehet esz- 250 nem volt helyi lakos. Már reggel, a
közölni, de hogy teljesen változzanak a tesztek elfogyása előtt értesítettük a köznyilatkozatok, ezt nem lehet csinálni az pontot a helyzetről, ám nem csak náemberekkel. Ezzel összefügg az önkor- lunk volt ilyen probléma, végül délután
mányzatok munkája is, hiszen – főleg a egykor érkezett meg az utánpótlás.
magyar önkormányzatok – próbálják az
embereknek az anyanyelvükön továbbí-
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Hodos, a mi falunk

köSzönjük – de áTadáS néLküL
biciklitárolók épültek községünk területén az elmúlt néhány hétben, hiszen vírushelyzet ide vagy oda, a
munkának folynia kell. a pályázati
úton nyert támogatásból felépült tá-

rolókat pedig el kellett készíteni,
annak ellenére is, hogy itt a tél, s biciklizni bizony nem sokan szeretnek
a fogvacogtató hidegben.

Szerettük volna átadni az elkészült biciklitárolókat, de a helyzetre való tekintettel ettől most el kell tekintenünk.
Reméljük, tavasszal be tudjuk pótolni
ezt is, mint oly sok minden mást. Anynyit tudni kell, hogy 2019 év második
felében a közlekedésügyi minisztérium
által kiírt pályázatra reagálva községünk
beadta kérelmét a tárolók anyagi finanszírozására. Ezúton is szeretnénk megköszönni Érsek Árpád akkori miniszternek a segítséget, hiszen az ő ideje
alatt sikerült a pályázatra pozitív elbírálást nyernünk. Ezért összesen hat –
egy zárható és öt fedett – biciklitároló
került elhelyezésre a község területén,
ami a helyi önkormányzatnak mindössze 3500 eurójába került. A kerékpártárolókat a község különböző pontjain, mégpedig a községi hivatalnál, temető bejáratánál, a posta előtt, a kultúrháznál, a nagy tribün mögött és a
szabadidő klubnál helyezték el. Az építmények éjszakai megvilágítással és a
község címerével is el lettek látva.

ĎakujeMe – aLe bez odoVzdáVanIa
V uplynulých týždňoch bolo vybudovaných niekoľko bicyklových
úschovní, stojanov v našej obci, lebo
veď virus sem alebo tam, práce musia
napredovať. Úschovne vybudované z
financií získaných z projektových peňazí musia byť postavené, a to aj napriek tomu, že je tu zima, a veru
málokomu sa chce bicyklovať v treskúcom mraze.

Plánovali sme stojany odovzdať, ale vzhľadom na existujúcu situáciu musíme od
toho upustiť. Dúfame, že aj túto udaľosť,
ako mnohé iné, sa nám podarí na jar vynahradiť. Na pripomenutie: v druhej polovici roku 2019 reagovala naša obec na
výzvu ministerstva dopravy a požiadala o
financovanie výstavby bicyklových stojanov, úschovní. Aj touto cestou by sme sa
chceli poďakovať za pomoc vtedajšiemu
ministrovi Árpádovi Érsekovi, veď počas

jeho ministrovania nám bola odsúhlasená
dotácia, na základe ktorej sme mohli vybudovať celkovo šesť – jeden uzamykateľný a päť krytých stojanov v rámci našej
obce, za čo samospráva zaplatila len 3500
eur. Stojany boli vybudované na rôznych
miestach obce, ako pred vchodom na cintorín, pred poštou, pred kultúrnym
domom, za veľkou tribúnou a pri klube
voľného času. Stojany majú aj nočné
osvetlenie a zdobí ich aj erb obce.

