A NAgy LAkomA ideje voLt
NemeshodosbAN

Augusztus második hétvégéjén zajlott
a régió egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye a községünkben, az
immár nyolcadik alkalommal megrendezett Nemeshodosi Nagy Lakoma.
A széles kulináris kínálatot felvonultató
esemény számos hazait és messze földről
érkezett vendéget vonzott. Az idei Lakomán valamivel több mint ötezren fordultak meg. A rendezvényt Klikk PT
hozta tető alá.
A szombat reggeltől zajló programokra nagyon sokan érkeztek szerte a
Csallóközből, de még Mátyusföldről is.
Mindjárt reggel fél kilenckor kezdetét
vette a Ki mit tud? főzőverseny, ahol tetszőleges bográcsos ételeket lehetett készíteni, melyeket szakmai zsűri bírált el.

Ugyanekkor kezdődött a kispályás focikupa, majd egy órával később rajtoltak
a Fut a falu futóverseny résztvevői.
A legkisebbek számára 200 méteres táv
volt kijelölve, a vállalkozóbb kedvűek és
kitartóbbak pedig az 5 kilométeres távot
célozták meg.
Közben már készülődtek a gyereksarokban is a legkisebbek fogadására, ahol
akadálypálya, kicsi és egy nagy ugrálóvár, pónilovaglás és körhinta várta a gyerekeket. Itt kapott helyet a Kakadémia
gyereksarok is, ahol napközben rajzverseny és ügyességi versenyek zajlottak.
Délben a kicsiket a Glamour zenekar
szórakoztatta. „Az elmúlt nyolc év alatt
a Nemeshodosi Nagy Lakoma egy hatalmas kulturális és kulináris fesztivállá
nőtte ki magát, mely a hozzáértők szerint régiónk második legnagyobb ilyen

jellegű rendezvénye a Csallóközi Vásár
után. Ha a számokat is nézzük, akkor az
első évben 2500 vendéget vonzó Lakoma elérte azt, hogy több ezer ember
fordul meg rajta évről évre. Ezt mutatta
az idei rendezvény is, hiszen az esti órákban a területen alig lehetett mozdulni,
parkolóhelyet alig találtak a kocsival érkezők. A vendégek pedig nem kizárólag
Hodosiak voltak, de elég volt megnézni
a parkoló gépkocsik rendszámait, hiszen
találhattunk közöttük nyitrai, vágsellyei,
galántai, tapolcsányi, érsekújvári és még
sorolhatnánk, hogy milyen jelzésű autókat. Ez is azt jelenti, hogy nemcsak a
falu, de a járás határait is rég kinőtte már
a rendezvény” – magyarázta Balódi
László polgármester.
Folytatás és képgaléria a 6-7. oldalon

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Lépések A mezőgAzdászok
segítségéNek érdekébeN
idén már több alkalommal tüntettek
a gazdák, köztük a csallóközi és a csilizközi földművelők is az utakon, illetve a fővárosban. körvonalazódni
látszik a megoldás a problémáikra, ám
ehhez az is kellett, hogy a politikusok
figyelmét felhívják magukra. ez pedig
úgy tűnik, sikerült.
A tiltakozó megmozdulások sorozatát a
csallóközi gazdák kezdték március 8-án,
amikor több mint 200 traktor vonult fel
Medvétől Somorjáig, a következő,
immár az ország több pontján megvalósuló tüntető akcióra május 4-én került
sor. Időközben a parlament az egyik követelésüket, a földkiméréssel kapcsolatos
jog rendezését törvényileg megoldotta.
Éppen ezért úgy látják, csak az akarat hiányzik ahhoz, hogy a többi területen, elsősorban a pótföldek rendezése és a fiatal
gazdák támogatása terén előrébb lépjenek. Ezen célok elérése érdekében több
politikussal is tárgyalásokat kezdeményeztek, volt ahol süket fülekre találtak,
ám akadnak segítőik. Községünk polgármesterének, Balódi László parlamenti
képviselőnek a közbenjárásával egy fontos találkozóra is sor került.
A csallóközi és a csilizközi gazdák tárgyalásokat folytattak a Most-Híd kormánykoalíciós párt tagjaival, ezen belül
Bugár Béla pártelnökkel és Antal Peter

Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszter és Balódi László kévpiselő, Hodos polgármestere

parlamenti képviselővel, a mezőgazdasági bizottság elnökével. A gazdák képviseletében Sóki György és Bartal István
vettek részt a tárgyalásokon.
A gazdák elmondták, hogy a problémák nem csak őket, földművelőket érintik, hanem minden földtulajdonost,
hiszen a megművelt területeik nagy része
bérelt föld, így ők a földtulajdonosokat
is képviselik. A találkozón megbeszélték
a mezőgazdaságot érintő főbb témákat,
melyen belül a legfontosabbnak az
504/2003-as földhasználatról szóló törvény egyszerűsítését, módosítását taglalták. Konkrétabban azt, hogy az eredeti
földtulajdon helyett kimért pótföldek

használata az adott kataszter területrendezéséig érvényben maradjon, hogy az
ilyen pótföldeken tisztességesen gazdálkodó mezőgazdászok jogbiztonsága javuljon.
Az eszmecsere végén konstatálták,
olyan módosításokra van szükség a jelenlegi törvényben, amely egyenlő feltételeket biztosítana minden gazdálkodó
számára. A gazdák képviselői kapcsolatban maradtak Antal Peter képviselővel a
problémák mihamarabbi megoldása érdekében.
A törvénymódosítási javaslatot a parlament a nyári szünet utáni első szeptemberi ülésen tárgyalja majd.

kAžimír kivoNuLNA A NAgypoLitikábóL?
Július végén kapott szárnyra a hír, miszerint Peter Kažimír pénzügyminiszter leadni készül az általa vezetett tárcát, hogy aztán
a Szlovák Nemzeti Bank kormányzói, igazgatói székébe üljön
át. A hírt azóta sem erősítették meg, ám nem is cáfolta senki.
Egy, a közelmúltban Robert Fico Smer-SD pártelnökkel készített interjúban neki is feltették a kérdést, mit szól a hírhez. „Ez
a téma hivatalosan nincs terítéken, de figyelem az eseményeket.
Ha Peter Kažimír úgy dönt, hogy a Nemzeti Bank igazgatói
székébe szeretne ülni, ami egyébként szintén politikai funkció,
akkor megkapja a teljes támogatásunkat. Persze sajnálni fogom,
mert nagyon rátermett pénzügyminiszter” – hangsúlyozta Fico.
Az egy hónappal ezelőtt felröppent hírt lapzártánkig sem erősítették meg.

Balódi László kévpiselő, Hodos polgármestere és Peter Kažimír
pénzügyminiszter
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hAmArosAN megNyíLik Az új iskoLA kApujA
Az ünnepélyes tanévnyitóra, mint bármelyik alapiskolában, a mi intézményeinkben is szeptember 3-án kerül
sor. Az iskola ünnepélyes átadása és a
szalagátvágás szeptember 5-én, azaz
szedán délelőtt zajlik.
Lapzártánkkor már készen állt az új iskola épülete, a padokat, asztalokat, székeket és minden más bútort, amely a
régi épületben volt, az új iskolába vittek
át. Az eddig használt tanintézeti épületet
hivatalosan is átadták a főbérlőnek.
Az iskolában az ünnepélyes szalagátvágás után elkezdődik az oktatás és a
magyar, illetve a szlovák iskola diákjai és
tanárai birtokba vehetik az épületet. Természetesen az utómunkálatokra szükség
lesz, úgy mint a terület füvesítésére, parkosításra, a zöld övezet kialakítására.
Ezek a munkálatok az ősz folyamán lezajlanak. Az épület mögött sportolási le-

hetőségre, pihenésre kihasználható területet alakítanak ki.
A teljes terület az épülettel, a parkolókkal és a járdákkal, valamint a zöld

Čoskoro otvorí svoje
bráNy NAšA Nová škoLA
slávnostné otvorenie školského roka, rovnako ako aj v
ostatných základných školach, sa aj v našich školských ustanovizniach uskutoční 3. septembra. slávnostné otvorenie novej školy sa uskutoční 5. septembra, v stredu ráno.
Nová budova školy je už pripravená, lavice, stoly, stoličky a
všetok ďalší nábytok, ktorý bol v starej budove, bol prenesený

oprAvA poľNej veľkej cesty
veľká cesta je neprestajne predmetom diskúsie a prináša
množstvo problémov na vyriešenie, pretože jej stav potrebuje neustále vylepšenia. Nebolo tomu inak ani koncom
júla, kedy bola opäť opravená väčšia časť cesty.
Spoločne s pracovníkmi spoločnosti okresnej správy ciest bola
očistená posledná tretina cesty. Stroje spoločnosti očistili cestu
od obmedzujúcich vetvi a vyčistili okraje od koreňov a porastov.. Neboli vyrúbané žiadne stromy. Táto činnosť je súčasťou
prác, ktorú vedenie obce vykonáva každoročne na udržanie čistej a prejazdnej cesty.
Nasleduje vylepšenie samotného stavu cesty, pretože obec zakúpila 70 ton stavebnej drte, aby vyplnila väčšie jamy a výmoly,
ktoré budú stlačené pomocou príslušných strojov. Mnohí
miestni poľnohospodári sa zaviazali zúčastniť sa a pomôcť pri
tejto činnosti, veď konec koncov cesta slúži najmä im.

