Választottak a hodosiak
Vydrančania volili

Ebben az évben már a sokadik választásokon vagyunk
túl és valószínűleg az embereknek már kezd elegük
lenni belőle. De most, egy ideig reméljük, nem kell az
urnákhoz járulnunk. A november 15-i önkormányzati
választások lezárulásával egy időre elég volt a voksolásból.

V tomto roku máme za sebou viacero volieb a pravdepodobne ich občania začínajú mať plné zuby. Teraz však
dúfame, že počas istej doby nebude treba pristupovať
k volebným schránkam. Uzavretím volieb do samospráv, ktoré sa konali 15. novembra, by sme si mali od
hlasovania na určitý čas oddýchnuť.

Ahogy országszerte, Hodosban is szavaztunk a polgármesterre és a képviselőkre. Igaz, Balódi László polgármesternek idén nem volt ellenfele, így az, hogy ki lesz a
község első embere, nem volt kétséges. Ám így is 503-an
gondolták úgy, hogy ellenfél nélkül is bizalmat szavaznak
neki. Mindezt az urnához járult 561 lakosból, ugyanis
ennyien, a választásra jogosultak 41,07%-a ment el idén
voksolni. Az önkormányzati képviselőkre összesen 546
érvényes szavazat érkezett. A következő oldalon közöljük,
melyik jelölt mennyi szavazatot kapott és kik kerültek be
a testületbe.

Tak ako na celoštátnej úrovni, aj v našej obci sme si volili
starostu a poslancov. Je pravdou, že starosta Ladislav Balódi
tento rok protikandidáta nemal a tak o tom, kto sa stane
prvým mužom obce pochybnosti neboli. Napriek tomu sa
503 voličov rozhodlo, že mu aj bez konkurenta vysloví
svoju dôveru. Celkove sa k urnám dostavilo 561 obyvateľov
Vydrán, čo znamená, že v tomto roku prišlo hlasovať
41,07% oprávnených voličov. Čo sa týka poslancov samosprávy, na nich bolo odovzdaných 546 platných hlasov.
Na nasledujúcej strane prinášame zoznam, koľko hlasov
dostali jednotliví kandidáti.
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Választottak a hodosiak • Vydrančania volili
Hodos község polgármestere és megválasztott képviselői • Zvolený starosta a poslanci miestnej samosprávy
Hodosy Károly, Bc., (Függ. - NEKA) − 307
Hodosi Csaba (Függ. - NEKA) − 269
Győri Béla (SMK-MKP) − 262
Posztós Monika (MOST-HÍD) − 247
Szabó Ferenc (SMK-MKP) − 215
Szabó Hajnalka (Függ. - NEKA) − 213
Gálﬀy György (Függ. - NEKA) − 208
Kálmán Katalin (SMK-MKP) − 194

Balódi László, polgármester

Csóka Péter (SMK-MKP) − 188
Kmeť Jozef, MUDr., MPH (Függ. - NEKA) − 150
Klempa Katalin, Mgr., (Függ. - NEKA) − 142
Nagy Irma (Függ. - NEKA) − 131
Tóth Szilárd (SMK-MKP) − 129
Rózsa István, Ing., (MOST-HÍD) − 115
Szilvási István (SMER-SD) − 102
Rózsa Ildikó, Ing., (MOST-HÍD) − 95

Hodosy Károly, Bc.

Hodosi Csaba

Győri Béla

Hodossy Renata, Mgr., PhD., (MOST-HÍD) − 83
Škarda Jozef (MOST-HÍD) − 81
Varga György (MOST-HÍD) − 81
Bertók Róbert (MOST-HÍD) − 53
Avtanas Vladimír (MOST-HÍD) − 41

Posztós Monika

Szabó Ferenc

Szabó Hajnalka

Gálﬀy György

Kálmán Katalin

Csóka Péter

A polgármester és a megválasztott képviselők, akiknek a község lakosai bizalmat szavaztak
az idei önkormányzati választásokon, mindannyian köszönik
a rájuk leadott voksokat. A következő években igyekeznek
majd a bizalmat nem elveszíteni és tenni azért, hogy a község fejlődjön.

