ötSZöröS bAjnoKoK
A hodoSi ASZtALiteniSZeZőK

A versenyév döntő tornáját rendezték
meg június utolsú hétvégéjén a szlovák férfi asztalitenisz extraligában.
Hodos község gárdája a pénteki elődöntőben Rozsnyó csapata ellen mérkőzött
meg és 5:3-as győzelmet aratott.
A szombati fináléban pedig Malacky legénységét fektette két vállra – pazar,
5:0-ás eredménnyel.
Így a hodosiak megszerezték sorrendben az ötödik országos aranyérmüket.
„Úgy álltunk hozzá a döntő csatákhoz,
ahogy az egy négyszeres szlovák bajnokhoz illő: teljes felelősségtudattal. Mert
ugye bármikor és bárkivel előfordulhat
egy kisebb serülés, meghúzódhat egy
izom, közbejöhet egy balszerencse, de

ezúttal semmi ilyen nem történt velünk.
Amikor a malackaiakkal szemben már
3:0 arányban vezettünk, és meg voltunk
győződve arról, hogy a végső csata a mi
sikerünkkel zárul” – nyilatkozta Jozef
Kmeť, a hodosiak klubelnöke.
A tisztségviselőtől azt is megtudtuk: az
ötödik aranyérem után sem akarnak lazítani, sőt erősíteni szeretnék soraikat,
bővíteni játékoskeretüket. Az öt aranyéremmel ugyanis az ország történetében
a harmadik helyen állnak – előttük az
1990-es években működő Sporiteľňa
Bratislava csapata összesen 7, a 2000-es
években pedig az SK ST Bratislava 6
bajnoki címet szerzett az extraligában.
A két gárda közül már egyik sem létezik,
így öt aranyával a hodosi klub a harma-

dik az örökranglistán (a létező csapatok
közül pedig az első a sorban).
Következő mérkőzésüket a csallóköziek – immár az új versenyévre való
felkészülés jegyében – július 24-én
játsszák a helyi kultúrházban este 18
órától magyarország férfi asztalitenisz-válogatottja ellen.
A döntő eredménye:
mSK malacky − SK Vydrany 0:5
B. Kalužný − S. novota 0:3 (-6, -5, -8)
A. Brat − Z. Lelkeš 2:3 (11, 7, -8, -4, -10)
E. Illáš − P. Šereda 1:3 (14, -4, -5, -6)
A. Brat − S. novota 0:3 (-5, -10, -8)
B. Kalužný − P. Šereda 0:3 (-5, -5, -8)

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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bALódi LáSZLó Lett A híd
dunASZerdAheLyi járáSi eLnöKe
balódi Lászlót választották meg a híd
dunaszerdahelyi járási elnökének a
szervezet június 23-i járási konferenciáján. A posztra hodos polgármestere volt az egyetlen jelölt.
„Tapasztalt, a járást jól ismerő, parlamenti tapasztalattal rendelkező politikust választott a járási szervezet élére a
konferencia” – kommentálta Balódi
megválasztását Sólymos László pártelnök. A Híd jelenleg általános tisztújítást
tart, a dunaszerdahelyi járási elnök,
Érsek Árpád volt közlekedésügyi miniszter azonban már a párt országos közgyűlésén bejelentette lemondását a járási
elnöki posztról, és nem is indult a keddi
választáson. Érsek marad a pártban,
egyes információk szerint Balódit ő javasolta a járási szervezet elnökének.
„Június 23-án a Híd dunaszerdahelyi
tagjai új járási elnököt választottak Balódi László személyében. Lacival hosszú

évek óta dolgozunk együtt, Hodos az ő
keze alatt vált mintafaluvá és a parlamentben is megállta a helyét. A Hídra
restart vár. Világossá kell tennünk a választóinknak, hogy hűek leszünk az
együttműködés gondolatához, és hogy

bízhatnak bennünk. Balódi Laci nekem
ezt testesíti meg” – írta közösségi oldalán Ravasz Ábel a párt elnökségének
tagja, volt romügyi kormánybiztos.
(pm, fb)

FeLújítjuK A hALottASháZAt
ZrenoVujeme dom SmútKu

A temetőben lévő halottasház is megérett a felújításra.
A negyven éves épület felújítási munkálatai júniusban kezdődtek és folyamatosan zajlanak. A rekonstrukciót az önkormányzat önköltségen végzi.
Júniusban kicserélték az épület négy ajtaját, a hónap végén
pedig a tetőcserét kezdték el a Farkas testvérek. A jövőben tervezik a belső falak felújítását, hálózását, festését, illetve az épület külső burkolatának modernizálást.

Dom smútku už dozrel na obnovu. Rekoštrukcia štyridsať ročnej
budovy sa začala v júni a práce priebežne prebiehajú. Náklady
na rekonštrukciu hradí samospráva z vlastných prostriedkov.
V priebehu mesiaca jún bolo vymenených štvoro dverí na
budove a koncom mesiaca začali bratia Farkasovci výmenu
strechy. Do budúcna sa plánuje obnova vnútorných stien, čiže
sieťovanie a malovanie, ako aj modernizácia vonkajšieho obkladu budovy.

Június
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nem, nem, SohA!
1920. június 4-e a magyar nemzet és magyarország szétszakításának, így történelmének legsötétebb dátuma. Azon
a pénteki napon a trianon-i kastélyban két magyar ember
odalépett egy nagy könyvhöz és aláírta azt. ezzel magyarország elveszítette területének 2/3-át, azzal erdeinek 88 %-át,
valamint lakosságának több mint a felét!
Erről a szomorú eseményről emlékezett meg a Csemadok
helyi szervezete 2020. június 4-én egy rövid összeállítással,
amit a vírushelyzet miatt a hangosbeszélőben hallhatott a tisztelt lakosság. A megemlékezés után a helyi temetőbe hívtuk a
lakosságot, ahol fél ötkor – Kárpát-medence magyarlakta településeinek harangjaival együtt – megszólalt temetőnk lélek-

harangja is. Összesen 100 kongatás hangzott el, amiben kivették a részüket a jelenlévők, akik közül többen is megkongatták a harangot. A harangszó után mécseseket gyújtottunk
e gyászos eseményre emlékezvén, valamint azért, hogy fényben ragyogjon az ősi Magyarország területe. Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Győri Béla

