Karácsonyra készülődünk…

A község fája a központban, köszönet érte Egri Verának

Fokozatosan meggyújtjuk az adventi
koszorú gyertyáit, melyeknek fényében
ott van a melegség, a világosság, a remény, valamint a karácsony eljövetele.
Az adventi koszorú fénye arra a megnyugtató érzésre hívja fel a figyelmünket, hogy nem vagyunk egyedül, hogy
nem vagyunk reménytelenül magunkra
hagyatva és kiszolgáltatva a sötétségnek.
Az ünnep hangulatában, s bízom
benne, hogy nem csak akkor, a másik
emberre is odafigyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, akik fontosak számunkra, mi
az, amivel boldogabbá tehetnénk őket.
A mai anyagias világunkban hajlamosak vagyunk mindent az anyagi értékek
szerint értékelni, s megfeledkezni a szellemi értékekről. Nem a drága ajándékok

minősítik szeretetünket, hanem hogy
önmagunkból mit vagyunk képesek
adni egymásnak. Próbáljunk meg az az
ember lenni, aki nem csak önmagáért
él, hanem aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében
és a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami aztán kisugározhat a barátok, ismerősök, vagy akár a
munkatársak felé is. Hisz ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot
lehet teremteni, amely gazdag érzelmi
kötődést, lelki közösséget, élményt
nyújt.
Karácsony érkeztével ünneplőbe öltöztetjük lelki világunkat, hangulatával
mi magunk is megváltozunk. De változik a mi falusi környezetünk is, bár-

M eghitt

merre sétálunk az egyre csinosodó kis
településünkön, mindenütt karácsonyi
díszítésekkel, karácsonyi fényekkel találkozunk. A fényekbe öltözött otthonok, közterek és középületek hangulata
azt sugallja, hogy jobban vigyázzunk a
csendre, a nyugalomra, hogy jobban
odafigyeljünk egymásra.
Ezekkel a gondolatokkal kívánom
mindannyiunknak, Hodos község lakosainak, hogy az ünnepek elmúltával ne
veszítsük szem elől a karácsony üzenetét, őrizzünk meg minél többet az ünnepből,
építkezzünk
belőle
a
hétköznapokban is. Egyben kívánok varázslatos, szép, szeretetteljes boldog ünnepeket minden kedves hodosi
lakosnak.
Orbán Péter

Karácsonyi ünnepeKet

és siKereKben gazdag új esztendőt KívánunK !
veľa

r adostné a poKojné v ianoce ,
šťastia , zdravia a úspechov v novoM

roKu !
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a nyugdíjasok tiszteletére • z úcty ku dôchodcom

Akik díszoklevelet kaptak, együtt a színpadon

Községünkben december 12-én szombaton került sor a már
hagyományos nyugdíjasnapra. Az idei rendezvényt is, mint
minden évben kultúrműsorral kezdték. Itt a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt felléptek a helyi Zumba kids tánccsoport,
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, Herceg Tomika iú hegedűművész, valamint a helyi Megmaradásunkért Kultúrcsoport ünnepi műsorával. A kultúrműsor után
díszokleveleket osztottak ki a színpadon azoknak a hodosiaknak, akik az utóbbi években sokat tettek a közösségért és
a falu fejlődéséért. Ők név szerint: Horváth Magdaléna,
Tóth István, Mgr. Hodosi Dezső, Vími Béla, Csicsai Miklós,
Szilvási István, Gálﬀy Judit, Csepi György, Hodosi Béla,
Hodosi Pál, Hodosi Győző, Pongrácz István, Egri Dezső,
Szabó Ferenc, Simon András, Farkas József, Moszári János
és Fábián Julianna. Ezután a helyi önkormányzat megtisztelte a megjelenteket a 20 euró értékű ajándékutalvánnyal,
amelyeket mindenki a helyi CBA kisboltban válthat be. A
rendezvény hivatalos részét Posztós Mónika és csapata által
készített vacsora zárta, majd kezdődhetett a felhőtlen szórakozás.

