Idén ismét Lakoma, a hodosi jár oda!

Ha augusztus akkor Lakoma, ha
Lakoma akkor sok finomság, vidám
hangulat és fergeteges, hajnalig tartó
buli. Ebben az évben újra megrendezésre kerül a Hodosi Lakoma, mely
sokak örömére ebben az esztendőben
sem szűkölködik majd a finomságokban és a gazdag programban.
A lakoma gyarapodásával és a résztvevők
számának növekedésével a szervezőbrigád
létszáma szintén egyenes arányosságban
emelkedett. A társszervezők beszámításával csapatunk több mint tíz mindenre elszánt főből áll, aki időt és energiát nem
sajnálva varázsol a hodosi sportpályára és
annak környékére szórakozóhelyet és fesztivált egyben. Mindezt önkéntes módon
a község összekovácsolásának jegyében.

Aki már volt valaha kis falunk legnagyobb rendezvényén, az tudja, szórakozásból sincs hiány. Bátran kijelenthetjük,
hogy ez a rendezvény üde színfoltja a
csallóközi falunapi rendezvényeknek, de
talán még a Mátyusföldön megrendezésre kerülő hasonló eseményeket is felülmúlja.
A szervezők idén sem feledkeznek el a
lakosság ébresztéséről, hiszen Győri Béla
már reggel hatkor a kisdobot fogja püfölni a faluban, hogy mindenkit egy kis
reggeli tornára buzdítson. De ez nem
akármilyen tornagyakorlat lesz majd,
csirkekergetésről van itt szó. Aki pedig a
legügyesebben tereli a kétlábút, meglepetésben részesül. S ahogy már megszokhattuk, az idén sem maradhat el a
már megszokott főzőverseny. Kakaspör-

költ lesz, mindenki saját receptje alapján, s ide várják az odaadó, főzni szerető
csapatok jelentkezését. Hogy a sok finomság meg ne terhelje gyomrukat különböző csallóközi párlatok és egyéb
italok segítik majd a gyors emésztést.
Aki pedig nem bírná a sok finomságot
és féltené a vonalait, a szervezők annak
is találtak ki szórakozást, hiszen lehet
majd futni, röplabdázni és focizni is.
A vásári forgatagról, a jó borokról és
mindenről, ami szem s szájnak ingere, a
szervezők már gondoskodtak.
Idén is lesz belépő a rendezvényre,
mindössze két euró, ám kizárólag azoknak kell majd fizetniük, akik nem rendelkeznek állandó hodosi lakhellyel.
Akik a szomszédos, vagy távolabbi teleFolytatás a 3. oldalon
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Községünkben ülésezett a válságstáb
Június 19-én Hodosban ülésezett a
körzeti válságstáb, melynek tagjai
Kmeť Richard a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal vezetője, Both Péter a dunaszerdahelyi járási rendőrparancsnok, Nagy Béla a dunaszerdahelyi járási tűzoltóelnök, illetve Bokros Róbert a dunaszerdahelyi járási válságkezelési stáb főosztályvezetője.
Az üléseket negyedévente tartják, mindig más-más községekben. Most Hodosra került a sor, hogy itt rendezzék
meg. „Elsőként a járási rendőrparancsnok és a járási tűzoltóelnök tett jelentést
az elmúlt negyed év történéseiről, statisztikáiról. Elmondták, mi minden történt, mennyi baleset, tűzeset esett meg a

járásunkban” – meséli Kmeť Richárd a
válságstáb elnöke. A bevezető után a két
megjelent falu polgármestere Balódi
László (Hodos) és Csóka Sándor (Pódafa) meséltek községeikről. „ilyenkor
mindig röviden felvázolják a községek

A váságstáb tagjai (balról): Bokros Róbert, Both Péter, Kmeť Richárd és Nagy Béla
Varga Ildikó felvételei

történetét, majd a falujukban működő
szervezetekre térnek ki. Ilyenkor mindig
kiderül, milyen körülmények veszélyeztetik a községet, illetve annak lakosságát” – ecseteli Kmeť. Közben azt is
megtudjuk, minden falunak kell, hogy
legyen egy krízisstábja, akik a válsághelyzetekben igyekeznek mindent megtenni
a helyzet megmentésének érdekében.
Ennek a stábnak minden esetben a helyi
polgármester az elnöke. Községünkben
Balódi László, valamint a további tagok:
Hodosy Károly, Kázmér Zoltán, Berecz
Ingrid és I. Szabó Ferenc.
Reméljük, nem lesz szükség a válságstáb munkájára, de mindenképpen megnyugtató, hogy fel vagyunk készülve az
esetleges krízishelyzetekre.

Bővítették a helyi sírkertet

Nem kellemes téma, de sajnos ez is hozzátartozik az életünkhöz. Bővítették a helyi temetőt. erre már nagy szükség volt,
ugyanis az idő telik és a kösségünk növekszik, egyre nagyobb sírkertre van szükség. Reméljük, ezzel egy nagyobb és nyugiodtabb környezetet sikerült kialakítanunk.

Ez történt

Miért nem volt júniusi újság!
Néhényan minden bizonnyal meglepődtek,
amikor a megszokott Hodos, a mi falunk havilap helyett a Csallóköz hetilapot szórták be
a postaládájukba. Mivel májusban még nem
tudtuk, hogy erre sor kerülhet, nem állt módunkban magyarázatot adni rá, illetve megindokolni a döntést. Így utólag kerítünk rá
sort, s mint Karinthynál, magyarázzuk a bizonyítványunkat.
Itt az törtéánt ugyanis, hogy a Csallóköz hetilap felajánlotta, több oldalon foglalkozik
községünk fejlődésével, történéseivel, illetve a
legnagyobb eseménnyel, ami júniusban történt, a focicsapat bajnokká avatásával. Aki
látta – és reméljük, mindenkihez eljutott a lap –,
az tudja, hogy még egy posztert is tettek a lap
közepébe a hodosi bajnokcsapatról.
Hát ez volt az oka annak, hogy a júniusi
községi újság nem érkezett meg önökhöz. Ám
ezt most szeretnénk pótolni és náhány júniusban zajlott eseménnyel is kiegészítjük a júliusi számot. Megértésüket köszönjük!
Angyal Sándor

Folytatás az 1. oldalról
pülésekből érkeznek, azoknak kell
belépőt váltaniuk, ám ezzel egyidejűleg a sorsolásba is bekerülnek,
mely értékes díjakért zajlik majd.
Ám ne gondolják, hogy csak belépővel lehet majd részt venni a tombola-versenyben, ugyanis a rendezvény egész ideje alatt lesz lehetőség
tombolát vásárolni.
Már nem újdonság, hiszen tavaly
is járt és idén is ingázik majd Dunaszerdahely és Hodos között a
Happy Train kisvonat, mely 50
cent fejében fuvarozza majd az uta-

A stáb tagjai:

Július
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sokat a rendezvényre, illetve onnan
a városba.
Sztárvendégekből sem lesz idén
hiány, hiszen számos neves előadó
szórakoztatja majd a nagyérdeműt
augusztus 9-én egészen hajnaltól
másnap hajnalig. S hogy kik ezek az
előadók, azt az újság közepén,
a részletes programleírásban mindenki megtalálja.
Tehát Lakomára fel és augusztus
kilencedikén mindenki vegye elő a
jókedvét, öltse magára legszebb mosolyát és otthon ne felejtse az étvágyát!