Érdekes volt megmagyarázni a sorban
állóknak, hogy mi a helyzet, persze nem
tetszett az embereknek, de hát mi erről
nem tehettünk” – meséli a faluvezető,
aki elmondja, folyamatosan 50-60
ember állt sorba és nagyon sok olyan
idős polgár is várt, akiknek nem lett
volna kötelező. Ám ők sem jókedvükben vártak, néhányan félreértelmezték

a kormány kijelentéseit. „Ennek az
lehet az oka, hogy szinte óránként változott a helyzet, óránként változtak a
nyilatkozatok, előírások és az emberek
ezt nem bírták követni. Mi önkormányzati szinten is össze kellett dugjuk a fejünket, hogy mit adjunk ki az emberek
felé az információkból, de mikor az kiment, előfordult, hogy már változott is

a helyzet. Nehéz ezt követni” – hangsúlyozza Flaska. Elmondja, hogy a nehézségek ellenére úgy érzi, hogy az
önkormányzatok és az önkéntesek, illetve a lakosok is 200 százalékra teljesítettek az országos tesztelés két hétvégéje
alatt, amit csak közösen és összefogással
tudtak elérni.
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FerTőTLeníTéS • dezInFekCIa

Az óVODÁBAN ÉS Az ISKOLÁBAN

g y ű j T j ü k

• V MIESNEJ šKOLKE A šKOLE

k ö z S é g ü n k

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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deCeMberben nyIT a közSégI könyVTár
Újságunk legutóbbi számában hírt
adtunk arról, hogy újra meg szeretnénk nyitni a falu könyvtárát. engem
kerestek meg ezzel a felkéréssel az önkormányzat részéről, amit szívesen elvállaltam.
Elég nagy kihívással kerültem szembe,
mivel a könyvtár már jó pár helyen volt,
úgy, ahogy könyvtáros is akadt néhány,
ezért nem lehet csodálkozni, hogy elég
sok munka volt rendbe rakni, leltározni
és áttekinthetővé tenni a könyvállományt. De mivel nagyon szeretek olvasni, vagy egyszerűen csak kézbe fogni
és átlapozni egy-egy könyvet, számomra
ez a feladat inkább élmény és kikapcsolódás volt, mint munka. Persze feladat
is, amit felelőséggel kell elvégezni. Kíváncsian vártam, mikor leürítettem egyegy polcot, vajon milyen kincset fogok
találni. Magam is meglepődtem, hogy
mennyi jó és érdekes könyv tárháza ez a
mi kis könyvtárunk. Biztosra veszem,
hogy aki ellátogat hozzánk, talál majd
magának olvasnivalót.
Van természetesen szépirodalom, regények, gyerek- és mesekönyvek, útleírások, életrajzi könyvek, verseskötetek,
tudományos témájú könyvek, szakácskönyvek, kézimunka és kertészeti szakkönyvek, de vannak romantikus
regények, krimik és megtalálhatók itt az
úgynevezett felnőtt témájú könyvek is –
hogy a mostanában divatos kifejezéssel
éljek. A polcainkon megtalálhatók olyan
egyedi kiadványok, mint a Képes Sport
60-as, 70-es éveinek befűzött példányai,
amelyek ugyan nem kölcsönözhetőek,
de helyben lehet őket olvasgatni, mivel
ezek már ritkaságszámba mennek.
A könyvtár a maga küllemében is átalakult. Az új helyszínen nem a hagyományos, úgynevezett polcos helyiség
fogadja a látogatót, hanem asztalokat és
székeket helyeztünk el a polcok között,
ahol egy kávé, tea, vagy üdítő mellett
beszélgethetünk a már elolvasott könyvekről, ajánlhatok olvasnivalót az illető
érdeklődése szerint. Aki pedig nem kölcsönözni szeretne, az egy csendes, nyugodt környezetben egyszerűen csak
belelapozhat a könyvekbe, hogy maga

