Izsap köszöni a hodosiak segítségét

A megemlékezésen (balról jobbra) Hodosy Károly, községünk alpolgármestere, Ábrahám Margit, az Iqus PT elnöke és Balódi László,
Hodos polgármestere

Ötven évvel ezelőtt a Csallóköz számos települését árvíz sújtotta. Az
1965-ös események azonban csak az
idősebbek emlékei közt élnek tovább, ezért is emlékeztek meg a
Nagymegyer melletti Izsap községben a történtekre június közepén.
Hodos község az ötven évvel ezelőtti
árvíz idején segítő kezet nyújtott Izsap
községnek, ugyanis a Nagymegyer melletti település egész lakosságát a tragédia idején kitelepítették. Az embereket
Felsőpatonyban szállásolták el, ám az
állatoknak is helyet kellett találni valahol. Ekkor nyújtott segítséget Hodos,
felajánlva, hogy a helyi szövetkezet telephelyére szállítsák a haszonállatokat,
ahol takarmányt is kaptak. Így az árvíz
sújtotta község házai ugyan szinte teljesen lakatlanná váltak a tragédia által,

ám mégsem kellett teljesen tiszta lappal
indulniuk a falusiaknak az ár apadása
után. „Hodos község lakossága ebben a
nehéz időszakban jelesre vizsgázott önzetlenségből és emberségből. A korabeli
iratokból tudjuk, hogy a gazdasági állatokat Izsapról a férfiak Hodosba vitték, ahol hónapokon keresztül
gondoskodtak róluk. A falubeliek biztosították az állatok számára a takarmányt, gondozóiknak pedig a szállást
és élelmet” – mesélte Ábrahám Margit
a helyi Iqus polgári társulás elnöke.
„Gyermekeimet mindig is arra tanítottam, hogy a napi tetteiknél soha ne azt
nézzék, hogy az emberek mit gondolnak azokról a tettekről, hanem cselekedjenek úgy, hogy akár 5 hét múlva,
5 év múlva, vagy 50 év múlva tudjanak
akárkinek a szemébe nézni, és tudjanak
kezet nyújtani és ami történt itt 50

évvel ezelőtt, egy ilyen tett. Én nagyon
büszke vagyok apáink, őseink tetteire,
amit 50 évvel ezelőtt megtettek, köszönet jár érte” – mondta Balódi László,
Hodos polgármestere.
A megemlékezést szervező helyi Iqus
polgári társulás emlékművet is állított
ott, ahol tetőzött az árvíz. „Ez az emlékmű azért volt fontos számunkra,
hogy nem csak az elődeink számára,
hanem a jövő nemzedékének is szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a világon megtörténnek ilyen tragédiák és
hogy bármikor ilyen előfordulhat és
erre emlékezzenek” – magyarázta Ábrahám Margit a polgári társulás elnöke.
Izsap lakosságának a tragédia óráján
három község – Felsőpatony, Hodos és
Lég – nyújtott segítő kezet, az évfordulón pedig a községek jelenlegi polgármestereinek köszönték ezt meg.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Vydrany v posledných rokoch mladnú, pribúdajú mladé rodiny
Dôležité miesto v obci má aj
zbor dobrovoľných hasičov.
"Jeho činnosť sme obnovili v
roku 2011 s novým vedením,
lebo predtým boli dobrovoľníci nečinní. Zvýšili sme aj
počet hasičov, máme ich 42,"
uviedol tajomník organizácie
Viktor Rampaskó. Hasičský
zbor má podľa jeho ďalších
slov veľké plány, chcú postaviť
novú zbrojnicu. Obec im poskytla pozemok, na ktorom sa
s výstavbou už začalo. "Ministerstvo vnútra nám prisľúbilo
nové hasičské vozidlo, k jeho
odovzdaniu by malo dôjsť ešte
v tomto roku," pochválil sa.
Najväčší dôraz kladú na prevenciu, zúčastňujú sa hasičských súťaží. Pre deti a mládež
organizujú dvakrát do roka
akcie, ktorých súčasťou sú za-

ujímavé ukážky, približovanie
činnosti hasičov.
Vydranská hostina prilákala
vlani 9000 ľudí
Vedenie obce Vydrany sa v
roku 2011 rozhodlo, že letné
kultúrne akcie v okrese Dunajská Streda obohatí o ďalšie
podujatie. Vymyslelo Vydranskú hostinu, ktorej súčasťou sú kultúrne a kulinárske
programy. Podujatie prekročilo hranice okresu.
"Chceme zachovať bohaté
kultúrne tradície našej dediny
a k tomu pripravujeme adekvátne pohostenie. Predpisy nie
vždy dovoľujú usporiadať tradičnú zabíjačku, ale zabíjačkovú hostinu vieme zabezpečiť. Na podujatí nechýbal

Výlet plný zážitkov
Mnohí uprednostňujú každoročné výlety v zahraničí, ale
mnohokrát je to úplne zbytočné. Veď stačí sa len porozhliadnuť na blízkom okolí a uvidieť jeho krásy a prednosti.
Presne toto bolo cieľom výletu, ktorý zorganizovali miestne školy 11. júna vo Vojke nad Dunajom.
Škola v prírode vo Vojke nad Dunajom ponúkla deťom
množstvo zážitkov a pozoruhodností nie náhodou, veď lužné
lesy v okolí Dunaja ukrývajú mnoho krásy. Deti sa od rána

Deti pri Dunaji, potom „konečne” na kompe

vlani ani perkelt z kohúta,
bola to zaujímavá súťaž," povedala organizátorka Vydranskej hostiny Mária Fitosová.
Dodala, že už v ranných hodinách sa začínajú športové a tanečné hry aj súťaž vo varení.
Na javisku sa počas dňa vystriedajú rôzne detské, dospelé, moderné aj ľudové
tanečno-vokálne
skupiny.
Nechý- bajú ani folklórne súbory. Popri domácich prichádzajú každoročne aj zahraniční hostia z Rumunska,
Slovinska a Maďarska. "Máme
viaceré družobné dediny. Poobede súťaž vyhodnocujeme.
Víťazi dostanú darčeky, väčšinou pochádzajú od remeselníkov," priblížila.
Obecenstvo Vydranskej
hostiny rok čo rok narastá.

