KözségünK A számoK tüKrében
Ahogy azt már a lakosok is megszokhatták, az év elején megvizsgáljuk,
miként változott a község lakosságának összetétele az elmúlt évben és
összehasonlítva az utóbbi esztendőkkel.

A legfontosabbak – a jövő nemzedéke

Az év lezártával, 2016. december 31-én
Hodosnak 1730 állandó lakhellyel rendelkező lakosa volt, ami azt jelenti, hogy
tavaly óta 26 személlyel nőtt ez a szám,
tíz év alatt pedig 290-en költöztek a faluba. Átmeneti lakhelyre jelenleg 36 személy van bejelentve.
A hatvan éven felüliek száma kissé
megcsappant, 13-mal vannak kevesebben a 2015-ös évhez képest, ám közel
kétszer annyian élnek Hodosban, mint

Archív felvétel

10 éve, ugyanis 2007 év elején 168-an
voltak, jelenleg pedig 322 hatvan feletti
lakost tartunk számon. A fiatalok száma
nem mutat ilyen éltéréseket, hiszen a 18.
életévüket még nem betöltött lakosok
száma jelenleg 304, ami pontosan öttel
több mint tavaly ilyenkor volt és 57-tel,
mint 2007 év elején.
A lakásépítési hullám a tavalyi évben
nem folyt tovább, 159 lakás van jelenleg
a község területén, ám ez a szám tíz éve

még közel sem volt ennyi, ugyanis 2007
januárjában 34-et találtunk Hodosban.
Az óvodai és iskolai intézményekben
egyaránt nőtt a gyerekek száma az
utóbbi esztendőben, mivel az óvodában
2007 év elején 35-en voltak, jelenleg
pedig 37 csemete látogatja az intézményt. Ez a szám a tavalyi évhez képest
nem változott. Az iskolában már más a
helyzet, hiszen a magyar és a szlovák
tannyelvű alapiskolában összesen 42-en
tanulnak, ez a tavalyihoz képest hárommal több diákot jelent, a tíz évvel ezelőtti statisztikai adatok szerint pedig
pontosan tízzel többet. Ugyanez a szám
jön ki az egyszerű matematika használatával, ha a születéseket vesszük figyelembe, hiszen egy évtizeddel ezelőtt a
január első napjával lezárt adatok 8 születést tartanak nyilván, most ez a aszám
18, ami ugyan hattal kevesebb a tavalyihoz képest, de még így is szép szám.
Reményeink szerint ezek a számok a
jövőben mind többet mutatnak majd és
a község gyarapodni fog, több fiatal család találja meg itt az otthonát, alapít családot és gyermekeit a helyi
intézményekbe járatja. A közelmúltban
és a jövőben kiépülő infrastruktúra megadja számukra a lehetőséget erre, bízunk
benne, hogy minél többen élnek majd
vele.
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Hodos, a mi falunk

hodosbAn bAJnoKi címre törneK,
A felJutást AzonbAn megfontolnáK

motoroVá
PílA Pre
hAsičoV
V sobotu 14-teho januára usporiadal
miestny dobrovoľnícky požiarnicky zbor
výročnúčlenckú schôdzu dobrovoľných
hasičov spojené s voľbami do predsednícstva. Počas zasadnutia sa vyhodnotil rok
2016 a načrtli sa plány pre nasledujúci
rok.

Példaértékűen nagy érdeklődés övezte az idei sportévzáró ünnepséget

Január 21-én, szombaton hodosban az elmúlt időszak sikereit, eredményeit értékelték, a jövő
legfontosabb feladatait tervezgették,
az esélyeket latolgatták a helybeli
futballklub évzáró taggyűlésén.
A tanácskozás kezdetén Kohút István
klubelnök üdvözölte Benovič Árpádot, a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnökét, Balódi Lászlót,
Hodos polgármesterét, a klub játékosait, edzőit, tisztségviselőit és szurkolóit.
Kohút István jó érzéssel konstatálta,
hogy a nyugat-szlovákiai V. liga déli
csoportjában a tabella második lépcsőfokán telelő alakulat a leggyakrabban
gólokban bővelkedő közönségvonzó
játékkal győzte le ellenfeleit, s a labdarúgó Szlovák Kupában is remekül
helytállt. Érintette a tavaszi idényre
való felkészülés legfontosabb állomásait. A szép számban megjelent szurkolók felkapták a fejüket, amikor a
vezető tisztségviselő azt hangsúlyozta,
hogy a kilenc pontos lemaradás ellenére sem lehet más a cél, mint a bajnoki cím begyűjtése!
Hodos polgármestere, Balódi László
is nyomatékosította: szeretnének továbbra is látványos produkcióval kedveskedni a helybeli és környékbeli
focirajongóknak, hiszen a színvonalas
bajnokikra nem csupán a szomszédos
falvakból, de Dunaszerdahelyről is érkeznek futballkedvelők. Mindannyiuk
kényelmét szolgálják a folyamatos infrastrukturális fejlesztések az immár
esti világítással is rendelkező épülőszépülő areálban, melyet bizony sokan

megcsodálnak. Kiemelte, a helybeli
önkormányzat mindenben támogatja
a hodosi labdarúgást, ugyancsak köszönettel tartoznak a további támogatóknak, szponzoroknak. Rendkívül
fontosnak tartja az összefogást, az áldozatkész klubvezetők munkáját.
Annak ellenére, hogy jelen pillanatban
multikulturális kollektívaként funkcionálnak a kerületi focipalettán, a hodosi gépezet olajozottan működik.
Érzése szerint azzal, hogy ukránok és
kameruniak, európaiak és afrikaiak,
valamint a környékbeliek vállvetve
harcolnak egy kis csallóközi település
sikereiért, új színfoltot vittek a délszlovákiai labdarúgásba.
Az érem másik oldala, hogy mostanság csak a cserepadig jutnak a hazaiak.
„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a diákok, az ifik nevelése
terén is előbbre lépjünk, s mielőbb
olyan szintre kerüljön nálunk az utánpótlás képzése, hogy néhány év elteltével már a mieink is egyenrangú
partnerként funkcionálhassanak a csapatban. Addig viszont sokat tanulhatnak a példaképektől, Gőgh Árpitól,
Adiábától, Paľo Ďuricától” – tért ki a
hátország képzésének fontosságára a
faluvezető.
Sokak fejében minden bizonnyal
még mindig élénken rezonálnak a tavaszi idényt érintő mondatai: „Lelkes
és népes szurkolótáborunk megérdemli, hogy júniusban újabb bajnoki
címet ünnepeljük. Bajnoki diadal esetén a feljutást azonban mérlegeljük”.
(ái)
Forrás: www.parameter.sk
2017. január 24.