Ez történt

November

Tisztelettel tartozunk mindnyájuknak
November 22-én tartották községünk nyugdíjasnapját,
ahova a község minden 60 év feletti polgára meghívást
kapott. A legidősebb, a 93. életévében lévő Balódi Rozália egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a
hagyományos találkozón, de a közel kétszáz jelenlévő
kitűnően érezte magát. Az összejövetelre készített műsorban elsőként a Zumba Kids fellépését láthatták a jelenlévők, majd Orosz Alexandra musical-slágerekkel
szórakoztatta a megjelenteket, Balódi László polgármester beszéde után pedig a helyi Megmaradásunkért kultúrcsoport adott rövid műsort. Falunkban 301
nyugdíjast tartanak nyilván, a település önkormányzata
mindnyájuknak ajándékutalványt adományozott.

A Zumba kids fellépése

A kultúrcsoport műsora

Minden vendég jól szórakozott

A HODOSI ÓVODA MELLETT MŰKÖDŐ SZÜLŐI SZÖVETSÉG
értesíti a tisztelt lakosságot és minden kedves óvodabarátot, hogy
2014. december 12-án megrendezi a

II. JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁRT
Helyszín: a helyi nyugdíjas klub
Nyitva tartás: 7.00 – 17.00 óráig
Kínálatunk: gulyás, forralt bor, ádventi díszek, ikebanák, karácsonyi üdvözlőlapok,
fenyőfadíszek, mézeskalács, aprósütemény, díszpárnák.
A vásárból befolyt pénzösszegből 40 db gumírozott szélű gyermeklepedőt szeretnénk vásárolni
az ovisoknak, és játékokat a kicsik karácsonyfája alá.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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Amit elkezdünk, azt illik befejezni…
Közeledvén az év befejeztéhez igyekeztünk elvarrni az elvarratlan szálakat. Tehát olyan elkezdett
műveleteket, amelyekre pénzbeli és időbeli lehetőség nyílt még a tél beköszöntéig igyekeztünk
befejezni. Mi is volt ez?

▲ A helyi óvoda épületének helyreállítása, az ablakok lecserélésével kezdődött, a teraszok lebontásával folytatódott
és az egész művelet az épület vakolásával végződött. A végső arculatot a terepmunkák elvégzése, a díszfák elültetése
jelentette.

▲ A kultúrház terasza előtt lévő tér kialakítása betonozással kezdődött és egy látványos zöld sziget kialakításával
végződött.

▲ A kultúrház étkezdéjének átalakítása az ablakok kicserélésével indult, a mennyezet korszerűsítésével folytatódott és a falburkolat kirakásával végződött.

Varga Ildikó felvételei

Óvoda

November
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Halloween party az oviban
A Halloween party egy családi délután, amely az új
tanév első közös rendezvénye az óvodánkat látogató
gyermekek szüleivel, testvéreivel és nagyszüleivel. Az angolszász szokások népszerűsítésére idén október 24-én
került sor. Néhány gyermek jelmezt öltött, volt kaszás,
vámpír, kis boszorkány, mások pedig az anyukájuk mellől kísérték figyelemmel a történéseket. Az összegyűlt
gyermeksereg vígan szórakozott, mókázott és táncolt
kora estig. Mivel ezen ünnep elengedhetetlen jelképe a
töklámpás, így természetesen a tökfaragás sem maradt
el. Ötletes és mókás, vagy éppen rémisztő tökfigurák
születtek a szülők és gyermekeik közös munkájának gyümölcseként. Az elkészült töklámpásokat az óvoda épülete előtt állítottuk ki, ahol egész éjjel illatoztak és
világítottak. Fontosnak tartjuk ezeket a közös akciókat, hiszen a szülőknek ilyenkor alkalmuk nyílik megismerkedni és összebarátkozni a többi szülővel, beszélgetni a pedagógusokkal, és nem utolsó sorban egy közös, élményekben gazdag délutánt
eltölteni gyermekükkel, melyről úgy hisszük, a mai rohanó világban valódi kincsnek számít.

