Szlovákia jövője szempontjából
2021 nagyon fontos év. tíz év elteltével ugyanis az országban ismét
népszámlálásra kerül sor. ez lesz az
első integrált és teljesen elektronikus
népszámlálás.
a LaKoSSági öSSZeíRáS
2021. febRuáR 15. éS 2021. máRciuS 31.
KöZött vaLóSuL meg.
KiNeK KeLL RéSZt veNNie
a NéPSZámLáLáSoN?
A Szlovák Köztársaság minden lakosának joga, de egyben törvény által előírt
kötelessége is részt venni a népszámláláson. A népszámlálás szempontjából la-

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na
Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Prvý krát bude výlučne elektronické
a integrované.
SčítaNie obyvateľov bude PRebiehať od 15. febRuáRa 2021 do 31.
maRca 2021.
Kto Sa má ZÚčaStNiť
SčítaNia obyvateľov?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého

kosnak számít mindenki, aki a Szlovák
Köztársaság területén (állandó) lakóhellyel, tartózkodási hellyel, esetleg megtűrt státuszúként tartózkodási engedélylyel rendelkezik.
NéPSZámLáLáS gyoRSaN
éS egySZeRŰeN
A lakos a személyi kérdőívet önállóan
vagy közeli hozzátartozója segítségével
internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, táblagépen vagy mobiltelefonon tölti ki. A személyi kérdőív
letölthető a www.nepszamlalas.sk honlapról, vagy mobilalkalmazás segítségével is kitölthető. Minden községben
kapcsolattartó helyek létesülnek, ahol

obyvateľa Slovenskej republiky. Pre
účely sčítania sa obyvateľom rozumie
každý, kto má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný
pobyt.
SčítaNie RÝchLo
a JedNoducho
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou
blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude
dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta

összeíróhelyi asszisztensek segítenek a
kérdőív kitöltésében azoknak a lakosoknak, akik azt nem tudják önállóan kitölteni. Kérésre terepi asszisztensek is
rendelkezésre állnak, akik szükség esetén
a lakosok otthonában segítenek a kérdőív kitöltésében. A népszámlálás során
a kérdőíven olyan adatokat kell feltüntetni, amelyek a népszámlálás meghatározó időpontjában, azaz 2021. január
1-jén érvényesek. Minden megszerzett
adat biztonságosan védve lesz a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
Bővebb információt a helyi községi hivatal
nyújt az alábbi telefonszámokon:
031/ 552 21 25, 031/ 552 91 44

cez mobilnú aplikáciu. Všetky údaje,
ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je
1. január 2021. Počas Sčítania obyvateľov bude zachovaná maximálna možná
ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.
Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obecný úrad na tel. číslach
031/552 21 25, 031/ 552 91 44
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KoRmáNy KoNtRa öNKoRmáNyZatoK

Egyre feszültebb a helyzet...
A mai nap folyamán elképedve szembesültem a miniszterelnök úr egyik
nyilatkozatával, miszerint büntetőeljárásnak lesz kitéve az a polgármester,
aki nem hajtja végre a kormány „teljesen egyértelmű határozatait”, gondolván itt az országos teszteléssel
kapcsolatban lévő együttműködésre
a kormány és az önkormányzatok
között.
Polgármesterként hallgatván e szavakat, megjegyeznék pár gondolatot:
– Amikor ősszel elkezdődött a tesztelési maraton, az eredeti „terv” szerint
az egész folyamatot a hadsereg koordinálta volna, a falvaknak és a városoknak „csupán” a helyszínt és az
adminisztratív munkaerőt kellett
volna biztosítania.
– Ez mégsem így történt, mivel az
utolsó pillanatokban ránk hárult még
az egészségügyi személyzet bebiztosítása, illetve még további szervezési feladatok is.
– Természetesen zokszó nélkül vállaltuk e feladatot, mivel a lakosaink
egészségéről van szó, és ez mindig is a
legfontosabb volt számunkra.
– Januárban a történet folytatódott,
mivel a járványügyi helyzet rosszabbodott, a tesztelés megszervezése teljes
mértékben a településekre lett bízva
(hivatalos mintavételi pont létrehozása, egészszégügyi-, adminisztratív- és
biztonsági személyzet bebiztosítása,
védőeszközök vásárlása, fertőtlenítés,
veszélyes hulladék elszállítása, stb.),
továbbá pedig az elvégzett tesztekről
szóló igazolás elkészítése is, mivel az
állam ezúttal már ezt sem tudta bebiztosítani.
– Az antigén teszt az egyetlen dolog,
amit az állam biztosít be, bár az is
egyre kérdésesebb, mert az utóbbi
tesztelés előtt az utolsó pillanatokban
dőlt csak el, hogy lesz-e egyáltalán elegendő teszt minden mintavételi pont
számára. Ezek után azon sem csodálkoznék, ha legközelebb már a teszteket is az önkormányzatoknak kellene
beszerezniük.
(Részlet Agócs Gergely, Királyrév
polgármesterének a közösségi hálón
február 7-én megjelent írásából)

