Ün n e p l é s
Szinte mindig ünnepelünk valamit,
legyen az akár születésnap, vagy
éppen névnap, évforduló, hónapforduló, jubileum, győzelem, kisebb-nagyobb sikerek. Idén mi is
ünnepelünk az újsággal, ugyanis a
Hodos, a mi falunk havilap most
kezdi 10. évfolyamát. Az pedig már
nagy szó, hiszen manapság sokszor
hallani arról, hogy napi-, heti- és
havilapok szűnnek meg, tűnnek el
a süllyesztőben. Mi azonban még
mindig itt vagyunk, s reméljük, ez
sokáig így is marad.
Azt is csak remélni tudjuk, hogy
hónapról-hónapra tudunk valami
érdekeset, esetleg újat hozni az olvasóknak. Jó volna tudni a véleményüket a cikkekkel kapcsolatban,
milyen témák érdeklik az olvasóinkat, miről olvasnának többet. Mi
az, amiből sok van az újságunkban,
mi az, amiből kevés, de több kéne?
Milyen rovat hiányzik? Azt szeretnénk, ha a lap az olvasóról szólna,
ha megmondanák, miről olvasnának szívesen, hogy bekapcsoljuk
Önöket is ilyen módon a mi munkánkba.
Tíz év, ebből öt az enyém, ennyi
ideje készítem hónapról hónapra a
legjobb tudásom szerint a lapot.
Önöknek, hogy mindenről értesüljenek, Önökért, hogy mindenről
tudjanak. Azzal azonban tisztában
vagyunk, mindenkinek jót nem csinálhatunk, így biztosan vannak,
akik találnak kivetnivalót ebben a
munkában is. Kíváncsian várjuk a
véleményüket, hiszen továbbra is az
Önök szolgálatában dolgozunk és
szállítjuk a híreket minden hónap
végén.
Angyal Sándor

Évet értékeltek a tűzoltók

A megvalósításra váró álom

Január első péntekjén tartotta meg évzáró gyűlését a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület. A rendezvényen részt vettek a helyi szervezet tagjai, támogatói
és barátai.
Az évzáró gyűlés elején a község polgármestere, Balódi László mondott köszönetet a szervezetnek a működésükért, illetve
a versenyeken elért eredményeikért.
A szervezet tagjai közül külön köszönetét
fejezte ki Szabó Katalinnak, aki nagy szerepet vállalt a testület újjáélesztésében és
működésében. Munkáját oklevéllel jutalmazta. Hozzátette, hogy nagy munka van
már mögöttük, aminek tavasszal beérik a
gyümölcse is, hiszen remélhetőleg teljesül
a nagy álmuk és átadják majd a tűzoltószertárat, mely méltó helye lesz nemcsak
a szervezetnek, de a tavaly a belügyminisztériumtól kapott autónak is.

Az önkéntes tűzoltók járási szervezetét
Bugár Ildikó képviselte, aki hangsúlyozta,
a nemeshodosi szervezet a legjobb időszakban kezdte meg újra a működését.
„Az elmúlt időszakban a kormány bőkezűen támogatta az önkéntes tűzoltó szervezeteket, ezért is kaphatták meg sok
községben az új tűzoltó autókat a testületek” – mondta el Bugár Ildikó. Utána a
helyi szervezet parancsnoka, Szabó Lajos
ismertette az elmúlt év eseményeit, versenyeit, sikereit.
A rendezvény végén a szervezeten belül
betöltött tisztségek megszavazására került
sor, melyben nem történt változás.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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osztályozták a választók a pártokat,
1-est senki sem kapott
PoZSoNY – Egész éves teljesítményük alapján osztályozták a politikai pártokat a választók. A legjobb jegyet a Smer kapta, de ez is
csak egy gyenge 2/3 volt.
A Polis Slovakia felmérésében résztvevők az iskolákban használatos 1-5-ös skálán értékelhették a pártok idei teljesítményét. A Smer eredménye 2,68 lett, majd következett a Híd (2,87),
az SNS (3,09), a Sieť (3,14), a KDH (3,42) és
az SaS (3,67). A legrosszabb osztályzatot az
OĽaNO-NOVA kapta, Igor Matovič formációját 3,86-ra értékelték a válaszadók.
A Polis a felmérést december 11. és 18. között
végezte el 1422 válaszadó megkérdezésével.
Forrás: www.ujszo.com
2015. december 26.

Archív felvétel

FElMÉrÉS: Továbbra is fölényben a Smer,
feljött a második helyre az SNS!
Az előző felmérések eredményei alapján sokáig a második helyen stagnáló
Sieť ezúttal visszacsúszott az ötödik
helyre.
A Median Sk által készített felmérés
eredménye azt tükrözi, melyik politikai
pártra, koalícióra vagy mozgalomra szavazott volna az emberek zöme, ha a
parlamenti választásokat január végén
tartották volna.
A felmérés eredményéből kiderül, az
élen továbbra is határozottan a jelenleg
is kormányzó Smer áll, a megkérdezettek 36 százaléka ugyanis Robert Fico
pártjára voksolna.
Második helyre ezúttal az SNS került, az Andrej Danko vezette pártot
ugyanis a válaszadók 10,7 százaléka választotta.
Harmadik helyre a Bugár Béla vezette Híd került 9,9 százalékkal. A sort
az OĽaNO-NOVA koalíció folytatja
8,6 százalékkal, míg a Sieť ezúttal csak
az ötödik helyre került 8,1 százalékkal.

