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LAkodALom voLt A mi utCánkbAn

A

hodosiak és a nagyabonyiak
február utolsó szombatját,
26-át választották a tél utolsó
napjául az idén. Ekkor tartották a hagyományossá vált dőrejárást, amivel
elűzték a telet és köszöntötték a tavaszt. A rendezvény szervezői a két
község önkormányzata és Csemadokalapszervezetei voltak.
Ebben az évben negyedik alkalommal
járták együtt a két község utcáit hodosiak és nagyabonyiak. A menet a nagy-

abonyi piactérről indult, ahonnan a község néhány utcájának énekszóval történő
bejárása után átvonult Hodosba. Itt
szintén hangos énekszóval és vidám kurjongatások kíséretében járták be a falu
több utcáját. A lakodalmas menet az
„iú párt” kísérte végig az útján, akik –
természetesen – korántsem voltak olyan
fiatalok.
A menet végül a hodosi futballpályára
érkezett, ahol megvendégelték a dőresereget és az erre az alkalomra ismét papi
gúnyát öltött Patócs Józsi bácsi összeadta

a menyasszonyt és a vőlegényt. A „hivatalos” ceremónia végeztével meggyújtották az előre elkészített szalmabábut, ami
a tél jelképeként lett hamuvá, ezzel üdvözölték a tavaszt.
A menet minden résztvevője megpihenhetett végre és élvezhette a jól megérdemelt lakomát, illetve a két önkormányzat által biztosított műjégpályát,
mely március 9-ig áll az érdeklődők rendelkezésére.
További fotók a 6-7. oldalakon

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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A kormány kivérEztEti
Az önkormányzAtokAt!
A hatáskörök delegálása források biztosítása nélkül azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány nem barátja az
önkormányzatoknak – véli az egységesült magyar szövetség, amely országosan a harmadik legerősebb pártnak
számít helyi szinten.

2022

R é g i ó p o l i t i k a

Forró krisztián, a Szövetség elnöke szerint a jelenlegi kormány egyáltalán nem
veszi tekintetbe a falvak és városok érdekeit, a már elfogadott, illetve az előkészített intézkedései a legkisebbeket akár
térdre is kényszeríthetik. balódi László,
a Híd-platform részéről a kommunikáció hiányát emelte ki a kormány részéről. Elmondása szerint még az állam
pénzébe nem kerülő iskola-névadási
ügyben sem tudják másfél éve elérni az
illetékes (ez esetben az oktatási) minisztert, aki arra azért szakít idő, hogy kitetoválva mosógépre támaszkodva posztoljon a közösségi oldalakon. Ebből is
látszik, hogy a kormány nem tekint
partnerként az önkormányzatokra és ernyőszervezeteikre.
A Szövetség sajtótájékoztatójának aktualitását az adta, hogy azzal egy időben
kezdte meg a parlament az önkormányzatokat érzékenyen érintő törvények tárgyalását.

berek, nyugdíjasok, rászorultak juttatásainak növelését, illetve az önkormányzati alkalmazottak bérének valorizációját. Az intézkedések értelmében az önkormányzatok kötelesek a szociális intézményekben élő minden lakosuk után
havi 200 euróval hozzájárulni a szociális
intézmények működéséhez, legyenek
azok akár magán- vagy nonprofit szervezetek kezében. Emellett az önkormányzatoknak idén 3%-os bérnövekedést és 350 eurós juttatást is biztosítaniuk kell. A legkisebb települések nehezen fogják tudni ezeket kigazdálkodni, különösen a jelenlegi inflációs
helyzetben, illetve a növekvő energiaárak mellett.
balódi arra hívta fel a figyelmet, hogy
az egyházi iskolák, magániskolák finanszírozását is az önkormányzatok nyakába akarják varrni.
Forró kitért továbbá a pénzügyminiszter által beharangozott adóreformra
is, amelynek finanszírozását szintén az
önkormányzatokra hárítanák, illetve a
költségvetésükből vonnák el. Balódi
hozzátette, hogy egy olyan pénzügyminiszter akar kivenni 200 millió eurót az
önkormányzatok zsebéből, aki a saját
háztartásában sem foglalkozik pénzügyekkel.

Plusz terhek forrás nélkül
Forró szóvá tette, hogy a kormány az
önkormányzatokkal szeretné kifizettetni
a szociális intézményekben lévő em-

építési törvény, ahol viszont megfosztanák a településeket a döntésektől
mózes úgy látja, hogy a törvénytervezettel egyik érdekelt fél sem ért egyet,

sem az önkormányzatokat képviselő
ZMOS, sem a civil szféra, sem a szakértők. Tudomása szerint a kormány is csak
úgy fogadta el, hogy majd a második olvasatban megfelelő formába fogják
hozni. A politikus úgy gondolja, hogy a
jogalkotásnak nem ez a módja. Éppen a
tárcaközi egyeztetésen kell a hibákat elhárítani, kivenni a vitás pontokat, hogy
aztán egy letisztázott anyag kerüljön a
parlamentbe. Ezt a munkát nem lehet a
második olvasatra hagyni, hogy a képviselők kaotikus módon javítgassák a félkész anyagot.
balódi László arra a hívta fel a figyelmet, hogy a lakosok számára is megdrágulhat az építkezés. Jelenleg a jogi
személyek esetében legfeljebb 1600 euróba, a természetes személyek esetében
maximum 120 euróba kerül az építkezési engedély, de a törvény módosítását
követően ez megemelkedhet az érték
1,25%-ra.
szövetség: Csökkenthetnék az energia
áFA-ját
Forró szerint ezek az intézkedések egy
olyan időszakban sarcolnák meg az önkormányzatokat, amikor amúgy is megnövekedtek az energiaárak, aminek
következtében akár kétszeresére-háromszorosára nőhetnek a költségek. Ha
azonban harmadára csökkentenék az
energiára kiszabott 20%-os ÁFA-t, a
kormány nem jutna kisebb bevételhez,
de segítene az önkormányzatoknak, a
családoknak, a vállalkozóknak. Azt
azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy
az állam a megemelkedett energiaárakon
nyerészkedjen.
Részlet a bumm.sk híroldalon
2022. február 1-én megjelent cikkből.

