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Az idei fergeteges Lakoma
Az idei Hodosi Lakomára már hónapokkal korábban megkezdődött a készülődés. Az utolsó simításokat a
rendezvényt megelőző éjszaka végezték,
augusztus 9-én, péntek éjjel. Szorgos
kezek dolgoztak azon, hogy reggelre
disznótoros finomságokkal tudják kínálni a vendégeket. Az éjszakai viharban
a sarat gyúrva még senki sem tudta, milyen idő lesz a rendezvényre.
Reggelre azonban szerencsére kisütött a
nap és ha néha beborult is, jó idő volt
szombaton. S hogy miről is szólt a Lakoma? Aki ott volt, tudja, aki viszont
nem tudott részt venni rajta, annak eláruljuk. Jókai-bableves, rétesek, pogácsák, sült hal és csülök, kolbász, hurka,
préssajt, friss tepertő és mindenféle finomság, ami kulináris élvezetet nyújt.
De nem csak enni lehetett, de inni is,
hiszen akadt, aki pálinkával kínálta a sétálgatókat, volt, aki borát ajánlotta az út
porának leöblítésére.
A gasztronómián kívül azonban a
kultúra is javában meghatározta a ren-

Rengeteg embert vonzott a rendezvény

Tömegek használták ki a kisvonatot

dezvényt, hiszen a színpadról sem hiányozhattak a jobbnál jobb fellépők.
Délelőtt zumbamaratonnal indult a
program, majd kangoo, futóverseny,
kispályás focibajnokság zajlott, amit
zene követett Patócs Lajos bácsitól a Citeracsoport kíséretében. De fellépett a

Gyöngyharmat népdalkör is, a Pósfa zenekar, valamint a Győri Nemzeti Színház művészei, akiket lazításképpen Tóth
Edu, a Showder Klub egyik sztárja követett. Este a pozsonyi Iú Szivek Táncszínház adta elő Pozsonyi táncok című
műsorát, majd a nap kulturális fénypontja, a Hooligans együttes koncertje
következett, amely a járásunk aprajátnagyját vonzotta a hodosi focipályára.
Volt aki saját autójával, akadt, aki a Dunaszerdahely és a község közt közlekedő
kisvonattal érkezett.
„A célunk az, hogy az emberek jól
érezzék magukat, szórakozzanak, és úgy
gondolom, ezt idén is sikerült elérnünk” – nyilatkozta Balódi László polgármester az Új Szó napilapnak. S mi
sem bizonyítja jobban, hogy az idei Lakoma ismét nagyobb sikerrel bírt, mint
az előzők? Hát az a bizonyos szám, az a
bizonyos 8000! Hiszen ennyi látogatója
a környék községi rendezvényinek ritkán akad. De a Hodosi Lakomának bizony volt.
Fotók: Varga Ildikó és Lubo Banič
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Tu c a t n y i m a g y a r i s k o l á t z á r n á n a k b e
POZSONY – Kikerült a kisiskolák halállistája – az oktatási minisztérium váratlanul a napokban kiadta a listát a
Hospodárske noviny lapnak. Erről az
derül ki, hogy a tárca 128 alapiskola fenntartójával és igazgatójával tárgyal az intézmények racionalizálásáról. Az iskolák
körülbelül egytizede magyar tanítási
nyelvű.
Ahogy már korábban megírtuk, a minisztérium azt szeretné, ha ezeket az iskolákat
bezárnák vagy összevonnák más oktatási
egységekkel, esetleg olcsóbbá tennék a
működésüket. A polgármestereket és igazgatókat a tárca azzal zsarolja, hogy ha nem
élnek a kormányzat által kínált lehetőségekkel, csökkentik az eddigi plusztámogatásukat. Ebben az esetben a hiányzó
részt az önkormányzatnak kellene előteremtenie – ez az összeg évi több tízezer
euró is lehet.
Eddig az nem volt világos, hány magyar
tannyelvű iskola került veszélybe. Lapunk
az elmúlt hetekben többször is kérte a listát a tárcától, ám kérésünket mindig azzal
hárította el a minisztérium szóvivője,
hogy augusztus végén, a folyamat lezárultával hozzák nyilvánosságra az érintettek
névsorát.
A listán hozzávetőlegesen egy tucatnyi,
magyarok által is lakott település szerepel,
ám az nincs feltüntetve, milyen tannyelvű
iskoláról van szó. Lapunk kikérte ezt az