A parlamentbe utolsókként az SaS (6,3
százalék), valamint a KDH (6 százalék)
kerülne. A parlamenti küszöböt ezúttal
nem sikerült elérnie Boris Kollár Sme
rodina pártjának, az MKP-nak, valamint Marián Kotleba Ľudová strana
Naše Slovensko pártjának sem.
Az SDKÚ-DS-nek csupán a válaszadók 0,9 százaléka szavazna bizalmat.
A felmérésbe összesen 1057 szavazásra jogosult szlovák állampolgár kapcsolódott be, amelyet január 22. és 28.

között készítettek az ország különböző
területein.
A felmérésből az is kitűnik, a választásra jogosult emberek 48,9 százaléka
szándékozik részt venni a márciusi parlamenti választásokon, míg 27 százalékuk biztosan nem megy el szavazni.
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Forrás:
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Hodos, a mi falunk
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Hasiči hodnotili uplynulý rok
V prvý januárový piatok sa konala záverečná schôdza miestneho Dobrovoľníckeho hasičského zboru. Na
podujatí sa zúčastnili členovia miestnej organizácie, ich podporovatelia
a priatelia.
Na začiatku slávnostnej schôdze vyjadril
starosta obce Ladislav Balódi organizácii
svoje poďakovanie za jej fungovanie, respektíve za výsledky, ktoré dosiahla na súťažiach. Spomedzi členov spolku vyslovil
osobitné poďakovanie Katalin Szabó,
ktorá zohrala veľkú úlohu pri opätovnom oživení zboru hasičov a jeho fungovaniu. Jej prácu ocenil diplomom.
Dodal, že za nimi je už veľký kus práce,
ktorej ovocie može dozrieť na jar, kedy
by sa mohol splniť spoločný sen –
odovzdane požiarnej zbrojnice, ktorý by
mal byť primeraným miestom nielen pre
organizáciu, ale aj pre automobil, ktorý
sme vlani dostali od ministerstva vnútra.
Okresnú organizáciu dobrovoľných
hasičov zastupovala Ildikó Bugár, ktorá

zdôraznila, že vydranská organizácia začala znova fungovať v tom najvhodnejšom čase. „V ostatnej dobe vláda štedro
podporuje dobrovoľné hasičské zbory,
preto aj v mnohých obciach mohli organizácie dostať nové hasičské automobily,“ povedala Ildikó Bugár. Následne
veliteľ miestnej organizácie Lajos Szabó
prítomných oboznámil s vlaňajšími udalosťami, súťažami a úspechmi.
Na záver podujatia prišiel rad na voľby
funkcionárov v rámci organizácie – ku
žiadnej zmene neprišlo.

Műanyag flakonok
elszállítása
a 2016-os évben
Harmonogram
odvozu plastu
z územia obce
v roku 2016
2016.01.04.
2016.07.04.
2016.02.01.
2016.08.01.
2016.03.07. (13:00)
2016.09.05.
2016.04.04.
2016.10.03.
2016.05.02.
2016.11.07. (13:00)
2016.06.06.
2016.12.05.

A számok beszélnek
2005

2007

2009

2011

2013

2014

2015

2016

A lakosság száma január 1-én / Počet obyvateľov k 1. 1.

1422

1440

1453

1499

1536

1586

1637

1704

A 60 év felettiek száma / Počet obyv. nad 60 r.

137

168

203

250

308

299

317

335

A 18 év alattiak száma / Počet obyv. do 18 r.

202

247

245

271

266

287

255

299

Lakások száma / Počet bytov

12

34

70

82

82

108

128

159

Óvodások száma / Počet detí v MŠ

29

35

36

38

40

42

41

37

Iskolások száma / Počet žiakov v ZŠ + ZŠsVJM

27

32

23

29

33

39

39

39

Az előző évben született gyerekek száma
Počet narodených detí v predch. kal. roku

13

8

13

10

6

16

11

24
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Önzetlen segítség

Kázmér László munka közben

Nezištná pomoc
To, že existujú ľudia, ktorí radi pomôžu
v prípade problémov, vieme už dávno. Žiaľ,
je ich čoraz menej, no ak sa poobzeráme po
našej obci, určite nájdeme aj takých. My
sme sa poobzerali a takých sme aj našli.