PozsonybAn tiLtAkoztAk A PoLgármEstErEk
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) február
2-án 11.00 órai kezdettel tiltakozó gyűlést szervezett Pozsonyban a kormányhivatal előtti téren. Az összejövetel
célja az volt, hogy kifejezzék az önkormányzatok ellenérzéseit a kormány törvényhozói kezdeményezéseivel kapcsolatban és átnyújtsák az önkormányzatok követeléseit.
A Csallóközi Városok és Falvak Társulása is képviseltette
magát a gyűlésen bereck oszkár elnök vezetésével. Az eseményen számos csallóközi polgármester, köztük községünk
első embere, balódi László is részt vett.
Facebook-fotó
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Hodos A néPszámLáLás ALAPJán
Január végén a szlovák statisztikai
Hivatal nyilvánosságra hozta a tavalyi
népszámlálás nemzetiségi szempontból fontos adatait. már biztosan
sokan átnézték a számokat, számos
újságcikket olvastak a témával kapcsolatban, de mi azért összefoglaljuk.
A Dunaszerdahelyi járásban 2011-ben
116 492 ember élt, ebből 87 349-en
magyarok (74,98%). Ez a szám a 2021es népszámlálási adatok alapján az összlakosság tekintetében 124 669, s ebből
85 586 a magyar (68,65%). Az ország
minden járásában kevesebb magyar él
most, mint 10 évvel ezelőtt, kettőt kivéve: a Losonci járásban 0,38%-al, a Rimaszombati járásban pedig 3,58%-al
több a magyar.
Most pedig nézzük községünket, hogyan alakultak a számok a 2021-es népszámlálás alapján. A számadatok a 2021.
január 1-ei állapotot tükrözik.
Hodos község lakossága 2001-ben
1390, 2011-ben 1456 volt, a 2021-es
népszámlálás alapján 1783 (lapunk
megjelenésekor túlléptük az 1800-at).
A Dunaszerdahelyi járás települései
közül (beleértve négy városunkat is)
községünk a 16. legnagyobb a lakosok
száma alapján. A faluban a férfiak és nők
aránya 48,29% és 51,71%, ami azt jelenti, hogy 861 férfira 922 nő jut.
A 0-14 évesek 257-en (14,4%), a 1564 évesek 1241-en (69,6%), a 65 év fe-

lettiek pedig 285-en (15,98%) vannak.
Legidősebb férfi lakosunk 2021. január
1-én 93, legidősebb női lakosunk pedig
94 esztendős volt.
A lakosság 97,42 százaléka (1737 fő)
Szlovákiában született, a többiek külföldön, összesen 42-en. Négy lakosról nem
tudjuk, hol született. A hodosiak közül
656-an élnek házasságban, 805-en szabadok, 203 elvált és 114 özvegy.
Községünkben 559 ház áll, ebből 523
családi ház, 23 többlakásos építmény (illetve egyéb épületek). Akad 5 olyan épület, amely még 1919 előtt épült, 32
melyek 1919 és 1945 között. A legújabb
házak, a 2016 után épültek szám 61.
Hodosban összesen 726 háztartás található – a családi házakat és a bérlakásokat is beleszámítva –, 422 épület van
csatlakoztatva a gázművek hálózatára,
összesen 562 háztartás használ gázfűtést,
106 pedig villanyfűtést.

A lakosok nemzetisége alapján a
magyarok vannak nagyobb létszámban, összesen 1382-en, ami a lakosság
77,51 százaléka. Ez a szám növekszik,
ugyanis 2001-ben 1187, 2011-ben
1203 volt a magyar. A szlovák nemzetiségűek 2011-ben 220-an éltek Hodosban, mára ez a szám 297-re nőtt.
A népszámlálási adatok alapján megtudhatjuk, hogy Hodosban 7 roma, 4
cseh, két német, két lengyel, két albán
és egy sziléziai nemzetiségű lakos él. Lakosaink közül 85-en nem jelöltek meg
nemzetiséget.
Az anyanyelvi kérdésben 1448-an jelölték meg a magyart, 236-an a szlovákot, hárman a cseh, ketten-ketten a
ruszin, a német, a lengyel és az albán
nyelvet. Egy lakos a franciát adta meg,
86-an pedig ebben a kérdésben nem
nyilatkoztak.

Friss zöLdség A rászoruLóknAk
Egy a szlovák kormányhivatal által közzétett pályázat
keretén belül humanitárius csomagot kapott községünk, melyben friss zöldségek – krumpli, hagyma, sárgarépa és petrezselyem voltak. mindenből 20,
egyenként 10 kilós zsák érkezett. Ezeket a csomagokat
a községi hivatal alkalmazottai – rácz boglárka, keszi
ildikó és győri ilona – osztották fel és február elején
15 családnak juttattak belőlük. olyan családok voltak
jogosultak az élelmiszersegélyre, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, illetve olyanok,
akik létminimum alatti bevétellel rendelkeznek.
(KI)
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FArsAng Az óvodábAn
Az ovisaink szokásukhoz híven
szintén jelmezbe bújtak, idén február 18-án ünnepelték a farsangot. ilyenkor mindenki az lehet,
aki csak szeretne és átadhatja
magát az önfeledt szórakozásnak.
A legkisebbek vidám lufitánccal,
karaokéval és vidám énekszóval
ünnepeltek. természetesen a lakoma a sok finomsággal sem maradhatott el.

Meghívó

Hodos község önkormányzAtA, A CsEmAdok Hodosi ALAPszErvEzEtE
és A mEgmArAdásunkért PoLgári társuLás tisztELEttEL mEgHív
mindEn kEdvEs Hodosi LAkost A márCius 15-i ünnEPségrE

Március 15., 17.00, Nemeshodosi kultúrház

Fellépnek: A helyi magyar alapiskola diákjai • A Megmaradásunkért Kultúrcsoport • A Nemeshodosi Citerazenekar

Nemeshodos Község Önkormányzata és a Csemadok Nemeshodosi Alapszervezetemeghirdeti az

1. Nemeshodosi „Szólj, szólj csalogány” magyarnóta-versenyt
Helyszín:
Időpont:

Nemeshodosi Kultúrház
2022. május 21.

Részvételi feltételek:

Nevezési lap beküldése 2022. március 31- ig e-mailben, vagy postai úton a következő címre:
Bc. Nagy Noémi, Vydrany 226, 930 16 Vydrany
Előre megadott egy hallgató és egy csárdás.
Utazási költséget téríteni nem tudunk!

Nevezési lap igényelhető e-mailben: nagyovanoemi95@gmail.com illetve telefonos egyeztetés alapján 0908557253.
Minden nótakedvelőt sok szeretettel várunk!

február
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mozgALmAs FEbruár Az iskoLábAn
Január utolsó napján, a félév végén
megtörtént a félévi bizonyítványok kiosztása – vagyis majdnem, merthogy
nem bizonyítványt kapnak ilyenkor a
diákok, inkább egy kivonatot, ami az
osztályzataikat tartalmazza.
A „biziosztás” után természetesen folytatódott a tanítás, majd a napköziben –
minden osztályban külön – maszkokat
készítettek a gyerekek. Így rendhagyó
módon ugyan, de ebben az iskolaévben
is megvalósult a maszkabál. A gyerekek
mind egy-egy édességgel megpakolt csomaggal tértek haza.