Az iskolabezárásokkal állítólag évi 5 millió eurót spórolhatna az állam
(Illusztrációs TASR-felvétel)

információt a minisztériumtól, a konkrét
adatokat és az érdemi reakciót csütörtökre
ígérte a tárca. Meglepetésre – a magyar
tannyelvű intézmények többsége ugyanis
kisiskolának számít – a magyar iskolák
száma alacsonyabb lehet a „vártnál”.
A Hospodárske novinynak nyilatkozó
minisztériumi alkalmazott szerint a tárca
első körben azokat az iskolákat választotta
ki, amelyeket kevesebb mint 150 diák látogat, s amelyek 6 km-es körzetében van
másik intézmény. Az illetékes szerint a
„nem eﬀektíven” működő iskolák bezárásával évi mintegy 5 millió eurót spórolhatna meg az állam. Ezt a tanárbérek
növelésére szeretné fordítani.
A Híd és az MKP lapunknak nyilatkozó
politikusai ellenzik a kisiskolák bezárását

és összevonását. Mindkét párt azt ajánlja
a minisztériumi egyeztetésen részt vevő
polgármestereknek és igazgatóknak, hogy
ne fogadják el a szaktárca feltételeit, s próbálják megvédeni iskoláikat.
(MSz)
Forrás: Új Szó, 2013. augusztus 7.

Magyar érintettek a listán
A minisztérium az alábbi, magyarok
által is lakott települések vezetőivel és
iskolaigazgatóival tárgyal: Alsóbodok,
Baka, Deáki, Felsőpatony, Felbár, Fűr,
Izsa, Nagycétény, Nagyszarva, Palást,
Pozba. A települések többségében a
magyar intézmény érintett.

TANÜGY: Minek az iskola, ha nincsen benne diák...!?
Többek között Baka, Felsőpatony, Felbár
(Dunaszerdahelyi járás) Deáki (Vágsellyei
járás) Izsa (Komáromi járás) alapiskoláit
végezné ki az oktatási minisztérium, a
hnonline.sk által megszerzett vonatkozó
lista szerint.
A szóban forgó községek önkormányzatainak képviselőit az oktatási minisztérium
illetékesei
által
kevés
diáklétszámúnak ítélt iskolák felszámolásának tervéről személyesen informálták.
Az Oktatási miniszter, Dušan Čaplovič
emberei szerint, a minisztérium belátható
időn belül letesz arról, hogy állami pénzen dotálják azokat az oktatási intézményeket, amelyekben számottevően
elfogyott a diák.
Csízik Erzsébet, Baka polgármestere
kijelentette, komoly ellenállást váltott ki
a község az 1-9 osztályos alapiskola leépítésének szándéka. „Iskolánkat jelenleg

alsó és felső tagozaton együttesen 66 tanuló látogatja, az óvodában pedig 30
gyermekről gondoskodunk. Annak ellenére, hogy sajnos valóban kevés az iskolások létszáma, az önkormányzattal
együtt mindent megteszek azért, hogy ne
kelljen bezárnunk az iskolát. A faluban
szerveződő tiltakozó petícióval is nyomatékosítani akarjuk, hogy nem adjuk az iskolánkat. Ha mégis megszűnne az állami
dotáció, meg kell keresnünk azokat a forrásokat, amelyekből életben marad az
alma mater“ – közölte a Paraméterrel a
polgármesterasszony.
Ugyanígy vélekedik Felsőpatony polgármestere, Sidó Tivadar is: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy megszűnjön az
iskolánkban (diáklétszám 97) akár az
alsó, akár a felső tagozat. Nálunk különben is most lesz az igazgatóváltás, és
olyan pedagógust akarunk iskolánk élére,
aki képes harcolni érte. Az azonban biz-

