A mi Himnuszunk
190 éve, Kölcsey Ferenc tollából egy
máig szívhez szóló írás született.
1823. január 22-ét írtak elődeink,
amikor Szatmárcsekén, ez a mindig
is különcnek tartott író megalkotta
a magyar nemzet legszívhezszólóbb
írását, a Himnuszt.
Igaz, még huszonkét évet kellett rá
várni, hogy Erkel Ferenc megzenésítse a művet, de azóta is ez a legnagyobb és legkifejezőbb szimbóluma
minden magyarnak a világon.
E 64 sor egy közbenjáró imádság,
ám amíg Kölcsey nem írta meg a
Himnuszt, addig is volt a magyarságnak összetartó imádsága, a nép ajkán
őrzött énekekkel, nem minden időszakban, nem mindig azonos belső
erővel, hiszen például az elmúlt század diktatúrái tűzzel-vassal irtottak
mindent, ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. A magyar
szinte minden esetben isten segítségét
kérte a harcban, elcsüggedésének, elnyomásainak éveiben, vagy balsors
tépte évtizedei alatt. Ilyen himnuszt
egyetlen európai ország sem tudhat
magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a harminchárom éves
Kölcsey. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban, csak egy-egy kisebb
javítás látható, tehát szinte ömlött a
tollából e hatvannégy sor.
Volt rá példa, hogy megszólították
Kodály Zoltánt, írjon új himnuszt a
magyarságnak, amely illik az akkori
társadalmi és politikai rendszerhez,
mire ő úgy válaszolt: „Ahhoz sem
hozzátenni, sem abból elvenni nem
lehet.” Hiszen ő is tudta, Kölcsey
himnusza az egyetlen, amely a magyar nemzet dicsőítő, illetve segélykérő éneke, egyben egyetemes
szimbóluma lehet, bárhol is járjon
vagy éljen hazafi a világon.

Fehér karácsony helyett fehér március

Iskolásaink ünnepi műsora

Mivel az időjárás közbeszólt és március
15-én havazás köszöntött be nem csak a
Csallóközbe, de szinte egész Közép-Európába is, ezért barátaink a romániai Székelyhodosból, Jákóhodosból, illetve a
szlovániai Hodosból nem merték vállalni
az útnak idnulást. Így az ünnepi megemlékezést el kellett halasztani egy héttel.
Ám március 22-én megtartották az ünnepséget a forradalom kitörésének 165.
évfordulója alkalmából.
De 1848 márciusában nem havazott és
a márciusi iak tervükhöz hűen teljesítették küldetésüket, amely mára Magyarország egyik legmeghatározóbb
eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve lett. Ennek évfordulóján a magyarok a világ minden táján megemlékeznek
bátor tetteikre, a hatalommal szembeni
kiállásukra. Nem volt ez másként Hodosban sem, ahol színes kultúrműsorral
tisztelegtek az ünnep előtt. Felléptek az
alapiskola tanulói, majd a Gyöngyharmat énekcsoport adott feledhetetlen műsort az ünnephez méltó énekekkel. De
fellépett a Hodosi citerazenekar is, akik
Kossuth-nótákkal szórakoztatták a nagyérdeműt, majd Fehér Mónika beszélt a

magyarok egyik legnagyobb szimbólumáról, a Himnuszról. Végezetül pedig a
nemrégiben alakult irodalmi színpad
adta elő ünnepi műsorát, majd a kopjafa
koszorúzásával zárult a megemlékezés.
Így pontosan ahogy sok helyen a környéken, egy héttel később, de megemlékeztünk a márciusi eseményekre és
átéreztük a márciusi iak üzenetét, amit
nekünk küldtek 165 év távlatában.

A forradalom emlékére

Ema i l: u j s ag. h o do s @ g m a i l .c o m
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Husák-gyerekek nyugdíj nélkül
A jövőben olyan mértékben
fog romlani az eltartók és
eltartottak közötti, ma sem
túl jó arány, hogy a jelenlegi harmincasok az első
pilléres állami nyugdíjrendszerből leg- feljebb alamizsnára számíthatnak.
Szlovákiában 1977 és 1980
között született a legtöbb
gyerek (évente mintegy százezer), ma is ez a korosztály –
a harmincasoké – a legnépesebb. E generáció tagjaként is
szeretném
figyelmeztetni
kortársaimat, hogy öregkorukra az államtól túl sokat,
de főleg tisztességes nyugdíjat ne várjanak. A demográfiai folyamatok (a társadalom
elöregedése) miatt az állami,
a generációk közötti szolidaritásra épülő ún. első nyugdíjpillér
(felosztó-kirovó
rendszer) képtelen lesz még
csak megközelíteni is az öregkori járandóságok jelenlegi
szintjét. Az egyszerű magyarázat a rendszer (első pillér)
jellegéből adódik, leegyszerűsítve: amit az aktuálisan dol-

gozóktól ma beszednek járulékként, azt holnap a nyugdíjasok megkapják járadékként. Ezért a rendszer azon
áll vagy bukik, hogy milyen
a társadalom korcsoportok
szerinti összetétele, illetve
mekkora a (legálisan) foglalkoztatottak aránya.
Szlovákia létrejötte óta havonta mintegy ezer fővel nő
a nyugdíjasok száma, 1994 és
2011 között 200 ezerrel lett
több nyugdíjas. 2010-ben
100 nyugdíjasra mindössze
164 járulékfizető jutott, azaz
egy nyugdíjasra már ma sem
jut két dolgozó! 2060-ban az
Európai Bizottság öregedési
munkacsoportjának prognózisa szerint 100 nyugdíjasra
már csak 74 járulékfizető fog
jutni Szlovákiában. A nyugdíjasok száma addig közel
900 ezerrel megemelkedik,
míg a dolgozóké több mint
félmillióval visszaesik.
Mi, a Husák-érában született harmincasok azzal szembesülünk, hogy jelenleg a
befizetéseinkből úgy-ahogy
(messze nem az elvárt mér-

