Bystrým hlavičkám
1. Všetkými smermi

Zrazia sa dve autá, obe vedú ženy.
Jedna z nich vyskočí a kričí: no jasné,
Alan, Anna, bar, Ema, erb, ikra, Katka, kaz, keby,
kofeín, mak (2x), mama, mrak (2x), pekár, poker,
Rakúsko, ryba, rybár, ruka, vyžla, prst, Lea, pri .
Pripravil Maťo
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2. Čo znamená...
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...efedrín?

MENO A PRIEZVISKO

ADRESA

3. Takmer bez počítania

1. ÚLOHA
2. ÚLOHA

3. ÚLOHA

4/01

Po ktoré číslo napočíta človek, ak bude
nepretržite počítať 50 rokov po 300 dní v
roku
10 hodín denne, ak za minútu vymenuje 60
čísel?

Milí čitatelia!
Ďakujeme vám všetkým za vaše finančné príspevky, ktorými ste podporili a stále
podporujete naše i vaše Hodkovské noviny. Pripomíname, že škatule s označením HN
v obchode p. Sičakovej a p. Puškára čakajú aj na vaše články, podnety, návrhy a
nápady.

Z nášho jazyka
Klinec, na ktorom sú závity alebo aj spolu s maticou, sa v
spisovnej slovenčine oddávna volá skrutka. Od neho je
utvorené sloveso skrutkovať (manipulovať so skrutkou),
prídavné meno skrutkový (napr. skrutkový závit) a podstatné
meno skrutkovač (nástroj, ktorým sa skrutkuje). Názvy „šrób,“
„šrauba“ sú nemeckého pôvodu a sú to nárečové slová.
Používajme však spisovné slová skrutka, skrutkový,

Zasmejme sa
Otec sa pýta Dežka : „Dežko, už si našiel to
stratené tričko ?“
„ Áno, už som ho našiel .“
„ A kde bolo ?“ „ Pod košeľou.“

K LU B
HODK OV CE

HODKOVSKÉ NOVINY
Vydáva Klub mládeže
v Hodkovciach.
Za vydanie zodpovedá
Juraj Kozel, tel. 0905/242155.
Korektorka Ivana Šrámeková.

Sčítanie
obyvateľov

Poľovnícky
ples
Miluj život, nie drogy!
Zdravie podľa
abecedy
Rozhovor s p. Annou Fedorovou

Poznáte históriu našej obce ? (V.)

Znamenia
ZNAMENIE BÝKA
21. 4 - 21. 5

V
tomto
čísle
si
priblížime
mená
a
priezviská,
ktoré sa v
Hodkovciach
vyskytovali.
História

VLÁDNUCA PLANÉTA: Venuša.
ZNAMENIE: ženské.
ŽIVEL: zem.
POVAHA: flegmatická.
TYP: prirodzený, spätý s prírodou, inštinktívny, materialistický založený,
trpiteľ, tvrdohlavec.

Pohľad na Hodkovce (apríl 2000)

TVÁR: oválna, plná, široká s nevysokým čelom, milý, dobrosrdečný pohľad.

Na základe týchto osobných mien nemožno celkom bezpečne určiť, či Hodkovce v tomto období boli
prevažne maďarskou dedinou, ale treba pripustiť, že to bolo možné. V druhej polovici XVI. storočia
dochádza k značným zmenám v obyvateľstve a po r. 1563 Turci zvyšujú tlak z juhu na území Abovskej
stolice. Už podľa portálneho súpisu z r. 1570 mnoho dedín v južnej čiastke stolice je poplatných Turkom a
v mnohých dedinách na tomto území už niet nijakých port na zdanenie. Z portálneho súpisu Abovskej
stolice z r. 1570 sa o Hodkovciach dozvedáme, že tam boli už len 3 polovičné (mediae) porty, teda spolu
len 1 a 1/2porty a okrem toho tam boli aj traja železiari (ingilini); poznamenáva sa však, že 10. marca
1570 tu boli vypálené celé 2 porty a dvaja železiari. Podľa toho súpisu z r. 1570 v susednej Šemši boli
e š t e
2
polovičné porty
(spolu teda 1
porta) a 8
železiarov, ale
v
portálnom
s ú p i s e
A bo vsk e j
stolice z r.
1578 sa už
hovorí o Šemši,
že tam nie je
nijaká
porta,
lebo
Šemša
bola vypálená.
Takto tu došlo
ešte v druhej
polovici
XVI.
storočia
k
n o v é m u
vyľudneniu
týchto dvoch
Pohľad na Hodkovce (júl 1999)
dedín, ale aj k novému zaľudneniu oboch. V
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POSTAVA: nízka, zavalitá, tučná.
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CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: dobrý kuchár, milý, spoločenský.
ZVYČAJNÉ NEDOSTATKY: lenivosť, tvrdohlavosť, žiarlivosť.
ZNAMENIA HODIACE SA K BÝKOM:

Panna
24. 08. - 23. 09.
Kozorožec 22. 12. - 21. 01.
Býk
21. 04. - 20. 05.