Újabb interaktív táblát kaptunk

Sok kicsi sokra megy
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani kisóvodásaink
nevében is, minden kedves hodosi lakosnak és más községbeli óvodabarátnak a papírgyűjtési akciónkba való
bekapcsolódásáért. Az idei évben, az Önök felajánlásából befolyt pénzösszegből mindkét csoportunkba számítógépasztalt és széket tudtunk vásárolni, amelyet hálásan
köszönünk! Továbbá, köszönettel tartozunk községünk
vezetőségének és Gulázsi úrnak a papír elszállításáért és
a finom tortáért! A papírgyűjtési akciónk egész év folyamán továbbra is szüntelenül folyik az óvoda épületében,
apróbb felajánlásokat is szívesen fogadunk és köszönünk, hiszen sok kicsi sokra megy!

Mint ahogy azt már tavasszal
hírül adtuk, óvodánk sikeresen bekapcsolódott az
EVSRŠ elnevezésű nemzetközi projektbe, melynek keretén belül interaktív táblát,
projektort, laptopot és színes
nyomdát kaptak óvodásaink.
A statisztikai adatok szerint
hazánkban a 2014-es évben
mintegy 4100 óvodában,
alapiskolában és középiskolában valósult meg a digitális
készletek üzembe helyezése.
Szeptember végén elektronikus körlevél formájában értesültünk arról, hogy 170
darab IKT készlet fennmaradt, mivel több szlovákiai
oktatási intézmény nem élt

pályázati lehetőségével, vagy
éppen sikertelenül pályázott.
A fennmaradt IKT eszközökre versenyt hirdettek „aki
kapja, marja” alapon, vagyis,
aki gyorsabban reagál a felhívásra és teljesíti a pályázati
és jelentkezési feltételeket,
egy második digitális készletet kaphat. Néhány hét
múlva örömmel értesültünk
arról, hogy óvodánk a második körben szintén sikeresen
pályázott. Az újabb digitális
készlet felszerelése és beüzemelése november folyamán
meg is történt, így már
mindkét csoportunkban alkotó módon folyhat az interaktív oktatás.

Gaál Adriana igazgatónő
és az ovisok

6

Iskolabál 2014

2014

Utcára nyílik a kultúrház-ajtó…
…és bizony folytathatnánk a jól ismert dal szövegét, mert november
8-án egész éjszaka hallatszott onnan a
szép muzsikaszó. A második alkalommal megrendezett Közös iskolabálon
mind a 140 vendég kitűnően érezte
magát, mint ahogy tavaly is, s talán ez
lehet az oka annak, hogy az idei bált
már hirdetni sem kellett, hiszen olyan
hamar elkeltek a jegyek.
A rendezvényt Lengyel Bettina énekes
kezdte, majd a Zumba Kids fellépése következett, akik nagy sikert arattak. Az est
színvonalát emelte még Valaskó Ferenc

Érkeznek a vendégek

Előbb vagy utóbb, de végül mindenki táncra perdült

felépése, aki a dunaszerdahelyi DAC
mérkőzések állandó fellépője. „Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sok
iskolabarát és vállalkozó segített nekünk
abban, hogy ez a bál megvalósuljon” −
mondta el Suska Szilvi a magyar iskola
igazgatónője. „Hiszem, hogy ez a közös
munka tovább folytatódik majd, hiszen
kölcsönös kommunikáció és egyetértés
nélkül a községi kisiskolák nem élnének
túl” − tette hozzá Domsitz Erika a szlovák alapiskola igazgatónője. Ezután
külön köszönetüket fejezték ki a bál támogatóinak és segítőinek, akik segítsége
nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. Név szerint Posztós Mónikának,
aki nem csak a mostani akcióra készített
ízletes vacsorát, de az egész évben kitartóan támogatja az iskolákat. Köszönet illeti még Czucz Etkát, Balódi Piroskát,
Kmeť Józsefet, Nagy Györgyöt és Bíró
Pált a BúslakOil vállalat vezetőit, a Du-

