Megint ellepték az utcákat a dőrék

Szombaton, február 14-én délelőtt
furcsa lakodalmas menet lepte el a
község utcáit. A faluban tavaly életre
hívott Dőrejárást idén második alkalommal rendezték meg. Az akció
szervezői a helyi Szabadidőklub aktivistái és a Csemadok helyi alapszervezete voltak.
Az általában a Felső-Csallóközben
honos alakoskodó népszokással őseink
a telet űzték ki községeikből, ezzel köszöntve a tavaszt. Maszkot és jelmezt
öltve járták a község utcáit, adományokat gyűjtöttek, majd a menet végén az
előkészített szalmabábu meggyújtásával
kiűzték a telet a faluból. Az összegyűjtött finomságokból hatalmas lakomát
és lakodalmat csaptak. „Nagyon nagy
élmény ez falunkban, nagyon jól működik Hodos kultúrális élete és ennek

nagyon örülök. Van akit felismertem a
menetből, de volt akit nem, mert nagyon jók a maszkok, a jelmezek” –
mondta Urbán Lívia, aki szintén a háza
előtt várta az alakoskodókat, ráadásul
azt is elárulta, még előfordulhat, hogy
jövőre ő is beöltözik. „Örülünk neki,
hogy falunkban is megkezdődött a hagyományőrző tevékenységek mozgalma
és szerény hozzájárulásunkkal próbáljuk támogatni községünk azon népes
kis csoportját, akik végre tesznek valamit azért, hogy a több száz évre visszanyúló hagyományok újra megéledjenek. Manapság a szürke hétköznapjainkban sok minden beárnyékolódik és
nem igen van ideje az embereknek arra,
hogy valamit tegyenek és összejöjjenek,
együtt legyen a falu apraja, nagyja, egy
kicsit vigadjunk” – magyarázta Csomor
István, akik már tavaly is, épp úgy,

ahogy idén is, megterített asztallal várták a dőréket. A szervezők elsősorban a
hagyományokra szeretnének építeni és
a tavalyi, első év hibáiból tanulva már
december végén elkezdték szervezni az
idei akciót. „Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a létszám növekedett.
Igyekeztünk egy kicsit a színvonalon is
emelni és a dőrejárásból mindenképpen
szeretnénk tradíciót teremteni Nemeshodosban. Minden évben meg szeretnénk ünnepelni a farsang farkát és
üdvözölni a tavaszt” – mondta el Csepi
György, az egyik szervező.
Remélik, hogy jövőre még több falusit sikerül megmozgatniuk az akcióval
és nem csak a kíváncsi arcokat köszönthetik majd otthonaik előtt, de többen
csatlakoznak is hozzájuk.
További fotók a 6. oldalon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Prieskum: Slováci s deťmi váhajú kvôli
neschopnosti zabezpečiť si bývanie
So založením rodiny sú Slováci opatrnejší, mladí
ľudia s osamostatnením sa a založením rodiny váhajú
najmä preto, že si nedokážu zabezpečiť bývanie.

Pomohli by štátom dotované nájomné byty
Myslí si to 45,4 percenta ľudí v prieskume verejnej mienky
spoločnosti eCall Slovakia. Nájomné byty sú nedostupné a
hypotéky náročné nielen z finančného hľadiska, ale pre
mladých predstavujú aj obavy, či ich budú vedieť v budúcnosti
splácať, aj toto vyplýva z prieskumu, ktorého výsledky agentúre SITA poskytol Ľuboš Pajerský zo spoločnosti eCall Slovakia.

A jövő kulcsa a kisbaba
Mostanában sokat foglalkoztam iúsági témákkal,
ezekből szeretnék megosztani egy gondolatot.
A szlovákiai magyar iúság
alatt a 15–29 éves, magukat
magyar nemzetiségűnek valló
fiatalokat értjük. A 2011-es
népszámlás szerint 85 231
fiatalról van szó, ami a szlovákiai magyarok 18,5 százaléka.
2001-ben a 15–29 éves magyarok 115 226-an voltak és
a magyar lakosság 25 százalékát alkották. A magyarok
száma 2001 és 2011 között
62 061 fővel csökkent, a 15–
29 évesek száma ugyanakkor
29 995 fővel. A lélekszámcsökkenés csaknem felét
tehát épp az iúság fogyatkozása adta. Más szempontból
nézve: míg a magyar lakosság
fogyása a két népszámlálás

között 12 százalékos volt, a
15–29 éves korcsoporté 26
százalékos, vagyis az iúság
fogyása nagyobb mértékű,
mint a magyar összlakosság
fogyása.
A magyarok fogyásának egyik
okozója az országosnál 15–20
százalékkal alacsonyabb termékenység. Leegyszerűsítve:
kevesebb magyarnak elkönyvelt kisbaba születik, mint
szlovák, annak ellenére, hogy
a posztadoleszcencia, a későbbre halasztott „társadalmi
beérés”, amelynek részét képezi a gyerekvállalás elodázása
is, ugyanúgy jellemző a szlovák, mint a magyar fiatalokra. A gyermekvállalás
késleltetését, illetve hárítását
– most a magyar iúság csupán egyharmada tartja fontosnak, hogy legyen gyer-