Azt már tudjuk, hogy vannak néhányan, akik szívesen segítenek,
ha baj van. Sajnos egyre kevesebb
az ilyen ember, de ha a faluban
körülnézünk, biztosan találunk
néhányat. Mi körülnéztünk és
rájuk is leltünk.
Varga Zoltán vízvezeték-szerelő,
vízmelegítőket is javít. Amikor az
iskolában elromlott a bojler, őt hívták, hogy az újat beszerelje. „A régi
bojlert segítettek leszerelni és kivinni a község alkalmazottai, mert
azt egyedül nem tudtam volna, de
aztán a beüzemelést már magam végeztem” – meséli Zoltán. S mindezt
ingyen csinálta. Azt mondja, ennyivel ő is támogatja a községet. De
szerelt már ingyen az óvodában is.
Igaz, iskolás és óvodás korú gyermekei már nincsenek, ám úgy gondolja, ennyit mindenki megtehet a
saját szülőfalujáért. Ennek a gondolatnak a szellemében segített az önkéntes tűzoltóknak és beszerelte
nekik a hamarosan átadásra kerülő
szertárban a radiátorokat. „Itt lakunk, itt élünk, ennyi segítséget
megérdemel a falu” – szögezi le a
szakember.
Kázmér László egy mára már kihalóban lévő szakma egyik utolsó
hírnöke, üzemanyag-adagolók szerelésével foglalkozik. Magyarul: naftapumpákat javít. „Tavaly kerestek
meg a községtől, hogy valami gond
van az öreg traktorral, megnéztem,
majd megjavítottam. Aztán a por-
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Varga Zoltán

lasztókat is megszereltem” –
mondja László, aki mindezért a
munkáért, Zoltánhoz hasonlóan
semmilyen fizetséget nem fogadott
el. A traktor azóta szerencsére működik, de ha bármi baj lenne az
adagolóval, tudják, hova kell és
lehet fordulni. „Itt születtem, ugyan
most már nem itt lakom, de a faluban dolgozom és az ember szinte
kötelességének érzi, hogy segítsen”
– hangsúlyozza.
Lehetséges, hogy most valaki azt
mondja, nem nagy dolgok ezek,
mert egy-egy ilyen munkálat nem
kerül sokba, ha ki kell fizetni. Lehetséges, hogy igaza is van az illetőnek, bár nem állítanám teljes
bizonyossággal, ám annyi biztos,
hogy sok kicsi sokra megy, és ha valaki felajánlja a munkáját, akár
apróság is legyen az, már nagy segítség a községnek. Ahogy ennek a két
úriembernek a munkája is hatalmas
támogatás volt. Köszönjük nekik.

Opravár vodovodných potrubí Zoltán Varga
opravuje aj ohrievače vody. Keď sa v škole pokazil bojler zavolali jeho, aby namontoval
nový. „Starý bojler mi pomohli odmontovať
a vyniesť zamestnanci obce, lebo sám by som
to nedokázal, ale potom montáž nového som
už zvládol sám,“ hovorí Zoltán. A všetko toto
urobil zadarmo. Vraví, že aspoň takto aj on
podporuje obec. No robil opravy bez nároku
na peniaze aj v škôlke. Je pravdou, že deti
v škôlkarskom či školskom veku už nemá, ale
myslí si, že aspoň toľkoto môže pre rodnú
obec vykonať každý. S touto myšlienkou a v jej
duchu pomohol aj dobrovoľným hasičom
a namontoval im v zbrojnici, ktorá bude čoskoro odovzdaná, radiátory. „Tu bývame, tu žijeme, toľkoto pomoci si obec zaslúži,“
zdôrazňuje odborník.
László Kázmér je jedným z posledných zástupcov povolania, ktoré je dnes prakticky na
vymretie – zaoberá sa montážou dávkovačov
pohonných hmôt. Po slovensky povedané:
opravuje naftové pumpy. „Vlani ma vyhľadali
zástupcovia obce s tým, že sa objavil nejaký
problém so starým traktorom – obzrel som si
ho a potom opravil. Následne som dal do poriadku aj karburátory,“ hovorí László, ktorý,
podobne ako Zoltán, za všetku túto prácu neprijal žiadnu finančnú odmenu. Traktor odvtedy našťastie funguje, ale ak by sa objavil
akýkoľvek problém s dávkovačom vedia, na
koho je možné obrátiť sa. „Tu som sa narodil
a hoci tu dnes už nebývam, ale v obci som zamestnaný, a človek vníma to aby pomohol takmer ako povinnosť,“ zdôrazňuje.
Je možné, že teraz niekto povie, že sa nejde
o nejaké svetoborné veci, nejedná sa o veľké
veci, lebo takéto jednotlivé práce nestoja veľa,
aj keď by ich bolo treba preplatiť. Nie je vylúčené, že čiastočne má aj pravdu, hoci by som
to s plnou zodpovednosťou netvrdil, lebo
jedno je isté: veľké veci sa skladajú z maličkostí. A ak niekto ponúkne svoju prácu, pričom sa môže jednať aj o drobnosť, už aj to je
veľkou pomocou pre obec. Tak ako práca týchto dvoch pánov bola obrovskou pomocou.
Ďakujeme im.