najtextil céget, a Stefkovics családot,
Hodossi Dezsőt és családját, Farkas Józsefet, Gálﬀy Tibort, Végh Valériát, Kázmér Zoltánt és Marikát, Kálmán
Katalint, Balódi László polgármestert és
a községi hivatal dolgozóit. Nem utolsó
sorban pedig azt a sok embert, akik
tombolákkal járultak hozzá a bál sikeréhez. A zenéről a Black & White együttes
gondoskodott, akik szintén hozzájárul-

Mindenki jól szórakozott

Lengyel Bettina fellépése

tak ahhoz, hogy a magyar és szlovák iskola közös szervezésében létrejött példamutató bál nagy sikert arasson a
résztvevők körében.
A bevételből az iskola számítógép-állományát bővítik majd, illetve kirándulásra viszik év végén a gyerekeket.
A szervezők pedig ígérik, egy év múlva
újra együtt mulathatnak majd az érdeklődők a 3. Közös iskolabálon.

Varga Ildikó felvételei
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školský ples 2014
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Na druhom, Spoločnom školskom plese sa tu zišlo zhruba 140 hostí,
a všetci sa cítili vynikajúco. Takisto ako aj vlani – aj to môže byť príčinou, že tohtoročný bál ani nebolo potrebné nejako mimoriadne propagovať, lebo vstupenky sa minuli veľmi rýchlo. Podujatie
„odštartovala“ speváčka Bettina Lengyel, po nej vystúpili Zumba Kids,
ktorí tiež zožali veľký úspech. Úroveň tohto večera posunulo ešte na
vyššiu úroveň vystúpenie Ferenca Valaskóa, ktorý pravidelne účinkuje
na zápasoch futbalového klubu DAC v Dunajskej Streda. „Ocitli sme
sa v šťastnej situácii – pomohlo nám veľa priateľov školy i podnikateľov
a aj vďaka ním sme mohli tento ples zorganizovať,“ povedala nám riaditeľka maďarskej školy Szilvia Suska. Pridala sa k nej aj riaditeľka slovenskej školy Erika Domsitzová slovami: „Som presvedčená o tom, že
takáto obojstranne prospešná spolupráca bude pokračovať aj naďalej,
lebo bez vzájomnej, úzkej komunikácie a porozumenia by dedinské
školy nemali šancu na prežitie.“
No a potom svoje krátke zdravice predniesli i tí, ktorí tento ples
podporili či pomáhali pri jeho organizácii – bez nich by sa táto akcia
uskutočniť ani nedala. Musíme ich spomenúť aj menovite: Mónika
Posztós, ktorá nielenže na tento večer zabezpečila chutnú večeru, ale
počas celého roka vytrvalo podporuje naše školy. Vďaka patrí aj Etke
Czucz, Piroske Balódi, Jozefovi Kmeťovi, a rovnako aj Györgyovi Nagyovi a Pálovi Bíróovi z vedenia firmy BúslakOil. Ale neradi by sme
zabudli ani na firmu Dunajtextil, na rodinu Stefkovicsových, Dezsőa
Hodossiho s rodinou, Jószefa Farkasa, Tibora Gálﬀyho, Valériu Végh,
Zoltána a Mariku Kázmerových, Katalin Kálmán, starostu obce Ladislava Balódiho a zamestnancov obecného úradu. No a v neposlednom rade na to množstvo ľudí, ktorí prispeli cenami do tomboly, čo
tiež napomohli k veľkému úspechu školského plesu.
O hudbu sa postarala skupina Black & White, ktorá sa rovnako veľkou mierou podieľala na tom, že spoločný ples slovenskej a maďarskej
základnej školy bol skutočne podujatím, ktoré malo veľký, ale najmä
kladný ohlas u všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnili.
Výťažok z tohto podujatia bude určený na rozšírenie počítačovej základne v našich školách, ale prispeje sa z neho aj na výlety školákov na
konci školského roka. No a ukončime to prísľubom organizátorov, že
všetci záujemcovia sa už teraz môžu tešiť na 3. ročník Spoločného školského plesu.