Ak by štát vedel mladým poskytovať nájomné byty, 24,7 percenta respondentov uviedlo, že by sa počet narodených detí
zvýšil. Zvýšenie rodičovského príspevku by privítalo 15,3 percenta opýtaných. Desať percent respondentov vidí problém v
nedostatočných možnostiach pre rodičov s malými deťmi pracovať na skrátený úväzok.
Zdroj: www.aktuality.sk
28.01.2015
meke – szokás különböző
gazdasági tényezőkkel magyarázni. Nincs munka, nincs
elég pénz, nincs hol lakni.
Ez sok esetben igaz. Csakhogy visszaemlékezve az iúkoromra, ezek az érvek akkor
is léteztek, s leszámítva azt,
hogy volt munka, a többi sok
esetben akkor is igaz volt.
Kérdés tehát, hogy egyáltalán
volt-e valaha, van-e és lesz-e
olyan időszak, amely minden
szempontból ideális a gyermekvállalásra. Főleg, hogy
tudjuk, azok közül, akiknek
relatíve nincsenek anyagai
gondjaik, sokan épp azért halogatják a kisbabát, mert még
élvezni akarják az életet.
Sok mindent rá lehet fogni a
gazdasági tényezőkre, de azt
gondolom, hogy itt (és másutt is) elsősorban értékrendbeli elcsúszásról van szó.
Értékrendkutatásainkból
tudjuk, hogy a konzervatív-

nak nevezett általános értékrendet (legfontosabb elemei a
család, megértés, munka, vallás, nemzet, közösség) egyre
inkább háttérbe szorítja a fogyasztói értékrend és annak
különböző változatai. Az egyéni sikerorientáltság, munkamánia, pénz, teljesítmény,
minden lehetséges anyagi
javak birtoklásának vágya és a
köréjük csoportosuló egyéb
értékek önmagukban nem
nevezhetők egyértelműen károsnak, de ha eluralkodnak az
emberen, végső soron családés gyermekellenes, s ezen keresztül közösségellenes hatásuk van.
Családközpontú értékrend
nélkül nehezen leszünk többen. A gazdasági és kulturális
következményekről nem is
beszélve.
Forrás: www.ujszo.com
2014. december 5.
Lampl Zsuzsanna

Ez történt

Február

3

Szeptemberben megint többen lesznek az iskoláinkban
Február negyedikén a község iskoláiban megtartották az ünnepélyes beiratkozást. A szlovák tannyelvű
alapiskolába hat kiselsőst köszönthetnek majd szeptemberben, akik
egytől egyig hodosi lakosok.
A magyar alapiskolában pedig nyolc
elsős foglalja majd el a helyét szeptemberben, akik szintén mindannyian falubeliek. Ebből is látszik, hogy milyen
munka minőségi folyik a helyi alapiskolákban, hiszen évről évre több a diák
a két intézményben. A szlovák iskolából
öten, a magyar suliból pedig hárman
folytatják majd tanulmányaikat más iskolában, az ötödik osztályban. A két
tanintézetben hattal több gyerek jár
majd jövőre, így összesen 45-en lesznek.

Az ünnepélyes beiratkozáson jelen
voltak az óvoda pedagógusai is. Köszönhetően a községi hivatalnak a gyerekek

mindannyian egy szép iskolakezdő csomagot kaptak.

Do miestnych škôl opäť nastúpi viac prváčikov
Slávnostný zápis do miestnych škôl sa
konal 4. februára. Do školy s vyučova-

Zozbierali
dve tony

cím jazykom slovenským nastúpi v septembri 6 prváčikov, ktorí sú všetcia do

sa takmer
papiera

Tak ako každý rok, už od septembra prebiehal na dvore miestnych
škôl zber papiera. Vďaka Zoltánovi Kázmerovi a jeho skupine sa
podarilo naložiť na auto takmer dve tony papiera, presnejšie 1860
kg. Miestne školy inkasovali za to 116 EUR, ktoré použijú na zabezpečenie zábavy pre deti. Medzi inými sa použili aj na financovanie školskej fašiangovej zábavy. Pani učiteľky a deti z miestnych škôl
by sa chceli aj touto cestou poďakovať každému, kto prispel do
zberu papiera a tak aj k získaniu finančných prostriedkov pre deti.

jedného z Vydrán. V škole s vyučovacím jazykom maďarským privítajú v
septembri 8 prváčikov, ktorí tiež pochádzajú z Vydrán. Aj táto skutočnosť
nám potvrdzuje to, že sa v obidvoch
miestnych školách pracuje zodpovedne
a kvalitne, veď z roka na rok stúpa počet
prváčikov. Zo slovenskej školy odchádza do 5. ročníka 5 detí a z maďarskej školy 3 deti, takže celkovo narastie
počet detí v oboch školách o 6. Na slávnostnom zápise sa zúčastnili aj učitelia
z miestnej materskej školy. Vďaka obcnému úradu dostali všetky deti zapísané
do prvého ročníka pekný balíček so
školskými potrebami.