Ste trochu hašterivý a rád kritizujete. Nie ste prístupný radám iných. Neznášate, keď vám
niekto protirečí, ľahko vybuchnete. Pritom nie ste bezohľadný, ale vytrvalo a dôsledne kráčate
za svojím cieľom.
Vec, do ktorej sa pustíte, dovediete bezpečne a bez problémov do konca. Máte skvelé
kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito vlastnosťami by ste sa dostali ďalej, nebyť
toho, že si ťažko dáte poradiť; musíte sa poučiť z vlastnej skúsenosti.
Ste ochotný pomáhať iným ľuďom a podeliť sa s nimi o ich starosti. V priateľstve ste stály,
čo sa nedá povedať o ľúbostných dobrodružstvách. Okolnosti, že kladiete veľký dôraz na dobré
jedlo a nápoje, ukazujú na choroby, ktorými trpíte alebo na ktoré ste náchylný. Takže na záver
dobrá rada pre Býkov:, menej mastných jedál a nebyť lenivý pri cvičení.
-skm-

Šport
Na tento mesiac sme pre vás pripravili opäť turnaj v stolnom tenise a súťaž v hádzaní
šípkami. Podujatie sa uskutoční 26. a 27. 5. 2001 o 15.00 v Kultúrnom dome v Hodkovciach. V
prípade mimoriadnych udalostí (pohreb a pod.) bude turnaj preložený na iný termín, o čom vás
budeme informovať.
Každú nedeľu o 16.00 je možnosť zahrať si futbal na miestnom futbalovom ihrisku.
Pripravil Lukáš K.

HODKOVSKÉ NOVINY

Stránka 15

Anketa
Poslednou spoločenskou udalosťou našej obce bola spomínaná Poľovnícka zábava. My sme na nej
nechýbali a položili sme niekoľko otázok účastníkom.
Na otázku, ako sa zabávajú, odpovedali takto:
p. Stanislav K.:
- Výborne. Hudba je dobrá, nálada
dobrá. Takéto podujatia by sa mohli
opakovať častejšie, čím častejšie,
tým lepšie.

p. Gabriela G.:
- Zabávame sa dobre, atmosféra je
dobrá, ale prekáža nám, že okrem
cigariet Astor tu nič nemajú.
Dekorácia je taktiež dobrá.

p. Katka N.:
- Je tu výborne! Ak by sa takéto
podujatia opakovali, prišli by sme
znova.

p. Žaneta V.:
- Je tu dobre.

p. Miro V., šéfkuchár:
- Je tu výborne. Podujatia by sa
mohli opakovať, ale iba raz
mesačne. Hudba mi vyhovuje.

p. Ing. Miroslav K., predseda
Poľovníckeho združenia Dúbrava.:
- Je tu dobre. Ľudia sa zabávajú,
odreagujú sa od starostí. Som rád,
že sa dobre zabávajú.
p. Anastázia S.:
- Je tu dobre, ale farský ples bol na
vyššej úrovni, lebo tam bol program.
Ináč je tu príjemne a každý sa aj tak
cíti.
- A ako sa cítite?
- Veľmi dobre a vyhovuje mi aj hudba. Tieto plesy
by sa mali robiť stále, ako pre mladých, tak aj pre
starých.

manž. Terka a Vlado S.:
- Je nám tu perfektne,
hudba je náramne
dobrá. K dobrej zábave
patrí aj dobrá parta.
p. Jozef H., starosta Nováčan:
- Príjemne, hudba je dobrá, nič mi tu
nechýba.
- Ak by bolo možné takéto podujatia
uskutočniť v Nováčanoch,
uskutočnili by ste ich?
- Áno, samozrejme, ale nie sú na to podmienky.
- Ak by sa takéto podujatia uskutočnili tu, prišli by
ľudia z Nováčan?
- Hmm, viete, Nováčany sú zvláštny národ.
- Prečo?
- To sa musíte spýtať ich!

