A KoronA fogságábAn
Mint ahogy azt már mindenki tudja,
járvány szedi áldozatait a világon, mégpedig a Covid-19, vagy ahogy mindenki
nevezi, a Korona-vírus. A járványt egyesek nagyon komolyan veszik, mások
vállrándítva fittyet hánynak az elővigyázatosságokat szorgalmazó intézkedésekre. Mi nem teszünk ilyet, nézzük a
tényeket, mi történt eddig.
Az év elején Közép-Kína legnépesebb
városában, Hupej tartomány székhelyén
Vuhan városában diagnosztizálták az
első vírusfertőzöttet, majd 15 újabb páciensnél azonosították a vírust, mely főként cseppfertőzés útján terjed. Azóta a
fertőzöttek száma több mint 81 ezerre
nőtt, közülük több mint 73 ezren gyógyultak már meg Kínában. A halálesetek száma 3277.
A vírus szép lassan elérte Európát, az
első megerősített esetet Franciaországban találták. Legkomolyabban Olaszországot érinti: a fertőzöttek száma 69 176,
a halálesetek száma 6820. Magyarországon jelenleg a fertőzöttek száma 187, a
halálos áldozatok száma pedig 8, eddig
21 gyógyult személyt jegyeznek. A kór

Szétosztásra kerültek a kultúrházban varrt szájmaszkok

egyre csak terjed, mindenki úgy próbál
védekezni, ahogy tud, az országok vezetői válságstábokat hívnak össze; Szlovákiában január 26-án szintén megtörténik az összehívás. Néhány ország lezárja a határait, bezárják az iskolákat, a
szórakozóhelyeket, az emberek szájmaszkot és kesztyűket viselnek. A boltokban
néhány esetben eluralkodik a káosz, az
emberek hosszútávra tartalékokat halmoznak fel az otthonaikban, ürülnek a
boltok polcai.
Szlovákiában március elején megjelenik az első fertőzött, a településeken itt
is sorra zárják be az iskolákat, óvodákat.
Az országban nincs elég szájmaszk mindenkinek, kevés a fertőtlenítőszer, hosszú
sorokban állnak az emberek a gyógyszertárak előtt, néhányan pánikolnak.
Hodosban március 10-én kedden ült
össze a válságstáb és másnap bezárták az
óvodát és az iskolát. „Alapos fertőtlení-

tést végzünk az épületekben. Emellett
mindkét élelmiszerüzlet és a vendéglők
ajtajára is információs röplapokat ragasztunk, mely azt fogja tartalmazni,
hogy aki influenza vagy megfázás tüneteit érzi, ne látogassa ezeket a helyeket”
– mondta Balódi László polgármester a
Paraméter.sk megkeresésére, majd hozzátette: „A pánik nem jó tanácsadó, de
legyünk résen és ügyeljünk az alapvető
higiéniai követelményekre.”
Néhány nappal később már szinte
mindenki védőmaszkot keresett. Sokan
azonban mégsem tudtak szerezni, s
ennek megoldását is megtalálták a hodosiak. „Védőmaszkok varrásába kezdenek a hodosi asszonyok!” címmel jelent
meg 2020. március 16-án egy cikk szintén a Paraméter hírportálon. „Akut
helyzet alakult ki, és nem tudjuk, hogy
az állam által ígért védőmaszkokhoz
Folytatás a 2. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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MindEnnApjAinK Hodosi HősEi

A szlovákiai „szájmaszkpánik” első
hetében községünk hősei közel 1500
maszkot varrtak. Ehhez még szerencsére sikerült közel 1200 darabot vásárolni, amire azért volt szükség, hogy
minél hamarabb kezelni tudjuk a felmerült problémát. A varrás még mindig zajlik, a maszkok folyamatosan
készülnek.
A lakosság majdnem minden tagja megkapta már a szájmaszkot, akinek esetleg
nem jutott, az jelentkezhet a 0951 400
720 telefonszámon. Mivel olyan jó tempóban haladt a maszkok készítése, ezért
olyan helyekre és intézményekbe is igyekeztek belőlük juttatni a község vezetői,
illetve az önkéntesek, ahol nagyobb
szükség lehet rá. Így jutott például 100
maszk a dunaszerdahelyi gyermekotthon lakóinak, 20 darab a dunaszerdahelyi kórháznak és 60 darab a rend

őreinek. Ezen kívül kaptak még tőlünk
szájmaszkokat a Közös Építésügyi Hivatal és a Járási Közegyészségügyi Hivatal
dolgozói is.
Mindenképpen köszönet illeti azokat,
akik időt és energiát nem sajnálva varrták a maszkokat a kultúrházban: Győri
Ilona, Horváth Izabella, Pongrácz Erzsébet, Balódi Margit, Bulajčík Anna,
Gálﬀy Judit, Matula Mária, Horváth
Magdolna, Balódi Zsuzsanna, Tóth
Viola, Szabó Katalin, Fitos Mária, Bugár
Ildikó, Kovács Ivett, Bucsányi Gábor és
Lénárth Éva. A községben működő két
varroda – a Dunajtextil és a Dittex Kft.
– szintén segítő kezet nyújtott a nehéz
időszakban. A Dittextől egy egész doboz
rögzítő gumit is kaptunk, valamint a Barapon Kft. 27,7 méter anyaggal szállt be.
A szabásnál és az utómunkáknál besegítettek Oriskó Aranka, Surovecz Veronika és Ivicze Krisztina. A háttér-