Falusi könyvtár a községi hivatal épületében
Obecná knižnica v budove Obecného úradu
Könyvtárvezető/Vedúca knižnice:
Czucz Etka
Nyitvatartás/Návštevné hodiny:
Szerda/Streda 16.00 – 17.00
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Majdnem két tonna papír
Úgy, mint minden évben, szeptembertől folyamatosan folyt a papírgyűjtés a helyi iskolák udvarán.
Kázmér Zoltánnak és csapatának köszönhetően sikerült megrakni a teherautót, összesen 1860 kilogramm papírral. Ezért 116 eurót kaptak. Ebből a
pénzből finanszírozták például többek közt az iskolai farsangi ünnepséget is. Ezúton szeretnék
megköszönni az iskola tanítói és diákjai mindazoknak, akik papírt adtak le, hogy hozzájárultak a gyerekek szórakoztatásához.

Mindenki maszkot öltött • Všetci si navliekli masky
Február 13-án a két iskola közös szervezésében valósult meg a
kis diákok maszkabálja. A farsangi rendezvényt, mint minden
évben, idén is támogatta a községi hivatal gyerekenként három
euróval. A kicsik mindannyian egy kis ajándékcsomagot kaptak,
Posztós Mónikának köszönhetően pedig mindannyian finom
süteményeket is ehettek. Ám a szülők sem maradtak tétlenek,
hiszen az ő segítségük nélkül sem lett volna olyan önfeledt a vigalom, ugyanis nem csak a jelmezek elkészítésével járultak
hozzá a szórakozáshoz, de sós és édes finomságokkal is.

Sikeres szereplés
Tavaly év végén, még a karácsonyi szünet előtt részt vettünk a II. Móricz Napok elnevezésű irodalmi vetélkedőn, ahol iskolánk 4. osztályos tanulói szerepeltek. A
diákok, Jager Liana, Hodosi Gergely és Dušek Vivien a
megmérettetésen 2. helyezést értek el. A vetélkedő jétékos feladatai Móricz Zsigmond verses állatmeséihez
kapcsolódtak. A gyerekek a rajzpályázatba is bekapcsolódtak és néhányan, Kohút Lora, Csicsai Boglárka és
Hodosi Gergely díjazott munkákkal is büszkélkedhetnek. Az eredményes és díjazott munkákért cserébe oklevelet és ajándékot kaptak.
Németh Krecskó Éva

V spoločnej organizácii oboch miestnych škôl sa 13. februára uskutočnil maškarný ples detí. Tak ako každý rok, aj v
tomto roku obecný úrad podporil túto akciu príspevkom
vo výške 3 eur na dieťa. Všetky deti dostali darčekový balíček a vďaka Mónike Posztós si pochutili aj na rôznych dobrotách. Ani rodičia však nezostali nečinní, veď bez ich
pomoci by zábava nemohla byť taká bezstarostná. Prispeli
svojim dielom pri zhotovovaní masiek ako aj príspevkom
vo forme slaných a sladkých dobrôt pre deti.

Óvoda

Február
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Óvodások a szüperhősök és hercegnők

„Farsang van, farsang van,
ropjuk a táncot gyorsabban!
Trombita harsog, ének száll,
éljen az óvodai jelmezbál!”
...hangzott a kis versike február 6-án
óvodánk falai között. A farsangi mulatozás már a reggeli órákban kezdetét
vette, és egészen a délutáni pihenőig tartott. A lányok hercegnőnek, királylánynak öltöztek és különböző divatos
mesealak bőrébe bújtak, a fiúk Pókem-

ber, kalóz és egyéb harcos jelmezét öltötték magukra. A jókedv és a kacagás jegyében telt el a délelőtt, durrogtak a
kölyökpezsgők, szólt a zene és folyt a
tánc. Volt eszem-iszom, dínomdánom és
tombolahúzás is, amelyhez az anyagi
hátteret a helyi önkormányzat biztosí-

totta számunkra, s melyet ezúton is hálásan köszönünk, valamint köszönjük
Posztós Mónikának a finom fahéjas csigákat. Az ő segítségük nélkül nem lett
volna teljes ez a vidám délelőtt.
Gaál Adriana,
az óvoda igazgatónője