I s k o l a
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Bizonyítvány farsangra
Január utolsó tanítási napján a hodosi
iskolákban a gyerekek mind megkapták a bizonyítványokat. Volt aki
örömmel, akadt aki némi keserűséggel vette át a félévi jegyeit, de mindannyiuknak mosolyra húzódott egy
pillanaton belül a szája, hiszen aznap
tartották a hagyományos Farsangi ünnepséget is.
A legrosszabb jegy a hármas volt a félévi
bizonyítványokon, bár az osztályzat szóbeli megfogalmazása: jó. Így, aki azt ka-

pott, annak sem szabad elkeserednie, ám
a következő félévben arra kell törekednie, hogy ezt az osztályzatot kijavítsa.
A gyerekek zöme egyes és kettes bizonyítványokat vitt haza.
A hivatalos bizonyítványosztás végeztével kezdetét vette a farsangi buli, ahol
hercegnők, hercegek, cowboyok és szuperhősök együtt táncoltak. Posztós Mónika fánkot sütött nekik, a tanító nénik
szendvicsekkel kedveskedtek a tanulóknak. A községi hivataltól gyerekenként
3 eurót kaptak, amiből minden diáknak

ajándékot vásároltak. A délelőtt folyamán Szabó Katalin is betoppant az iskolába, aki minden gyereknek édességgel
kedveskedett. De nagyon sokat segítettek a szülők is, akik süteményekkel és
sós ropogtatnivalókkal járultak hozzá a
kicsik szórakozásához.
Egyészen délutánig közös játékokkal
és tánccal vidáman múlatták az időt.
Az ötletes jelmezválasztásért mindenki
oklevelet kapott.
(-al)

Vysvedčenie na Fašiangy
Všetky deti vo vydranskej
škole v posledný januárový
vyučovací deň dostali polročné vysvedčenia. Boli takí,
ktorí si ich prevzali s radosťou, našli sa však i takí, ktorí
s nemou trpkosťou, ale
o chvíľku sa už všetkým roztiahli ústa do úsmevu, lebo
v ten deň sa konali aj tradičné
fašiangové oslavy.

Na polročných vysvedčeniach
bola najhoršou známkou
trojka, hoci v klasifikácii to doslovne znamená: dobrý. Takže
ten, kto ju dostal, nesmie zostať roztrpčený, no musí sa
v druhom polroku sústrediť na
to, aby si takúto známku zlepšil. Drvivá väčšina detí si niesla
domov vysvedčenia s jednotkami a dvojkami.

Po úradnom odovzdaní
vysvedčení sa začala nefalšovaná fašiangová zábava, na
ktorej spolu tancovali princezné, princovia, kovboji aj
superhrdinovia. Mónika Posztós im napiekla fánky, učitelia sa svojim žiakom
zavďačili chlebíčkami. Od
obecného úradu dostali na
každého žiaka 3 eurá, za

ktoré každému dieťaťu kúpili darček. Počas dopoludnia prišla do školy aj Katalin
Szabó, ktorá sa každému
z detí zavďačila sladkosťou.
Ale veľmi pomohli aj rodičia, ktorí prispeli k zábave
najmenších
zákuskami
a chrumkavým pečivom.
Do neskorého popoludnia
sa veselo bavili pri spoločných hrách a tanci. Za nápaditý výber kostýmov dostal
každý účastník diplom.

Ó v o d a
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Az óvodáért báloztak
ismét eltelt egy év és elérkezett
az óvoda hagyományos jótékonysági báljának ideje. Nagy
örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen nagy létszámban, valamivel többen mint
140-en eljöttek és megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Ez a bál fontos esemény számunkra, mivel a bevételnek köszönhetően színházlátogatásokon, tanulmányi kirándulásokon vehetünk részt, illetve különböző gyermekprogramokat
szervezhetünk.
Az idei bál bevételéből a gyerekek szociális helyiségeinek felújításához szeretnénk hozzájárulni. Hálásak vagyunk Balódi
László polgármesternek, Csepi
Györgynek, Hodosy Károlynak,
Stefánkovics Bélának, Márk Bélának és Domonkos Zsoltnak az
anyagi támogatásért. Köszönet
illeti továbbá Tóth Andrást, Iván
Györgyöt a második vacsora
alapanyagának biztosításáért,
valamint Posztós Mónikát és
csapatát az ízletes vacsora elkészítéséért, valamint az egész éves
segítségért. Hálával tartozunk
még Rácz Péternek a színvonalas felszolgálásért, Szegi Ivettnek
a finom pogácsákért, Rácz Zoltánnak a hősugárzó bebiztosításáért, illetve Salát Ildikónak a
friss kenyérért. Köszönjük továbbá a községi hivatalnak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kultúrház nagytermét,
valamint a tomboladíjak felajánlóinak a hozzájárulást.
Köszönöm kolléganőimnek és
a szülői munkaközösség tagjainak a bál előkészítésében, megszervezésében való segítséget.
Köszönet mindenkinek.
Horváth Zsuzsa
óvónő
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Papírgyűjtés az óvodában

Rémai Pápay Kinga fotója

Ahogy minden évben, tavaly is gyűjtötték a papírt az óvodásaink. A papírgyűjtésből befolyt összeget a kicsik képességfejlesztésére és szórakoztatására fordítják
majd. Ám az összegyűjtött papírmennyiségért nem csak pénz járt, de egy Kisvakond-formájú torta is, a gyerekek legnagyobb örömére.
(as)
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Köszönet a Szülői Szövetség vezetőségi
tagjainak, László Melindának, Stefánkovics Bélának, Borbély Györgynek,
Somogyi Erzsébetnek, Nagy Krisztínának, hogy december 18-án ismét
megszervezték a sikeres Karácsonyi vásárt, immár harmadik alkalommal.
Köszönjük Mundi Józsefnek és Rácz
Péternek a gulyáshoz és a pecsenyéhez
a hozzávalókat, és mindazon szülőknek, akik hozzájárultak a vásár megvalósításához, hogy ezzel is szebbé és
gazdagabbá tegyék a gyerekek számára
a karácsonyt. A befolyt összegből
ugyanis karácsonyi ajándékokat vásároltunk az óvoda fája alá.
Köszönet a falu lakosságának, hogy
ellátogatott a vásárra és ezzel is támogatta az óvodánkat.
Horváth Zsuzsa, óvónő

