MAszkbAn ültEk A pAdbA A gyErEkEk

Elkezdődött az idei, a 2021/2022-es
tanítási év, s ugyan maszkban kénytelenek a gyerekeink a padban ülni,
mégis reményekkel telve kezdték a
tanévet. A hodosi alapiskolákban
összesen 36 diák kezdte szeptember
2-án a tanévet.
Az idei tanévet a helyi magyar alapiskolában 19 diák kezdte, közülük 4
elsős, mind a helyi óvodából érkeztek.
Számukra biztosan nagy változást jelent
az iskolai rendtartás, az óvodában tel-

jesen máshogy teltek a napjaik. Itt viszont megtanulnak írni, olvasni és számolni, ami az életük során a hasznukra
válik.
A szlovák iskolában 17 tanuló ült a
padba, hat elsőst köszöntöttek a tanító
nénik, közülük egyikük hodosi, a
másik öt kisdiák a szomszédos falvakból érkezett.
A tanári karban történt egy apróbb
változás, mégpedig annyi, hogy Domsitz Erika, aki eddig a szlovák iskola tanári karát erősítette, a továbbiakban a

magyar iskolában tanít majd a gyerekeknek szlovákot. Megtudtuk tőle,
hogy komoly hangsúlyt fektetnek majd
a szlovák konverzációra, hogy a gyerekek megtanulják kifejezni magukat
szlovákul. Ezt az ötletet több szülő is
díjazza.
Egyelőre a járványügyi intézkedések
nem számolnak az országos iskolabezárással, ennek ellenére mindenkinek, aki
a tanintézetben tartózkodik, kötelessége maszkot viselni.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Forró krisztián lEsz A szövEtsÉg
Első ElnökE, dE csAk A párt
AlAkuló kongrEsszusA után
A hárompárti megegyezésnek megfelelően az Összefogás elfogadta a Szövetség
alapszabályát, vagyis átnevezte magát
Szövetségre. Az új párt a belügyminisztériumi bejegyzéssel, és az októberre tervezett alakuló kongresszussal jön majd
létre ténylegesen.
www.parameter.sk
2021. szeptember 11.
***
A Híd a szombati tardoskeddi közgyűlésen jóváhagyta, hogy a közös magyar
pártszövetség részévé váljon. A közgyűlés
küldöttei elfogadták az alapszabályt és a
Szövetség létrehozásához szükséges
egyéb dokumentumokat. A Híd képviselői sajtótájékoztatón adtak erről hírt.
www.parameter.sk
2021. szeptember 18.
***
A Magyar Közösség Pártja Kongresszusa
is elfogadta a Szövetség alapszabályát,
így elhárult minden akadály az egységes
párt megalakulása elől. A küldöttek
Forró Krisztiánt javasolják a Szövetség
elnökének. […] „Útkereszteződéshez értünk, tanulnunk kell az elmúlt időszak
hibáiból, így sokkal erősebbé válhat a
felvidéki magyarság” – értékelte az MKP
kongresszusának eredményét, a Szövetséghez való csatlakozást Forró Krisztián,
a Szövetség leendő elnöke.
www.parameter.sk
2021. szeptember 19.

A jogi bejegyzést követően, várhatóan
október másodikán szombaton a Somorjához tartozó Csölösztőn tartja meg
alakuló kongresszusát a Szövetség.

Mózes Szabolcs (balról), Forró Krisztián és Solymos László

Cséfalvay A. felv.

FElMÉrÉs: ÉlEn A HlAs,
FEltörőbEn A sMEr,
bEkErülnE A pArlA MEntbE A szövEtsÉg
Amennyiben szeptember elején rendezték volna a parlamenti választásokat,
úgy azt a Hlas-SD nyerte volna meg 18,5%-kal – derül ki a Focus felméréséből, amit a TV Markíza megbízásából készített el. A közvélemény-kutatás szerint a második helyen a Smer végezne 14,4%-kal, míg a harmadikon az SaS
11,7%-kal. Bekerülne továbbá a parlamentbe az OĽaNO (8,2%), a Progresívne Slovensko (7%), a Republika (6,8%), a Sme rodina (6,7%), a KDH
(6,8%) és a Szövetség (5,5%) is.
A felmérést szeptember 1. és 9. között végezték el 1002 válaszadó bevonásával.
Ami a mandátumokat illeti: a legtöbbet értelemszerűen a Hlas szerezné (33),
ezt követi a Smer (25), az SaS (21), az OĽaNO (14), a Sme rodina, a PS és a
Republia (mindhárom 12-12-vel), a KDH (11), valamint a Szövetség (10).
www.parameter.sk
2021. szeptember 12.

Szeptember

Csatornahálózat - Kanalizácia
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FÉny Az AlAgút vÉgÉn
A csatornahálózat átadásának-átvételének az utolsó fázisa, az építmény
egészének, beleértve a berendezéseknek, irányító rendszereknek, műszaki eszközöknek az individuális és a
komplex ellenőrzése. Az individuális
ellenőrzések befejeztével 2021. szeptember 22-én került sor a csatornahálózat egészének próbájára.
Ez a lépés tulajdonképpen 72 órás
üzembe helyezést jelent, tehát működésbe lettek hozva az átemelő állomások, azaz a csatornahálózat mozgatórugói. Az ellenőrzés jól sikerült, a rendszer üzembe helyezésre alkalmas (de jelenleg még nincs üzembe helyezve).
Hodos és Nagyabony községek területén
a 14 átemelő állomás hatékonyan és
összhangban dolgozik, tehát képes a
szennyvizet a Hegyéte-i tisztítóállomásra
eljuttatni. Mérvadó, hogy ez a csatornahálózat szigorúan csak a szennyvíz (és
nem csapadékvíz) gyűjtésére és elvezetésére lett méretezve. Ennek okán tisztelettel kérjük a lakosokat, hogy a csapadékvíz elvezetését és/vagy hasznosítását
telken belül oldják meg! Hangsúlyozni
szeretném, hogy a csatornahálózat egye-