A KoronA fogságábAn
mikor juthatunk hozzá, ha
egyáltalán hozzájutunk. Hodosban ez beindította a helyieket és összefogtak” – közölte
Balódi László.
Hétfőn, március 16-án bezárták a községi hivatalt, és a
kultúrház termében azok az
asszonyok gyűltek össze, akik
rendelkeznek saját varrógép-

pel, vagy sajátjukat rendelkezésre tudják bocsátani. Balódi elmondása szerint kb.
15 asszony, védőmaszkban,
egymástól kellő távolságra
varrja a védőmaszkokat a felajánlott textilanyagokból.
„Próbáltuk a lehető legsűrűbb szövésű anyagokat beszerezni, de természetesen

munkáért, melyet a községi hivatalban
Keszi Ildikó végzett, szintén köszönet
jár.
Természetesen a szájmaszkokat elkészítés után el is kellett juttatni a lakosoknak. Ebben is számos önkéntes vette ki
a részét: Klempa Katalin, Póda Patrícia,
i. Póda Béla, Tóth Szilárd, Bódis Zoltán, Križan Loren, Varga Májovská Renáta, Oriskó Aranka, Győri Ilona, Szabó
Katalin, Győri Béla, Nagy Irma, Kmeť
Judit, Bokros Mária, Csicsay Hajnalka,
valamint a Mona étkezde csapata, vagyis
Posztós Mónika, Posztós Mátyás, Gaál
Dóra, id. Kardos Mária, Szabó Klaudia,
Szarka István és Egri Edit.
Az asszonyok folytatják a munkát,
amíg van anyag, addig varrják a maszkokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden hodosinak, aki maga
otthon is varrt maszkokat.

mindenkivel tudatjuk, hogy
ez nem a legmagasabb szintű
védelmet biztosító védőmaszk, valamint azt is, hogyan és mivel tisztítsák,
fertőtlenítsék” – fejtette ki.
Az asszonyok által varrt
maszkokat aztán az önkormányzat szociális és egészségügyi bizottságának és a
Vöröskereszt helyi szervezetének koordinálásával elvitték
a legveszélyeztetettebb polgá-

rokhoz, elsősorban az idősekhez, majd a kismamákhoz,
betegekhez. Egy hét alatt
becslése szerint 2500 maszkot sikerült elkészíteni.
Lapzártánkig Szlovákiában
204 volt a fertőzöttek száma.
A Dunaszerdahelyi járásban
6 koronavírusos beteg van, 4
férfi és 2 nő.
Összeállította: AS
(2020. március 24.)
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EgÉsz ÉVbEn ünnEpEl A KözsÉg
Községünk első írásos említése 1245re datálódik, s ennek már 775 esztendeje. Az akkori dokumentumok még
Hodus alakban említik a települést.
Éppen ennek az évfordulónak a kapcsán az egész év a község történelméről, a múltidézésről szól majd.
Az első írásos említés után néhány évtizeddel később, 1279-ben a község nemesi rangot kapott. Az évszázadok során
számos alkalommal cserélt „gazdát” a település, volt például a Hodossy család birtoka is. A későbbiekben a település neve
is változott, bár az általunk fellelt forrásokban található tények nem minden
esetben egyeznek. 1287-ben már Hodos
alakban találjuk a falu nevét, később,
1361-ben Kishodos-ként említik. 1773ban Hodos, 1948-ban Vydrany, magyarul
Nemeshodos. A lakosokat Vydriansky-nak
nevezik; a férfiakat Vydranec-nek, a nőket
Vydrianka-nak szólítják.
Egy másik forrás szerint a község neve
1279-ben Hadus alakban is felbukkan

egy iratban, ekkor pozsonyi várbirtokként említik. A 15. században a hudus-i
nemeseket is feljegyzik, ők pedig a Hódosy, Karácsony, Kázmér, Sátor és a Vermes-családok. A község református
templomát 1790-ben építik.
Egy, az 1785-ös esztendőből származó
összeírásból tudjuk, hogy a településünk
neve ekkor már Hodos, mely nemesi
község és 673 lelket számlál. A lakosok
többsége református, harmada katolikus
vallású, mind magyarok. Ekkor már egy

V zAjAtí Korony
Celý svet ovládla epidémia
Covid-19, lepšie povedané
virus Korona. podaktorí sa
stavajú k prijatým ochranným opatreniam zodpovedne, iní, myknutím pleca
odignorujú bezpečnostné
opatrenia. My nepatríme k
tým druhým, takže poďme
sa pozrieť na to, čo sa udialo
doteraz.
Prvého nakazeného pacienta
diagnostikovali začiatkom
roka v Číne, v sídle provincii
Hupej, v meste Vuhan. Čoskoro pribudlo ďalších 15 pacientov nakazených týmto
vírusom, ktorý sa šíri hlavne
kvapôčkovou nákazou.
A onedlho virus pekne
krásne dorazil do Európy.
Prvý potvrdený prípad nahlá-

silo Francúzsko. Ochorenie sa
šíri, ľudia sa bránia ako vedia.
Niektoré štáty uzatvorili hranice, zavreli školy, zábavné
centrá a ľudia nosia ochranné
rúška a rukavice. Ľudia si
robia dlhodobé zásoby.
Začiatkom marca máme prvého nakazeného na Slovensku. Aj u nás sa začnú
zatvárať školy a škôlky.
Vo Vydranoch zasadol krízový štáb 10. marca, a na
druhý deň zatvorili školu a
škôlku. „V budovách budeme
aplikovať dôkladnú dezinfekciu. Okrem toho rozmiestnime na dvere oboch predajní
potravín a pohostinstiev informačné letáky o tom, že tí
ktorí majú príznaky prechladnutia, alebo chrípky, aby sa
vyhli týmto priestorom” – vy-