Valamint: Hodosy Csaba, Csicsai Hajnalka, Gálﬀy György,
Bernáth Rita, Berecz Ingrid, Győri Béla és i. Szabó Ferenc

Ami szép, az szép • Čo je pekné komentár nepotrebuje
Určite sa mnohí z vás počas uplynulých týždňov
zastavili pred terasou kultúrneho domu, a to čo
ste tam videli, vás nenechalo ľahostajnými.
O čom je reč? Samozrejme o novej bráne a zábradliach, ktoré, priznajme si úprimne, naozaj nepotrebujú komentár. Sú jednoducho pekné.
Všetci môžeme byť právom hrdí na dielo nášho
poslanca Csabu Hodosiho, lebo spomínaná brána
ako aj zábradlia sú výsledkom jeho práce a zručnosti. Týmto kultúrny dom opäť opeknel, a približuje sa k estetickým požiadavkám modernej
doby nielen svojim interiérom, ale aj exteriérom.
Pánovi poslancovi ďakujeme!
Többen az elmúlt hetekben biztosan megálltak
már a kultúrház terasza előtt és rögtön értékelték,
amit láttak. S hogy mire gondoltak? Az új díszes
kapura és korlátokra, hiszen el kell ismerni, hogy
ami szép, az szép. Mindannyian büszkék lehetünk
arra, ami Hodosi Csaba képviselő keze munkáját
dicséri, hiszen a míves kovácsolt vas korlátokat és
a kaput ő készítette. Ezzel kultúránk háza ismét
nívósabb lett és most már nem csak a belseje felel
meg a mai kor igényeinek, de a külseje is egyre
esztétikusabb lesz.

Iskola - Škola
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Jú n i u s a z i s k o l á b a n
Igaz, már augusztus van, de azért tekintsünk vissza a júniusi hónapra néhány mondat erejéig. Az ugyanis nem
kezdődhetett mással, mint a gyereknappal, amit a helyi iskolában is megtartottak.
A gyerekek az önkormányzat által ajándékozott összegből vásárolt meglepetéseket vehettek át, közben pedig
különféle játékokat játszhattak egész
nap. Persze a legnagyobb szenzáció számukra a hatalmas ugrálóvár volt, ahon-

nan szinte alig lehetett elhívni őket. Természetesen számos finomság is hozzájárult a nap sikeréhez, hiszen a szülők és a
szponzorok által készített sós és édes süteményekkel alig tudtak betelni az iskolások. A magyar és a szlovák iskola
vezetősége ezúton szeretné háláját kifejezni azoknak a szponzoroknak, akik
hozzájárultak a gyereknap sikeréhez:
Kázmér Zoltán, Győri Ilona, Rácz Malvin, Czucz Etka, Végh Valéria, Hodosi
Csaba, Kálmán Katalin, Sill József és
Posztós Móni.

Gyereknapon az iskola udvarán

Pred koncom školského roka
Je pravdou, že kalendár
nám už ukazuje august, ale
pripomeňme si v krátkosti
aj udalosti z júna. Ten sa nemohol začať inak ako
Dňom detí, ktorý patrične
oslávili aj školáci v našich
školách.
Deti si prevzali rôzne darčeky, zakúpené z finančných
prostriedkov, ktoré darovala
školám miestna samospráva.
Popritom sa mohli celý deň
hrať rôzne hry a najväčšou
atrakciou bol samozrejme nafukovací hrad, z ktorého ich
bolo takmer nemožné dostať
von. K úspechu dňa prispeli
aj rozličné slané či sladké pochúťky, ktoré pripravili rodičia a sponzori – školáci sa ich
doslova nevedeli „dojesť“.

Vedenie maďarskej aj slovenskej školy by chcelo aj touto
cestou vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí prispeli k
úspechu oslavy Dňa detí.
Boli to Zoltán Kázmér, Ilona
Győri, Malvin Rácz, Etka
Czucz, Valéria Végh, Csaba
Hodosi, Katalin Kálmán,
József Sill a Mónika Posztós.
Keď sa v čase vrátime ešte o
pár dní, musíme spomenúť aj
školský výlet, ktorý sa uskutočnil 27. mája. Školáci sa vybrali na miesto, kam sa
dostalo zatiaľ iba veľmi málo
detí z Vydrán: navštívili bratislavský Atlantis Center, kde si
mohli vyskúšať rôzne interaktívne hry. Odtiaľ sa vybrali do
zoologickej záhrady a Dinoparku – na obidvoch miestach
sa im tiež veľmi páčilo. No a

2014
Ha még pár napot visszakanyarodunk
az időben, meg kell említenünk a két iskola osztálykirándulását, amely május
27-én, kedden zajlott. Olyan helyen jártak, ahova még talán nagyon kevés hodosi gyerek jutott el. Megtekintették a
pozsonyi Atlantis Centert, ahol interaktív játékokat próbálhattak ki a gyerekek,
majd innen átmentek az állatkertbe és a
Dinóparkba, amit szintén nagyon élveztek. Hazafelé pedig minden gyerek kapott egy fagyit a messze földön híres
somorjai fagyizóban.
A kirándulás után pontosan egy
hónap telt el, amikor megtörtént az,
amire minden iskolás vár egész évben.
Kiosztották a bizonyítványokat. Ki vidáman, ki szomorúbban vitte haza az osztályzatokkal díszített papirost, ám a
végére mindenki mosollyal az arcán
zárta a tanévet. A hivatalos biziosztást
követően ugyanis megérkezett Kálmán
József a busszal, amely Dunaszerdahelyre, a Bado Parkba szállította a gyerekeket. Itt aztán átadták magukat az
önfeledt szórakozásnak és a játéktól mosolyogva kezdhették meg a nyári szünetet.

cestou domov sa zastavili na
zmrzlinu „U Jožka“ v Šamoríne.
Od výletu uplynul presne
mesiac, keď nadišiel deň, na
ktorý celý rok netrpezlivo
čaká každý školák. Rozdali sa
vysvedčenia, čo jednoznačne
predznamenáva
začiatok
prázdnin. Niekto si prevzal
tento známkami vyšperkovaný dokument s väčšou, iný
s menšou radosťou, ale koniec školského roka privítali

všetci s úsmevom na tvári.
Už aj preto, že na záver dorazil
pán József Kálmán s autobusom, ktorý zobral deti do dunajskostredského Bado Parku.
Tu sa naši mladí nespútane
zabavili a letné prázdniny sa
tak mohli začať – hoci pre
niektorých aspoň spočiatku v
„tieni“ vysvedčenia, ale pre
všetkých s radostným úsmevom. Prajeme deťom aj ich
učiteľkám príjemný oddych!