tékben) eltartjuk a nyugdíjasokat, de amikor mi nyugdíjba megyünk (70 év felett,
mert ez alatti korhatárral ne
számoljunk), feleannyian
lesznek azok, akiknek minket
kellene eltartaniuk. Gondoljunk csak bele: 2040 után
egy átlagos fizetésből több
mint egy átlagos nyugdíjat
kellene elvenni. Vajon mekkora lehet ennek a vásárlóértéke? És ez még nem minden, mert a járulékfizető dolgozóknak a nyugdíjasok mellett természetesen a munkanélkülieket és az átmenetileg
nem dolgozókat (szülési,
gyermeknevelési szabadság,
betegszabadság) is el kell tartaniuk, meg persze az egész
közszférát.
Meg kell jegyezni, hogy az
említett prognózis pozitív
bevándorlási mérleggel, javuló foglalkoztatottsággal és
valamelyest emelkedő születésszámmal kalkulált. Ezek
közül egyiknek sem kell feltétlenül megvalósulnia, tehát
az arányok még rosszabbak is
lehetnek. Mese nincs, az ál-

lami gondoskodásra várás helyett főként magunkról kell
majd gondoskodnunk. Több
stratégia is létezik: önkéntes
takarékoskodás, beruházások, több gyermek vállalása.
Erre már csak azért is szükség
van, mert a Fico-kormányok
a kötelező takarékoskodást
lehetővé tevő második pillért
mára teljesen szétzilálták.
A háromszori megnyitás,
a több mint húsz törvénymódosítás és főleg az oda
áramló járulék több mint
megfelezése (a bruttó bér
9%-a helyett csak 4%) miatt
a második pillérben már lehetetlen elég pótlólagos megtakarítást felhalmozni a
majdani soványka állami
nyugdíj mellé.
Gál Zsolt
A szerző a Comenius Egyetem
Politológia Tanszékének oktatója és a Híd frakcióvezetőjének gazdasági tanácsadója
Forrás: Új Szó online,
2013. február 20.

SOKKOLÓ ADATOK:
2004 óta nem volt ilyen magas a munkanélküli ség!
Szlovákiában
ja nuá rb an
már az ötöd i k

egymást követő hónapban nőtt a
munkanélküliség, a ráta 2004 áprilisa
óta a legmagasabb szintre került.
A szlovák munkaügyi hivatal szerdán
közölt adatai szerint a januári ráta 14,80
százalékra nőtt a decemberi 14,44 százalékról. A Reuters által megkérdezett
elemzők némileg alacsonyabb, 14,60
százalékos januári munkanélküliséggel
számoltak. Az egy évvel ezelőtti januári
ráta alacsonyabb, 13,69 százalék volt.
Szlovákiában 2008 augusztusában
volt a legalacsonyabb a munkanélküliség 7,36 százalékkal.

A munkanélküliségi ráta magasabb,
mint 2004 áprilisában. Az ország 2004
májusában csatlakozott az Európai Unióhoz.
Szlovákiában 5,4 millió lakos közül
399 367 munkanélkülit tartottak nyilván januárban az egy évvel korábbi
369 948 után.
Elemzők a szlovákiai munkanélküliség további emelkedésére számítanak,
mivel az ország exporttermékei iránt
gyenge a kereslet a főbb kereskedelmi
partnerek, az euróövezet más országai
részéről.
Forrás: www.parameter.sk
2013. február 20.

Új vezetőség a vadászoknál

Március

Február 23-án zajlott a helyi
vadászszervezet évzáró gyűlése, melyen néhányan bizalmatlansági
szavazást
kezde- ményeztek a vezetőség ellen. Állítják, a szervezet irányítói nem tudták
már ellátni a feladataikat.
Ezért teljesen új vezetőséget
választottak, amely- nek elnöke Szabó Lajos lett.
Hodosnak valamivel több
mint 1500 hektár a vadászterülete, ezen tevékenykednek
a vadászszervezet tagjai. Viszont egyesek szerint az
utóbbi időben már nem úgy
mentek a dolgok ahogy kellett volna. „A tagság felől is
nagyon sok panasz érkezett a
vezetőség irányába. Néhányan úgy vettük észre, hogy
néhány ember szinte már azt
csinált, amit akart. Amikor a
bizalmatlansági szavazás volt,
a 27 tagból 24-en vettünk
részt a gyűlésen és ebből tizenheten szavaztak úgy, hogy
lépjen vissza a vezetőség. Négyen önként lemondtak” –
ecseteli Szabó Lajos.
Komoly gondok vannak a
vadállománnyal, állítja az új
elnök, ugyanis nagyon kevés
a vad. Míg az őzek száma kielégítőnek mondható, addig
a nyulak és a fácánok csak
elenyésző mennyiségben fordulnak elő a hodosi határban. Szerinte vadföldekre van
szükség, illetve
vérfrissítésre. „Ez
az első dolog,

Ez történt

hogy ezen javítsunk” – szögezi le. Ám az állatállomány
megritkulása az orvvadászok
számlájára is írható. Azokat
szintén meg kéne állítani, ám
az a hír járja a községben,
hogy akik orvul lövik a hodosi határban a vadat, nem
idegenek… „Ez kényes
dolog, mert valakit, amíg
konkrétan nem érnek tetten,
nem lehet meggyanúsítani.
Most ez ellen úgy akarunk
tenni, hogy őrködünk, négyes csoportokba osztva folyamatosan járja valaki a
vadászterületet” – mondja az
új vadászelnök. Egyelőre
azonban csend van.
A jól bevált akciókat azonban folytatják, hiszen azzal,
hogy változott a vezetőség, a
cél még mindig ugyanaz.
Éppen ezért idén is megszervezik a tavaszi nagytakarítást
a határban. Amint jobb idők
lesznek, felkerekednek és nekivágnak a vadászterületnek,
hogy ha nem is sikerül teljesen, de némileg megtisztítsák
azt. Ezen kívül facsemetéket
is szeretnének kiültetni, hiszen a fák sorozatos kivágása
is hozzájárul a vadállomány
ritkulásához. „A szervezet
anyagilag sem áll jól, tavaly
elmaradt a bál is, de idén szeretnénk megrendezi, mert
nekünk az anyagi forrásokat
is jelent. Meg természetesen
a falunap, ahol szintén
tudnánk némi pénzt
keresni, ami segí-
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Szabó Lajos: „Csodát tenni nem tudunk...”

tené a szervezetet” – mondja
bizakodva Szabó Lajos.
Csodát tenni nem tudnak,
de megtesznek mindent
azért, hogy újra legyen vad a
hodosi határban. „Korlátozás
lesz, nem tilalom, de több
mint valószínű, hogy nyúlra
nem fogunk vadászni” —
hangsúlyozza, hiszen ahhoz,
hogy újra elegendő nyúl legyen, véleménye szerint legalább három évnek el kell
telnie, ami pedig nem kevés
idő.