k ar ácso ny váró a l egk isebbek nél

Rémai Pápay Kinga fotója

A helyi óvodában a decemberi hónap az ünnepi készülődés
jegyében telt. Az ünnepi készülődés, változás izgalmával teltek
ezek a napok. Ünneplőbe öltöztek a gyerekek, az óvoda, a ka-

rácsonyfa és a szívek is. A karácsonyváró alkalmával ‒ ami
december 18-án zajlott ‒ a szülőkkel közösen készítették a
kis ovisok az adventi koszorúkat, tésztát gyúrtak, mézeskalácsot sütöttek, díszítettek a kicsik. Az ízek, az illatok megszépítették és elmélyítették az ünnepi várakozás izgalmát.
A közös együttlét és a közös készülődés pedig megszépítette
később az ünnepet.
Az ovisok karácsonyi műsorral kedveskedtek a szülőknek,
a karácsonyfa alatt szebbnél szebb játékok sorakoztak, amelyekre a szülők biztosították az anyagiakat a 3. karácsonyi
vásár bevételéből, s ezt ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. Így az ünnepi készülődés, majd az ünnepek is jó hangulatban teltek.
Horváth Zsuzsa, óvónő

karácsonyi meglepetés a gyerekeknek
A helyi két alapiskola diákjai december
16-án színházlátogatáson vettek részt

Dunaszerdahelyen. A Csipkerózsika
című előadást tekintették meg. A műsor

után a gyerekeket nagy meglepetés várta
a művelődési központ előtt, ahol Mundi
József (Betyártanya) étellel és üdítővel
fogadta őket. Ezúton szeretnénk megköszönni Mundi Józsefnek a finomságokat.
A kitűnő vendéglátás után megtekintették a városi karácsonyi vásárt. A gyerekek a kiadós séta után egy helyi
cukrászdában melegedtek meg. A csokoládés édességek elfogyasztása után boldogan, jóllakottan és elégedetten szállt
fel a kis csapat a buszra. A gyerekek vidáman harsogták, hogy ez a nap felejthetetlen és meseszép volt számukra.
(ne)
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• ANYAkÖNYVi HÍrEk • SPráVY Z MATrikY •
November-december 2015. november-december
HáZASSáGkÖTÉS • UZAVrEli MANŽElSTVo:
• Mátyás Tibor (Hodos) és Kuruczová Alžbeta (Patonyrét)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!
ÚJSZÜlÖTTEk • NAroDili SA:
• Pongrácz Štefan
• Varga Márk Olivér
• Perényi Filip
• Fitusová Réka
• Sipos František
• Takács Lóránt Krisztián
• Fehér Dominik

ElHUNYTAk • roZlÚČili SME SA:
• Herceg József (65)
• Szabó József (Árpad) (78)
• Tichá Helena, született/rodená Kukiová (71)
• özvegy/vdova Fegyveres Józsefné, született/rodená
Szabó Erzsébet (76)
• özvegy/vdova Májovský Jurajné, született/rodená
Csiba Anikó mérnöknő (56)
• Kálmán Vilmos (74)

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

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket!
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad
stratou ich blízkych!

A grafológiáról mindenkinek

Rácz Szabina rovata

Befejezés a decemberi számból
közelség
A „gy” betűnél mindez úgy
jelentkezik, hogy a betűk közötti kötővonal a minimálisra
csökken, vagy összetapad.
A feleség kézírásában, illetve
a „gy” betűjénél jól megfigyelhető a normál távolság,
ez arról árulkodik, hogy mit
érez, gondol a párjáról. Fontos számára a fizikai, érzelmi
és testi közelség, de nem
fojtja meg a férjet, hagyja „levegőhöz” jutni.

F E lT á r U l ó J E l l E M ,

vakkal kifejezni érzelmeit,
ezekről nehezen beszél, erről
a nagy szóköz és az árkádos
kötésmód árulkodik. A férj
nyitottsága és intelligenciaszintje hozzásegíti a párkapcsolat érzelemvilágának az
egyensúlytartására.
irányultság
A magasan kitett ékezetek,
a nagy sor- és szótávolság,
a hurkosság és a közepes kötöttség azt jelzi, hogy a feleség
inkább humán beállítottságú,
míg a férj kézírásában kötetlen írást láthatunk, így
a humán és a reál dolgok is
érdeklik. Mindkét fél a külvi-

2.

rÉSZ

A férj írása

A

lág felé orientált, megvan
a biztonságos bázis, hogy céljaikat
megvalósíthassák
(jobbra dőlő írás), mindketten természetszerető emberek
(alsó zóna dominancia).
rendszeretet
Ebben a feleség az erősebb, de
a férjnek is fontos, hogy min-

Érzelmi intelligencia
A feleség rendelkezik erős érzelmekkel, de képtelen sza-

A feleség írása

den a helyén legyen (pontosan kitett ékezetek, olvasható
írás, egyenes sorirány, ritmusosság).
A nőnek jobb a beosztókészsége, mint a férjé, aki
néha elveti a sulykot.
Az anyagiak terén mindketten egyformán gondolkodnak, a beosztást megbeszélik
(normál betűszélesség, hosszú
végvonal).
Figyelemfelkeltő jelek nem
találhatók sem a férj, sem
a feleség írásában, így kapcsolatbeli változatosságot nem
kell keresni. Egyszóval nincs
kockázati tényező.