Július

Óvoda
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Gazdag programokkal zár tuk a tanévet
Május 28., Nemzetközi Gyermeknap
– Óvodásaink köszöntése, ünneplése.
A napsütéses időjárásnak köszönhetően
az egésznapos programot az óvodánk
udvarán tarthattuk meg. A reggeli órákban megérkeztek hangos szirénázás közepette a rendőr bácsik, a rendőr néni és
Argo, a rendőrkutyus. Az ovisok kezdeti
félelme hamar elszállt, érdeklődve figyelték az okos kutyus miként teljesíti gazdája minden parancsát, hogyan megy
végig a mászókán, ugorja át a padot,
csúszik le a csúszdán és hozza vissza az
elhajított játékot. A gyermekek nagy kacajba kezdtek, mikor Argo kiharapdálta
a fűben heverésző lufijaikat. Ezután
minden bátor kisovis megsimogathatta
a kutyust és beülhetett a rendőrautóba.
A rendőr néni megmutatta a gumibotját
és a bilincsét, ez utóbbit ki is próbáltuk.
A nap további részében különféle csapatés sportjátékokban mérték össze a gyermekek erejüket, és ügyességükért tomboladíjakban részesültek, valamint
érmet és oklevelet is kaptak. Ráadásul a
délutáni pihenő is elmaradt, az ovisok
legnagyobb örömére. Köszönjük a község anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak a Gyermeknap megrendezéséhez,
valamint Posztós Mónikának a finom
sülteket, mellyel minden kis pocak jóllakott!

majd beültünk a Bábszínházba, ahol a
szemünk láttára keltek életre az egyszerű, ötletes bábok, s megtudtuk, hogy
„Hogyan mászott fel a nyúl a fára”. Nagyon jól szórakoztunk, igazán szép volt
ez a közösen eltöltött nap.
Június 4., Duna Menti Tavasz – Bábjátékok a dunaszerdahelyi VMK-ban.
A mesék szeretete minden kisgyermek
szívében ott van, s ebben a korban még
őszintén hisznek is bennük. Oktató-nevelő munkánk egyik fontos célja, hogy
ezt a vonzalmat ápoljuk és tápláljuk, így
igyekszünk óvodásainkkal részt venni a
környékünkön megrendezésre kerülő
kulturális események legtöbbjén. Idén
három mesefeldolgozást néztünk meg iskolás gyermekek előadásában: A kislány,
aki nem tudott aludni; a Piroska és a farkas és A macskafaló egér címmel.
Varázslatos élményben volt részünk.
Június 12., Komárom – Megy a gőzös
Komáromba.
Mivel sok kisovis sosem ült vonaton,
ezért az év végi kirándulásra Komáromba vonattal utaztunk. Megtekintettük a város nevezetességeit, megcsodáltuk az ódon épületeket és a modern alkotásokat. Megpihentünk a parkban,
birtokba vettük a játszóteret és beültünk
egy étterembe ebédelni. A fagylaltozás
után siettünk a vasútállomásra, nehogy
lekéssük a vonatot, amely hazahozott
bennünket. Kicsit fárasztó volt ez a nap
mind a gyermekek, mind az óvó nénik

számára, de hisszük, hogy minden kis
utas szívében kedves emlék marad még
iskolás korukban is.

Kistehenekkel barátkozva

Június 16. Dunatőkés – Tanulmányi
kirándulás a Búslaki Gazdaságba.
Bíró Pál mérnök bácsi szívélyesen fogadott és kedvesen vezetett körbe bennünket a gazdaságban. Megnéztük, hogyan
néznek ki a tehenek a valóságban, milyen hatalmasak, mit esznek, s megfigyeltük a fejés folyamatát is, és még
kóstolót is kaptunk a finom tejből.
Az ovisoknak legjobban a „Bociovi“ tetszett az elkerített kis borjakkal, akik
megszopizták egy-egy kisgyermek ujját,
várva, hátha csurran-cseppen belőle valami. Köszönjük Pali bácsinak ezt a felejthetetlen élményt!
(ga)

Bilincsben

Május 30., Budapest, Budapest,
de csodás – Kirándulás a szülőkkel.
Délelőtt ellátogattunk a Campona Bevásárló- és Szórakoztatóközpontba, ahol
a Kalandparkban szüleikkel játszottak az
ovisok, és megnézték a Tropicarium különleges vízivilágát. Ebéd után a Fővárosi Állatkert lakóihoz látogattunk el,

Budapesti csoportkép

Tóth Tamás felvétele
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Sokat segítenek a pályázatok • Projekty nám pomáhajú
Mint arról már korábban több alkalommal írtunk, községünk
igyekszik minden pályázati lehetőséget kihasználni, mellyel a
községi hivatal és az önkormányzat által működtetett intézmények felszerelését korszerűsítheti. Az elmúlt időszakban is sikerült számos dologra pénzt nyerni, melyek megkönnyíthetik a
munkát. Így került sor egy vasaló és egy vasalódeszka, egy ipari
gázsütő, egy hordozható számítógép, egy mosógép, egy irodai
nyomtató és egy fényképezőgép megvételére a község számára.
Ezeknek az eszközöknek az ára összesen 4500 euró volt, melyet
teljes egészében pályázati pénzekből finanszíroztak.
Ako sme vás už v minulosti informovali, aj naša obec sa snaží zapojiť do čo najväčšieho počtu vyhlásených projektov, kde je
možné získať finančné prostriedky na modernizáciu technického vybavenia tých orgánizácií, ktoré fungujú pod záštiou obce.
V uplynulom období sa nám podarilo získať značné finančné prostriedky, vďaka ktorým sa pre obec obstarala žehlička a
žehliaca doska, priemyselný plynový varič, notebook, tlačiareň, ako aj práčka a fotoaparát. Celkovo sa minulo 4500 eur,
ktoré boli v plnej miere získané cez projekty.

Búcsú
az óvodától
Június 26-án ballagási ünnepség volt óvodánkban. Idén 13
kisóvodás intett búcsút az
óvodás kornak, pajtásaiknak
és az óvó néniknek. Közülük
hárman Dunaszerdahelyen
kezdik meg szeptemberben az
iskolát, a többi gyermek
pedig a helyi magyar vagy
szlovák tanítási nyelvű alapiskola kisdiákja lesz. Jó tanulást
kívánunk nekik!