tos, hogy a pénzhiány miatt takarékoskodni kell. Azt sem tartom viszont lehetségesnek, hogy az állam csak úgy levegye
a kezét bármelyik oktatási intézményről“
– így a polgármester.
A minisztériumból kiszivárogtatott lista
szerint egyébként összesen 128 alapiskolát szüntetnének meg.
Zdenko Krajčír, a regionális iskolahálózatért felelős szekcióvezető azt állítja,
igyekeznek meggyőzni az érintett önkormányzatokat, hogy „ők is jobban járnak,
ha több község egy-egy alapiskolát több
község üzemeltet“.
Krajčír szerint a diákhiánnyal küszködő iskolák megszüntetésével évente
mintegy 5 millió eurót spórolhatna meg
az oktatásügyi tárca, amit részben a pedagúgusok bérfejlesztésére szánnak.
-paraForrás: www.parameter.sk,
2013. augusztus 7.
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A községet érintő kényes kérdések II.
Mint azt már egy alkalommal megtettük, most megismételjük és a polgármester úrnak a községben felmerülő
kényes kérdéseket tesszük fel. Hiszen
minél hamarabb jobb elejét venni a találgatásoknak és tisztázni a félreértéseket.
Rögtön az elején kezdjük talán a községünkben mostanság a leggyakrabban
feltett kérdéssel: Miért kellett a képviselő-testületből elküldeni Kmeť Józsefet?
• Úgy gondolom, hogy helyreigazító válasszal kéne helyrehozni a kérdést. Tehát
a tény az, hogy a képviselő úr nem lett
elküldve a testületből, mivel az érvényben lévő jogszabályok nem ismernek
ilyen intézkedést, illetve lehetőséget. A
községekről szóló törvény értelmében a
képviselő elvesztette a mandátumát bizonyos okok miatt. Egy ilyen törvény
által konkrétan meghatározott ok miatt a
képviselő
úrnak megszűnt a mandátuma és
ezzel a képviselői tevékenysége is.

Új lakók a lakóház átadásakor

A közelmúltban az egyik szülő nehezményezte azt a döntést, miszerint a fia
és annak barátai sötétedés után nem tartózkodhatnak a helyi sportpályán, illetve annak lelátóján, ahol beszélgetni
szoktak. Nem érti, milyen jogon született ez a döntés, hiszen közterületről van
szó.
• Jelen helyzetben téves a meghatározás,
ugyanis a helyi sportpálya nem közterület, ugyanis annak tulajdonosa van. De
azt hiszem, most nem is ez a legfontosabb, inkább a sportpálya látogatási lehetőségei. Az elmúlt két évben
majdnem nyolcezer euró értékben lettek felújítási munkálatok végezve – amiért a támogatókat is köszönet illeti – a
helyi sportpályán, hogy kulturáltabb
környezet fogadja a szurkolókat.
Higgyék el, hogy ezt pedig leginkább a gyermekeink és fiataljaink
részére tettük, hangsúlyozom, az
ő sportélményeik növelése céljából. De a szívem fáj, amikor
nap mint nap minden reggel
azt látom, hogy néhány fiatal
(természetesen tisztelet a kivételnek) éjszakai „beszélgetése” után összefirkált
falak, összetört padok, betonból kitépett büféasztalok, a lelátó legfelső
lépcsőfokán tábortűz maradványai fogadnak. Hát kérdezem én, csinál ilyet egy
normális ember? Ha pedig a
szülőnek nem tetszik a tilalom –
mivel nem tud ott állni min-

denki a gyereke mellett –, akkor kérem
térjenek be a községi hivatalba és járuljanak hozzá a károk eltávolításához.
Vagy úgy gondolják, hogy a közös érték,
nem érték? Ami nem a miénk, azt
tönkre lehet tenni? Ami pedig a focizni
vágyó fiatalokat illeti, hetente két alkalommal két órás edzést tartanak a felnőtt és az iúsági csapat részére,
amelyeken részt lehet venni, lehet sportolni. Ilyenkor felügyelet van a sportpályán.
Az utolsó kérdésem a község fejlődését,
illetve lakáspolitikáját érinti. Néhányan
megkérdőjelezték, hogy az épülő lakásokból nem kapnak eleget a hodosiak.
Mi erről a véleményed?
• Igen, ezek a kérdések, problémák eljutottak hozzám is és sajnos újfent azt
kell mondanom, hogy községünk építkezéseiről, lakásairól olyan emberek elmélkednek, akik a faluért ez idáig nem
sokat tettek. De hogy megválaszoljam a
kérdést, odafigyeltünk az összes hodosi
kérvényezőre és leszámítva azokat, akik
nem teljesítették a törvény által kiszabott feltételeket, vagy nem vonták vissza
a kérvényüket, azok lakáshoz jutottak.
Ha valakit ez konkrétan érdekel, meg
lehet tekinteni a teljes dokumentációt a
községi hivatalban. Hozzáteszem, hogy
azok kérvényei közül is, akik nem hodosiak, olyanok voltak előnyben részesítve, akik valamilyen szinten kötődnek
a községhez, vagy a gyökereikkel, vagy
pedig már laktak itt és most vissza szeretnének költözni.
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Megnyitja kapuit a Régi Vásárcsarnok