A szervezet vezetősége:
Elnök: Szabó Lajos
Vadászgazda: Varga Lajos
Titkár: Csiba Mátyás
Pénztáros: Kiss Zoltán
Kinológus: i. Farkas Béla
Lövészeti felelős: i. Lábodi Marián
Kultúrfelelős: Vími Béla
Ellenőrző bizottság:
Szabó János, Lábodi Marián, Patócs Ferenc.
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Hárommal többen mint tavaly
Február 5-én a helyi magyar tannyelvű
alapiskolában is megtörtént az elsősök ünnepélyes beíratása. Az iskola tanulóinak
száma a 2012/2013-as tanévben 18 volt.
Igaz, a szeptembert 15 diákkal kezdték, de
év közben még három tanuló érkezett – egy
Dunaszerdahelyről, kettő pedig Ekecsről
jött át a hodosi iskolába. Idén június végén
három negyedikes fejezi be tanulmányait
Hodosban, akik Dunaszerdahelyen folytatják majd az iskolát, immár az ötödik osztályban. Február 15-ig összesen 6 elsőst
írattak be a szülők, így a 2013/2014-es tanévben összesen 21 diák koptatja majd a padokat és szívja magába a tudást.

Míg a gyerekek játszottak, a szülők is nyugodtan beszélgethettek

Szavalóversenyen a hodosi diákok

A három kis versmondó

Idén február 27-én került
megrendezésre a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny járási fordulója
a Dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központban,
ahol a járás legügyesebb kis
mesemondói, szavalói vettek
részt. Iskolánkat 3 tanuló,
Jager Liana, Póda Diana és
Varga Barbara képviselte,
akik szorgalmasan készültek
a megmérettetésre. Minden
nap becsületesen, időt és
energiát nem kímélve gyakoroltak Krecskó Éva és Suska
Szilvia tanító nénikkel.
Mindhárom kislány vers ka-

tegóriában indult, ahol nagyon sűrű és erős volt a mezőny, hiszen közel 70
versenyző mutatta meg tehetségét. Tanulóink kitűnően szerepeltek, amiért
mindhármukat nagy dicséret
illeti meg. A továbbjutás sajnos nem sikerült, de nem is
ez a lényeg, hanem megszerettetni tanulóinkkal az irodalmat, a verset, a meséket és
bebizonyítani, hogy a Hodosi Magyar Tannyelvű
Alapiskola tanulói is megállják helyüket a járás legjobbjai között.

Rastúci počet detí v miestnej škole

Aj v našej obci sa 5. februára
uskutočnil slávnostný zápis
detí do školy. Od septembra
bude navštevovať miestnu
slovenskú školu deväť prváčikov.
Slávnostný akt sa uskutočnil
v jedno utorňajšie poobedie.
Nezúčastnili sa ho len rodičia
a starí rodičia, ale prišlo aj niekoľko starších žiakov, aby
podporili svojich súrodencov,
chystajúcich sa do školy. Na
zápise boli prítomní aj starosta obce, pán Ladislav Balódi, i riaditeľka miestnej
škôlky, Henrieta Vanyek.
Rodičia a rodinní príslušníci, ktorí sprevádzali škôlkarov si mohli pozrieť vybavenie
školy, ako aj úplne novú ke-

ramickú tabuľu. Všetky deti,
ktoré od septembra nastúpia
do miestnej školy, dostali balíček, ktorý im venovalo občianske združenie Školáčik.
V balíčku bolo veľa užitočných vecí, ktoré budú
môcť od septembra používať.
Boli tam zošity, farbičky, pero,
farebné papiere, a samozrejme, nechýbali ani sladkosti.
V novom školskom roku
2013/2014 narastie počet žiakov v miestnej škole o sedem
z dôvodu, že odchádzajú
dvaja štvrtáci, no nahradí ich
deväť prváčikov. Teda celkový
počet detí, ktoré budú od
septembra navštevovať slovenskú školu vo Vydranoch,
by ma dosiahnuť číslo dvadsaťdva.

Március

Óvoda
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Még több gyerek az óvodában
A 2012/2013-as tanévben 41 óvodással kezdték a tanévet a helyi óvodában, majd ehhez még 4-en
jelentkeztek. Mivel ez már a megengedettnél magasabb létszámot jelentett volna az Iskolatanácsnak kellett
dönteni arról, engedélyezik-e a létszám növelését. Mivel a tanács elfogadta, így jelenleg 45-en látogatják a
község óvodáját. A nagycsoportban
22 gyerkőccel foglalkoznak, a kicsik
pedig 23-an vannak. Az év végén 13an ballagnak el, akik szeptembertől
már az iskolások létszámát gyarapítják. Ezek közül hatan szlovák oktatási intézményt, heten pedig magyar
iskolát (öten Hodosban, egy Dunaszerdahelyen, egy pedig Dióspatonyban) látogatnak majd. Március 15-ig
a helyi óvodába 14 gyereket írattak
be a szülők, ami azt jelenti, hogy
szeptembertől 47-en látogatják majd
az ovit. Mivel a létszám növekedett,
új ágyakra is szüksége lesz az intézménynek.
Már nem elég az ágy jövőre

Megalakult a Kisiskolás
Tavaly decemberében hivatalosan
is megalakult a Kisiskolás polgári
társulás a helyi magyar alapiskolában. A társulás célja,
hogy támogassa az oktatási, a kulturális és
sportaktivitásokat az iskolában, illetve segítse
a tanítók szakmai fejlődését. Szeretnék kibővíteni a határon túli
kapcsolataikat, illetve
reprezentálni az iskolájukkal itthon és külföldön is. A program támogatni szeretné a szülők és a
tanárok közötti együttműködést, illetve bebiztosítani a gyerekek aktív szabadideji tevékeny-

ségét. Mint polgári társulásnak
módjukban áll pályázati úton
pénzt szerezni, amelyet az
intézmény felújítására
szánnának, illetve a taneszközök modernizálása is a terveik közt
szerepel. A társulás
tagjai szeretnék, ha
az osztályokban interaktív tábla segítené a diákok fejlődését, ám erre is
anyagi forrásokra van
szükség.
A polgári társulás elnöke Krecskó Éva, tagjai pedig Suska Szilvia és
Varga Ildikó lettek.