lőre csupán technikailag üzemképes, továbbra is szigorúan tilos a szennyvíz
elvezetése a hálózatba. Jelenleg folyamat- ban van az építmény engedélyeztetése és az üzemeltetővel a szerződés
megkötése. Amint jogerőre emelkedik a
csatornahálózat üzembe helyezésének az
engedélye és aláíródik az üzemeltetővel
a szerződés, a helyileg megszokott
módon – faluújságon, honlapunkon,
hangosbemondón, közösségi oldalon

keresztül – értesíteni fogjuk lakosainkat a közműre való rákötés lehetőségéről
és annak módjáról. Türelmüket és a fegyelmezettséget a csatornahálózat ideális
technikai állapotának megőrzése érdekében előre is köszönjük! Óvjuk meg közösen ezt a 5,4 millió euró értékű
beruházást, mely községünk történelmének legnagyobb vállalkozása.
Szabó Katalin

svEtlo nA konci tunElA
posledná fáza odovzdania – prevzatia
kanalizácie je individuálna a komplexná kontrola celkovej stavby, vrátane zariadení, ovládacích prvkov a
technických zariadení. ukončením
individuálnej kontroly dňa 22. septembra nadišiel deň skúšky celkového
kanalizačného systému.
Tento krok znamená vlastne sprevádzkovanie na 72 hodín. Boli spojazdnené prečerpávacie stanice, čo sú
vlastne hnacie motory kanalizácie. Kontrola prebehla úspešne, systém je spôsobilý na prevádzku (i keď zatiaľ nie je
sprevádzkovaný). 14 prečerpávacích staníc v rámci Vydran a Veľkého Blahova

pracuje v súzvuku a efektívne, čo znamená, že systém je spôsobilý odviesť
splaškovú vodu na čistiacu stanicu v
Kútnikoch. Smerodajné je to, že tento
kanalizačný system je dimenzovaný len
na odvod a sústredenie splaškovej (nie
zrážkovej) vody. kvôli tomu si dovoľujeme požiadať obyvateľov, aby odvedenie a/alebo zúžitkovanie zrážkovej
vody riešili v rámci svojho pozemku!
Rada by som zdôraznila, že kanalizačný
systém je zatiaľ len technicky spôsobilý
prevádzky, naďalej platí prísny zákaz
vypúštania splaškovej vody do systému. Momentálne prebieha kolaudácia stavby a uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom. Akonáhle bude kanali-

začný systém právoplatne skolaudovaný
a podpísaná zmluva s prevádzkovateľom, obvyklými spôsobmi, t.j. cez
miestne noviny, web stránku, obecný
rozhlas a facebook budeme obyvateľov
informovať o možnostiach a spôsobe
napojenia sa na kanalizačný systém.
V záujme zachovania ideálneho
technického stavu kanalizácie, vopred
ďakujeme za vašu trpezlivosť a disciplinovanosť. Ochráňme spoločne túto
5,4 miliónovú investíciu, ktorá je v
histórii našej obce najväčšou investíciou.
Katalin Szabó
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zAjlik A MunkA A HivAtAlbAn
Fitos Marika a községi hivatalban az
általános belső igazgatás koordinátora
tisztséget tölti be. Ez eléggé kacifántosan hangzik, ám azt, hogy mit takar
pontosan ez a funkció, ő maga magyarázza el nekünk.
Átszervezések zajlottak a községi hivatalban az alkalmazottak között, ahol
csoportvezetőket bíznak meg, akiknek a
vezetése alá más alkalmazottak tartoznak. Marika felel az óvoda-, illetve iskolakonyha személyzetéért, a takarítónőkért, a temetőgondnokságért, illetve
Budinszky Erzsébet munkájáért. „Ezeknek az embereknek a feladatait, problémáit, kéréseit igyekszem megoldani,
ezzel is levéve a terhet a polgármester
válláról, akihez tényleg csak akkor fordulunk, ha magunk nem tudjuk megoldani a felmerülő problémát” – sorolja
a feladatokat. Mindezek mellett ő foglalkozik a hulladék kérdésével, illetve
különböző pályázati lehetőségek kihasználásával. A pályázatírás és a körülötte

történő temérdek papírmunka elvégzésének egy része is az ő feladata. „Mert
egy pályázati kérvény sem születik meg
a hozzá szükséges papírok nélkül, ami
alapján aztán a pályázatíró dolgozni tud
vele. És bizony néha nagyon sok idő és
munka kell ahhoz, hogy egy pályázattal
el lehessen kezdeni foglalkozni” – magyarázza Marika.

Számos kisebb pályázat valósul meg
így, és bizony rengeteg olyan beadvány
is születik, amit negatívan bírálnak el és
nem látjuk az eredményét. Ennek ellenére ezekkel is dolgoznia kell valakinek.
Ebből is látszik, hogy számos feladat van
a községi hivatalban.
(hiv)

prácE nA obEcnoM úrAdE
Marika Fitosová zastáva funkciu koordinátora všeobecných interných záležitostí. znie to dosť zložito, a že čo
sa vlastne skrýva pod touto komplikovanou definíciou, nám vysvetlila
ona sama.
Medzi zamestnancami obecného úradu
prebiehali reorganizácie, kde sú poverení vedúci oddelení, pod vedenie ktorých patria ďalší zamestnanci. Marika je
zodpovedná za personál škôlky a školy,
za upratovačky, za správcovstvo cintorína, ako aj za prácu Erzsébet Budinszky. „Snažím sa vyriešiť úlohy,
problémy a želania týchto ľudí, aby som
aj týmto odbremenila starostu, na ktorého sa obraciame skutočne len v prípade, že sami nie sme schopní vyriešiť
problém” vysvetľuje úlohy. Popri tom
všetkom je to ona, kto sa zaoberá aj
otázkou odpadu, ako aj možnosťami

využitia rôznych projektových výziev.
Písanie projektov, ako aj množstvo administrácie s tým spojených patrí tiež k
jej úlohám. „Ani jedna projektová žiadosť sa nezaobíde bez potrebných dokumentov, ktoré k svojej práci pisateľ
aplikácie potrebuje. A niekedy je potrebné veľmi veľa času a práce k tomu,

aby sa s daným projektom dalo zapodievať” hovorí Marika.
Týmto spôsobom sa realizuje mnoho
konaní, a veru je veľa aj takých, ktoré sú
posúdené negatívne a nevidíme výsledok. Napriek tomu sa musí niekto aj týmito zaoberať. Aj z tohto je zrejmé, že
na obecnom úrade je množstvo úloh.