időKAPSZuLábAn A mAgyArSág
A Rákóczi Szövetség a Nemzeti összetartozás éve alkalmából egy virtuális időkapszulát nyitott, amelybe olyan videókat, hangfelvételeket
vártak, melyek mottója: „Magyar vagyok”. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott a Csemadok Nemeshodosi Alapszervezete is, akik egy
rövid videóanyagot küldtek a felhívásra. A képanyagokat a szervezők
2020. június 4-ig várták.
Az időkapszulát a Magyar Nemzeti Bankban őrzik, s leghamarabb
2040-ben nyitják ki.
A videó megtekinthető a Csemadok
Nemeshodosi Alapszervezetének
Facebook-oldalán, illetve az alábbi
QR-kód beolvasásával:
Horváth Magda, Győri Béla, Csicsay Boglárka és Nagy Noémi
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enyhüLteK A KorLátoZáSoK,
de még mindig heLyZet VAn…
enyhültek a korlátozások, lazítottak
a szigorú szabályokon, hiszen a koronavírussal fertőzött lakosok száma
egyre alacsonyabb, s egyre kevesebb a
naponta felbukkanó fertőzött. májusvégi lapzártánkkor 1513 regisztrált
fertőzöttet tartottak számon az országban. nézzük, most mi a helyzet!
Júniusban enyhülni látszik a helyzet,
egyesek a járvány végét látják, mások a
következő hullámra figyelmeztetnek.
Annyi azonban bizonyos, hogy egyre kevesebb fertőzött van.
Június első napján 6418 vírustesztet
végeztek el és egy fertőzöttet sem regisztráltak az országban. Közben négyen kigyógyultak. A sajtó arról cikkezett, hogy
június 10-től engedélyezik a tömegrendezvények szervezését 500, július 1-től
pedig ezer főig. Harmadikán eltörölték
a 65 év felettieknek kijelölt vásárlási idősávot a boltokban, lehetségessé tették a

beteglátogatást a kórházakban, illetve
engedélyezték az ellenőrzés nélküli határátkelést Csehországba. A következő
napokban 1-2 teszt mutatott pozitív
eredményt, sőt, olyan napok is voltak,
amikor egyetlen fertőzött sem akadt.
Június 5-től engedélyezték az ellenőrzés nélküli határátkelést a magyar, a szlovák, a cseh és az osztrák határon. Később
már egyre kevesebb vírustesztet végeztek
el naponta, június 7-én például 160
mintából kettő lett pozitív. Kilencedikén a vírusfertőzöttek száma 1533 volt,
ami mindössze hússzal több, mint májusvégi lapzártánkkor. Június 10-én újra
nyolc teszt lett pozitív, 1541-re emelkedett a fertőzöttek száma.
Június 14-én bejelentették, hogy véget
ért a vészhelyzet Szlovákiában (90 nap
telt el), ám a rendkívüli helyzet még
marad. Június 18-án mindössze 806
tesztet végeztek a lakosság körében és 14
új fertőzöttet találtak. A következő na-

pokban újabb
enyhítések következtek: június
20-tól megszüntették a vasárnapi boltzárat,
illetve engedélyezték
az 1000 fő feletti rendezvények megtartását
is. Közben az iskolások
újra beültek a padokba egészen bizonyítványosztásig. A zárt helyeken, úgy mint a
boltokban, még ezután is kötelező a
szájmaszk viselése.
Lapzártánkkor Szlovákiában 1667 fertőzött személyt regisztráltak, közülük a
Dunaszerdahelyi járásban 45-öt. Szlovákiában a vírus halálos áldozatainak
száma 28, ám 1464-en kigyógyultak
már a betegségből.
2020. június 30.

obmedZeniA SA ZmierniLi, ALe eŠte
StALe Sme neVyhrALi…
Zmiernili sa obmedzenia, prísne predpisy poľavili, veď počet infikovaných
korona vírusom stále klesá, a každým
dňom klesá aj počet novo infikovaných. V čase našej uzávierky koncom
mája bol v krajine počet infikovaných
1513. Pozrime sa, aká je situácia dnes.
Vyzerá to tak, že situácia sa od júna
uvoľňuje, niektorí už vidia koniec pandémie, iní upozorňujú na hrozbu druhej
vlny. Jedno je isté: infikovaných osôb je
stále menej.
V prvý júnový deň bolo v krajine otestovaných 6418 ľudí, bez jediného pozitívneho výsledku a medzičasom sa
uzdravili 4 infikovaní. V médiách prebehla správa, že od 10. júna bude povolené organizovanie hromadných akcií
do 500 osôb a od 1. júla do tisíc osôb.
Tretieho zrušili vyhradený čas v obcho-

doch pre nákupy seniorov nad 65 rokov,
od obeda boli povolené návštevy v nemocnicach a od polnoci sa umožnil prechod do Českej republiky bez obmedzení. V nasledujúcich dňoch boli pozitívne
testy v 1-2 prípadoch, dokonca boli dni,
kedy sa nevyskytol ani jeden infikovaný.
Od 5-ho júna bol povolený prechod
hraníc bez obmedzení na maďarskej,
slovenskej, českej a rakúskej hranici.
Denne bolo uskutočnených stale menej
a menej testov na virus, 7. júna boli napriklad zo 160 testovaných prípadov len
dva pozitívne. Deviateho bolo celkovo
infikovaných 1533 osôb, čo je len o
dvadsať viac, ako pri našej májovej uzávierke. 10. júna bolo opäť osem testov
pozitívnych (šesť z okresu Rožňava), a
počet infikovaných stúpol na 1541.
14. júna bol na Slovensku vyhlásený
koniec núdzového stavu (uplynulo 90

dní), ale mimoriadna situácia zostala naďalej. 18. júna bolo testovaných len 806
osôb, z toho bolo 14 infikovaných.
V nasledujúcich dňoch pribudli ďalšie
zmiernenia opatrení: od 20. júna sa zrušila nedeľná uzávera obchodov a povolili
organizovanie hromadných podujatí s
účasťou viac ako 1000 osôb. Zároveň
školáci opäť zasadli do lavíc, spočiatku
na dobrovoľnej báze, napokon v plnom
počte na posledný týždeň vyučovania až
do odovzdávania vysvedčení. Nosenie
rúšok v uzavretých priestoroch, ako
napr. v obchodoch, je naďalej povinné.
V čase uzávierky je na Slovensku registrovaných 1667 infikovaných osôb, z
toho 45 v okrese Dunajská Streda. Počet
obetí vírusu na Slovensku je 28 a 1464
osôb sa z ochorenia vyliečilo.
30. jún. 2020

Június
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ZáPiSy máme
ZA Sebou

LáSSuK A SZámoKAt

PoZrime SA nA číSLA

Ahogy a koronavírus-járvány mindenbe, úgy az iskolai beíratások zökkenőmentes lebonyolításába is beleszólt. így
nem volt ünnepélyes, közös ceremónia, az iskolai beiratkozás a község iskoláiba április 20-tól 24-ig csak szülői és
tanári jelenléttel zajlott.