Chipita
Február elején pedig nagy meglepetés várta a diákokat. Az egyik
anyuka, Herceg Sárközi Éva közbenjárásának köszönhetően az iskola egy
nagy adag croissant kapott az egyházkarcsai Chipita gyártól. A gyerekek hatalmas mosollyal az arcukon
tömték magukba az édes kifliket.

rušný FEbruár v škoLE

v posledný januárový deň boli rozdané polročné vysvedčenia – teda
skoro, pretože žiaci nedostávajú
vysvedčenie, je to skôr akýsi výkaz, v
ktorom sú zaznamenané ich hodnotenia.
Po rozdaní vysvedčení samozrejme pokračovalo vyučovanie, a neskôr, v družine
– každá trieda zvlášť – pripravovala
rúška. Takže aj keď iným spôsobom, ale
predsa len sa uskutočnil maškarný ples
v maskách. Každé z detí išlo domov s
balíčkom napakovaným sladkosťami.
Začiatkom februára čakalo deti prekvapenie. Vďaka jednej z mamičiek, Herceg Sárközi Éva, dostala škola veľkú
porciu croissantov od firmy Chipita v
Kostolných Kračanoch. Deti sa s radostným úsmevom napchávali sladkými
rohlíkmi.
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v nAšEJ uLiCi smE mALi svAdbu
vydrančania a veľkoblahovčania si za posledný zimný
deň vybrali poslednú februárovú sobotu a to 26. február.
v tento deň sa uskutočnil tradičný fašiangový sprievod,
ktorým vyhnali zimu a privítali jar. usporiadateľmi
akcie boli samosprávy oboch obcí ako aj základné organizácie Csemadoku.
Tohto roku to bolo po štvrtýkrát, čo brázdili ulice oboch
obcí spoločne obyvatelia Vydran a Veľkého Blahova. Pochod začal pri trhu vo Veľkom Blahove, odkial po spevavej
obchôdzke niekoľkých miestnych ulíc, pokračoval do Vydran. Spev a veselé ujúkanie pokračovalo ďalej aj tu. „Mladý
pár”, ktorý – samozrejme – zďaleka nebol až taký mladý,
sprevádzal svadobný sprievod po celej trase.
Sprievod nakoniec skončil na futbalovom ihrisku vo Vydranoch, kde jeho účastníkov pohostili a kde zároveň Patócs
Józsi báči, ktorý si pre túto príležitosť opäť obliekol kňazskú
sutanu, oddal nevestu a ženícha. Na záver „oficiálnej” ceremónie zapálili vopred pripravenú slamenú bábku, ktorá
zhorela na popoľ ako symbol zimy a týmto privítali jar.
Každý účastník sprievodu si nakoniec oddýchol a užíval
zaslúženú odmenu hodovania, ako aj klzisko, ktoré je pre
všetkých záujemcov k dispozícii do 9. marca.

vážEní obyvAtELiA, vydrAnčAniA!

tisztELt LAkosok, HodosiAk!

V súvislosti s hromadným prílevom utečencov na územie
SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine,
Vám týmto oznamujeme, že Obec Vydrany zriadila krízový
štáb na koordinovanie humanitárnej pomoci.
Touto cestou Vás úctivo žiadame, aby ste v prípade
ochoty a záujmu o poskytnutie humanitárnej pomoci Vašu
ponuku nahláste na obecnom úrade, na tel. č.
031/5522125 a 0951/400720, resp. na e-mailovej adrese:
ocu@vydrany.sk. Žiadame Vás o uvedenie o akú ponuku
ide a kontaktné údaje na základe ktorých následne bude
zabezpečené vyrozumenie, čo s pomocou ďalej.
Touto cestou Vás prosíme, aby ste do pohraničnej oblasti
individuálne nevozili žiadne veci pre utečencov, vzhľadom
k tomu, že MV SR už nemá voľné kapacity na ich uskladnenie.

Az Ukrajna-i katonai konfliktus átlal kiváltott menekültáradat kapcsán, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Hodos
Községben megalakult a válságstáb, amely a humanitárius
segítségnyújtást irányítja.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben szándékukban áll tárgyi segítséget nyújtani az Ukrajnát elhagyni
kényszerülő embertársainknak, kérjük jelezék azt a községi
hivatal telefonszámain: 031/5522125, 0951/400720, illetve az ocu@vydrany.sk e-mail-címen. Kérjük Önöket jelezzék, milyen felajánlást szeretnének tenni, valamint az
elérhetőségüket, melyek alapján a további lépésekről értesíteni fogjuk Önöket.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy önállóan ne induljanak
szállítmánnyal az érintett térségbe, mivel a belügyminisztérium raktárai megteltek.

Za Vašu empatiu a spolupôsobenie v poskytnutí organizovanej pomoci Vám vopred veľmi pekne ďakujeme pekne!

Empátiájukat és együttműködésüket a segítségnyújtás
szervezettségében előre is tisztelettel köszönjük.

február
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ELkészüLt A CsAtornAHáLózAt (?)
befejeződtek az építési munkálatok,
kiépült Hodos és nagyabony községek csatornahálózata. sokan már a
csatlakozáshoz szükséges munkálatokat is elvégezték, mégsem használható
még a rendszer. vajon miért?
A szennyvízhálózat kiépült, szeptember
30-án lett hivatalosan átvéve a kivitelezőtől. A szennyvízhálózat terjedelem és
pénzügyi szempontból is specifikus épímény.
1). specifikus, mert komplex szerkezetű, kizárólag egységes rendszerként
működő és működtethető építmény.
A közmű kiépítésének költségei Hodos
számára 5.268.603,64 Eur (ÁFÁ-val
együtt), ami a Szlovák Környezetvédelmi alap által folyósított támogatás.
Ehhez az önkormányzat 110.085,25
Eur (ÁFÁ-val) önrésszel járult hozzá.
Nagyabony esetében a környezetvédelmi alaptól kapott támogatás
4.753.821,17 Eur volt, amihez a község
költségvetéséből 29.496,34 Eur önrészt
tettek hozzá.
2). specifikus, mert elképzelhetetlen
külön választani a Hodos-i és a Nagyabony-i részt. A megnevezése pedig – természetesen nem hivatalosan – „hodosabony”-i szennyvízcsatorna, ami a gyakorlatban 24,9 km hosszúságú vezetékhálózatot foglal magába, ebből 14,1 km
a gravitációs vezeték, 4,5 km a nyomásos vezeték, 6,3 km a helyi bekötő vezeték hossza, 412 drb az utcai beton
aknák, 1.018 drb az elágazó idomok
(házi csatlakozók) száma és mindezt 14
drb egymással kommunikáló átemelő
állomás működteti.