Varga Ildikó felvétele

V sobotu, 12.-ho decembra sa uskutočnil v našej obci už
tradičný deň dôchodcov. Ako zakaždým, aj tohtoročná akcia
bola zahájená kultúrnym programom, kde vystúpili Tomika
Herceg, náš mladý huslista, miestna skupina Zumba Kids,
Kulturálny spolok Megmaradásunkért, a spievali aj László
Bősi Szabó a Zsuzsa Dóka. Po programe boli udelené čestné
diplomy občanom, ktorí sa v značnej miere podieľali na rozvoji komunity a obce. Boli to: Magdaléna Horváth, István
Tóth, Mgr. Dezső Hodosi, Béla Vími, Miklós Csicsai, István
Szilvási, Judit Gálﬀy, György Csepi, Béla Hodosi, Pál Hodosi, Győző Hodosi, István Pongrácz, Dezső Egri, Ferenc
Szabó, András Simon, József Farkas, János Mozsári a Julianna Fábián. Obecné zastupitelstvo poctilo prítomných
nákupnou poukážkou v hodnote 20 eur, za ktoré môžu nakúpiť tovar v miestnom obchode CBA. Oficiálna časť podujatia sa končila večerou, pripravenou Monikou Posztós a
jej tímom, večierok prokračoval zábavou.
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Felfüggesztettet kapott a hodosban lelőtt labrador gyilkosa
Február elején hodosban nagy vihart
kavart egy agyonlőtt gyönyörű fekete
labrador esete.
Emlékezhetünk, gazdája egy délutánon
a családi házak mögötti, hátulról nyitott
telken sétáltatta az ebet, amikor az egyszer csak valamivel távolabbra elfutott.
Néhány pillanattal ezután eldörrent egy
lövés, hamarosan pedig megtalálták holtan a kutyát a házak között. A kutya tulajdonosa azonnal feljelentést tett, és a
kezdetektől fogva arra gyanakodtak,
hogy a kutyát egy helyi vadász, Cs. V.
lőtte le.
A rendőrség károkozás gyanújával kezdeményezett büntetőeljárást a 38 éves
férfi ellen. „A rendőrség kizárta, hogy a
kutya agresszívan viselkedett volna, amivel veszélybe került volna mások élete
vagy testi épsége. A gyanúsított az incidenst követően mindent bevallott” –
húzta alá korábban Mária Linkešová
rendőrségi szóvivő. 1850 euróban állapították meg a kutya „értékét”.
Mindeközben a Facebookon egy csoportot hoztak létre a néhai Bady emlékére.

A Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség
júliusban nyújtotta be a vádemelési javaslatot Cs. V. ellen. A birtokunkban
lévő vádemelési javaslat arról tanúskodik, hogy nem is csak egy bűntény ügyé-

ben. A károkozás mellett ugyanis azzal
is gyanúsították, hogy súlyosan ittas állapotban ült autója volánja mögé. Az
eset április végén történt, a rendőrök
Dunaszerdahelyen állították meg, az alkoholteszt során pedig 1,56 ezrelék alkoholszintet állapítottak meg.
A kiszabható börtönbüntetés mindkét
esetben egy évig terjedő szabadságvesztés, a Dunaszerdahelyi Járásbíróság
pedig szeptember végén hozta meg dön-

tését egy büntetőparancsról, melyben
összevont büntetésként Cs. V.-t hat
hónap szabadságvesztésre ítélték, másfél
évre felfüggesztve, emellett 16 hónapra
eltiltották mindennemű jármű vezetésétől.
A büntetőparancs tartalmazta egyúttal
azt is, hogy a kárvallottak polgári perben
folyamodhatnak kártérítésért.
Megkerestük Varga Lajost, a lelőtt
kutya tulajdonosát, aki elmondta, hogy
a bírósági végzés egyelőre nem emelkedett jogerőre, mindazonáltal erre szükség van ahhoz, hogy kártérítést
igényelhessenek.
Forrás: www.parameter.sk
2015. december 1.
a család reakciója:
A bíróság döntése megszületett, bár
mi szigorúbb büntetésre számítottunk, de mivel még nincs teljesen lezárva az ügy, bízunk benne, hogy
még lesznek további fejlemények az
ügyben. Reméljük, hogy az eset példaértékű lesz és ha előfordul mással
is, nem hagyják majd szó nélkül.