Ako do všetkého, pandémia korona vírusu zasiahla aj do
hladkého priebehu školských zápisov.takže odpadla slávnostná spoločná ceremónia, zápis do obecnej školy sa
medzi 20. a 24. aprílom uskutočnil len za prítomnosti rodičov a učiteľov.

A magyar iskolába négy gyereket írattak az első osztályba.
Mind falubeliek. Az idei évben a negyedik osztályból hatan
ballagnak el, akik Dióspatonyba mennek, ami azt jelenti,
hogy a mostani létszám szeptembertől hárommal kevesebb
lesz, ám még így is közel telített létszámról beszélhetünk, hiszen 24 lesz a magyar iskolások száma.
A szlovák iskolába ez idő alatt három elsős adta be jelentkezését, akik szeptemberben kezdik majd a tanévet. Az idei
negyedikesek – hárman – az ötödik osztályt Dunaszerdahelyen folytatják. Így a szlovák iskolában a diákok létszáma egyelőre nem változik, marad a tavalyi 19 tanuló.
Persze ezek a számok nem véglegesek, az őszi tanévkezdésig
még változhatnak.

Počas tohto termínu sa do slovenskej školy prihlásili traja
žiaci, ktorí začnú školský rok v septembri. Tohoroční štvrtáci
– traja – budú pokračovať v piatom ročníku v Dunajskej
Strede. Tým počet žiakov v slovenskej škole zostáva zatiaľ nezmenený na počte 19 žiakov, ako tomu bolo vlani.
Do prvej triedy maďarskej školy zapísali štyri deti. Všetky
sú z obce. So štvrtou triedou sa v tomto roku rozlúčia šiesti
žiaci, čo znamená, že počet žiakov klesne od septembra o
troch, ale aj tak môžeme hovoriť o skoro plnom počte žiakov,
keďže žiakov v maďarskej škole bude 24.
Samozrejme tieto počty nie sú konečné, do začiatku školského roka na jeseň, sa ešte môžu zmeniť.

Hurrá prázdniny!

vakációóóóóó!!!!!
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A cSAtornAháLóZAt éS AZ ALmAbéLi dűLő eSete
Községünkben zajlik a csatornahálózat kiépítése, folyamatosan azon dolgoznak a munkások, hogy mihamarabb befejezzék azt. Az építmény átadásának határideje 2021. október
31-e. Az Almabéli dűlőben azonban
nem folyik a munka.
Azok, akik az említett új negyedben építkeztek, ne ijedjenek meg, nem lett róluk
elfeledkezve. Amikor 2012-ben a csator-

nahálózat terve kidolgozásra került, a
község említett lakóparkjának helyén
még mezőgazdasági földek voltak, így
azok közművesítése nem került be a
tervbe. Ám az ott épült új házak rákötését a csatornahálózatra utólag is meg
lehet oldani. „A későbbiekben kisebb pályázatokon keresztül nyert támogatásokból ezen a területen is kiépíti majd a
szennyvízhálózatot az önkormányzat.
Az ilyen pályázatokra nem kell éveket

várni, ugyanis minden évben többet is
kiírnak. Ezt az előző évek tapasztalata
mutatja. Ahhoz azonban, hogy ezt a lépést megtehessük, mindenképpen kell
egy gerinc, amire a bővítés csatlakozhat.
Ezért van szükség a mostani munkálatok
befejezésére” – mondta el megkeresésünkre Szabó Katalin alpolgármester.
A község csatornahálózatának kiépítése
egyelőre a megfelelő és megszabott ütemterv szerint halad.

KAnALiZáciA A PríPAd jAbLčného honu
V našej obci prebieha výstavba kanalizácie, robotníci sa snažia stavbu čím
skôr ukončiť. termín odovzdania
stavby je 31. október 2021. Avšak na
jablčnom hone sa pracovať nebude.
Tí, ktorí stavajú v spomínanej štvrti sa
však nemusia obávať, nezabudlo sa na
nich. Keď sa v roku 2012 vypracoval
plán kanalizácie, v spomínanej časti bola

poľnohospodárska pôda, takže táto časť
nebola zahrnutá do plánovania. stavby.
Avšak napojenie na tomto mieste vystavaných domov na celkovú sieť je možné
aj dodatočne. „V budúcnosti vybuduje
samospráva pomocou financií získaných
z menších finančných grantov kanalizačný systém aj na tejto trase. Podľa skúseností z minulých rokov sa na takéto
výzvy nečaká roky, pretože sa objavujú

medziročne aj viackrát. Aby sme ale dospeli k tomuto kroku, je nutné vytvorenie základu, na ktorý sa potom
rozšírenie môže pripojiť. Kvôli tomu je
potrebné ukončenie prác prebiehajúcich
v súčasnosti” odpovedala na našu otázku
zástupkyňa starostu Szabó Katalin.
Výstavba kanalizácie pokračuje zatiaľ
v plánovanom režime.
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AKiK nem cSAK PAnASZKodnAK, SegíteneK iS
Már régi probléma a hodosi Nagy út állandó karbantartása.
az önkormányzat minden évben egyforma nagyságú összeget
szán erre a munkára, amit a költségvetésben elfogad a képviselő-testület. Ebből az összegből minden évben igyekszünk
feltölteni a legnagyobb kátyúkat, gödröket. Ám sok esetben
ez kevésnek bizonyul, hiszen a nagy mezőgazdasági gépek szétgyúrják az utat, ami érthető, hiszen közlekedniük nekik is kell
valahogy. A sok panaszkodó közt azonban akadnak, akik segíteni akarnak. Ilyenek voltak idén (a képen balról) Ferenec
Frigyes, i. Tóth András, Farkas Béla és Bartal István. Köszönet jár nekik azért, hogy biztosították a gépeiket a munkálatokhoz és rendbe tették a Nagy út kritikus szakaszait.

KiránduLáS A nyugdíjASoKnAK
Aktívan működik a helyi nyugdíjasok
szervezete, hiszen a karantén alatt sem
tétlenkedtünk. A közeljövőben a tagjaink két kirándulási lehetőséget is kihasználhatnak.
Az egyik ilyen kikapcsolódásra szeptember 2-ától lesz lehetőség, mégpedig Hajdúszoboszlón a Barátság Hotelben.
A kirándulás 5 nap és 4 éjszaka tart. Ára
230 euró, mely magába foglalja a svédasztalos reggelit és vacsorát, az autóbuszszal történő utazást, az egy napos
Debrecen-i és Hortobágy-i kirándulást,
valamint a szálloda területén lévő termálfürdő korlátlan használatát.
A következő kikapcsolódási lehetőség
a Magas Tátrában, Tátralomnicon a Sasanka hotelben lesz, ahova szeptember
28-án 6 napra és 5 éjszakára lehet beköltözni. A kiránduláshoz reggeli és vacsora
is jár, az ára pedig 110 euró. Akit érdekel
bármelyik kikapcsolódási lehetőség, az
jelentkezhet nálam személyesen, vagy telefonon a 0911 248 057-es telefonszá-