Ako ste sa mohli dočítať aj z článkov v predošlých číslach, samospráva, ako aj ďalší
sponzory sa pokúšajú podporovať miestny
hasičský zbor. Organizácia, ktorá v opätovne
zahájila svoju činnosť pred pár rokmi, doposiaľ dostala všetku možnú podporu; ako napríklad nové hasičské auto či protipovodňový príves obdržaný od ministerstva
vnútra, ktoré prinášajú veľkú pomoc pri
práci hasičov. Okrem toho, veľkou pomocou
boli aj zariadenia venované starostom obce,
Ladislavom Balódim. Veľkým úspechom
DHZ je v minulom roku odovzdaná hasičská zbrojnica. Aj za pomoci vyššie uvedených podpôr sa miestny zbor zaradol do
kategórie B medzi dobrovoľnými organizáciami.
Na výročnej schôdzi oboznámil prítomných Rampaskó Viktor, tajomník Miestneho dobrovoľníckeho požiarnickeho zboru,
s najdôležitejšími udalosťami z minulého
roku, ako aj výsledkami zo súťaží, a v neposlednom rade spomenul aj účasť našich požiarníkov na Dni Svätého Floriana.
Vyzdvyhol, že každý rok sa menia pravidlá
a očakávania, podľa ktorých sa dobrovoľnícke organizácie zaraďujú do kategórií A, B
alebo C.
Aj tento rok sa očakávania zmenili, preto
pre organizácie patriace pod B kategóriu, je
potrebné disponovať už aj motorovou pílou
a k nemu aj osobou oprávnenou ju používať.
Kristián Károly úspešne absolvoval na to príslušné školenie ešte minulú jeseň, a tak na
záver schôdze sa zásluhou starostu obce, Ladislava Balódiho, stala organizácia majiteľom
vlastnej motorovej píle.
Súčasťou schôdze bolo aj vystriedanie
predsednícstva. Štafetu predsedu od Ľudovíta Szabóa prevzal Ján Boráros.
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motorfűrész A tűzoltóKnAK
Január elején, 14-én szombaton tartotta tisztújítással egybekötött évzáró közgyűlését
a nemeshodosi önkéntes
tűzoltótestület. A találkozón
értékelték a mögöttük álló
2016-os esztendőt és az idei
év terveit is felvázolták.
Ahogy az az előző számokban
megjelent beszámolókból kitűnt, az önkormányzat és számos támogató igyekszik
segíteni a helyi önkéntes tűzoltókat. A pár évvel ezelőtt
újraindított szervezet eddig
minden támogatást megkapott, hiszen az új tűzoltóautó
és az árvízvédelmi pótkocsi,
amit a belügyminisztériumtól
kaptak, nagy segítség a munkájukban. Mindezek mellett
Balódi László polgármestertől
kapott néhány felszerelés is
nagy segítség volt, tavaly
pedig felavatásra került az
újonnan épített szertár is,

amit azóta is használnak és
nagy becsben tartanak.
Mindezek a dolgok hozzájárultak ahhoz, hogy a Nemeshodosi ÖTT az önkéntes
szervezetek között a B kategóriába tartozzon.
A januárban tartott évzáró
gyűlésen Rampaskó Viktor a
Nemeshodosi ÖTT titkára ismertette az elmúlt év legfontosabb eseményeit, versenyeredményeit, illetve beszélt a
csapatok szerepléséről a Szent
Flórián ünnepségen. El-

mondta, minden évben változnak az előírások, az elvárások, melyek alapján az
önkéntes szervezeteket A, B
vagy C kategóriába sorolják
be. „Felszerelésünk és az előírások teljesítésének fényében
a csapat a B kategóriába tartozik, ami szép eredmény, hiszen
az A kategóriás szervezetek felszereltsége már a hivatásos
tűzoltók technikai felszerelésével vetekszik. Ez a besorolás
minden évben lezajlik, ugyanis a szabályok és elvárások vál-

toznak, ezeket pedig teljesíteni
kell” – magyarázta a titkár.
Az elvárások ebben az évben
is változtak, ugyanis a B-kategóriás szervezetnek mostantól
szüksége van egy motorfűrészre és valakire, aki arra jogosítvánnyal
rendelkezik.
Károlyi Krisztián még ősszel
elvégezte az erre vonatkozó iskolázást, az évzárón pedig Balódi László polgármester jóvoltából a szervezet egy motorfűrész birtokosa lett.
A gyűlésen tisztújításra is
sor került, a parancsnoki stafétát Szabó Lajostól Boráros
János vette át.

éVet értéKelt „A megmArAdásunKért”
2017. január 20-án tartotta évértékelő
taggyűlését „A megmArAdásunKért” Polgári társulás. A megjelentek előtt a beszámolót csepi györgy a
polgári társulás elnöke tartotta.
A tavalyi évben 36 fellépésünk volt, többek között kultúrműsorukkal léptünk
fel a horvátországi Pulában, Szerbiában,
Szlovéniában, Romániában, továbbá
Magyarországon, de nem feledkeztünk
meg arról, hogy fellépéseinkkel segítsék
a magyar kultúra ápolását a Csallóközben is. Bizonyítják ezt azok az elismerő
szavak és levelek, melyeket a műsoraink
után kaptunk. A fellépéseink során a
magyar nyelvet, a magyar kultúra ápolását és a közösségépítést tartjuk szem
előtt, nagy hangsúlyt fektetve a minőségre, ahogy azt hozzászólásában a vita
során Bugár Ildikó, a kultúrcsoport
zenei vezetője is hangsúlyozta. A 2017es év szintén nagyon igényes lesz, ami a

fellépéseket illeti. Már több helyről kaptunk meghívást, nemcsak szűkebb hazánkból, de külföldről is. A gyűlésen
megjelent Balódi László, falunk polgármestere is, aki felszólalásában megköszönte azt a munkát, melyet a csoport
tagjai végeztek az elmúlt évben, és az
idei fellépésekhez sok sikert kívánt.
Hangsúlyozta, hogy a falu önkormányzata maximálisan támogatja „A MEGMARADÁSUNKÉRT” Polgári Társulás

Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi előadásra

közösségépítő munkáját úgy anyagilag,
mint erkölcsileg.
A polgári társulás elnöke a zárszóban
megköszönte a kultúrcsoport tagjainak
a 2016 évben elvégzett munkát. Külön
kihangsúlyozta azon tagok segítségét,
akik elkísérték a csoportot fellépéseik
során, és jelenlétükkel járultak hozzá sikereikhez.
Hodosy Viola „A MEGMARDÁSUNKÉRT” PT kultúrcsoportjának tagja

Keszi Ildikó felvétele
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VáltoznAK A helyi feJlesztési illetéKre VonAtKozó szAbályoK, JóVáhAgytáK A híd JAVAslAtát
Az eredeti javaslatot még az előző
fico-kormány hagyta jóvá, de csak tavaly novemberben lépett hatályba.
Gál Gábor, Peter Antal és Vörös Péter
közös beterjesztésének lényege, hogy a
helyi önkormányzatok által beszedett
fejlesztési illeték nem vonatkozik majd
a lakóházak hőszigetelésére, illetve az
épületek karbantartására.
Az aktuális módosításhoz csatoltak további indítványokat is. Gál például
maga javasolta, hogy szüntessék meg a
fejlesztési illeték fizetése alóli mentességet a 150 négyzetméternél kisebb családi
házak esetében, az eﬀajta mentességet
ugyanis diszkriminatívnak tartja. főleg a
lakóházakkal szemben.
További javaslata szerint az illeték
nem vonatkozik majd a sportolási célú
építményekre, mint például sportcsarnokra, jégcsarnokokra vagy stadionokra.Bastrnák Tibor olyan módosítványt terjesztett be, hogy az illeték ne

érintse az üvegházakat sem bizonyos
nagyságig, amivel a mezőgazdasági kisés középvállalkozások helyzetén könynyítenének.
A beterjesztők szerint a most jóváhagyott javaslat kiegyensúlyozottabb, és a
helyi önkormányzatok számára is használhatóbb.

Gál Gábor a jóváhagyását követően
tartott sajtótájékoztatón azt mondta,
hogy a javaslattal az embereknek, és nem
ingatlanfejlesztőknek, illetve lobbicsoportoknak akartak segíteni.
Forrás: TASR/para
2016. december 7.

bugár bélA: egyszerűsítJüK Az eu-s
forrásoK felhAsználásánAK folyAmAtát
tehermentesítjük az önkormányzatokat az uniós források merítésével együtt
járó hosszadalmas adminisztratív és rendkívül költséges terhektől, mely változtatást Andrej hrnčiar
parlamenti alelnök és Peter
Pellegrini beruházásokért
felelős miniszterelnök-helyettes készítettek elő.
Az EU-s források rendkívűl
fontosak Szlovákia számára.
„Fontos azonban, hogy ezeket a forrásokat teljes egészében és eﬀektíven tudjuk
kihasználni, ezért is változtatunk az eddigi rendszeren” –
nyilatkozta Bugár Béla a mai
satótájékoztatón. A Híd elnöke továbbá tisztázta, miből
ered az említett kezdeménye-

zés, amelyet a Híd legutóbbi
közgyűlésén
jóváhagyott
program-dokumentum részeként fogadott el. „A polgármesterek folyamatosan figyelmeztetnek az uniós források
merítésével együtt járó hosz-

szadalmas adminisztratív és
rendkívül költséges terhekre”
– hangsúlyozta a pártelnök,
aki szerint a polgármestereknek nem kevés pénzt kellett
áldozniuk a projektek kidolgozására, amelyek számtalan-

szor sikertelenül sültek el, és
a községek és városok fölöslegesen estek el pénzüktől.
A változtatás után első körben csak a források merítésével kapcsolatos tervezet
benyújtására lesz szükség, és
csak ezek jóváhagyása után
kerül sor az adminisztrációs
lépésekre. Ez sok időt és költséget takarít meg a községek
és városok számára, amelyeket máshol használhatnak ki.
„Meggyőződésem, hogy a
Híd törekvése az uniós források merítésének változtatásával kapcsolatban minden
állampolgár javát fogja szolgálni” – hangsúlyozta a Híd
elnöke
Szöveg és fotó:
www.most-hid.sk
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gyűJtJüK Közsé günK emléKeit!
Amennyiben önnek is lapul
valahol otthon egy-egy régi
fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk az
ujsag.hodos@gmail.com
e-mail-címen,
vagy a községi hivatalban.
segítsen nekünk, hogy minél
több adatot megtudjunk
a falu történelmével kapcsolatban. gyűjtsük össze együtt
hodos emlékeit!
szePArált hullAdéKgyűJtés

s e PA r o VA n i e o d PA d o V

A tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosok nagy része saját
elképzelése szerint szeparál, így nagyon sok olyan dolog
kerül a műanyaghulladék közé, ami nem hasznosítható
újra, vagy az újrahasznosítás gazdaságilag nem kifizetődő, ezért egyelőre még nem foglalkozik vele a környékünkön egy üzem sem.
A 2016.július 1-én hatályba lépett hulladékokról szóló
törvény értelmében, azokat a hulladékokat kell szeparálva gyűjteni, amelyek alkalmasak az újrahasznosításra.
itt keletkezik sokszor félreértés, ugyanis a lakosok nagy
része nincs ezzel tisztában.