Mivel a bálra rengeteg tomboladíj
gyűlt össze, a községi hivatal úgy határozott, hogy tombola helyett egy
számítógéppel támogatja az iskolát.
A rendezvény bevételéből a két intézmény a számítógépparkot kívánja
bővíteni, ezért a hivatal által felajánlott gép már ennek a bővítésnek az
első fecskéje. De persze azt tudjuk,
hogy egy fecske nem csinál nyarat,
így várjuk a többit is.

Prišlo viac ako 140 hostí

Vystúpenie skupiny Zumba Kids

Všetci sa zabávali veľmi dobre, mnohí až do rána
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Ok
b eerr vég e a tök
far ag ás jeg yéb en telt
Okttóób
tökfar

▲

Október
31-én,
pénteken délután
került sor a helyi
kultúrház előtt a falusi Töklámpás készítő versenyre, ahol
a község legkisebbjei megmutathatták
töklámpás-farag
tudásukat.

▲

Szintén október utolsó
napján faragták a tököt a
helyi alapiskolákban is, de
előtte még a gyerekek legnagyobb örömére a tanító
nénik a dunaszerdahelyi
Badoo Park játszótérre
vitték el őket. Így az iskolások tökös napja tényleg
„tökösre” sikerült.

Adj vért, életet adsz • Daruj krv, zachráňíš život
Tak ako každým rokom, aj tentoraz, konkrétne 6. novembra, udeľovala Základná organizácia Červeného kríža v Dunajskej Strede dobrovoľným darcom krvi Janského plakety.
Sú vyznamenaním pre tých nezištných ľudí, ktorí počas
dlhých rokov pravidelne darúvajú vlastnú krv. Občan našej
obce, Jozef Škarda spoločne s viacerými spolužiakmi začal
s darcovstvom krvi vo veku 18 rokov – k dnešnému dňu
tak učinil viac ako osemdesiat krát a to bolo dôvodom, že
na slávnosti mu bola udelená diamantová Janského plaketa.
Keďže pán Škarda má krvnú skupinu AB Rh-negatív, ktorá
je pomerne zriedkavá je isté, už veľakrát pomohol iným vo
veľkej núdzi. Rozhodol sa, že 80-ku by rád znásobil, a svojou krvou by chcel pomôcť iným aspoň 200-krát.
Mint minden évben, idén is, most november 6-án Dunaszerdahelyen a Szlovák Vöröskereszt helyi alapszervezete kiosztotta a véradók Jansky-érmeit, melyet azok az
önzetlen emberek kapnak, akik hosszú évek óta rendszeresen adnak vért. Jozef Škarda több iskolatársával együtt
kezdett vért adni 18 évesen, ma pedig már több mint
nyolcvan alkalommal tette meg ezt. Így az éremosztáson
ő gyémánt éremben részesült. Mivel a vércsoportja AB
Rh-negatív, ami elég ritka, sokszor segített már másokon.
Elhatározta, ezt a nyolcvanat meg szeretné többszörözni,
és legalább kétszáz alkalommal akar a vérével segíteni
másokon.