mon a délutáni órákban. A létszám korlátozott.
A jövőben – a novemberi és decemberi hónapokban – szintén lesznek különböző kirándulási lehetőségek,
mégpedig a következő településekre /
fürdővárosokba: Gyűgy (Dudince),
Stubnyafürdő (Turčianske Teplice), Csíz
(Číž), Felsőzúgó (Vyšné Ružbachy),
Nemőc (Nimnica), Szliács (Sliač),
Bártfa (Bardejov), Trencsénteplic (Trenčianske Teplice), Újtátrafüred (Nový
Smokovec) és Pöstyén (Piešťany).
A karantén napjaiban sem tétlenkedik
a szervezet, hiszen néhány tagunk Bulajčík Anna irányításával horgolásba kezdett. Állat- és mesefigurákat horgolnak,
amiket aztán a kórházban fekvő kis betegeknek, vagy a gyermekotthon kis lakóinak ajándékozunk majd. Ebbe a
tevékenységbe bárki bekapcsolódhat az
ügyeskezű nyugdíjasok közül, s a csatlakozást előre is köszönjük.
A közeljövőben egy ünnepélyes vezetőségi gyűlést tervezünk, mely keretén

belül használatba szeretnénk venni a
községi hivatal épületében található
klubhelyiségünket. Ezzel szervezetünk
otthonra is találna.
Horváth Magda,
a Hodosi Nyugdíjasszervezet alelnöke

t i S Z t e Lt L A K o S S á g !

Vá ž e n í o b y VAt e L i A!

A szennyvízhálózat építési munkálataival kapcsolatban,
az utcák akadálymentesítése érdekében, ismételten kérjük
Önöket, hogy azokon a szakaszokon, ahol az építési
munkálatok folynak, napközben ne hagyják az útszélen,
illetve a zöld övezetben járműveiket.
Türelmüket, megértésüket, valamint a kivitelezés időtartama alatt tanúsított együttműködésüket előre is köszönjük.

V súvislosti s výstavbou stokovej siete na území obce Vás
týmto z dôvodu zabezpečenia plynulosti stavebných prác
opätovne žiadame, aby ste na úsekoch, kde prebiehajú
stavebné práce, počas dňa nenechali svoje vozidlá
na krajnici, resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas
výstavby ďakujeme.
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VeľKoLePé hASičSKé PreteKy Vo VydrAnoch
Posledný júnový víkend
zaplnili našu obec dobrovoľní hasiči. nie, nič sa nestalo, rytieri ohňa sa zhromaždili kvôli súťaži, aby si
zmerali svoje sily. na futbalovom ihrisku prebiehali
až dve súťaže: a to druhé
kolo Západoslovenskej hasičskej ligy a tohoročné
prvé kolo Podunajskej hasičskej ligy.
Pandémia koronavírusu a s
ňou súvisiace obmedzenia
značne sťažili niektoré činnosti, akým bol napríklad
tréningový plán dobrovoľných hasičov, keďže kvôli zákazu zhromažďovania, sa
nemohli stretávať, ani trénovať. Pred mesiacom sme nevedeli ani to, či sa súťaže
uskutočnia, či vôbec začne
sezóna.

„V našom vlastnom, ako aj
v záujme ostatných boli tréningy žiaľ okamžite stopnuté,
po objavení sa koronavírusu.
Naša klasická príprava, ktorú
sme chceli tento rok podobne seriózne absolvovať,
ako sme to robili vlani, sa žiaľ
nezrealizovala. Naša účať na
akýchkoľvek pretekoch bola
veľmi neistá, nevedeli sme
aká bude situácia, či sa zmiernia obmedzenia. Najdôležitejšia otázka však bola, že aj
keď sa budeme môcť zúčastniť pretekov, aký bude náš
výsledok bez tréningu?” hovorí Boráros János, veliteľ
DHZ vo Vydranoch.
Po tom, čo bolo povolené
organizovanie športových podujatí, chlapci začali trénovať
a podarilo sa im absolvovať
tri tréningy, čo podľa ich vyjadrenia nie je príliš veľa, ale

ligové súboje sa mohli začať.
Prvé kolo sa usktutočnilo 20.
mája v Sládkovičove, kde sa
muži umiestnili na 7. mieste,
spomedzi 13 zúčastnených
mužstiev.
V rámci Podunajskej ligy
mali v máji a júni prebehnúť
už dve kolá, ktoré ale odpadli.
„Našťastie vďaka veľkému úsiliu sa nám predsa len podarilo
dať dokopy toľko mužstiev,
aby sme mohli zrealizovať
jednu súťaž, ktorá sa v našej
obci uskutočnila 27. júna” –
vyhlásil veliteľ a dodal: „Samozrejme nám chýba tréning,a
na ostatných mužstvách sa dá
rozlíšiť kto trénoval a kto nie.
Tie, veľmi dobré mužstvá nevynechali tréningy a to je vidieť. Je veľmi ťažké vstupovať
takto do súťaže, ale vedeli sme,
že pokiaľ sa tohto roku nezúčastníme ligy, nie je isté, že sa
jej budeme môcť zúčastniť na
budúci rok.”

V sobotu sa hasiči zhromaždili na miestnom fotbalovom ihrisku, beh bol na
jednej trati, ako prvé prebiehalo druhé kolo Západoslovenskej hasičskej ligy na ktoré
registrovalo 19 mužstiev,
potom súťaž pokračovala a
bojovalo sa o pohár starostu,
čo bolo prvé kolo Podunajskej hasičskej ligy. „Do tejto
súťaže sa zaregistrovalo 30
mužstiev, čo je rekordné číslo,
toľko ich ešte nebolo. Nie je
špecifikované, z ktorej časti
krajiny môžu mužstvá prichádzať, ale najviac ich bolo z
okresu Nové Zámky a Komárno” prízvukoval Boráros.
Výsledky súťaží sme
zhrnuli do tabuľky. Nočná
súťaž plánovaná na tento deň
bola zrušená, dúfajú však, že
budúci rok sa ju podarí uskutočniť.