Príslušník Policajného zboru Tomáš Lacko

nabral odvahu a na sociálnej sieti zverejnil status, ktorým otvorene kritizoval
nápad ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sprísniť zákaz vychádzania a
kontrolovať ľudí prostredníctvom SMS.
„To vážne chcete držať ľudí doma a púšťať ich len na SMS von? Tak potom
ako jeden z policajtov SR vás vyzývam, oblečte si uniformu a poďte s nami
do ulíc vysvetľovať to ľuďom. Nie v peknom saku za tisíce eur vymyslieť takúto
vec a nás vyhnať do ulíc robiť si z ľudí nepriateľov. Asi si neuvedomujete, že
už teraz ľuďom z tej izolácie kvapká na karburátor, tým pádom sa zvyšuje domáce násilie, ľudia sú frustrovaní aj sami zo seba, 20 percent ich už teraz trpí
depresiami a tým pádom aj my máme viac roboty,“ píše policajt.
Lacko sa pýta, ako majú ľudia vysvetliť svojim malým deťom, že nemôžu ísť
von. „Milujem svoju prácu ale v poslednej dobe do nej chodím s odporom, vidím
ako sa nás ľudia boja, keď nás zbadajú, kontrolujú si rúška, hľadajú, či majú pri
sebe modrý papier. Vážne sme toto chceli?“ alarmuje príslušník polície.
Zdroj: Miro Milo
Facebook, 2. február

Foto: Internet

už toho mám PLNé Zuby

Rozprával som sa s mnohými kolegami zo Združenia miest a obcí Záhoria,
ďalšími z Únie miest Slovenska. Takto to už ďalej nejde. Zhodli sme sa na tom
všetci. Sme tu na to, aby sme chránili záujmy našich občanov a starali sa o ich
potreby. My nie sme zdravotníci, doktori, infektológovia a samosprávy nemôžu
byť zamieňané s fakultnými nemocnicami. Som presvedčený, že tento víkend
je to posledný raz, čo sa zúčastňujeme na fraške, ktorú na nás hodila nekompetentná vláda. Je to ozaj zúfalstvo. Stačí si zapnúť televíziu. […]
Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč
Facebook, 6. február
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voLt egySZeR egy iSKoLa... de LeSZ iS még?
hodosban is terítékre került az iskolanyitás kérdése
Szeretném elkerülni az ádáz vitát és a
véleménynyilvánításokat a közösségi
hálón, ezért felhívnám a figyelmet egy
problémára, amit a kormány az önkormányzatok nyakába akar varrni. Ez a
probléma pedig nem is kicsit nehezíti
meg a szülők helyzetét is. A gondot a
kormány rossz kommunikációja
okozza az iskolák megnyitásával kapcsolatban. De ne menjünk meszire,
maradjunk a község határain belül.
Elmagyarázhatná a mélyen tisztelt
kormányunk, hogy miként hozzon
fontos döntéseket a község önkormányzata, ha hétfőn az egészségügyi
miniszter kijelenti, hogy csak sms-ek
elküldése után mehetünk ki a lakásból?
A következő napon az iskolaügyi miniszter bejelenti, hogy megnyitja az iskolákat, utána a munka- és szociálisügyi miniszter kijelenti, hogy aki otthonról is végezheti a munkáját, azt a
munkaadója köteles hazaküldeni, és
mindennek a csúcsa, hogy a miniszterelnök Facebook-státuszában kiírja, ő
nem vesz részt a kormányülésen, de reméli, jó döntést hoznak…
Mindezek után – mert nem értjük,
hogy mi a helyzet – Hodosból felhívjuk
az iskolaügyi minisztériumot, hogy
akkor most mi legyen, mert közben
próbálunk kommunikálni a magyar és