Szeretettel meghívunk mindenkit a helyi óvoda

jótéKonysági báljára
Mikor: 2015. január 23. 19 óra
hol: Hodosi kultúrház
belépőjegy ára: 20 euró

Az ár tartalmazza a zenedíjat, az aperitifet,
két vacsorát, desszertet és a kávét.
A zenét a Csavargók zenekar szolgáltatja.

a helyi óvoda vezetése
értesíti a tisztelt szülőKet,
hogy az intézMény
a jövő évben

január 7-től üzeMel.
MegértésüKet KöszönjüK.
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Falusi Mikulás

Miután az óvodában és az iskolában is kiosztotta az ajándékokat, szombaton
a falu kultúrházában is megjelent a Mikulás, ahol a gyerekek verseit és énekeit jutalmazta meg.

új öltöző a gyerekeknek

nová šatňa pre deti
v našich školách sa každým
rokom zvyšuje počet žiakov, a
preto sme nevyhnutne potrebovali zväčšiť šatňu aj v slovenskej
základnej škole.

alapiskoláink növekvő diákszáma kinőtte már a diákok öltözőrészlegét is,
ezért vált szükségessé a szlovák iskola
diáköltözőjének bővítése.
Egy hónappal ezelőtt kéréssel fordultam
a helybeli Simon Árpád úrhoz, hogy segítsen nekünk egy új öltöző kialakításában.
Simon úr örömmel nyújtott segítő kezet
és a KNN cégbeli barátaival együtt – Andrejkovics Péter, Botló Zsolt Dunaszerdahelyről, Bernáth Ferenc Pinkekarcsáról –
készségesen az iskola rendelkezésére álltak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindannyiuk áldozatkész munkájáért, hi-

szen az öltöző kialakításához szükséges
munkát és az összes felhasznált alapanyagot önerőből finanszírozták. Így a hodosi
kisiskolások egy gyönyörű öltözőt kaptak
a karácsonyfa alá.
Mérhetetlenül hálás vagyok mindenkinek, aki ebben az évben bármilyen formában támogatta iskoláinkat és bízom
abban, hogy a jószívű és segítőkész emberek támogatására továbbra is számíthatunk.
Mgr. Domsitz Erika
igazgatónő

Pred mesiacom som poprosila pána Árpáda Simona z Vydran,
aby nám pomohol vytvoriť pre naše
deti novú šatňu.
Pán
Simon
bez
váhania
ponúkol pomocnú ruku a spolu so
svojimi kamarátmi z firmy KNN
s Petrom Andrejkovicsom, Zsoltom
Botló z Dunajskej Stredy a s Františkom Bernáthom z Pinkových
Kračian zabezpečili nielen všetky
práce, ale z vlastných zdrojov financovali aj všetok materiál, ktorý bol
potrebný na vytvorenie novej šatne.
Takto žiaci z Vydran dostali pod
vianočný stromček nové skrine na
prezúvky aj nové vešiaky na kabáty.
Za ich úsilie a snahu pomôcť im
veľmi pekne ďakujem.
Zároveň využívam príležitosť, aby
som sa poďakovala všetkým tým,
ktorí v tomto roku pomohli našim
školám. Verím, že takýchto obetavých ľudí bude stále dostatok.
Mgr. Erika Domsitzová
riaditeľka ZŠ
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Mikulás bácsi az óvodánkban
Az ünnepkör meghatározza az óvodai tevékenységünket, a Mikulás jövetelét, hiszen december hatodikán a gyerekeknek visz
ajándékot. Az idén is, mint minden évben eljött hozzánk a gyermekek várva várt barátja, december 4-én a jó Mikulás bácsi.