2013

Opäť sa otvára Stará tržnica

A Régi Vásárcsarnok Szövetség célja, hogy a PoCieľom Aliancie Stará tržnica je, aby budova „starej
zsony belvárosában 1910-ben átadott épütržnice“, ktorá bola postavená v roku 1910
let újra visszanyerje eredeti funkcióját, a
v centre Bratislavy, získala späť svoju pôközösséget szolgálja – többek között –
vodnú funkciu a znovu slúžila verejnosti,
rendszeres piacok, vásárok révén.
a to najmä organizovaním pravidelA kidolgozott koncepció alapja,
ných potravinových a remeselných
hogy 2014 áprilisától szombaton és
trhov.
vasárnap, illetve próba jelleggel
Základom našej koncepcie je
2013 szeptemberétől havi rendStará tržnica ako miesto konania
szerességgel vásárok helyszíne
pravidelných víkendových trhov.
lenne a Régi Vásárcsarnok. SzombaTrhy sa budú konať po spustení
ton élelmiszervásár, vasárnap pedig
plnej
prevádzky od apríla 2014 každý
különböző kézműves- és egyéb vásárok
víkend, počas skúšobnej prevádzky – od
kerülnek megrendezésre. Hétköznaposeptembra 2013 – raz mesačne. Soboty
kon egy, a Vásárcsarnokban működtetett
budú
venované
potravinárskym trhom, nedele rebolt, illetve vendéglő vásárolja fel a termelők alapmeselným. Počas pracovných dní odbyt potravináranyagait, biztosítva a termékek szállítását
skych výrobkov zabezpečia obchod
is.
a
reštaurácia, prevádzkované v budove StaOlyan termelőket keresünk, akik a
Kapcsolat/Kontakt:
rej tržnice, vrátane možnosti donášky.
szombati élelmiszervásárokon (idénytől
Aliancia Stará tržnica o. z.
függően vagy akár az egész év folyamán)
Hľadáme takých farmárov (pestovateľov,
Baštová 5, 811 03 Bratislava
jó minőségű, friss áruval tudják ellátni a
chovateľov) a malovýrobcov, ktorí by boli
gabor@novastaratrznica.sk
piacot. Elsősorban olyan kiskereskedőket
schopní zásobovať tržnicu čerstvými vý+421 948 452 456
és családi vállalkozásokat szeretnénk megrobkami vysokej kvality – sezónnym, ale
szólítani, akik rendelkeznek a tevékenyaj celoročným tovarom. V prvom rade sa sústreďujeme na
séghez szükséges engedéllyel (azonban szükség esetén, az
rodinné podniky a malé farmy, ktoré vlastnia všetky povoengedélyek beszerzésében jogi és szakmai segítséget tudunk
lenia na takýto typ činnosti (v prípade potreby na obstaranie
nyújtani). Az alábbi árucikkek, termények, termékek értýchto povolení dokážeme poskytnúť odbornú a právnu
dekelnek bennünket: zöldség, gyümölcs, gyógy- és fűszerpomoc a poradenstvo). Zaujímame sa najmä o nasledovné
növények, palánták, cserjék, virágok, méz, házi szörp, hústypy výrobkov a surovín: zelenina, ovocie, liečivé rastliny a
és hústermékek, hal, sajt, tej, illetve minden házilag előálkoreniny, sadenice, kvety, domáce sirupy, mäso a mäsové
lított termék.
výrobky, ryby, mliečne výrobky, med, ale aj iné, „domáce“
Amennyiben a termelő biztosítani tudja az állandó, jó
produkty.
minőségű terméket, úgy a piacon, a vásárcsarnok boltján
Ak farmár, respektíve malovýrobca, zabezpečí pravidelné
és vendéglőjén keresztül egy állandó felvásárlóközeghez
dodávanie
čerstvého tovaru vysokej kvality, tak prostrednícjuttatjuk, valamint, ha nem rendelkezik a szükséges engetvom tržnice, obchodu a reštaurácie sa tento tovar dostane
délyekkel, úgy ingyenes jogi és szakmai segítséget tudunk
k
veľmi početnej skupine zákazníkov.
nyújtani.