Június

T ű z oltók
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nAgySZAbáSú tűZoLtóVerSenyeK hodoSbAn
június utolsó hétvégéjén ellepték községünket az önkéntes tűzoltók. na,
nem történt semmi baj, versenyre érkeztek a lánglovagok, hogy összemérjék tudásukat. Két verseny is zajlott
szombaton a futballpályán, mégpedig
a nyugat-szlovákiai tűzoltó Liga második, és a dunamenti tűzoltó Liga
idei első fordulója.
A koronavírus-járvány, a korlátozások,
megkötések nagyban megnehezítettek
egyes tevékenységeket. Ilyen volt például
önkéntes tűzoltóink edzéseinek terve,
hiszen a gyülekezési tilalom miatt nem
találkozhattak, nem gyakorolhattak.
Persze egy hónapja még azt sem tudtuk,
egyáltalán beindulhatnak-e a versenyek,
elkezdődik-e a szezon. „Ahogy bejött a
koronavírus, az edzések sajnos le lettek
tiltva saját és mások érdekében. A klaszszikus felkészülésünk, amiről azt gondoltuk, hogy nagyon komolyan fogunk
venni ebben ez évben, ahogy már tavaly
is csináltuk, sajnos elmaradt. Nagyon bizonytalan volt, hogy idén bármilyen versenyen is részt vehetünk, egyáltalán
megengedi-e a szituáció, enyhülnek-e a
korlátozások. A legnagyobb kérdés
azonban az volt, hogy ha mégis versenyezhetünk, edzés nélkül vajon milyen
eredményt érünk majd el” – meséli Boráros János a Nemeshodosi ÖTT parancsnoka.
Miután engedélyezték a sportesemények megrendezését, elkezdtek edzeni a
fiúk és három tréninget sikerült abszolválniuk, ami saját bevallásuk szerint
nem túl sok, de elkezdődhettek a ligás
versenyek. Az első forduló június 20-án
zajlott Diószegen, ahol a hodosi férficsapat (13 csapatból) a 7. helyen végzett.
A Dunamenti Tűzoltó Ligában májusban és júniusban már két fordulónak le
kellett volna zajlania. „Szerencsére nagy
erőfeszítések árán mégis sikerült összehoznunk annyi csapatot, hogy meg lehessen szervezni egy versenyt, amire
június 27-én került sor a községünkben”
– mondja a parancsnok, majd hozzáteszi: „Nyilvánvalóan hiányzik az edzés,
látni a többi csapaton, hogy akadt, akik
edzettek. A nagyon jó csapatok nem

hagyták ki az edzéseket, ez látszik rajtuk.
Nagyon nehéz így elkezdeni a versenyzést, de tudtuk, hogy ha nem indulunk
idén a ligában, akkor jövőre nem biztos,
hogy tudunk indulni.”
A szombati napon a helyi futballpályán gyülekeztek a tűzoltók, egy pályán
futottak, elsőként a Nyugat-szlovákiai
Tűzoltó Liga második fordulója zajlott,
amire 19 csapat nevezett be, majd a polgármester kupájáért folyt a küzdelem,
ami a Dunamenti Tűzoltó Liga első for-

dulója volt. „Erre a versenyre 30 csapat
jelentkezett be, ami rekord mennyiségű
szám, mert nem volt még ennyi. Nincs
itt megszabva, hogy az ország mely területéről érkezhetnek a csapatok, de leginkább az Érsekújvári, illetve a
Komáromi járásból jöttek az önkéntes
tűzoltók” – hangsúlyozza Boráros.
A versenyek eredményeit a táblázatokban foglaltuk össze. Az erre a napra tervezett éjszakai versenyt törölték,
remélik, jövőre sikerül megrendezniük.

Keszi Ildikó felvételei
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Dôležité

AZ üLéS ProgrAmjA

ProgrAm ZASAdnutiA

Az önkormányzat 2020. 06. 22-én megtartott
19. ülésének programja

Program 19. zasadnutia ocZ, konaného dňa
22. 06. 2020

1. Megnyitó

1.
2.
3.
4.
5.

2. Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község 2019. évi zárszámadása – javaslat
– a főellenőr véleményezése Hodos község 2019-es évi
zárszámadásáról
6. Hodos község hulladékokról szóló 1/2013-as számú általános érvényű rendelete 4. számú függelékének jóváhagyása
7. Számlák jóváhagyása
8. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
9. Polgármester beszámolója
10. Egyéb aktuális ügyek – vita
11. Zárszó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Záverečný účet obce Vydrany za rok 2019 – návrh
– Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2019
6. Návrh dodatku č. 4 k úprave VZN obce Vydrany
č.1 /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi...
7. Odsúhlasenie faktúr
8. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady
školy pri ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM
Vydrany
9. Správa starostu obce
10. Iné aktuálne otázky – diskusia
11. Záver

F e L h í Vá S

V Ý Z VA

A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
elhunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy
miden sírhelyre a 4/2015-ös általános érvényű rendelet
alapján szükséges bérleti szerződést kötni és befizetni a
bérleti díjat. Ezennel szeretném értesíteni mindazokat,
akiknek még nincs ilyen szerződésük, hogy álljanak meg
a helyi községi hivatalban annak megkötésére. További
információkat a 031/552 21 25, vagy a 0908 347819
telefonszámokon kaphatnak Kasan Rudolftól.

Správca pohrebiska vo Vydranoch upozorňuje všetkých,
ktorí majú pochovaných svojich príbuzných na miestnom
cintoríne, že podľa všeobecne záväzného nariadenia 4/2015
na každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná
zmluva a zaplatené nájomné. Vyzývam týmto tých, ktorí
ešte nájomnú zmluvu nemajú, aby sa dostavili na obecný
úrad za účelom jej uzavretia.
Bližšie informácie na t.č.: 031/552 21 25,
alebo 0908 347819, Rudolf Kasan.

• AnyAKönyVi híreK • SPráVy Z mAtriKy •
Május 2020. máj
újSZüLötteK • nArodiLi SA:
• Szabó Adam (2020. február)
• michal rigó
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

eLhunytAK • roZLúčiLi Sme SA:
• mária Vargová, rodená richterová (64) – Varga györgyné, született richter mária (64)
• Varga Zoltán (80)
• nagy Zoltán (31)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket. • Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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Hodos, a mi falunk

Június

h o d o S i m A r A d tA m 83.
László Adél, lánykori nevén rácz,
1982-ben férjhez ment és Padányba
költözött a szülőfalujából. Persze
minden nap visszajárt, hiszen 1993ig a helyi szövetkezetben dolgozott.
Később dunaszerdahelyen építkeztek, jelenleg Kisudvarnokban él. Két
lánya és a két unokája van.
milyen gyakran jár vissza hodosba?
Legtöbbször a temetőbe megyek ki,
meg persze öcséméket látogatom meg,
illetve a nővéreméket, akik Dunaszerdahelyről költöztek vissza Hodosba.
Azt lehet mondani, hogy hetente egyszer ellátogatok a szülőfalumba.
Amikor férjhez ment, nem fordult
meg a fejükben, hogy hodosban
építkezzenek?
Akkoriban nem voltak Hodosban építkezési telkek, talán otthon, a kert végében lehetett volna építeni egy kis
házat, de ez volt a közös nevező, az
aranyközépút, hogy Dunaszerdahelyen
építkezzünk.
mit szól az elmúlt évek változásaihoz?