"V prvom ročníku sme mali
2000 návštevníkov, vlani sme
zaevidovali počas jednodňovej
akcie 9000 ľudí. Sme zvedaví,
koľko ich príde na tohtoročné
podujatie, ktoré bude 8. augusta. V programoch uprednostňujeme domácich sólistov, domáce hudobné, tanečné súbory a skupiny.
Každý rok pripravujeme aj tematické programy, vlani dostali väčší priestor rómske
skupiny," ozrejmila Fitosová.
Súčasťou hostiny sú aj sprievodné programy. Podľa organizátorky okrem remeselníkov
veľký úspech mal aj vláčik,
ktorý prevážal návštevníkov
do Dunajskej Stredy a späť.
Zdroj: www.teraz.sk

až do večera zúčastnili zaujímavých programov. Zhruba za 10
Eur/dieťa sa deti mohli zúčastniť bezstarostného výletu, ale
rodičia neboli týmto zaťažení, veď celkové náklady sa podarilo
pokryť z príjmov získaných zo školského plesu. Aby sa deti
nenudili, ráno začali hneď jazdou na kompe, neskôr si mohli
vyskúšať dojenie kozy, jazdu na konskom záprahu. Na desiatu
dostali bylinný čaj a zdravé keksíky, na obed im pripravili zase
guláš a palacinky.
Poobede si mohli vyskúšať vymývanie zlata na Dunaji a
prešli nekonečne dlhým turistickým výchovným chodníkom,
ktorý im pripadal ako džungľa. Na záver dňa dorazili domov
unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov.

Foto: Erika Nagy
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Közeledik a Nemeshodosi Nagy Lakoma
Az idén nem falunap lesz Hodosban.
Ugyanis a Nemeshodosi Nagy Lakomát szervezik meg a községben augusztus 8-án, aminek a hangulatával
szeretnének elszakadni a klasszikus
csallóközi falunapi rendezvényektől.
Valami újat akarnak, valami tipikusat,
amiért a községet a járásban, de még
azon túl is sokáig emlegetik majd.
Sokan és sok helyen elmondták már az
utóbbi néhány év folyamán, hogy szerintük nem kellene kiadni a falusi rendezvények szervezését külső személynek,
jó volna, ha a község kezében maradna.
Azt azért tudni kell, hogy a falunapi rendezvények csak a csallóközi települések
sajátságai, ugyanis ha kicsit keletebbre
megyünk, ott már nem is ismernek hasonlókat. A polgármesterek és a községek alkalmazottai nem foglalkoznak
ilyen rendezvények szervezésével.
Megkérdeztük községünk polgármesterét, Balódi Lászlót, mi az igaz azon
kósza hírekből, hogy községünk az idei
Lakoma szervezését kiadta egy idegen
cégnek, mivel akadnak olyanok, akikben
ez nemtetszést váltott ki. „Mivel az
utóbbi években egyre nagyobb hagyománya lett a Hodosi Lakomának, ám a
gazdasági helyzet egyre csak rosszabb,
így akár tetszik, akár nem, községünknek elfogadható megoldást kellett találnia arra, hogy e rendezvény
megtarthassa eddigi magasra emelt nívóját. Szeretném hangsúlyozni, a falu
nem adta oda a rendezés jogát senkinek,
inkább generális partnert keresett ahhoz,
hogy ismét létre tudjon hozni egy színvonalas rendezvényt. Így került a képbe

Balódi László

Gocoň Péter

főszervezőként Gocoň Péter, aki hodosiként másként néz majd a Lakomára” –
mondta Balódi. Gocoň pétert kérdeztük, aki hozzáfűzte: „Mivel Mundi József az első Lakoma rendezésében is részt
vett, együtt úgy gondoltuk, vissza lehetne hozni azt a hangulatot, hiszen
annak híre ment. Szerintem a Csallóközi
Vásár után ez lett az egyik legnevezetesebb rendezvény a Dunaszerdahelyi járásban.”
Így a szervezők csapatának kemény
magját Mundival ők ketten alkotják, de
többen besegítenek, mint például
Gocoň László, aki a grafikai munkákat
végzi. „Azt tudni kell, hogy az összes kiadás és a bevétel, ami a Lakomával kapcsolatos, bennünket érint. Tehát úgy a
falu meghívott vendégeinek az ellátása,
elszállásolása, mint a fizető vendégek
szórakozásának a biztosítása is. Így a
község nullás rizikóval megy bele az akcióba, mert ha esik, ha nem, mindenképpen miénk a kockázat” – magyarázza
a főszervező.
Vissza szeretnék hozni az első Lakoma

érzését, gasztro jellegét, hogy az az ételről
és az italról szóljon. Lesz bor utca, pálinka utca, ahol szlovák és magyar szakemberek mutatják be a termékeiket.
Közben két színpadon zajlanak majd a
fellépések. „Azt akarjuk, hogy egy tartalmas, egész napos akcióról legyen szó.
Reggel ismét lesz klasszikus csallóközi
disznőölés. Megrendezzük a futóversenyt, valamint a már megszokott gulyásfőző versenyt, de lesz kispályás
focitorna is. Kialakítunk egy gyerekzónát, ahol a Kakadémia magánóvoda
óvónői vigyáznak majd a gyerekekre, ha
a szülők szeretnék” – ecseteli a további
terveket Gocoň. A fő húzó név a Republik zenekar, de fellép napközben a VBand és Vadkerti Imre is. A szünetben,
két nagyobb koncert között a kis színpadon a Kmeťo Band játszik majd. Az első
Lakomán nagyon bevált a Fortuna 2000
zenekar, akikkel reggelig bulizott a közönség, így idén ismét jönnek.
Délután kettőig mindenkinek ingyenes a belépés és persze a belépővel együtt
eleve jár egy tombola, persze lehet majd
többet is vásárolni, ugyanis a fődíj egy
Fiat 500-as gépkocsi, de nyerhetnek televíziót is, vagy Barcelona-i utazást.
A hodosiak számára természetesen idén
sem kell belépőt vásárolniuk.
Lesz sörsátor is, ahova kivonul a Staroprameň sörgyár az összes termékével,
valamint két kisvonat fuvarozza majd az
embereket Dunaszerdahelyről a Nemeshodosi Nagy Lakomára. Úgyhogy a szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak
és remélik, aki kilátogat augusztus 8-án
Hodosba, felhőtlenül szórakozik majd.