Szeptember
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dEti sEdEli v lAviciAcH v rúškAcH
začal sa školský rok 2021/2022 a napriek tomu, že deti sú nútené sedieť v
laviciach v rúškach, do školy nastúpili
plné nádeje. v základnej škole vo vydranoch zasadlo do školských lavíc
2. septembra dokopy 36 žiakov.

Tento školský rok v maďarskej miestnej
základnej škole začalo 19 žiakov, z toho
4 prváčikovia, ktorí prišli z miestnej
škôlky. Pre nich znamená školský režim
určite veľkú zmenu, keďže ich dni v
škôlke prebiehali určite ináč. Tu sa však

naučia, čítať, písať a počítať, aby to
mohli v budúcnosti a dospelosti využiť.
V slovenskej škole zasadlo do lavíc 17
žiakov, pani učiteľky privítali šesť prváčikov, z toho jeden je miestny, ostatných
päť prišlo zo susedných dedín.
V rámci učiteľského zboru došlo k
menšej zmene, a to že Erika Domsitzová,
ktorá bola doteraz posilou učiteľského
zboru slovenskej školy, bude v budúcnosti učiť slovenčinu v maďarskej škole.
Dozvedeli sme sa od nej, že budú klásť
veľký dôraz na slovenskú konverzáciu,
aby sa deti naučili vyjadrovať po slovensky. Túto snahu ocenili viacerí rodičia.
Zatiaľ epidemiologické nariadenia nepredpokladajú celoštátne zatváranie
škôl, no napriek tomu všetci, čo sa
zdržujú v školskom zariadení, sú povinní nosiť rúška.
(sk)

MAgyAr ElsősöknEk táMogAtás

községünk iskolájában is kiosztották
a magyar iskolába iratott gyerekek
szüleinek a magyarországi támogatást
a rákóczi szövetség képviselői. Az átadásra szeptember 17-én került sor.
„A külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjainak több mint félezer településen adják át az anyaországi
társadalom – közte többszáz települési
önkormányzat – magyar iskolaválasztást
elismerő ösztöndíját, megköszönve a

szülőknek azt a felelős és helyes döntést,
hogy gyermeküknek szülőföldjükön
magyar iskolát választottak. A határon
túli területeken a magyar iskolaválasztás
egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és
a közösség fennmaradásával és nem
utolsósorban az egyén többlettudásával
és jobb érvényesülésével. Az iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat és az iskolatáskát a Felvidéken mintegy 3600,
Kárpátalján közel 2000, Vajdaságban
1300, Erdélyben és Partiumban több

mint 2000 iskolakezdőnek, valamint
200 magyar oktatásban részesülő moldvai csángó gyermeknek adják át” – áll a
Rákóczi Szövetség közleményében.
A támogatást a megjelent szülőknek
Ibolya Olivér a szövetség megbízottja
adta át. Balódi László polgármeter is
megközönte a megjelent szülőknek,
hogy azzal is támogatják a magyar iskolát, hogy gyermekeiket ide íratták. Az
anyagi támogatás mellett a szülők egy
szép könyvajándékot is hazavihettek.
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Hodos, a mi falunk

ElővigyázAtosságrA intvE
A hodosi nyugdíjasok egy csoportja szeptember 14-én délután
egy nagyon értékes és tanulságos
előadáson vett részt a helyi
könyvtárban. Az előadás témája
Az élet biztonságos alkonya
volt, melyet egy rokonszenves fiatal rendőrtiszt Végh Iveta tartott. Beszélt arról, hogy milyen
veszélyek leselkednek az idős
emberekre házon belül és kívül,
és hogyan védhetjük ki azokat.
Az előadás után egy kellemes
hangulatú, kötetlen beszélgetés
alakult ki a jelenlévők között,
melynek keretén belül a kapitány asszony válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Az előadás
szervezője a Csallóközi Népművelési Központ (Žitnoostrovské
osvetové stredisko) volt, melyet
Erika Sinová képviselt. Köszönjük nekik az értékes délutánt!

2021
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vEzEtÉkEs ivóvíz A kis utcábAn

Nyáron zajlottak a munkálatok

ónódi patríciáék a focipálya mellett
található kis utcának nevezett utcácskába 2008-ban költöztek be. nem
volt folyóvizük, a kutat kötötték rá a

Keszi Ildikó felvétele

ház rendszerére és azt használták.
Ezzel nem is volt semmi probléma,
egészen a közelmúltig…

A költözéskor a vizet kivizsgáltatták, az
erre szakosodott hivatal azt rendben is találta. Azóta eltelt 13 év, és amikor legutóbb kivizsgáltatták a vizet, kiderült,
hogy olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek gyerekeknél fulladásérzetet okoznak.
Azt ajánlották nekik, minél hamarabb vezettessék be a vezetékes ívóvizet és addig
palackozottat használjanak főzésre, illetve
fogyasztásra. „Beadtuk a kérvényünket a
községi hivatalba az ivóvíz bevezetésére,
igazolásokkal támasztottuk alá a kérésünket, a vízvizsgálat eredményeit is csatoltuk a kérvényhez, így nem lehetett
kétsége senkinek afelől, hogy szükségünk
van a vezetékes vízre” – magyarázta Patrícia. Szerencsére nem húzódott sokáig a
kérvény elbírálása, májusban jártak a
polgármesternél, aki ígéretet tett a vezeték kiépítésére, a munkát pedig a
nyáron elvégezték a falu költségére.
Három hónap alatt sikerült mindent
elintézni.
A vezetéket a nyár végén lefektették az
utcában és már csak napok-hetek kérdése, hogy elinduljon a vízszolgáltatás és
véget érjen az ott lakók kálváriája.