„A magyaroknak három nagy ünnepük van...”
A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos ünnepi gondolatai
Március 15.
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A. Nagy László kisebbségi
kormáynbiztos is megtisztelte március 15-ei ünnepségünket jelenlétével, sőt,
megosztotta velünk az
ünepről és a magyarságról
szóló gondolatait, melyeket
most a teljesség igénye nélkül mi is megosztunk az olvasókkal.
* * *
Egy hete nem tudtunk találkozni, mert olyanok voltak a
viszonyok a Csallóközben és
szerte az országban, hogy el
kellett halasztani ezt a kegyeletteljes megemlékezést. Ma
nagyon örülök, hogy megtelt
a kultúrház és megoszthatom
önökkel márciusi gondolataimat.
A magyaroknak az én megítélésem szerint három nagy
ünnepük van. Ez augusztus
20-a, október 23-a és természetesen március 15-e. Ennek
a három ünnepnek van egy
sor közös gondolata. Erről
szeretnék Önökkel beszélgetni, erről szeretném Önö-

ket is

meggyőzni.
Augusztus 20-a a honalapítás, illetve az országalapítás,
Szent István király ünnepe,
amikor arra emlékezünk,
hogy volt egy bölcs királyunk, amely királyság a királyi eszméknek köszönhetően
megmaradt és kialakult egy
modern európai nemzetté, a
magyar nemzet. Mi volt
ennek a titka? Az volt a titka,
hogy Szent István magáévá
tette az akkori korszerű európai gondolatokat és megértette, hogyha nem korszerűsíti az akkori, éppen
Ázsiából érkező magyarságot,
azokat a törzseket, nem veszi
át azokat a gazdasági, politikai, egyházi gondolatokat,
amely Európát akkor is már
összetartotta, és ezen gondolatok jegyében nem alapítja
meg az országot, hibát követ
el. És nagyon fontos, számunkra is nagyon fontos
üzenet, hogyha fiának, Imre
hercegnek, nem írja meg Intelmeiben azt, hogy őrizze és
vigyázza az idegeneket, a mai
szóhasználattal élve, a kisebbségeket, a másokat, akik nem
magyarok, hanem olaszok,
németek, csehek, akik
éppen más nemzetiségűek,
fogadjátok be őket szeretettel és dolgozzatok
együtt, tanuljatok tőlük.
Ez máig is érvényes üzenet
minden uralkodó, minden
állam számára, hogy becsülje meg azokat a
kisebbségeket,
amelyek tudnak valamit,
amelyek képesek együtt dolgozni egy nép, egy
országnak a jövőjén.

Ha akkor a magyarok nem
fogadták volna meg István
király tanítását, államalapításának máig tartó üzenetét,
akkor a magyar, azaz mi, úgy
jártunk volna, mint az avarok, akik több száz évig itt
éltek ugyanebben a térségben, itt a Csallóközben is,
vagy úgy jártunk volna,
ahogy a későbbi századokban
jártak a jászok, kunok, akik
utánunk jöttek Ázsiából és
nem bírták megérteni azt,
hogy ahhoz, hogy meg akarják őrizni saját nemzetüket,
nemzeti létüket, boldogulni
akarnak ebben a térségben,
akkor meg kell tanulni a modern, korszerű eszméket. De
ugyanígy jártak azok a luzsicai szerbek is, akik tőlünk 5600 kilométerre a mai
Németország területén keresték a boldogu- lásukat, nem
tudták a magukévá tenni a
korszerű eszméket, ma csak
az emlékük maradt meg néhány községben. Mi viszont,
magyarok akár a mai Magyarország területén, vagy a
régi Magyarország területén
is a ma- gunkévá tettük ezt az
eszmét, a korszerű európaiságot és az együttműködés eszméjét.
A második ünnep március
15-e ünnepe. Ez pedig ismét
számomra azon kívül és azon
túl is, amit ma hallottunk a
Nemzeti dalban is a szabadságról, a függetlenségről, ez a
korszerűségnek és a korszerűsítésnek, a függetlenségnek
az ünnepe és az eszméje is.
Hogyha 1848-ban, megelőzve a reformkor bölcseivel
és politikai, nemzeti vezetőivel együtt nem tör ki a ’48as szabadságharc március
15-e után ’49-ben, akkor

2013

ugyanaz a veszély fenyegetett
volna bennünket más formában, mint ahogy fenyegette
az előbb említett nemzeteket.
A más forma azt jelentette
volna, hogy a Habsburg birodalomban egy elenyésző,
elsorvadó része lett volna a
mai Magyarország, illetve a
régi Magyarország és a magyar nemzet is, ha nem tettük volna magunkévá azokat
a fontos európai eszméket,
amelyeket a reformkori iak
és maga a szabadságharc is a

A ’48-’49-es szabadságharc az nem
csak a magyaroknak volt a tevőleges harca a lázadása az önkényuralom ellen, de itt
nekünk csallóközieknek is.
magáévá tett és amely hatalmas véráldozatokat hozott,
sok-sok ezer ember és soksok vértanú vérével fizetve
ezért, akkor Magyarország és
a magyar nemzet teljesen
más állapotban lenne ma,
mint ahogyan van. A ’48’49-es szabadságharc az nem
csak a magyaroknak volt a tevőleges harca, a lázadása az
önkényuralom ellen, az osztrákok ellen, hanem hogy
mást ne mondjak, itt nekünk
csallóközieknek is. A pozsonyi 64-es huszárezredben
több száz szlovák, több száz
zsidó, sőt morva volt ebben a
seregben és együtt küzdöttek
a szabadságharc győzelméért.
És ez nem volt másként más
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„A magyaroknak az én megítélésem szerint három nagy ünnepük van. Ez augusztus 20-a,
október 23-a és természetesen
március 15-e. Ennek a három
ünnepnek van egy sor közös
gondolata.”