válassza ki a megfelelőt. Mindannyian,
akik az épületben dolgoznak, és természetesen én is, segítünk, hogy az idősebbek probléma nélkül feljussanak az
emeletre, erre szolgálnak egyébként a
falba erősített korlátok is.
Néhány gyakorlati tudnivaló: felújított könyvtárunkat december 11-én
nyitjuk meg a hatályos vírusügyi rendelkezés figyelembevétele mellett, de azért
ünnepélyes formában. A továbbiakban
a nyitvatartás a következő: hétfőnként
13 órától 16 óráig, szerdánként 13 órától 18 óráig és péntekenként 13 órától
16 óráig.
Egyelőre ennyit akartam Önökkel tudatni és természetesen nagy-nagy szeretettel várjuk és várom Önöket, kicsitől
nagyig. Reméljük és bízunk benne, hogy
felébresztjük Önökben az olvasás iránti
kedvet és érdeklődést, hiszen egy-egy jó
könyv egy egész más világba repít bennünket, elfeledteti velünk meglévő
gondjainkat is. Most jönnek a hideg téli
napok, esték, amikor jó bekuckózni a jó
meleg szobába egy jó könyvvel a kezünkben.
Egy újdonságot is szeretnék közölni
Önökkel. Mivel a könyvtár egy kisebb
helyiségbe költözött, s egy-egy könyvből

például több példány is lapult a polcokon, sok könyvet gyakorlati okokból
nem tudunk elhelyezni. Ezért az önkormányzat úgy döntött, ezeket a könyveket a lakosságnak ajándékozza. Három
forgalmas helyen lesznek ezek a könyvek
kihelyezve, ahol mindenki kedve szerint
válogathat belőlük. Ezek nem kölcsönkönyvek, aki viszi, azé lesz. Ez egy nagyon szép gesztus falunk vezetői
részéről, pláne most az ünnepek előtt,
hiszen a könyv nagyon drága manapság.
Bízunk benne, hogy ezt a gesztust a lakosság is értékelni fogja. A könyvek
mind nagyon jó állapotban vannak, sok
közülük majdnem új, ezért kérjük, hogy
a válogatás során vigyázzunk a rendre,
hiszen a könyv az, ami mindig érték
marad.
Ettől a hónaptól kezdve faluújságunk
minden számában ismertetni fogok
Önökkel két könyvet a „KÖNYVESPOLC” című rovatban. Olyan kiadványokról írok majd, melyek megtalálhatóak könyvtárunkban, vagy kérésre
beszerezhetőek.
Kellemes olvasást kívánok mindenkinek!
Horváth Magda
könyvtáros
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PrebehLo CeLoPLošné TeSToVanIe
dva po sebe nasledujúce víkendy sme
stáli v rade kvôli korona vírusovím
testom. dobrovoľné – i keď viac či
menej povinné testovanie – prebehlo
počas prvého a druhého novembrového víkendu. V druhom kole sa opätovné testovanie v rámci maďarských
osídlení muselo uskutočniť len v dunajskostredskom okrese.
Podľa informácií ministerstva obrany,
zdravotní pracovníci počas druhého testovacieho víkendu odobrali na obecných a meststkých testovacích miestach
87 329 vzoriek. z tohto počtu bolo 840
pozitívnych, čím okresný priemer prekročil o 0,26 percent limit stanovený
centrálnym krízovým štábom. V našej
obci bolo v rámci prvého testovania spomedzi 980 testovaných 12 pozitívnych
(1,2%) a v druhom kole testovania spomedzi 1245 testovaných, 2 (0,16%).
S prihliadnutím na momentálnu situáciu sú to dobré čísla.
Odobratie vzoriek sa v oboch prípadoch uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome, kde sa do procesu zapojili
aj miestni dobrovoľníci, ktorým patrí
aj touto cestou veľká vďaka. Od majiteľa dunajskostredskej čerpacej stanice
OMV Jánosa Horvátha dostali občerstvenie, kávu a musli tyčinky všetcia
tí, ktorí boli v celodennej službe, za čo
mu aj touto cestou ďakujeme. „Ja si
myslím, že v rámci možností to prebehlo pokojne za dodržaní štandardných hygenických a protiepidemiologických opatrení. Mohlo to byť aj
horšie. Počúvam, že čo bolo okolo
nás, tak vo Vydranoch to prebehlo
fakt dobre. V prvom termíne boli
trošku materiálne problémy, ale tie
pomohla riešiť samospráva, hasiči,
takže dalo sa to zvládnuť. Vtedy nám
chýbali testy, prišli až v nedelu okolo
obeda. Ale v druhom termíne bolo už
všetko bez problémov, testov sme mali
dostatok. Kollektív bol výborní,
stretla sa partia skvelých ľudí, klobúk
dole pred nimi, lebo nikto by nič nesprvil bez pomoci člena tohto tímu, či
už to bola administratíva, samospráva,
hasiči, dobrovolníci, všetci” povedala