övezettel együtt az ősz végére teljesen elnyeri megálmodott formáját.

do novej školy. Bývalá budova školy bola oficiálne odovzdaná
nájomcovi.
V škole sa vyučovanie začne po slávnostnom ustrihnutí
stužky, po ktorom sa môžu študenti a pedagógovia maďarskej
a slovenskej školy „zmocniť” budovy. Samozrejme bude potrebná postprodukcia, ako je zatrávnenie, terénne úpravy a
ekologizácia vonkajšieho priestoru. Tieto práce sa uskutočnia
počas jesene. Za budovou bude vytvorený športovo-rekreačný
priestor.
Celý priestor s budovou, parkovacím priestorom a chodníkmi spolu so zeleným pásom sa úplne dokončí do vysnívanej podoby do konca jesene.

Iskola - Škola
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A NAgy út jAvításA
Folyamatosan téma és folyamatosan
munkát ad a Nagy út, melynek állapota minduntalan javításra szorul.
Nem volt ez másként július végén sem,
amikor ismét egy nagyobb szakaszt
hoztak rendbe.
Közösen a járási közútkezelő vállalat
munkásaival és gépeikkel a Nagy út
utolsó harmadát sikerült megtisztítani. A
vállalat gépeivel megszabadították az utat
a belógó ágaktól, illetve megtisztították
az útszéleket az aljnövényzettől. Fakivágásra nem került sor. Ez a munkafolyamat annak a része, amit a község vezetése
minden évben elvégeztet és próbálja
rendben tartani az említett útszakaszt.
A továbbiakban az út állapotának javítására kerül sor, ugyanis az önkor-

mányzat 70 tonna építkezési darálékot
vásárolt, amellyel a nagyobb gödröket,
kátyúkat töltik majd ki és a megfelelő
gépek segítségével tömörítik. A munká-

latokban való részvételre a helyi gazdák
közül többen is ígéretet tettek, hiszen
végső soron az útszakasz főként az ő
munkájukat szolgálja.

ú j tá b L át k A p o t t h o d o s i s
N o vá tA b u ľ A A j p r e v y d r A N y
Az év elején megkezdődött az országban a
magyar nyelvű helységnévtáblák cseréje.
így a magyar nyelvű településjelző táblák
éppen akkorák lettek, mint a szlovákok.
Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználatra
vonatkozó szabályozások azokon a településeken teszik lehetővé a nemzetiségi nyelvű
helységnévtáblák kihelyezését, ahol az adott
nemzetiség aránya eléri a 20 százalékot, ilyen
településből az országban mintegy hatszáz
van. Az elsők között cserélték le például Somorján és Csallóközkürtön a jelzőtáblákat,
de azóta az országban, azon belül a Csallóközben is számos új tábla került a helyére.
A különbség annyi, hogy az államnyelvű
táblának fekete, a nemzetiségi nyelvű táblának kék a kerete. „A dizájn és nagyság megváltoztatása egységessé teszi a táblákat és így
növeli a jelzések átláthatóságát” – mondta a
változtatás kapcsán Érsek Árpád, a szlovák
kormány közlekedési minisztere.
A rendelkezéseknek hála júliusban Hodosban is lecserélték a régi magyar nyelvű táblákat a nagyobbakra, így most már a
községbe vezető útszakaszokon épp olyan
nagy táblák jelzik a magyar és a szlovák helységnevet is. A csere az önkormányzatok kaszszáját nem terheli.