A. Nagy László ünnepi gondolatait osztotta meg a hodosiakkal

országrészekben sem. Sőt,
arról is keveset beszélünk,
pedig valóság, hogy a
13 aradi vértanú esetében
nem volt a mai értelemben
véve mindenki magyar nemzetiségű. Voltak ott lengyelek, osztrákok, zsidók,
németek és természetesen
magyarok is, akik félre téve a
származásukat, együtt tudtak
harcolni a magyarokkal, a
magyar kormányzattal, a magyar szabadságharccal, Magyarországért és a magyar
nemzet felemelkedéséért.
A harmadik ünnep október 23-a, az 1956-os magyar
forradalomnak az emléknapja. Ismét a magyarok voltak azok, a lengyelek és a
németek után, akik fellázadtak az akkori kommunista
hatalom ellen és a magyarok
voltak azok, akik a legnagyobb véráldozatot hozták a

szabadságért, a magyar nemzet és Magyarország függetlenségéért az akkori szovjet
hatalommal
szemben.
Az ’56-os forradalom elbukott, letiporták a szovjet csapatok, azonban az eszme
tovább élt a magyar nemzetben és más európai leigázott
nemzetekben is. Itt is, a harmadik ünnep alkalmából
megemlíthetem azt, hogy a
függetlenség, a korszerű, az
európai polgári eszmék voltak
azok és a függetlenségért, a
szabadságért való epekedés
voltak azok, melyek mozgatták 1956-ban a magyarokat.
Ez a három ünnep ma is
üzenet számunkra, szlovákiai
magyarok számára, az egész
Kárpát-medence magyarjai
számára, sőt az egész világban
élő magyarok számára. Ma
Szlovákiában nem könnyű a
helyzet, vannak korábbi or-

szágrészei a valamikori Magyarországnak, ahol még nehezebb a helyzet, legyen az
Kárpátalja vagy Erdély. Mi
szolidárisak vagyunk egymással, azokkal a nemzetrészekkel, amelyek ma nem élnek
egy országban, de szolidárisak
vagyunk mindazokkal a népekkel, akikkel ezeket az európai eszméket magukévá tették
és ezt szeretnék megvalósítani.
Csallóköz mindig is része
volt, István ideje alatt is,
ennek a gondolkodásnak.
Személyiségek, tudósok, politikusok nőttek fel. Egy személyiséget hadd említsek meg a
sok-sok nagyszerű ember
közül, aki innen származik
Felső-Csallóközből, történetesen Sárosfáról, aki az 184849-es forradalom után a
kiegyező magyar nemzet miniszterelnöke volt és meg
tudta teremteni kollégáival azt

az alapot az akkori Magyarország számára, amely hatalmas
fellendülést jelentett Magyarország és a magyar nemzet
számára. Erre mi büszkék lehetünk, hogy a csallóközi nép
olyan személyiségeket nevelt
ki magából, akik az István-i
eszméktől egészen ’48-ig erőt
tudtak adni ahhoz, hogy tovább élhessünk, hogy boldogságot és boldogulást találjunk
ebben az országban, ebben a
térségben.
Azt kívánom a hodosiaknak
is, éljenek akár a Csallóközben, akár Muraközben, de
akár a távoli Erdélyben, hogy
ennek a három történelmi
eseménynek, nagy nemzeti
ünnepeink eszmerendszerének meglegyen a megvalósítási tere ebben a térségben és
akkor azt hiszem, hogy évről
évre békességben és főleg boldogabban tudunk élni.
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Határozatok

a Hodosi Képviselő-testület 24. üléséről 2013. 02. 18-án
385 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete jóváhagyja az ülés napirendi pontjait:
1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló
bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község főellenőrének
beszámolója a 2012. év II. félévi
ellenőrzési tevékenységéről
6. A végrehajtói hivatallal kötendő együttműködési szerződés
jóváhagyása
7. Hodos község tulajdonában
lévő szántóföld bérbevétele
8. Kérelem a Hodos község tulajdonában lévő építkezési telkek
megvételére
9. Tárgyi teher létrehozása Hodos
község tulajdonában lévő telkekhez – az öninvesztíciós lakásépítés
– műszaki felszereltség/A, építkezési objektumok, 22 kV csatlakozó és EH 4 típusú trafóállomás
10. Hodos község tulajdonába
történő szántóföld megvételének
javaslata
11. Kérelem a szántóföld elővásárlási jogáról való lemondására
12. Bizottsági elnökök, valamint
a helyi iskolatanácsokba delegált
képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó
386 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete tudomásul veszi a határozatok teljesítéséről szóló dokumentumot
387 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete tudomásul veszi Hodos
község főellenőrének beszámolóját a 2012. év II. félévi ellenőrzési tevékenységéről
388 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testü-

lete jóváhagyja a dunaszerdahelyi végrehajtói hivatallal,
Mgr. Szabóová Katarína, bírósági végrehajtóval az együttműködési szerződés megkötését.
389 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete nem adja bérbe a Hodos
község tulajdonában lévő mezőgazdasági földet, amelyet
a Dunaszerdahelyi Körzeti
Földhivatal 2012. 07. 30-i,
D/2012/00014-458–as iktatószámú határozata érintett.
A jóakarat bizonyítékaként
a képviselő-testület úgy határozott, hogy az N:RV s r.o.,
Hodos 1007 cégnek joga van
a termést, amelyet még
a 2012-es évben, a 2392-es
számú tulajdonlapon vezetett, 27 950 m2 területű 2954es számú parcellán – szántóföld, vetett el, rendesen felnevelni és learatni, mégpedig az
így bevetett terület utáni bérleti díj megfizetésének kötelezettsége nélkül. A képviselőtestület továbbá úgy határozott, hogy a mezőgazdasági kihasználásra szánt egyéb területek – telkek, amelyeket
a Dunaszerdahelyi Körzeti
Földhivatal 2012. 07. 30-i,
D/2012/00014-458-as iktatószámú határozata érintett nem
lesznek bérbe adva, ezért
azon személyek, akik az N:RV
s r.o., Hodos 1007 céget képviselik, az érintett telkekre nem
léphetnek, nem arathatnak,
nem vethetik be, és más
módon sem használhatják.
390 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete jóváhagyja az építkezési
telkek eladását a dunaszerdahelyi JOSTAV s r.o. cégnek:
a
602/47-es,
valamint
a 602/48-as parcella egy részét
2440 m2 nagyságban sorházak
építésére, 30,- euró/m2 áron,

a képviselő-testület 2009. 09.
03-án hozott A/3-as számú határozata értelmében 73 200,euró összegért.
391 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete A. jóváhagyja a tárgyi
teher létrehozásával kapcsolatos előszerződés megkötését
a Nyugat-Szlovákiai Villanyművek, Rt.-vel a következő ingatlanokra,
amelyek
kizárólagos tulajdonosa Hodos
község:
* táblázat a lap alján
B. tudomásul veszi, hogy a leendő jogosult a következő műszaki épületek beruházója:
Öninvesztíciós lakásépítés műszaki felszereltsége, Hodos –
34 családi házra, építkezési objektumok – SO 05 – kábelhálózat alacsonyfeszültség, SO 12
– EH 4 típusú trafóállomás,
SO 13 – 22 kV csatlakozó.