A varázs és az áhítat érződött a levegőben, amikor a puttonyával belépett hozzánk. Az öreg Mikulást az óvó nénik hellyel
kínálták, hiszen a messzi Télországból érkezett. A gyerekek fegyelmezetten és megszeppenve ülték körbe, majd szavaltak és
énekeltek a pirosruhásnak. Szavakkal szinte le sem lehet írni
a gyerekek tekintetét és örömét. Ekkor elhangzott a várva várt
csengőszó, mely az ajándékozás kezdetét jelentette, hiszen a
Mikulás mindenkinek ajándékot hozott és persze pár jó szót.
Az ajándékosztás után megköszönte a gyerekeknek a műsort
majd továbbindult, mert hosszú volt az út és a listája, ahová
még el kellett mennie. „Viszlát Mikulás bácsi, jövőre is nagy
szeretettel várunk!”
Horváth Zsuzsa, óvónő
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Mik uláš v škole

Ahogy az már megszokott, ismét megrendezésre került a község két iskolájában a Mikulás-napi ünnepség. December 4én délelőtt lovaskocsin érkezett meg a fehér szakállú vendég
az iskolába és puttonyában minden diáknak hozott is egyegy finomsággal teli csomagot. A magyar és a szlovák alapiskola diákjai is előadták rövid karácsonyi műsorukat a
Mikulásnak, aki ezt az ajándékok kiosztásával köszönte meg
nekik. A műsor és a közös fényképezkedés után a gyerekek
mind megcsodálhatták a kocsit, amely a Mikulást tovább
vitte, hogy más gyerekeknek is kioszthassa az édességgel teli
csomagokat. A kis diákoknak édes kalácsokról Posztós Mónika gondoskodott, a délelőtt sikeréhez pedig Sill József is
hozzájárult.

Ako každý rok, aj tohto roku sme zorganizovali v oboch základných školách obce oslavu ku dňu Mikuláša. 4. decembra
prišiel vzácny hosť s bielou bradou do školy kočom a vo svojom vreci mal pre každého školáka balíček s maškrtami. Žiaci
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským predniesli Mikulášovi svoj vianočný program, ktorý sa
im za to odvďačil rozdávaním darčekov. Po programe a spoločnom fotení deti prezreli Mikulášov koč, na ktorom pokračoval vo svojej ceste, aby mohol rozdať darčeky aj iným deťom.
O sladké koláčiky pre deti sa postarala Mónika Posztós, na
úspešnosti predpoludňajšieho programu sa podieľal aj Jozef
Sill.

Interjú - Grafológia
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sidó ottília, lánykori nevén Karácsony ottília huszonkilenc évvel ezelőtt költözött el hodosból. Férjével
dunaszerdahelyen sikerült panellakást kapniuk, ott építettek családi
fészket.

ha 1988-ban, amikor elköltöztek
hodosból, van ilyen lehetőség, mint
most, hogy itt béreljenek, vagy vásároljanak lakást, maradtak volna?
• Akkor biztosan maradtunk volna.
Meg aztán akkor én még itt dolgoztam
az üzletben, majd anyaságira mentem,
de azután is visszajöttem, szóval nekem
jobb lett volna itt élni.

Milyen gyakran látogat haza?
• Minden nap jövök az apuhoz, főleg
mióta édesanyám meghalt. Minden nap
munka után ide vezet az első utam,
szombaton és vasárnap is itt vagyunk,
sőt a vasárnapi ebédet is itt főzöm meg.
Meg aztán nagy a kert, állatok is vannak, azokkal is foglalkozni kell. •

gondolkodtak azon, hogy esetleg
visszaköltözzenek?
• Minden nap itt vagyunk, inkább úgy
mondanám, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy nem jövünk. Hogy viszszaköltöznénk-e, azt így nem tudom
megmondani, hiszen minden nap itt
vagyunk.

hodosi maradtam XXX.

a községi rendezvényeket látogatják?
• Bennünket ugye már az anyák napja
és a Mikulás-ünnepség nem nagyon
érint meg, de a Hodosi Lakomára minden évben szívesen jövünk. Meg aztán
bálokon is gyakran részt veszünk.
Mit szól a faluban az utóbbi években
történt fejlődésekhez?