Interaktív táblán tanulhatunk és játszhatunk
A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium
tavasszal meghirdetett egy országos projektet, melybe sikeresen bekapcsolódtunk. Ennek köszönhetően óvodánk
digitális technikai felszereltsége gazdagodott egy interaktív táblával, projektorral, laptoppal és egy színes
nyomdagéppel. A kisovisok nagyon
örültek a berendezéseknek, melyek
használatát a jövőben be szeretnénk
építeni a mindennapi oktatási folyamatba. Az interaktív táblán különféle
didaktikus játékokat, pexeszót, képkeresőt játszunk, rajzolunk, vagy éppen
zenét, mesét és mondókákat hallgatunk. Fontos, hogy a gyermekeknek

már óvodás korban lehetőségük legyen
megismerni a különféle IKT eszközöket, elsajátítani azok használatát, mivel
csak így fejleszthető digitális kompeten-

ciájuk, mely nélkülözhetetlen a mai világban, hiszen a digitális technika a
mindennapi életünk szerves részévé vált
és napról napra rohamosan fejlődik.

Ez történt

Július
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Az első Tompotai Vigadalom
Nyolc évvel ezelőtt megszületett egy ötlet, amit akkor
sajnos nem sikerült megvalósítani. Három hodosi fiatal, Sáha Roland, alias
Umma, Somogyi István,
alias Gyökér és Balódi Pál,
alias Fityi megálmodták a
Tompotai Vigadalmat. Akkor
nem sikerült, de mára öszszehozták.

ettük a zsíros kenyereket.
A rendezvény célja a szórakozás, hogy összehozzuk egy kicsit az embereket, mert alig
találkozunk. Régebben az
emberek az utcán beszélgettek, megálltak, de most már
nincs idő, mindenki rohan.
Ha valaki ide eljön, ne rohanjon” – magyarázza Umma.
S nem is rohantak. Akik jöttek, mind hoztak valamit,

A finom gulyásról is a szervezők gondoskodtak

A három jóbarát, a három főszervező

Július utolsó péntekjén, 25én felbolydult az egész Tompota. A három főszervező
mellett még 10-en a szervezésben segédkeztek, de mindenki kivette a részét a
munkából. Azt hoztak, amit
tudtak. A rendezvény azonban a szórakoztatáson kívül
közösségépítő szereppel is
bírt. „Mi úgy nőttünk fel,
mint a testvérek, itt az utcán,
ebben az utcában és úgy gondoltuk, hogy megint összehozzuk az utca embereit. Itt

egy kis hazait. Volt aki pogácsával, míg mások süteménynyel járultak hozzá a
rendezvényhez. „Visszahozzuk a régi szokást, hogy beszélgessenek az emberek, meg
összehozzuk a gyerekeinket,
akik szintén alig ismerik egymást” – meséli Gyökér. „Azt
már a gyerekeink nem fogják
megcsinálni, amiket mi csináltunk, azokat a csintalanságokat, de mégis megismerik
egymást” – mondják a fiúk.
Amikor meghirdették a ren-

dezvényt, mindenki segíteni
akart. „Mindenki kérdezte,
mivel szálljon be. Mondtuk,
hogy pénzt nem fogadunk el,
így mindenki házilag készített süteményeket, pogácsákat hozott” – mondja Fityi.
A gyerekeknek ugrálóvárat
biztosítottak, a felnőtteknek
zenét, amelyet Valaskó Ferenc és DJ Bird biztosítottak,
és kellemes környezetet a be-

Mindenki jól szórakozott

szélgetésre. A rendezvény hivatalos megnyitója után a
tompotai fiatalok Valaskó Ferenccel együtt énekelték el az
idősebbeknek az Ismerős
Arcok zenekartól a Nélküled
című számot.
Közel nyolcvanan jöttek
össze és az egész utca hajnali
háromig mulatott. A fiúk
egyet leszögezte az ünnepség
végén: Biztosan lesz folytatás!

L
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P r o g r a m
06:00 – 06:30
• Reggeli ébresztés csézával, Győri Béla
közreműködésével
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13:30 – 14:10
• a sikeres R3ONE tánccsoport előadása
Melani vezetésével

06:30 – 07:00
• Tyúkhajtás – a Lakoma idei attrakciója

14:10 – 15:10
• a főzőverseny, röplabda, a futóverseny,
valamint a kispályás focitorna és a tyúkhajtás eredményhirdetése

07:00 – 07:30
• Regisztráció az egyes sporttevékenységekre

15:10 – 15:30
• a helyi „Megmaradásért Vegyeskar” fellépése

08:00 – 08:30
• Kezdetét veszi a kakasfőző-verseny

15:30 – 16:00
• Hodos község polgármestere, Balódi
László ünnepélyes megnyitóbeszéde

08:30 – 09:00
• Kezdetét veszi a kispályás focitorna
10 csapat megmérettetésével

16:00 – 16:45
• Vadkerti Imre fellépése

2014
18:30 – 19:30
• Mezei Ernő és Olgyai Éva fellépése

Mezei Ernő és Olgyai Éva

19:30 – 20:30
• Radics Gigi műsora

09:30 – 10:00
• Sebestyén
Kitty a mai
idők egyik
leghíresebb
sportműfajából, az Insanityből

Radics Gigi

tart bemutatót csapatával

20:30 – 21:10
• Gáspár Laci fellépése

10:00 – 10:30
• Lentulay Krisztián, felbári fiatal tehetség fellépése

21:10 – 22:00
• Tombolahúzás és a fődíj kisorsolása

10:30 – 11:30
• STRONGMAN
– igazi, környékbeli
erőemberek bemutatója
11:30 – 12:00
• Zumba-bemutató
és workshop Katával és barátaival

Vadkerti Imre

16:45 – 17:30
• Egy nosztalgikus szórakozás DJ Meszi
közreműködésével

22:00 – 23:30
• A magyarországi Váradi Roma Café
zenekar élő koncertje.

17:30 – 18:30
• A Győri Nemzeti Színház művészei,
Csikó Teodóra és Takács Zoltán műsora

23:30 – 04:00
• hajnalig tartó utcabál DJ Meszivel

12:00 – 12:30
• A legkisebbek szórakoztatásáról
Pintácsi Viki gondoskodik
12:30 – 13:00
• Patócs Lajos bácsi és közismert citerazenekarának műsora
13:00 – 13:30
• a Vácegresi énekkar műsora

Váradi Roma Café

Július
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06:00 – 06:30
• ranný budíček: v hlavných úlohách
Béla Győri

07:00 – 07:30
• registrácia na jednotlivé športové aktivity
08:00 – 08:30
• zahájenie súťaže vo varení kohútieho
perkeltu
08:30 – 09:00
• zahájenie turnaja vo futbale – hrá sa na
polovicu ihriska, zúčastní sa desať
teamov
09:30 – 10:00
• Kitty Sebestyén so svojou skupinou
predvedie ukážku jedného z najpopulárnejších športov dneška – Insanity
10:00 – 10:30
• na pódiu sa so svojím programom obecenstvu predstaví veľký talent z Horného Baru, mladý Krisztián Lentulay
10:30 – 11:30
• nasleduje predstavenie spolku silákov
z okolia, „STRONGMAN“, do vystúpenia ktorého sa môže zapojiť aj prítomné obecenstvo
11:30 – 12:00
• zumba: tanečné predstavenie spojené
s workshopom pre tancachtivé obecenstvo pod vedením Katky a jej priateľov.
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exkluzívny hosť vystúpi aj rodáčka
z Vydrán, Éva Olgyai