Archív felvétel

3). specifikus, mert a működési engedélyt is kizárólag a „hodosabonyi” közműre kapjuk meg. Igen, jelen időt
használtam, mert az engedélyezés folyamatban van, de mivel egy terjedelmes
építményről van szó, az adminisztrációs
eljárás a hatályos jogszabályok betartása
érdekében hosszabb időt igényel.
Hol tartunk?
2021. szeptember 30-án a „hodosabonyi” közmű át lett véve a kivitelezőtől.
A tavalyi év októbere a Szlovák Környezetvédelmi Alappal megkötött támogatási szerződés 2-es számú mellékletének
a kidolgozásával és a támasztott feltételek bebiztosításával telt, és a melléklet
2021. október 29-én került aláírásra.
A működési engedély iránti kérelem
2021. október 10-én került beadásra a
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi szakosztályára. Az eltelt 3
hónap a folyamatos konzultáció, számos
megbeszélés, megszámlálhatatlan szóváltás jegyében telt. Voltaképpen 17 társ-

A HáLózAt mérEtEi:
Házi
gravitációs nyomásos
Elágazó
bekötő
vezeték
vezeték
idomok
vezeték
Hodos

utcai
átemelő
beton
állomások
aknák

8.569,10 m 1.808.90 m 3.786 m 580 drb 248 drb

7 drb

nagyabony 5.478,70 m 2.753,40 m 2.565 m 438 drb 164 drb

7 drb

szervet és hivatalt szólítottunk meg,
mint pl. közegészségügyi hivatal, útkarbantartó vállalat, tűzoltóság, Nagyszombat Megye Önkormányzata, energiaszolgáltatók – villamos művek, gázművek, vízművek, hidromeliorációs hivatal,
Szlovák Földalap, stb..
Megtörtént az átemelő állomások bemérése és azok parcelláinak a kialakítása,
valamint a kataszteri térképre való felvezetése, elkészültek a közművet érintő
Hodos-i, Nagyabony-i, Sikabony-i és
Dunaszerdahely-i kataszteri területen
lévő parcellák vázrajzai (147 parcella és
5 vázrajz) és haladéktalanul megkezdődtek a megbeszélések a parcellák tulajdonosaival a szolgalmi jogi szerződések
aláírása és a telekkönyvbe való bejegyzése kapcsán. Ezen kívül leadásra került
a közmű műszaki, technológiai, stratégiai, műemlékvédelmi és egyéb dokumentációja a működési engedélyt kiadó
hivatalba. Párhuzamosan pedig a társulás elnöke és Hodos Község polgármestere Balódi László folyamatosan tárgyalt
a közmű üzemeltetésével kapcsolatban,
melynek eredményeképpen aláíródott
egy előszerződés a közmű üzemeltetésére
a Nyugatszlovákiai Vízművekkel.
Végeredményben az eljárás jelenleg ott
tart, hogy március hónap 1. hetében
hirdetmény formájában kifüggesztésre
kerül a „hodosabonyi” szennyvízhálózat
helyszíni szemléjéről szóló értesítés.
Annak okán, mivelhogy terjedelmes

február
építményről van szó, szeretném felhívni
a figyelmet arra, hogy a helyszíni szemle
is egy folyamat lesz, tehát valószínűleg
több napot vesz majd igénybe és a helyszíni szemle befejezésével a működési
engedély is hirdetmény formájában lesz
majd kiadva (a kifüggesztés időtartama
hirdetmény formájában 1 hónap).
A fentiek fényében a „hodosabonyi”
szennyvízhálózat működési engedélyének a jogerőssége május hónap közepére várható, ami egyidejűleg a közműre való csatlakozás időpontját is jelenti. A bővebb tájékoztatást a közműre való csatlakozással kapcsolatban
kellő időben eljuttatjuk önökhöz.
tisztelt Lakosok,
bízom benne, hogy a kissé hosszúra sikeredett, de szükséges beszámoló a „ho-

Hodos, a mi falunk
dosabonyi” közművel kapcsolatban sok
értékes információval szolgált. Kérem,
ne feledjék, hogy ennek a közműnek a
kiépítése és az engedélyezési eljárás is a
világjárvány időszakában történt, történik.
és még arra is tisztelettel kérem Önöket,
hogy ne vegyék figyelembe a tamáskodó, csipkelődő és méltatlankodó
„szakértők” légből kapott és félrevezető
képzeteit, mert:
• nem, nem kell Hodosban újra építeni
a csatornahálózatot – irracionális
• nem, nemcsak 2-2 utca lesz Nagyabonyban és Hodosban beüzemelve –
kivitelezhetetlen
• nem, nem ülünk ölbe tett kézzel –
dolgozunk, de komlex feladatot kell
megoldani

zAčALA sA výstAvbA

vydrAnskEJ šPortovEJ HALy
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• nem, nem kell tisztítóállomást kiépíteni, mert nincs aki üzemeltesse a közművet – van üzemeltető
• nem, nem kell visszafizetni az ezidáig
merített támogatást – minden kifizetést
átellenőrzött és rendben talált a Szlovák
Környezetvédelmi Alap
• igen, igenis van garanciális idő a közműre és köteles a kivitelező az esetleges
hibákat önköltségen jótállási idő alatt elhárítani – 2 alkalommal ki is volt használva ez a kötelezettség
Végezetül pedig arra kérem a „szakértőket”, hogy a valótlan csevegés helyett,
próbálják meg becsülni és értékelni
mások munkáját.
Tisztelettel
Tóth Szabó Katalin

ÉPÜL

A Hodosi
sPortCsArnok
nemrégiben elkezdődött a helyi
sportcsarnok építése, mely a hatszoros országos bajnok asztaliteniszezőinknek és mérkőzéseiknek méltó
helyet biztosít majd. A munkálatok
szépen haladnak, s ha minden körülmény adott lesz, a nyár elejére el
is készül az építmény.

Fotó: Facebook/SK Vydrany

Prednedávnom sa začala výstavba
miestnej športovej haly, ktorá bude
dôstojným stánkom pre zápasy našich šesťnásobných stolnotenisových
majstrov slovenska. Práce pekne napredujú a keď pôjde všetko podľa
plánu, začiatkom leta bude stavba
hotová.
Športová hala bude mať dve hracie
plochy, každá z nich o rozmeroch 12 x
7 metrov. Plánované hľadisko bude
trojradové a celkove bude mať 47

miest. Stavba bude chodbou pripojená
k vedľajšiemu športovému komplexu,
kde budú šatne a sociálne zariadenia.
Stavebnými prácami je poverená firma
Bala z Holíc, ktorá vyhrala súťaž verejného obstarávania.
Na základe predbežných odhadov,
výstavba športovej haly vo Vydranoch
môže byť dokončená v máji tohto
roku, takže stolní tenisti budú môcť
svoje nasledujúce zápasy odohrať v domácom prostredí a v dôstojných podmienkach.