Sidó Ottília

• Nagyon sokat fejlődött a falu, s én úgy
érzem, hogy jó irányba. Ahogy naponta
jövünk, lássuk milyen változások vannak. Sok az új lakó, vannak fiatalok is,
kisgyermekes anyukák és ez jó. Ha Sikabony felől jövünk érezhető egy pici
városiasodás is.

a rovat címe hodosi maradtam, egyetért ezzel?
• Csak azt mondom, hogy hodosi vagyok. Azt, hogy szerdahelyi vagyok,
nem is mondom, a munkahelyemen is
tudja mindenki, hogy hodosi vagyok.
Ha valaki megkérdezi tőlem, honnan
vagyok, nem tudok mást mondani, csak
azt, hogy Hodosból.

a grafológiáról mindenkinek

nyítva hozzá az „a” és az „o”
középzónás betűit.

a Feltáruló jelleM

társ a mindennapokban?

Egy házaspár beleegyezését
adta, hogy kézírásukat elemezzem és egyben nyilvánosságra is hozhatom. Az elemzésem során lehet, hogy olyan
személyiségvonásokat tárok
fel, melyeket a pár ismer, de
lehet, hogy néhány megállapítás meglepetésként éri
mindkettőjüket. Lehet, hogy
többet tudnak meg egymásról és kapcsolatuk mozgató
erőiről. Carl Gustav Jung szerint az életkor előrehaladtával
a szunnyadó érzelmek és érzések felszínre bukkannak.
A párkapcsolati elemzésnél
a magyar nyelvben kiemelt
szerepet kap a „gy” betű, ami
a grafológiai betűszimbolika
szerint a párkapcsolat betűje.
A „gy” kapcsolatában a „g”
mindig azt az embert jelöli,

Rácz Szabina rovata

aki az írást készíti, az „y”
pedig a társát.
A „gy” betű középzónás részében azt figyeljük, hogy
egyforma magas és széles-e, az
alsózónás hurkok egyforma
hosszúak és teltek-e, és milyen távolságra vannak egymástól. Ha ez így van,
grafológiai értelemben az író
harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatáról árulkodik,
ahol a partnerek testileg, lelkileg és érzelmileg is közel
érzik magukat egymáshoz.
E házastárs esetében mé-

A férj írása

lyebben a házaspár hölgy tagjának a „gy” betűjét lehet elemezni, ugyanis a férj
produktuma szlovák nyelven
íródott, így a „g” és az „y”
betűt kölön vizsgálom viszo-

A feleség írása

A feleség „gy” betűjének a „g”
feje nincs magasabban, és nem
is kidolgozottabb, mint az „y”
feje. Az „y” feje jól kidolgozott.
Ez grafológiai értelemben arra
utal, hogy az író nem tartja
magát többnek a társától,
tehát a párját nem nézi le.
Érdemes megfigyelni az „y”
középzónás szárát. A „g” felői
szára magasabb, mint a jobboldali szár. Az írás készítője
sokkal többre értékeli, jobban
elismeri párját, mint amenynyire azt a külvilág teszi.
A férj kézírásában a „g” jól
kifejlett középzónás része mutatja, hogy érzelmileg kötődik
társához, az alsó zónája pedig
arról árulkodik, hogy teljes
egészében átadja magát neki.
(Folytatás a januári számban)
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a hodosi labdarúgás jelenéről és jövőjéről
az Fc hodos labdarúgócsapata az
v. liga déli csoportjának 2015/16-os
évad őszi idényét 15 ponttal a 14. helyen végezte. ismerve a labdarúgás
iránti vonzalmát, balódi lászló polgármestert kértük fel a csapat félidei
teljesítményének elemzésére.
Kezdjük ott, hogy voltak, vannak és
mindig is lesznek olyanok, akik a
kocsmában, néhány sör után teszik fel
a kérdéseket, mint például: a félidei
eredmény nem kecsegtető, miért kellett távoznia győry zsoltedzőnek, hiszen a vezetése alatt a ligában
újoncként a 8. helyen végzett a csapat?
• Nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéssel
nyitunk, hiszen megválaszolásával több
kósza híresztelésnek és felesleges beszédnek is véget vethetünk. Ami számomra
fontos, és amit már az újságban többször
is elmondtam, Győry Zsoltnak köszönet
jár az elvégzett munkáért, ráadásul emelt
fővel távozhatott a csapat éléről, hiszen
a járási bajnoki cím és az újoncként elért
8. hely az V. ligában nagyon szép eredmények. Itt szeretném hangsúlyozni,
hogy Zsoltit senki sem küldte el a hodosi csapattól. Többször hallottuk tőle a
tavaszi szezonban egy-egy mérkőzés
után, hogy a szezon végével távozik.
Döntéséhez minden bizonnyal nagymértékben hozzájárult az a tény is, hogy
a csapat körüli teendők majdnem mind-