Digitális átállás
Magyarországon a televíziós műsorszolgáltatás területén az
idén megtörténik a digitális átállás, amely két szakaszban valósul meg: július 31-éig az ország középső és észak-nyugati
megyéiben, október 31-éig pedig a keleti és észak-keleti régiókban.
Mint ismeretes, az átállás okán a klasszikus antennákat
használó polgárok, akik igényt tartanak az M1, a TV2 és az
RTL-Klub műsorainak vételi lehetőségére a július 31-ei, illetve október 31-i átállást követően, beltéri vételi egységre –
set top boxra – lesz szükségük. Ennek beszerzéséhez kíván
hozzájárulni a magyar állam alapítványi támogatással azok
esetében, akik gazdasági-szociális helyzetük következtében

nem képesek az említett eszköz megvásárlására – döntően
tehát a kisnyugdíjasok, a nagycsaládosok, illetve a szociális
segélyből élők részesülhetnek támogatásban.
A Pro Civis Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége megbízást kapott a magyar Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumtól arra, hogy felmérje az esetleges támogatási igényeket a szlovákiai magyarok körében a
magyarországi televíziós műsorsugárzás digitális átállásával
kapcsolatban. Az igénylés azonban nem jelenti azt, hogy
minden igénylő automatikusan részesül a segítségnyújtásban.
Amennyiben bővebb információkra van szüksége, kérjük,
hívja a 0918 423 569-es mobilszámot, avagy írjanak elektronikus postacímünkre (iroda@procivis.sk) és minden felmerülő kérdésre választ adunk.
Pro Civis PT
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Úspech tohtoročnej Hostiny
Prípravy na tohtoročnú Vydranskú Hostinu sa začali už
pred niekoľkými mesiacmi,
posledné detaily sa dolaďovali
aj počas noci, ktorá akcii
predchádzala – v piatok 9.
augusta. Usilovné ruky pracovali na tom, aby skoro ráno
mohli prvých hostí pohostiť
čerstvými zabíjačkovými špecialitami. Počas nočnej búrky
– v blate a v daždi – ešte nikto
netušil, ako sa počasie zachová v nasledujúci deň.
Našťastie ráno vykuklo

Dobré jedlá, pekné baby

slniečko, a aj keď bolo občas
zatiahnuté, počasie nám
vyšlo. O čom vlastne bola
tohtoročná Hostina? Tí, čo
tam boli, vedia, avšak tým,
ktorí sa nemohli zúčastniť, to
prezradíme. Tohtoročná Hostina bola o rôznych kulinárskych špecialitách, ktoré sme
mohli aj ochutnať: Jókaiho
fazuľovú polievku, domáce
štrúdle, pagáče, pečené ryby,

pečené bravčové kolienka,
klobásy, zabíjačkové jaternice,
tlačenku, oškvarky, slaninku i
množstvo iného. Ale nebola
len o pokrmoch, lebo k dobrému jedlu patrí aj niečo
dobré na pitie. A ani tu nebola ponuka chudobnejšia –
od páleného cez víno až po
pivo, o „nealko“ nápojoch ani
nehovoriac.
Okrem kulinárskych špeAj politici sa cítili dobre
cialít ponúkla tohtoročná
Hostina aj plnohodnotný ného divadla v Győri a z
kultúrny zážitok, nakoľko na Showder klubu z Budapešti.
Podvečer vystúpila svetoznáma tanečná skupina
Mladé srdcia (Iú Szívek) so
svojimi Bratislavskými tancami, no hlavným bodom
„pódiového“ programu bol
koncert skupiny Hooligans.
Boli takí, ktorí prišli vlastným „povozom“, ale našli sa
aj takí, ktorí si nenechali ujsť
jazdu na vyhliadkovom vláčiku, ktorý celý deň premával
medzi Vydranmi a Dunajskou Stredou. „Našim cieľom
bolo, aby sa hostia cítili
pódiu nechýbali ani známi
umelci či skupiny. Aby sme
bez negatívnych následkov
mohli okoštovať všetky dobroty, ráno sme začali pohybom – „zumba maratónom“,
po ktorom nasledoval oficiálny kultúrny program –
Lajos Patócs a vydranskí citaristi, domáci spevokol Gyöngyharmat, skupina Pósfa, ako aj
zahraniční umelci z Národ- Tanečný súbor Mladé srdcia

dobre, uvoľnene, aby sa
mohli bezstarostne zabávať, a
myslím si, že tento cieľ sa
nám podarilo splniť,” vyjadril
sa starosta obce Ladislav Balódi pre denník Új szó.
A čo je dôkazom toho, že
tohtoročná Hostina mala ešte
väčší úspech ako tá vlaňajšia?
No predsa návštevnosť, ktorá
tento rok dosiahla osemtisíc
prítomných! Takýmto počtom návštevníkov sa nemôže
pochváliť žiadna akcia v okolitých obciach – Vydranská
Hostina áno.