Zajlik a készülődés, az élelmet is le kell teszteni

Kanovits Gábor felvétele
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Tartalmas gyereknap az iskolában

Opäť zmysluplný deň detí v škole
Tohto roku zorganizovali v
miestnych školách už tradične oslavu Dňa detí,
ktorá sa konala 29. mája.
Pani učiteľky pripravili aj
tento rok zmysluplný program a deťom nič nechýbalo
ku šťastiu.

Idén május 29-én szervezték meg a hagyományos
gyereknapot a helyi alapiskolákban. Ebben az évben
is tartalmas nappal készültek a tanítók, hiszen semmiben sem szenvedtek
hiányt a tanulók.
Ahogy az már szinte szokássá
vált, a helyi községi hivatal
ilyenkor gyerekenként két
euróval támogatja a rendezvényt, idén azonban ezt az összeget
személyenként három euróra emelték, melyből a gyerekeknek
szép ajándékcsomagot készítettek a tanító nénik. De ez még
persze nem volt minden, hiszen az udvaron egész nap sportjátékok zajlottak és már hagyományosan Sill Jozef is megérkezett, aki új légvárral örvendeztette meg a kicsiket. Közben
nagyon sok finomság várt mindenkit a svédasztalnál, ugyanis
az összes szülő hozzájárult a gyereknaphoz, ki süteménnyel,
ki tortával, vagy akár sós ropogtatni valóval. Mindezek fejébe
tízóraira megérkezett még a pizza is Poszotós Mónika képviselő jóvoltából, amiből mindenki annyit evett, amennyi belefért. Majd befutott Kázmér Zoltán is, aki rengeteg fagylaltot
hozott a kisdiákoknak, aztán Hodosi Csaba és Kálmán Kati
néni képviselők, az előbbi mindenkinek csokoládéval kedveskedett, Kati néni pedig friss eperrel lepte meg a gyerekeket,
majd mindezek fejébe még féléves képviselői juttatását is felajánlotta a gyereknapra. A két takarító nénitől, Kázmér Marikától és Végh Valériától, a diákok kis skatulyába szépen
becsomagolt egészséges finomságokat kaptak. Később pedig
a polgármester is tiszteletét tette a gyerekeknél.

Ako to už býva zvykom, miestny Obecný úrad podporuje túto akciu príspevkom 2
Eur na dieťa, avšak v tomto roku sa tento príspevok zvýšil na
3 Eur, vďaka ktorým mohli pani učiteľky pripraviť deťom
pekný darček. Ale to zďaleka nebolo všetko, veď na dvore prebiehali celý deň športové hry a prišiel aj Jozef Sill so skákacím
hradom, ktorému sa deti veľmi potešili.
Všetci rodičia prispeli ku dňu detí rôznymi dobrotami, zákuskami, tortami a slaným pečivom, ktoré mali deti celý deň
k dispozícii na prestretom švédskom stole.
Navyše na desiatu dorazila aj pizza vďaka poslankyne Monike Posztósovej, z ktorej sa každému ušlo, koľko si ráčil. Zoltán Kázmér priniesol deťom zmrzlinu. Na deti nezabudli ani
poslancovia Csaba Hodosi a Katalin Kázmér, prvý prekvapil
všetky deti čokoládou a teta Katalin priniesla deťom čerstvé
jahody a ponúkla svoju polročnú odmenu poslanca na úhradu
výdavkov spojených s organizáciou Dňa detí.
Na deti nezabudli ani pani upratovačky, Marika Kázmér a
Valéria Végh, ktoré podarovali deťom zdravé dobroty zabalené
v darčekovej krabici. Neskôr poctil deti svojou návštevou aj
starosta Ladislav Balódi.

Tartalmas kirándulás a határon innen
Rengetegen a határainkon túl járnak
minden évben kirándulni, de sok esetben felesleges, mert csak körül kell
nézni szűkebb pátriánkban és megláthatjuk annak szépségeit is. Pontosan
ezeket a szépségeket kutatták a két
hodosi alapiskola diákjai is, amikor
Vajkára utaztak június 11-én.
A Dunai Erdei Iskolában vajkán számos
látnivaló és élmény várta a hodosi iskola
diákjait, ugyanis a vajkai ártéri erdők
rengeteg szépséget rejtenek. Így a diákok
reggeltől késő délutánig tartalmas programokban vehettek részt. Közel 10 euróért fejenként minden gyereknek
gondtalan kirándulása volt, ám nekik
egy fillérjükbe sem került, mert az iskolabál bevételei még ezt is takarták szá-
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mukra. Hogy ne unatkozzanak a kicsik,
a reggelt mindjárt kompozással kezdték,
majd kecskét fejtek, lovaskocsikáztak,
tízóraira gyógynövényes teákat és egészséges teasüteményeket fogyaszthattak,

Állatok közt is mind jól szórakoztak

ebédre pedig gulyást és palacsintát kaptak. Délután kipróbálhatták azt is, milyen volt a dunai aranymosás, majd
végigjártak egy olyan tanösvényt, ami leginkább egy őserdei csapáshoz hasonlított. A nap végére pedig fáradtan, ám
teli élménnyel tértek haza.

Nagy Erika felvétele

Június

Óvoda

VARÁZSLATOS GYERMEKNAP
Az idei gyermeknapot június
1-jén tartottuk óvodánkban,
melynek megünneplésére a hodosi Vadászház adott otthont
számunkra. Szerettük volna, ha
a gyermekek is érzik, hogy ez a
nap más, mint a többi, hogy ez
a nap csakis róluk szól. Érdekes
és élményekben gazdag napot
tudhatunk magunkénak, melyből nem hiányzott a jókedv, a

kacagás és az önfeledt szórakozás sem. Volt arcfestés, sport- és
ügyességi játékok, ének- és
táncverseny, s a gyermekek az
egész nap folyamán ugrálhattak
és csúszdázhattak kedvükre a
felfújható óriás csúszdán, melyet ezúton is köszönünk a Sill

családnak. A fergeteges hangulatért köszönet illeti Valaskó
Ferencet, akivel az óvoda apraja–nagyja együtt mulatott.
Hodos Község Önkormányzatától gyermeknapunk megszervezéséhez anyagi hozzájárulást
kaptunk, amelyből tomboladíjakat, üdítőket és egyéb apróságot
vásároltunk
a
gyermekeknek. Tízóraira a
Borbély család
jóvoltából a kicsik hot-dogot
kaptak, ebédre
ízletes gulyást
főztek nekünk a
vadász bácsik,
uzsonnára pedig
Posztós Mónika
finom sültjeit fogyasztottuk el. A
helyi Sportszervezet, a Somogyi
és a Sill család gondoskodott az
üdítőkről és az édességekről, a
Zagro Michalovce cég hodosi
állomása jégkrémmel ajándékozta meg a kicsiket, és Kálmán Ferenc édes eperrel
örvendeztetett meg minket.
Valamennyi felajánlónak szív-

5

ből köszönjük a támogatást, a
vadász bácsiknak a sok jót és
kedvességet, amit kaptunk
tőlük, László Melindának és
Somogyi Erzsébetnek az önzetlen segítséget, valamennyi pedagógusnak és Eszti néninek a
közreműködést, hiszen nélkülük nem sikerülhetett volna ez
a nap ilyen csodálatosra.

BÁBSZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
A Duna Menti Tavasz Bábfesztivál immár 40. alkalommal került megrendezésre a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban. Óvodásainkkal évről-évre
ellátogatunk e nívós rendezvényre, melyen Szlovákia különböző régióiból érkező báb- és színjátszó gyermekcsoportok mérik össze tudásukat, és kápráztatják el a
gyermekeket és bennünket, felnőtteket, csodálatos játékukkal. A június 3-i előadáson négy bábjátékot néztünk
meg, amely nagyon tetszett a gyermekeknek, majd útközben hazafelé, Rácz Pál vendégül látott bennünket fagyira az Oázis presszóban. Köszönjük Pali bácsinak a
finom fagylaltot!

Buszozás után a megérdemelt fagyizás

ELBÚCSÚZTAK A NAGYOK

Aki akart, énekelhetett is

Ballagási ünnepségünkre június 19-én került sor, amikor
12 nagyóvodás intett búcsút az óvodás éveknek, az óvó
néniknek és pajtásaiknak. Szeptembertől nyolc gyermek
a helyi alapiskolák kisdiákja lesz, négyen pedig Dunaszerdahelyen kezdik meg az iskolát. Jó tanulást kívánunk
nekik!
Az oldalt összeállította: Gaál Adrianna óvodaigazgató
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Munkahelyteremtés helyi – falusi szinten
Vannak, akik észrevették, Hodosban
felmerült egy új cég neve. Igen, így
van, megalakult a Hodus Komunal
kft. A tisztánlátás kedvéért engedtessék meg, hogy bemutassuk lakosainknak a vállalatot és tevékenységi körét.
A Hodus Komunal Hodos község
100%-os leányválallata.
A kft. ügyvezetője Rózsa István, aki azért
felel, hogy minden gördülékenyen működjön. Hozzájuk tartozik többek közt
a községi bérlakások kezelése, az újsághirdetések, a kultúrház feletti lakások
bérbe adása, ha vannak akciók és valaki
szeretné őket kibérelni, legyen az akár
esküvő, vagy a testvértelepülésekből érkező vendégek elszállásolása. De az ő
gondjuk a szippantós autó (fekál) üzemeltetése és a fekete építkezésekkel kapcsolatos legalizálási folyamatok kezelése
is. „Olyan tevékenységet szeretnénk
folytatni a kft-n belül, ami mindenképpen a község fejlődéséhez járul hozzá,
mégpedig azzal, hogy ne csak a cégnek,
illetve ezáltal a falunak termeljen nyereséget, hanem hodosi, hazai embereknek
munkát adjon” – ecseteli az ügyvezető.
Ha bárkinek gondja van, a községi hivatal első emeletén székelő vállalat alkalmazottaihoz bátran fordulhat. Oriskó
Aranka és Lelkes Boglárka mindenben

Rózsa István

segít, amiben tud. Mindketten Komáromban végeztek közgazdaságtant a
Selye János Egyetemen. „Szeptember, illetve augusztus elsejétől a Dunaszerdahelyi Munka, Szociális- és Családügyi
Hivatalon keresztül lettünk felvéve,
március elsejétől pedig teljes állásban a
falunak, illetve azon belül a Hodus Komunal kft-nek dolgozunk” – magyarázza
Bogi. Ha valaki kérvényt szeretne benyújtani lakásigénylésre, hozzájuk for-

Lelkes Boglárka és Oriskó Aranka, akik mindig segítenek

dulhat, de ugyanúgy ők vannak kapcsolatban az építtetőkkel, a munkásokkal,
ha javításokra van szükség, akkor is őket
kell keresni. A bérlakásokkal járó költségek miatt szintén őket kell keresni.
„Helyben kaptunk munkát, a szülőfalunkba és ez nagyon jó, mert nem kell
utazni, ráadásul jól érezzük itt magunkat” – mondják egyöntetűen a lányok.
A kultúrház felett a lakásoknál három
recepciós váltja egymást részmunkaidőben, akikhez akár éjszaka is fordulhatnak problémáikkal azok, akik szállást
igényeltek.
A továbbiakban a Hodus Komunal
szeretne növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozni. „Természetesen kihasználunk majd minden Eu-s
forrást, amire csak lehetőségünk lesz,
hogy tovább tudjuk fejleszteni a céget.
Nem kell, hogy a kft feltétlenül hatalmas
nyereséget termeljen, inkább az a cél,
hogy embereknek munkát tudjunk biztosítani. Ezáltal nem csak egy-egy embernek adunk havi jövedelmet, de egy
családnak biztosítjuk a megélhetést” –
húzza alá Rózsa István.
A cég jól működik, hosszútávú terveik
alapján pedig még sokáig így lesz ez, hiszen számos olyan projekten dolgoznak,
mely elősegíti majd Hodos fejlődését.