ANYAKÖNYVI HÍREK • SPRÁVY Z MATRIKY
2014. OKTÓBER

HÁZASSÁGKÖTÉS • UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Szakáll László (Bős) és Karácsony Diana (Hodos)
• Matička Tomáš (Komárom) és Czucz Andrea (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Interjú - Ez történt

November

Hodosi maradtam XVIII.
Čierny Miroslav 14 éves korában,
1983-ban Pozsonyban kezdett tanulni, ahol kollégiumban lakott.
Amikor befejezte az iskolát, Pozsonyban maradt és dolgozott tovább.
1988-ban megnősült, akkor Hodosban, a szülői házban éltek egy ideig,
majd 1992-ben építkezni kezdtek Albáron és 1995-ben költöztek el végleg Hodosból. Két gyermeke, egy 26
éves fia és egy 17 éves lánya van.
Milyen gyakran látogattok haza,
Hodosba?
• Sajnos már egyre ritkábban. Ennek
egyik oka a munka, amiből egyre több
van szerencsére és ez leköti az időm
nagy részét. A másik dolog pedig, hogy
anyu meghalt, a szülői ház pedig el lett
adva, a testvérek szétszéledtek, mindenki máshol lakik és éli a maga életét.
A barátok ugyan megmaradtak, de már
ők is megnősültek, családjuk van és
saját életük.
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az, hogy találkozom a régi ismerősökkel,
a régi barátokkal, kicsit beszélgetünk.
Ezek a legfontosabbak számomra, mert
az, hogy elmenjek valahova és egyek,
igyak, azt bárhol megtehetem.
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi
években? Miben változott?
• Mostanában tényleg előre ment a falu,
fejlődött. Nagyon sok dolog változott,
ha erre járok, mindig felfedezek valami
újat. Ha abban az időben, amikor mi
költözésre adtuk a fejünket, Hodosban
is vannak eladó telkek, akkor itt építkezünk. Akkor nem voltak, most viszont
már vannak, ami nagyon jó dolog. A fiatalok így nem kényszerülnek arra, hogy
elköltözzenek a szülőfalujukból.

Čierny Miroslav
A faluban zajló rendezvényekre kijártok?
• Az utolsó két falunapon csak a gyerekek
voltak, mi nem, mert a nyári időszakban
éppen akkor kirándultunk. De három
évvel ezelőtt voltunk és nagyon tetszett.
Nem is a Lakoma fontos nekem, hanem

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Lényegében igen, mert akárhova megyek, mindenhol úgy mutatkozok be,
hogy Albáron lakom, de hodosi származású vagyok. Ez olyan dolog, hogy
az ember a gyökereit nem tudja elszakítani.

Az első világháborúra emlékeztek
A Nemeshodosi Református Egyház, a helyi Csemadok és a mellette működő A Megmaradásunkért kultúrcsoport, valamint
Hodos község Önkormányzata közös szervezésében valósult meg 2014. november 8-án 15.00 órakor a nemeshodosi református templomban ünnepi műsorral és emléktábla-koszorúzással egybekötött megemlékezés az 1. világháború kitörésének
100. évfordulója alkalmából. A megemlékezés
kultúrműsorán fellépett Meister Éva színművésznő és a helyi Megmaradásunkért kultúrcsoport. Az ünnepi műsor után az emléktábla
megkoszorúzására került sor, melyen a helyi
szervezetek és az önkormányzat is részt vett.

A koszorúk elhelyezése

Fotó: Nagy Imre

Fotó forrása: www.csemadok.sk
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Kutyusok és gazdik figyelem!
Aki hétvégenként dél körül megfordul a helyi futballpályán kutyafalkára lehet figyelmes. De nem kóbor ebekről van szó, más
zajlik ott szombaton és vasárnap. Az All For Dog Agility Klub
dunaszerdahelyi székhelyét községünkbe helyzete át. Görcs
László a klub elnöke, edzője mesélt élményeiről, terveiről és főleg
arról, hogyan került ő kapcsolatba ezzel a sporttal.