p. Mária O.:
- Čo vás priviedlo k tomu, aby ste usporiadali túto zábavu?
- Dlhé roky tu nič nebolo a inšpiroval ma 1. farský ples. Chceli sme vyskúšať, či sa niečo
podarí - a vidíte, podarilo sa.
Pripravili –skm-, -iš-, -gk-, Eva
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Hodkovciach však muselo dôjsť - čo aj na kratšiu dobu - v druhej polovici XVI. storočia k pretrhnutiu
kontinuity pôvodného slovenského obyvateľstva, čo by potvrdzovali i naše vedomosti o náboženských
(cirkevných) pomeroch v
tejto dedine v druhej
polovici XVI. storočia. Tak
sa dozvedáme, že r. 1589
bol v Hodkovciach farárom
Gašpar Aranyasi, ktorý
predtým (v r. 1585—1588)
bol farárom v Hernádpetri a
ktorý bol bezpochyby
maďarským kalvínskym
farárom. No r. 1595 tu už
pôsobí Gregor Gosnovský,
ktorý bol predtým (v r.
1585—1591) farárom v
Bukovci (filia Hýľov ) a bol
slovenským luteránskym
farárom. Gregor Gosnovský
bol v r. 1574—1579
Pohľad na Hodkovce (apríl 2000)
slovenským evanjelickým (luteránskym) kazateľom v
Košiciach a v protokoloch mesta Košíc vystupoval pod menom Gosnovicerus (napr. k 1. septembru 1579
sa uvádza ako Gregorius Gosnovicerus, concionator Sclavonicae gentis). Všetko teda nasvedčuje tomu, že
tu muselo dôjsť v deväťdesiatych rokoch XVI. storočia k väčšiemu presunu obyvateľstva a že Hodkovce i
Šemša, ktorá cirkevne patrila vtedy do Hodkoviec, museli dostať nové slovenské obyvateľstvo a znovu sa
poslovenčiť. Podľa konskripcie Abovskej stolice z r. 1696 bolo v Hodkovciach týchto 9 sedliackych
(poddaných, ktorí držali pôdu) rodín: Paulus Kapczar, Stanislaus Varga, Georgius Kolesar, Andreas
Hornjak. Teda okrem osobného mena Varga sú to slovenské osobné mená a aj Varga mal krstné meno
Stanislav, ktoré sa u Maďarov bežne nepoužívalo. Niet teda nijakých pochýb o tom, že Hodkovce boli už r.
1696 zasa slovenskou dedinou a ako slovenská dedina vystupujú Hodkovce aj v lexikóne z r. 1773 a u
Korabinského r. 1786.
Na katastrálnej mape Hodkoviec z r. 1868 sú zväčša typické slovenské chotárne názvy: Bili kamen,
Slani potok, Ribnik, Porvazi, Zahradki, Chmelniki, Za kovalom, Dluhe luki, Uzka
brezina, Klini, Pri šope, Konopice, Pod konopicami, ale smerom k chotáru
Z kroniky
Paňoviec sú aj tieto názvy: Segreti, Želarske melegane, Toviki a Lapošniki.

Rok 1935: Od 1. mája má obec štátnu autobusovú dopravu do Košíc. Takzvaný
„Smolník“ ide ráno zo Smolníka o 7.30 do Košíc, o 15.45 ide z Košíc späť.
8. mája nás prekvapila veľká búrka. Voda zaplavila všetko na poli a brala, čo jej
prišlo do cesty. Občania spoločnou prácou usilovne robili hať pod čiernym brehom.
Sotva bola práca skončená, prišla búrka a po hati neostalo ani stopy.
Rok 1936: 21. mája oslavovali naše deti Deň matiek. Vďačnosť dietok dobre
padne rodičom. Naše mamičky vždy sa tešia na tento deň.
Rok 1946: V máji sa konali prvé voľby v slobodnej ČSR. Boli štyri kandidátne
listiny: Komunistickej strany, Demokratickej strany, Strany slobody a Strany práce.
Voľby sa konali podľa predpisov. V dedinke Hodkovce najviac hlasov získala
Demokratická strana. Počet hlasov bol 97. Komunistická strana získala 3 hlasy,
HODKOVSKÉ NOVINY
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Odpoveď na anketu
Anketa o smetí
bola výborná vec,
pretože sa každý
dozvedel, že tuhý
domový odpad je
celoslovenským
problémom.
Aj
Hodkovce
sú
postihnuté
touto
„ p r e n o s n o u
chorobou.“ V ankete
každý
zabudol
(aleb o
n echcel
vedieť), že OcÚ
Hodkovce nie je
pôvodcom tuhého
domového odpadu,
ale naši občania. Obec
Hodkovce sa snaží tento
dlhoročný problém riešiť:
dvakrát do mesiaca sa
odváža smeti na skládku
do Jasova.
V roku 2000 to
Hodkovce stálo viac ako
70 000 Sk. Kúpili sa
kontajnery,
žiaľ,
kontajner je prázdny a
vence z hrobov sú pri
ohrade. Všetko je málo,
pôvodcom
tuhého
odpadu
i
jeho
uskladnenia odpadu je
občan.
Ďalej
sa
zakladajú nové skládky
okolo obce.
Týmto
chceme
pripomenúť
našim
občanom, že skládkami
škodíme nielen sami
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Miluj život, nie drogy!
Zdravie človeka, toxikománia.
Choroby zo závislosti od drogy
(Pokračovanie z čísla 4.)