Na začiatku roka sa v našom štáte začala výmena tabúľ obcí a miest v menšinovom jazyku. takže tabule v maďarskom jazyku s názvami obcí a miest
dostali presne také rozmery ako názvy slovenské.
Slovensko predpismi o menšinových jazykoch umožnuje používať menšinový
jazyk na označenie názvu miesta v tých obciach, kde podiel tejto národnosti
dosahuje 20 percent. Týchto osád je momentálne asi šesťsto v krajine. Jedným
z prvých tabúľ na značenie obce či mesta boli nahradené na miestach ako Šamorín či Ohrady, ale od tej doby sa v celej krajine, ako i na Žitnom ostrove,
nahradilo mnoho obecných tabúľ. Rozdiel je v tom, že rám na tabuli v slovenskom jazyku je čierny, v maďarskom jazyku je modrý. „Zmena dizajnu a
veľkosti štandardizuje tabule a tým zvyšuje transparentnosť onačenia” – povedal v súvislosti so zmenou Árpád Érsek, minister dopravy Slovenskej republiky.
Vďaka ustanoveniam v júli aj vo Vydranoch boli staré tabule v maďarskom
jazyku nahradené väčšími tabuľami, takže na ceste vedúcej do obce značia
názov obce tabule v slovenskom aj maďarskom v rovnakej veľkosti. Táto výmena finančne nezaťažuje miestne zastupitelstvá.
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szeNt istváNrA emLékeztek hodosbAN
Augusztus 19-én, vasárnap délután
szent istvánra emlékeztek a hodosiak
a róla elnevezett téren. A helyi kultúrház falán pár évvel ezelőtt elhelyezett
dombormű alatt ünnepi műsorra is
sor került.
Elsőként Nagy Edit és Győri Béla szavalatait hallgathatták meg az érdeklődők, majd Csepi György A Megmaradásunkért polgári társulás elnöke
mondott beszédet. „Szent István hagyatéka most is él és számunka az az egyik
legfontosabb feladat, hogy ezt a hagyatékot továbbadjuk gyermekeinknek,
unokáinknak. Nem szabad engednünk
egy jottányit sem magyar- ságunkból,
nem szabad engednünk egy jottányit
sem anyanyelvünkből, mert ez a jóvő
záloga. S ha ezt tudjuk tartani, akkor
megmarad az egész magyarság a Kárpát-medencében” – hangsúlyozta beszédében Csepi.

A délutáni ünnepségen fellépett a
helyi A Megmaradásunkért kultúrcsoport, majd a község vezetői és a helyi
szervezetek képviselői megkoszorúzták

Szent István domborművét. Végezetül a
jelenlévők közösen elénekelték a magyar
himnuszt.

A vA j d A s ág b A N v e N d é g e s k e d t ü N k
Az idén immár 14. alkalommal rendezték meg a bácsfeketehegyi Falunapot és 15. alkalommal a bácsfeketehegyi meggynapokat szerbiai testvérközségünkben, melyről a falu messze
földön híres, s melyet a kíváló gyümölcsének a bácskefetehegyi „prima”
fekete meggynek szentelték.
Nemeshodos községünk és a vajdasági
Bácsfeketehegy közti barátság már évek

óta tart. Idén is meghívást kaptunk
a rendezvényre, ahol június 9-én a hodosi citeratagok Győri Béla, Rácz Pál és
jómagam képviseltük falunkat. Szívélyes
fogadtatással várt bennünket Bojtos Béla
polgármester, aki a kultúrotthonba vezetett minket. Az épület kézimunka-kiállításnak adott helyet, illetve meggy és
méz termékbemutatót, gyermek-képzőművészeti kiállítást láthattunk „Az én
falum és a meggy” témára. Szabadtéri ki-

rakodóvásár, kézműves foglalkozás,
a gyermekek számára népi játékok, marhapaprikásfőző-verseny, zöldség- és gyümölcsszobrászat, ez mind a szombati
nap programjának része volt.
Az esti órákban a helyi színházteremben folytatódott a szórakozás, ahol a falu
apraja-nagyja kultúrműsorral szórakoztatta a nem kis létszámú nézőközönséget. Az est befejeztével a testvérfalvak
küldöttei összeültek és eszmecserét folytattak a falu kulturális életéről, szokásaikról, illetve hagyományaikról.
A falunap méltó befejezése volt a bácsfetehegyi református templomban tartott ünnepi istentisztelet, melyen
nemcsak a helyi tiszteletes, hanem a vendégül hívott Dunapataj-i Nagy Dávid
református lelkész is megáldotta a külföldi testvértelepülés delegációit.
Az ilyen baráti látogatással öregbítjük
és visszük világgá létezésüket, vendégszeretetüket, szokásaikat.
Kép és szöveg: Rácz Szabina
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Folytatás az 1. oldalról
A rendezvénynek már akkora reklámkampány sem kellett, mint az elmúlt
években, hiszen számos visszajáró vendég érkezik évről évre, sőt, a községi fesztivál híre már szájról szájra is terjed.
Minden évben jó alkalom a rendezvény a hodosi önkormányzat számára,
hogy erősítsék a baráti kapcsolatokat a
határon túli testvértelepülésekkel. Ebben
az évben is megtisztelték a rendezvényt

a romániai Székelyhodos és Jákóhodos,
a szlovéniai Őrihodos, a szerbiai Bácsfeketehegy, illetve a magyarországi Domony és Somlószőlős települések
küldöttségei.
Az öt eurós belépődíj ellenére „nem
hodosiak” is érkeztek szép számmal és
nagyokat kajálhattak zeneszó közepette.
A hazaiaknak természetesen idén is ingyenes volt a rendezvény. A délelőtti ingyenes programok után a délután pedig
már a szórakozás és a kulináris élvezetek