Prax ukazuje, že veľká časť obyvateľstva separuje odpad
podľa vlastného uváženia v dôsledku čoho sa dostáva do
vyseparovaných plastov aj taký odpad, ktorý nie je druhotnou surovinou.
niektoré druhy plastov nie sú vhodné na opätovné spracovanie nakoľko náklady na ich recykláciu sú ekonomicky vysoko náročné.
s účinnosťou od 1. júla 2016 vstúpil do platnosti nový
zákon o odpadoch č. 79/2015 z.z., ktorý určuje zber a
separovane plastov, ktoré sú spôsobilé na ďalšiu recykláciu.

A műAnyAg flAKonoK elszállítási időPontJAi 2017-ben

hArmonogrAm odVozu PlAstu z územiA
obce V roKu 2017

Január 2.
Február 6.
Március 6.
Április 3.
Május 1.
Június 5.

Július 3.
Augusztus 7.
Szeptember 4.
Október 2.
November 6.
December 4.

02.01.2017
06.02.2017
06.03.2017
03.04.2017
01.05.2017
05.06.2017

03.07.2017
07.08.2017
04.09.2017
02.10.2017
06.11.2017
04.12.2017

felszólítás
A Nyugat-szlovákiai Villamos Energia Elosztó Rt a 251/2012-es Tt. származó törvény, § 11, 1 bekezdése alapján felszólítja
az ingatlanok tulajdonosait (kezelőit), bérlőit, amelyeken szabadvezetékes hállózat, ill. föld alatti vezeték található, a fák
gallyazására. A magasra törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos üzemeltetését, és balesetveszélyt is okozhatnak.
A gallyazás, valamint a gallyak felhasználása az ingatlan tulajdonosának ill. kezelőjének a feladata.
A fák gallyazása az egész év folyamán realizálható 04.01 – 09.30., a fakivágás viszont csak a vegetációs időszakon kívül
lehetséges, amely időszakot a Dunszerdahelyi Járási Hivatal határozza meg a 543/2002-es Tt. származó törvény alapján.
Amennyiben szükséges, a vezeték feszültség-mentesítését a gallyazás, ill. a fakivágás előtt minimum 25 nappal lehet kérni
a villanyműveknél a következő tf.számon: 031/557 32 43 – Ing. Burián Loránt.
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csAK Közösség tud éPíteni
hodos dinamikusan fejlődő település a járási székhely, dunaszerdahely
tőszomszédságában. mivel ebben a községben mindig történik valami,
balódi lászló polgármestert leginkább az utóbbi két évről kérdezzük.
A töretlen fejlődés egyik legkézenfekvőbb fokmérője, hogy napjainkban a
falu lélekszáma túllépte az 1800-at. „Ez
annyit jelent, hogy van mintegy 650
háztartásunk, s ezek számára 145 lakást
az utóbbi években építettünk. Először a
község Dunaszerdahely felőli részét, a
Kereksási dűlőt minősítettük át építési
területté, 37 családi ház kapott itt helyet,
és bérlakásoknak alkalmas területeket is
kialakítottunk. Az említett 145 lakásból
120 van ezen a részen. Az infrastruktúra
kiépítését természetesen a község végezte
el. Ezenkívül az utóbbi két évben létesítettünk egy újabb negyedet, az Almabéli
dűlőn: másfél évi munka után most jutunk a célegyenesbe, és befejeztük az infrastruktúra nagy részét. Év végéig az
úthálózat építését is elkezdjük. Itt 22
családi és öt társasház lesz, az utóbbiakban előreláthatóan 60-70 lakás. A dűlőnevek megőrzése azért fontos, mert azok
az őseink által adott történelmi nevek.
A lakások iránti igény hatalmas: jelenleg
is közel százötven kérvény van az asztalomon.”
hozzáadott érték
„Amikor megválasztottak polgármesternek – mondja Balódi László –, volt egy
álmom. Szerettem volna Hodosból nagyobb, jelentősebb községet létrehozni

Balódi László polgármester

Dunaszerdahely tőszomszédságában.
Ez nem jelenti azt, hogy a hatszáz méterre levő városból akarnánk kicsalogatni
a lakosokat. Bár ez valahol igaz, hiszen
Szerdahelyről nagyon sok a lakásigénylő,
de – s ezt ne vegye diszkriminációnak
senki – igyekszünk inkább a más községekből jövőket előnyben részesíteni.
A városból kiköltözőknek mások az igényeik, mint a faluból érkezőknek.
Nekem közelebb áll a szívemhez egy
szapi, csilizradványi, patonyi ember életfelfogása, aki hozzájárul a közösségi élet
alakításához. Semmiképpen sem szeretnék Hodosból szatellitvárost csinálni,