Organizačný štáb – Szervezői stáb
Köszönet illeti mindazokat, akik energiát és
időt nem kímélve dolgoztak azon, hogy az
idei Hodosi Lakoma sikeresen létrejöhessen.
Musíme poďakovať všetkým, ktorí venovali
veľa svojho času a energie aby sa tohtoročná
Vydranská Hostina mohla uskutočniť.
Kázmér Zoltán

Dovičovič
Alexandra

Rózsa Ildikó

Fitos Marika
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Ezen az oldalon olyan véleményeket olvashatnak a III. Hodosi Lakomáról, melyek a sajtóban jelentek meg róla.
vajon hogyan látják a média emberei a mi kis községünk nagy rendezvényét?

Hatalmas hétvégi lakoma
Hodos. Jókai-bablevessel, pogácsával, rétessel, sült csülökkel várták a kulináris
élvezetekre vágyókat augusztus 10-én a
3. Hodosi Lakoma szervezői. Szombat
reggeltől másnap hajnalig mindenki
kedvére válogathatott a változatos programok között. A résztvevők száma idén
meghaladta a 8000-et.
Szombat reggel 8 órakor futóverseny, fél
9-kor főzőverseny és focitorna kezdődött a faluban. A főzőversenyen 10 csapat vett részt: a Jókai-bableveseket zsűri
értékelte. Az első helyezést a nemeshodosi Betyárok szerezték meg, második
helyen a vásárúti Gráciák csapata végzett, harmadik Kohút Pista és csapata
lett. A gyerekeket kézműves-foglalkozásokkal várták a „Gyereksarokban”: ki-

próbálhatták a textilfestést, a porcelánfestést, a szalvétatechnikát, de gólyalábakon is tanulhattak járni. A színpadon folyamatosan váltották egymást az
előadók. Délelőtt zumbamaraton volt
Házi Csillával, délután a népzenéé lett a
főszerep. A hodosi nyugdíjasklub nótákat adott elő Patócs Lajos bácsi és a Hodosi Citeracsoport kíséretében, fellépett
a hodosi Gyöngyharmat népdalkör és a
Pósfa zenekar. Ezt követte a Győri Nemzeti Színház művészeinek előadása, majd
Tóth Edu, a Showder Klub sztárja. Este
az Iú Szivek Táncszínház adta elő Pozsonyi táncok című műsorát, majd a
magyarországi Hooligans adott koncertet.
„A Hodosi Lakomát három éve azzal
a gondolattal szerveztük meg, hogy évről

Felvidéki kirándulás

évre egy hasonló légkörű rendezvényt
csináljunk. Tudjuk, a közönség minden
évben megérdemli, hogy valami újat láthasson. Ebben az évben felállítottunk
egy natúr fából készült 9 és fél méteres
tornyot a lakoma udvarán” – mondta
Balódi László, Hodos polgármestere.
Szintén újdonság volt, hogy Hodos és
Dunaszerdahely között kisvonat, háromkerekű motoros járművek szállították a lakomára érkezőket. A község
anyagilag nem tudja támogatni a rendezvényt, de segíti a szervező csapatot.
A lakoma költségeit a bérletekből, a
jegyárakból és a támogatók segítségével
fedezik. „A célunk az, hogy az emberek
jó érezzék magukat, szórakozzanak, és
úgy gondolom, ezt idén is sikerült elérnünk” – nyilatkozta Balódi László.
(PR)
Forrás: Új Szó, 2013. augusztus 14.

Kisvonattal érkeztek
a lakomázók
Kilenc és félméteres fából készült torony
ékeskedett az udvarok között
HODOS – Idén rekordszámú, mintegy nyolcezer ember látogatott ki a nagy népszerűségnek örvendő Hodosi Lakoma
rendezvényére, melyet múlt szombaton tartottak a községben.