Smetisko pri hl. ceste (marec 2001)

sebe, ale už
aj budúcej
generácii.
R a d i
uvítame
návrhy
a
zlepš enia,
aby
sa
tento stav
a s p o ň
pozastavil, Smetisko na „Valkarni“ (marec 2001)
a zároveň
Upozorňujeme, že od
p r o s í m e
občanov, aby
prestali vyrábať
tuhý
odpad
(smeti).
OcÚ
Hodkovce na to
nemá certifikát
(s humorom).
Smetisko na „Valkarni“ (marec 2001)
Ročník 1,

- Stimulanciá používané v lekárstve
ako antipyretiká a analgetiká:
Najznámejšie sú rôzne kombinácie
chemických báz rôznych váhových
pomerov, namiešaných do firemných
výrobkov rôznych trhov: napríklad
kyselina acetylsalicylová (acylpyrín,
as pirín),
fenacetín,
aminofenazón
(amidopyrin)
f e f n a z ó n
(antipyrín),
c h i n í n
(aicedrín).
V
kombinácii s
barbiturátmi, kofeínom, kodeínom alebo
efedrínom vznikol celý rad známych
preparátov: alnagon , algena,
dinyl,sedolor, veraglin, neuralgen a pod.
- Stimulanciá obsahujúce kofeín:
Kofeín obsahuje káva aj čínsky čaj,
nachádza sa v kakau, kole, čaji maté i
guarane.
7. Spôsobené účinkom halucinogénov:
Halucinogény
patria
medzi
stimulanciá.Ich
klasickým
predstaviteľom je LSD—dietylamid
kyseliny D–lysergovej, niekedy nazývaný
tiež lysergid. V súčasnosti sa na trhoch
lepšie
predáva
tzv.
DOM—
demerhoxymetylamfetamín, ďalej
HODKOVSKÉ NOVINY

mascalin, psylocybin, alkaloidy solancií,
triphenidyl (trihexyfenidyl) a samozrejme
typovo odlišný hašiš a marihuana.
8. Spôsobené účinkom tabaku:
Listy tabaku sa zneužívajú tromi
spôsobmi: fajčením, šnupaním a
žuvaním. Účinnou látkou je v ňom
alkaloid nikotín .
9. Spôsobené účinkom prchavých látok:
U nás je klasickým predstaviteľom
toluén. Vdychovanie (sniffing) - u nás
fetovanie
- sa rozšírilo najmä za
posledné desaťročia. Okrem toluénu sa
najčastejšie zneužívajú acetón,
carboneum tetrachloratum (tetrachlór),
freón, trichlóretylén (čikuli), benzín, éter,
xylén a iné. Označujú sa tiež ako látky
solvenciového typu - solvenciá , látky na
inhaláciu a pod.
10. Spôsobené účinkom niekoľkých
drog súčasne - tzv. kombinovaná
závislosť:
Na Slovensku sú
n a j č a s t e j š i e
kombinácie:

alkohol + fajčenie

kofeín + fajčenie

analgetiká
+
alkohol

hypnotiká
a
sedatíva + alkohol

toluén + analgetiká

toluén + alkohol
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Zdravie podľa abecedy

Sčítania obyvateľov, domov a bytov

* Odstraňuje žalúdočnú
nevoľnosť, najmä ranné
nutkanie na zvracanie.
* Môže zmierniť
predmenštruačné
ťažkosti.
* Pomáha pri syntéze
nukleových kyselín,
čím spomaľuje proces
starnutia.
*
Zmierňuje
nepríjemné vedľajšie
účinky tricyklických
antidepresív (liekov),
napríklad sucho v
ústach a ťažkosti pri
močení.
* Potláča nočné kŕče a
tŕpnutie rúk.
* Pôsobí ako prirodzená
močopudná látka.