A recepción mindig van valaki

Új l akók

Június
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Győ riék a z új l akásban
Győri Attila négy évet élt Pozsonyeperjesen a párjával Edittel, s igaz, ott is vannak bérlakások, kérvényezhettek volna
abban a faluban is, Attilát azonban hazahúzta a szíve. Másban nem is gondolkodott, csak abban, hogy Hodosba
költözzön. „Olyat kerestünk, ahol azért
elférünk, ugyanis négyen vagyunk,
mivel a páromnak van már egy nagy fia
és a kicsivel most már szűkös volt Eperjesen. Meg aztán saját lakást is akartunk”
– magyarázza Attila. Sorházra is gondoltak, ahol esetleg van egy kis kert is, mert
ha lett volna olyan lehetőség, azt választják. De a lakással is teljes mértékben elégedettek. Lehetőség volt Vásárúton is, de
mégis Hodos mellett döntöttek. „Egyébként is gyakran hazajártunk, míg Eperjesen laktunk, akkor is. A fejlődés, ami
ebben a faluban történik, nekem személy szerint tetszik. Jó, hogy végre elindult valami és az sem baj, hogy egyre
többen költöznek a faluba. Az új lakókat
most kezdjük megismerni, de egyáltalán
nincs velük probléma. Nagyon jól kijö-

vünk. Felettünk is hodosiak élnek mind
a két lakásban, olyan fiatalok, akik a szülőfalujukban maradtak” – ecseteli Attila.
Május nyolcadikán költöztek be, azóta
már belakták a lakást, megismerték a
szomszédokat is. Azt mondják, azért
még a környezettel kéne valamit kezdeni, de nem sürgelődnek, tudják, ha-

marosan rendbe teszik azt is. A legkisebbik családtag a kis Attila pedig okleveles
hodosi, ugyanis akkor született, amikor
a kultúrház tornyán lévő kakasba 2012ben elhelyezték az időkapszulát. Akkor
kapott egy oklevelet, így ezért sem költözhettek máshova, csak vissza a szülőfaluba, Hodosba.

Balról jobbra: Varga Gábor, Varga Edit, ifjabb Győri Attila és Győri Attila

A nyugalom megfizethetetlen
Kardos Marikáék is költöztek, egy gyönyörű három szobás lakásba. A családi ház,
ahol eddig éltek, már szűkösnek bizonyult számukra, hiszen a gyerekek sem lesznek
már kisebbek, ezért döntöttek a bérlakás mellett.
„Nagyon tetszik itt nekünk,
meg vagyunk mindennel elégedve. Nagyon jó a környezet, ismerősök is vannak,
nem mindenki idegen. Sok a
fiatal, gyerekekkel, jó szomszédaink vannak” – meséli
Marika. Egyáltalán meg sem
fordult a fejükben, hogy elköltözzenek Hodosból, pedig
Marika nem tősgyökeres hodosi, de annyira megszerette
ezt a falut, hogy már minden
ideköti. „Itt már megszoktunk, az emberek is mások és

a munkahelyünk is. Nagyabonyi származású vagyok, s
igaz, ott is vannak lakások, de

oda nem tudnék visszamenni. Szeretek Hodosban.
Ott más a környezet, mások

Kardos Mária és Kardos Marika

az emberek. A hodosiakat
jobban szeretem. Meg hát nagyon sokat változott a falu,
sokat köszönhetünk a polgármesternek is. Még a balkont
ígérték, hogy meg lesz csinálva és a környezetet is
rendbe teszik majd, parkosítás is várható. Aztán már
tényleg minden tökéletes
lesz” – magyarázza.
Jól érzik magukat, csönd
van, össze sem lehet hasonlítani a családi házzal, ahol laktak. A főút mellet, minden
pillanatban autók mentek el
az ablak alatt, buszok, kamionok száguldottak végig az
úton, alig lehetett ablakot
nyitni, mert azonnal jöt be a
por. Itt ebből a szempontból
nagyon jó. Jól érzik magukat
az új lakásban.
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Pa t ó c s L a j o s e m l é k é re
Igen, Lajos bácsi, hiszen szerencséje volt
azt a kort megérni, hogy a falu nagy
többsége „Lajos bácsizta”, de mindezek
mellett ő tényleg mindenki Lajos bácsija
volt. A sírkövére ez lesz vésve:
Patócs Lajos
1926 – 2015
A két dátum közötti idő pedig közel
90 év. Szép kor, mondhatjuk, az ő esetében mégis korai volt még az eltávozás,
hiszen nagy tervei voltak még, úgy a
klubban, mint a citeratanítás terén,
ugyanis az utóbbi években megfogyatkozott a citerázók létszáma. Lajos bácsi
gyerekeket szeretett volna még tanítani.
Attila fia művészi szinten műveli e
gyönyörű népi hangszer megszólaltatását, nincs olyan melódia, amit hallomás
után rögtön ne játszana, csak sajnos a tanítás, e művészet átadásának tehetsége
hiányzik belőle.
Lajos bátyánkkal e hangszert nagyapja
szerettette meg, akitől az első citeráját
kapta, kint, a falutól távol eső szülőhelyén, ahogy ő mondaná: a Hodosi réten.
Ő is hallás után tanulta meg a tanyasi
emberektől a sok-sok népdalt, nótát és
nagyon hamar az ő muzsikusuk lett. Tizenkét éves korától hívták már a tollfosztókba, születésnapi, névnapi ünnepségekre, majd amikor bekerült a faluba és
1950-től az akkoriban alakult Csemadok oszlopos tagja lett, a szervezet rendezvényein is számos alkalommal
bemutatta tudását. Később, 1972-ben

megválasztották a helyi szervezet elnökévé, s ezzel együtt egy nagy álma is teljesült, megalapíthatta a citerazenekart,
melyet halála napjáig vezetett. Az újság
összes lapja sem lenne elég arra, hogy fel-

Mindenki Lajos bácsija

soroljam, merre járt a csoport, hány
helyre vitte el falunk hírnevét, és terjesztette a magyar népdalt, népzenét országhatárainkon innen és túl. A faluközösségek hagyományos összejövetelein
kívül részt vett a Csemadok által szervezett országos rendezvényeken, népzenei
versenyeken, mint például a Tavaszi szél
vizet áraszt, vagy a Bíborpiros Szép
Rózsa, de ezek mellett a gombaszögi és

a Bősi Kulturális Ünnepségeknek is állandó fellépői voltak. Citeraoktatói tevékenysége során számos elismerésben
részesült, ezek közül pedig a legfontosabbak: 1984-ben a Budapesti Citerabarátok Klubja állandó tagjává választotta,
1986-ban Pozsonyban a Csemadok Országos Tanácsa a Csemadok Kiváló Népművésze díjat adományozta neki.
Az 1999-es a Bíborpiros Szép Rózsa versenyen Csáky Pál akkori miniszterelnökhelyettes különdíját kapta, 2005-ben
Hodos község Pro Urbe elismerésben részesítette, 2008-ban Mikus Tibor, Nagyszombat megye ispánja megyei
emlékéremmel tüntette ki. A legnagyobb kitüntetést pedig ez év január 25én kapta, amikor is a Csemadok
Országos Választmánya a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett országos ünnepségen a sok évtizedes
munkásságáért az életműdíjjal egyenértékű Pro Kultura díjjal tüntették ki.
Az évek során számos televíziós és rádiós felvétel készült vele, különböző kiadványokban, lexikonokban találkozhatunk a nevével, tevékenységével és ezeknek az emlékeknek köszönhetően még
sokáig hallgathatjuk őt.
Kedves Lajos bátyám, emléked még
sokáig őrizni fogjuk és gondoskodunk
róla, hogy az utókor se feledkezzen meg
rólad. Írásomat ugyanazzal a mondattal
fejezem be, mint a temetésedet, így búcsúzok tőled: „Örülök, hogy a barátod
lehettem.”
Győri Béla