imaház található Hodosban, ugyanúgy
ahogy lelkészük, iskolamesterük és iskolájuk is van. „Sík határa első osztályú” –
írja a dokumentum.
A lakosok száma az idők folyamán alakult, egyre többen lakták a Dunaszerdahely melletti települést. 1815-ben 838,
1906-ban 1030 lakosa volt Hodosnak,
1930-ban már 1242, 1961-ben 1424,
2001-ben 1390, a legutóbbi 2011-es
népszámláláskor pedig 1456. Jelenleg a
lakosok száma az 1800-hoz közelít.
Ahogy azt már az írásunk elején említettük, ez az év az évforduló jegyében
telik majd, így a nyár legnagyobb eseménye, a Nemeshodosi Nagy Lakoma
keretén belül egy múltidéző képkiállításra is számíthatnak az érdeklődők, az
októberi eseményeket is összekötjük az
évfordulóval, illetve egy múltidéző
könyv is készül, mely a község közigazgatásának, köz-, kulturális- és sportéletének változásait, illetve azok mozgatóembereit mutatja majd be a 20. század
második felétől napjainkig.

jadril sa starosta obce László
Balódi na otázky portálu Parameter a dodal: „Panika je zlý
radca, ale buďme v strehu a
dbajme na základné hygienické predpisy.”
O pár dní neskôr, už skoro
každý si zaobstaral potrebné
rúško, ale keďže nie všetcia
mali túto možnosť, obec Vydrany našla riešenie aj na tento
problém. S titulom „Vydranské ženy sa pustili do šitia
ochranných rúšok” – to oznámil príspevok na portáli Parameter, 16. marca 2020. „Vznikla akútna situácia a nevieme
kedy, a či vôbec k nám dorazia
štátom objednané ochranné
rúška. Takže vo Vydranoch sa
miestne obyvateľstvo aktivizovalo” – vyjadril sa László Balódi.
V priestoroch kultúrneho
domu 16. marca sa stretli
ženy, ktoré v ochrannom
rúšku, a s dostatočným odstu-

pom od seba, šijú rúška. „Snažili sme sa zaobstarať materiál
najhrubšieho možného tkania, ale samozrejme každého
oboznámime s tým, že toto
nie je rúško zabezpečujúce
najvyššiu možnú ochranu,
ako aj s tým, ako si to rúško
majú čistiť a dezinfikovať” –
vysvetlil a pokračoval tým, že
od pondelka po dohode s
miestnou krajčírskou dielňou
aj oni začnú s výrobou rúšok.
Rúška, ktoré ženy ušili,
potom za koordinácie sociálneho a zdravotného výboru
samosprávy odniesli najviac
ohrozeným občanom, v
prvom rade starším ľuďom,
budúcim mamičkám a chorým. V prvých dňoch sa podarilo ušiť približne 200-300
rúšok.
Do uzávierky tohto čísla je
na Slovensku 204 infikovaných.
(24. 03. 2020)
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A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket,
hogy a beíratás az 1. évfolyamba a 2020/2021-es tanévre

2020. április 20-tól április 24-ig
lesz az alapiskola épületében 13:00-16:30 óra között.
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.

Iskolánk kínálata:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (angol nyelv, „ügyes kezek”, számítástechnika, „mozogj az egészségedért!“)
További szakkörök igény szerint
Kreatív foglalkozások
Sok szeretettel várunk minden
Népi hagyományok ápolása – hagyományőrzés
leendő kiselsőst és szüleiket!

Základná škola Vydrany

Mgr. Suska Szilvia

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch oznamuje všetkým rodičom,
že zápis do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať

od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať každý pracovný deň v týždni v čase
od 13:00 hod. do 16:30 hod. v budove základnej školy.
na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Naša nová škola ponúka:

• Vzdelávanie v úplne novej a modernej budove • Vzdelávanie podľa nového školského vzdelávacieho programu • Individuálny prístup k žiakom podľa ich potrebám • Školský klub detí pre všetky ročníky do 16:30 hod. • Rozhlasovo-dramatický
krúžok • Informatický krúžok • Vyučovanie anglického jazyka • Školu bez stresu, kľudné rodinné prostredie • Krúžok šikovných rúk • Krúžok anglického jazyka • Krúžky podľa záujmov žiakov • Využívanie interaktívnej tabule pri vyučovaní
• Využívanie najmodernejších počítačov a internetu pri vyučovaní • Školské výlety • Exkurzie • Návšteva divadelných
predstavení • Zapájanie sa do súťaží a rôznych projektov • S deťmi si spolu pripomíname rôzne sviatky, zvyky

Tešíme sa na Vás, príďte medzi nás!

Mgr. Beáta Józsa Májovská
poverená riaditeľka školy

Március
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CitErAszótól Volt HAngos Az isKolA
A Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű
Alapiskola meghívásának eleget téve
2020. február 26-án a Hodosi Citerazenekar tagjai citerajátékukkal szórakoztatták az iskola alsótagozatos diákjait.
Olyan népdalokat válogattak össze,
amelyek a zenei tankönyvükben is megtalálhatóak. Többek között a Hej, Vargáné káposztát főz vagy a Kis kece lányom.
Az elsős tanulóknak sem volt ismeretlenek a dalok, hiszen boldogan kísérték
énekszóval a citerásokat. Mikor felcsendült a Nád a házam teteje és a A pozsonyi
sétatéren című népdal, közösen táncra
perdültek és vígan énekeltek a zene mellett. Felemelő érzés volt látni, mennyire
jól érezik magukat, be sem akarták fejezni a táncot.
Hiszünk a hagyomány megtartó erejében, melynek átadása, tolmácsolása
a fiatalabb nemzedék felé kiemelten fontos feladat. Célunk: óvni, ápolni, őrizni
és továbbadni, amit őseinktől kaptunk
ajándékként és felbecsülhetetlen értékű
örökségként. Ezért köszönet és tisztelet
jár az alapiskola igazgatóságának, akik