Erika Odlerová, členka zdravotníckeho tímu.
V súvislosti s celoplošným testovaním
starosta obce Ladislav balódi vyhlásil,
že všetky samosprávy na Slovensku si
svoju úlohu splnili na 150 percent. „Aj
my vo Vydranoch sme spravili všetko čo
bolo v našich silách. Veľmi si vážim všetkých tých dobrovoľníkov a hasičov, ktorí
v čase svojho voľna prišli pomôcť. Sme
im za to nesmierne vďační, a ďakujeme
aj všetkým tým, ktorí sa napriek nepríjemnostiam trpezlivo a zodpovedne zúčastnili na testovaní” vyhlásil balódi.
zároveň pripomenul, že Matovičov kabinet prijal celý rad nezmyselných a nesplniteľných opatrení, nie div, že aj
komunikácia vlády je značne rozporu-

plná. Podľa Ladislava balódiho bolo zo
strany vlády nepochopiteľné rozhodnutie ktorým zakázala návštevu cintorínov
avšak počas celoplošného testovania sa
vlnili nedozierne rady pred jednotlivými
testovacími miestami. Nadôvažok sa obmedzenia a nariadenia vlády menia pomaly z hodiny na hodinu, čo je
mimoriadne ťažké sledovať aj zodpovedným pracovníkom samospráv, nieto ešte
občanom.
Počas uplynulého víkendu boli v niektorých obciach opätovné dobrovoľné
testovania, avšak podľa „prísľubu” premiéra Igora Matoviča bude do Vianoc
opätovné celoplošné testovanie. V prípade, že sa toto rozhodnutie v priebehu
hodiny nezmení…

1. héTVége / Víkend

2. héTVége / Víkend

adminisztráció / administrácia:
Boráros Hajnalka
Kálmán Kata
Nagy Noémi
Keszi Ildikó

adminisztráció / administrácia:
Boráros Hajnalka
Kálmán Kata
Kardos Mária
Szabó Katalin
Nagy Noémi
Keszi Ildikó

Fertőtlenítés / dezinfekcia:
Boráros János
Szabó Ferenc
Szelle István
Rampaskó Viktor
Nagy Tamás
Kálmán Gergely
Segédszemélyzet / Pomocníci:
Győri Ilona
Szabó Katalin
egészségügyi személyzet /
zdravotníci:
Mária Pohlídalová
Kiss Lívia
Androvics Dóra
Erika Odlerová
Fenes Anikó
Nagy József

Fertőtlenítés / dezinfekcia:
Androvics Richárd
Szabó Ferenc
Boráros János
Rampaskó Viktor
Segédszemélyzet / Pomocník:
Győri Ilona
egészségügyi személyzet /
zdravotníci:
Mária Pohlídalová
Sáha Edit
Erika Odlerová
Fenes Anikó
Nagy József
Androvics Dóra
Kiss Lívia
Patócs Ingrid

rendőrségi ellenőrzés / Príslušník Pz:
Mjr. Mgr. Milan Kráľovič őrnagy
katonai szolgálat / Veliteľ oM:
Por. Bc. František Nagy hadnagy
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Hodos, a mi falunk