Január

I n t e r j ú

Hodosi maradtam XXXi.
Nagy lászló és Viola már évtizedek
óta Egyházkarcsán élnek. Viola 1969ben a helyi óvodában kapott munkát,
igazgatónő lett. Három évvel később
épült fel az egyházkarcsai alapiskola,
melyben tanítólakásokat is kialakítottak, ezért férjével együtt odaköltöztek. Jelenleg is ott élnek.
Végig az óvodában dolgozott?
• Viola: Sokáig ott voltam igazgatónő,
majd a végén az iskolába tettek át, ahol
napközis nevelőnőként dolgoztam.

metőbe megy ki, aztán pedig a rokonoknál megvárja, míg véget ér a mérkőzés és én is odamegyek. Meg persze ha
vannak nagyobb akciók a faluban, mint
például a Lakoma, arra biztosan elmegyünk, eddig is minden évben ott voltunk. Amikor népdalverseny volt, vagy
citeratalálkozó, akkor is kimentünk és
megnéztük, meghallgattuk a műsort.
Mit szólnak az utóbbi években végbement fejlődéshez a faluban?
• l: Az nagyon sokat tett, hogy az új
negyed kiépítésre került, de a falu köze-

Nagy László és Viola legkisebb unokájukkal

közben a férje?
• lászló: Dunaszerdahelyen a járási hivatalban dolgoztam, úgyhogy nekem
igazából mindegy volt, hogy Hodosból,
vagy Karcsáról járok be munkába. Adódott ez a lehetőség, hogy itt kaptunk lakást, így ideköltöztünk. De nem
gondoltuk, hogy ilyen sokáig maradunk.
Visszajárnak még Hodosba?
• V: Persze, rendszeresen visszajárunk.
Sokáig a szülők miatt is mentünk, de ők
már sajnos nincsenek közöttünk. A testvérekhez megyünk leggyakrabban, mert
a család nagy része még ott él. Ha az
egészségünk engedi, akkor kimozdulunk és szívesen megyünk haza.
• l: Én szívesen kijárok például mecscsekre is, a feleségem pedig az alatt a te-

pén történt változások is pozitívak.
Gondolok itt arra, hogy az öreg kultúrházhelyén is lakások épültek, vagy a falu
közepén kialakították azt a főteret.
Azért látja az ember így a fejlődést, sőt,
talán még jobban látja az, aki nem ott
él, csak vissza-visszajár.
• V: Szinte már összeépült Dunaszerdahellyel, hiszen már nincs nagy távolság
a két település között. Régen a falu vége
az öreg borháznál volt, tudom, mert az
édesapám ott volt pincemester. Mert,
ahol most az új negyed épült, ahol a
bérházak vannak, ott kertészet volt és
dohányföld. Én is sokat jártam oda dohányt törni, kertészetbe dolgozni. Szépen fejlődik a község.
Mi a véleményük konkrétan a kulturális fejlődésről?
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• V: Az is nagyon jól működik most
Hodosban.
• l: Azzal, hogy a kultúrház és annak
környéke is rendbe lett téve, sokkal
kulturáltabb lett így a szórakozás is, hiszen nem mindegy, hogy az ember milyen környezetben ünnepel. Meg
egyébként is, a focipályán rendezett
akciók, ha csak a focimérkőzéseket
nézzük, mindjárt jobban mutat a pálya
környéke is, így, hogy ki lett takarítva,
rendbe lett téve. Emlékszem rá, amikor fiatal voltam, segítettünk ott építeni a játékosok öltözőjét, ha csak a
téglát adogattuk a kőműveseknek,
nekik már az is segítség volt, mi pedig
örültünk neki, hogy segíthettünk. Később pedig az elsők között voltunk,
akik a focival kezdtünk foglalkozni.
A rovat címe, Hodosi maradtam.
mennyire értenek ezzel egyet? Menynyire maradtak hodosiak?
• V: Eléggé. Pedig elvagyunk, jól vagyunk itt, Karcsán is, nem mondhatunk semmi rosszat, de mindig
mondjuk, ha kérdezi valaki, hogy hova
valósiak vagyunk, hogy hodosiak. Eredetileg azt terveztük, hogy nyugdíjas
korunkra hazamegyünk, aztán azt
hozta a sors, hogy nem régen ugyan,
de el lett adva a szüleink háza. Így itt
maradtunk. Bár ahányszor megyünk
haza és látjuk valahol, hogy eladó egy
ház, azt mondom, ha nyerek a Sportkán, hát megvesszük. De ha nem is, azt
mondtuk, hogy ott születtünk, oda
megyünk megpihenni is. Ez biztos.
• l: Én mindig azt mondtam, hogy én
csallóközi vagyok. Hodosban születtem, Dunaszerdahelyen dolgoztam
negyven évet egy épületben és Karcsán
lakom. Itt viszont nagyon soká tartott
mire elfogadtak bennünket. Most nem
konkrétan magunkra gondolok,
hanem általában az idegenekre.
De végül elfogadtak, a sportban is kiveszem a részem, de mindezek ellenére,
ha látom az újságban valahol leírva,
hogy Hodos, felkapom a fejem. Azt
nem értem, hogyan lehet, hogy valaki
nem kötődik a szülőfalujához. Soha
nem tudnám megtagadni, hogy hodosi
vagyok.
(as)
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lovaseredmények Nagy Ferenc istálójából
Szeptember 10-én következett a fábiánsebestyéni kettesfoAhogy azt már a helyi lipicai lovas klubtól megszokhattuk, nem tétlenkednek. Nem henyéltek a tavalyi gathajtó világbajnokság, ahová Osztertág Kristóf kijutott Floévben sem, hiszen számos díjat hoztak haza itthonról riánnal, és eredményesen szerepeltek. Magyarok lettek a
világbajnokok csapatban és egyéniben is! Nagy Ferenc fogata
és külföldről egyaránt. De kezdjük csak az elején.
a 14. helyet hozta haza több mint 60 versenyzőből.