jön A bElvíz, sEgítsÉg!
Az augusztus elején hirtelen lezúduló
csapadék nagyon sok fejfájást okozott
több családnak is. községünkben sem
volt ez másként, ahol bizony akadt
néhány ház, amelynek a pincéjébe befolyt a víz.
végh valériáéknál is komoly probléma
a belvíz, egy-egy nagyobb esőzés alkalmával bizony be kell kapcsolni a búvárszivattyút, hogy ne a ház pincéje és a
berendezés ázzon el. „A nagy eső miatt
állt már nálunk a víz a kertben, az udvaron, a melléképület körül, félő volt,
hogy beázunk. Ki is jöttek a helyi önkéntes tűzoltók, de önhibájukon kívül
nem tudtak segíteni. Túl alacsony volt a
víz az ő pumpájuknak. Akkor hívta a
férjem a polgármestert, aki azonnal intézkedett” – eleveníti fel a történteket.
Mivel a tűzoltók nem tudtak segíteni, a

Ha jön a víz, akkor bizony baj van

szennyvízszállító traktort kellett bevetni,
amivel végül sikerült megoldani a problémát. „le a kalappal a tűzoltók előtt,
mert kijöttek, megnézték, de sajnos

Archív felvétel

nem tudtak segíteni, viszont le a kalappal a polgármester előtt is, aki
azonnal telefonált és megoldotta a
gondunkat” – szögezi le Végh Valéria.
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szorosrA Fűzött kApcsolAtok
galga menti szomszédolás elnevezésű
rendezvényen vett részt a hodosi küldöttség a magyarországi domony
testvérközségben, ahol produkcióval
és hazai ínyencségekkel is képviselték
a csallóközt. A kétnapos rendezvényen szeptember végén az emberek
által a kultúrák is találkoztak.
Magyarországi testvérközségünkben a
tavaly elmaradt szüreti felvonulás után
idén ismét megszervezték a nyárvégi ünnepséget, mely most a Galga menti
szomszédolás nevet kapta. „Néhány
Galga menti települést meghívtunk,
akikkel korábban jó volt a kapcsolat,
majd a járvány miatt eltávolodtunk egymástól, pedig itt családi és baráti kapcsolatok vannak. Ezért is jó volt a
rendezvény, mert ezeket a kapcsolatokat
próbáltuk kicsit felrázni. Ez volt a célunk ezzel, hogy az elhaló közösségekbe
új életet leheljünk. Megmondom őszintén, hogy ez sikerült is” – mondta el
megkeresésünkre lászló Milán domony község polgármestere. Mivel a
község az utóbbi években is fejlődött,

utakat újítottak fel, épületeket hoztak
helyre, melyeket szerettek volna megtölteni élettel, ami a rendezvényen sikerült.
Ezért tartják fontosnak, hogy a közösség
éljen és jól működjön.
A pénteki napon a magnyitó után a
Galga menti települések mutatkoztak
be, majd a meghívott polgármesterek
mutatták be településeiket. Köztük volt
balódi lászló, falunk polgármestere
is. Az érdeklődők megkóstolhatták köz-

ségünk pálinkáját, átlapozhatták a faluról szóló kiadványokat és megismerkedhettek Csallóköz ízeivel is. Egy színes
ékköve volt a hodosiak asztalának a
Szarvi Kecskefarm termékkínálata. „Domony községben Csallóközt képviselhettem
a sajtjaimmal. Köszönöm szépen Nemeshodos polgármesterének Balódi Lászlónak
a lehetőséget! Domony köszönöm a szeretetteljes fogadtatást! Mind egy szálig minden elfogyott! Mert bizony kecskesajt és

Szeptember

mert a legfinomabb!” – írta simon Eliza
a farm tulajdonosa közösségi oldalán.
A pénteki napon bemutatót tartott
Hodos képviseletében az AyFly Family
akrobatikus mutatványaival, amit a közönség hatalmas tapssal díjazott. Az akrobatikus, jógából kiinduló mozgásforma komoly erőt és hajlékonyságot
követel, ami nagyon tetszett a helyieknek, és nem csak a fiatal korosztálynak.
„A bemutató után idősebb nénik jöttek
oda hozzánk és gratuláltak a műsorunkhoz, megdicsértek bennünket és ez nagyon jól esett” – mesélte balódi niki a
csapat vezetője.
Szombaton községünket győri béla,
bugár ildikó, rácz pál, nagy irma és
nagy noémi képviselték. „Felültettek
bennünket egy lovaskocsira, előttünk
egy platós autón zenekar foglalt helyet
és a többi lovaskocsival együtt elindult

V e n d é g s é g b e n

a menet. Először a szomszédos Iklad
községbe mentünk, ott volt az első megállónk, majd vissza Domonyba, ahol a
megállók alkalmával a zenekar húzta a
nótát, a kocsikról mindenki leugrált és
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táncra perdült. Hatalmas élmény volt,
mert a hét hónapos karonülőtől kezdve
a kilencven évesig mindenki táncolt.
Nagyon jó atmoszférája volt a rendezvénynek, nagyon jól éreztük magunkat”
– osztotta meg velünk élményeit nagy
noémi. Este pedig a szüreti bálba kapott meghívást a hodosiak küldöttsége.
„A polgármester úrral megbeszéltük,
hogy mindenképpen szorosabbra kell
fűznünk községeink között a kapcsolatokat, melyek a múlt század közepére
nyúlnak vissza. Ezért is gondolom, hogy
nagy igény van arra, hogy ez a kapcsolat
megmaradjon” – szögezte le lászló
Milán polgármester. A két község közti
kapcsolat mindenképpen megmarad a
továbbiakban is, s ha minden jól alakul,
szorosabban össze is fonódik.
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vígAn zEngtEk A citErák
Első ízben szervezték meg községünkben a vígan zengjetek citerák! elnevezésű népzenei találkozót szeptember 18-án. A rendezvény patócs
lajos néhány éve elhunyt népművelő
és citerás emlékművének megkoszorúzásával kezdődött, majd a helyi kultúrházban léptek színpadra a meghívott csoportok és előadók.
A Magyar népdal a magyar népzene legősibb formája, érzelmeket, gondolatokat testesít meg. Szerzőiket nem ismerjük, a legtöbbjük nemzedékről nemzedékre szállva, szájhagyomány útján
maradt ránk. Népdalaink eredetének
felkutatása elsősorban Kodály Zoltán és
Bartók Béla nevéhez fűződik. „Ezzel
a rendezvénnyel Patócs Lajos emléke
előtt tisztelgünk, aki a szlovákiai magyar kultúrmozgalom elismert alakja
volt. 89 éves korában is citerázott.
A hodosi citerásokkal kezdetektől
fogva lelkes résztvevője volt a Tavaszi
szél vizet áraszt és a Bíbor piros szép
rózsa népdalversenynek. Neki köszönheti szülőfaluja, hogy a citeracsoport
49 éve működik. A mai estén neki is
pendüljenek meg a citerák húrjai,
csendüljenek fel a magyar népdal
gyöngyszemei” – mondta az esten bevezetőjében Győri Béla a Csemadok