LezajLoTT az orSzágoS TeSzTeLéS
két egymást követő hétvégén állhattunk sorba az országos koronavírustesztek elvégzésére. az önkéntes –
valamennyire mégis kötelező – mintavételre november első és második
hétvégéjén került sor. a második körben a magyarlakta járásokból csak a
dunaszerdahelyi járásban kellett
megismételni a tesztelést.
A védelmi minisztérium tájékoztatása
szerint 87 329 mintát vettek le az egészségügyi dolgozók a dunaszerdahelyi járásbeli falvakban és városokban kialakított tesztelőpontokon a második hétvégén. Ebből 840 volt a pozitív esetek
száma, így a járási átlag 0,26 százalékkal
meghaladja a központi válságstáb által
megszabott határértéket. Községünkben
az 1. tesztelésen 980 teszteltből 12 lett
pozitív (1,2 %), a 2. tesztelésen pedig
1245 teszteltből 2 (0,16 %). Az arányokat nézve ezek jó számok.
A mintavételre mindkét alkalommal a
helyi kultúrházban került sor, s a folyamatok során a helyi önkéntesek is bekapcsolódtak a tesztelésbe, akiknek ezúton
is hatalmas köszönet jár. A dunaszerdahelyi OMV benzinkút tulajdonosától,
Horváth Jánostól frissítőket, kávét és
müzliszeletet kaptak az egész nap szolgálatban lévők, amit ezúton is köszönünk
neki. Pohlídal Marika, az egészségügyi

személyzet egyik tagja elmondta, eredetileg adminisztrációs önkéntes munkára
jelentkezett, de mivel egészségügyi szakképesítése van, végül a törletvételt végezte. „Működött a rendszer, ügyes volt
mindenki, le a kalappal a tűzoltók előtt,
mert amit tudtak, segítettek, tették a
dolgukat. Egy kis káosz persze volt a történetben, hiszen senki nem tudta előre,
mi vár rá, ugyanis ez egy teljesen új helyzet volt mindannyiunknak. Beszélgetni
ugyan nem nagyon volt időnk, hiszen
dolgoztunk, de jó emberekkel voltunk
körülvéve, akik odaadóan tették a dolgukat” – tudtuk meg.
Az országos teszteléssel kapcsolatban
balódi László, községünk polgármestere elmondta, Szlovákia összes önkormányzata 150 százalékra teljesített. „Mi
is minden tőlünk telhetőt megtettünk
Hodosban. Minden tiszteletem azoké a

helyi önkénteseké és tűzoltóké, akik hajlandók voltak szabadnapot is kivenni
csak azért, hogy eljöjjenek segíteni. Nagyon hálásak vagyunk nekik, ahogyan
hálásak vagyunk, és nagy köszönet jár
azoknak is, akik a kellemetlenségek ellenére türelmesen és kötelességtudóan
részt vettek a tesztelésen” – jelentette ki
balódi. Ugyanakkor hozzátette, a Matovič-kabinet egy sor értelmezhetetlen és
teljesíthetetlen döntést hozott, nem
csoda, ha a kormány kommunikációja
is rendkívül széttartó. balódi László
szerint például teljesen érthetetlen döntés volt a kormány részéről, hogy megtiltotta az embereknek a temetőlátogatást, miközben az országos tesztelésen
kígyózó sorokban álltak az emberek egyegy mintavételi pont előtt. Ráadásul a
kormány által kiadott nyilatkozatok és
korlátozások szinte óránként változnak,
amit nagyon nehéz követni még az önkormányzatok felelős vezetőinek, nem
csak a lakosoknak.
A sorbanállók között volt, aki elégedetlenkedett a várakozás, illetve a szervezés miatt, ám ezek zömének eszébe
sem jutott, hogy esetleg megérdeklődje,
van-e szükség bármilyen segítségre. Ám
azt mindannyian tudjuk, hogy a helyzet
mindenki számára újdonság volt, hiszen
ilyen problémával még eddig egy önkormányzat sem nézett szembe.
Az elmúlt hétévégén a járás néhány
községében ismét önkéntes tesztelésre
került sor, ám a kormányfő, Igor Matovič „ígérete” szerint karácsonyig még
mindannyian átesünk egy újabb mintavételen. Hacsak ez a döntés sem változik
meg egy órán belül…
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Fontos