jegyében telt. A nagyszínpadon felléptek
többek között a Csallóközi Néptáncegyüttes kis- és nagy csoportja, a Liver
Sing zenekar Kolonyból, a hazai citerások és a Megmaradásunkért kultúrcsoport. Este Radics Gigi, a Csallóköz
Kincsei több mint egy tucat zenészből
álló formáció és Molnár Ferenc Caramel
fellépése vonzotta a tömegeket. Éjfél
után a Tip Top Band húzta a talpalávalót.
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Az üLés progrAmjA

progrAm zAsAdNutiA

Az önkormányzat 2018. 08. 06-án megtartott
8. ülésének programja

program 8. zasadnutia ocz, konaného dňa
06. 08. 2018

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Tájékoztató a 2018-as Nemeshodosi Nagy Lakomáról
6. Helyhatósági választások 2018. 11. 10.
• képviselők számának meghatározása Hodos község képviselő-testületébe, valamint a választókörzetek kialakítása
7. Határozati javaslatok az Almabeli dűlőben lévő telkeket
érinti
8. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
9. A 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. Informácia o Vydranskej hostine 2018
6. Voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. 11. 2018
• určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov
7. Návrhy uznesení týkajúcich sa pozemkov Jablčný hon
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. Rôzne – diskusia
11. Záver

KEDVES HODOSIAK!
Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet és házhoz szállítom az orvosságokat
Kiss Lívia
és egyéb patikában kapható készítményeket a község területén.
www.facebook.com/lekarends
További információkért hívjon a 0908 13 66 20-as számon.
lekaren@sagax.sk

JÁTÉK - EREDMÉNYHIRDETÉS!
Júniusi számunkban beszámoltunk arról, hogy községünk lakosának, Bufla Miklósnak
megjelent önéletrajzi ihletésű könyve, mely kereskedelmi forgalomba nem kerül. Akkor
egy kérdést tettünk fel, melynek helyes megválaszolása esetén a szerencsések egy ilyen
könyvet nyerhetnek. A kérdés az volt:
melyik dunaszerdahelyi alapiskolának volt az igazgatója bufla miklós?
A helyes válasz pedig: a hviezdoslav utcai Alapiskolának,
mai nevén vámbéry ármin magyar tannyelvű Alapiskola
A szerencsés három nyertes: Androvics Sarolta, Kuki Szilvia és Zsidek Adrianna.
Nyereményüket postán küldjük el nekik!

• ANyAkÖNyvi hírek • správy z mAtriky •
július 2018. júl
házAsságot kÖtÖttek • uzAvreLi mANžeLstvo:
• Peter Hrivnák (Diósförgepatony) és Egri Éva (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
eLhuNyt • rozLúČiLi sme sA:
• Bokor Lajos (74)

A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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valamikor huszonhárom évvel ezelőtt
hodosy kapri Lydia először hagyta el
távolabbi úti cél miatt szülőfaluját.
Akkor Amerikába utazott egy nyári
táborba három hónapra, amihez hozzátett még egy évet. majd három évre
Libanonba költözött. egy évre hazatért, ám az eltelt esztendő után dubajba vállalt állást és ott is ragadt. A
mai napig ott él fiával, Lohannal.
milyen gyakran látogatsz haza?
• Minden nyáron jövünk a fiammal
néhány hétre. Lohant az idén előreküldtem, egyedül utazhatott már a repülőn, hogy több időt tölthessen a
nagyszüleivel mivel Dubajban nem nagyon tud mihez kezdeni az iskolai szünetben a nagy forróságban, én is
dolgozom és a barátai is elutaznak
ilyenkor.
mit szólsz a falu fejlődéséhez?
• Mivel évente egyszer jövök haza,
látom, milyen látványosan fejlődik

Lydia fiával, Lohannal

Hodos. Jobban látom a változást, mert
hosszú ideig vagyok külföldön. Akik
gyakrabban jönnek, azoknak nem anynyira szembetűnő. Nagyon fejlődik a
falu, sok ház épült az utóbbi időben,
sok a szépítés, átalakítás. Sok új arcot
is látok, de mindenkit már nem ismerek, inkább csak a saját korosztályomat
és az ő szüleiket.