2013
tület jóváhagyja a 2428-as
számú, 3531 m2 nagyságú parcella-szántóföld megvételét
Hodos község tulajdonába,
max. 1640,- euróért.
394 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete jóváhagyja i. Kiss Zoltán
lakosunk kérelme megtárgyalásának elnapolását a képviselő-testület márciusi ülésére,
a kérelméhez szükséges objektív döntéshez elegendő fontos
információszerzés végett,
a Hodos község, mint a 2888as parcella-szántóföld résztulajdonosa 626/3754 arányban,
elővásárlási jogáról való lemondásával összefüggésben.
395 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete jóváhagyja Hegyi Mária lakosunknak az éjjeli szállásnyújtást a szabadidőközpont épületében, valamint szükség esetén
meleg ételt (ebédet) a helyi
MONA étkezdén keresztül,
munkanapokon, 2013. 02.
28-ig.

392 sz. határozat
Hodos község Képviselő-testülete jóváhagyja
1). a Hodos község kizárólagos
tulajdonában lévő, az 1860-as 396 sz. határozat
tulajdonlapon vezetett, 55 m2 Hodos község Képviselő-testünagyságú 602/70-es számú lete jóváhagyja az ajándéktárparcella – szántóföld eladását gyak bebiztosítását – kézzel
a Nyugat-Szlovákiai Villany- festett térképek (6 darab nagy
művek, Rt.-nek, a Nyugat- és 50 darab kis térkép) 490,–
Szlovákiai Villanyművek, Rt. euró értékben.
ártérképével összhangban,
2). a vevő a következő műszaki 397 sz. határozat
épületek beruházója: Öninvesz- Hodos község Képviselő-testütíciós lakásépítés műszaki felsze- lete jóváhagyja Hodos község
reltsége, Hodos – 34 családi belépését a Hodos és Nagyházra, építkezési objektum SO abony községek Társulásába
12 – EH 4 típusú trafóállomás, a csatornahálózat megépítésére
3). a vevő a 602/70-es számú benyújtandó kérelem céljából.
parcellán a 2). * táblázat a 391. számú határozathoz
pontban specifikált építményt
realizálja, és a
parcella egy része a trafóállomás védett sávjaként lesz kihasználva.
393 sz. határozat
A képviselő-tes-

Köz-érdek
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Uznesenia
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vydranoch,
konaného dňa 18. 02. 2013
Uznesenie č. 385
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch schvaľuje program rokovania v znení:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
OcZ
5. Správa hlavného kontrolóra
obce Vydrany o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012
6. Schválenie zmluvy o spolupráci s exekútorským úradom
7. Prenájom ornej pôdy vo
vlastníctve obce Vydrany
8. Žiadosť o odkúpenie stavebných pozemkov vo vlastníctve
obce Vydrany

9. Zriadenie vecného bremena
k pozemkom vo vlastníctve obce
Vydrany – stavba IBV – technická vybavenosť/A, stavebné
objekty, 22 kV prípojka a TS
typu EH4 10. Návrh na odkúpenie ornej pôdy do vlastníctva
obce Vydrany
11. Žiadosť o odstúpenie predkupného práva pri odkúpení
ornej pôdy
12. Správa predsedov komisií a
poslancov OcZ delegovaných do
Rady školy pri MŠ s VJM Vydrany, do Rady školy pri ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠ s
VJM Vydrany
13. Správa starostu obce
14. Iné aktuálne otázky – diskusia
15. Záver
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Uznesenie č. 386
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch berie na vedomie materiál o kontrole plnenia
uznesení.
Uznesenie č. 387
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra
obce Vydrany o kontrolnej
činnosti za II. polrok 2012
Uznesenie č. 388
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch schvaľuje uzatvorenie
zmluvy s exekútorským úradom, Mgr. Katarínou Szabóovou, súdnou exekútorskou
v Dunajskej Strede
Uznesenie č. 389
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch nedá do nájmu poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve obce Vydrany, ktorej sa
týkalo rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu

v Dunajskej Strede, č.j.:
D/2012/00014-458 zo dňa
30. 07 .2012. Ako dôkaz dobrej vôle sa OcZ uznieslo, že
firma N:RV s r.o. Vydrany
1007, má právo plodiny, ktoré
ešte v roku 2012 vysialy na
parcele č. 2954 o výmere
27 950 m2 (orná pôda, zapísaná na LV č. 2392) riadne
dopestovať a zožať, a to bez
povinnosti zaplatenia nájomného za takto osiatu plochu.
Ďalej sa OcZ uznieslo, že
ostatné plochy – pozemky určené na poľnohospodárske využitie, ktorých sa dotklo
rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej
Strede, č.j.: D/2012/00014458 zo dňa 30. 07. 2012, nebudú dané do nájmu, preto
osoby, zastupujúce firmu
N:RV s r.o., Vydrany 1007, na
predmetné pozemky nemôže
vstupovať, orať, osiať, a ani
inak s nimi nakladať.
Pokračovanie na strane č. 10.

K nyvt r
Mindenkit szeretettel vár a helyi
könyvtár a községi hivatal épületében minden szerdán 16.00 és
17.30 között, ahol a könyvkölcsönzés természetesen ingyenes

ANYAKÖNYVI HÍREK

Minden kedden este 19.00-kor a helyi kultúrházban.

SPRÁVY Z MATRIKY
Február 2013

2013. február

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Czíria Alex
• Gálﬀy Alex
Gratulálunk az újszülöttekhez

NARODILI SA:
• Alex Czíria
• Alex Gálﬀy
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa
na svet.