Pillanatkép a Szent István tér avatásáról 2015-ben

ahová az emberek aludni járnak, nem jelentkeznek be, nem fizetnek adót,
és nem alkotják részét a közösségnek.
Ezért minden kérvényezővel leülök és elbeszélgetek, hogy megismerjem. Aki a
régi lakhelyén focizott, az jelentkezzen
be a hodosi csapatba, ha önkéntes tűzoltó volt, itt is legyen az. Ha valaki,
mondjuk, keleten a Csemadok helyi
énekkarában szerepelt, itt is lépjen be a
csoportba. Ennek a hozzáadott értéke az
lett, hogy községünkben, ahol nem volt
aktív önkéntes tűzoltócsapat, most működik, 56 állandó taggal. Aktívak, versenyekről hozzák az eredményeket.
Annak idején futballcsapatunk a járási
első osztályban rendszeresen kiesőjelölt
volt. Most ott tartunk, hogy megnyertük a járási bajnokságot, az ötödik ligában szerepelünk, és a második helyen
állunk. Azóta van egy harminctagú
énekkarunk, amelynek Megmaradásunkért a neve. Csepi György vezetésével jól
működő közösséget alkotnak, és attól fő
a fejem, hogyan tudjanak eleget tenni a
sok meghívásnak, mert időközben fél
Európát bejárták. Tehát beérett a gyümölcse annak az elképzelésnek, hogy ki
élhet Hodosban, hiszen így tenni tudó
és akaró embereket tudtunk behozni a
községbe.”
Gondolva a falu növekedésére, s mivel
az élethez a távozás is hozzátartozik, a temetőt is rendbe tették, és jelentősen kibővítették. A régi időkben a járás
gyöngyszeme volt a hodosi művelődési
ház, csak hát idővel sokat romlott az állaga. Az elmúlt három évben pazarul felújították, s a község ékkövévé vált.
Jellemző, hogy egy évre előre le van foglalva minden hétvégére. Előtte zöld szigetekkel tarkított teret alakítottak ki, s
mivel a község első teréről van szó, Szent
István királyunkról nevezték el. Természetesen itt zajlanak a központi rendezvények. A falu egész területén sikerült
felújítani a közvilágítást, míg a 15 térfigyelő kamera a közbiztonságot szolgálja.
Ugyancsak az utóbbi két év hozadéka a
kétcsillagos panzió, amely 23 személy
befogadására alkalmas, és hét helyiséggel
várja a turistákat. A nagyobb lélegzetű
munkák közül említést érdemel még az
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illegális szemétlerakat eltüntetése, egy
másiké, az egykori efsz telepén folyamatban van. Helyét gyűjtőudvar foglalja el.
A legnagyobb beruházás, a község csatornázása is a közeljövőben valósul meg;
10,5 km-es hálózatról, 4,5 millió eurós
projektről van szó. És a községháza teljes
felújítása is készül.
minden a közösséget dicséri
A kézzelfogható eredményeken túl Hodoson remekül működik a civil társadalom. Ha kívülről úgy látszik, hogy
valami jól működik – jegyzi meg Balódi
László –, nem szabad elfelejteni, hogy az
nem a polgármester által van, hanem a
közösség által, annak összetartását, ügyeségét, akaratát mutatja. Csak a közösség
tud építeni nagyobb dolgokat. S ez érvényes a társadalmi szervezetekre is.
A siker egyik feltétele, hogy hagyják őket
dolgozni, de a költségvetés lehetőségei
szerint támogassák is. A legnagyobb sikert az asztaliteniszezők érték el: tavaly
is, tavalyelőtt is megnyerték az országos
bajnokságot! Most is tetemes előnnyel
vezetik a szlovák extraligát, s nagy meglepetés lenne, ha végül nem ők állnának
a dobogó legfelső fokára. Az utóbbi hónapokban megverték az osztrák, a
német, az izraeli és a horvát bajnokot.
A labdarúgókat föntebb említettük.
Ehhez csak annyit lehet hozzátenni,
hogy egy-egy mérkőzésre akár 700 néző
is kimegy a párját ritkító stadionba.
Ahol éppen nemrég épült ki az esti megvilágítás.
A kultúra terén három pillért tart fontosnak a polgármester. Elsőként az idén
jubiláló helyi újságot említi, amely tíz
éve minden hónapban megjelenik. Másodikként a már említett énekkart,
amely mindig úton van, és szívvel-lélekkel viszi szét a világba a falu hírnevét.
S nem utolsósorban a Hodosi lakoma
nevű kulturális fesztivált, amelyet immár
országszerte ismernek, s amely – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is
14 ezer látogatót vonzott a településre.
Dicséri az önkéntes tűzoltók csapatát is,
akik összetartó közösséget alkotnak,
és jövőre be akarnak nevezni a nyugatszlovákiai ligába. Mi sem természetesebb, mint hogy új tűzoltószertár épült
számukra, amelynek teljes a felszereltsége.

A közösségépítés kiváló példája a tűzoltó-szertár átadási ünnepsége

új iskolát építenek
Bár, mint említettük, közel a város,
Hodos kisiskoláját mégsem apasztja a
nagyok vonzereje, mert a hodosiak –
azon túl, hogy ragaszkodnak a gyökereikhez – fontosnak tartják az alma matert. A helyi magyar és szlovák oktatási
nyelvű kisiskola egy épületben található.
„Napjainkban mást sem hallunk, mint
hogy veszélyben, bezárás előtt állnak a
kisiskolák – mondja Balódi László. –
Nálunk fordított a tendencia: az a gondunk, hogyan oldjuk meg a bővítést, hiszen évről évre növekszik a létszám mind
az oviban, mind az iskolában. Ezért elhatároztuk, hogy új iskolát építünk.
Bárki mondhatná: ahol ennyi az új
lakás, ott természetes, hogy sok a gyermek. Csakhogy a szülők oda viszik a
gyermeküket, ahol jó helyen látják őket.
Vihetnék a közeli városba is, mégsem teszik. A két iskola között soha semmilyen
probléma nem volt, a gyerekek és a tanítók is egy kollektívát alkotnak. S ami
még örvendetesebb: az óvodából csaknem százszázalékos a helyi iskolákba való
beíratás.”
Hodoson egyébként nagyon jól működik a szociális hálózat is. A községi hivatalnak van a felmerülő gondokkal
foglalkozó szociális szakosztálya (ilyesmivel kevés település dicsekedhet). Kiépült a szociálisterepmunkás-hálózat,
amely a segítségre szoruló családokat segíti, ezenkívül vannak községi gondozóik is.

Archív felvételek

A munkahelyek kérdését ugyancsak
másképp kezelik: serkenteni próbálják a
helyi kisvállalkozókat, mert azok helyben születettek, itt laknak, és éreznek valamit a falu iránt. „Ezért alapítottunk
meg többek közt tavaly egy községi
kft.-t (Hodus névvel), amely főleg szolgáltatásokat végez. Ide tartozik például
a száz önkormányzati lakás ellátása, a
szennyvíz kezelése, a panzió, a művelődési ház üzemeltetése, a község földjén
való gazdálkodás. Idén arattunk először
tönkölybúzát, s idén főztünk először pálinkát is.”
A fentieket hallva akár az önellátó település modellje juthat eszünkbe, amelytől Hodos talán még távol áll, s talán
nem is célja. Ám a hasonló kezdeményezések az életrevalóságot és a közösség önszerveződésének fontosságát tükrözik.
Az összképet Balódi László egyszerűen
foglalja össze: céljuk, hogy büszkén vállalható, jó közérzetet és otthont nyújtó
település legyen Hodos.
Kövesdi Károly
A cikk megjelent
a Vasárnap magazin 2017/1-es számában
A következő két év legfontosabb
kihívásai:
• gyűjtőudvar kialakítása
• csatornahálózat kiépítése
• A községi hivatal és az óvoda épületének energiatakarékossá tétele
• Az iskola épületének megoldása