Görcs Laci és első kutyája, Stella

Az első kutya
Édesapja kutyákat tenyésztett, de akkor
őt még nem érdekelték annyira a négylábúak, mint manapság. Aztán 2008ban a Sloboda zvierat szervezettől
fogadott örökbe egy felnőtt német juhászt, Stellát. (Azóta Stella mellé még
négy kutya került.) „Akkor még Pozsonyligetfalun laktunk és ott találtam
egy kis csapatot, ahol kutyák és gazdáik
együtt futottak. Ott láttam meg, mi is
az agility és elkezdtünk gyakorolni.
2010-ben Dunaszerdahelyre költöztünk
és itt már egy saját csapatot állítottam
össze, amelynek azóta is én vagyok a vezetője. Így jött létre az All For Dog Agility Klub polgári társulás, ami azóta is
működik, rendszeres edzéseket tartva,
most már Hodosban” – mesél a kezdetekről Laci. Azóta Stellával már több
mint 250 futamon vettek részt második
és harmadik helyeket is megszerezve.
Ám számára a kutyákkal való foglalkozás
és edzés a fő tevékenység. „Stella azóta

tíz éves lett és már csak a veterán versenyeken veszünk részt, hiszen ő már
nyugdíjasnak számít. De a szakállas collie-kal, például Palominával rengeteg futamot futottunk az utóbbi négy év alatt.
Nem is nagyon lehet összeszámolni,
mert egy hétvégén akár négy futamot is
abszolválhatunk. Azért szeretek juniorokkal foglalkozni, mert ott még nincs

Egyre több az érdeklődő a kutyasuliba

olyan rivalizálás, mint a felnőttek között.
Ők még igazán élvezik az agilityt” –
mondja Laci.
Új, barátságos helyszín
Öt éve a szlovák junior csapat vezető edzője, illetve a Szlovák Agility Szövetség
(Asociácia slovenských klubov agility)
elnöke. El sem tudná képzelni az életét
kutyák nélkül. Az agility klub nem hivatalosan már Hodosba tartozik, s ezt
szeretné hivatalossá is tenni, tehát a dunaszerdahelyi székhelyről a faluba hozni.
„Nagyon jó körülmények vannak itt, befogadtak bennünket és barátságos a légkör. Jó érzés minden héten ide jönni.
A faluból is jönnek emberek, nem csak
nézelődni, de vannak itteni tagjaink is.
Ezen felül persze mindenkit várunk, aki
szereti a kutyákat, az állatokat és szeretne
egy kicsit mozogni a kutyájával” – magyarázza a klub vezetője, aki büszke arra,
hogy jelenleg 17 négylábú a tagjuk. Persze mindenkiben felmerül a kérdés,
mibe kerül mindez? „Ingyen csináljuk,
ingyen edzünk. Évente egy alkalommal
kell összedobni 55 eurót, ami a klub tagsági díja a Szlovák Kinológiai Egyesületnek (Slovenská Kinologická Jednota) és
ennyi az egész. Az idén kaptunk támogatást egy dunaszerdahelyi vállalkozótól,
Sebők Páltól, amiből meg tudtuk venni
a klub pólóit, illetve Balódi László polgármester úr is támogatott bennünket
anyagilag, s ebből pedig egy új akadályt
sikerült megvásárolnunk” – felel a kér-
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désre Laci, aki elmondja, minden segítség jól jön, minden támogatást megköszönnek és szívesen fogadnak. Hiszen
mint polgári társulás, korlátozottak a lehetőségeik, ám igyekeznek mindent
megtenni azért, hogy színvonalas edzéseket tarthassanak, ami minden szombaton és vasárnap 12 órakor van a helyi
futballpályán. Abban az esetben, ha más
rendezvény van a helyszínen, az edzést
elhalasszák. Mindezekről pontosabb információt a klub Facebook-oldalán találnak meg az érdeklődők (Agility Klub
ALL for DOG Dunajská Streda).
Színvonalas versenyek
Aki pedig szeretné megnézni saját szemével, milyen is az agility, bátran látogasson ki az edzésekre, vagy nézzen meg
egy éles versenyt, hiszen erre is lehetőség
lesz. „Szeretnénk május 2-3-án a junior
verseny válogatóját megrendezni –
ahonnan a 21 legjobb versenyző jut ki
az Európa bajnokságra Csehországba –,
valamint a Csallóközi kupát hatodik alkalommal szeptember 12-13 között.