helyi alapszervezetének elnöke, a Nemeshodosi Citerazenekar tagja.
Elsőként a magyarországi Boróka citeracsoportot lépett színpadra Fejér megyei dalcsokorral, majd a Nagymadi
Bicsakfa énekkar hozott népdalcsokrot.
Utánuk egyéni fellépő következett, mégpedig Szeles Chloe, akinek tehetségére
már 2018-ban, a Fölszállott a páva című
televíziós népzenei és néptáncos tehetségkutató versenyben is felfigyelhettünk.
A tehetséges lányt a nyárasdi Lámpás citerazenekar fellépése követte, majd Navrátil Amira lépett a színre, akit a
fellépésre Korpás Éva készített fel és
Zobor-i népdalcsokrot adott elő. Őt a
diószegi Dió Héj Citerazenekar váltotta,

Az első Vígan zengjetek citerák népdalest fellépői

majd ismét a nyárasdiak következtek, de
most a Junior Lámpás citerazenekarral.
Végül pedig az estet a hazaiak, a hodosi
citerások zárták. „A hagyományok azért
vannak, hogy emlékeztessenek a múltra
és őseink kultúrájára, amelyet igenis tiszteletben kell tartanunk. Úgy gondoljuk,
hogy kulturális örökségünket be kell
építenünk mindennapjainkba, hiszen
a néphagyomány közösségteremtő és
emberformáló lehetőségeit mindenképpen át kell mentenünk a következő
nemzedék számára” – mondta a színpadon Nagy Noémi az est háziasszonya.
Az est végén minden fellépő emléklapot vehetett át, majd közös énekléssel
ért véget a rendezvény.
(rsz, as)

Keszi Ildikó felvételei

Szeptember
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nEgyEdszEr HAjlott A rózsAFA
negyedik alkalommal rendezték meg
községünkben a Hajlik a rózsafa elnevezésű magyarnóta-estet a helyi kultúrházban. A rendezvény nemcsak a
falubelieket és a környékbelieket vonzotta, de a járáshatáron túlról is érkeztek érdeklődők.
A szereplő, fellépők sora úgy állt össze,
hogy inkább olyanokat hívtak meg, akik
még nem álltak a hodosi színpadon. Persze akadtak visszatérő fellépők is, de az
újakkal igyekeztek a szervezők színt
vinni az estébe. „Olyan neveket hívtunk,
akik bevonzhatják a messzebbről érkezőket is, mert például Wurczer Pétert a
környéken nem igazán ismerik, Gubík
Magdi sem gyakori vendég nálunk, ezért
is hívtuk meg őket, hogy megismerjék
az emberek” – magyarázta nagy noémi

A hodosiak kvartetje

Nagy Irma (balról) és Nagy Noémi közös fellépése

főszervező, majd hozzátette, hogy véleménye szerint nagyon jól sikerült az idei

Keszi Ildikó felvételei

rendezvény, aminek sikeréhez nagyban
hozzájárult a Cseh Tamás Band is, akik
végig kísérték az énekes produkciókat.
„A külföldi vendég Tarnai Kiss László
volt, aki a Dankó Rádió egyik alapítója
és műsorvezetője. Őt már tavaly is szerettük volna elhívni, de akkor a vírushelyzet miatt nem tudott eljönni. Ezzel
az idei szereplésével ezt a tartozásunkat
róttuk le a közönség előtt” – mondta a
főszervező.
A szeptember 4-én szervezett magyarnóta-esten teltház előtt léptek színpadra
az emberek. A szervezők remélik, a jövő
évben szintén szeptemberre tervezett
eseményen ugyanilyen nagy érdeklődésre számíthatnak majd.

Nagy Noémi és Tarnai Kiss László
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D ô l e ž i t é

ö n ko r M á n y z At

obEcnÉ zAstupitEľstvo

Az önkormányzat 2021. 09. 13-án megtartott
34. ülésének programja

program 34. zasadnutia ocz, konaného dňa
13. 09. 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Számlák jóváhagyása
Tájékoztató a csatornahálózat kiépítettségének jelenlegi
állapotáról
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Odsúhlasenie faktúr
Informácia o aktuálnom stave výstavby kanalizácie
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
8. Správa starostu obce
9. Iné aktuálne otázky – diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KedVes HodosiaK!

Milí Vydrančania!

Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet,
házhoz szállítom az orvosságokat és egyéb patikában
kapható készítményeket a község területén.
Információ a 0908 13 66 20-as számon.

Potrebujete lieky, ale neviete sa dostať do lekárne, zavolajte farmaceuta priamo domov. Ako obyvateľka dediny
rada ponúknem pomoc, donášku liekov a iných prípravkov z lekárne priamo k Vám domov v obci Vydrany. Pre
bližšie informácie volajte na čísle: 0908136620.

Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

Lívia Kissová
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

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 0903 655 581
telefonszámon kaphatnak Bucsányi Gábortól.

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.:
0903 655 581, Gábor Bucsányi.