-

Dôležité

2020

az üLéS PrograMja

PrograM zaSadnuTIa

az önkormányzat 2020. 11. 23-án megtartott
24. ülésének programja

Program 24. zasadnutia ocz, konaného dňa
23. 11. 2020

1. Megnyitó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení Ocz
Odsúhlasenie faktúr
Úprava rozpočtu obce Vydrany na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Vydrany na rok 2021
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. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák jóváhagyása
6. Hodos község 2020-as évi költségvetés-módosítása
7. Hodos község 2021-es évi költségvetési javaslata
8. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
9. Polgármester beszámolója
10. Egyéb aktuális ügyek – vita
11. zárszó

KedVes HodosiaK!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milí Vydrančania!

Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet,
házhoz szállítom az orvosságokat és egyéb patikában
kapható készítményeket a község területén.
Információ a 0908 13 66 20-as számon.

Potrebujete lieky, ale neviete sa dostať do lekárne,
zavolajte farmaceuta priamo domov. Ako obyvateľka
dediny rada ponúknem pomoc, donášku liekov a iných
prípravkov z lekárne priamo k Vám domov v obci
Vydrany. Pre bližšie informácie volajte na čísle:
0908 13 66 20.

Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

Lívia Kissová
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

• anyakönyVI hírek • SPráVy z MaTrIky •
Október 2020. október
házaSSágoT köTöTTek • uzaVreLI ManŽeLSTVo:
• Matej Posztós (Vydrany / Hodos) & dóra gaálová (Ohrady / Kürt)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚjSzüLöTTek • narodILI Sa:
• juhász Franciska
Gratulálunk az újszülöttekhez!
• Viktória Szabóová
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

eLhunyTak • rozLÚČILI SMe Sa:
• vd. Terézia Trhajová, rod. ráczová (86) – özv. Trhaj józsefné, szül. rácz Terézia (86)
• juraj Suchánsky (41)
• vd. katarína Csicsaiová, rod. kesziová (69) – özv. Csicsai Miklósné, szül. keszi katalin (69)
• Ladislav Lelkes st. (64) – id. Lelkes László (64)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket. • Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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Interjú

h o d o S I M a r a d Ta M 88.
gazdík (Mészáros) judit 14 éves volt,
amikor Vágsellyére került középiskolába és kollégiumba, majd 1987-ben
Pozsonyban kezdett főiskolára járni.
ez idő alatt már csak hétvégenként
járt haza – akkor sem mindig –,
majd tanulmányai alatt már úgy alakult az élete, hogy tudta, a fővárosban marad. közben élt ugyan jó pár
évet rajkán, de visszatért Pozsonyba.
Ma is a fővárosban él.
Mi az, ami Pozsonyba viszi vagy ott
marasztalja az embert?
Oda kezdtem főiskolára járni, ott ismertem meg a férjemet, úgyhogy a fővárosban maradtunk. Meg aztán a
munka és a lányunk iskoláztatása
szempontjából is ez volt a legjobb megoldás. Nem kellett utazni.
Milyen gyakran jár vissza hodosba?
Szinte hetente hazajárok, ha tehetem,
minden hétvégén megyek egy jó vasárnapi ebédre, hiszen igazán jót csak a
mama tud főzni.
Mit szól a községben végbement változásokhoz?

9
aki összefogta őket. Itt most konkrétan
például a tánccsoportra gondolok.
a rendezvényekre ellátogat?
A Lakomára szívesen elmegyek, remek
programnak tartom. Olyankor elviszem a mamát, a keresztanyámat, leülünk, figyelemmel követjük az
előadásokat, közben jókat beszélgetünk, ismerősökkel találkozunk.