a szlovák iskolánkban tanuló diákok
szüleivel, akik már előre örülnek az iskolanyitásnak. S hogy mi a minisztérium válasza? Annyi, hogy a miniszter
közölte, nyithatnak az iskolák, de azért
várjuk meg a közegészségügyi hivatal
utasítását.
Pénteken (hétfőn nyitnának az iskolák) megérkezik a Dunaszerdahelyi Regionális Közegézségügyi Hivatal
nyilatkozata, amely nem tanácsolja az
intézmények hétfői kinyitását. Eddig
azt hittem, hogy egy állami intézmény
nem „tanácsol”, de „döntést hoz”. Érdekes, hogy ugyanez az intézmény két
héttel korábban – amikor kijárási tilalom van, illetve hat személynél több
nem csoportosulhat – asszisztál a járás
67 polgármesterének összehívásában
egy 30 négyzetméteres területre. Arra az
ezt megelőző kérdésre, hogy lehetne-e a
találkozót online megszervezni, a válasz
az, hogy NEM. Ugyanez az intézmény
szemrebbenés nélkül kirója a büntetést
a kávézó tulajdonosának, ha netán ketten bent kávéznak. Pedig a kisvállalkozónak elég a maga baja, hiszen nem
tegnap zárták be a helyiségeit, se nem a
múlt héten… Most ez az intézmény
„nem TANÁCSOL”… és ezzel keletkezik a káosz az önkormányzatoknál, a
szülőknél, a pedagógusoknál.

Visszatérve községünkhöz, mi hétfőn
reggel mind a magyar, mind pedig a
szlovák iskolánkat kinyitjuk. Hetente
kétszer fertőtlenítünk, a szülők az iskola
területére nem léphetnek be, illetve
mindkét szülőnél kötelező a negatív
teszt. Az összes iskolai alkalmazott köteles rendszeresen részt venni a teszteléseken, a gyerekek és az alkalmazottak
szájmaszkviselése kötelező, rendszeresen
szellőztetni kell a termeket, stb. Mindent bevetünk, hogy a szülők, a tantestület, a kicsik biztonságban legyenek,
hogy segítőkezet nyújtsunk. Az a aszülő,
aki tart a fertőzéstől, illetve nem szeretné
a gyermekét ilyen veszélynek kitenni,
nem kell, hogy iskolába vigye a gyermekét, nem kötelező. Ez csak egy lehetőség, mert a szülők helyzete sem
egyszerű, azt szeretnénk megkönnyíteni.
Próbáljunk meg legalább a lehetőségeinkhez mérten segíteni egymáson, hiszen a kisvállalkozók a padlón vannak,
az önkormányzatoknál káosz uralkodik,
az előírások óráról órára változnak és
már lassan három magasiskolai végzettség szükséges az értelmezésükhöz. Próbáljunk meg túllendülni a problémákon
lentről, közösen.
Balódi László
Hodos község polgármestere
Február 7.

Borzasztó a fejetlenség az újabb tesztelés kapcsán,
és emiatt Nagymegyer kezdeményezésével 13 település már üzent a kormánynak
Az egyes települések ugyan csütörtök óta különböző fórumokon tájékoztatják lakosaikat arról, hogy a hétvégén mikorra tervezik a tesztelést, azt több helyen is hozzáteszik,
hogy garantálni nem tudják, hogy mindenkit le tudnak tesztelni, sőt, hogy egyáltalán tudnak-e tesztelni, mivel a tesztek
még nem állnak rendelkezésre. A járási hivatal ígéri, hogy
érkeznek estig, ugyanakkor Nagymegyer kezdeményezésével
13 dunaszerdahelyi járásbeli település fogalmazott meg nyílt
levelet a kormánynak.

ban kézbesíteni? Nem érzik úgy, hogy a több hónapja
tartó járvány, a heti rendszerességgel ismétlődő tesztelések felőrlik az önkormányzatok tartalékait, erőforrásait,
az egyre fogyatkozó önkéntesek utolsó energiáját is?”–
áll a nyílt levél elején, amelyhez Nagymegyer mellett Balony, Pádány, Ekecs, Szap, Kulcsod, Csilizradvány, Csiliznyárad, Csilizpatas, Nyárasd, Bögellő, Alistál és Medve
községek csatlakoznak, továbbá öt alapiskola a fent említett
településekről.

„miért kell az emberi életeket, időt, energiát és pénzt
érintő döntéseket és utasításokat csak az utolsó pillanat-

Forrás: parameter.sk
2021. február 5.
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Kultúra