A dunatőkési versenyen januárban

Mindjárt januárban a dunatőkési Czajlik Ranchon a Magyar
Fedeles Bajnokság helyi fordulóján vettek részt, ahol eredményesen szerepelt két fogatuk is. Saru Zsolt és Osztertág Kristóf
által hajtott fogatok az 5. és a 2. helyet szerezték meg.
Júniusban egy világbajnoksági válogatón vettek részt egy hat
és egy hét éves kanca versenyzésével Vecsésen. Osztertág Kristóf első helyezést ért el, ezzel vezeti az országos kettesfogathajtó bajnokságot, megelőzve a nagy rivális Lázár Zoltánt is.

Osztertág Kristóf első helyezést ért el

A fedeles fogathajtó magyar bajnokság döntőjén Hortobágyon ugyanezen fogatok a 4. és a 6. helyen zárták a szezont,
valamint Nagy Ferenc egyik lovával, Futárral és négyesfogatával i. Dobrovitz József megnyerte a bajnokságot! Ezt követően kezdték el a négyesfogatot felkészíteni, amellyel Osztertág
Kristóf Fábiánsebestyénben indult először.
Június 6-án Lipicán egy négyesfogat-hajtó versenyről harmadik helyezést hoztak haza, ami szintén Osztertág Kristófnak
köszönhető. „Vecsés után augusztusban a Felvidéki Vágtán indítottunk egy lovat Maxim Mózest Hodos színeiben, amely a
3. helyen végzett Schavel Peterrel” – mondja Nagy Ferenc.

A hortobányi megmérettetésen

Szeptember 20-án a budapesti Nezmeti Vágtán a fogatvágtában szerepeltek, valamint az ünnepélyes felvonuláson a négyesfogatuk is részt vett.

Bemutatkozás a budapesti Nemzeti Vágtán

Szeptember 28-án volt az egyesfogat-hajtó világbajnokság
Mezőhegyesen, ahol a hét éves kancája a több mint negyven
induló közül a hetedik helyet hozta haza.
És a versenyek a fedeles bajnokságokkal folytatódnak. Székesfehérvár, Dunatőkés, valamint i. Dobrovitz József a négyesfogathajtó Világkupára kijutva Floriannal a fogatban
Stockholmban a 3. helyet megszerezve, az összetett VB-n
eddig a 7. helyen áll.
Az eredmények magukért beszélnek és biztosak lehettünk
benne, hogy ebben az évben is tartogat számunkra a Lipicai
Lovas Klub szép eredményeket.
Fotók: Nagy Ferenc archívumából
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Új edző, kemény kéz – megújuló foci
A foci napról napra, hétről hétre változik, játékosok jönnek és mennek,
éppen úgy, ahogy az edzők is. A tavaszi idény előtti felkészülést a hodosi
csapattal már Szigeti Attila kezdte el
edzőként, akinek konkrét elképzelései
vannak a csapattal kapcsolatban.
Ezekről az elképzelésekről, a terveiről
és a játékosokkal való viszonyáról mesélt nekünk.

megy úgy a szekér, ahogy kellene, vagy
éppen más a gond. Ambiciózus, erős,
kemény edzőnek tartanak engem, úgyhogy olyan helyekre hívnak.
lehet, hogy ez az ötödik liga kemény
fa volt, amelybe belevágta a fejszéjét a
csapat?
• Nem hinném. Ez az ötödik liga most
elég jó…

Szigeti Attila kemény kézzel fogja a játékosokat

Hodosban megfordult már pár edző
az utóbbi időben, mikor kerestek meg
téged, hogy felkészítsd a csapatot, vagyis hogy kerültél ide?
• Még a nyáron szólított meg Balódi
László polgármester, akkor nem történt
döntés az ügyemben. Egyházgellébe kerültem, ők kerestek meg, hogy segítsem
ki a csapatot. Télen újra megkeresett a
polgármester, hogy jöjjek el Hodosba
edzőnek és most itt vagyok.
Mit tudtál akkor a csapatról?
• Láttam őket akkor kétszer focizni, láttam a hazai és a külföldi focistákat és
szerintem vannak közöttük nagyon jó
képességű labdarúgók. Kihívásnak tartom őket edzeni.
Miért? Mi benne a kihívás?
• A csapat jelenleg a 14. helyen áll. Általában engem olyan csapatokhoz hívnak, ahol valami baj van. Vagy nem