Mondja el nekünk véleményét, írjon nekünk elektronikus levelet:

uj s ag. ho do s@ gm ail . co m
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Uznesenie č. 390
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje odpredaj stavebných pozemkov
firme JOSTAV s r.o. Dunajská Streda o rozlohe 2440
m² z časti pozemkov: parc. č.
602/47 a parc. č. 602/48 na
výstavbu radových rodinných
domov za 30,- eur/m²
v zmysle uznesenia OcZ, A/3
zo dňa 03. 09. 2009 za celkovú sumu 73 200,- eur.
Uznesenie č. 391
OcZ vo Vydranoch
A. schvaľuje
1). ako budúcu povinnosť
uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných
bremien v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Západoslovenská energetika a.s., Bratislava, na nasledovné budúce zaťažené nehnuteľnosti:
a) vo výlučnom vlastníctve
obce Vydrany
* tabuľky sa nachádzajú v prílohe za článkom
2). záväzok uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu
o zriadení vecných bremien,
predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti obce
Vydrany ako výlučného, resp.
podielového spoluvlastníka
budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na časti budúcich zaťažených nehnuteľností:
a). zriadenie a uloženie plánovanej stavby;
b). užívanie, prevádzkovanie,
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné
úpravy plánovanej stavby a jej
odstránenie;
c). vstup, prechod a prejazd
pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávne-

Uznesenia
ným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
3). zriadenie vecného bremena bezodplatne.
4). zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú
B. berie na vedomie, že budúci oprávnený je investorom inžinierskej stavby
„Technická vybavenosť pre
IBV Vydrany – 34 RD, stavebné objekty SO 05 – Káblový rozvod NN, SO 12 –
Trafostanica typu EH 4, SO
13 – 22 kV prípojka, ktorej
súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy vrátane
stožiarov, transformačných
staníc, rozvodov elektrických
vedení a prípojok, a iné
stavby súvisiace a potrebné
na ich prevádzku.
Uznesenie č. 392
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje
1). predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Vydrany, pozemok parc. registra C
KN č. 602/70, druh pozemku
orná pôda o výmere 55 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom
území Vydrany, obec Vydrany,
okres Dunajská Streda, zapísaný na liste vlastníctva č.
1860, vedený Správou katastra
Dunajská Streda, kupujúcemu
Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Západoslovenská energetika a.s., Bratislava, za kúpnu
cenu v súlade s cenovou
mapou Západoslovenská distribučná a.s.
2). kupujúci je investorom
inžinierskej stavby „Technická vybavenosť pre IBV
Vydrany – 34 RD, stavebný
objekt SO 12 – Trafostanica
typu EH 4“,
3). kupujúci na pozemku
parc. registra C KN č. 602/70
realizuje stavbu špecifikovanú

v bode č. 2), a časť pozemku
bude využívať ako ochranné
pásmo TS.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo obce Vydrany
o predaji predmetného majetku obce, špecifikovaného
v bode č. 1), rozhodlo pri
uplatnení inštitútu výnimky
zo spôsobov uvedených v
§ 9 a ods. 1 až 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – v záujme
vytvorenia podmienok pre stabilizáciu a postupný nárast
počtu obyvateľov obce, nakoľko TS na pozemku parc.
registra C KN č. 602/70 bude
slúžiť ako zdroj elektrickej
energie pre stavbu „IBV“ pre
34 rodinných domov.
Uznesenie č. 393
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje odkúpenie ornej pôdy, parcela č.
2428 o rozlohe 3531 m2, do
vlastníctva obce Vydrany za
maximálne 1640,- eur.
Uznesenie č. 394
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje odročenie prerokovania žiadosti Zoltána Kissa, trvale bydliskom
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Vydrany 506, o odstúpenie
predkupného práva podielového spoluvlastníka, obce
Vydrany v 626/3754-ine, na
pozemku parc. č. 2888 – orná
pôda pri odkúpení ornej pôdy
na marcovom zasadnutí OcZ
z dôvodu zistenia nedostatku
relevantných informácií za
účelom objektívneho rozhodnutia k jeho žiadosti.
Uznesenie č. 395
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje poskytnutie nocľahu v budove
miestneho CVČ a v prípade
potreby aj poskytnutie teplej
stravy (obeda) Márii Hegyiovej, občianky obec Vydrany,
v pracovných dňoch do
28. 02. 2013, prostredníctvom jedálne MONA, Monika Posztósová.
Uznesenie č. 396
Obecné zastupiteľstvo vo
Vydranoch schvaľuje zabezpečenie darčekových predmetov
– ručne maľované mapy
(6 kusov veľkých a 50 kusov
malých) v hodnote 490,- eur.
Uznesenie č. 397
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch schvaľuje vstup obce
Vydrany do Združenia obcí
Vydrany a Veľké Blahovo za
účelom možného podania žiadosti na výstavbu kanalizácie.

Sosem árt a rendszeres mozgás III.

Március

Három éve Dunaszerdahelyről költözött Hodosba
és szinte azonnal beilleszkedett. Azóta sok barátot
szerzett már. Sátor Lajos a
64. évében van, de még
mindig sportol, ha teheti.
Szinte mindent kipróbált
már, hiszen focizott, futott,
biciklizett, pingpongozott
is, de semmit sem űzött versenyszerűen. Mindig annyit
sportol, amennyit a szervezete kíván és ez még a mai
napig így van.
Amikor a községben vásárolt
lakást, nem sokkal később
megismerkedett Kardos Aladárral, aki aztán megmutatta
neki, hogy mikor és hol
pingpongoznak, edzenek.

Sport

Mivel Sátor Lajos valamikor
szívesen játszotta ezt a játékot, csatlakozott a lelkes
sportolókhoz. „Sofőrként
dolgoztam és hát ott minimális a mozgás, ezért úgy
gondoltam, hogy szükség van
a mozgásra. Valamikor biciklizem is, de hosszú útra már
nem indulok el. Mikor idejöttem lakni, azon az éven
ősszel kezdtem pingpongozni, kijártam a kultúrházba
először csak az edzésekre,
majd később már szinte minden tréningre” – emlékezik
vissza. Azt mondja, szüksége
van erre a mozgásra, mert
nem tud úgy meglenni, hogy
egész nap otthon ül. „Mert
tényleg úgy van, hogy ezek a
fiatalok már csak bent ülnek,
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Sátor Lajos (jobbra) a fiatalokkal is felveszi a versenyt
Vladislav Kmeť felvétele

interneteznek, tévéznek és
nem akarnak kimenni, hogy
fussanak, vagy akár focizzanak” – meséli aggályait. Asztaliteniszezni többen is
járnak amatőrök a faluból és
mindig cserélgetik a párokat,
úgy játszanak… hiszen mindenkinek más a játékstílusa.
De előfordult már az is, hogy
az edzéseken besegítettek,

amikor adogatni kellett, akár
a gyerekeknek, vagy a felnőtt
csapatnak.
Szereti a sportot, és mindenkinek azt ajánlja, hogy
addig mozogjon, amíg teheti,
addig sportoljon, amíg van
elég ereje hozzá. Hiszen a
mozgás fontos, minden
ember számára.