A sportcsarnok két játékfelületből áll
majd, melyek egyenként 12 x 7 méter
nagyságúak. A tervezett nézőtér három
soros és 47 férőhelyes lesz. Az épületet
folyosóval kötik hozzá a szomszédos
sportlétesítményhez, ahol az öltözők
és a szociális helyiségek találhatóak. Az
építési munkálatokat a közbeszerzési
eljárás nyertese, a gellei székhelyű Bala
cég végzi.
Az előzetes becslések szerint idén
sportcsarnok, így asztaliteniszezőink
a következő versenyévet már hazai
pályán és méltó körülmények között
kezdhetik.
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vybudovAná kAnALizáCiA (?)
stavebné práce sú ukončené, kanalizácia v obciach veľké blahovo a vydrany je hotová. mnohí zrealizovali už
aj predprípravu prípojky, napriek
tomu, systém stale nie je zfunkčnený.
Prečo asi?
Stavba stokovej siete je hotová, oficiálne
bola prevzatá od zhotoviteľa 30. septembra. Kanalizačné potrubie je špecifická stavba , nielen čo sa týka rozsahu,
ale aj z finančného hľadiska.
špecifická, pretože môže byť spojazdnená a fungujúca len ako jednotný, celistvý systém
špecifická, pretože nie je možné rozdeliť ju na vydranskú a veľkoblahovskú
časť. Neoficiálny názov stavby je „vydranskoblahovské” splaškové kanalizačné
potrubie, ktoré meria 24,9 km, z čoho
sú v dĺžke 14,1 km gravitačné stoky, 4,5
km sú výtlačné potrubia, potrubie domových prípojok meria 6,3 km, počet
uličných šachiet je 412, domových prípojek 1.018, a toto všetko prevádzkuje
14, vzájomne so sebou komunikujúcich
prečerpávacích staníc
špecifická, pretože aj povolenie na prevádzkovanie diela dostaneme výlučne na
vydranskoblahovskú sieť. Áno, použila
som prítomný čas, pretože práve prebieha proces udelenia povolenia na prevádzkovanie .Keďže sa ale jedná a
značne rozsiahlu stavbu, pri dodržaní
platnej legislatívy administratívny postup schvaľovania trvá dlhšie.
kde sme teraz ?
30. septembra 2021 bola vydranskoblahovská sieť prevzatá od zhotoviteľa, a

nákLAdy nA výstAvbu siEtE:
nenávratný príspevok z
vlastné prostriedky spoEnvironmentálneho
luúčasť obce s dPH
fondu vrátane dPH
vydrany

5.268.603,64 Eur

110.085,25 Eur

veľké blahovo

4.753.821,17 Eur

29.496,34 Eur

október vlaňajšieho roka plynul v rámci
vypracovania 2. prílohy zmluvy uzatvorenej s Environmentálnym fondom, ako
aj zabezpečením stanovených podmienok. K podpisu prílohy sme pristúpili
29. októbra 2021, a 10. októbra 2021
bola postúpená žiadosťna povolenie o
sprevádzkovaní diela na Odbor životného prostredia okresného úradu v Dunajskej Strede. Uplynulé tri mesiace sa
niesli v znamení nepretržitých konzultácií, mnohých stretnutí, a nespočetného množstva rozhovorov.
Oslovili sme 17 partnerov, vrátane
úradných orgánov, ako napr. Úrad verejného zdravotníctva, Správu ciest, požiarnikov,
dodávateľov
energie
Trnavské- ho samosprávneho kraja , t.j.
elektrárne, plynárov, vodárne, hydromelioračný úrad, Slovenský pozemkový
fond. atď.
Zrealizovalo sa zameranie prečerpávacích staníc, vytvorenie zodpovedajúcich
parciel, ako aj ich vyznačenie do katastrálnej mapy. Vyhotovili sa nákresy parciel v spojitosti s inžinierskymi sieťami
v katastri Vydran, Veľkého Blahova, Malého Aboňa a Dunajskej Stredy (147
parciel a 5 nákresov) a neodkladne započali rokovania s majiteľmi parciel v
súvislosti s podpisom vecného bremena
na jednotlvé parcely ako aj zápisom do
pozemkovej knihy.

PArAmEtrE sú nAsLEduJúCE:
Potrubie
Prečergravitačné výtlačné
domové uličné
domových
pávacie
stoky
potrubia
prípojky šachty
prípojok
stanice
vydrany

8.569,10 m 1.808,90 m 3.786 m

580 ks 248 ks

7 ks

veľké blahovo 5.478,70 m 2.753,40 m 2.565 m

438 ks 164 ks

7 ks

Okrem toho bola odovzdaná technická, technologická, strategická, pamiatkoochranárska a ďalšia dokumen- tácia
do kancelárie vydávajúcej povolenie na
prevádzkovanie diela. Zároveň prezident
Spoločenstva a starosta obce Vydrany
László Balódi neustále rokoval o spojazdnení siete, výsledkom čoho je podpísaná
zmluva o budúcej zmluve so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
V konečnom dôsledku proces schvaľovania je momentálne v štádiu, že v
prvom marcovom týždni vyjde vyhláška
o výsledku miestneho šetrenia v súvislosti s vydranskoblahovskou splaškovou
kanalizáciou. Keďže sa jedná o veľkú
stavbu, rada by som upriamila pozornosť na to, že aj miestne šetrenie bude
prebiehať, ako proces, t.j. niekoľko dní
a výsledkom jej ukončenia bude vydanie
verejnej vyhlášky (verejný oznam vo
forme vyhlášky trvá 1 mesiac).
v súvislosti s hoereuvedeným, vydanie právoplatnosti povolenie na prevádzkovanie diela vydranskoblahovskej
splaškovej kanalizácie sa predpokladá
v polovici mája, čo je zároveň aj termín
pripojenia sa na sieť. o podrobných
informáciach týkajúcich sa pripojenia
vás budeme včas informovať.
vážení občania,
Dúfam, že trošku dlhá, ale potrebná informácia v súvislosti s vydranskoblahovskou sieťou vám poskytla množstvo
hodnotných informácií. Majte na pamäti prosím, že realizácia tejto stavby,
ako aj proces povolenia a dania do užívania, prebiehali a stále prebiehajúv čase
celosvetovej pandémie.
…a zároveň si vás dovoľujem s úctou
požiadať o to, aby ste nebrali do úvahy
mudrlantov, uštipačných a nespokoj-

február
ných „odborníkov”, s ich pomyseľnými
a zavádzajúcimi názormi, pretože:
nie, vo Vydranoch nie je potrebné
znovu vybudovanie kanalizácie – irracionálne;
nie, nebudú to len po dve ulice vo Veľkom Blahove a vo Vydranoch, ktoré
budú sprevádzkované – nemožné zrealizovať;
nie, nesedíme so založenými rukami –
pracujeme, ale musíme vyriešiť komlexnú úlohu;
nie, nie je potrebé vybudovanie čistiacich staníc, pretože nemáme prevádzkovateľa – máme prevádzkovateľa;
nie, nemusíme vrátiť doteraz preinvestované finančné prostriedky – všetky
úhrady boli skontrolované a uznané za
správne Environmentálym fondom;

Az urnAFAL
A tavalyi év végétől már van lehetőség az urnafal kihasználására községünkben is. Akik már nem a
klasszikus értelemben vett temetkezés hívei, szeretteik hamvait itt is elhelyezhetik.
A 24 hellyel rendelkező márványborítású építményben bérelhetőek a helyek, melyeket a községi hivatalban
Bucsányi Gábor (0903 655 581) te-

V y d r a n y, n a š a d ed i n a
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Foto:Archív

áno, garančné obdobie je platné a existuje na celú výstavbu siete. Zhotoviteľ
je povinný prípadné vzniknuté poruchy
a chyby odstrániť v rámci garančného
obdobia na vlastné náklady – túto povinnosť sme už dvakrát využili.

metőgondnoknál lehet intézni. Az urnafal egy-egy rekeszének bérleti díja
100 euró 10 évre, vagy 200 euró 20
éves időtartamra.
A rekeszekre az arany színnel való
gravírozás is díjköteles, amit egy erre
szakosodott cég végez. A megrendelés esetében egy betű ára 5,50 euró,
szimbólum gravírozása 32 euró, a
tábla le- és felszerelése pedig 25 euró
költséggel jár.
Az urnafal a helyi sírkertben a továbbiakban igény szerint bővíthető
lesz.