P r o g r a m
06:30 – 07:00
• naháňanie sliepok – atrakcia tohtoročnej Hostiny

4

Patócs Lajos

13:00 – 13:30
• slovenskými a maďarskými piesňami
sa o vystupňovanie dobrej nálady budú
starať členovia Vácegrešského speváckeho zboru

19:30 – 20:30
• večer začne vystúpením prominentných hostí z Maďarska, ktorí nás
budú tešiť koncertnou hudobnou produkciou. Ako prvá nás očarí víťazka súťaže „Megasztár show 6“ Gigi Radics
s 3-členným hudobným sprievodom
• prekvapenie v rámci programu: duet
dvoch mladých talentov, Veroniky Pécsi
Virág a Krisztiána Lentulaya
20:30 – 21:10

13:30 – 14:10
• tanečné vystúpenie úspešnej tanečnej
skupiny R3ONE pod vedením
„Melany“
14:10 – 15:10
• vyhodnotenie súťaží vo varení, volejbale, v behu a vo futbale, a v neposlednom rade aj súboja v naháňaní pernatej
hydiny
15:10 – 15:30
• vystúpenie vydranského speváckeho
zboru „Megmaradásért Vegyeskar“
15:30 – 16:00
• slávnostné otvorenie a prejav pána starostu obce Vydrany Mgr. Ladislava
Balódiho
16:00 – 16:45
• vystúpenie známeho umelca, speváka
a herca v jednej osobe Imricha Vadkertiho
16:45 – 17:30
• nostalgická zábava v podaní
DJ Mesziho

12:00 – 12:30
• o zábavu pre najmenších, teda pre
naše deti sa bude
starať Viki PintáPintácsi Viki csiová

17:30 – 18:30
• vystúpenie členov Národného divadla
v Győri, ktorí sa postarajú aj o zábavu
staršej vekovej kategórie obľúbenými
maďarskými evergreenmi v podaní Zoltána Takácsa a Teodory Csikó

12:30 – 13:00
• vystúpenie váženého obyvateľa našej
obce pána Lajosa Patócsa, a taktiež známej citarovej hudobnej skupiny

18:30 – 19:30
• pódium bude patriť pravej cigánskej
hudbe a bašavelu – o zábavu sa postarajú
Ernest Mezei so štyrmi spevákmi. Ako

Gáspár Laci

• nasleduje vystúpenie známeho speváka
z Maďarska – bude ním Laci Gáspár
21:10 – 22:00
• vylosovanie tomboly a vyžrebovanie
hlavnej ceny
• hudobné vystúpenie Sendy a jej priateľov ako prekvapenie a poďakovanie celému štábu a zúčastneným s názvom:
„Toto je náš domov“
22:00 – 23:30
• vrcholným bodom programu večera
bude živý koncert svetoznámej hudobnej skupiny z Maďarska – VÁRADI
ROMA CAFÉ
23:30 – 04:00
• začne sa uvoľnená, až do rána trvajúca
pouličná hudobná zábava pod taktovkou DJ Mesziho
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Képviselő-testület

2014

Program zasadnutia

Az ülések programja
Az önkormányzat 2014. 07. 29-én megtartott
43. ülése

Program 43. zasadnutia OcZ, konaného dňa
29. 07. 2014

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Számlák megfizetésének jóváhagyása:
• G-Finance kft, Somorja – Hodos község hulladékgazdálkodási programjának kidolgozása
• Személyszállítás Kálmán: Hodos – Hodos – Nemesócsa;
Hodos – Jákóhodos (Románia)
• Rácz Mihály: villanyszerelési munkák az 521-es számú bérházban; közvilágítás javítás; hangosbemondó javítása; villanyszerelési munkák az óvodában
• Rácz Péter, Hodos – Kultúrház hőszigetelési munkálatai
• G4S Service, kft Pozsony – a községi Önkéntes Tűzoltók
alapfelkészítése
• Görginás BT, Győr – fellépő ingek az énekkar számára
• ITAK s.r.o, Komárom – védelmi projekt kidolgozása
6. Czajlik Ranch, Duantőkés pénzbeli támogatás iránti kérelme belépők megvásárlásával
7. Beszámoló a 2014. évi Hodosi Lakoma előkészületi munkáinak állásáról
8. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
9. Polgármester beszámolója
10. Egyéb aktuális ügyek – vita
11. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Odsúhlasenie faktúr:
• G-Finance s.r.o. – vypracovanie POH obce Vydrany
• Doprava Kálmán, Vydrany, na trase Vydrany – Zemianska
Olča; Vydrany – Jákóhodos (Rumunsko)
• Michal Rácz, Vydrany – elektrické práce v NBD č. 521;
oprava VO; oprava MR; elektroinštalačné práce v MŠ
• Peter Rácz, Vydrany – kultúrny dom – zateplovacie práce
• G4S Service, s.r.o Bratislava – základná príprava členov hasičských jednotiek DHZ
• Görginás BT, Győr – blúzky pre spevácky zbor
• ITAK s.r.o, KN – spracovanie bezpečnostného projektu
6. Žiadosť Czajlik Ranch-u v Dunajskom Klátove o finančnú
podporu zakúpením vstupeniek na parkúrové preteky konaných dňa 03. 08. 2014.
7. Správa o stave prípravných prác – Vydranská hostina 2014
8. Návrh VZN obce Vydrany č. 4/2014 o tvorbe, údržbe
a ochrane zelene v obci Vydrany
9. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s VJM Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

Szántóföldet vásárolok a hodosi és a nagyabonyi kataszterben.
Kúpim ornú pôdu v katastrálnom území Vydrany a Veľké Blahovo.

0948 802 277

ANYAKÖNYVI HíREK • SPRÁVY Z MATRIKY
MÁJUS-JÚNIUS • MÁJ-JÚN
HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Szijárto Nikolas (Hodos) és Kovácsová Zuzana (Hodos)
• Boráros Tomáš (Hodos) és Véghová Judita (Hodos)
• Végh Gellért (Várkony) és Egyháziová Anikó (Hodos)
• Vass Gergely (Szap) és Edmár Regina (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!
ÚJSZÜLÖTT • NARODIL SA:
• Kudriová Natália
• Fehér Zsombor
• Bindics Lola
Gratulálunk az újszülötthöz!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ELHUNYTAK • ROZLÚČILI SME SA:
• özvegy/vdova Czucz Béláné, született Bertók Margit (69)
• özvegy/vdova Edmár Károlyné, született Kovács Eszter
(84)
• Kázmér Vince (74)
• özvegy/vdova Farkas Józsefné, született Simon Erzsébet
(91)
• özvegy/vdovec Kovács Sándor (83)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou
ich blízkych.