Poppy Vanilka nevű szakállas collie-val

Egy kis edzés Huannal

Itt 120 versenyző lesz majd jelen 4-5 országból” – magyarázza a terveit Laci. Ha
pedig minden jól megy, akkor ezekre a
versenyekre már Hodosban kerül sor.

Mi is az az Agility?
Az agility egy olyan kutyás sport,
amely minden kutyafajta számára
nyitott (társasági kutyák és keverékek
számára is). Jelentése: Tevékeny,
ügyes.
Eleinte a célja a show, a szórakoztatás volt, később versenysporttá vált.
A verseny a díjugratáshoz hasonló.
Egy pálya 15-20 akadályból áll,
amelynek sorrendje és útvonala versenyenként különbözik, a bíró határozza meg. A verseny végén értékelik
az egyes köröket, itt elsősorban a hibátlanság számít, a gyorsaság csak
másodlagos szempont.
Kinek való az agility?
A mozgásigényes kutyafajták
(pásztor- és terelőkutyák, pl.border
collie, sheltie, puli, pumi, mudi; vadászkutyák, pl. foxi, westie, vizsla,
terrierek, agár, stb.) számára az agility
kitűnő sport, hiszen leköti a fölösleges energiáikat, növeli fegyelmezettségüket (játszva tanulnak), fejleszti
koncentráló készségüket és kitűnő
izomzatot, kondíciót biztosít számukra.
Az sem elhanyagolható szempont,
hogy egy-egy agility tréning után békésen szundikálva terül el otthon
kedvencünk, valamint séta közben is
könnyebb vele megtalálni a hangot.
A kutya mérete nem számít, csak a
temperamentuma.

Sport

A futball-bajnokság
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Az asztalitenisz-bajnokság állása
▲
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Férfiak, extraliga, a 7. forduló eredményei:

V. liga, déli csoport – felnőttek:
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

1
3
5
2
6
2
3
3
0
2
5
5
2
3
3
3

4
3
2
4
3
6
6
6
8
7
6
6
8
8
9
10

36:21
32:14
31:13
19:11
28:19
19:19
17:15
30:31
28:30
20:23
24:24
27:31
28:34
19:34
14:25
7:35

31
30
29
29
24
23
21
21
21
20
17
17
17
15
12
9

▲

1. Alsószeli
2. Cs.kürt
3. P.födémes
4. Lég
5. Šoporňa
6. Illésháza
7. Nagyfödémes
8. Nárasd
9. Jányok
10. DAC C
11. Hodos
12. Jóka
13. Vága
14. Nagymagyar
15. Nádszeg
16. Dióspatony

Férfiak, 5. liga, a 8. forduló eredményei:

I. osztály – ifjúságiak:
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
7
6
7
6
6
5
5
3
3
1
0

1
3
1
2
5
2
4
0
2
2
4
2
1
1

2
1
4
4
2
4
3
7
6
6
6
8
11
12

62:12
44:22
47:26
42:27
33:20
49:38
30:16
35:46
35:33
25:29
24:34
15:46
9:62
12:51

31
30
25
23
23
23
22
18
17
17
13
11
4
1

▲

1. Csenke
2. Alistál
3. Illésháza
4. Pozsonyeperjes
5. Felsőpatony
6. Nagyabony
7. Dióspatony
8. Hodos
9. Nagyszarva
10. Királyfiakarcsa
11. Vásárút
12. Baka
13. Csiliznyárad
14. Nagyudvarnok

Férfiak, 2. liga, a 8. forduló eredményei:

Tisztelettel megkérjük minden olvasónkat, hogy amennyiben cikket vagy fotót szeretne küldeni megjelenésre,
a decemberi hónapban azt 12-éig tegye meg, ugyanis az ünnepek közeledtével a decemberi szám 19-én jelenik
meg. Megértésüket előre is köszönjük
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