ANYAKÖNYVI HÍREK
SPRÁVY Z MATRIKY
Máj 2015. május
ÚJSZÜLÖTTEK • NARODIL SA:
• Jesko Kornél
• Both Ladislav
• Malik Damian
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• vdova/özvegy Zöld Szidónia, szül./rod. Soóki (76)
• özvegy/vdovec Patócs Lajos (89)
• Mészáros János (61)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

HÁZASSÁGKÖTÉS
UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Posztós Attila (Hodos – Vydrany) és Mgr.
Zomborová Ildikó (Diósförgepatony – Orechová Potôň)
• Varga Zoltán (Hodos – Vydrany) és Mgr.
Puhová Beáta (Nagylúcs – Veľká Lúč)
• Fröhlich Tomáš (Hodos – Vydrany) és Szomolai Tímea (Diósförgepatony – Orechová
Potôň)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu
manželstva.

Interjú - Grafológia

Június

Hodosi maradtam XXIV.
Keszi Béla 1979-ben költözött el Hodosból. Egyre nőtt a család és már
nem fértek el a szülői házban, ezért
úgy határoztak, Dunaszerdahelyen
vásárolnak lakást, mivel akkor a községben még nem volt ilyen lehetősége. Azóta is ott él, egy fia és egy
lánya van, valamint két unoka boldog nagyapja.
Milyen gyakran látogat vissza a szülőfalujába, Hodosba?
• Szinte naponta. Ritkaság, hogy nem
megyek ki megnézni az édesanyámat.
meg hát ott a kert, azt is gondozni kell,
anyu már nem nagyon bírja. Nekünk is
jól jön, ha valami ott terem, zöldség,
gyümölcs, meg persze az sem lenne jó,
ha a gyom nőné be. Ismerős is egyre kevesebb van a faluban, nagyon sokan beköltöztek Dunaszerdahelyre, itt élnek a
városban és nagyon ritkán találkozom
velük. Néha-néha azért összefutunk.
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arra külön nem megyünk. ez valamikor
működött, hogy összejött a család, de
most már nem. Így is kint vagyok szinte
minden nap.
Mennyit fejlődött a község, hogy
látja ezt?
• Csodálatos, erre csak ezt tudom mondani. Ha 1979-ben is van ilyen lehetőség, hogy községi bérlakásba költözzünk
a faluban, egy pillanatig sem gondolkodtam volna, akkor ott maradunk. De
sajnos akkor még nem volt.
Visszamenne Hodosba?
• Most már nehéz, minden a városba
köt. Itt vannak a gyerekek, az unokák
is, meg már itt felépítettük az életünket.

Keszi Béla

Rendezvényekre kijárnak a faluba?
• Ha itthon vagyok és az időm engedi,
akkor kimegyünk. A Lakoma időpontja
nekünk nem a legszerencsésebb, mert
minden évben akkor megyünk Balatonra és ezért eddig csak egyszer tudtam
kimenni megnézni a rendezvényt.
Búcsú már nincs úgy, mint régen, szóval

A rovat címe hodosi maradtam. Egyetért ezzel?
• Örök életben az voltam és az is maradok. Hiába lakom Dunaszerdahelyen,
ha valaki megkérdezi tőlem, hogy honnan jöttem, azt mondom, hogy hodosi
vagyok.

A grafológiáról mindenkinek
PÁ LYAVÁ L A S Z TÁ S G R A f O Ló G I ÁVA L

Rácz Szabina rovata

Életünk egyik legfontosabb
kérdése és döntése, milyen
pályát, foglalkozást válaszszunk, mit érdemes tanulnunk, hogy a jövőben jól és
eredményesnek érezzük magunkat. Ilyenkor sokan grafológushoz fordulnak útmutatásért, aki segíthet abban,
hogy fölfedezze rejtett képességeinket. A pályaválasztás
akkor lesz sikeres, ha személyiségünkhöz, adottságaink-

hoz, képességeinkhez megtaláljuk a legmegfelelőbb foglalkozást.
A pályaválasztás előtt álló
fiatalok azt szeretnék megtudni, milyen irányba induljanak el, milyen szakmát
válasszanak, illetve milyen
munkakörben tudnák megállni a helyüket. A grafológiai
vizsgálat segítségével ezek a
kérdések megválaszolhatóak.
A tanuló személyiségképének
elkészítésével feltárhatjuk
azokat a területeket, amelyek
a leghatározóbbak lehetnek a
pályaválasztásban. Az írásból
kimutatható a személy mentális képessége, a szociabilitás,
a munkához való hozzáállás,

„A reményeid, álmaid és törekvéseid jogosak.
Megpróbálnak felemelni a felhők fölé, a viharok fölé,
csak hagynod kell.”
William James /1842-1920/
amerikai pszichológus,
filozófus
elemezzük még a személy érzelmi életét, az energiákat, valamint az énműködést.
Ezek alapján lehet jellemezni, hogy milyen az illető
beállítottsága, humán-, illetve
reál-, logikai készsége, érdeklődési irányultsága, értékrendje, szorgalmas-e, vagy
esetleg kényelmes, tervező
vagy kivitelező típus, szervezőkészsége, sikerhez való vi-

szonya, milyen a kommunikáció készsége, megállapítható a kreativitása, szereplési
vágya, rendelkezik-e vezetői
készséggel, és még sok egyéb
vonás, amelyeknek döntő
szerepük lehet a továbbtanulás folyamán. A grafológiai
vizsgálat segíthet a helyes önértékelésben, és megalapozottá teheti a középiskolai
évek sikerét.