• AnyAkönyvi HírEk • správy z MAtriky •
august 2021. augusztus
újszülöttEk • nArodili sA:
• szofia némethová
• lea némethová
• oliver Hervay

Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

HázAsságot kötöttEk • uzAvrEli MAnŽElstvo:
• jozef Mundi (Vydrany / Hodos) & Michaela szabóová (Vydrany / Hodos)
• béla Fegyveres (Vydrany / Hodos) & Hajnalka rákociová (Vydrany / Hodos)
• koloman kardos (Vydrany / Hodos) & Alžbeta danicsová (Vydrany / Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Interjú

Szeptember

-
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H o d o s i M A r A d tA M 96.
Egri karolina 1996-ban dunaszerdahelyre költözött a párjával, akivel
azóta is együtt élnek, de ma már
nyékvárkonyban. Akkor a szerelem
szakította el szülőfalujától, de rendszeresen hazajár még. Egy nagy lány
édesanyja.
Milyen gyakran jársz vissza Hodosba?
Van, hogy naponta megyek, de hetente
többször biztosan. Anyuék, a húgom
és rengeteg rokonom él a faluban.
nem akartatok Hodosban maradni?
Dehogynem, be is adtuk a kérvényünket a községi hivatalba, mert akkor
kezdtek el épülni az első községi lakások, de Dunaszerdahelyen hamarabb
kaptunk lakást, ezért döntöttünk a
város mellett.
visszamennél még?
Most is van beadva kérvényünk lakásra, de már a lányom részére. Mi éltünk közben Csallóközkürtön, majd
néhány éve Nyékvárkonyba költöztünk, ahol egy családi házat vásároltunk és ma már ott élünk. Néztünk

Egri Karolina

egyébként Hodosban is eladó házat, de
sajnos nem találtunk olyat, ami tetszett
volna. Mindenképpen Dunaszerdahely
mellett szerettünk volna házat vásárolni.
Az eseményekre jártok Hodosba?
A legtöbb eseményen ott vagyunk, ha
tudunk, megyünk. Lakomára minden
évben kilátogatunk, sőt a fellépők leszervezésében is segítünk. Gyereknapon,
vagy családi napon is megfordultunk

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

vátszjájana
káMA-szútrA
Mostani ajánlatomat olvasva bizonyára sokan felháborodnak
majd, hiszen nem ismerik a könyv igazi mondanivalóját. Úgy
hiszik, hogy a témája közönséges kemény pornó. A Káma-szútráról van szó ugyanis, melynek alcíme: a szerelem tankönyve.
A Káma-szútra Vátszjájanának, a valószínűleg a 3. században
Júdiában élt szerzőnek az egyetlen fennmaradt, eredetileg
szanszkrit nyelven írott műve, máig a szerelmi tudományok
alapműve. Célja az indiai szerző szerint, hogy az ember elsajátítsa a három földi érték, azaz az Erény (Dharma), a Vagyon
(Artha) és a Szerelem (Kama) közül ezt a harmadikat. Ez utóbbi
a „tulajdonunkká vált dolgok élvezete a hallás, tapintás, látás,
ízlés és szaglás öt érzékének segítségével”. Az ezek közti különleges kapcsolatból ered a gyönyör tudatossá válása, ami nem
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már, persze még a járványhelyzet előtt,
amikor szerveztek ilyen eseményeket.
Mit szólsz a faluban történt változásokhoz, amelyek 1996 óta történtek?
Ami a legfontosabb, és a legnagyobb
változást hozta a falunak, szerintem az
az új iskola. Én is Hodosba jártam alapiskolába és szép emlékeim vannak arról
az időszakról. Ahhoz, hogy a fiatalok
ott maradjanak és a falu fejlődhessen,
igen, kellenek a bérlakások, de ugyanúgy szükség van az iskolára is. Ezért
mondom, hogy az iskolaépítés az egyik
legjobb döntés volt. Amit hiányolok, az
egy közösségi tér, egy játszótér, egy
park, ahova ki lehet menni, ki lehet
vinni a gyereket. A kultúrház felújítása
is nagyon szép lett és persze az utóbbi
idő legnagyobb beruházása, a csatornahálózat is hatalmas lépés a falu életében.
Mennyire maradtál hodosi?
Szerintem hodosi maradtam. Várkonyinak egyáltalán nem érzem magam.
hat éve lakunk ott, de a szomszéddal is
csak köszönőviszonyban vagyunk.
Igaz, Hodosban sem ismerem az új lakókat, de a régieket igen, a gyökereim
oda kötnek, azokat pedig nagyon
nehéz elszakítani.

más, mint a Káma. A szútra (vezérfonal) a korabeli tudományos
irodalom műfaja volt. Az indiai
szentírások négy vagy öt életcélt
jelölnek meg – melynek egyike a
Káma – és mindegyiket bizonyos
életkorhoz kötik. A szerző, Vátszjájana azonban a következő elméletet vallja: „mivel bizonytalan az
ember életkora, élni kell minden
lehetőséggel”. Nem kell tehát felháborodni és szégyenleni, ha az
ember tanulmányozza ezt az irodalmat, hiszen az őszinte házasság, vagy párkapcsolaton belül helye van az új kipróbálásának.
Higgyék el, sok ellaposodott párkapcsolatot mentett már meg
ennek a tudásnak a gyakorlása. A könyv egyébként szlovák nyelven is megtalálható könyvtárunkban.
Kellemes olvasást kívánok!

Tisztelettel értesítem falunk lakosságát, hogy helyhiány miatt egyelőre nem tudunk ajándékkönyveket fogadni. Megtisztelő és köszönjük,
hogy ennyi könyvet hoztak nekünk, amivel színesebbé tették a választékot. Viszont az említett problémából kifolyólag egy kéréssel fordulunk Önökhöz: ha valakinél otthon akadna használaton kívüli könyvespolc, és elajándékozná a könyvtárnak, annak nagyon örülnénk
és előre is köszönjük.
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zAčAlA sA stolnotEnisová sEzónA
koncom septembra začali dlhodobé
stolnotenisové súťaže družstiev. stolnotenisový klub vydrany vstupuje do
novej sezóny s piatimi družstvami a
22 hráčmi v nasledujúcich súťažiach:
• ExtrAligA MuŽov
„A” družstvo v zostave Peter ŠEREDA,
Zoltán LELKEŠ, Samuel NOVOTA a
Mahzar YOUSEFI. Nový hráč Mazhar
Yousefi je 22-ročný, pochádza sa z Iránu,
študuje v Budapešti na Metropolitan
University, trénuje v klube Statisztika
Budapest pod vedením nášho dlhoročného hráča, v súčasnosti ústredného trénera Maďarskej mužskej reprezentácie,
Pétera Muskóa. Zatiaľ je iba mesiac v
Európe, všetky naše zvyklosti, kultúra,
podnebie, gastronómia sú pre neho
nové a zvyká si na náš bežný život, čo sa
odzrkadľuje aj na jeho hráčskej pohode.
• ii. ligA MuŽov
„B” družstvo v zostave Juraj CSÁNÓ,
Dávid KISS, Norbert GAÁL, Balázs
BALOGH a Bálint LACZKÓ.