9
minden évben augusztusban jöttök
haza, a Lakomára kilátogattok?
• Egyelőre úgy irányítom minden
évben, hogy ilyenkor jöjjünk, mert
édesapámnak is ilyenkor van a születésnapja, továbbá van egy szokásunk a
családban, hogy ilyenkor ülünk össze
és ünnepeljük meg „mindenki szülinapját” is. A Lakomán is összejön sok
ember, a család, és van lehetőség összefutni olyanokkal is, akikkel talán máskor nem.
gondoltál arra, hogy hazaköltözz?
• Egyelőre nem gondolkodtam ezen,
de nem hiszem. Ott a munkám, a fiam
iskolája, ott kezdte, ott is szeretném,
hogy befejezze. Egy életet már kialakítottunk, hiszen a 16 év hosszú idő. De
soha ne mondd, hogy soha.
A rovat címe „hodosi maradtam”.
mennyire értesz egyet ezzel a címmel?
• Nem érzem úgy, hogy teljesen elszakadtam volna, mert fizikailag ugyan elmentem a faluból, de lelkileg még itt
vagyok. Nagyon szeretek hazajárni.
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kÖszÖNjük, árpi!
gőgh árpád neve nem ismeretlen a
futballrajongók körében, hiszen évekig a dunaszerdahelyi dAc csapatát
erősítette, számos külföldi gárda játékosa volt és több hazai klub labdarúgójaként szerepelt a csallóközi
pályákon. rengeteg alkalommal bizonyította már tehetségét a futballpályán, játékosként és edzőként is helyt
állt. árpi két évet focizott hodosi színekben és sikeresen helyt állt vele
együtt a csapat a 4. ligában. A maga
45 évével számos huszonévest utasít
maga mögé a pályán. A 2018/2019-es
szezont már Nagyabonyban kezdte,
ám a hodosiak hatalmas köszönettel
tartoznak neki.
mikor és hol kerültél kapcsolatba először a labdarúgással? mikor volt az a
pillanat, amikor eldöntötted, focista
akarsz lenni?
• A szülőfalumban, Felsőpatonyban ismerkedtem a labdarúgással, ott is kezdtem a diákcsapatban focizni, később az
ifikhez kerültem, 16 évesen pedig már a
felnőtt csapatban játszottam. Az ificsapatban játszottam, amikor Brányik
Sanyi bácsi kinézett magának és 16 évesen felvitt a felnőtt csapatba, ahol akkoriban ő volt az edző. De az alapokat
Horváth Zoltán (Szerk. megj.: jelenleg a
felsőpatonyi alapiskola igazgatója) adta
meg nekem, aki akkor a diákcsapat edzője volt. Az ifiknél a testvére, Horváth
József és a felnőtt gárdában már Brányik
Sándor volt az edzőnk.
később játszottál a katonaéveid alatt
ógyallán, majd a csehszlovák liga
utolsó szezonját már a dAc-ban rúgtad. innen homonnára, majd a magyarországi keszthelyre mentél, innen
a győri eto igazolt le, tehát nem volt
unalmas az életed.
• Mozgalmas volt, annyi biztos, mert
Győrből visszatértem a DAC-hoz, majd
a székesfehérvári Gázszer FC csapatához
kerültem és mikor innen hazajöttem,
akkor igazolt le a pozsonyi Slovan.

milyen volt a pozsonyi együttesnél ez
az időszak?
• Két évig voltam ott és el kell mondani,
egyszer sem bántottak azért, mert magyar vagyok, sőt, úgy befogadtak, hogy
az akkor ott focizó válogatott játékosok
folyton hívtak magukkal kávézni. Amikor odakerültem, cserejátékos voltam,
de amikor később pályára léptem, a
szurkolótábor azt kiabálta, hogy RIARIA-HUNGÁRIA. Kiintettem nekik és
megtapsoltak. Persze akkor is voltak
buta bekiabálások, de ennyire nem volt
elfajulva, mint most. Ezért nem szeretem az internetet, ezért nincs is bekötve
hozzám, meg a telefonom is „buta”. Az
emberek meg annyira fel tudják egymást
húzni ezzel az internetes üzengetéssel és
azóta vannak ezek a nagy ellentétek.
Mert hangsúlyozom, az eltelt idő alatt a
Slovannál soha semmilyen problémám
nem volt.
A fővárosból visszakerültél győrbe,
majd Ausztriából kerestek meg, ahol
négy évet töltöttél, de a dAc mindig
hazahívott…
• Megkerestek, amikor az Antal-Mohseni páros átvette a DAC-ot, hogy jöjjek
vissza, én pedig szívesen jöttem. Osztrák
edzőnk volt, egy bizonyos Robert Pflug,
aki nem nagyon csípett, leültetett a kispadra és közel fél évig nem is játszhattam. Akkor mentem aztán Szencre
focizni.