Sčítanie ľudu je najstarší druh štatistiky. Z histórie je známe sčítanie, ktoré sa
uskutočnilo na základe rozhodnutia cisára Augusta v roku narodenia Krista.
Súpisy obyvateľov sa na našom území uskutočňovali už v stredoveku a slúžili
predovšetkým na správne, daňové a vojenské účely. Prvé československé sčítanie
ľudu a bytov sa uskutočnilo k 15. 2. 1921. Okrem výsledkov sčítania bol vydaný aj
prvý štatistický lexikón obcí v Československej republike.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 sa uskutoční podľa zákona č. 165/
1988 Zb. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 15. 5. 1998.
Zákon stanovuje:
- obsah sčítania,
- povinnosť poskytnúť požadované údaje,
- rozhodujúci okamih a dobu sčítania,
- úlohy orgánov štátnej správy a obcí pri sčítaní,
- ustanovenia o ochrane zisťovaných údajov.
Pri sčítaní sa zisťujú: - vybrané údaje o obyvateľoch, ich demografické, ekonomické a sociálne charakteristiky,
- základné údaje o úrovni bývania v domácnostiach,
- údaje o domovom a bytovom fonde.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území SR k 26. máju
2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatku 25. mája na sobotu 26.
mája 2001. Cieľom sčítania je získať priamo od obyvateľov informácie, ktoré nie je
možné zistiť prostredníctvom iných existujúcich informačných systémov, a to
metódou sebasčítania.
Samostatného sčítania sa zúčastnia všetci obyvatelia, ktorým vzniká povinnosť
poskytnúť štatistické údaje.
Zisťované údaje budú
obyvatelia zaznamenávať
na špeciálne sčítacie
tlačivá. Pre potreby sčítania
budú použité tri druhy
sčítacích tlačív. Zber a
prvotnú kontrolu vykonajú
sčítací komisári. V našej
obci bola pre túto prácu
vyb raná pani Mária
Hercová.
Všetky
údaje
o
jednotlivých osobách,
domoch a bytoch
sú
chránené proti zneužitiu.

Dnes pokračujeme
ďalším
zástupcom
skupiny B.

Vitamín B6
V skutočnosti ide o
skupinu troch vitamínov:
pyridoxínu, pyridoxalu a
pyridoxamínu, nazvaných
vitamínom B6 alebo len
krátko pyridoxínom. Dávka
sa udáva v miligramoch
(mg). Pokiaľ uvidíte niekde
jeho množstvo uvedené v
mikrogramoch, (ug alebo
mcg), spomeňte si, že 1000
mikrogramov = 1 miligram.

V
ktorých
potravinách
ho
nájdeme?

Ako vám môže pomôcť?
* Pomáha pri zužitkovaní
bielkovín a tukov.
* Pomáha pri premene
tryptofánu na niacín.
Stránka 12

Najdôležitejšími zdrojmi
pyridoxínu sú mäso, ryby,
žltý melón, kapusta, mlieko,
droždie, sójové produkty,
arašidy, obilné klíčky a

nelúpaná ryža.
Čo

spôsobuje

jeho

nedostatok?
Nedostatok pyridoxínu
spôsobuje nervozitu,
nespavosť, kožné vyrážky,
nesúlad svalovej činnosti.
Aká je potrebná denná
dávka?
Potreba vitamínu B6 je
závislá od ve ľkosti
bielkovinového príjmu. Pri
strave s menším obsahom
bielkovín potrebujeme 1,251,75 mg denne, s bohatým
obsahom bielkovín 1,75-2
mg pyridoxínu denne.
Tehotn ým ženám sa
odporúča príjem 2,6 mg
vitamínu B6. Odporúčaná
denná dávka tohto vitamínu
ako lieku (na tlmenie
zvracania alebo pri
n i e k t o r ý c h
nervovosvalových
ochoreniach) je 60-120 mg.
Pri cukrovke môže pyridoxín
Ročník 1,
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Arcidiecézne stretnutie mladých

Kde je Dávid?