Gazdík (Mészáros) Judit

Pillanatnyilag az utcák feltúrása, a csatornahálózat lefektetése céljából végzett
munkák okoznak ugyan kellemetlenségeket, de ezt el kell viselnünk,
ugyanis amint véget ér a munka, a szüleink is olyan kényelemben élhetnek
majd, mint mi, akik élvezzük a csatornahálózat adta kényelmet. Tapasztalok
jelentős fejlődést, de sajnos sok minden nincs, ami a mi időnkben még jellemző volt, hiszen akkor a fiatalok
jobban összetartottak, találkoztak, volt,
ahol össze tudtak jönni, mindig akadt,

Könyvespolc
Szabó Magda: Születésnap
Gimnazista voltam, amikor először olvastam ezt a könyvet, és
rögtön a kedvencemmé vált. Tökéletes iúsági regény, amin
nem fog az idő vasfoga. Mennyi mindent vár Illés Bori attól
a májusi vasárnaptól, amelyen betölti tizennegyedik életévét!
Úgy érzi, ez a nap határkő lesz az életében, ettől a naptól nagylánynak tekintheti magát, s nagylánynak tekintik majd a felnőttek is. De a várva várt tizennegyedik születésnap csak
csalódást, keserűséget tartogat Bori számára. Az igazi születésnap, amely véget vet a gyerekkornak, nem esik egybe a naptár szerinti születésnappal. Váratlanul érkezik a kislány életébe
az első komoly próbatétel, amely eldönti, nagylány-e már Illés
Bori, kiérdemli-e a felnőttek bizalmát. Szabó Magda kitűnő
regénye az igazi születésnap történetét meséli el az olvasóknak.
Tökéletesen ábrázolja a jellemfejlődést, amelyen minden lány
keresztülmegy. Egy mondat a könyvből, amit soha nem felejtek el: „Voltaképpen elég, ha egyetlenegy valaki tudja az emberről az igazságot. Elég ahhoz, hogy az ember élni tudjon.”

nem gondolkodott azon, hogy viszszatér, visszaköltözik a szülőfalujába?
Mivel Pozsonyban kezdtem dolgozni,
ha ez az ötlet fel is merült az elmúlt
évek során, a munkába járás miatt
mindig elvetettük, hiszen így nem kell
utazni. De nem mondom azt, hogy
soha nem költözöm vissza. Talán majd
nyugdíjasként.
a rovat címe: hodosi maradtam. Pozsonyiként mennyire maradt hodosi?
Teljes mértékben. Hivatalosan soha
nem költöztem el Hodosból. A mai
napig a szüleim háza számomra az otthon. Választásokra is mindig hazamegyek, sőt az országos koronavírustesztelésen is itt vettem részt. Nekem
Hodos nemcsak a szülőfalum, hanem
máig az otthonom is.

guy de Maupassant:
egy asszony élete
Mi fér bele „egy asszony életébe”? Mi történik azokkal a
reményekkel, amelyek egy fiatal leány szívét betöltik,
amikor kilép a zárdából?
Csupa bizalom és lángolás,
vágy és érzékiség, de nagyon
hamar csalódnia kell. Mindarról, amiben hisz, kiderül,
hogy illúzió csupán. Illúzió a
szerelem, a házasság és az emberi tisztességbe vetett hite is.
És amikor már úgy érzi, több
fájdalmat nem képes elviselni, csalódik a fiában is. Jeanne
életét fiatal lánykorától sivár napjait tengető öregasszony koráig kisérheti nyomon az olvasó. S e reménytelennek tűnő világban Jeanne számára nem marad más vigasz, mint
cselédlánya regényt záró búcsúszavai: „Látja, az élet nem olyan
jó. De nem is olyan rossz, amilyennek hisszük.”
Horváth Magda

PONUKA

SZIKRA ABC KÍNÁLATA
Világítsa ki otthonát az ünnepek alatt
karácsonyi LED égősorral‚
karácsonyi fényekkel‚
füzérekkel•

-10%

*

Rozsvieťte s nami váš
vianočný stromček
a domov

Óvoda •

Nagyabony

Kázmér Tamás (Repülő) szülői háza.