díJaK a magyaR KuLtÚRa NaPJáN
a magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint
Kölcsey ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a „magyar nép zivataros
századaiból” című költeményt a
himnuszt.
2009 óta a Szlovákiai Magyar Társadalmi
és Közművelődési Szövetség, a Csemadok szervezésében kulturális ünnepség
keretén belül Életmű-díjat, Közművelődési-díjat, Gyurcsó István-díjat és Fábry
Zoltán-díjat adnak át az arra érdemes tagoknak – ebben az évben a világjárvány
miatt virtuálisan. A Csemadok Országos
Elnökségének döntése alapján 13 személy vehette át a kitüntetést, köztük falunk Csemadok-elnöke, Győri Béla
a Csemadok Közművelődési Díját kapta.
50 év hosszú idő egy ember életében,
hát még egy szervezet életében. Aki átélte, csak az tudhatja igazán, mennyire
szép, üdítő, de ugyanakkor áldozatokat
igénylő is lehet a Csemadok szervezetében munkálkodni. Győri Béla Nemeshodos Csemadok-alapszervezetének
elnöke, önkormányzati képviselő, községünk nemzetközi kapcsolatokért felelős képviselője. Tizenéves korától a falu
kulturális életében szinte mindenütt
jelen van. A Csemadokban kifejtett
munkája talán 5 évtizedre is visszavezethető, és két fogalommal is összefoglalható: a magyar közösség szolgálata és
a magyar kultúra éltetése.
Oszlopos tagja volt az Aranykalász
néptánccsoportnak, ez időben az ének-

kórusban is szerepelt, későbbiekben
csatlakozott a helyi citeracsoporthoz,
ahol Patócs Lajos citeraoktató haláláig
hűen kitartott a citerajáték mellett.
1999-ben megválasztották a Csemadok
alapszervezete elnökének és a mai napig
betölti ezt a tisztségét. A 2000-es évek
elején falunkban megalakult a színjátszó
csoport, ahol több színdarabban is szerepelt. Ezekben az években jött létre a
Gyöngyharmat nevű énekcsoport,
amely 2014-ben Megmaradásunkért
Kultúrcsoportként alakult újjá, aminek
szintén tagja. 2017-ben a Hodosi citerazenekar újjáalakulásakor belépett
a csoportba, és büszkén viszi tovább
Lajos bácsi örökségét.
Az alapszervezet keretén belül tevékenykedik A Megmaradásunkért PT,
a Hodosi Citeracsoport, a Hodus Túraklub és a Nótaest rendezvényein. Hagyományteremtő szándékkal elindult
a Dőrejárás, mely tavaly immáron hete-

dik alkalommal volt megrendezve a falunkban, ahol szintén szerepet vállalt.
Továbbá március 15-én a Szabadságharcra emlékezve, a májusfa állításánál,
a 2. világháborúban elesettek emlékművének koszorúzásánál, a Szent István
napi ünnepségen, az aradi vértanukról
szóló megemlékezésen is mindig komoly
részt vállal a szervezében. Tevékenyen
részt vesz az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, mint például
a Családi napon, illetve községünk nagy
rendezvényén a Nemeshodosi Nagy Lakomán, aminek reklámarca is egyben.
Köszönet és hála mindazért, hogy Nemeshodos hű közösségének kulturális és
összetartó erejét megőrizte, megadva
ezzel egy új generáció részére, hogy ne
felejtsék el, kik vagyunk és hova tartunk,
hogy magyarságunk, a magyar kultúra
megmaradjon.
Rácz Szabina

öN SZLováKia LaKoSa,

egyÚttaL vaLameLy KiSebbSégheZ taRtoZiK?
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éPüL a cSatoRNaháLóZat
a végéhez közelednek a csatornahálózat
kiépítésének munkálatai. a hónapok
óta tartó munkának hamarosan meglesz
a gyümölcse, számos szakaszt befejeztek
már a kivitelező vállalat munkásai.
A községben kiépített hálózatnak jelenleg
az ipari kamerás feltérképezése zajlik a már
befejezett szakaszokon. Azzal a céllal zajlanak ezek a munkálatok, hogy a föld alatti
építményről megállapítsuk, minden rendben van e. A kamerás ellenőrzésre szükség
van, mivel a szakemberek nem látnak be a
föld alá (csak az okos Facebook-felhasználók látnak be oda szabad szemmel).
A munkálatok célja nem az aranykeresés,
vagy a metróépítés, hanem az esetleges
rejtett hibák megkeresése, mielőtt a
próba-üzemmód megkezdődik, amely 48
órás ivóvíz-átfolyatással fog megtörténni
a következő és egyben az utolsó fázisok
egyikeként.
A már befejezett szakaszokon történő
ásási munkálatok az ipari kamerával észlelt
hiányosságok elhárítása érdekében vannak
kivitelezve (és nem, nem fagyott szét
semmi, hiszen egy száraz vezetékben vajon
mi is fagyna meg? De a szociális hálón élők
megnyilvánulásaiból is látszik, hogy van,
ami gyorsabban terjed a fénynél. Ez pedig
a tudatlanságból fakadó véleménynyilvánítás). Természetesen az átemelő állomások és a megbontott útburkolatok
helyreállítása azonnal folytatódik, mihelyt
az időjárás és a járványhelyzet ezt lehetővé
teszi.