innen galántára, majd ekelre vitt az
utad, később Nagymegyeren és bősön
is fociztál…
• Már a nagymegyeri éveim alatt megkeresett Balódi László polgármester, hogy
jöjjek Hodosba játszani. De akkor még
magasabb osztályban akartam focizni,
mint Bős, amely akkor a 3. ligában szerepelt. Aztán innen visszamentem Nagymegyerre edzőnek és végül 2016 szeptemberében adtam be a derekam Hodosnak.
A Hodos-Nagyabony el-clasico összecsapáson léptem először pályára, ahol megvertük a nagyabonyi gárdát 5:0-ra. Abban
a szezonban a második helyen végeztünk
és mivel Illésháza, akik az elsők lettek,
nem léptek feljebb a 4. ligába, így Hodosnak volt lehetősége, akik éltek is vele.
milyenek voltak ezek a hodosi évek?
• Csak jó értelemben gondolok vissza az
eltelt két évre és nagyon örülök, hogy
végül a sok rábeszélés meghozta gyümölcsét és Hodosba igazoltam Nagymegyeről. Nagyon jó volt, mondhatni
otthonra leletem, mert örömmel jöttem
az edzésekre, szerintem az emberek is
megszerettek. Nagyon jó volt a csapat és
a vezetőség is, mindenki, aki a sport
körül mozgott és mozog a faluban.
Azóta azonban eltelt két év és Nagyabonyba igazoltál, ahhoz a csapathoz,
amelyik ellen hodosi első mérkőzéseden játszottál. miért döntöttél Nagyabony mellett?
• Megmondom őszintén, nem a sportban fáradok el, hanem az utazásban.
A 4. ligában olyan ellenfelek vannak,
amelyek után sokszor két órát kell utazni. Tehát két óra oda az út, kettő vissza
és még a mérkőzés. A DAC U19-eseinél
vagyok edző, ami sok időt elvesz, nem
csak az edzések, de a mérkőzések tekintetében is, így elmegy az egész hétvégém.
Ez nekem kicsit sok volt. Ebből a szempontból jobb az 5. liga, több derbimeccs
van, húsz perc alatt ott vagy szinte az
összes mérkőzésen. Ha Hodos visszajelentkezett volna az 5. ligába, biztosan
maradok.

Augusztus
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A céL A bAjNoki cím visszAhódításA
A felkészülés folyamatosan zajlik az
asztaliteniszezőink háza táján is. készülnek már a megmérettetésekre,
amelyeket az ősz tartogat számukra.
Az A csapat háza táján játékoscserére is
sor került, ugyanis a magyarországi
Muskó Péter elhagyta a csapatot, helyette
a 18 éves nagyszombati Peko Štefan lép
be. „Nemrégiben a junior Európa bajnokságon járt, ahol a legjobb 32 közé jutott be. Igaz, jobb eredményre
számítottunk, de ez is szép. Másik játékosunk, Novota Samuel a felnőtt válogatottal volt Bulgáriában egy nemzetközi
versenyen, úgyhogy zajlik az élet. Már
ötödik éve az élvonalban játszunk nem
csak Szlovákiában, de az Európa-ligában
is megálljuk a helyünket. Nagyon pénzigényes évekig megtartani ezt a színvonalat, de igyekszünk minden eszközt
bevetni ennek érdekében. Sajnos éppen
ezért kellett megválnunk az egyik játékosunktól, a magyarországi Muskó Pétertől,
aki ebben az idényben már nem játszik
nálunk. A viszonyunk maradt a régi,
jóban vagyunk, de fiatalítani szeretnénk
a csapatot. Ezt ő is megértette. Helyette
lép be az A csapatba a nagyszombati játkos, aki egyrészt olcsóbb, mert minimális
például az útiköltsége is” – magyarázza
Kmeť Jozef klubelnök.

Ebben az évben is három fronton mérettetik meg magukat a hodosi asztaliteniszezők. Újra igyekeznek majd
elhódítani a szlovák bajnoki címet, ami
három alkalommal sikerült nekik, de
olyanra még nem volt példa, hogy egy
csapat negyedszerre is megszerezze. Ezzel
az eredménnyel örökre bevésnék magukat a szlovák sport történetébe. Na, nem
mintha még nem szerepelnének ott.
„Játsszuk a szuperligát is, aminek most
az új neve a Central European Superleague, tehát a Közép-európai szuperliga.
Ott is megtörtént már a sorsolás, ismertek az ellenfeleink. De ugyanúgy játszuk
az Európa-ligát, ahol szintén tudjuk,
kikkel mérkőzünk majd és mikor” – sorolja Kmeť.
A szlovák bajnoki címért szeptember
28-án kezdődik a küzdelem Érsekújvárban. Ezután Október 10-én az osztrák
Stockerauban kerül sor a szuperliga első
meccsére, ahol a csoportellenfeleik a hazaiak és a horvát Osijek (magyarul:
Eszék) együttese. Innen az első csapat jut
tovább. „A harmadik front pedig a legrangosabb, az Európa-liga, ahol idén 54
csapat indul, amelyek rangsorolva vannak. A mi együttesünk a lista 27. helyén
áll, ezzel pedig kiemeltek vagyunk a második körre, ami október 20-21 között
zajlik az oroszországi Jekatyerinburgban.