Remekeltek a legények

A helyi asztaliteniszt, aki nyomon követi tudja, hogy sportolóink hosszú ideje magas szinten bűvölik a kaucsuklabdát.
Ez igaz a felnőttekre, de nincs ez másként a diákok esetében
sem. A nádszegi együttessel vívott közdelemben is ők kerültek ki győztesen, mégpedig 8:2-es aránnyal, ami azt jelenti,
hogy búcsút intenek a második ligának és az első ligában
folytatják tovább a versenyzést szeptembertől. „A gyerekek
boldogok a győzelem sikerétől, hiszen az első ligába felkerülni nem kis dolog” – mondta el Kardos Aladár az utánpót-

lás egyik felkészítője. A 13-14 éves fiúk nem tűznek hatalmas
célokat maguk elé, az edzőjük elmondása szerint a cél a bennmaradás, amire előreláthatóan megvan minden esélyük. „Szerintem nem lesz gond a bennmaradással, hiszen ügyesek a
gyerekek” – hangsúlyozta.
Így a fiúk a szeptemberi meccseiket már az első ligában
játsszák, ahol új ellenfelekkel kerülnek majd szembe, de mindent megtesznek a győzelemért.
Vladislav Kmeť felvétele

Sport
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Dunaszerdahelyi területi bajnokság,
I. osztály, 18. forduló:

Sárosfai siker a kiesőjelöltek derbijén
A tavaly augusztus óta nyeretlen sárosfaiak ismét legyőzték a csallóköztárnokiakat és ennek köszönhetően elkerültek a sereghajtó
pozíciójából.
Hazai pályán buktak a bakaiak a balonyiak elleni
presztízscsatán. Győztek, s nyomulnak a nagyabonyiak, akik csak két
pontra vannak lemaradva az éllovas jányokiaktól. Hengereltek az
alistáliak, hét találat került jegyzőkönyvbe az egyházgelleiek és
a királyfiakarcsaiak összecsapásán.
Eredmények: Nagyabony–Egyházkarcsa 1:0 (1:0), g.: Németh András; Szentmihályfa–Hodos 3:2 (0:1), g.: Török 3,
ill. Rigó, Badala; Sárosfa–Csallóköztárnok 4:0 (3:0), g.: Lelkes László 2, Gala, Mészáros; Baka–Balony 0:2 (0:2), g.:
Varga, Vörös; Alistál–Csenke 5:0 (1:0), g.: Remenár 2, Kosár,
Sátor, Puha; Csallóközcsütörtök–Jányok 0:0; Egyházgelle–
Királyfiakarcsa 4:3 (2:0), g.: Szerencsés 2, Mészáros, öngól,
ill. Lelkes Tamás 2, Pongrácz; Nagyszarva–Kisudvarnok 1:1
(1:0), g.: Farkas, ill. Varga.
ái, (Forrás: www.parameter.sk)

A bajnokság állása
1. Jányok
2. Nagyabony
3. Baka
4. Egyházgelle
5. Alistál
6. Csenke
7. Szentmihályfa
8. Királyfiakarcsa
9. Egyházkarcsa
10. Csallóközcsütörtök
11. Kisudvarnok
12. Nagyszarva
13. Hodos
14. Balony
15. Sárosfa
16. Csallóköztárnok

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
11
11
10
9
9
8
8
8
6
6
6
6
6
2
1

3
1
0
1
2
2
5
4
1
6
5
2
1
1
0
2

3
5
6
6
6
6
4
5
8
5
6
9
10
10
15
14

40:11
32:23
40:27
40:33
40:18
39:21
35:23
33:21
34:21
33:25
21:21
28:40
28:40
32:45
11:68
6:55

36
34
33
31
29
29
29
28
25
24
23
20
19
19
6
5

2013

Az asztaliteniszbajnokság
Ex tr a li ga ,
a 1 1. f ord u ló ál l ás a:
1. Štiavnické Bane A
2. Holíč A
3. Čadca A
4. Rača A
5. BA/Ivanka p/D A
6. Nitra
7. Galánta A
8. Ružomberok A
9. Rožňava A
10. HODOS A
11. Lučenec-Kalinovo A
12. Trnava A

20
19
20
19
19
19
19
20
19
19
19
20

18
15
13
9
8
6
9
5
5
5
3
0

1
1
4
3
1
2
3
7
5
4
6
3

1
3
3
7
10
11
7
8
9
10
10
17

114:42
108:44
104:62
88:70
75:84
65:91
90:78
73:97
73:90
69:90
68:96
38:121

57
50
50
40
36
33
40
37
34
33
31
23

263:97
252:108
198:162
204:156
195:165
168:192
173:187
173:187
164:196
169:191
114:246
87:273

58
54
47
45
43
38
38
37
36
35
27
22

3 . lig a – Fér f ia k,
a 2 0. f ord u ló ál lás a:
1. Maco Trnava B
2. Viktória Trnava A
3. Hodos B
4. Dobrá Voda A
5. Nagymácséd A
6. Nádszeg A
7. Piešťany B
8. Holíč D
9. Kúty A
10. Senica A
11. Špačince B
12. Buková A

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
16
11
12
11
7
8
7
6
7
2
1

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

0
2
4
7
8
9
10
10
10
12
15
19

2 . liga – Di ák o k B,
a 14 . f o rdu ló ál lá sa:
1. Hodos A
2. Galánta B
3. Szered A
4. Nádszeg A
5. Nagymegyer A
6. Bős A
7. Diószeg A
8. Nagymegyer B

14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
10
8
7
3
3
0

1
1
0
0
0
2
2
0

2
2
4
6
7
9
9
14

101:39
94:46
85:55
77:63
83:57
43:97
61:79
16:124

37
37
34
30
28
22
22
14
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