vÝStavba KaNaLiZácie PoKRačuJe
výstavba kanalizácie sa blíži ku
koncu. mesiace trvajúce práce čoskoro prinesú svoje ovocie, pracovníci
stavebnej firmy už ukončili výstavbu
mnohých úsekov.
V obci momentálne prebieha mapovanie už ukončených úsekov priemyselnou kamerou. Účelom týchto prác je
zistenie, či je aj podzemná časť stavby v
poriadku. Keďže stavitelia (na rozdieľ od

niekoľko šikovných užívateľov Facebook-u) nevidia pod zem, je potrebná
kamerová kontrola. Účelom týchto prác
nie je ani hľadanie zlatej žily, ani stavba
metra, ale vychytanie prípadných chýb,
predtým, než sa spustí skúšobná prevádzka, čo znamená 48 hodinový prietok
vody v ďalšej faze, ktorá je zároveň jednou z posledných.
Výkopové práce na už dokončených
úsekoch prebiehajú kvôli tomu, aby sa

odstránili chyby zistené priemyselnou
kamerou (a nie, mráz nič nezničil, veď
čo by už mohol zničiť na suchom vedení? (Ale z prejavov na sociálnej sieti je
jasné, že je niečo, čo sa šíri rýchlejšie než
svetlo. A to je prejav názoru vyplývajúci
z neznalosti). Úprava ciest a prečerpávacích staníc bude samozrejme okamžite
pokračovať, akonáhle to počasie a vývoj
pandémie dovolí.
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aZ üLéS PRogRamJa

PRogRam ZaSadNutia

az önkormányzat 2020. 02. 17-én megtartott
27. ülésének programja

Program 26. zasadnutia ocZ, konaného dňa
18. 01. 2020

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Odsúhlasenie faktúr
Udelenie mandátu starostovi obce na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vydrany
na roky 2021-2025
7. 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
8. Správa starostu obce
9. Iné aktuálne otázky – diskusia
10. Záver

7.
8.
9.
10.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Számlák jóváhagyása
Polgármester megbízása a Hodos község Gazdasági és
Szociális Fejlesztési Programja frissítéséhez 2021–2025-ös
időszakra
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

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

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

• aNyaKöNyvi híReK • SPRávy Z matRiKy •
Január 2021. január
ÚJSZüLötteK • NaRodiLi Sa:
• holocsi Jázmin
• emily Šimeková
• Juhos csenge

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

háZaSSágot KötötteK • uZavReLi maNžeLStvo:
• Ladislav almási (Dunajská Streda – Dunaszerdahely) & mária almásiová (Vydrany – Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

eLhuNytaK • RoZLÚčiLi Sme Sa:
• Ladislav Nagy László (66)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Február

Interjú

h o d o S i m a R a d ta m 91.
balogh (edmár) beáta 1987 áprilisában, két héttel az esküvője után
költözött el szülőfalujából, hodosból Kisudvarnokba. egy lánya van,
aki a főiskola elvégzése után elköltözött otthonról, így ketten maradtak
a családi házban a férjével.
milyen gyakran jár haza, hodosba?
Míg édesanyám élt, gyakran jártam.
Beteg volt, akkor én is ápoltam őt.
Mióta elment, talán kevesebbet járok,
de megyek. A temetőbe látogatok ki,
de a faluban él a bátyám és a húgom is.
a rendezvényekre is járnak?
A falunap például nagyon tetszik, arra
rendszeresen járunk. Az énekkar is nagyon jó, őket is hallottam már többször. És a nótestre is járunk.
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költözni. Éppen figyeltem, hogy nagyon sok az új telek, ami rengeteg lehetőséget jelent.
Nem gondolkoztak azon, hogy hodosban maradnak az esküvő után?
Nem, mert a férjemnek Kiudvarnokban volt a munkahelye, a szülői háza,
amit az évek alatt átalakítottunk és felújítottunk, szóval ez adott volt. Igazából itt már megvolt mindenünk.
esetleg az megfordult a fejében,
hogy visszaköltözik a szülőfalujába?
Már nem. Innen már nem költöznék
el, megszoktam itt, már itt az életem.