A hElyi nyugDíjASklub SZErEtEttEl VárjA AZ érDEklőDőkEt!
Amennyiben szeretne jókat beszélgetni, jókat szórakozni, a téli időszakban minden hétfőn
ebéd után egy órakor a helyi nyugdíjasklub ajtaja nyitva áll.
tartsunk össze mi is, hiszen ahogy Aradszky lászló megénekelte már:

„nem csak a húszéveseké a világ...”
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Po uliciach sa opäť potulovali maškary
Počas sobotného predpoludnia 14-ho februára sa po obci pohyboval podivný svadobný sprievod.
Aby sme túto správu spresnili, jednalo sa o
druhý ročník fašiangového sprievodu maškár, za organizáciou ktorého stáli aktivisti z
tamojšieho Klubu voľného času a základnej
organizácie Csemadoku v obci. Základnou
myšlienkou celého podujatia je, aby sa aj do
usadlostí na Hornom Žitnom ostrove vrátili
stáročné zvyky našich predkov, v tomto prípade sa jedná najmä o vítanie jarí.
Po dedine chodili charakteristicky odetí,
zamaskovaní aktéri sprievodu, zberali dary,

no a na konci „pochodu” spálením vopred
pripravenej slamenej figúry symbolicky
vyhnali zimu z Vydrán – zo zozbieraných
dobrôt sa napokon pripravila skvelá hostina.
„Aj týmto podujatím sa pokúšame spájať občanov obce a tešíme sa tomu, že čoraz viac
ľudí nás víta s úsmevom vo dverách svojich
domov” hovorí jeden z organizátorov,
György Csepi. A všetci dúfajú, že v budúcom roku touto akciou oslovia ešte viac svojich spoluobčanov tak, aby „maškary” pred
svojimi domovmi nasledovali iba so zvedavými tvárami, ale aby sa ich čoraz viac k
nim pridalo.

2015

Ez történt

Február

bady története
Ezzel a cikkel hívnám fel az
emberek figyelmét arra, hogy
mi magunk sem tudhatjuk,
milyen emberek élnek köztünk. Vadász létemre nagy
tiszteletben tartom azon vadásztársaimat, akik kutyát
tartanak és természetesen
azokat is, akik nem. Sajnos az
igazság az, hogy vadász és vadász között is vannak különbségek.
Az
egyik
gondoskodik az állatokról, a
másik meg csak gyilkol, még
akár egy vadászkutyát is lelő
lakott területen belül. Annak
ellenére, hogy a vadászfegyver
hatótávolsága 3-4 kilométer
is lehet, mások testi épségének veszélyeztetésével, mégis
megtörtént a baj.
Két alkalmazottam az udvarban dolgozott a délutáni
órákban úgy háromig, amikor a munka elvégzése után
hátramentek a szomszédos
kertben elhelyezett lakókocsiba, az úgy nevezett maringotkába, amit öltözőnek
használunk. Ahogy minden
nap, most is elindultam hátra
az emberekhez három óra
után tíz perccel és közben kiengedtem a ketrecből a kutyákat. Egy német juhászt és
Badyt, a labradort. Pontosan
úgy tettem, ahogy minden

nap, mert foglalkozni akartam velük. Pár perc beszélgetés után az emberekkel,

Bady a jámbor labrador

kiléptem a maringotka ajtaján és láttam, hogy csak a
német juhász van ott egyedül.
A labradort nevén szólítva kiabáltam, fütyültem, de nem
történt semmi. Majd pár másodperc múlva eldördült a
lövés. Rögtön csak arra tudtam gondolni, remélem nem
Badyra lőttek…
Elkezdtük keresni a kutyát
közösen az alkalmazottakkal
és a szomszéd 11 éves kisfiúval, aki a közelben játszott.
Mivel kutyaugatást hallottam
az utcáról, odarohantam,
hogy megnézzem, nincs e az
utcán. Közben beszaladtam a
házba és szóltam a családnak,
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hogy Bady elfutott majd lövést hallottam. Ezután azonnal visszamentem a kertbe.
Ellenőrizni akartam a helyet,
ahonnan a lövést hallottam,
amikor a hóban egy fekete
foltra lettem figyelmes Cs.