21. apríla
2001 sa v
m a l o m
mestečku na
východnom
Slovensku, v
Humennom,
uskutočnilo
arcidiecézne
stretnutie
mládeže.

Celé
toto
podujatie prišlo
podporiť približne
3000 ľudí. Od
skorého rána sem prichádzali špeciálne
vlaky a autobusy nielen z Košického
kraja, ale aj z iných kútov Slovenska.
Táto prekrásna akcia sa niesla v
znamení slov Pána Ježiša Krista: ,,Ak
chce ísť niekto za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme každý deň svoj kríž a
nasleduje ma.“ (KL 9, 23).
Program
tohto stretnutia bol veľmi pútavý.
Uznajte sami:
8.30 registrácia,
9.30 otvorenie,
10.00 svätá omša s otcom
arcibiskupom Alojzom Tkáčom (spev:
Oáza Prešov), 11.00 predstavenie
reholí, spoločenstiev a hnutí, 12.00
prestávka na obed, 13.30 téma: Kríže
mladých v krížoch ľudstva (Mgr. Pavol
Hudák), 14.00 práca v skupinách,
14.30 dialóg s hosťom na tému Kríž a
utrpenie (p. Michal Zamarovský), 15.15
koncert chvál — Rieka života, Podolínec,
16.00 záver arcidiecézneho stretnutia
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2001. Celé stretnutie sa nieslo viac–
menej v rodinnej atmosfére. Dokonca z
úst jednej dievčiny zaznela aj veta: ,,
Mám taký pocit, akoby som tu
každého poznala aj napriek tomu,
že je nás tu dovedna tritisíc.“
Počas práce v skupinkách si nás
birmovancov na čele s duchovným otcom
a animátormi „odchytilo“ rádio Lumen a
urobilo s nami rozhovor na témy:
1.
Aké
kríže
majú
ľudia?
2.
Aké kríže majú mladí ľudia?
3.
Čo znamená zaprieť sám seba?
Poviem vám pravdu, nikomu sa v tú
sobotu nechcelo ísť až niekam do
Humenného, ale v tejto chvíli nikto
neľutuje. Prečo? Pretože všetko, čo sa
tam dalo prežiť, bolo perfektné. Od kázne
pána arcibiskupa cez prednášky až po
záverečný koncert, na ktorom tancovalo
všetko, čo malo ruky a nohy. A odkaz pre
tých, ktorým sa nechcelo alebo nemohli:
BOLO TO JEDNODUCHO SUPER!
Ročník 1,

„Dávid,“ volá Ruben a
zovrie ruku v päsť. Aj
Saulovi sa na tvári
odzrkadľuje zlosť. Prikývne
Rubenovi a šepká mu:
„Máme s ním nevybavené
účty. Musíme sa s Dávidom
porátať za to, že rozbil náš
hrad z piesku.“
Medzi deťmi to zašumí.
„Dávid je zlomyseľník. Stále
nám len ubližuje!“ Aj matky
sa pridávajú k žalobám detí.
Ježiš nepovie ani slovo.
Tvár mu však posmutnela.
Jedna z matiek to zbadala a
rýchlo vraví: „Nie všetkému
je na vine len on sám.
Chýbajú mu rodičia, čo by
ho vychovávali.“ Ďalšia sa
pripája: „Bývali v susednom
dome. Jedného rána stála
jeho matka pred našimi
dverami. S hrôzou v tvári mi
oznámila: „Môj muž a ja
musíme odísť medzi
malomocných, kým sa
nenakazí naše dieťa. Ujmite
sa, prosím, Dávida!“
Ujal sa však niekto
Dávida? Nikto! Ježiš to vie.
Ženy mlčia. Ukradomky na
seba pozerajú. Nevie azda
Ježiš, že malomocenstvo je
strašná choroba? Ako
možno vedieť, či Dávid tiež
nie je tiež chorý? Ľudia
radšej kládli jedlo pred prah
jeho rodičovského domu.
Skôr by k sebe pustili
túlavého psa!
Ježiš
si
tíško
povzdychne. Z domu
vychádzajú jeho učeníci.
HODKOVSKÉ NOVINY