Balogh (Edmár) Beáta

mit szól a faluban történt változásokhoz, amióta elköltözött?
Mindenhol vannak változások, ezek
kellenek is. Szépen épül ki a falu, tetszik ez, mert van lehetősége annak, aki
otthon akar építkezni, vagy lakásba

Könyvespolc
denise Ryan
eLáRuLva
Carmel Devine tökéletes élete darabokra
hullik, amikor a férje
Sean – éppen azon az
estén, amikor Carmel
születésnapát ünnepelnék – nyomtalanul eltűnik. Nem marad
utána semmi nyom, se
szemtanú, az útlevelét
sem viszi magával, és a
hitelkártyáját
sem
használja. Carmelben
feltámad a gyanú, hogy
a férje valamit eltitkolt
előle, és ez a titok akár
mindkettejük vesztét
okozhatja.
A rendőrség egészen addig nem tesz semmit Sean felkutatása érdekében, amíg brutálisan meg nem gyilkolnak egy helyi
prostituáltat, akinek megölésével Seant vádolják.
Carmel elhatározza, hogy kideríti mi áll Sean eltűnésének hátterében. De úgy látszik, van valaki, aki mindenre képes, hogy
megakadályozza ebben...

az utolsó kérdés mindig ugyanaz:
mennyire maradt hodosi?
Teljesen hodosi maradtam. Ha valaki
kérdezi, hogy honnan vagyok, mindig
azt mondom, hogy hodosi vagyok, de
Kisudvarnokban élek.

Nora Roberts
KéK dáLia
A Kert trilógia első
darabja a mű, amely
három karakteres
asszony, illetve egy
emlékekkel és nem
épp jóindulatú szellemekkel teli ház
történetét meséli el.
A regény egyik főhőse, Stella Rothchild nemrégiben
veszítette el férjét, és
felejteni, új életet
kezdeni két kisfiával
visszaköltözik Tennessee-beli szülővárosába. Új otthona
az igencsak rosszhírű
Harper-ház lesz, a hasonlóképp hírhedt idős hölggyel, Roz
Harperrel megfejelve. A várakozások ellenére azonban Roz
szeretettel fogadja Stellát, sőt, még állást is szerez neki: a helyi
kertészetet vezetheti. A dolgok tehát – úgy tűnik – lassan
helyrejönnek, olyannyira, hogy még a Nagy Ő is megjelenik
a színen a marcona kertészmérnök, Logan Kitridge személyében. Ahogy az már lenni szokott, a felhőtlen boldogság
számos irigyet és ellenséget von maga után evilágról és a túlvilágról egyaránt…
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Nyugdíjas

Nem cSaK a hÚSZéveSeKé a viLág
az időskort gyakran illetik olyan kifejezésekkel, mint az „élet alkonya”,
„hajlott kor”, „őszidő”, „aranykor”.
ez az emberi lét utolsó szakasza, elkerülhetetlen fázis, amelyet megtapasztal mindenki, akinek élete folyamát
nem szakította meg iúkorban valamilyen tragikus esemény. ez az időszak mindenki életében másként
zajlik, ugyanis az időskornak annyi
árnyalata van, ahány emberi lét.
A mi korunkban fontos hangsúlyozni,
hogy a szakmai aktivitás végével is megmaradjon a szépkorú egyén célokra irányuló, személyre szabható, emberi
közösségekre, értékekre való nyitott kíváncsi hozzáállása. Ezen a téren nagy
szerepük van a támogató kortárs-sorstárs
csoportoknak. Itt az ember hasonló sorsot, akár veszteséget átélt személlyel találkozhat, megvitathatják pozitív, akár
negatív életélményeiket. Ilyen csoportok
támogató ereje abban rejlik, hogy egy
közösségben sokkal inkább felerősödnek
azok a tulajdonságok, amelyeket önmagunkban és másokban szeretünk. Lehetővé téve azt, hogy pozitív élmények
megélése által önmagunkra és másokra
is reményteljesen tudjunk tekinteni.
A nyugdíjas korban élőknek az életmódváltással kapcsolatos testi és lelki egészségük fenntartásában nyújt támogatást
a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetsége.
Közösségünkben érzelmi és szellemi feltöltődést találnak tagjaink.
Tavalyi aktivitásaink is mutatják, hogy
ezek nem csak üres szavak. Akik részt
vettek a rendezvényeinken ezekben
a járvány sújtotta hónapokban, azok is
örömmel nosztalgiázva gondolnak a közösen átélt élményekre. Örömteli szívvel
gondolunk vissza például a budapesti

A 2020-as évzáró gyűlés résztvevői

Retro táncdalfesztivál megtekintésére,
továbbá egy zenés esten való részvételre
Dunaszerdahelyen, amit a Magyrock
Dalszínház Meseautó című zenés játéka
tolmácsolásában élhettünk át, nem is
beszélve a Dunajszky Géza Szökés
a haláltáborból című könyvének bemutatóestjén való részvételről, ami egy
tartalmas dokumentumfilm-bemutatójával volt színezve.
Alapszervezetünk tagjai élményszerűen
élték meg, hogy segíthettek a helyi óvoda
tatarozás utáni takarításában, vagy a járvány felbukkanása kapcsán szükségessé
vált maszkok varrásában, nemcsak falunk lakói, de különböző intézmények
számára is. Falunk 775. évfordulója tiszteletére rendezett történelmi szoba összeállításánál is segédkeztünk. Nem maradt
ki a testi feltöltődés sem, amit a Lúcsky
fürdőn való részvétel biztosított számukra. A csoportszellem erősítése szempontjából nagyon fontos volt, hogy a
járványügyi előírások betartása mellett
megtudtuk tartani tisztújító közgyűlésünket, valamint jubilánsaink és a falunk
legidősebb polgárának köszöntését.
Tudjuk, tapasztaljuk, hogy az életben
mindenhez pénz kell. A felsorolt aktivi-