Achív felvétel

Vilmos telkén, amely nincs
elkerítve, szabadon átjárható
és az ötödik ház a miénktől.
Ekkor a 11 éves kisfiú is kiabálni kezdett, hogy minden
csupa vér és nem mer tovább
menni. Siettem is oda és
akkor láttam, hogy szeretett
kutyánk, Bady fekszik ott lelőve, Cs. Vilmos házától 15
méterre. Készítettem néhány
felvételt a telefonommal bizonyíték gyanánt és azonnal
futottam, hogy elmondjam a
családnak, mi történt. Lányaim kabátot kaptak magukra és mentek is Cs.
Vilmos házához. Én közben a
rendőrséget hívtam, majd a

lányok után eredtem. Mire
odaértem, már nagy veszekedés zajlott. Odaléptem a kapuhoz és megkérdeztem az
orvlövészt, tudja-e mit csinált. Elmondtam neki, hogy
nálunk ez a kutya elsősorban
családtag volt, valamint törzslappal rendelkező vadászkutya. Ő erre semmit sem
válaszolt, csupán állt előttünk
és mosolygott. Később próbált egyezkedni velem, hogy
átjön egy kávéra megbeszélni
a dolgokat és vesz nekem helyette egy kölyökkutyát.
Kb. 20-25 perc elteltével
megérkeztek a rendőrök is a
helyszínre és terepszemlét tartottak. Készítettek helyszíni
felvételeket, majd bementem
a rendőrségre feljelentést
tenni.
Mint vadász, nem értem
hogy nem ismerhette fel az
egyik legismertebb vadászkutyát, hogyan tudott olyan
gyorsan előkészíteni egy fegyvert, célozni és lőni… veszélybe sodorva ezzel mások
testi épségét. Az egész család
megdöbbenve és összetörve
áll a történtek előtt és óriási
támogató tábor áll már mögöttünk, akik nem értik, hogyan történhetett ekkora
kegyetlenség. Ezek után az elkövetőt nem sorolom a vadászok közé, inkább hidegvérű
gyilkosnak tartom.
Varga Lajos

Mezőgazdászok találkozója • Stretnutie poľnohospodárov
Február 13-án, pénteken a helyi kultúrházban gyűltek
össze a járás azon mezőgazdászai, akik John Deere
mezőgazdasági gépekkel dolgoznak. A szakmai találkozóra több mint százan voltak kíváncsiak, s kizárólag
azok vettek részt rajta, akik a már említett márka birtokosai. A tájékoztatás magyar nyelven zajlott.
13. februára sa v mietsnom kultúrnom dome zišli
poľnohospodári z nášho okresu, ktorí používajú k
svojej práci poľnohospodárske stroje značky John
Deere. Na odbornom seminári sa stretlo takmer 100
záujemcov, ktorí vlastnia stroje tejto značky. Seminár prebiehal v maďarskom jazyku.
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Ön k or m á n y z at
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Az ülés programja

Program zasadnutia

Az önkormányzat 2015. 02. 09-én megtartott
3. ülésének programja

Program 3. zasadnutia OcZ, konaného dňa
09. 02. 2015

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Fekál teherautó (Praga PV3S, FEK 3,5 gyártási év: 1983)
megvételének jóváhagyása
6. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• Fekál teherautó biztosítási díja
• Bognár Tamás – Szálláshely-üzemeltetési rend kidolgozása
az 534-es házszámú szálláshelyre Hodosban
• THERMOLUX kft DSz – árnyékoló berendezések leszállítása és szerelése 5 db
• JUDr. Slováková, DSz – jogi szolgáltatások
• CSA-SERVIS kft, Somorja – szennyvízcsatorna tisztítása
és monitorozása az 510-es községi bérházakban
• Kiss Árpád – Á-MONT, Kürt – szennyvízvezeték javítása
az 510-es házszámú községi bérházban
7. Szálláshely-üzemeltetési rend jóváhagyása az 534-es házszámú szálláshelyre Hodosban
8. Javaslat Hodos község iktatói rendjéről szóló 1/2015-ös
számú általános érvényű rendelet jóváhagyására
9. Hodos község helyi illetékekről szóló 5/2012-es számú általános érvényű rendelete 3. számú függelékének jóváhagyása
10. HODUS KOMUNAL kft. megbízása:
• az 510, 511, 520, 521, 522, 537-es házszámú községi bérházak kezelésével
• a Hodos 534-es házszám alatti 7 lakás kezelésével,
• a fekál teherautó működtetésével,
• Hodos, a mi falunk – a hodosi önkormányzat információs
havilapja előkészítésével és kiadásával
11. Polgármester beszámolója
12. Egyéb aktuális ügyek – vita
13. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Schválenie nákupu fekálneho vozidla: továrenská značka
Praga PV3S, variant FEK 3,5, rok výroby1983
6. Odsúhlasenie faktúr:
• odsúhlasiť poistné na fekálne vozidlo
• Tomáš Bognár – vypracovanie prevádzkového poriadku
ubytovacieho zaradenia vo Vydranoch č. 534
• THERMOLUX spol. s.r.o DS – dodávka a montáž zatieňovacich zariadení v počte 5 kusov
• JUDr. Slováková, DS – právne služby
• CSA–SERVIS, s.r.o, Šamorín – čistenie a monitoring kanalizácie v NBD č. 510
• Arpád Kiss – Á-MONT, Ohrady – oprava kanalizácie
v NBD č. 510
7. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku ubytovacieho zaradenia vo Vydranoch č. 534
8. Návrh VZN obce Vydrany č. 1/2015, ktorým sa vydáva
Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny
plán Obecného úradu Vydrany
9. Schválenie dodatku č. 3 k úprave VZN obce Vydrany
č. 5/2012 o miestnych poplatkoch
10. Poverenie s.r.o. HODUS KOMUNAL s výkonom:
• správy obecných nájomných bytových domov so súpisnými číslami 510, 511, 520, 521, 522, 537
• správy 7 bytov vo Vydranoch č. 534
• činnosti fekálneho vozidla
• prípravy a vydania Informačného mesačníka obecného zastupiteľstva „Vydrany, naša dedina“
11. Správa starostu obce
12. Iné aktuálne otázky – diskusia
13. Záver