meghívtak bennünket, és nem utolsó
sorban az iskola lelkes nevelőnőinek,
hogy a szépen szóló népdalainkat a tanulók velünk együtt énekelhették. Azért
is köszönet illeti őket, mert kiemelt feladatnak tekintik ezen értékek megőrzé-

sét és a hagyományok ápolását, elérve,
hogy a gyerekek kicsi koruktól érezzék,
a világnak, ahova születtek, értékes
múltja van.
Rácz Szabina
a Hodosi Citerazenekar tagja

bArKáCssAroK Az oVisoKnAK

Az óvodabál bevételéből, mintegy 2000 euró értékben felújításra került mindkét csoportszobánkban a fiúk számára
kialakított építő-szerelő-barkácsoló sarok. Az ovisok nagyon örültek a szép, új bútoroknak.
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A törEtlEn ErEjű KultúrA
A Cseamdok hodosi alapszervezete
március 8-án tartotta meg évzáró gyűlését a helyi kultúrházban. A rendezvény nagy Edit versszavalatával vette
kezdetét, majd a beszámolók és tervek
ismertetése következett.
Az elmúlt év költségvetéséről a beszámolót Nagy Noémi hiányzása miatt Rácz
Szabina tartotta meg, majd a szervezet
elnöke, Győri Béla értékelte a 2019-es
esztendő tevékenységeit. Elmondta,
hogy a tavalyi évre kitűzött programok.
mindegyikét teljesítették, kivéve a négy
ádventi vasárnapra kitűzött akciót, melyek közül csak egy valósult meg. Kihangsúlyozta, aktív kulturális élet folyik
a faluban, szót érdemel az immáron harmadik alkalommal megrendezett Nótaest, ami Nagy Irma és Nagy Noémi
érdeme. A Népdalest tavaly első alkalommal került megrendezésre, ezt szeretnénk hagyománnyá tenni minden
évben Patócs Lajos citeraoktató tiszteletére. Fáradhatatlanul tesznek eleget minden egyes fellépésnek, meghívásnak a
Megmaradásunkért PT tagjai, ezzel is
képviselve falunkat, illetve kiemelte a
helyi Hodosi Citeracsoport tevékenységét is, akiknek szívügye a hagyományőrzés, a magyar népdalok átadása a
következő generáció számára. Ezután
beszámolt a 2020-as évre tervezett programokról.
Köszönetét fejezte ki falunk polgármesterének, Balódi Lászlónak, hogy

Az évzárón (balról) Balódi László, Huszár László, Győri Béla, Uher Mária és Rácz Szabina

anyagiakban hozzájárulnak a kultúra fejlesztéséhez, továbbá Posztós Mónikának, a konyha vezetőjének külön
megköszönte a kulturális rendezvények
alkalmával kifejtett önzetlen munkáját
és anyagi hozzájárulását. Ezután felkérte
Rácz Pált, a Hodosi Citeracsoport vezetőjét, tartsa meg a 2019-es évről szóló
tevékenységük ismertetését. Rácz elmondása szerint az elmúlt évben több
mint 20 új népdallal bővítették a citerajátékukat és további 2 taggal bővült a
csoportjuk (Bernáth Zsanett és Bernáth
Andrea). Beszámolót tartott a fellépésekről, továbbá a „Bíborpiros szép rózsa”
népdalvetélkedőn való részvételről, ahol
ezüstsávos minősítéssel tüntették ki a
csoportot. Kihangsúlyozta, hogy a tavalyi évben első alkalommal megrendezett
Népdalestet hagyományteremtő szándékkal hívták életre ezért az idei munkatervben is szerepel.

Huszár László Bugár Ildikónak adja át az emléklapot

A továbbiakban Nagy Irma, a Hodus
túraklub vezetője számolt be a csoport
tevékenységéről. Kisebb-nagyobb gyalog- és biciklitúrákat tudhatnak maguk
mögött, illetve a Csíkos tó környékének
kitakarításáról. Tervbe volt véve Szalafő
nevezetességeinek megtekintése, ami sajnos nem valósult meg.
A beszámolók elhangzása után tisztújításra került sor. Egyhangú szavazással
ismét Győri Bélát választották meg a
szervezet elnökének. Az alelnöki funkciót Nagy Noémi, a titkári állást Rácz
Szabina tölti be, sajtóreferensnek pedig
Nagy Editet választották meg.
A szavazás után Huszár László a Szlovákiai Magyar Intézet igazgatója kért
szót, aki elmondta, már 1979-től nyomon követi a község kulturális életét.
Kiemelte Patócs Lajos, citeraoktató
munkásságát, illetve örömét fejezte ki az
iránt, hogy Lajos bácsi citeramunkáját