Akkor mi lehet az oka annak, hogy a
lista utolsói között telel a csapat?
• A káder sem volt olyan, amilyennek
kellett volna lennie. Kevés volt a cserejátékos és ebben láttam problémákat.
De már akkor is láttam tőlük jó meccset,
nem is volt semmi kivetnivaló abban a
taktikában, amit játszottak. Aztán azt
hallattom, hogy nem volt játékos, aki focizzon. Sérülések tizedelték őket, vagy
éppen a piros lapok, amik fegyelmezetlenségből adódtak. Nálam ez kizárt
dolog, hogy egy bajnoki mérkőzés alatt
bármelyik játékos nekiugrik az ellenfélnek és kiállítják akár sportszerűtlen viselkedésért.
Milyen „eszközeid” vannak, amivel
segíthetsz a csapaton?
• Azt mondom, hogy ezeknél a csapatoknál, ennél a korosztálynál, aki ezen a
pályán is játszik, az edzőnek egy jó pszichológusnak is kell lennie. Mert el kell

fogadtatnia magát a játékosokkal is.
Mondhatom, hogy maximálisan játékospárti vagyok, szívesen megyek velük
sörre, vagy akár szórakozni is. Általában
azt tartom, ha kezdünk csinálni valamit,
akkor csináljuk úgy, hogy én vagyok a
főnök, engem tettek oda, az öltözőben
én parancsolok, a pályán én parancsolok
és amikor már vége van a mérkőzésnek,
letudtuk, akkor elmehetünk egy sörre és
ott megbeszélhetjük, mint a barátok. Ezt
aki megérti, azzal jó az együttműködés,
ha nem érti meg, akkor nem fog gördülékenyen menni a munka. Remélem,
hogy Hodosban is ilyen lesz.
Mi a helyzet az idegenlégiósokkal? És
most nem a játékukra gondolok elsősorban, inkább a nyelvi korlátokra.
• Igen, vannak nyelvi akadályok, de a
játék részéről nem látok problémát. Viszont azt ők is érzik valahol, hogy idegenek, de látszik rajtuk, hogy akarnak és
megbecsülik a lehetőséget. Mert szép helyen laknak, kapnak enni, inni, még
néha akad egy-egy fusimunka is számukra, szóval nem élnek ők itt rosszul.
Az edzéshez való hozzáállásukkal pedig
maximálisan elégedett vagyok. A kommunikációval pedig szerintem nincs
olyan nagy gond, mert a futball nyelve
az egyszerű. Aki tud focizni, azzal nem
nehéz, az megérti, hogy mit akarok tőle.
Sokan arról beszélgetnek a faluban,
hogy sok az idegenlégiós és kevés a
hazai labdarúgó a csapatban…
• Pont ezen gondolkoztam a minap. Azt
azonban meg kell érteniük a falusiaknak, hogy a focit 11-en játszák és ebben
benne vannak az idegenlégiósok is. Az
ukrán srácokat pedig csak dícsérni
tudom, hsizen ételért, szállásért és kevés
zsebpénzért kiteszik szívüket-lelküket az
edzéseken és a mérkőzéseken, odateszik
magukat a csapatért és a faluért is. Én
lennék a legboldogabb, ha minél több
hazai srác jönne, hiszen a lehetőséi
adott, a többi csakis rajtuk múlik. Most
akkor el kell dönteni azt, hogy vagy
játsszunk egy járási első osztályt a labdarúgó szövetség által kirendelt bíróknak

Sport
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és lesz a meccseken 50-60 néző, vagy csinálunk egy jó focit akár idegenlégiósokkal és sokkal több érdeklődőt vonzunk
be a színvonalas mérkőzésekre. A lehetőség így is adott a hazaiaknak, jöhetnek, de teljesíteniük kell azokat a

Megkezdték a felkészülést a játékosok

kritériumokat, amiket én elvárok tőlük.
Ha pedig ezeket teljesítik és jó játékosok
lesznek, akkor biztos vagyok benne,
hogy itt nem idegen fog játszani, hanem
hazai.

2016
Mik a céljaid a csapattal, hova akarod
eljuttatni őket?
• Szeretnék benne lenni az első hatban
a szezon végére. A csapat viszont most
nagyon erősödött, az előző edzőknek
sajnos nem állt rendelkezésükre ilyen
gárda, tehát én ebben előnyt élvezek.
A jövőben itt mindenféleképpen cél az
első három helyezett közt lenni és végül
a bajnoki cím.
Mikor?
• Tavasszal „gatyába rázzuk” ezt a csapatot és jövő nyáron már az első háromban
benne szeretnénk lenni. De ezt nem
tudom száz százalékra ígérni, mert manapság már nagy a játékos-vándorlás és
így nehéz erre építeni.
AS
A szerző felvételei
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