Na záver by som rada požiadala „odborníkov”, aby si namiesto nereálnych
povedačiek, skúsili raz, pre zmenu, uvedomiť a uctiť prácu druhých.
S úctou
Tóth Szabó Katalin

urnová
stEnA
od konca minulého roka existuje
možnosť využitia urnovej steny už
aj v našej obci. tí, ktorí, už nie sú
zástancami v klasickom zmysle
vzatého pohrebu, môžu umiestniť
popol svojich blízkych aj na
tomto mieste.
V mramorom obloženej stavbe je
24 urnových miest a už je možné
prenajať si ich, na obecnom úrade u
správcu cintorína, Gábora Bucsányiho (0903 655 581). Nájom za
jednotlivé priehrady je 100 eur na
10 rokov, alebo 200 eur na 20 ročné
obdobie
Gravírovanie zlatým písmom na
jednotlivé urnové miesta, je zvlášť
spoplatnené, a túto činnosť prevádzkuje na to špecializovaná firma. V
prípade objednávky, cena jedného
písmena je 5,50 eur, gravírovanie
symbolu je za 32 eur,od- alebo nainštalácia tabule stojí 25 eur.
Urnovú stenu na cintoríne bude
možné v budúcnosti rozšíriť podľa
potreby.
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Az önkormányzat 2021. 02. 14-én megtartott
38. ülésének programja

Program 38. zasadnutia ocz, konaného dňa
14. 02. 2021

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Megnyitó
Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
Tárgyalási rend jóváhagyása
Határozatok teljesítésének ellenőrzése
Képviselőtestületi ülések időpontjainak jóváhagyása a
2022-es évre
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására Balódi Margit részéről
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására a Csallóközi Lovasklub részéről
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására a Hodosi Vadászszövetség részéről
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – az 514-es lakótömb lakosai
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. Andrea Rostás
Telekmegvásárlási kérelem a község tulajdonában lévő
telek eladására – Mgr. Renáta Csölle
Szerződésjavaslat Hodos község hivatalos weboldala,
valamint a Központi regisztrációs rendszer összekötésére
Szerződésjavaslat kibővítése – közégi kamerarendszer –
MaxNetwork
Főellenőri tervjavaslat a 2022-es év első félévének
tevékenységére
Szerződésjavaslat a „Zöld község” projekt kivitelezésének
levezetésére
Általános érvényű rendelet javaslata – zöldhulladéktárolók
Számlák jóváhagyása
A község, mint fenntartó által javasolt képviselő delegálása a Hodosi Szlovák Iskola és Óvoda Iskolatanácsába
Aktuális információk összefoglalása – „Szennyvízcsatorna Hodos–Nagyabony” projekttel kapcsolatosan
Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
Polgármester beszámolója
Egyéb aktuális ügyek – vita
Zárszó

2022

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2022
Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Margita Balódiová, bytom Vydrany 109
7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Csallóközi
Lovasklub, 930 16 Vydrany 71
8. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Poľovnícke
združenie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vydranoch
9. Žiadosť o kúpu pozemkov – obyvatelia NBD 514
10. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Mgr. Andrea
Rostás
11. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Mgr. Renáta
Csölle
12. Návrh – Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na
Centrálny register zmlúv – Galileo Corporation s.r.o.
13. Návrh na rozšírenie zmluvy – obecný kamerový systém
– MaxNetwork
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2022
15. Návrh zmluvy – Implementácia – Zelené obce – EPIC
Partner a.s.
16. Návrh k VZN obce Vydrany – nádoba na uloženie BRKO
17. Odsúhlasenie faktúr
18. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ
s MŠ Vydrany
19. Súhrnné informácie o aktualitách ohľadom stavby
„Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo”
20. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, a do Rady
školy pri ZŠ s VJM Vydrany
21. Správa starostu obce
22. Iné aktuálne otázky – diskusia
23. Záver

• AnyAkönyvi HírEk • sPrávy z mAtriky •
december 2021. december
ELHunytAk • rozLúčiLi smE sA:
• vdova viola mészárosová, rodená Egriová (67) – özvegy mészáros viola, született Egri (67)
• Július simon (80) – simon gyula (80)
• blanka nagyová (69) – nagy blanka (69)
• irena Horváthová, rodená Egriová (80) – Horváth irén, született Egri (80)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

Interjú

február

-

K öny ves

H o d o s i m A r A d tA m 101.
gáspár tibor 2002-ben a nyitrai
szlovák mezőgazdasági Egyetemen
kezdett el tanulni, mérnöki tanulmányai után doktori képzés, majd
munka miatt maradt a városban.
már akkoriban is csak hétvégente,
vagy ritkábban járt haza. A nyitrai
évek után siposkarcsára költözött,
ahol ma is él családjával.
milyen gyakran jársz vissza Hodosba?
A járványhelyzet miatt igyekeztünk lecsökkenteni a találkozásokat a családdal, hogy védjük egymást. Mióta javult
a helyzet, kicsit sűrűbben látogatunk
haza. De persze a szüleim is állandó
vendégek nálunk Karcsán.
mit szólsz a községben történt változásokhoz az utóbbi években?
Mindig nagy meglepődéssel megyek be
a faluba, főleg azért, mert Sikabony
felől közelítjük meg Hodost, azonnal
szembetűnő a változás. Szinte minden

Gáspár Tibor és családja

alkalommal, amikor megyünk haza –
kis túlzással –, látunk egy-egy új házat
épülni. Döbbenetes tempóban fejlődik
a falu. Mindezek ellenére remélem,
hogy megmarad a község falusias hangulata.
Amikor Egyházkarcsára költöztél,
még nem voltak eladó építkezési telkek Hodosban. Ha lettek volna,
akkor is karcsát választod?
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Valószínűleg otthon maradok. Most
viszont már van itt egy családi házunk,
ahova közel egy évvel ezelőtt költöztünk be, ezt igyekszünk kiélvezni. Szerencsére Hodos és Siposkarcsa fejlettségben egy szinten van. A falusi környezethez viszont kötődöm, városra
nem szeretnék költözni.
van valami, ami hiányzik a szülőfaludból?
Úgy érzem, hogy minden adott arra,
hogy élhető legyen a község. Van magyar óvoda, magyar iskola, most már
kiépült a csatornahálózat is. Szerintem
Hodos élhető község.
mennyire maradtál hodosi annak ellenére, hogy már siposkarcsán élsz?
Mindig nagyon örülök, ha egy régi
hodosi ismerőssel összefutok. A munkahelyemen is vannak hodosiak és
mindig örömmel tölt el, amikor öszszefutunk, mert akkor az otthoniak
jutnak az eszembe. Bemutatkozáskor
is azt mondom, hogy én félig hodosi
vagyok.