Küldjön hírt vagy fényképet, akár régi fotót a község életéből:
u js a g . h o do s@ gm ail .c om

Ez történt
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Gömöri aktivistákkal találkozott Hodos polgármestere
Aktív polgárok, sikeres közösség címen
került megrendezésre a PURT szervezet
iskolázása Csízfürdőben, melynek előadói a sikeres közösségépítés egyes szintjeit mutatták be az összegyűlt
polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek és roma aktivistáknak.
Balódi László, Hodos község polgármestere előadóként saját faluja példáján
mutatta be, hogy igenis kell a közösség

ereje ahhoz, hogy egy polgármester jól
végezhesse a rá kirótt feladatokat. A falunak és lakóinak szimbiózisban kell
dolgozniuk ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet okozta károkat a lehető
legnagyobb mértékben csökkenteni tudják. Elmondta azt is, hogy Hodos a legtöbb járásbeli településsel szemben nem
zsugorodik, hanem lakóinak száma
egyre nő. „Nem a pénz a lényeg. Ha a
falu nem él egy működő sejtként, akkor

A gömöri konferencián Balódi László (balról a második) és a résztvevők

Információs nap
vállalkozóknak
Kormánypártunk gyakori statisztikai kimutatásaival ellentétben sokan tudatosítják,
hogy nem olyan egyszerű Szlovákiában tisztességesen megélni sem munkavállalóként,
sem pedig kis- és középvállalkozóként. Ha
sokszor nem is segítenek, de legalább útbaigazítást adnak a hasznos információk. Ezzel
a céllal szervezett a dunaszerdahelyi MostHíd Klub május végén a dunaszerdahelyi
erma Hotelban egy információs estet a
helyi kis- és középvállalkozóknak, illetve a
fiatal mezőgazdászoknak. A találkozó fő témája az Európai Uniós források kihasználása, az iskolarendszer és a munkapiac
voltak. A Híd párt részéről jelen volt Solymos László a párt alelnöke, Érsek Árpád volt
közlekedésügyi államtitkár, parlamenti képviselő, Csicsai Gábor volt mezőgazdasági államtitkár, parlamenti képviselő és
községünk polgármestere, Balódi László,
akinek a szakterülete az önkormányzatok
szerepe a vidékfejlesztésben és a munkaügyi
hivatal által nyújtott támogatások lehetőségei. A résztvevők mind hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a szakmai találkozón.

hiába ruház be a polgármester bármibe
is. Fontos, hogy a falu GDP-je zárt
rendszerben keringjen, azaz ha megoldható, amit megtermelünk, otthon is
adjuk el, a pénzt otthon költsük el.
Amellett, hogy ez egészségesen tartja a
falu vérkeringését, munkahelyeket is létrehozhat és létre is hoz” – magyarázta
Balódi.
Az aktivisták hozzászólásaikban kiemelték, inspiráló a példa, hogy egy falu
egy olyan polgármester vezetésével, aki
valóban hivatásként tekint funkciójára,
mire lehet képes. A másik oldalon Balódi László is pozitívan értékelte a Purtaktivistáinak lelkes és önfeláldozó
magatartását. „Hihetetlen, hogy ilyen
kis pénzekből szó szerint csodákra képesek ezek a hölgyek, urak. Emelem kalapom az ilyen emberek előtt, és kívánom
minden csallóközinek, hogy vegyenek
példát a gömöri Purtról, mert amire ők
képesek, arra csak nagyon kevesen” –
zárta Balódi László.

Járási kiértékelésen Hodos
Június 10-én értékelték ki a járási versenyek helyezettjeit a Dunaszerdahelyi
Művészeti Alapiskola koncerttermében, ahova iskolánk diákja, Avtanas
Alexa is meghívást kapott. A járási Pitagoriász matematikaverseny első helyezettjeként oklevéllel és vásárlási
utalvánnyal jutalmazták őt. Az ünnepségen részt vett Molnár Tímea, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közokta-

tási, szociális, sport és kulturális főosztályának vezetője, valamint Dobora
Olga a Dunaszerdahelyi Járási Iskolaügy metodikusa. Az okleveleket Píver
Kinga, a Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont igazgatónője és az egyes versenyek zsűrielnökei adták át, a mi
esetünkben Kulcsár Andrea, a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium igazgatóhelyettese.

Vy d r a n y n a v y h o d n o t e n í o k r e s n ý c h k ô l
10. júna sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede konalo vyhodnotenie výsledkov okresných súťaží, na ktoré dostala
pozvanie aj naša žiačka, Alexa Avtanas. Ako víťazka okresného
kola matematickej pytagoriády dostala diplom a nákupnú
poukážku. Na oslave bola prítomná Tímea Molnár, vedúca
Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry ako
aj Oľga Doborová, metodička odboru školstva v Dunajskej Strede. Diplomy odovzdali Kinga
Píver, riaditeľka Centra voľného času v Dunajskej Strede spolu s predsedami jednotlivých súťaží. V našom prípade to bola pani
Andrea Kulcsár, zástupkyňa riaditeľa miestneho športového gymnázia.
Alexa Avtanas

Június
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Községünkben a vadnyugat
Június 20-án immár második alkalommal rendeztek a faluban Western
lovas versenyt. Az idei versenyre 23-an
neveztek be.
Az ünnepi köszöntőkkel és látványos
lovas-felvonulással induló verseny
három kategóriában – Junior, Open és
Profi – és két versenyszámban – szlalom
és hordókerülés – zajlott. Minden versenyzőnek mindkét versenyszámban két
lehetősége volt a pályán végigmenni és a
két időeredményből a leggyorsabb számított a versenyben. Ha a versenyző felborította az akadályt, 5 másodperc
büntetőidőt számoltak a végső idejéhez,
ami még a jobbik eset volt. Ugyanis, ha
rossz helyen fordult, tehát eltévesztette
a pályát, ki is zárták a megmérettetésből.
A Junior kategóriában szlalomban az
első helyet Múcska Viktor szerezte meg,
míg a második Dominika Minárová lett,
a harmadik helyen pedig Richard Dob-

Felsorakoztak a versenyzők

rovodský végzett. Hordókerülésben
azonban megfordult a sorrend, ugyanis
az első Richard Dobrovodský lett, a második Dominika Minárová, a harmadik
pedig Múcska Viktor. Az Open kategóriában szlalomban Takács Tamás végzett
az első helyen, utána a második Tóth

A rendezvény egyik főszervezője, Egri Árpád verseny közben

Sikeres a nyári napközi
Ebben az évben ismét lesz nyári napközi a helyi alapiskolákban, amely két és fél hétig működik majd a nyár elején. Tavaly első ízben próbálkozott a két iskola ezzel, akkor még a
szülők féltve adták be a gyerekeiket, ugyanis összesen heten
jelentkeztek. Idén azonban már megváltozott a helyzet,
ugyanis 25 jelentkező volt. Sajnos mindenkit nem tudtak elfogadni, mert a kapacitás is véges, ezért rostálni kellett és úgy
határoztak, azokat a gyerekeket részesítik előnyben, akinek
a szülei mindketten dolgoznak. Így tizenhét diákot tudnak
fogadni idén a nyári napköziben.

