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Hodos
...a mi falunk

A hodosi önkormányzat információs havilapja
2011. augusztus V. évfolyam/8. szám

Tisztelt barátaink, kedves hodosiak!

Ugróczky István felvétele

Az egész rendezvényt hatalmas érdeklődés övezte

Bízunk benne, hogy 2011. augusztus 13-a piros betűkkel
íródik majd falunk krónikájába.
Mi, hodosiak, ezt a napot
méltán nevezhetjük az összefogás napjának, hiszen közös
erőfeszítéssel, több mint kètszàz
ember áldozatkész munkájával,
segítsègèvel egy olyan kulturális rendezvénynek adtunk
otthont a helyi focipályán, amelyre büszke lehet idős és fiatal, s
amely párját ritkítja messze a
környéken. Kilépve a falunapok
árnyékából, több ezren látogattak el az Első Nemeshodosi
Lakomára, melynek kínálatában nem szerepeltek tömegeket vonzó sztárvendégek,
ellentétben egy egész napos
kikapcsolódás, lakoma és
jókedv várta az ide látogatókat.
Kétségkívül az ötletes udvarok
és a gasztronómiai csodák játszották a főszerepet. De nem szabad megfeledkezni az egésznapos
kultúrprogramokról,
sporteseményekről, gyermekprogramokról és a lovasbemu-

tatókról sem. Márpedig azért
sem, mert javarészt hodosi
tehetségek szerepeltek a színpadon, mindegyik sportágban
indultak hazai versenyzők, a
helyi lovászok pedig merész
ügyességükről tettek tanúbizonyságot. Csodálatos élmény
volt látni azon örömteli pillanatokat, amikor a hodosiak hosszú
évek után újra találkoztak
családtagjaikkal, rég nem látott
barátaikkal és ismerőseikkel.
Rengetegen érkeztek más falvakból és városokból is, kik
elismerő elbeszélései alapján
egy felejthetetlen napot töltöttek
községünkben, és kötöttek akár
életre szóló barátságokat a
helyiekkel. Vendégeink voltak a
testvérfalvak, a szlovéniai
Hódos és a magyarországi
Domony polgárai is, akik
úgyszintén felejthetetlen élményekkel búcsúztak.
Ezúton szeretnénk kifejezni a
hálánkat mindenkinek, aki hozzájárult e csodás naphoz, legyen
szó akár helyi lakosokról,

segítőkész gyerekekről, helyi
tűzoltókról, barátokról, családtagokról, asztalosokról, ácsokról, villanyszerelőkről, mezőgazdászokról, fuvarozókról,
díszítőkről,
bábkészítőkről,
grafikusokról, fényképészekről, vállalkozókról, vagy más
támogatókról.
Köszönet a helyi nyugdíjasoknak, vadászoknak, szlovákoknak, a magyarországi
betyároknak, és a lovászoknak,
hogy méltó körülményeket
teremtettek és mert mindent
megtettek azért, hogy udvaraikból felhőtlen lakomázás után
elégedetten távozhassanak a
vendégek.
Köszönet a szakácsnőknek,
szakácsoknak, pincérnőknek,
pincéreknek, kemencésnek, a
gabonaőrlőknek, a testvérfaluknak, a sajtosnak és a környékbeli borászoknak, hogy egyben
egy kisebb gasztrofesztiválnak
lehettünk részesei.
Külön köszönet és dicséret
azon közhasznú alkalmazottak-

nak, akik mind az építkezésben,
mind a takarításban oroszlánrészt vállaltak. Köszönet a
Vöröskeresztnek az egész
napos felügyeletéért,az önkormányzati alkalmazottaknak, a
helyi képviselőknek, a kisdobosnak és a kulturális bizottság
tagjainak, akiktől az ötlet származik, és akiknek 3 hónap áldozatkész munkájával sikerült
megszervezni
az
Első
Nemeshodosi Lakomát.
Végül, de nem utolsó sorban
pedig köszönet jár Hodos
község minden polgárának, aki
jelenlétével megtisztelte és támogatta a rendezvény sikerét.
Hálát adunk az időjárásnak és
Fortunának is, valamint reméljük, hogy jövőre hasonlóan,
immáron egy hagyományt őrző
mulatságon találkozik újra a
falu apraja-nagyja.
Balódi László,
Hodos község polgármestere
és
Kovács Norbert,
a kulturális bizottság elnöke
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A lakoma hatalmas sikere

Készülnek a gulyások a versenyre

Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak

Szállnak az isteni illatok

A zene és ének sem hiányozhatott

Míg az egyik lovagolt, a másik a bikát szelídítette

Száll az ének szájról szájra

Ihos József és Kató néni is ellátogatott Hodosba

Bodrogi Gyulának rendkívül tetszett a rendezvény
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