Július

Interjú

Hodosi maradtam XIV.
A ’90-es évek elején megnősült és Királyfiakarcsára költözött. Lánya 20
éves, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem hallgatója. A mai
napig Királyfiakarcsán élnek.

Kázmér Bálint

• Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években?
– Sokat fejlődött a falu, azt meg kell
hagyni, hirtelen és sokat. Nem mon-

Tá b o ro z á s j ó t é k o nyságból
Az, hogy a vöröskereszt helyi szervezete rendkívül aktív, nem újdonság
senki számára. Nemcsak véradást meg
ruhabörzét szerveznek, hanem lehetőségeiket kihasználva igyekszenek másképp is segíteni.
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is úgy
döntöttek, hogy segítségként fedezik a
költségeket a FEMIT (Felvidéki magyar
iúságért) polgári társulás nyári táborában való részvételére Kistárkányba (Tőketerebesi járás). Mivel ebben az évben
a csonka családokban élő gyermekeknek
és gyerekeiket egyedül nevelő szülőknek
szervezték a tábort, az az öröm érte lányaimat és engem, hogy együtt hármasban először mehettünk el nyaralni egy
egész hétre.
A tábor nemcsak a felhőtlen szórakozásról szólt. Bár voltak különböző kézműves foglalkozások – kosárfonás,
nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás;
sportversenyek – foci, íjászat; előadások
– Böde Péter vándor meseíró, Orlovsky

dom, hogy rossz, mert egyáltalán nem
az, főleg a blokkokra gondolok, amelyek nagyon sok embernek nyújtanak
lakhatási lehetőséget.
• Visszahúz a szíve a faluba? Esetleg
gondolkozott azon, hogy majd egyszer visszaköltözik a családjával?
– Engem személy szerint húz a szívem
vissza, de a családom Karcsán szokott
meg. Ott van kialakítva az életünk.
Amíg élt az édesanyám, kijártunk Hodosba a családdal, de őnekik nem ez
volt az otthonuk. Én személy szerint
visszaköltöznék, de a család miatt maradunk Karcsán.

• Milyen gyakran látogatnak haza,
Hodosba?
– Havonta többször hazajártunk, ám
amióta édesanyám elment, kevesebbszer jövünk, de havonta egyszer még így
is hazalátogatunk. Elvégezzük a házkörüli teendőket, de sajnos munka miatt
nem tudunk gyakrabban jönni.
• A faluban zajló rendezvényekre kijárnak? Ha igen, milyennek tartja
őket, mennyire nívósak és érdekesek?
– Attól függ, hogy melyikre. A Lakomára minden évben jövünk. Az a családot is érdekli, hiszen a fellépések is
érdekesek, de talán a legjobb benne,
hogy összefuthatok régi ismerősökkel,
mindenkivel tudok néhány szót váltani.
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Erzsébet – ősi magyar táltos énekek; de
volt cserkésznap ébresztővel, reggeli tor-

• A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetért ezzel?
– Száz százalékban egyetértek ezzel a
címmel. Sok helyen megfordulok és
számtalanszor kérdezték már, hogy
honnan vagyok. nem tudom azt mondani, hogy Karcsáról. Mindig azt mondom, hogy én oda nősültem, de hodosi
vagyok. Az én nézetem szerint, mindenki abba a faluba való, ahol született.
nával, bemutatókkal, tábortűzzel, amit
aznap egy gyertya helyettesített a szakadó eső miatt. Volt séta a Tiszához, kirándulás a közeli Szentesre és persze igazi
tábortűz is. A hab a tortán, hogy az odaúton a Betléri kastélyt és Kassa városát
is megnéztük, visszafele Krasznahorka
várát és a Domicai cseppkőbarlangot ejtettük útba.
A tábor legfőbb célja azonban csoportos és egyéni foglalkozások keretén belül
pszichológiai tanácsadás, önismereti
képzés és családi kapcsolatfejlesztés volt
pszichológusokkal, szakemberekkel.
Egész héten, a nap bármely részében lehetett tanácsot kérni, problémát megoldani, de akár csak egy kiadósat beszélgetni – ezt mi anyukák ki is használtuk
rendesen, főleg éjjelente, gyerkőctakarodó után.
Nagyon kellemes, hasznos és élményekkel teli hetet töltöttünk el a Tiszaparti falucskában kizárólag a hodosi
vöröskereszt jóvoltából. NAGYON
HÁLÁSAK VAGYUNK ÉRTE!!!
Fehér Mónika
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Ez történt
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Hodosból Hodosra, a barátságért, gyalogosan...
...Hodosból Hodosra, megcsináltuk!
Hangzott el a Szlovéniai Őrihodosban
2014. július 18-án az esti órákban, az
I. Barátság gyalogtúra résztvevőitől,
hiszen a csapatunk megérkezett a
célba. S nem kevesebb mint 213 kilométert magunk mögött hagyva, fáradtan és boldogan hallgattuk végig a két
község polgármesterének köszöntőit.
Beszédében községünk polgármestere,
Balódi László megjegyezte, hogy vasárnap Hodosból útnak indította a
csapatot, most pénteken ismét Hodosban vagyunk. De vajon hol voltunk,
és merre jártunk az egész héten?

Indulás előtt a nagy csapat

Úgy gondolom, ez a hét, a csapat minden tagjának emlékezetében örökre
megmarad. Hiszen ez a hét barátságról,
egymás segítéséről, fizikai és szellemi
megterhelésről, valamint a kitűzött cél
eléréséről szólt. Természetesen a túra
nem jöhetett volna létre egy jó ötlet,
szervezők, támogatók és vállalkozó szellemű résztvevők nélkül. Az út megszervezése az útvonal megtervezésével és a
szálláshelyek keresésével kezdődött, melyet szlovéniai társainkkal közösen megoldottunk.
Az első nap úti célja Dunaremete volt,
ahová a Dunán keresztül Bősről komppal érkezett csapatunk. Fogadásunkra
Dunaremete polgármestere, Marovits
Géza érkezett. Komppal való átkelésünket, szálláshelyet és a finom vacsorát
neki köszönhetjük. Határtalan segítőkészsége és közvetlensége igazán jól esett

mindnyájunknak a nehéz nap után.
Másnap kipihenten indultunk útnak a
reggeli órákban, aznapi úti célunk Bősárkány volt. Ez volt az egyik legnehezebb napunk, hiszen földes úton és
tarlón gyalogoltunk, igyekezve elkerülni
a forgalmas főutakat. Szállásunkat a
helyi általános iskola igazgatója, Kinczer
József biztosította, fogadásunkra Nagy
Jolán igazgatóhelyettes érkezett, aki
készséggel állt rendelkezésünkre. Pihenőhelyünk aznap este az iskola tornaterme volt.
Másnap utunk Dénesfára vezetett.
Megküzdve a nagy meleggel, és az egyre
sokasodó vízhólyagokkal a lábainkon,
megérkeztünk a szálláshelyre. Itt Takács
Lajos, a község polgármestere várta csapatunkat. Jó hangulatú vacsora után
mindenki pihenőre tért, másnap bőséges
reggeli után,melyre a polgármester úr
vendégei voltunk, ismét útnak indul-