Önk orm ányzat
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Az ülés ProgrAmJA

ProgrAm zAsAdnutiA

Az önkormányzat 2017. 1. 23-án megtartott
1. ülésének programja

Program 1. zasadnutia ocz, konaného dňa
23. 01. 2017

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a
javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Képviselő-testületi ülések ütemterve a 2017. évre – javaslat
6. Telek- és épületcsere kérelem HFI kft és Hodos község között
7. Hodos község főellenőrének ellenőrzési terve a 2017. év
I. félévére – javaslat
8. Kérelmek törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
9. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh Harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2017
6. Žiadosť o zámenu pozemkov a stavieb medzi HFI s.r.o.
a obcou Vydrany
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
8. Žiadosť o schválenie splátkových kalendárov – dlh voči
obci
9. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných
do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ
Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Rôzne – diskusia
12. Záver

• AnyAKönyVi híreK • sPráVy z mAtriKy •
december 2016. december
elhunytAK • rozlúčili sme sA:
• Hegyi Gabriella, született Kiss Gabriella (96)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket!
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych!
úJszülötteK • nArodili sA:
• Rémay Bence
• Kálmán Dániel
• Hulman Leo
Gratulálunk az újszülöttekhez! • Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

f e l h í Vá s

V Ý z VA

A hodosi temető gondnoka értesít mindenkit, akinek
elhunyt szerettei a helyi sírkertben nyugszanak, hogy
minden sírhelyre a 4/2015-ös általános érvényű rendelet
alapján szükséges bérleti szerződést kötni és befizetni a
bérleti díjat. Ezennel szeretném értesíteni mindazokat,
akiknek még nincs ilyen szerződésük, hogy álljanak meg a
helyi községi hivatalban annak megkötésére. További
információkat a 031/552 21 25, vagy a 0908 347819
telefonszámokon kaphatnak Kasan Rudolftól.

Správca pohrebiska vo Vydranoch upozorňuje všetkých,
ktorí majú pochovaných svojich príbuzných na miestnom
cintoríne, že podľa všeobecne záväzného nariadenie 4/2015
na každé hrobové miesto musí byť uzatvorená nájomná
zmluva a zaplatené nájomné. Vyzývam týmto tých, ktorí
ešte nájomnú zmluvu nemajú, aby sa dostavili na obecný
úrad za účelom jej uzavretia. Bližšie informácie na
t.č.: 031/552 21 25, alebo 0908 347819, Rudolf Kasan.
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hodosi mArAdtAm Xliii.
Végh Anikó, született egyházi Anikó 2014-ben ment
férjhez, akkor költözött el
hodosból nyékvárkonyra.
igaz, már ezt megelőzően
egy ideje már csak félig lakott a szülőfalujában.
mikor felépítkeztek, véglegesen elköltözött, ám
mindezek ellenére gyakran
jár haza.
milyen gyakran látogatsz
haza a szülőfaludba?
• Szerencsére nem lakunk a
világvégén, ezért sok esetben
akár hétköznap, munka után
is kimegyek a szüleimhez, de
általában. minden hétvégén
megállok otthon. Anyu
olyankor persze felpakol
minden jóval, hazaival. A vasárnapi ebéd Hodosban
szinte minden héten előfordul.
A rendezvényekre, amelyek
a faluban zajlanak, kilátogatsz?
• A Mikulásra, Anyák napjára és hasonló eseményekre
nem nagyon, hiszen nincs kis
gyermek a családban, de a

Végh Anikó

Lakomára járunk, az tetszik.
Nálunk is van falusi rendezvény, de az egészen más. Bár
a Lakoma rendezvényei
közül is nekem az első tetszett a legjobban, bár ez sem
rossz, de már megváltozott.
Nagyon sok az ember, és ez
már talán nem is a helyieknek szól, hanem inkább a
nagyközönségnek.

sok az idegen, de mindezek
mellett nagyon sok helyi fiatalnak biztosítanak így lakhatási lehetőséget. Nem látok
abban semmi rosszat, hogy
idegenek is költöznek a faluba, hiszen nem a középkorban élünk, hogy ne
engedjünk be senkit. Sőt, jó
ha fiatalok jönnek, hiszen az
jó a falu szempontjából.

mit szólsz az utóbbi évek
változásaihoz a községben?
• Új házak, új lakhatási lehetőségek, új utcasor, szerintem
nagyon jó dolog. Persze hallani a faluban itt-ott, hogy

szerinted mi hiányzik a faluból?
• Ha már arról beszélünk,
hogy milyen közel van a község
Dunaszerdahelyhez,
akkor talán a kerékpárút,

9
ami nagyon elkelne. Mást
most hirtelen nem is tudok
mondani. Gondolom minden szépen sorra kerül, hiszen a kultúrházat is szépen
felújították és valószínűleg
sok esetben projektektől függenek ezek a munkálatok.
ha annak idején, van ilyen
lehetőség mint most, hogy
telkeket mérnek ki hodosban, akkor is elköltöztél
volna?
• Ami nagy előnyünk, hogy
volt egy telkünk Nyékvárkonyban és a férjemet is
odaköti a munkája. Én Dunaszerdahelyen dolgozom,
szóval szinte mindegy volt,
hogy honnan utazom be. Így
volt az egyszerűbb és a logikusabb a döntés.
A rovatnak viszont az a
címe, hogy hodosi maradtam. egyetértesz ezzel?
• Persze mi is egész gyermekkorunkat Hodosban töltöttük, két évvel ezelőttig még
ott éltem, ott a családom, a
szüleim,a testvéreim, a rokonaim, oda születtem.
A jövőm már máshol körvonalazódik, de azért a szülőfaluját nem felejti el az ember.