László Adél

Addig, amíg ott dolgoztam, mindent
tudtam az emberekről, aztán volt olyan
időszak, hogy mentem az utcán és nem
köszöntek, mert idegenek voltak. Sok
az új lakó, ami először kicsit furcsa
volt, mert réegn mindenkit ismertem,
engem is ismertek. De hát ez a normális, Kisudvarnokban én is idegennek
számítok. Hodos fejlődött, az építkezések nagyon megindultak. A kultúra
is fejlődik, ezt mindenhol észrevenni.

A nemeshodosi nagy Lakomára el
szokott látogatni?
Természetesen, arra mindig elmegyek.
Az elsőn is ott voltam, szerintem az
volt a legjobb, az még igazán hodosi
volt, de azóta is kimegyek minden
évben. Találkozom régi ismerősökkel,
barátokkal. Sokan vannak, akikkel
együtt dolgoztam, együtt nőttem fel,
jó velük találkozni, beszélgetni. A gyerekkoromat Hodosban töltöttem és
nagyon jó emlékeim vannak.
gondolkodott azon, hogy visszaköltözzön?
Gondolkodtam. A férjemmel mindig
arról beszéltünk, hogy ha a lányok kirepülnek, nyugdíjas korunkra felépítünk
majd egy kis bungalót, ahol kettecskén
elleszünk. Aztán sajnos a férjem elhunyt
és végül Kisudvarnokban kötöttem ki.
Ennek már hat éve lesz idén karácsonykor. Most már itt maradok és várom a
nyugdíjas éveimet.
A rovat címe: hodosi maradtam.
mennyire ért ezzel egyet?
Ott születtem, ott töltöttem a gyerekkoromat, a szívem mélyén hodosi vagyok és annak is vallom magam.
Nagyon jó helyen lakom most is, de
hodosi maradtam.

gyűjtjüK KöZSégünK emLéKeit!

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

PONUKA

SZIKRA ABC KÍNÁLATA

a k ci ó
10+1
7,30 kg
€

á llateledel

kedvező
áron !

krmivo pre psov a pre vašu mačku
za výhodné ceny!

30 eurós vásárlás esetén
ajándék bögre jár!

Házhozszállítás Hodosban!
rozvoz v obci!

tel.: 0948 615 830 | 0904 615 831
óvoda •

nagyabony

kázmér tamás (repülő) szülői háza.

• Jednota

Fitt
zone
•

• temető
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Borház •
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dun
asz
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ahe
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nyitvatartás:
H−p / po−pi
9.00−11.30 12.30−16.00
otváracie hodiny: Szo−vas / So−ne zárva−zatvorené

Június

V e r s e n y

-

S ú ť a ž
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V i r ág o S h o d o S é rt – V e r S e n y
Hodos község önkormányzata meghirdeti „A Virágos hodosért” virágosítási, környezetszépítő versenyt.
A pályázat célja a kulturált, környezetbarát településkép kialakítása, a környezetszépítésre való motiváció.
PáLyáZAti KAtegóriA: VirágoSított KiSKert
A jelentkezők az alábbi kategóriában adhatják be pályázatukat:

Családi házak, társasházak, intézmények előtti kiskert, udvar virágosítása, esztétikus kialakítása.
A benevezés feltételei: a pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben önerőből rendben tartja, virágosítja,
hogy ezzel is hozzájárul Hodos község esztétikusabb megjelenéséhez.
Tobábbá engedélyezi magántulajdona fényképezését és közzétételét.
A jelentkezés elektronikusan is benyújtható a raczsabinads@hotmail.com,
illetve a következő telefonszámra: 0918 426 653.
A jelentkezésben a következő adatok szükségesek: név, házszám és telefonszám.
Akik közösen döntenek a helyezésről:
Eva Hrivnáková virágkötő, Agáta Halász magánvállalkozó és az ötletgazda Rácz Szabina.
DÍJAZÁS: (1., 2., 3. helyezés érthető el)
1. heLyeZett 50,-EUR (KÖZSÉGI HIVATAL DÍJA)
2. heLyeZett: UTALVÁNy 30,-EUR ÉRTÉKBEN (EVA HRIVNÁKOVÁ – LEA VIRÁGBOLT, HODOS)
3. heLyeZett: UTALVÁNy 20,-EUR ÉRTÉKBEN (AGÁTA HALÁSZ – AL AGROSERVIS KFT., HODOS)
A díjátadás ünnepélyes keretek között zajlik majd, időpontjáról a résztvevőket telefonon és/vagy e-mailben értesítjük.

roZKVitnuté VydrAny – SúťAž
Samospráva obce Vydrany vyhlasuje súťaž o skrášľovanie prostredia obce pod názvom: „rozkvitnuté Vydrany“.
Cieľom projektu je skultúrňovanie prostredia, vytvorenie príjemného životného prostredia, motivácia k okrášľovaniu sídiel.
uchádzači sa môžu prihlásiť v nasledujúcej kategórie:

Zdobenie predných záhrad a dvorov rodinných domov, bytových domov, ustanovizní kvetmi a ich estetické vytvorenie.
Podmienky prihlásenia do súťaže: účastník súťaže prehlasuje, že po celý rok sám obhospodaruje svoje bezprostredné okolie,
vysádza kvety a tým prispieva ku krásľovaniu obce Vydrany. Súčasne povoľuje vyhotovenie fotografických záberov svojho súkromného vlastníctva a dáva súhlas na ich uverejňovanie. Prihlasovať sa môžu uchádzači elektronicky prostredníctvom emailu na adresu: raczsabinads@hotmail.com, alebo na uvedenom telefónnom čísle: 0918 426 653.
V prihláške je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, číslo domu, telefónne číslo.
o vyhlásení výhercov sa rozhodujú:
Eva Hrivnáková – kvetinárka, Agáta Halász – súkromná podnikateľka a Sabina Ráczová tvorca projektu.
OCEňOVANIE: JE MOžNÉ ZÍSKAť 1., 2., 3. MIESTO.
1. mieSto: 50.-EUR (CENA OBECNÉHO ÚRADU)
2. mieSto: POUKÁžKA V HODNOTE 30,- EUR (EVA HRIVNÁKOVÁ – LEA KVETINÁRSTVO, VyDRANy)
3. mieSto: POKÁžKA V HODNOTE 20.-EUR (AGÁTA HALÁSZ – AL AGROSERVIS SRO., VyDRANy)
O termíne odovzdávania cien upovedomíme súťažiacich telefonicky alebo e-mailom.
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PiAtá ZLtá medAiLA
VydrAny obhájiLi tituL V extrALige
mužSKÝch StoLnoteniSoVÝch družStieV
cestu za piatym titulom odštartovali
na finálovom turnaji piatkovým triumfom nad geológom rožňava 5:3.
Stolní tenisti SK Vydrany si vybojovali
titul majstrov Slovenska v súťaži družstiev. V sobotňajšom finále extraligy
mužov v Bratislave zdolali MSK Malacky jednoznačne 5:0 na zápasy a obhájili tak vlaňajší triumf.
Cestu za piatym titulom odštartovali
na finálovom turnaji piatkovým triumfom nad Geológom Rožňava 5:3. V sobotu odštartoval víťazné ťaženie Samuel
Novota, ktorý zdolal Branislava Kalužného 3:0. Najdramatickejší duel bol ten
druhý. Zoltán Lelkeš prehrával proti
Adamovi Bratovi 0:2, odvrátil aj dva
mečbaly a nakoniec zvíťazil 3:2 na sety.