Keszi Ildikó archív felvétele

tások is pénzbe kerültek, amit a helyi
önkormányzat hathatós támogatásával
és alapszervezetünk tagsági illetékeiből
finanszíroztuk. ezúton szeretnék kéréssel fordulni minden aktív korban
lévő, vagy vállalkozást működtető személyhez, aki ha úgy érzi, hogy hozzá
szeretne járulni nyugdíjasaink életének színesebbé tételéhez, ajánlja fel
adója 2 vagy 3%-át számunkra. Sajnos
alapszervezetünk statisztikai azonosító
számát (IČO) még nem kaptuk meg
a belügyminisztériumból, így ezen
a téren a dunaszerdahelyi alapszervezet
ajánlotta fel a segítségét, vagyis rajtuk
keresztül tudnánk az önök felajánlásaihoz hozzájutni. Ha sikerült felkeltenünk
érdeklődésüket, az alábbi telefonszámokon tudunk egyeztetni és eljuttatjuk
önökhöz a szükséges dokumentumokat.
Kedves nyugdíjasok, ha kedvet éreztek
hozzá, hogy ennek az aktív társaságnak
tagjai legyetek, a tagfelvételt szintén az
alábbi telefonszámokon intézhetitek:
Gáspár Tibor 0902 379 303, Horváth
Magda 0911 248 057, Kálmán Katalin
0914 259 799.
(gá–bor)

gyŰJtJüK KöZSégüNK emLéKeit!
amennyiben önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az ujsag.hodos@gmail.com e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
Segítsen, hogy minél több adatot megtudjunk a falu történelmével kapcsolatban.

Gyűjtsük össze közösen Hodos emlékeit!

Sport

Február

11

hodoSbaN iS hódit
aZ egéSZSégeS éLetmód
a világháló oldalain szörfölve látjuk már régebben hódít az egészséges életmód és annak propagálása. egyre többen
sportolnak és tudatosan táplálkoznak. vannak, akik az étrendi változásokra esküsznek, másoknak a meditáció vagy a
jóga segít, megint mások a fitnesztermekben keresik a felüdülést a testmozgás (zumba, pilatesz, ayfly, Sm-system, stb.)
keretein belül. ez utóbbi azonban egy jó ideje már nem lehetséges, hiszen az edzőtermek a vírushelyzet miatt szintén
zárva tartanak, így nagyon sokan az otthonukban kénytelenek tornázni, néhányan intenzív sportolásba is kezdtek.
Környezetünkben is egyre többen választják az egészséges életmódot, számos falubelinken látványos változás is tapasztalható. vannak, akik újévi fogadalomként kezdenek tornázni, másokat fogadás visz rá, vagy éppen változtatni akarnak.
mindenkit más hajt, de aki kitartó és elszánt, biztosan érzékeli a pozitív változást. megszólítottunk néhány hodosit,
hogy meséljék el ők a történetüket.
ifJ.