Patócs József

C s e m a d o k

Március
továbbviszik. Beszámolójában megemlítette, a szervezet azért élte meg a 70 évet,
mert ereje a településben van. Közel
négyszáz magyar településből háromszáz
helyen tevékenyen működik a Csemadok, ami garanciája annak, hogy éljük a
kultúránkat. A szervezet legfontosabb
tevékenysége az anyanyelv ápolása és védelme. Kihangsúlyozta, Hodos község
jól teljesített az elmúlt években.
Utána Moravek Ivett a Csemadok TV
küldötte és a szomszédos Nagyabonyi
Csemadok elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd köszönetét fejezte ki azért,
hogy a két község immár második alkalommal szervezhette közösen a hagyománnyá vált Dőrejárást.
Majd Patócs József kért szót, aki emlékeire támaszkodva elmondta, hogyan
alakult meg a szervezet hetven évvel ezelőtt. Megemlékezett a színjátszócsoport
tevékenységéről, sőt, azt is elmondta, a
hatvanas években ő volt az első mozigépész a községben, amikor a régi kultúrházban hetente három alkalommal
vetítették a kor nagy filmalkotásait, operettjeit.
Ezután Győri Béla emlékezett meg
azon csoportokról és személyekről, akik
az elmúlt 70 évben a helyi szervezetben
aktívan tevékenykedtek. Kiemelte a
színjátszó csoportot, a citeracsoportot és
az énekcsoportot, amelyek a falu kulturális életét fellendítették. Kázmér Éva és
Veszprémi Rozália, tanító nénik vezetésével működött az irodalmi színpad a falunkban, majd a 2000-es évek elején
színjátszó csoport alakult Uher Anikó
vezetésével és új tagokkal. Ennek tagjai
voltak: Posztós Mónika családjával, Kasanová Gabriela és családja, Gálﬀy Judit,
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A Hodosi Citeracsoport

i. Győri Béla, id. Győri Béla, Trhaj István, Nagy Mónika, Hodosi Szilveszter,
Uher Tibor és Kis Mónika. Aktív volt az
asszonykórus is a községben, melyet Fábián Júlia vezetett. 2000-ben jött létre a
a Gyöngyharmat nevű énekcsoport,
melynek Vanyek Henrietta volt a szakmai vezetője, ez később átalakult és
2014-től A Megmaradásunkért PT név
alatt működik; az elején Csepi György,
2019-től pedig Bugár Ildikó vezetésével.
1972-ben Patócs Lajos vezetésével
Hodosban megalakult a citerazenekar.
Akkor tagjai voltak: id. Patócs Géza, i.
Patócs Géza, Somogyi Mihály, Serfőző
Mihály, Madi Benő, id. Csánó Vilmos,
i. Csánó Vilmos, Csánó Márta, Egri
Jolán, Hodossy Gabriella, Hodossy
Márta, Rácz Pál, Rácz Szabina. A 80-as
évek elején csatlakozott a csoporthoz
Németh Iveta, Mandák Alica, Hodosi
Alica és Kardos Melinda. A 90-es évek
végén teljesen új tagok vették körül
Lajos bácsit: Póda Márta, Póda Béla és
Patócs Károly. Patócs Lajos haláláig hű
volt a citerajátékhoz. 2017-ben Balódi
László polgármester emléktáblát állítta-

Patócs József emlékplakettet nyújt át Győri Bélának

tott és teret nevezett el róla. Az emléktábla felavatásának tiszteletére és Patócs
Lajos emlékére a régi tagok újra alapították a citeracsoportot Nemeshodosban (2017 október 18.). Jelenlegi tagjai:
Patócs Károly, Póda Márta,Győri Béla,
Csánó Vilmos, Rácz Pál, Egri Jolán, Kasanová Gabriela és Rácz Szabina. A csoporthoz 2019-es év végén csatlakozott
Bernát Andrea és Bernát Zsanett.
A Csemadok Hodosi Alapszervezete a
Csemadok megalakulásának 70. évfordulója alakalmából a HŰSÉGÉRT emléklapját a következő személyek kapták
meg: Vanyek Henrietta, Miklós Irén,
Miklós Tibor, Zöld Mihály, Zöld Margit, Pok Vilma, Szalai Ede, id. Kiss Zoltán, Uher Anikó, Fábián László, Fábián
Júlia, Gálﬀy Judit, Szilvási István, Póda
József, Nagy Irma, illetve a Posztós és a
Kasan család. A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya nevében a
Hűségért emléklapot a következő személyek vehették át: Patócs József, Bús
Mária, Bugár Ildikó, Rácz Pál, Nagy
Noémi és Nagy Irma, illetve A Megmaradásunkért PT, valamint a Hodosi Citeracsoport tagjai. Győri Béla sajnálattal
közölte, hogy sokan nem tudták személyesen átvenni az emléklapot, nekik el
lesz juttatva. Külön kiemelte Pok Vilmát, aki levélben köszönte meg az elismerést és a szervezetnek további sikeres
munkát kívánt.
Végezetül a helyi alapszervezet vezetősége emlékplakettet nyújtott át Győri
Bélának a 30 éves önzetlen munkájáért.
Az ünnepség kultúrműsorral ért véget,
melyen felléptek A Megmaradásunkért
PT tagjai, a Hodosi Citeracsoport és
Fűzék Patrícia magyar népdalokkal.
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NEM KERüLT BE MAGyAR PáRT A TÖRVÉNyHOZáSBA
A 2020-as parlamenti választásokat a
szökőév szökőnapjára, azaz február
29-re írta ki a szlovák parlament elnöke, Andrej danko. Ezen a szombati
napon reggel héttől este tízig adhatták
le voksaikat a szlovákiai választópolgárok. sokak számára meglepő eredményekkel zárult a szavazás.
Szlovákiában 4,4 millió a választásra jogosult személyek száma, közülük több
mint 250 ezer fiatal az első parlamenti
választásán vehetett volna részt. A választások nyugalomban zajlottak, kisebb
problémák merültek fel, mint például
Pozsony-Ligetfalun (Petržalka), ahol a választópolgárok listáján elhunytak is szerepeltek. Az elsőválasztók közül mindössze
41 ezer fiatal járult az urnákhoz. Szavazni
2926 település 5998 választókörzetében
lehetett.
A választások nyertese az Igor Matovič
vezette OĽaNO lett, akik így 53 széket
szereztek az országházban; utánuk a SmerSD 38, a Sme rodina 17, az ĽSNS 17, az
SaS 13, a Za ľudí pedig 12 képviselői
mandátumot tudhat magáénak. Sem a
Híd, sem pedig a Magyar Közösségi Öszszefogásnak nem sikerült a bejutáshoz
szükséges 5 százalékos küszöböt átlépnie.
Még a választási éjszaka folyamán lemondott Bugár Béla a Híd elnöki posztjáról,
majd reggel az MKP egész elnöksége is.
A Dunaszerdahelyi járásban ugyan a
MKÖ zsebelte be a voksok nagy százalékát (43,01%), ám ez sem volt elegendő a parlamentbe jutáshoz. Járási
szinten a Híd 16,95%-ot kapott, az
OĽaNO 16,12%-ot. A többi párt nem
érte el az 5%-os határt.