Az első állomáson Marovits Géza, Dunaremete polgármestere fogadta a vándorokat

tunk, hogy egyre közelebb kerüljünk a
célunkhoz.
Az elkövetkező napjaink szálláshelyeit
szlovén barátaink egyeztették. Ikerváron
az alpolgármester fogadott bennünket,
itt ismét tornateremben pihentünk meg.
Vacsoránk pedig igazán kitűnő volt, melyet Nagy Vilmos készített nekünk.
Hazai ízekkel eltelve készültünk túránk
leghosszabb távjára, amely másnap várt
ránk, hiszen Csákánydoroszlóig 43 kilométert kellett megtennünk. Sikeres
megérkezésünket ismét kedves vendéglátás követte, Bojan Ábrahám készített
nekünk vacsorát. Utolsó nap igazán csodálatos környezetben sétáltunk, az Őrségi Nemzeti Parkon át vezetett utunk
célunk felé, ahol már vártak bennünket.
Természetesen a hét eseményeit csak
nagyon röviden tudtuk összefoglalni, és
annyi mindenről még nem esett szó.
Ahogy arról sem, hogy utunkat egy tapasztalt, és rátermett túravezető irányította, Ábrahám Boris személyében,
s hogy a mindennapokban az a sok kedves ember, akikkel találkoztunk, a vállalkozásunkhoz erőt, egészséget és szerencsés utat kívánt nekünk. Vagy egy Csongor nevezetű fiatalemberről, aki hideg
üdítőt hozott nekünk, és még nagyonnagyon sok minden másról. Most pedig
essen azonban szó azokról, akik megkeresésünkre segítséget nyújtottak nekünk,
amit ezúton is köszönünk: községünk
polgármesterének Balódi Lászlónak,
szlovéniai Hodos község polgármesterének Bunderla Rudolfnak, Csepi
Györgynek, Bartal Istvánnak és Halász
Ágotának, a Kovotech cégnek, Rácz Pé-

Ez történt
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ternek, Posztós Mónikának, Salát Ildikónak, Gróf Ivettnek (Cobra gyógyszertár), Gróf Árpádnak (AG sport), Rigó
Péternek (CBA), Pintér Zoltánnak, Rácz
Pálnak, Szilvási Istvánnak, i. Győri Bé-
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lának, i. Szabó Ferencnek, Rácz Gyulának (Wolfcraft termelési vezetője), i.
Angyal Sándornak, a Reproﬀset nyomdának, Magyarics Györgynek, Sárközi
Zsoltnak és Andreának, Boráros András-

A túra résztvevői:
Ábrahám Boris
Ábrahám Klaudia
Peilschmidt József
Kalóczy Katalin
Nagy Irma
Varga Ildikó
Varga Barbara
Czucz Etelka
Horváth Zsigmond - Öcsi
Győri Béla
Nagy Imre
Czucz Róbert
Csaplár Pál

nak, Tóth Andrásnak, a szabadidőközpont tagjainak és mindent köszönünk
szlovén barátainknak.
Varga Ildikó,
a HODUS túraklub csapatának nevében

Otthontartani, hazahívni
Az emberek elköltöznek, visszatérnek, majd újra elmennek. Ez mindenhol így van, nem csak a mi kis falunkban. Azzal,
hogy a faluban több bérlakás is épült az utóbbi időben, lehetőséget adott azoknak, akik vissza szerettek volna térni szülőfalujukba, de házat nem tudtak vásárolni. Így hodosiak lehettek ismét. Néhányat fel is kerestünk közülük.
Egri Zoltán
1998-ban megnősült és elköltözött Hodosból Dióspatonyba. Nemrégiben elvált és szíve szülőfalujába húzta
vissza. Nem is gondolkodott azon, hogy esetleg máshova költözzön, esetleg Patonyban maradjon, hazajött.
„A szülőfalu visszahúz, mégis a saját falum, ahol felnőttem. Itt vannak a barátaim is” – meséli Zoli.

Engler Edit
Húsz évvel ezelőtt elment a faluból, majd három évvel ezelőtt visszatért. Egy ideig a szülői házban élt, majd
úgy határozott, bérlakásba költözik, amit nagyon jó lehetőségnek tart. „Van előnye és hátránya is. Előnye,
hogy szép a kilátás, lehetőséget adnak a fiataloknak, vagy azoknak, akik lakást szeretnének, nem házat, de
mégis falun maradnának” – mondja Edit.
Keszi Péter
Ő is visszatért a szülőfalujába, hosszú évek után ismét hodosi lett. „Én mindig is hodosinak éreztem magam
és most jött egy ilyen lehetőség, hogy a község bérlakásokat épített ki, ezért ezt kihasználtam. Házat szerettem
volna, de sajnos ezt egyelőre nem tudtam megoldani. A lakással viszont nagyon meg vagyok elégedve és végre
újra hodosi lehetek” – magyarázza Péter.

Méhes Katalin
Férjhez ment, majd Dunaszerdahelyre költözött, ahonnan Dunatőkésre mentek. Onnan ismét Dunaszerdahelyre vezetett az útja. később elvált és szülőfalujába tért vissza. Jelenleg lányaival a bérházak egyikében
élnek. „Visszahúzott a szívem és örülök neki, hogy ezek a bérlakások itt felépültek, mert így a szülőfalumba
tudtam visszatérni, itt tudtam maradni. Talán az a hátránya, hogy nincs udvar, de mi ennek ellenére is szeretünk itt” – mondja mosolyogva Kati.
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Rodeó volt Hodosban
Az a tény, hogy az őseink lovas nemzet
voltak, az mindenki számára ismert, de
hogy lassan a hodosiak is azzá válnak, az
már kevésbé. Hodos ismert már a Lipicaitenyészetéről, melyek számos díjjal öregbítik községünk hírnevét, de már van saját
lovardánk is.
Most pedig rodeó volt a faluban, június
hetedikén, melyet Egri Árpád szervezett
meg. „Az ötlet onnan jött, hogy mivel én
is western-lovaglásban versenyzek, szerettem volna én is kipróbálni a szervezést, és
megrendezni Hodosban egy ilyen versenyt” – meséli Árpi. A verseny megrendezésében segítségére voltak még Szabó
Zsolt és Gombos Adrien is. Sajnálatos
módon néhányan az utolsó pillanatban
visszamondták a részvételt a versenyen,
így a versenyzők főként a Csallóközből érkeztek, de volt Tardoskeddről is résztvevő.
Összesen heten versenyeztek. „Jövőre
mindenképpen szeretnénk ismét megszervezni a versenyt, ahova már várjuk a magyarországi versenyzőket is, akik idén nem
tudtak eljönni hozzánk” – mondja Árpi.
Ám ha ez sikerül neki és jövőre nem
csak a szűk környezetünkből, de Magyarországról is érkeznek majd versenyzők,
akkor az már nemzetközinek lesz mondható. Szorítunk neki, hogy sikerüljön.