Pozývajú Ježiša dnu. Ten
však pokrúti hlavou. Chce
vidieť Dávida.
Jeden z učeníkov
prikazuje deťom: „Zavolajte
ho sem!“ Saul a Ruben
bežia cez pole. Uvideli
Dávidovho psíka. Nablízku
musí byť teda aj Dávid.
„Poď, Ježiš sa chce s
tebou rozprávať,“ volá Saul.
Dávid sa neukazuje. Bojí
sa? Vie, že naňho žalovali
Ježišovi, ktorého volajú
synom Božím, pretože
uzdravuje chorých a kriesi
mŕtvych?
Dávid sa skrýva za
olivovníkom. Saul a Ruben
sa boja vstúpiť do olivového
hájika, pretože ich odradil
zlostný brechot psa. Vrátia
sa teda k Ježišovi a k
matkám.
„Dávida sme nevideli,
iba jeho zlého psa,“
oznamujú. „Pes je zlý preto,
lebo ho stále iba dráždite.
Videla som, ako doňho
hádžete skaly,“ pripomína
jedna žena. „Navyše je
istotne hladný,“ pridá sa
druhá. „Ako Dávid,“ pomyslí
si a skloní hlavu, pretože sa
na ňu Ježiš spýtavo pozrie.
Pohľady všetkých smerujú k
olivovníkom, kde sa skrýva
Dávid.
„Privediem ho,“ preruší
ticho Juditkin jasný hlások.
„Dieťa moje, je tam pes,“
varuje ju matka. „Nič zlé sa
mi nestane,“ odpovedá
bezstarostne Juditka. B e ž í

cez pole a už sa blíži k
olivovníkom. Ženy a deti
nepočujú, ako presviedča
Dávida, aby opustil svoj
úkryt. Vidia len, že
gestikuluje
rukami.
Nepočujú už ani brechot
psa, ktorý okolo Juditky
pobehuje.
Ježiš mlčí a čaká. Čaká
na Dávida. Konečne
prichádzajú všetci traja:
Judita vpredu, vzadu psík.
Odrazu Dávid zastal. Vráti
sa? Psík uteká za Juditou.
Dievčatko ho chce ukázať
Ježišovi.
Dávid
sa
neodvažuje ďalej. Čo bude
so psom? Dospelí ho často
odkopnú, keď sa im
pripletie pod nohy. Ježiš
pohladká psíka a potom
pohybom ruky privoláva k
sebe Dávida v zodratých
šatách. Dávid zabudne na
svoje okolie. Vidí len Ježiša
a jeho dobrotivú tvár.
Dávid už stojí pred
Ježišom. Ježiš mu položí
ruku na hlavu a pozerá sa
mu do očí. Dávid sa obracia
na ženy: „Kto sa ujme
malých, ako by sa bol ujal
mňa.“ Chlapec cíti, že teraz
ho už nebudú odháňať.,
pretože ho k sebe povolal
Ježiš a požehnal mu.
Učeníci odchádzajú
spolu s Ježišom do domu.
Dávidovi sa žiada ujsť aj so
psom pred ľudským davom.
Matka Rút ho však zadrží:
„Pozývam ťa k nám na
večeru. Môžeš prísť aj so
Stránka 11

Deň matiek

Spomienky na Poľovnícku zábavu
Veľká noc je už za nami, ale
spomienky dlho ostávajú. Práve
večer na Veľkonočnú nedeľu ožil
Kultúrny dom v Hodkovciach.

VĎAČIŤ TI CHCEM, MAMA...
za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.

Mnoho manželských párov si
zasadlo za pekne vyzdobené stoly,
aby si mohli pri dobrej hudbe
príjemne posedieť a zatancovať.
Tombola

Do tanca hrala rodinná hudobná
skupina VICTORIA z Veľkej Idy,
ktorú zabezpečil pán Štefan
Olajoš. O dobrú večeru sa postaral
pán Miroslav Varga. Zábava bola
obohatená o mnoho cien v „Skupina pôsobila od 71. roku v inom zložení, v novom zložení
tombole, ktoré zanechali u sme začali pôsobiť ani neviem kedy. Hráme všetko, počúvame
prítomných spokojnosť, že všetko, nevyberáme si.“
Poľovnícka zábava sa vydarila.

Vďaka za to, že si mi dala život,
zatiaľ čo Ty si mala len bolesť.
Teraz srdce moje Ti volá,
mama, vďaka Ti za lásku!
Aj keď možno zajtra nebudem už pri Tebe,
svetlo Tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne!