Hodosban a választásra jogosultak
63,57%-a járult az urnákhoz (916 lakos),
legtöbben a Magyar Közösségi Összefogásra voksoltak (37,11% – 340 szavazat).
A második helyen a Híd végzett, ők
33,95%-ot szereztek (311 szavazat), míg
a harmadik, a választások nyertese az Igor
Matovič vezette OĽaNO lett (13,43% –
123 szavazat). A további szavazatokat ka-

pott pártok: PS/Spolu (3,38% – 31), Sme
rodina (2,95% – 27), Smer-SD (2,95%
– 27), Za ľudí (2,51% – 23), ĽSNS
(1,31% – 12), SAS (0,66% – 6), Vlasť
(0,44% – 4), Dobrá voľba (0,33% – 3),
SaNK (033% – 3), SNS (0,22% – 2),
MTD (0,22% – 2), Solidarita (0,11% –
1) és a Slovenská liga (0,11% – 1).

polgármester úr, hogyan elemezné a 2020-as parlamenti választások eredményét?
Elsősorban azt mondanám, hogy született néhány váratlan eredmény, ami arra enged következtetni, hogy
az emberek nem valami mellett, inkább valami ellen
szavaztak. Ami számomra a legpozitívabb a voksolásban, hogy a hodosiaknak helyén van a szívük és a leadott 916 szavazatból 651-et a két magyar pártra adták.
A kampány során arra kértem a hodosiakat, hogy gondolják meg nagyon, kit karikáznak, ha tehetik, szavazzanak a két magyar párt valamelyikére. ez így is lett és ezért hatalmas köszönet
illeti őket. Azon néhány hodosinak, akik olyan szlovák pártra szavaztak, amely
Slota segítségét kérte ellenünk, vagy a Selye János Egyetem megalakulását irredenta lépésnek tartotta, azt kívánom, bár ne tévedtek volna ilyen nagyot.

• AnyAKönyVi HírEK • spráVy z MAtriKy •
Február 2020. február
újszülöttEK • nArodili sA:
• gabriella nálezová

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

ElHunytAK • rozlúČili sME sA:
• Kardos ivan (79)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket. • Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

elMA

A MárCiusi ifjAKrA EMlÉKEzVE rAdT!

Március

Hodos, a mi falunk
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Nem tudom mit gondoltak volna annak idején, pontosabban 1848 március idusán Petőfi
Sándor és barátai, ha szétkergetik őket, amikor
a Nemzeti Múzeum előtt gyülekeznek. Merthogy gyülekeztek, nekünk ez azonban, ez a lehetőség az idén nem adatott meg, hiszen nem
szabad gyülekezni. Na, nem mintha falhoz állítanának érte, csak hát úgy fokoznánk az esetleges további megbetegedéseket. Merthogy
vírushelyzet van, ahogy azt már mindenki
tudja, hiszen az úgy nevezett Koronavírus
(Covid-19) itt van, nem kopogtat, hanem már
a nyakunkon ül. Ezért is történhetett meg az
a nagy helyzet, hogy idén először nem tudtunk megemlékezni a márciusi iakról, nem
tudtunk méltó kultúrműsorral tisztelegni emlékük előtt, és nem hajthattunk fejet a kopjafa
előtt. Az, hogy ebb0en az évben nem sikerült
megtartani a megemlékezést, rendkívül sajnálatos, ám ha ezen a világot is megmozgató betegségáradaton túltesszük magunkat, jövőre,
újult erővel és kétszer olyan elánnal tisztelgünk majd emlékük előtt.

pArlAMEntnÉ Voľby 2020

V ZáKONODARNOM ZBORE NIE JE MAĎARSKá STRANA
parlamentné voľby 2020 vyhlásil
predseda slovenského parlamentu
Andrej danko na prestupný deň, prestupného roka, čiže na 29. februára.
V tento deň mohli slovenskí voliči
odovzdať svoje hlasy od siedmej ráno
do večera do desiatej hodiny. Výsledky
volieb priniesli prekvapenia pre mnohých.
Na Slovensku máme 4,4 milión oprávnených voličov, z ktorých viac ako 250
tisíc sa mohlo volieb zúčastniť po prvý
krát. Podľa predpovedí analytikov tieto
voľby mali najmenej predvídateľný výsledok. Voľby prebiehali celkovo pokojne, vyskytli sa síce menšie problémy,
napríklad v Bratislavskej Petržalke, kde
figurovali na voličskej listine aj zosnulí.
Spomedzi prvovoličov využilo svoje
právo voliť len 41 tisíc mladých. Hlasovalo sa v 5998 volebných miestnostiach
2926-tich miest a obcí. Dielčie volebné
výsledky prichádzali sústavne počas celej

sobotňajšej noci, oficiálne výsledky boli
vyhlásené na druhý deň,1.marca.
Od prvých čiastkových výsledkov –
ešte pred polnocou v sobotu – bolo
zjavné, že voľby vyhralo OĽaNO. Na
základe predpovedí Median-exit pollu,
maďarská strana MKO zostala pred bránami parlamentu so ziskom 4,4 percenta a Most-Híd skončil na úrovni 2,8
percenta. Ešte počas volebnej noci sa
vzdal svojho postu predsedu strany
Most-Híd Béla Bugár, a ráno tak učinilo
aj celé predsedníctvo MKP .
Víťazom volieb sa stala strana
OĽaNO vedená Igorom Matovičom,
ktorá týmto získala v parlamente 53 kresiel. Po nich nasleduje Smer-SD 38, a
Sme Rodina 17, ĽSNS 17, SaS 13 a
strana Za ľudí získala 12poslaneckých
mandátov. Ani strane Most-Híd, ani
strane Maďarskej Spolupatričnosti sa
nepodarilo dosiahnuť 5 percentný prah
zvoliteľnosti potrebný na vstup do parlamentu.