Fizetett hirdetés

Interjú - Grafológia

Február

hodosi maradtam XXi.
Molnár katalin, lánynevén Simon
katalin 1980-ban hagyta el szülőfaluját, igaz, nem ment messzire. Férjével nagyabonyban építkeztek, ahol
most is élnek. két gyermek, egy fiú és
egy lány édesanyja és egy unoka boldog nagymamája.
Milyen gyakran látogat haza a szülőfalujába?
• Lassan húsz éve, hogy mindennap,
a hétvégék kivételével, hiszen 1995
szeptemberében kezdtem el a Minimarketban dolgozni, majd később átkerültem a varrodába, ahol a mai napig
dolgozom. Szeretek Hodosba járni és
idén lesz húsz éve, hogy naponta átbiciklizek. Meg persze édesanyámhoz is
megyek, nála ebédelek, hozzá megyek
be a munkából.
A faluban zajló rendezvényekre kijár?
Milyennek tartja őket?
• Ha időm engedi, elmegyek. Figyelemmel kísérem a falu eseményeit. Igaz, az
Anyák Napja már nem nekem való, de
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bérlakás, hirtelen volt a változás. De ez
nem baj, sőt. Mindennek van előnye és
hátránya is. Legalább van lakhatási lehetőség a fiataloknak.
Mi hiányzik a faluból?
• Nagyon sok fiatal költözik a faluba és
azt hiányolom, hogy nincs a fiatal
anyukáknak egy találkozóhelyük, ami a
faluban tartja, illetve oda is hívja őket.
Ahol összejöhetnének, megvitathatnák
a dolgaikat, de ilyen nincs. Bár, becsületére legyen mondva a hodosi kocsmának, nagyon szépen rendbe lett téve.
A járdák és a zöld övezetek hiányoznak,
bár a járdákhoz is elsőként a csatornarendszer kialakítása szükséges.

Molnár Katalin

a falunapra ellátogatunk, ha tehetjük,
minden évben.
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években? Miben változott?
• Nagyon sokat fejlődött, nagyon jó ez
a fejlődés, bár kicsit hirtelen jött a sok

A rovat a „hodosi maradtam” címet
kapta. Egyetért ezzel?
• Az ember, ahonnan származik, azt
nem tagadja meg soha. Hiszen naponta
visszajárok és jó érzés nézni, ahogy a
falu fejlődik. Ha azt kérdezik, honnan
származom, akkor azt kell mondanom,
hogy Hodosból, de most jelenleg Nagyabonyban lakom, ahol szerencsére mindenki befogadott.

A grafológiáról mindenkinek ii.
Vajon ismerjük-e önmagunkat, személyiségünket?

Rácz Szabina rovata

Valóban ezernyi szerepben jelenünk meg, nem mellékes
azonban, hogy az élet nagy
színpadán szerepeinket hogyan töltjük be. Csakis rajtunk múlik, hogy életünk
drámája tragédiává sűrűsödik, vagy könnyed komédia
hősei leszünk.
Minden emberi személyiség, minden ember más és
más. A hétköznapi szóhasználatban gyakran szinonimaként használjuk az egyén, az
egyéniség, vagy a karakter fogalmakat.

„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár...”
/Shakespeare/
• Az egyénnek más emberekhez fűződő viszonyát kifejező
jellemvonások: az embertársak megbecsülése – lebecsülése,
segítőkészség
–
kegyetlenség, önzetlenség –
irigység, udvariasság – durvaság, emberség – embertelenség, jóindulat – gonoszság,
közösségi érzés – egoizmus.
• Az embernek a munkához
való viszonyában megmutatkozó jellemvonások: szorgalom – lustaság, pontosság –
hanyagság, lelkiismeretesség
– gondatlanság, kitartás – állhatatlanság.