Kto bol na zábave, dobre sa zabavil, kto
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Zaujímaví občania našej obce
Predstavujeme vám pani
Annu FEDOROVÚ, ktorá je v
Hodkovciach známa výbornou
znalosťou „mäsa lesa“ - húb.
- Pochádzate z Hodkoviec alebo ste
sa tu vydali ?
- Ja som sa narodila poniže Šemše
na Pašlisku, je tam taká Režova
osada. Tam bolo viacej osád. Bola
tam Ferencania, pri sene, pri samom
Pašlisku, to už je zlikvidované.
- V ktorom roku ste prišli do
Hodkoviec?
- V r. 1916 som sa narodila a v
novembri 1917, na Ondreja, prišla
moja mama so sestrou a švagrom
sem. Od 18 mesiacov svojho života
som tu.
- Z kroniky: v roku 1958 bolo v
Hodkovciach 256 rímskokatolíkov a
12 židov. Viete niečo o
nich? Čo sa
s nimi
stalo ?
- Niečo som o nich
počula. Nepamätám sa,
ja som počula od tých
starších. To vyše roka
chodili kňazi, židia a
nejaký židovský rabín si
robil srandu. Oni boli v
jednom takom dome a
tam bol taký mangen,
ten sa zdvihol ponad ich
hlavy a všetci sa zasekli
Stránka 8

v dverách a nevedeli vyjsť.
- Čo si pamätáte z požiaru z roku
1920?
A k o

vznikol?
- V r. 1920 som mala 4 roky v máji a
ten oheň bol na sv.
Štefana
v noci u
Horňáka.Uviazané lano
prehorelo a horiaci
snopok letel ako holub
všade a požiar muselo
hasiť dosť veľa chlapov.
Bol to veľký požiar.
- Čo si pamätáte z
dávnej
histórie?
Hospodárska kríza po
prvej svetovej vojne .
Muselo to tu byť
zaujímavé ...
Ročník 1,

- Je pravdou, že po prvej svetovej
vojne vypukla veľká hospodárska
kríza, ale ja sa na to už veľmi
nepamätám, len čo mi mama
rozprávala.
- A čo si pamätáte z vojny?
Prechádzal tade front ?
- Tadiaľ to prešlo. Nič také nebolo
poškodené, len u Kiraľa na gánoch.
Nemci všade chodili, brali, kravy
zabíjali.
- Skrývali sa tu v lesoch partizáni?
Bolo tu v lesoch asi dva týždne, tiež
brali, čo mohli, ale nie tak ako
Nemci, čo tu boli štyri týždne
pomiešaní s Maďarmi.
- Čo bolo po vojne, ako ste vnímali
znárodnenie?
Po vojne bol súpis. Ja som sa tiež
zapisovala na Slovensku, ale papiere
som mala ako Poľka. No a ako bol
ten súpis, na Slovensko prišli
Maďari.
- Ako vyzeral kostol v minulosti?
- Nebola tam sakristia, oltár bol asi
poldruha metra od steny, veža bola
podobná ako teraz. Veď kostol bol
teraz opravovaný a vymaľovaný.
- A valkáreň ?
- Asi 25 rokov po vojne sa tam bili
váľky. Bol tam prameň a asi 15 m
od prameňa boli čerešne, smriečky a
čo zdochlo, to sa hádzalo do kríkov.
Potom sa urobila diera a teraz je tam
kontajner .
- Kto vás priučil hubárčine ?
Prvé základy mám od otčima. On bol
drevorubač, vlastne ani nie, on bol
HODKOVSKÉ NOVINY

glamer a žil v lese, a tak narábal s
hubami a ja som to pochytila od
neho. Jarné huby, smrčky, májovky to ma naučila mamka, na jeseň
hlivy, pôvabnice, fialovec – to nikto
nezbieral.
- Hubárčina je váš koníček alebo si
tým finančne vypomáhate ?
- Nie. Mojou záľubou boli krosná,
svetre som robila po vojne, vlnu som
priadla.
- Všimli sme si, že robíte niečo z
husacích pierok.
- Od Polašky som mala. Chodila som
šklbať, potom mi sama šklbala a ja
som len chodila po ne. Treba vedieť
aj to, ako šklbať.
- Veľa ľudí v Hodkovciach má na vás
trochu iný názor. Čo je toho príčinou?
- Na každého niečo bolo. Každý má
takú smiešnu prezývku. Ľudia
hodnotia človeka aj na základe
peňazí, ale snáď nie všetci.
- Ďakujeme vám za rozhovor.
1. mája tohto roku oslávila pani
Fedorová významné životné jubileum
- 85 rokov života. Redakcia
Hodkovských novín jej želá mnoho
zdravia, šťastia, pokoja a Božieho
požehnania.
Pripravili Patrícia -gk-
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