egyikét ő látta el, szinte mindenes volt
és ezt hosszú távon nem lehet csinálni.
de akkor miért nem voltak társai,
akik a vezetőséget alkothatták volna,
hiszen hodosban szép számmal akad
híve a labdarúgásnak?
• Hát erre a kérdésre sajnos nem tudok
elfogadható választ adni, az emberek lelkébe nem látok bele. Az azonban tény,
hogy az a néhány ember, akik együtt
kezdtek vele dolgozni a vezetőségben,
nagyon hamar lemorzsolódtak. Akiket
ezek után megszólítottunk, azok közül
többen ódzkodtak a Zsolttal való
együttműködéstől.
ám mivel közeledett az új idény, valakinek és valahogy tovább kellett lépnie…
• Pontosan és szerencsére nagyon gyorsan megmozdult az álló víz, aminek az
első pontja az volt, hogy id. Kohút István elvállalta az elnöki posztot. Hogy a
munka is gördülékenyebben menjen,
köszönet jár Jevgenij Papkonak, akinek
a Hodosban eltöltött játékosévek után a
szíve itt maradt és elvállata a játékosvezetői posztot. Köszönet jár még Vereknyei Józsefnek is, aki a pályagondnokság
mellett az iúsági csapatnál a csapatvezetői posztot is betölti. Új arcnak számít
a vezetőségben Jozed Škarda, aki a labdarúgás területén hiányzó tapasztalatát
lelkesedéssel és tenni akarással pótolja.
Rövid idő alatt nagyon jó szakmai kapcsolatot épített ki a Szlovák Labdarúgó-