Könyvespolc
Horváth Magda

ajánlója

Ezúttal a világirodalom két olyan gyöngyszemét ajánlom
Önöknek, melyek hitelesen írják le Erzsébet magyar királyné
és osztrák császárné, SISI életútját és a magyarokhoz fűződő
szeretetét. „A császárné a legszebb asszony a világon” – írja
Széchenyi István a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi
angyalnak nevezi, aki a magyarság érdekeiért még felséges férjével is képes szembeszállni. Ez a két dolog, a csodálatos szépség és az őszinte magyarbarátság magyarázza, miért volt
mindig is kultusza Magyarországon. Az írónő nem idealizálja
hősnőjét, nem csak az elragadtatás szavait ismeri: Erzsébet nehezen kezelhető tulajdonságait sem próbálja leplezni. Érdekes
portrét rajzol egy nem mindennapi egyéniségről, a gondtalan
bajorországi gyermekkortól a fényes bécsi napokon, a budai
koronázás pompáján és a királyné nyugtalan világkóborlásain
át egészen meggyilkolásáig. A második könyv: Erzsébet királyné és a magyarok. Számtalan könyv született már Erzsébetről, de ilyen, még nem. Visszaemlékezések, naplóbejegyzések és magánlevelek alapján Erzsébet története arra koncentrálva, ami az ő életében az egyik legfontosabb volt, hogy
Magyarország királynéja. Aki, mondhatjuk, szívében is magyar volt. Erzsébet életében kétszer tért magához eszméletvesztést követően, és mindkétszer magyarul szólalt meg

először. Szerette férjét, Ferenc Józsefet, de szerette Andrássy
Gyula grófot is – igazi mély barátsággal, amelyet, ahogy egyszer fogalmazott „nem mérgezett meg a szerelem”. Szerette
magyar udvarhölgyeit, szeretett Magyarországon tartózkodni,
és mindent megtett azért, hogy Ausztria kiegyezzen Magyarországgal. Tudjuk, hogy Sisi előszeretettel írt verseket, ezért
ajánlómat egyik versének egy szakaszával zárom „Ó, Magyarország, szép világ! / Tudom én, élsz gyötrő láncon. / Úgy levenném én rabigád, / Kezem, lásd, nyújtani vágyom.”
Szerintem a leírtakhoz nem kell kommentár, ezeket a könyveket el KELL olvasni!
Kellemes olvasást kívánok!
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FEstményEk – éLményEk
Február 19-én, szombaton győrben a
hodosi nyugdíjasok alapszervezetének
egy csoportja megtekintette a munkácsy mihály képeiből rendezett kiállítást. sok ismert és kevésbé ismert
képet láthattunk. A tárlatvezető beszélt munkácsy életéről, munkásságáról, az egyes képek történetéről.
olyan részleteket mutatott, amelyektől egészen más értelmet nyert a kép,
mint előtte gondoltuk. Hazafelé egy
finom vacsorát költöttünk el a vidra
csárdában, ahol a polgármester úr,
balódi László is megtisztelt bennünket jelenlétével. természetesen megint
kálmán Józsi volt az, aki fuvarozott
bennünket. köszönjük neki. Azt hiszem mindannyian kellemes élményekkel tértünk haza.

TISZTÍTSUK MEG
KÖRNYEZETÜNKET!

Nemeshodos Község Önkormányzata, a
Hodus Túraklub és a Nemeshodosi Vadászszervezet 2022. március 12-én szemétszedést szervez a Kanális felé vezető Nagyúton!
Gyülekező 9 órakor a Vadászháznál.

A frissítőről, valamint eszközökről a szerve-

zők gondoskodnak!
Mindenkit szeretettel várunk!

TISZTELT

Kedves
nemeshodosiaK!

A nyugalmas téli estéken, mikor a tavasz első hírnökei is csak
a védett, napos kertekben mutatkoznak, kitűnő foglalatosság a kerttervezés. A többéves kerten is mindig van mit alakítani. A veteményes, illetve ma már divatosan nevezve,
konyhakert esetében meg kell tervezni a növények helyét,
a vetésforgót. A díszkertekben mindig akad egy-egy cserje,
vagy évelő virág, amit pótolni kell. Nem beszélve arról, hogy
minden évben ki kell próbálni néhány új egynyári szépséget.
Itt az ideje a tervezésnek, a tavasz beálltával pedig a megvalósításnak, hiszen újra indul a „virágos hodosért – mutasd a kerted!” elnevezésű pályázat.
Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok.
Sok szeretettel: Rácz Szabina

LAKOSSÁG!

A hodosi nyugdíjasok alapszervezete ezúton tisztelettel kéri Önöket, hogy aki szeretne
segíteni szervezetünknek, kérjük adományozza nekünk adójának 2 %-át. A szükséges
nyomtatványt mellékelten küldjük. A segítséget előre is köszönjük.
A szervezet vezetősége

február

S p o r t
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úJrA PAttog A LAbdA
két hónapos kényszerszünet után (december-január) folytatódtak a különböző asztalitenisz csapatbajnokságok.
A higiéniai előírások betartása mellett
természetesen pingpongistáink folyamatosan edzettek a lezárás ideje alatt is.
Január végétől ezidáig csapataink összesen 16 mérkőzést játszottak, 12 győzelem – 1 döntetlen – 3 vereség mérleggel.
FérFiAk:
superliga
Egy éves szünet után folytatódott a
2020/21-es idényben félbe maradt Superliga is. Az első fordulóra február 22–23án került sor Pozsonyban.
Eredmények: Hodos–Ausztria U23 5:2,
Hodos–Magyarország U23 5:2, Hodos–
Szlovénia U23 5:2.
Ezeken a találkozókon igyekeztünk a
tartalék játékosoknak is lehetőséget adni.
Pontozás: Novota 6 győzelem / 0 vereség, Lelkes 6/1, Šereda 2/0, Yousefi 1/3,
Laczkó 0/2.
A 3 győzelemmel csoportelsőként jutottunk tovább a március 15–16-án megrendezésre kerülő elődöntőbe, majd az elért
eredmény szerint játsszuk a döntőt, illetve
a helyosztó mérkőzést.
Extraliga
Január 28-tól folytatódnak a hazai extraliga mérkőzései. Sajnos ebben az idényben
több objektív nehézséggel küzd csapatunk
(betegség, szövetségi kapitányi funkció
betöltése miatti hiányzás – Šereda).
A 2021/22-es idényben a 13 extraligás
mérkőzésből csupán 6 találkozón tudtunk teljes felállításban szerepelni, melynek fontosságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy ebből a 6 meccsből mind győztes, öt alkalommal 6:0-ás
eredménnyel.
Mindezen nehézségek ellenére csapatunk 13 forduló után vezeti a tabellát 10
győzelem – 1 döntetlen – 2 vereség mérleggel.
Eredmények:
Január 28.: Hodos–Michalovce 6:0, január 29.: Hodos–Vranov n/T 6:0, febuár
11.: Hlohovec–Hodos 0:6, február 12.:
Topolčany–Hodos 0:6, február 26.:

Šereda szemben a labdára várva

Hodos–Nižná na Orave 4:6, Hodos–Galánta 5:5.
Játékosaink egyéni eredményei: Novota
21 győzelem / 0 vereség, Sereda 15/3, Lelkes 21/5, Yousefi 8/11, Laczkó 0/6,
Csánó 0/2, Kiss 0/1.
A bajnokság alapszakaszából még 3 forduló van hátra, legközelebb március 4-én
Rozsnyón és március 5-én Varannóban
lép asztalhoz az „A” csapatunk.
ii. liga
„B” csapatunk március 12-én otthoni asztaloknál folytatja a bajnokságot Baka együttese ellen. A jelenlegi bajnokságban az
első helyen állnak, 9 mérkőzésből 8–1–0
mérleggel. A bajnokságból már csak 2 forduló van hátra, és amennyiben sikerül
megtartani az első helyet, úgy csapatunk
osztályozó mérkőzést játszik a Pozsony
megye II. ligájának győztesével az I. ligába
való feljutásért.
Egyéni eredmények: Yousefi 11/0,
Csánó 24/6, Kiss 21/7, Gaál 16/8,
Laczkó 11/10, Balogh 10/12.
ii. CooP liga
Február folyamán „C” csapatunk 1 mérkőzést játszott Dunaszerdahelyen, ahol az
éllovastól 18:0 arányú vereséget szenve-

Archív felvétel

dett. Jelenleg a tabella 8. helyén állnak,
9 mérkőzésből 2–2–5 mérleggel.
diákok (i. liga nagyszombat megye)
Februárban egy mérkőzést játszottak Galánta csapata ellen, ahol 0:10 arányban
maradtak alul. A tabella 3. helyén állnak,
2–1–2 mérleggel.
Következő mérkőzéseiket március 1-én
Leopoldovban és Jaslovské Bohunicén
fogják játszani. Egyéni eredmények: Póda
9/6, Gódány E. 9/6, Kmeť A. 3/12.
nŐk:
A februári mérkőzések lejátszásával női
csapatunk megnyerte az 1. liga nyugati
csoportját (9 mérkőzés: 8–0–1).
Eredmények: február 5. Výčapy-Opatovce–Hodos 1:9, Trnávka Bratislava–
Hodos 0:10, február 26. Vydrany–Pov.
Bystrica 8:2, Vydrany–Výčapy-Opatovce
8:2. Egyéni eredmények: Kokavcová 19/3, Vanišová 18/4, Liptáková
17/4, Hatalová 10/3.
Női csapatunk április folyamán osztályozó mérkőzést játszik a keleti csoport
győztesével (Humenné) az extraligába
való feljutásért.
(jk)

16

2022

S p o r t

kEzdŐdik A szEzon – HAJrá Hodos!

A helyi futballcsapat a 14. helyen telelt, ám a téli pihenőnek már vége, a felkészülési mérkőzések már lezajlottak, hamarosan kezdődik a bajnokság.
A nyári szezon elején az első öt mérkőzést – a tavalyi cserék miatt – otthon, hazai pályán játsszák. Kohút István
sportelnök szerint ebből az ötből legalább hármat meg
kell nyerniük. „Jányok, Illésháza, Kismácséd, Pozsonyeperjes és Nagymagyar csapatai jönnek. Ezek közül hármat le kell győznünk. Szerintem jó a csapatunk, jelenleg
szűkösen vagyunk, mert egy cserénk van és néhányan
elmentek, de helyettük a bajnokság kezdetére hozunk
játékosokat. Több játékossal is tárgyalunk jelenleg” –
mondja Kohút István a sportszervezet elnöke. Négy játékos távozik a csapattól, akik az őszi idényt Hodosban
töltötték: Ján Teťák Hruštín csapatához, a Szabó testvérek, Richard és Krisztián visszatérnek a csapatukhoz
Nagyudvarnokba, Miloš Heško pedig Légre távozik.
A csapat célja, hogy a 14. helyről feltornázzák magukat a középmezőnybe, esetleg közelebb a 10. helyhez,
azzal már elégedettek lennének. „Az olyan mérkőzéseket,
amelyeket az előző szezonban idegenben elveszítettünk,
most szeretnénk itthoni pályán megnyerni és akkor sikerülne feljebb kerülni a tabellán” – magyarázza a sportelnök. Véleménye szerint az edzőmérkőzéseken is jól
teljesített a csapat, hiszen egy olyan együttest legyőzni,
mint a negyedik ligás Nagymegyer, nem kis teljesítmény.
„A felkészülési mérkőzésekkel elégedettek vagyunk, hamarosan meglátjuk, mit hoznak a bajnoki mérkőzések”
– szögezi le Kohút.

A FEbruárbAn LEzAJLott

FELkészüLési mérkŐzésEk ErEdményEi:

Alistál–Hodos
Hodos–nagymegyer
Ekecs–Hodos
Csallóközkürt–Hodos
mihályfa–Hodos

0:3 (Gól: Ramos, Fajner, Both)
2:0 (Ramos 2)
elmaradt
2:2 (Ramos, Fajner)
elmaradt

tAvAszi FoCimEnEtrEnd
2022. március 6.,
2022. március 13.,
2022. március 20.,
2022. március 27.,
2022. április 3.,
2022. április 10.,
2022. április 23.,
2022. május 1.,
2022. május 7.,
2022. május 15.,
2022. május 22.,
2022. május 25.,
2022. május 29.,
2022. június 5.,
2022. június 12.,
2022. június 19.,

14.30
14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Hodos–Jányok
Hodos–illésháza
Hodos–kismácséd
Hodos–Pozsonyeperjes
Hodos–nagymagyar
baník brodské–Hodos
Lég–Hodos
Hodos–nyárasd
zvočín–Hodos
Hodos–sopornya
nádszeg–Hodos
Jóka–Hodos
Hodos–Egyházkarcsa
Hidaskürt–Hodos
Hodos–Csenke
nagyabony–Hodos
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