• Az embernek a társadalomhoz fűződő viszonya: felelősségtudat – felelőtlenség,
erkölcsösség – erkölcstelenség, törvénytisztelet – törvénysértés,
új
iránti
fogékonyság – konzervatizmus.
• Az egyénnek saját személyéhez fűződő viszonyát jelzi:
szerénység – beképzeltség,
önbizalom – kisebbségi érzés,
reális önértékelés – elbizakodottság, önkritika – önkritikátlanság.
• Az egyénnek az anyagi javakhoz való viszonyulását ki-

fejező jellemvonások: takarékosság – tékozlás, fukarság –
kapzsiság.
A jellem tehát nagy jelentőségű az ember életének, sorsának alakulásában. Egyeseket
pozitív jellemvonásaik gazdag,
tartalmas élethez, sikeres életvitelhez segítenek. Másokat
viszont negatív jellemvonásaik
szerencsétlenségbe sodornak.
Nem oktalanul figyelmeztet
Démokritosz: „akinek jelleme
rendezett, élete is az.”
Mindezek a tulajdonságok
az írásunkban rejtőznek, a grafológus feladata, hogy mindezeket feltárja és pontos képet
alkosson az író személyről.
A következő cikkben híres
személyek aláírását jellemzem.

H A s z n o s
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hirdetés
hird etésii felületek
felü letek és azok árai a községi ú jságba
1 oldal: 200 x 266 mm
60 euró

1/2 oldal: 200 x 131 mm
30 euró

1/2 oldal: 98 x 266 mm
30 euró

1/3 oldal: 200 x 86 mm
20 euró

1/3 oldal: 63 x 266 mm
20 euró

1/4 oldal: 98 x 131 mm
15 euró

1/4 oldal: 200 x 63 mm
15 euró

1/8 oldal: 47 x 131 mm
8 euró

árEngEDMény

tÖbbSZÖri hirDEtéS ESEtén

• 3x – 15% engedmény
• 5x – 30% engedmény

1/8 oldal: 98 x 63 mm
8 euró

FElár
A hirdető által kért helyre +20%
Az első oldal +100%
*Az előre el nem készített hirdetések grafikai munkálatai további költségekkel járnak.

AnyAkÖnyVi hírEk • SPráVy Z MAtriky
2015. január
ElhunytAk • rOZlÚČili SME SA:
• özv. Karácsony Pálné, született Hodossy Irén (86)
• özv. Dohnal Jaroslavné, született Gombová Elena (65)
• Hokša Gizella, született Csicsai Gizella (58)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou
ich blízkych.

háZASSágkÖtéS:
• Badala Alexander (Hodos) és Marschalová Sabina (Dunaszerdahely)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ÚjSZÜlÖttEk • nArODili SA:
• Surdusová Natália • Marsaliková Csenge Kata • Takács Zselyke • Győriová Hanna Rebeka • Tóth Tamás
Gratulálunk az újszülöttekhez! Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet!

Február

S p o r t

A lipicaiak eredményei
Nagy Ferenc lipicai lovai szinte minden létező versenyen részt
vesznek és nem is eredménytelenül. A következőkben a közelmúlt
megmérettetésiről számolunk be.
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Asztalitenisz-eredmények
Extraliga - Férfiak, a 9. forduló eredményei:

5. liga, férfiak, a 17. forduló eredményei:

▲ Augusztusban a Nemzeti Vágtán vettek részt Budapesten, ahol
Saru Zsolt hajtotta a fogatot. A fotó Nagy Ferenc archívumából
magáért beszél.

2. liga, férfiak, a 18. forduló eredményei:

községünk lakosa, bělunek
judit szívátültetésre vár. legutóbbi műtétje során községünk néhány lakosa vérével
segítette annak sikerét. Önzetlen tettükért köszönet illeti a véradókat.

▲ Szeptemberben Mezőhegyesen az országos bajnokságon a fiatal kancákkal legalább negyven fogat közül a tisztességes 13. helyen végeztek. Itt szintén Saru Zsolt volt a hajtó. Majd
decemberben a Papp László Sportarénában Budapesten a világkupán vettek részt. A kettes fogatok között az ötödik helyet érték
el. Itt Magyarország összes fedeles bajnokságából az első nyolc jutott tovább ebbe a döntőbe, ahol az ötödik helyet szerezték meg.
A versenyen a fogatot Osztergán Kristóf hajtotta (a fotón).

▲

köszönet mindenkinek!!!
Legutóbb a Dunántúli Régiós Bajnokság második fordulóján vettek részt a dunatőkési Czajlik Ranchon január
25-én, ahol a negyedik helyet érték el. A decemberi első
fordulón a harmadikok lettek. Innen az első hat helyezett
kerül be a magyarországi fedeles bajnokság döntőjébe,
amire március végén kerül majd sor Hortobágyon.