Ďalšie tri body zabezpečili obhajcovi
Novota a dvomi víťazstvami Peter Šereda, ktorý pridal aj ten záverečný proti
Kalužnému. „Vyhrať 5:0 je jednoznačný
výsledok, ale myslím si, že zlomový zápas
bol hneď druhý, keď Zolo Lelkeš zdolal
Adama Brata a odvrátil dva mečbaly.
Tým, že sme boli favoriti a vedeli sme, že
na Braňa Kalužného urobíme asi tri
body, tak oni potrebovali vyhrať všetky
také tie ťažké zápasy. Keď Zolo vyhral
hneď prvý z nich, tak si myslím, že sa
skôr psychicky odovzdali. Ak by ho Zolo
prehral, mohla to byť oveľa väčšia dráma,
aj keď stále verím, že by sme vyhrali.
Dnes to bolo ťažšie na hlavu ako v semifinále, ale boli sme zodpovednejší. Včera
to síce bolo 5:3, ale tiež sme viedli 4:0 a
už sme sa skôr videli doma v sprchách a

stratili sme koncentráciu,” povedal pre
TASR autor víťazného bodu.
Pre skúseného Petra Šeredu to bol
prvý titul s Vydranmi: „Ja už som bol
majster Slovenska, no s inými klubmi.
S Vydranmi hrám prvý rok a je to tu
môj prvý titul, takže určite bude oslava,
všetko je už nachystané.”
FináLe extrALigy družStieV mužoV:
mSK malacky − SK Vydrany 0:5
B. Kalužný − S. novota 0:3 (-6, -5, -8)
A. Brat − Z. Lelkeš 2:3 (11, 7, -8, -4, -10)
E. Illáš − P. Šereda 1:3 (14, -4, -5, -6)
A. Brat − S. novota 0:3 (-5, -10, -8)
B. Kalužný − P. Šereda 0:3 (-5, -5, -8)
www.teraz.sk

možnoSti cVičeniA Vo Voľnej Prírode
Pandémia korona vírusu mnohých
uväznila vo svojich domovoch, zatvorili sa aj telocvične, ale túžba po pohybe u ľudí zostala. Keď sa uvoľnili
opatrenia ale ešte nepovolili zhromažďovanie sa väčšieho množstva osôb v
uzavretých priestoroch, žvot sa vrátil
na miestne ihrisko.
Pre tých miestnych obyvateľov, ktorí
bažia po pravideľnom pohybe a radi by
cvičili, sa ponúkajú hneď dve možnosti.
Jednou z nich je už dlhšie fungujúce cvičenie na báze vlastnej váhy tela, ktoré
vedie Zoltán Kulcsár. Zoli sa cvičeniam
na báze váhy vlastného tela venuje už
štyri roky. Toto cvičenie doporučuje
každému, či už sa jedná o priemerného
človeka, začínajúceho športovca, alebo
o roky trénujúcich kulturistov,
Tento typ cvičenia môžu aplikovať aj
tí, ktorí chcú schudnúť, ale aj tí, ktorí

chcú posilovať a zväčšiť svoju svalovú
hmotu. Vďaka mnohým prednostiam sa
dá cvičenie rýchlo obľúbiť a cvičiť sa dá
kedykoľvek a kdekoľvek. Nie sú potrebné pomôcky, na cvičenie postačuje
naše samotné telo.
Cvičenia sú v pondelok a v stredu, začínajú večer o sedmej hodine na miestnom fotbalovom ihrisku. Záujemcovia
o toto cvičenie môžu kontaktovať Zoltána Kulcsára na kzoltan87@gmail.com
emailovej adrese alebo na facebooku
www.facebook.com/kulcsar.zoltan.169.
Denisa Halászová sa vážnejšie venuje cvičeniu 13 rokov. Získala viacero ocenení
z viacerých pohybových oblastí. Začala
aerobikom, a pokračovala ďalšími, ako
sparrowbag a capoeira aerobic, iron box
a funkcionálny tréning. Okrem spomenutých absolvovala aj výcvik spinninginštruktora. Vo Vydranoch realizuje týž-

denne raz tréningy pre záujemcov. „Jedná
sa o skupinové funkcionálne tréningy,
ktoré zahŕňajú viaceré tréningové formy,
počínajúc iron boxom, cez formovanie
postavy. Pri skoro každom jednom cvičení ide o využitie váhy vlastného tela, a
teda skôr slúži k budovaniu výdrže a
uchovania fit pocitu, než na budovanie
svalovej hmoty. Prihlasujú sa hlavne
dámy, i keď toto nie je len vyslovene cvičenie pre ženy, takže s radosťou uvítam
na cvičení aj mužov. Momentálne cvičíme každý utorok od 18.00 hod., pri
dobrom počasí na miestnom futbalovom
ihrisku, pri nepriaznivom vo FittZone
fitnesscentre. Samozrejme tréningy v prírode majú inú atmosféru a sú oveľa uvoľnenejšie” vysvetľuje Denisa.
Kto by si chcel zacvičiť s Denisou,
môže ju kontaktovať na facebooku pod
deni fitness – halász denisa, alebo telefonicky na čísle: 0918 168 430.