doterajšie výsledky našich družstiev:
• Extraliga mužov: GASTO Galanta –
SK Vydrany 3:6 (body Novota 3/0, Lelkeš 3/0, Yousefi 0/3)
• II. liga mužov: TTC Majcichov – SK
Vydrany „B” 1:17 (Csánó 4,5/0, Kiss
4,5/0, Balogh 4/0,5, Gaál 4/0,5); STK
Leopoldov – SK Vydrany „B” 7:11

• 2. coop ligA MuŽov (6. ligA)
„C” družstvo v zostave Ákos NÉMETH, Juraj GÓDÁNY, Nikolas LAKATOS, Péter PÓDA, Erik GÓDÁNY,
Alex KMEŤ, Mikuláš NAGY a Jozef
KMEŤ.
• i. ligA stAršícH ŽiAkov
Družstvo v zostave Péter PÓDA, Erik
GÓDÁNY, Alex KMEŤ a Dávid GAJDOŠ.
• i. ligA ŽEny
Prvýkrát vo svojej viac ako 50-ročnej histórii má SK Vydrany aj ženské družstvo.
Podarilo sa nám zostaviť docela silné,
úderné družstvo žien, viď ich postavenia
v slovenskom rebríčku, s cieľom vyhrať
I. ligu a vybojovať postup do ženskej extraligy. Družstvo žien v zostave Ivica
HATALOVÁ (31. hráčka slovenského
rebríčka), Lucia KOKAVCOVÁ (40.
hráčka), Nikoleta LIPTÁKOVÁ (94.
hráčka), Vanda VANIŠOVÁ (16. hráčka
slovenského rebríčka starších žiačok).

(Csánó 3,5/0, Kiss 4,5/0, Gaál 2/2,5,
Balogh 0/4,5)
• I. liga žiakov: Elastik Trnava – SK Vydrany 5:5 (Gódány 2/1, Póda 2/1, Kmeť
1/2)
Dňa 22-24. októbra 2021 sa SK Vydrany zapojí do nasledujúceho kola Európskej ligy, ktoré sa odohrá v
Chorvátskom Varaždine. V tomto kole
sa zúčastní 20 družstiev z Európy, rozdelených do štyroch 5-členných skupín.
V našej skupine budeme mať týchto
súperov:
• STK Starr Croatia (CRO – Varaždin)
• TTSC UMMC-ELEM (RUS – Jekaterinburg)
• SK Vydrany (SVK)
• Universidad de Burgos – TPF (ESP)
• UTTC Stockerau (AUT)
Do ďalšieho kola postupujú prví dvaja
zo skupiny.
(jk)

nAjbliŽšiE zápAsy nAšicH druŽstiEv:
28. 09. 2021
30. 09. 2021
02. 10. 2021
02. 10. 2021
08. 10. 2021
09. 10. 2021
09. 10. 2021
09. 10. 2021
09. 10. 2021

Topoľníky – Vydrany „C”
Vydrany „C – Trstená na Ostrove (doma 18,00)
Vydrany – Majcichov (žiaci, doma 10,00)
Vydrany „B” – Sládkovičovo (doma 16,00)
Vydrany „A” – Čadca „B” (v Bratislave 18,00)
Vydrany „A” – Čadca „A” (v Bratislave 10,00)
Trnávka Bratislava – Vydrany (ženy)
Považská Bystrica – Vydrany (ženy)
Výčapy - Opatovce – Vydrany (ženy)
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Eb-Ezüst Hodosi kötődÉssEl
tóth Eszter ugyan nem hodosi, de falunkhoz erős szálak kötik. Édesapja,
tóth András Hodosban nőtt fel, nagyszülei itt élnek. Eszter olyan sportot
űz, amit nem sok lány tesz, ráadásul
szép eredményekkel. A 2017-es bukaresti (ro) karate Európa-bajnokságról ezüst éremmel tért haza.
Azért ezt a 2017-es megmérettetést említjük, mert sajnos az utóbbi két évben, a
járvány miatt nem rendeztek versenyeket.
„Nyolc évesen a bátyám miatt kezdtem el
a küzdősportot űzni, mert ahova ő ment,
oda mentem én is. Ma pedig már az eredmények visznek előre, hogy látom magam
előtt, milyen díjakat, elismeréseket lehet
begyűjteni. Ezek mellett szeretnék majd
gyerekeknek tanítani küzdősportot, ez
nagy álmom” – mondja.
Manapság ugyan kerülnek be versenyidőpontok a naptárba, de a járványhelyzet miatt azokat rendre törölni kényszerülnek a szervezők. Eszter azonban keményen edz most is és készül a következő
megmérettetésekre. A karatéra mondhatnánk, hogy férfias sport, sőt lehetséges,
hogy többen is ezt gondolják, pedig épp
úgy űzik a lányok is. A Kyokushin, amit
Eszter is gyakorol, a legerősebb karate
mind közül, tehát a megmérettetéseken
mindent szabad, csak fejre ütni nem (de
rúgni igen). Kontaktsport a javából.
„Mindenki úgy néz erre a sportra, hogy
azt hiszi, komoly sérüléseket okozunk az
ellenfélnek. Igen, okozhatunk is, hiszen
az elején nekem is voltak kék-zöld foltok
a testemen, de ezt egy idő után megszoktam, sőt a szervezetem és a testem is hozzászokott és hozzáerősödött” – meséli
Eszter, aki 2010-ben Dunaszerdahelyen
kezdett karatézni, később viszont Alistálon folytatta az edzéseket Jirí Mrhal vezetétével, azóta is oda jár, a klub színeiben
versenyzik a mostani edző, Krajcsovics
Ferenc segítségével.
Eszter idén nyáron szerezte meg a második barna övet, ezután a cél a fekete.
Utána pedig a csillagos ég… Mikor arról
faggatom, mit szólnak az általa gyakorolt
sporthoz például a fiúk a suliban, nevet,
de azt mondja, félnek tőle. Gyakran bemutatóra unszolják, mutasson már nekik
pár ütést, rúgást, vagy technikát. Előfor-