VÝzVA
Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. ,§ 11 odst. 1o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastník) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné
elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012
Z.z. v platnom znení.
Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1.4. – 30.09.
Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia. (Mimovegetačné obdobie určuje príslušný Okresný úrad
na základe ustanovení zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.)
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote
min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. 031/557 32 43 – Ing. Loránt
Burián.
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miestnA oKresná schôdzA hAsičoV
Vo štvrtok 10.novembra na popoludnie, sa v našej obci uskutočnila miestna okresná schôdza dobrovoľných
hasičov. stretnutia sa zúčastnili dobrovoľníci zo 6 okresných miest, a to
dunajská streda, Veľké blahovo, malé
blahovo, orechová Potôň, horná
Potôň, Potôňské lúky, Kútniky, lúč
na ostrove, Vieska, michal na ostrove
a v neposlednom rade, zastupitelia
miestnej organizácie.
Z Dunajskostredskej okresnej hasičskej
organizácie sa schôdze zúčastnili Czajlik
Jenő – okresný predseda, Jana Olláriová
– tajomníčka a František Fehér zo Šamorína. Prítomný boli aj starosta Ladislav Balódi a Tibor Sklut, ktorý
predviedol sebaobranné cvičenia. Jednou z hlavných tém schôdze bolo
vyhodnotenie okresných súťaží konajúcich sa tento rok. Slovo padlo aj o ďalších súťažiach, ktoré prebehli počas
roka, o výkone skupín, a o oslave Svätého Floriána. Každý rok sa menia predpisy, menia sa očakávania, podľa ktorých
sa dobrovoľnícke organizácie zaraďujú
do A, B alebo C kategórií. Na základe
vybavenosti a splnenia predpisov, naši
miestny “plamenný rytieri” patriado B
kategórie, čo je pekný výkon ak si uvedomíme, že vybavenosť organizácií kategórie A súperia už s technickou

vybavenosťou profesionálnych hasičov.
Táto kategorizácia sa udeje každoročne,
keďže predpisy aj očakávania sa menia,
a tieto musia byť splnené.
V októbri sa zorganizovalo taktické cvičenie v Dunajskom Klátove, kde v rovnakom čase prebehlo aj školenie pre
vodičov nových požiarnických áut, ktoré
je nepostrádateľné. Taktiež je už pot-

vtáčia chrípka v okrese DS

rebná aj motorová píla kvôli lepšej možnosti odstránenia padnutých stromov na
cesty. Daný okres sa skladá vo väčšine z
organizácii pod kategóriou B, ale nájdu
sa tu aj organizácie C kategórie.
V závere schôdze sa prítomné organizácie dohodli na termínoch schôdzí, ktoré
sa udejú začiatkom nového roka. Vo
Vydranoch tak bude 14. januára.

• Madárinfluenza a járásban

Do dnešného dňa bolo na RVPS DS nahlásených a prešetrených 17 prípadov výskytu uhynutého voľne žijúceho
vtáctva. Možno konštatovať, že aj keď vyšetrenia vzoriek neustále ešte prebiehajú v súčasnosti sa jedná prevažne o cirkulujúci vírus H5N8.
Riziko nakazenia človeka alebo iného druhu zvierat, napr. ošípaných nie je možné vylúčiť. Je potrebné dodať, že zatiaľ výskyt
ochorenia nebol potvrdený u holubov a vzhľadom na charakteristiku kmeňa vírusu sa nepredpokladá jeho prenos týmto
druhom vtáctva. Výskyt uhynutého voľne žijúceho vtáctva
v prírode alebo spozorovanie vtáctva s príznakmi choroby, ako
je strata plachosti, vyčerpanosť, nervové príznaky, hnačka a pod.
je potrebné hlásiť na obecné úrady alebo priamo na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu Dunajská Streda.
Taktiež podozrenie na ochorenie domácej hydiny je potrebné bezodkladne nahlásiť na tel. čísla 031/552 48 70,
0905/875 136 alebo mailom na adresu riaditel@dsvps.sk.

A mai napig a dunaszerdahelyi állat-egészségügyi felügyelet
17 olyan esetet tart számon, melyben vadon élő madarak érintettek. Megállapítható, hogy bár a minták vizsgálata még folyamatban van, a H5N8 vírusról van szó.
Az emberi, illetve állati, például a sertések megbetegedését
nem lehet kizárni. Hozzá kell tenni, hogy a vírus nem fordult
elő a galamboknál és tekintettel a vírustörzsre, nem várható,
hogy ezek a madarak terjesztik. Előfordulása a vadon élő madarak körében a leggyakoribb. A betegség a megfigyelések
alapján a félénkség elvesztésével, kimerültséggel, idegrendszeri
problémákkal és hasmenéssel jár. Ha valaki hasonló tüneteket
tapasztal vadmadaraknál, mindenképpen jelentenie kell a dunaszerdahelyi állat-egészségügyi felügyeletnél.
Ugyanez vonatkozik arra, ha házi baromfi mutatja ezeket a tüneteket, gondolkodás nélkül jelenteni kell a
031/552 48 70, 0905/875 136 telefonszámokon, vagy
e-mailen: riaditel@dsvps.sk.

Január
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eXtrAligA mužoV:
sK VydrAny – hontiAnsKe trsťAny/dudince 5:5
V piatok, 13. januára o 18.00 h sa vo
Vydranoch hral šláger extraligy mužov.
hostia prehrali prvý zápas 6:2, a tak na
útok na prvé miesto v tabuľke potrebovali vysoké víťazstvo.
Pred slušnou diváckou kulisou sa vedenia
ujali domáci, keď vyhrali štvorhru 3:0.
Zápas bol potom až do konca vyrovnaný.
V drese Hontianskych Trstian/Dudiniec
sa opäť zaskvel Erik Illáš, ktorý podobne
ako v prvom zápase bodoval naplno. Sadílek s Figeľom pridali „len“ po jednom
bode, a tak sa stretnutie skončilo remízou.
Peter Muskó
Foto: Katarína Klempová
V drese domácich bodovali len Didukh
a Novota, ktorí urobili po dva body.
sK Vydrany – hontianske trsťany/dudince 5:5
Ostatné výsledky prvého kola nadstavbovej časti vám prinesieme už čoskoro...
Muskó, Didukh – Illáš, Figeľ 3:0
Novota – Figeľ 3:0
Novota – Illáš 0:3
Lelkeš – Sadílek 1:3
Zdroj:
Didukh – Sadílek 3:1
Didukh – Figeľ 3:2
www.pinec.sk
Muskó – Figeľ 2:3
Lelkeš – Illáš 1:3
14. januára 2017
Didukh – Illáš 1:3
Novota – Sadílek 3:0