Június
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A mAgyAr FérFi ASZtALiteniSZ-VáLogAtott SZöVetSégi KAPitányA

muSKó Péter KicSit hodoSi Lett
muskó Péternek 2012 decemberében
budapesten szóltak, hogy a hodosi
asztaliteniszezők játékost keresnek.
Fogalma sem volt akkor, hol van
hodos, létezik-e egyáltalán ilyen falu,
ám ő szeret játszani, így jött. öt évig
erősítette a község gárdáját, idén áprilisban pedig megválasztották a magyar férfi asztalitenisz-válogatott
szövetségi kapitányává. hodosba
azóta is szívesen jár vissza.
Nem kellett sokáig győzködni, 2013 elején a hodosiakhoz igazolt. Akkor a csapatban játszott Vími Roland és Kriston
Zsolt, akiket már régről ismert, ezért
sem habozott Hodosba jönni. „Nem
sokat tudtam az itteni, mármint a szlovákiai viszonyokról. Néhány szlovák játékossal szoktam találkozni, így körülbelül tudtam, hogy milyen a bajnokság
erőssége” – mesélte Muskó Péter 2013
januárjában. Azóta persze sok víz lefolyt
a Dunán, öt szezont játszott nálunk,
ebből háromszor segítette a csapatot az
aranyhoz. Ám a budapesti, korábban
franciaországi vendégjáték után, furcsa
lehetett egy szlovákiai kis falu csapatát
erősíteni. „Egyáltalán nem volt furcsa.
Játszani jöttem, ráadásul nagyon jó embereket ismertem meg itt. Ha pingpongozni kell, mindegy hová mész, ez a
része mindenhol ugyanaz. A társaság és
a közeg azonban mindenhol más. Hodossal nemzetközi kupákat játszottunk,
hatalmas meccseink voltak, nagyobbak
mint sok nagyváros klubjának.
Az pedig, amit ennek a falunak az asztalitenisz-csapata elért, az történelmi” –
mondja Muskó Péter.
Péter nem tud elszakadni a falunktól,
a június utolsó hétvégéjén megnyert
aranyérmet ismét együtt ünnepelte a hodosiakkal, Hodosban. Annyira megszerette a falut és a társaságot, hogy néhány
évvel ezelőtt még az esküvőjét is itt szervezte meg. „Majdnem többen voltak az
itteni vendégek, mint a budapestiek, illetve a hazai, balatoniak. Ez 2016-ban
volt, és hatalmasat buliztunk” – moso-

Muskó Péter és Kmeť Jozef

lyog az volt hodosi asztaliteniszező. Állítja, nincs még egy ilyen gárda, akikkel
továbbra is összejárna. „Nagyon összetartó a társaság, segítenek egyásnak, ahol
csak lehet. Úgy érzem, engem is megszerettek. Ehhez kellett a pingpong is, meg
persze az, hogy az asztalnál mindenki
megpróbál teljesíteni. Szlovákiai viszonylatban, sőt, közép-európai viszonylatban, amit a hodosi csapat elért, az
példaértékű. Ez pedig a csapat és a csapatvezetés érdeme. Illetve az is jót tesz,
hogy nincs nagy játékosvándorlás, akik
itt vannak, mint Novota vagy Lelkeš,
nagyon régóta Hodosban játszanak.
Vannak olyan csapatok, ahol minden
évben új játékosok érkeznek. Azok nem
is tudnak összekovácsolódni ilyen szépen” – mosolyog Péter.

Hét éve kezdett edzősködni, akkor
Két és fél évig volt az iúsági leány válogatott edzője, mellette három éve a felnőtt női válogatottnál segéd és soklabdás
edző. Iúsági fiú válogatottnál segítő
edző. Idén áprilisban pedig Aranyosi
Péter, a magyar férfi asztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya távozott posztjáról, helyét Muskó Péter vette át. „Ez
egy hatalmas kihívás számomra, de
kinek ne lenne az?” – teszi fel a költői
kérdést a szövetségi kapitány.
A hodosiakhoz fűződő barátsága szoros, vissza-visszajár a régi csapattársakhoz, barátokhoz. A hétvégén feleségével
érkezett és megbeszélték, ha most szerveznék az esküvőjüket, akkor ismét Hodosban tartanák.
(AS)

meghíVó!
A szoros baráti viszonynak és a sikereknek köszönhetően július 24-én
a helyi kultúrházban lép asztalhoz a magyar asztalitenisz-válogatott
és a hazai asztalitenisz-csapat, hogy egy barátságos mérkőzésen
mérjék össze erejüket. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
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tornALehetőSégeK A SZAbAdbAn
A koronavírus-járvány sok embert az
otthonához szögezett, a tornatermek
bezártak, az emberek mozgásigénye
azonban megmaradt. Amint enyhültek a korlátozások, s még a zárt tereken nem engedték meg nagyobb
csoportok gyülekezését, az élet visszatért a helyi sportpályára.
Két mozgási lehetőség is adódik a helyieknek, akik rendszeresen mozogni, tornázni szeretnének. Az egyik a már
régebben működő saját testsúlyos torna,
amit Kulcsár Zoltán vezet. Zoli négy éve
foglalkozik a saját testsúlyos edzésekkel,
amely mindenki számára ajánlott, legyen szó évek óta edző testépítőről,
kezdő sportolóról vagy akár átlagemberről. A mozgásnak ezt a fajtáját a fogyni,
erősödni és izmosodni vágyók is egyaránt gyakorolhatják. Számos előnye
miatt gyorsan megszerethető, az edzés
pedig könnyen kivitelezhető bárhol és
bármikor. Itt nincsenek segédeszközök,
csak maga a saját testünk.
Az edzések hétfőn és szerdán este hét
órakor zajlanak a helyi futballpályán.
Akit érdekel a lehetőség, felkeresheti Kul-

Halász Denisa edzés közben

csár Zoltán a kzoltan87@gmail.com
e-mail-címen, vagy a Facebookon a
www.facebook.com/kulcsar.zoltan.169
címen.
Halász Denisa 13 éve foglalkozik komolyabban tornával. Több oklevelet is szerzett a mozgás számos területén.
Aerobikkal kezdte, majd jött a többi,

úgy mint a sparrowbag, a capoeira aerobik, az iron box, a funkcionális edzés, illetve ezeken felül spinning-instruktori
képzése is van. Hodosban hetente egyszer tart mozgásórákat az érdeklődőknek. „Csoportos funkcionális edzést
tartok, ami magába foglal több edzésformát, az iron box-tól kezdve az alakformáláson keresztül. Szinte minden
gyakorlat saját testsúlyos edzés, ami nem
izomépítésre való, inkább az állóképesség és fitt közérzet megtartására. Főleg
hölgyek jelentkeznek, pedig ez nem kifejezetten női torna, úgyhogy nagyon
szívesen várom férfiak jelentkezését is.
Jelenleg keddenként 18 órától tartjuk az
edzést, jó idő esetén a helyi futballpályán, rossz időben pedig a FittZone fitneszcentrumban. Természetesen a
szabadban való edzés sokkal kötetlenebb, más hangulatot ad ezeknek az alkalmaknak” – meséli Denisa.
Aki Halász Denisával szeretne edzeni,
felkeresheti őt a Facebookon a deni fitness – halász denisa oldalon, illetve a
0918 168 430-as telefonszámon.
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