Mindenki szépen vette az akadályokat

Egri Árpád, az első hodosi rodeó főszervezője

Felsorakoztak a versenyzők

A lányok is eredményesen szerepeltek

Varga Ildikó felvételei
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Új sportnak hódolnak a hodosi nők
El tudjuk azt képzelni, hogy egy falon
lógó lepedőben tornagyakorlatokat végezzünk? Nem nagyon, ám mégis van
ilyen. Az antigravitációs torna egy éppen
terjedőben lévő tornagyakorlat, amely
eddig mindenkinek felkeltette az érdeklődését, aki kipróbálta. Községünkből is
többen járnak Balódi Piroska óráira.
„Olyan migrénem volt, hogy reggel amikor felkeltem, az egyik percről a másikra
elsötétült előttem a világ. Semmit nem
láttam, nem tudtam kocsit vezetni, egyszerűen nem láttam semmit, volt hogy

hosszú ideig. A nyakcsigolyáimmal volt
gond, majd elmentem csontkovácshoz,
aki helyretette. Jobb is lett, de azok a
csontok visszatalálnak a helyükre és
újból kezdődtek a problémák” – meséli
a történetét Piroska. Mikor már nem
tudta mit tegyen, akkor jött a megoldás.
„Érsekújvárban találkoztam az antigravitációs tornával, ahol az egyik barátnőm tartotta. Elkezdtem rá járni, három
és fél órát szántam rá hetente. Az orvosom azt kérdezte, mit csinálok, mert látszik, hogy enyhült a problémám” –
magyarázza. Egy idő után, mintha megPiroska magyarázza a mozdulatokat

Gyakorlat közben

szűnt volna a gondja. A javulás már a
harmadik-negyedik óra után kezdődött.
Amikor kihagyta a tornát, visszajöttek a
problémák, de újrakezdte és fél év után
teljesen megszűnt minden gond.
A torna az ember minden porcikáját
megmozgatja. Ízületi problémák enyhítésére kiváló, illetve stresszoldó hatása is
van. Alacsony és magas vérnyomással
küzdő számára egyaránt ajánlják.

Rémay Kinga (Hodos)
Kávézóban dolgozom és elkezdett fájni a hátgerincem. Találkoztam a Piroskával, aki elmondta, hogy ez a
torna nagyon jó a gerincfájdalmak enyhítésére, illetve a fejfájásra is. Már az első alkalom után éreztem a
hatását. Elmúlt a fejfájásom és enyhült a gerincfájásom is.
Varga Ildikó (Hodos)
Több tornát is kipróbáltam már, évekkel ezelőtt karatéztam, majd zumbáztam, mert érdekelnek a sportok.
Először elképzelhetetlen volt számomra, hogyan is lehet egy „lepedőben” tornázni. Annak, aki ülőmunkát
végez, nagyon jót tesz, a tartásnak, a gerincnek. Amióta elkezdtem, a hátam és a nyakam fájdalmai enyhültek.
Aki egyszer kipróbálja, nem hagyja abba.
Fitos Mária (Hodos)
Szerettem volna magamért valamit tenni, és nagyon meggyőző volt a tornagyakorlatok stílusa. Amikor először láttam, nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Kellemesen csalódtam és meglepődtem saját magamon,
hogy a levegőben tornázom egy textilbe csomagolva. Ezek a gyakorlatok, nagyon kellemes, jó érzést nyújtanak. Jobb a közérzetem tőle, felpezsdül a vérem. Aktívabbnak érzem magam, megnyúlnak az izmok, ellazulnak. Mindenféleképpen jó hatása van a testre.
Bokros Marika (Hodos)
Sokkal jobb lett a közérzetem tőle, már az első alkalom után éreztem hatását. Most egy időre sajnos abba
kellett hagynom, de mindenképpen szeretném folytatni, mert érzem, hogy jót tesz és nem csak a testemnek,
de a lelkemnek is. Aki eddig kipróbálta, csak dicsérte, ezért mentem el én is az első órára. Csak ajánlani
tudom mindenkinek.
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Köszönjük fiúk!
Nem mehetünk el szó nélkül a helyi futballklub bajnoki
címe mellett, bár igaz, a járási hetilap bőven foglalkozott
vele. Ám úgy gondoltuk, a járási hetilap nem a mi újságunk
és a fiúk megérdemlik, hogy még egyszer köszönetet mondjunk nekik áldozatos munkájukért, amivel kiérdemelték a
bajnoki címet. A futballklub több mint 50 éves fennállása
alatt ezzel együtt háromszor fordult elő, hogy bajnok lett a
csapatunk, ezért is nagy szó, hogy ez most megtörtént.
Az ünnepség, amit a tiszteletükre szerveztek, felejthetetlen
volt. A tűzijátékot, melyet teljes egészében Csomor Vilmos
finanszírozott, a környező falvakból is látták, így mindenki
tudta, Hodosban valami nagy dolog történt. S ez így is van.

Kezdődik az őszi forduló
Hamarosan elkezdődik a 2014/2015-ös futballidény, így újult erővel szurkolhatunk a csapatunknak, hogy az ötödik ligában is helyt tudjanak állni. íme a mérkőzések sorrendje:
1. forduló: augusztus 3. (17.00) – Hodos-Nagyfödémes
2. forduló: augusztus 10. (17.00) – Diósförgepatony-Hodos
3. forduló: augusztus 17. (17.00) – Hodos-Nádszeg
4. forduló: augusztus 24. (17.00) – Hodos-Csallóközkürt
5. forduló: augusztus 31. (17.00) – Lég-Hodos
6. forduló: szeptember 7. (16.00) – Hodos-Nyárasd
7. forduló: szeptember 13. (16.00) – Nagymagyar-Hodos
8. forduló: szeptember 21. (15.30) – Hodos-Vága

9. forduló: szeptember 28. (15.30) – Illésháza-Hodos
10. forduló: október 5. (14.30) – Hodos-Jányok
11. forduló: október 12. (14.30) – Sopornya-Hodos
12. forduló: október 19. (14.00) – Hodos-DAC C/Vásárút
13. forduló: október 26. (14.00) – Alsószeli-Hodos
14. forduló: november 2. (13:30) – Hodos-Pusztafödémes
15. forduló: november 11. (13.30) – Jóka-Hodos
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