eXtrAligA mužoV: VydrAny V dohráVKAch
PotVrdili sVoJu dominAnciu
V nedeľu boli na programe dohrávky 5. dvojkola extraligy
mužov. Vydrany, ktoré nemohli
odohrať svoje zápasy v riadnom
hracom termíne kvôli účasti v
ettu cup-e, cestovali do čadce
a tvrdošína.
Duely žiadne prekvapenie nepriniesli. Majster uštedril obom celkom debakel a vyhral dvakrát 7:0.
Potvrdil tak svoje dominantné postavenie v extraligovej tabuľke.
dohrávky 5. dvojkola
MSK Čadca – sK Vydrany 0:7, Didukh a Novota po 2,5, Lelkeš 2.
MSTK Tvrdošín – sK Vydrany
0:7, Didukh a Lelkeš po 2,5, Novota 2.
Zdroj: www.pinec.sk
11. decembra 2016

Zoltán Lelkeš

1. SK Vydrany
2. Hont.Trsťany/Dudince
3. ŠK ŠOG Nitra
4. MSK Čadca
5. ŠKST FEROMAX BA
6. MŠK VSTK Vranov
7. ŠKST Ružomberok
8. STK Rybník
9. STK Košice-Čaňa
10. MSTK Tvrdošín
11. Geológ Rožňava

Foto: Katarína Klempová
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„ A hodosi KlubbAl hosszú táVú terVeim VAnnAK”
Villáminterjú Ďurica Palival, csapatunk vezéregyéniségével
A téli felkészülés már javában zajlik, mi pedig feltettünk néhány kérdést a
csapat egyik kulcsfontosságú játékosának, Ďurica
Palinak.
Pali, kinek az érdeme, hogy
hodosi mezben láthatjuk
remek teljesítményeidet?
• Röviddel azelőtt, hogy Hodosban kötöttem ki, Nagyabonyban kezdtem edzeni,
Hegedűs Lacival együtt, aki
átlépett a hodosi csapatba, és
megkérdezte tőlem, mit szólnék ahhoz, ha én is itt folytatnám a pályafutásomat.
Ezután tárgyalni kezdtünk
Kardos Aladárral a klub menedzserével és Balódi Lászlóval a község polgármesterével.
Nekem a hodosi klubbal
hosszú távú terveim vannak.
Remélem, az egészségem
meg- engedi, hogy minél tovább játsszak, megjegyzem,
itt szeretném befejezni a játékos pályafutásomat.
milyen volt az első szezon
szigeti Attila edző vezetése
alatt?
• Szigeti Attila időszakában is
remek parti volt a csapatban,
ám az edzőnek talán olyan
kemény kéz hiányzott, mint
amilyet az aktuális vezetőnknél láthatunk.
Az aktuális szezon előtt
tehát edzőcsere következett
be. ezt hogyan értékeled?
• Én már ismertem az új
edzőt, a stílusát, a kemény
kezét, s biztos, hogy nekem
ez a csere jót tett.

• Bizony van itt pár olyan játékos, de elsősorban rendet
kell rakniuk a fejükben. Például Miško Hrazdílek, aki
akar, ami nem gond, de másképp, jobban mondva komolyabban kellene vennie a
játékot. Joslyn Kayembe is
játszhatna felsőbb bajnokságokban.

Ďurica Pali a nagyabonyiak elleni mérközésen

Közel kilencven szlovák
első ligás meccsen játszottál, többek között a dAcban is , s mo st p ár kilométerre dunaszerdahelytől, hodosban rúgod az
ötödik ligát. mit szólsz az
itteni, nem mindennapi
feltételekhez, infrastruktúrához?
• Természetes, hogy ezt észleli
az összes játékos. A polgármesterrel sokat konzultálunk,
hogy minden rendben legyen, jelenleg a regenerációs
programot próbáljuk tökéletesíteni, hogy ezzel némileg
megelőzni a sérülés lehetőségét. Ez fontos, s mindegy,
hogy az első, vagy az ötödik
ligáról beszélünk.
Amikor 2010-ben a dAcban játszottál, egy multikulturális csapatban találtad magad. itt, hodosban,
hasonló a helyzet…

Archív felvétel

• Szerintem, ha külföldiekből
van kettő vagy három, azt
gond nélkül lehet kezelni. Öthat játékosnál már nem olyan
egyszerű, de a mi esetünkben,
hála istennek, normális és belevaló srácokról van szó, akiknél erős a csapatszellem.
A társaidból, főleg a fiatalokra gondolok, kinek van
esélye feljutni magasabb
szintre?

milyen terveid vannak a tavaszi szezon előtt, gyártod
tovább a gólokat?
• Többnyire tizenegyesből
rúgtam a góljaimat, tehát
talán ez az út, hogy utolérjem
Bartal Eriket, aki 15 alkalommal talált a hálóba, de természetesen nem ez a legfontosabb.
mivel lennél elégedett a szezon végén?
• Egyetértek a polgármester
szavaival, melyek az évzárón
hangzottak el, hogy a cél
minimum a második hely.
Poór Tibor

A felKészülési
mérKőzéseK eredményei
2017. január 14.
Nagyudvarnok—Hodos 1:1, g.: Joslyn Eva Kayembe
2017. január 25.
Nagymegyer—Hodos 2:3, g.: Joslyn Eva Kayembe, Michal Hrazdílek, Ihor Bilyk
2017. január 28.
Nagypaka—Hodos 1:7, g.: Michal Hrazdílek, Szőcs
Tamás, Joslyn Eva Kayembe, Ihor Bilyk és Arthur Piidruchniy (3x)
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