A hazaiak mellett az első fordulóból továbbjutó két ellenfélre várunk. Az a 32
csapat, akiket kiemeltek, csak a második
fordulóban kell játsszanak” – ecseteli a
klubelnök.
Néhány ellenfelükkel ugyan szorosabb
meccsre számítanak, de az elképzelésük,
hogy visszahódítsák a szlovák bajnoki
címet. Amelyik együttes tavaly a legerősebb ellenfélnek bizonyult, idén nem jelentkezett be az Extraligába, így már
nem okozhat gondot. Ugyan az anyagiakat az útiköltségekre, esetleg a terembérlésre, illetve a klub fenntartására
egyre nehezebb előteremteni, szerencsére
az önkormányzat támogatja őket, mellettük pedig a magánszponzoraiknak köszönhetik a segítséget.
„Folyamatosan foglalkozunk a fiatalokkal is, hiszen fontos számunkra az
utánpótlás. Vannak játékosaink, akik
már tavaly megyei bajnokságot játszottak. Idén hetente kétszer Lelkeš Zoltánnal edzenek, hogy minél jobb formában
legyenek. Mellettük még ott van az első
ligás B csapat, a harmadik ligás C csapat
és sajnálatos, hogy nincs még mindig
saját helyiségünk. Már csak az hiányzik
nekünk, a mi kis tornatermünk. Akkor
még jobb eredményeket érhetnénk el” –
zárja a beszélgetést a klubelnök.

A képen balról Kardos Aladár, Novota Samuel, Lelkeš Zoltán, Peko Štefan, Muskó Péter és Kmeť Jozef klubelnök

Archív felvétel
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veretLeNüL meNeteL eLőre A csApAt

A Nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportját győzelemmel kezdték a hodosiak,
az új edző, Straka Gábor vezetésével 6:0
arányban verték a hodosiak a nagytapolcsányi együttest. Második mérkőzésükön
a járási rangadón osztálykülönbséggel diadalmaskodtak Illésházán és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezették a
tabellát. Harmadik mérkőzésükön hazai
pályán a Marcellháza elleni mérkőzésen
még gólt sem kaptak, s ez negyedszerre,
a Gúta elleni összecsapáson is megismétlődött. Így az új idényben még egyetlen
labda sem érintette a hodosiak hálóját.
eredmények:
1. forduló: hodos–topoľčany 6:0 (4:0),
g.: Bartal (4., 85.), Moďoróši (15.), Belkovics (28., 38.), Hrazdílek (90.).
2. forduló: illésháza–hodos 0:3 (0:0),
g.: P. Ďurica (57.), Bartal (69., 75.).
3. forduló: hodos–marcelháza 2:0 (0:0),
g.: Moďoroši (53.), Németh (90.).
4. forduló: gúta–hodos 0:1 (0:1),
g.: Moďoróši (38.).

A
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1. hodos

4

4

0

0

12:0

12

2. Ímely

4

4

0

0

14:4

12

3. Negyed

4

3

1

0

8:3

10

4. Marcelháza

4

3

0

1

6:4

9

5. Alsószeli

4

2

2

0

8:4

8

6. Šurany

4

2

1

1

11:6

7

7. Tovarníky

4

2

1

1

7:7

7

8. Hrušovany

4

2

0

2

11:5

6

9. Gúta

4

2

0

2

4:4

6

10. Illésháza

4

1

1

2

4:6

4

11. Szentpéter

4

1

0

3

6:12

3

12. H. Obdokovce

4

1

0

3

4:13

3

13. Újlót

3

0

2

1

3:5

2

14. Párkány

4

0

0

4

3:9

0

15. Kozárovce

4

0

0

4

4:11

0

16. Topoľčany

3

0

0

3

1:13

0

Az őszi idény mérkőzései
5. 2018. 09. 02.
6. 2018. 09. 08.
7. 2018. 09. 16.
8. 2018. 09. 22.
9. 2018. 09. 30.
10. 2018. 10. 07.

16.00
16.00
15.30
15.30
15.30
14.30

Hodos—Ímely
Tovarníky—Hodos
Hodos—Kozárovce
Párkány—Hodos
Hodos—Surány
Hodos—Veľké Lovce

11. 2018. 10. 14.

14.30

Negyed—Hodos

12. 2018. 10. 21.

14.00

Hodos—Hrušovany

13. 2018. 10. 28.

14.00

Felsőbodok—Hodos

14. 2018. 11. 04.

13.30

Hodos—Szentpéter

15. 2018. 11. 11.

13.30

Alsószeli—Hodos
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