Sport
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lakatos nikolas bajnoki aranyérmet szerzett
Február elején Kassán szabadfogásban zajlott a juniorok országos bajnoksága, melyen két csallóközi birkózó, nevezetesen a dunaszerdahelyi Lakatos Nikolas és a somorjai Čech Dávid szerzett aranyérmet. Lakatos Nikolas ugyan a dunaszerdahelyi
birkózókklub tagja, ám hodosi születésű, így méltán lehetünk büszkék rá.
Dél-szlovákiai klubok versenyzői a dobogón:
50 kg: 1. Lakatos Nikolas (dunaszerdahelyi), 2. Megály Arnold (marcelházai),
3. Csicsó Nikolas (madari).
Forrás: www.parameter.sk

Előkészületi foci:
A hodosiak lipóton nem zetközi meccset játszottak
A hodosiak Lipóton játszottak nemzetközi mérkőzést

Labdarúgóink február 21-én a magyarországi Lipóton
mérkőztek meg a helyi csapattal, a Megye I. liga negyedik helyezettjével. Lipót–Hodos 7:3 (1:3), g.: Zimonyi
Lelkes V. felv. 3, Lelkes 2, Bolega, Bartal, ill. Zöld, Fekete, Rácz.

teremfoci: A hodosiaknak kedvezett a 13. évad
nyárasd – Az ifik erőpróbáival folytatódott a Dunaszerdahelyi területi
Futballszövetség elnökének serlegéért
zajló téli tornasorozat a helyi sportcsarnokban.
A tizenhárom éve ismétlődő seregszemlén ezúttal nyolc csapat küzdött a trófeáért. A dióspatonyiak visszakoztak,
helyettük a nagyszarvaiak léptek pályára,
s ezüstérmükkel ők szerezték a gála meglepetését.
A résztvevők egyébként két négytagú
csoportban csatáztak a pontokért, majd
a helyezések függvényében helyosztókat
játszottak. Egy mérkőzés játékideje tizennyolc perc volt térfélcsere nélkül.
A csapatok és vezetőik sportszerű magatartást tanúsítottak, sérülés nem történt, a szervezők munkája is dicséretet
érdemel.
ErEDMényEk
Az A csoportban:
Alistál–Nagyszarva 2:3, g.: Hromada,

Varga – Bartal, Gálﬀy, Szabó; Alistál–
Felsőpatony 1:2, g.: Hury – Skultéty,
1. Nagyszarva
2. Felsőpatony
3. Alistál
4. Illésháza

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
0
1

0
0
2
2

5:2
3:2
6:5
0:4

7
5
3
1

Bede; Alistál–Illésháza 3:0, g.: Domonkos 3; Nagyszarva–Felsőpatony 1:1, g.:
Bartal – Tóth; Nagyszarva–Illésháza 1:0,
g.: Derzsi; Felsőpatony–Illésháza 0:0
A B csoportban:
Csenke–Hodos 0:2, g.: Tóth, Baláž;
Csenke–Nagyabony 0:2, g.: Kollár,
Oláh; Csenke–Pozsonyeperjes 0:1, g.:
Lukovics; Hodos–Nagyabony 2:0, g.:
1. Hodos
2. P.eperjes
3. Nagyabony
4. Csenke

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

6:1
4:4
4:4
0:5

9
4
4
0

Patkoló, Baláž; Hodos–Pozsonyeperjes
2:1, g.: Horváth 2 – Lukovics; Nagyabony–Pozsonyeperjes 2:2, g.: Kollár,
Hervay – Pénzes, Seszták

hElyOSZtÓk
A 7–8. helyért:
Csenke–Illésháza 0:6, g.: Németh 3,
Miklós, Ravasz, Farkas
Az 5–6. helyért:
Nagyabony–Alistál 1:3, g.: Szolgay –
Domonkos 2, Hromada
A 3–4. helyért:
Pozsonyeperjes–Felsőpatony 0:0 (büntetőkkel 3:2, négy sorozatból)
DÖntő
Hodos–Nagyszarva 3:2, g.: Horváth,
Patkolkó, Paluška – Derzsi, Gálﬀy
A győztes hodosiak kerete: Póda, Knesz,
Baláž, Juhos, Orosz, Tóth, Vereknyei,
Horváth, Patkoló, Paluška, Kákics, Jávorka, Lakatos, Blahó, Balázs. Edző: Hegedűs László. Csapatvezető: Győri Zsolt.
A kupákat, okleveleket és tárgyi jutalmakat Benovics Árpád, a Dunaszerdahelyi
Területi Futballszövetség elnöke adta át
a díjazottaknak.
Forrás: www.parameter.sk
2015. január 31.; (l)
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