szövetséggel, valamint a csapat az összes
technikai és adminisztratív tennivalóját
is ő intézi. A következő új arc a vezetőségben i. Kardos Aladár. Róla el kell
mondani, hogy nagyon agilis éa ambiciózus fiatalember, aki időt és energiát
nem sajnálva dolgozik a csapat körül.
szóval egy ilyen erős és szorgalmas vezetőség kovácsolódott össze, valamint
a szezon kezdete előtt az új elnök is bizakodóan nyilatkozott, de akkor mi a
gyengébb teljesítmény oka?
• Ami a csapat játékának minőségét illeti, még most is azt állítom, hogy az
V. liga öt legjobb csapatában ott vagyunk. Arra pedig, hogy miért is ment
nehezebben, íme néhány ok: a szűk játékoskeret, amit menet közben már nehezen tudtunk orvosolni, és főleg egy
befejező csatár hiánya. Hiába „fociztuk”
le többször az ellenfelet, ám eljutván az
ellenfél tizenhatosához, befejeződött a
tudományunk. Ráadásul az a sokszor
emlegetett szerencse sem állt mellénk.
ha szűk a játékoskeret, erre reagálva
íme egy újabb kocsmai kérdés: Miért
kellett elküldeni a Méry testvéreket és
Fekete zolit?
• Jogos a kérdés, mivel meghatározó játékosok voltak, de pontatlan a szóhasználat, ugyanis nem „elküldésről” volt
szó. Sajnos azt kell mondanom, hogy
mindhárom említett labdarúgó egy
ember ígéreteinek áldozatává vált, és itt
szeretném hangsúlyozni, hogy nem a
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megyeren pedig ukránok és csehek is
rúgják a bőrt, és még sorolhatnám.
Tehát ilyen a mai foci.
A kevésbé diplomatikus válasz pedig
azt az egy-két feszültségkeltő egyént illeti, akik a helyi vendéglőben folyamatosan ezeket a kérdéseket szajkózzák,
talán még mindig nem fogták fel, hogy
már a szurkolóink is beskatulyázták őket
és maguk a kérdéseik is minősítik hozzáértésüket a labdarúgás iránt. Hiszen
tudvalévő, hogy a focit egy csapatban
11-en játsszák és nem hatan, mert ha a
csapatunkból hiányoznának az ukrán
srácok, ki sem tudnánk állni. De egyáltalán nem probléma az egyik napról a
másikra hazaküldeni őket, csak akkor
annak a néhány okoskodónak kellene
hozni hazai játékosokat, ám ebben az
ügyben viszont egyáltalán nem aktivizálják magukat. Ez talán így elég is, hisz
ilyen és hasonló emberek mindig is voltak és lesznek, fontos, hogy ne vegyék el
azoknak a kedvét, akik igyekeznek tenni
a közösségért.

Rácz Attila (balról) térdsérüléssel küzd

klub valamelyik vezetőségi tagjáról beszélünk. Az illető által tett és nem betartott ígéreteket a Hodosi Futball Klub
sehogy sem tudta átvállalni, ezért sajnos
távozniuk kellett. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy Rácz Attila a szezon elejétől
sérült – nemrégiben esett át egy operáción – és Rácz Tomi is sérüléssel bajlódik, akkor érthető, hogy mindez
befolyásolta a csapat jelenlegi helyzetét.
van itt még egy kérdés, amin néhány
futball-szerető hodosi lovagol: Miért
kellenek az ukrán játékosok a csapatba? Miért nem játszhatnak a hodosiak?
• Igazából csak egy-két embert foglalkoztat egyfolytában ez a kérdés, de hogy
az ő igényeik is ki legyenek elégítve,
megpróbálok válaszolni. A válasz pedig
kétféle lehet, egy diplomatikus és egy
kevésbé diplomatikus, mivel mindig
ugyanazok az emberek zaklatják ezzel a
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szurkolókat. Tehát diplomatikusan: sajnos, vagy hála az égnek, ilyen a mai
trend, a DAC idegenlégiósairól nem beszélve Érsekújvárban három ukrán labdarúgó játszik, Jókán két zairi, Somorján
öt brazil, Nádszegen kameruni, Nagy-

Ifj. Kardos Aladár

utolsóként pedig engedd meg, hogy
megkérdezzem, mit vársz, illetve mit
remélsz a tavaszi folytatástól?
• Elsősorban a csapat stabilizálásában és
feltöltésében reménykedem. A november 21-ei idényzáró barátságos mérkőzésen már láthattunk több új és fiatal
arcot, aminek nagyon örülök. Ne feledjük, hogy a tavaszi 15 mérkőzésből 9-et
hazai pályán játszunk és ez is némi
előnyt nyújthat. Bízom benne, hogy a
csapatunk ebben az évben is belefér az
első 8-ba, még akkor is, ha köztudott,
hogy egy csapat számára a második év a
legnehezebb. Remélem, hogy szép játékot fogunk látni, hogy élmény lesz kijárni a vasárnapi mérkőzésekre és látom
majd a fényt a Szabó Feri bácsi, Simon
Andris bácsi, Gálﬀy Pista bá, Farkas
Józsi bá, Mozsári Jani bá, Mészáros Lojzi
bá, Hodosi Pali bá, Csepi Gyuri bá és a
többi focirajongó szemeiben, mert
akkor tudom, hogy van értelme csinálni.
(fc)
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