V okrese Dunajská Streda síce zvíťazila
strana Maďarskej Spolupatričnosti
(43,01%), ale nepostačovalo to na vstup
do parlamentu. Na okresnej úrovni získal
Most-Híd 16,95%, OĽaNO 16,12%.
Ostatné strany nedosiahli 5%-nú hranicu.
Vo Vydranoch sa volieb zúčastnilo
63,57 % oprávnených voličov (916 obyvateľov) a väčšina z nich hlasovala za
stranu Maďarskej Spolupatričnosti
(37,11% – 340 hlasov). Strana Most-Híd
sa v našej obci umiestnila na druhom
mieste, získala 33,95% (311 hlasov), a
tretie miesto obsadil víťaz volieb Igor
Matovič a jeho strana OĽaNO (13,43 –
123 hlasov).Ďalšie hlasy sa rozdelili
medzi stranami : PS/Spolu (3,38 – 31),
Sme Rodina (2,95% - 27), Smer-SD
(2,95 – 27), Za ľudí (2,51% – 23), ĽSNS
(1,31% - 12), SAS (0,66% – 6 ), Vlasť
(0,44% – 4), Dobrá voľba (0,33% – 3),
SaNK (033% – 3), SNS (0,22% – 2),
MTD (0,22% – 2), Solidarita (0,11% – 1)
a Slovenská liga (0,11% – 1).

V eTőMAgok
PONUKA

SZIKRA ABC KÍNÁLATA

SZéleS VÁlASZTékA kedVeZő ÁroN!
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kedVeZő ÁroN !

Široká ponuka semien a osív v ponuke u nás za skvelé ceny!

krmivo pre psov a
pre vašu mačku za
výhodné ceny!

Házhozszállítás Hodosban!
rozvoz v obci!
Óvoda •
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N y u g d í j a s

-

H o d o s i M A r A d tA M 80.
Mogyorósi tivadar 1982-ben költözött dunaszerdahelyre szülőfalujából, Hodosból. Később édesanyja és
testvérei is követték. Két fia van, jelenleg lúcson él.
Milyen gyakran látogat haza a szülőfalujába?
A temetőben van eltemetve az édesapám, oda kijárok, illetve Szelle Karcsiékhoz, ahol szoktam dolgozni,
autókat szerelni. Mostanában havonta
egy-két alkalommal megyek, ha van
valamilyen gondom az autóval, akkor
gyakrabban. Más már nem nagyon köt
a faluhoz.
Mit szól a változásokhoz, amelyek
azóta történtek, hogy elköltözött?
Óriási a fejlődés, főleg az utóbbi években indult be az építkezésekkel. Nagyon sok idegen is költözött a faluba,
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D ô c h o d c a

A rendezvényekre ellátogat néha?
Nem mondnám, mert még nyugdíj
mellett is dolgozom, nincs sok szabadidőm. ha van is, azt pihenéssel töltöm.
Annak idején, amikor elköltöztek,
nem volt lehetőség a maradásra,
építkezésre. Ha lett volna építkezési
telek, maradnak? Vagy esetleg most
visszatérne?
Akkor nem maradtam volna, jobb volt
így nekünk, most meg már nyugdíjas
vagyok, megvan így az életem Lúcson,
nem tudnék megint költözni. Örülök
annak, hogy nyugalmam van. Új életet
már nem kezdenék.

Mogyorósi Tivadar

de a fiataloknak is van lehetőségük otthon maradni. A legtöbb faluban igyekeznek fejlődni, de ez leginkább a
polgármesteren és az emberek akaratán
is múlik.

Mennyire maradt hodosi?
Már tényleg keveset járok vissza, a régi
ismerősök is szétszéledtek és megmondom őszintén, ha van egy kis szabadidőm, akkor inkább horgászni megyek.
A lelkem mélyén talán hodosi maradtam, de az emlékek felidézéséhez a barátok is kellenének.

rElAxAČno-liEČEbný pobyt V lúČKACH
Na základe ponuky JDS sme sa štyri
susedky Anna Bulajčíková, Klára Orbánová, Judita Gálfyová a Izabela Horváthová rozhodli, že prijmeme ponuku
a pôjdeme od 24. 2. do 1. 3. 2020 na
liečenie do Lúčok. V Lúčkach nás privítalo krásne Chočské pohorie.
V tomto prírodnom skvoste sa nachádzal náš hotel Choč. Po ubytovaní nás
čakala krátka lekárska prehliadka

a predpísané procedúry. Boli to vaňové
procedúry, masáže, bahenné zábaly,
plynové injekcie, cvičenie v bazéne, inhalácie a pobyt vo vonkajšom bazéne.
Pri sedení v teplom bazéne sme pozerali a obdivovali zasnežené kopce okolitej prírody. Z okna sme videli
kŕmitká pre srnky a pobehovať veveričky. Na chodbách a na procedúrach
sme stretávali dobre naladených dô-