• Jednota

*Hodosiaknak részére!
*Pre Vydrančanov!

Fitt
Zone
•

• Temető
• Sz
ikra
A

Borház •

BC

Dun
asz
e rd

ahe

ly

Nyitvatartás:
H−P / Po−Pi
9.00−11.30 12.30−16.00
Otváracie hodiny: Szo−Vas / So−Ne Zárva−zatvorené
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é P ü L a C S aTo r n a h á Ló z aT –
haLad a Munka
Folyamatosan épül a községi csatornahálózat, ami természetesen számos kellemetlenséggel jár. Tudjuk, hogy por és
az őszi nedves időjárás miatt sár van a
községben, teherautók közlekednek az
utakon, amelyek szét vannak törve, de
másképp nem megoldható a folyamat.
Türelmüket, megértésüket, valamint a
kivitelezés időtartama alatt tanúsított

együttműködésüket előre is köszönjük.
a hálózat kiépítésének aktuális
(2020. 11. 18.) állása a következő: a
községben 7 154,2 m gravitációs vezeték van kiépítve a 8 504,30 m-ből.
a még kiépítésre, illetve befejezésre
váró szakaszok: Tompota u., kertész
u., a Fő utca egy része, illetve a dohányszárító utca egy része. a házak

bekötéseinek esetében a tervezett csatlakozók száma 580, ebből 218 van kiépítve.
A két község csatornahálózatának a
Környezetvédelmi Alap által meghatározott befejezési dátuma 2021. október
31., ám az építő AVA Stav vállalatnak
2021 május 31-ig be kell fejeznie az
építést.

buduje Sa kanaLIzáCIa
Výstavba kanalizácie pokračuje, čoho
dôsledkom sú samozrejme aj nepríjemnosti, ktoré ale musíme pretrpieť.
Vieme, že kvôli výstavbe máme prach, a
teraz, kvôli jesennému počasiu aj blato
v obci, že po uliciach premávajú nákladné autá, cesty máme rozbité, ale ináč
to nejde. za Vašu trpezlivosť, porozu-

menie a spoluprácu počas výstavby ďakujeme.
aktuálny stav výstavby (18. 11.
2020) je nasledovný: vo Vydranoch je
vybudovaných 7 154,2 metrov potrubia z celkového 8 504,3 metra. na
výstavbu čakajú ešte trasy: Tompota
ul., záhradnícka ul., časť hlavnej a

A szennyvízhálózat építési munkálataival kapcsolatban,
az utcák akadálymentesítése érdekében, ismételten kérjük
Önöket, hogy azokon a szakaszokon, ahol az építési
munkálatok folynak, napközben ne hagyják az útszélen,
illetve a zöld övezetben járműveiket.
Türelmüket, megértésüket, valamint a kivitelezés időtartama alatt tanúsított együttműködésüket előre is köszönjük.

časť dohányszárító ulice. Prípojok z
celkového počtu 580 je vybudované
218.
Ukončenie výstavby kanalizácie stanovil Envirofond na 31. október 2021,
ale realizátor výstavby firna AVA Stav
musí ukončiť stavebné práce do 31.
mája 2021.

V súvislosti s výstavbou stokovej siete na území obce Vás
týmto z dôvodu zabezpečenia plynulosti stavebných prác
opätovne žiadame, aby ste na úsekoch, kde prebiehajú
stavebné práce, počas dňa nenechali svoje vozidlá
na krajnici, resp. v zelenom páse.
za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas
výstavby ďakujeme.
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akIk az eLSő VonaLban áLLTak
kTorí STáLI V PrVej LínII
A helyi önkormányzt 24. soros gyűlésén községünk polgármestere, Balódi László köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vállaltak az országos koronavírustesztelés lebonyolításában községünkben.

Na 24. riadnom zasadnutí samosprávy starosta našej
obce, Ladislav Balódi poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na plošnom testovaní v našej obci.
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