Varga Ildikó felvételei

René, a harmadik pedig Takács László
lett. Hordókerülésben Kiss Péteré lett az
első hely, a másodikat Tóth René, a harmadikat pedig Brigita Beláková szerezte
meg. A profiknál a két versenyszámot
összevonva az első Egri Árpád, a verseny
főszervezője lett, míg a második helyen
Múcska Gergő, a harmadik helyen pedig
Barbi Fazekašová végzett.

Akik nélkül a verseny nem jöhetett volna létre:
Hodosi Községi Hivatal és a képviselő-testület
Rácz Ferenc, aki az ételt biztosította
Nagy Zsolt és Horváth Pál, akik az
ingyenes lovagoltatásról gondoskodtak a gyerekek számára
Varga Lajos és családja
Csepi György és családja
Sidó&Sidó üzlet

Úspech letného školského klubu
Cez toto leto miestne školy opäť zabezpečia školský klub, ktorý
bude fungovať prvé tri júnové týždne. Prvýkrát sa pokúsili ponúknuť túto možnosť miestne školy v minulom roku, avšak rodičia k tomu pristupovali s nedôverou a do klubu bolo
zapísaných len sedem detí. V tomto roku sa situácia zmenila,
nakoľko bolo prihlásených 25 detí, avšak z kapacitných dôvodov
nemohli zobrať všetky deti. Nakoľko bolo treba vyberať, tak boli
uprednostnené detí z takých rodín, kde obidvaja rodičia pracujú.
Školský klub bude cez toto leto navštevovať sedemnásť detí. Prajeme im príjemné prázdniny!

Sport
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Újoncként a nyolcadik helyen

Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport

A 30. forduló eredményei:
Csallóközkürt–Pusztafödémes 3:1 (1:1), g.: Zsákovics (21.),
Bugár (58.), Jáger (76. – öngól), ill. Praženica (30.). Nádszeg–
Illésháza 1:0 (1:0), g.: Filo (40.). Jányok–Vága 2:0 (0:0), g.:
Tink (68.), Kunyi (81.). Nagymagyar–Šoporňa 3:1 (1:0), g.:
Mészáros (27.,, 60., 71. – mindkettő 11-esből), ill. Andódi
(88.). Nyárasd–DAC C/Vásárút 2:0 (1:0), g.: Mandák (36. –
11-esből), Kovács (54.). Lég–Alsószeli 4:2 (3:0), g.: Flaska
(12.), Sandtner (18.), Rigó (35.), Dékány (58.), ill. Prístavok
(57.), Bednár (80.). Hodos–Jóka 6:1 (6:1), g.: Mironet (10.),
Rácz Attila (11.), Zhyzyian (16.), fekete (40., 43.), Bilyk
(45.). Dióspatony–Nagyfödémes 1:2 (0:1), g.: Matejka (48.),
ill. Gottwald (44.), Szabó (70.).
Megjegyzés: A Nagyfödémes és az Illésháza csapatától a bajnokság
végén 3 pontot levontak.

1. Pusztafödémes
2. Csallóközkürt
3. Alsószeli
4. Illésháza
5. Lég
6. Jányok
7. Nyárasd
8. Hodos
9. DAC C
10. Nagyfödémes
11. Šoporňa
12. Jóka
13. Vága
14. Nádszeg
15. Nagymagyar
16. Dióspatony

Végső táblázat

Csónaktúra fürdéssel
Május 9-én, szombaton a Hodus Túraklub tagjai felkerekedtek és csónaktúrára indultak. A terv az volt, hogy
Madarászról Pozsonyeperjesig hajóznak majd le, ám több negatív körülmény is nehezített az útjukat.
A 11 fős kis csapatban három tapasztaltabb csónakázó volt – Hodosi Csaba,
Bindics Ernő, aki a csónakokat intézte
és Horváth Zsiga –, így a tagokat három
csónakba ültették, hogy mindenki mellett legyen egy gyakorlott ember is. „Mielőtt beültünk a csónakokba, kaptunk
egy kis oktatást, mit szabad csinálni a
vízen és mit nem. A legfontosabb, amit
mindenkinek azonnal meg kellett tanulnia, hogy ha a vízen haladunk, senki ne
fogjon meg egy víz fölé belógó ágat sem”
– magyarázza Nagy Irma a túraklub elnöke. Nem sokkal a madarászi indulás
után az egyik csónak felborult, Póda Petiék a vízben állva próbálták menteni az
élelmet, amit a sodrás magával ragadott.
A felét így is elvitte a víz és a baleset
után, a kiindulóponttól nem olyan

messze, ki is kötöttek. „Leültünk, a fiúk
tüzet raktak és elkezdték megszárítani a
ruháikat. Ettünk egy kicsit, abból az
ételből, ami nem úszott el a vízzel, majd
úgy határoztunk, autót hívunk, hogy a
sikertelen csónaktúra résztvevőit hazavigye, ám végül csak hárman mentünk autóval, a többik leeveztek a Tallósi
malomhoz, mert a csónakokat vissza
kellett vinni Pozsonyeperjesre” – emlékszik vissza Irma. Persze borulásból volt

Többen legközelebb is elmennének
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több is, csak egy csónak maradt belül
szárazon, kettő szinte teljesen elázott.
Több mobiltelefon is bánta az utat, de
még így is többen azt kérdezték, mikor
lesz a következő túra. Irma azt mondja,
utólag vicces visszagondolni a történtekre. „Még így is van rá érdeklődő, úgyhogy ha valaki akarja, megszervezzük, de
mindenképpen máshogy állunk majd
hozzá. Ez is egy tapasztalat volt, kellett
ahhoz, hogy ha legközelebb is elmegyünk, már tudjuk, mire vállalkozunk”
– zárja a beszámolót a klubelnök.

A Hodus Túraklub archívumából
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