chodcov, zoznamovali sme sa a vtipkovali. Aj oni sa prišli zrelaxovať a utužiť
si zdravie. Celý pobyt bol veľmi príjemný a prospel nášmu zdraviu. Ďakujeme JDS, že sme mali takúto možnosť
zúčastniť sa liečebno-relaxačného pobytu v Lúčkach.
Anna Bulajčíková
podpredseda JD vo Vydranoch

gyógyKEzElÉsEn luCsKibAn
Szlovákia Nyugdíjas Egyesületének
ajánlatával élve négyen – Bulajčík
Anna, Orbán Klára, Gálfy Judit
és Horváth Izabella – úgy határoztunk,
elutazunk február 24. és március 1. között a Lucski (Lúčky) gyógyfürdőbe.
Megérkezéskor elénk tárult a gyönyörű
Kócs-havas (Chočské pohorie) hegyvonulata. A beköltözés után egy orvosi kivizsgálás várt ránk, majd előírták a
szükséges kezeléseket. Ezek közt szere-

pelt fürdés, masszázs, agyagpakolás,
ózoninjekció, vízitorna, inhaláció és
úszás a külső medencében. A medencében ülve alkalmunk nyílt megcsodálni
a bennünket körülvevő behavazott
hegycsúcsokat és a természetet. A szobáink ablakából láthattuk az őzek számára elhelyezett etetőket és a fákon
futkározó mókusokat. A kezeléseken és
az épületben, a szabad programokon,
vidám és jókedélyű nyugdíjasokba bot-

lottunk, akikkel megismerkedtünk és
szórakoztunk. Ők is mind pihenni érkeztek, illetve azért, hogy erősítsék
egészségüket. Minden ott töltött perc
számunkra is kellemesen telt és segített
egészségünk erősítésében. Köszönjük
Szlovákia Nyugdíjas Egyesületének a
lehetőséget.
Bulajčíková Anna
A Hodosi NySz alelnöke
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Egy idEig ninCs foCi
Mint ahogy minden tömegrendezvényt, a futballmérkőzéseket is
leállították meghatározatlan időre a Korona-vírus járvány miatt.
A 2020/2021-es szezon első mérkőzését az 5. ligában még lejátszották. A hodosiak együttese Egyházkarcsa csapatával került
szembe hazai pályán. A március 15-re tervezett Csenke elleni
meccset elhalasztották.
Eredmények:
Hodos–Egyházkarcsa 2:2 (0:1), g.: Malý (81.), Abiola (90.), ill.
Vajda (35.), Hamar (74.).
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1. Vágatta
2. Sopornya
3. Nagyabony
4. Egyházkarcsa
5. STK Somorja B
6. Illésháza
7. Lég
8. Jányok
9. Hodos
10. Nyárasd
11. Nádszeg
12. Jóka
13. Csenke
14. Kismácséd
15. Kisudvarnok

A mérkőzést egyelőre elnapolták.
Ugyanúgy várni kell a további ligamérkőzésekre is, mint például a férfiak 2.
ligájában játszott összecsapásaira, ahol
a hodosiak a 6. helyen tanyáznak, míg
a fiúknál a mieink jelenleg a dobogó 3.
helyét foglalják el. A liga március 21re és 28-ra kiírt mérkőzéseit egyelőre
elhalasztották.
(as)

Az Extraliga alapszakaszának februárban lett vége, ezt a hodosi együttes vereség nélkül nyerte meg, így bekerültek az országos elődöntőbe, melyet
Rozsnyó csapatával játszották volna.
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1. sK Vydrany A

16

16

0

0

96:19

48

2. MSK Malacky A

16

13

1

2

86:41

43

3. MŠK VSTK Vranov A

16

9

3

4

75:60

37

4. Geológ Rožňava A

16

7

3

6

73:64

33

5. TJ STO Nižná A

16

8

1

7

68:62

33

6. ŠKST Ružomberok A

16

4

6

6

67:76

30

1. Veľké Úľany
2. Sládkovičovo
3. Kúty
4. Elastik Trnava B
5. Baka
6. Vydrany b
7. Leopoldov
8. Jasl. Bohunice
9. Piešťany M. B
10. Rohožník
11. Dobrá Voda
12. Galanta B
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240:84
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39:21
29:13
28:14
33:29
23:14
22:18
23:28
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24:27
20:14
25:23
27:42
18:35
11:44
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töröltÉK A MÉrKőzÉsEKEt
A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel egyelőre előreláthatatlan ideig
törölték az asztalitenisz-összecsapásokat az országban.
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Kvôli aktuálnemu vírusovému stavu
boli v celej krajine na zatiaľ neurčený
čas zrušené všetky stolnotenisové zápasy.
Základná sezóna Extraligy, ktorú
Vydranské mužstvo absolvovalo bez
prehry, sa skončila vo februári. takže sa
dostali do národného semifinále, kde sa
mali stretnúť s mužstvom z Rožňavy.
Tento zápas je zatiaľ odročený.
Čakať sa musí aj na ďalšie ligové zápasy, ako napríklad na druholigové zápasy mužov, kde sú muži zatiaľ na
šiestom mieste, kým mužstvo juniorov
obsadzuje 3. priečku. Zápasy ligy vypísané na 21. a 28. marca boli zatiaľ odročené.

1. Michal n/O

12
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0
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91:29

36

2. Elastik Trnava

12

9

2

1

89:31

32

3. Vydrany

12

6

2

4

66:54

26

4. Pata

12

5
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3

65:55

26

5. Dunajská Streda B

12

5

2

5

67:53

24

6. Moravský sv. Ján B 12

3

0

9

32:88

18

7. Majcichov

12
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42:78

16

8. Bojničky A
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28:92
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