győRi béLa
Az egész 2020 májusában kezdődött, amikor közel 110 kilót nyomtam, és azt mondtam magamban, hogy ez így nem mehet tovább. Így rendeltem pár súlyzót, majd egy
futópadot. Sikerült is leadnom 6 kg-t, de a nyár melege, a szabályok enyhítése, sütögetések, iszogatások nem nagyon segítettek előbbre. Így egy baráti összejövetelen,
nagy elánnal dicsekedtem a fogyásommal, amikor az egyik barátom azt mondta, nem
hiszi, hogy fél év alatt kockahasam lehet. Úgyhogy fogadtunk és nekiláttam. Persze
egyedül nem sikerült volna, s itt jött képbe Balkó Gábor barátom, aki elvállalta a személyi edző feladatát. A munka 183 napig tartott, rengeteg edzéssel és életmódváltással
járt, de az eredmény szemmel látható. Hosszú volt az út, és nem volt egyszerű, főleg
a végén, mikor az edzőtermek bezártak. Akkor jöhetett a jó kis garázsedzés. Hálás vagyok a páromnak, Kún Tamarának, aki végig mellettem állt és azt és úgy főzte meg
nekem, amit és ahogy kellett. Így sikerült 110 kilóról 76-ra lefogynom.
PoSZtóS attiLa (a képen középen)
Jó néhány évvel ezelőtt egy baráti heccelés miatt kezdtem el fitneszterembe járni és megszerettem. Szeretem azt a közösséget, az izomláz érzését és az érzést, hogy végre teszek
valamit. A maximális súlyom 116 kiló volt, mostanra a versenysúlyom – mert brazil jin
jitsuban versenyzek a bősi Gróf Lóri csapatával – 76 kiló. A hétköznapi súlyom 83-84
kiló között mozog. Most már egy ideje, hogy meguntam a súlyzós edzéseket és elkezdtem
a saját testsúlyommal tornázni. Minél tovább gyakoroltam, azt vettem észre, hogy egyre
jobb a koordinációs képességem és ezeket kezdtem fejleszteni. Úgy érzem, hogy ezek az
edzések sokkal többet adnak a hétköznapi életben, mint a súlyzós torna. Azt tapasztalom,
hogy ha valaki fogyni szeretne, azt elérheti diétával is, de akkor a kilók végül visszatérnek
rá. Életmódváltásra van szükség, amihez elkerülhetetlen a mozgás, a torna. Ha életmódot
váltunk, tartsuk is azt a végsőkig. Egy idő után nem lesz teher, normális lesz. Nem volt
ember, aki jobban utálta volna a zöldséget nálam, aztán megszerettem, mert a szervezetem
is ráállt. Most így érzem jól magam.
baLódi LáSZLó
Egy évvel ezelőtt javítani szerettem volna a közérzetemen és úgy gondoltam, mivel egyre
csak jönnek rám az évek és a kilók, hogy most vagy soha. Ezért 2020 februárjában tudatosan dolgozni kezdtem azon, hogy változtassak az életmódomon. Amikor elkezdtem,
102 kilót nyomtam, ezt sikerült 80-ra levinnem. Igazából nem izomzatnövelés volt a
cél, inkább a zsírégetés. Saját súlyommal dolgozom, azaz futok napi 5-8 kilométert, boxolok, illetve napi 600-1000 hasizomerősítő gyakorlatot végzek. Ha az 5 kilométeres
távot futom le, akkor súlymellényt veszek fel, 8 kilométernél anélkül futok. Mindegy,
hogy hétvége van, vagy hétköznap, minden nap edzek. Hiszen nem lefogyni nehéz, bár
az sem egyszerű, inkább megtartani a súlyt. Sokan azt mondják, hogy a férfi 100 kiló
felett férfi, de higgyék el, sokkal jobb a közérzetem.
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Búcsúzó

méSZáRoS LoJZi emLéKéRe
mély fájdalommal és döbbenettel fogadtuk a hírt, hogy a drága édesapa
és nagyapa, példás férj, rokon és
barát, mészáros alojz barátunk eltávozott közülünk. távozása fájó veszteség a sportbarátoknak, a hozzátartozók számára pedig szívet tépő
fájdalom. Nem enyhíti még a tudat
sem, hogy tudjuk, ha megszületünk,
akkor egyszer majd elérkezik a
búcsú pillanata is.
Lojziban igazi sportbarátot veszítettünk
el, aki élt-halt a labdarúgásért, Hodos
község sportgyülekezetéért. Ott szorgoskodott az egyesület bölcsőjénél,
mint sportoló, majd sportvezető és
szenvedélyes szurkoló is. Az ő keze
munkája ott van a sportpálya minden
aprólékos részében: az öltöző építésében, a lelátó létrehozásában, az egész
sporttelep megvalósításában.

Ám nemcsak ízig-vérig sportembertől,
de számunkra igazi baráttól búcsúzunk

el a mai napon. Nagyon nehéz vigaszt
találni, hogy elviseljük a ránk nehezedő
fájdalmat. Köszönjük, hogy
voltál nekünk, hogy nemcsak önmagadnak éltél, de
minden törekvéseddel azon
voltál, hogy hasznára, javára, előmenetelére legyél a
közösségnek. Hiányozni
fogsz Lojzi barátunk. Köszönjük, hogy velünk
voltál, hogy szerettél bennünket.
Mély tiszteletüket kifejezve,
a hodosi sportegyesület és a
futballrajongók.
Orbán Péter búcsúztatóját
Póda Péter olvasta fel
2021. február 17-én.

Álló sor: Orbán Péter, Antal István, Hodossy Dezső, Mészáros Alojz, Kiss Zoltán. Guggolnak: Varga Tibor,
Badala Pál, Fekete Péter, Kiss Dezső és Varga Gyula.
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