dult, hogy a tornatanár maga kérte őt
egy előadásra a tornaórán. Eszter nem
kérkedik a tudásával, nem is szabad neki,
hiszen ez a sport nem kizárólag verekedésből áll, de életfilozófia is, mely által
mind fizikai, mind lelki fejlődést, kitartást, barátokat, élményeket és legfőképp
egészséget ad. „Ráadásul ez a sport önvédelemre született, nem pedig arra, hogy
menőzzön vele az ember” – hangsúlyozza a fiatal karatéka.
Két edzése van hetente, kétszer két óra,
ezen kívül nem igényli, hogy kocsival vi-

25 kupa és számos érem a fiatal karatéka
eddigi gyűjteménye

gyék iskolába a szülei, ez minden nap 34 kilométer gyaloglást jelent számára,
néha plusz megtett kilométereket Dunaszerdahelyen, vagy éppen biciklivel jár,
például Hodosba a nagyszüleihez, vagy
korcsolyázik, ha teheti. Télen pedig a
szobájában erősít, tehát nem engedheti
meg magának, hogy ellustuljon.
Élete első versenyén 10 éves volt, azóta
is folyamatosan járt megmérettetésekre.
Legutóbbi nagy versenye a 2017-es Európa-bajnokság volt, ahonnan ezüstérmet hozott haza. „Az első helyért egy
orosz versenyzővel szálltam harcba, ám
egyikünknek sem sikerült pontot szereznie, ezért az összesítés alapján az orosz
kapta meg az aranyat” – mondja Eszter,
aki még elárulja, nagyon csalódott volt
az eredmény miatt, ám így is hatalmas
dolog ez, hiszen Szlovákiában Eb-ezüstöt
még nem hozott haza senki addig a Kyokushin Junior kategóriában.
Legközelebb pedig, ha a járványhelyzet
nem szól közbe, akkor az Európa-bajnokság lenne a következő versenye, ahol
már a felnőttek közt indulna. Ez azonban kemény dió, ugyanis a fiataloknál
egy-egy korosztályban két év a maximális
korkülönbség, azon belül pedig megvannak a súlycsoportok. A felnőtt kategóriában viszont a 18 évesektől 35-ig
bárkivel szembe kerülhet a küzdőtéren.
Azt mondja, nem célja az aranyérem,
egyelőre beérné azzal is, ha dobogóra állhatna. Mi pedig szurkolunk neki, hogy
minden álma valóra váljon.
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lEsz Ez MÉg jobb is
Ebben a szezonban szeptember elején,
egy hónap elteltével első alkalommal
játszottak hazai pályán a hodosiak.
talán a pálya előnyeinek számlájára
írható, vagy talán a csapategységnek
köszönhető, de szeptember 5-én
brodské ellen megszerezték idei első
győzelmüket. A hatodik fordulóban
pihentek ugyan, de a hetedikben
újra ők kerekedtek felül hazai terepen. Majd az újabb idegenben játszott
meccs ismét vereséget hozott…
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1. Sopornya
2. Jóka
3. Kismácséd
4. Nádszeg
5. Egyházkarcsa
6. Nagyabony
7. Pozsonyeperjes
8. Hidaskürt
9. Jányok
10. Nyárasd
11. Csenke
12. Lég
13. Zvončín
14. Hodos
15. Nagymagyar
16. Illésháza
17. Brodské

10
9
10
10
9
9
9
9
9
10
9
10
10
9
9
9
10

Eredmények:
5. forduló:
Hodos–brodské 3:1 (1:0), g.: Štvrtecký
(37. – öngól), Fajner (65.), Zadeh (80.),
ill. Blaha (58.).
6. forduló:
Hodos csapata szabadnapos volt.
7. forduló:
Hodos–lég 1:0 (0:0), g.: Ramos (72. –
11-esből).
8. forduló:
nyárasd–Hodos 1:0 (1:0), g.: Kobeza
(20.).
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1

1
0
3
2
2
3
3
2
1
1
0
2
2
0
0
0
2

2
2
1
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
7
7
7
7

12:7
56:8
40:9
26:11
17:10
29:10
16:16
14:14
23:16
14:18
23:20
20:15
18:17
10:21
14:56
10:53
18:59

22
21
21
20
17
15
15
14
13
13
12
11
11
6
6
6
5

A képen Lucas Eduardo Ramos (balra),
aki visszatérő játékosunk, mellette pedig
az új szerzemény Edson da Silva

szabó klaudia, vezetőségi tag
A helyi futballklub vezetőségében változás történt, Hodossy Romust Szabó Klaudia váltotta.
Kérdésünkre elmondta, azért fogadta el a vezetőségben felszabadult hely betöltésére tett
ajánlatot, mert gyerekkora óta szereti a focit, minden mérkőzésre kilátogat édesanyja és édesapja társaságában, mióta az eszét tudja. „Egy ideje már volt róla szó, hívtak, hogy lépjek be
a vezetőségbe. Nemrégiben elvállaltam a hazai mérkőzéseken a bemondó szerepét és így
szinte adott volt, hogy a vezetőség tagja is legyek. Mivel minden mérkőzésen ott vagyok,
szinte természetes is volt ez számomra. Amiben tudok, segítem a csapatot. Úgy érzem, jó
lesz a közös munka a mostani vezetőségi tagokkal, a véleményemet mindig elmondom majd,
aztán meglátjuk, hogy alakul” – mondta el megkeresésünkre Klaudia. Hozzátette a csapat
teljesítményét értékelve, hogy reméli, javul majd, szerinte nincs probléma a játékosokkal,
csak kevesen tudnak egy-egy edzésen megjelenni és így nehezen kovácsolódik össze a gárda.
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