Hodos Község szombaton kirándulást szervezett a felvidéki
Nemeshodos testvértelepülés Hodosi lakoma elnevezésű eseményére. A szabadtéri programokat kínáló rendezvényt már
harmadik ízben szervezték meg nagy sikerrel, melyen a testvértelepülések találkozója is megvalósult. A rendezvényen
egész nap programokkal várták az érdeklődőket: főzőverseny,
kirakodóvásár, gyermekműhelyek, koncertek, tombola, kultúrműsor, illetve sport szerepelt a kínálatban. A felvidékiek
színpadán Bartók-dalokkal mutatkozhatott be a hodosi Őrség
Művelődési Egyesület énekkara, illetve a barátságos kispályás
futballkupán a Hodosi LK csapata bizonyított – veretlenül
játszottak végig, majd átvehették a legjobb csapatnak járó
kupát.
(ak)
Forrás: Népújság, 2013. augusztus 13.

Újdonságként szolgált, hogy reggel 8 órától este 8 óráig kisvonat ingázott Dunaszerdahely és Hodos között, amely főleg
a gyermekeknek jelentett felejthetetlen szórakozást. Aki pedig
romantikára vágyott, riksaszerű, ponyvatetős, bőrüléses motorkerékpáron utazhatott a járási székhely és a község között.
A szervezők egy óriás fa kilátó tornyot is építettek, amelyre
felmászni ugyan tilos volt, de látványban kiváló összhatást
nyújtott a standok közt. Balódi László polgármester lapunknak elmondta, a megszokott arculat mellett ezekkel is szerették volna megszólítani a kilátogatókat.
A fellépők sorában láthatták többek között a „showderklubos” Tóth Edut, a pozsonyi Iú Szivek Táncszínházat, Kosáry
Judit nótaénekest, este pedig a Hooligans együttes másfél órás
élő koncertjén szórakozhatott a közönség.
(nd)
Forrás: Csallóköz, 33. szám,
2013. augusztus 13.
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Önnek hogy tetszett az idei Lakoma?
Tantó Csaba, Domony (Magyarország) polgármestere
A leginkább a szervezés tetszett, ahogy összehozták ezt a nívós rendezvényt. Akik oda érkeztek,
akik ott voltak, azoknak minden biztosítva volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A kiszolgálás
is nagyszerű volt, ugyanis akik ezzel voltak megbízva, kitettek magukért és színvonalas kiszolgálást biztosítottak a vendégeknek. Nálunk ilyen községi rendezvények nincsenek, a hasonló
volumenű akciók inkább a városokra jellemzőek, nem a falukra.

Semsei Jesika
Szerintem minden évben nagyon jó ez a Lakoma és idén még jobban kitettek magukért a rendezők, ha akár a sztárvendéget nézzük, akkor is. Úgy érzem, hogy jobb volt, mint tavaly, vagy
tavalyelőtt, minden éven jobb, minden évben fokozva van. Megvan a hangulat, nagyon ki van
találva, és nekem mindig is tetszett az egész. Ilyen jó falunap a környéken szerintem nincs is. De
az ismerősök is ugyanezt mondják. Maga az egész nagyon tetszik nekik. A belépőről pedig csak
annyit, hogy ha meg akarok nézni egy ilyen sztárcsapatot, mint például a Hooligans, az a két
euró nem sok. Ha egy külön koncerten szeretném látni őket, ott biztosan többet fizetnék, itt
pedig még több sztárt is láthatnak egy napon.

Szabó Csilla, újságíró
Az igazat megvallva, szeretek finomakat enni, és ezen a rendezvényen olyan ételeket is találok,
amelyek egy hagyományos falunapon nincsenek. Persze, nem vetem meg a sült halat, kolbászt,
gulyást sem, de néha jó, ha egy kis érdekességet is talál az ember. Pozitív, hogy a lakomán nagy
hangsúlyt helyeznek népi hagyományunk megélésére: a Pósfa zenekar koncertjének és az Iú
Szivek Táncszínház fellépésének különösen örültem. A lakoma tökéletes hely arra, hogy az
ember egyen és beszélgessen egy jóízűt.

Bojtos Béla, Bácsfeketehegy (Szerbia) polgármestere
Az hogy egy hatalmas tömeg gyűlt össze és számomra ez idáig elképzelhetetlen volt, hogy Szlovákiában ennyi magyar jöjjön össze egy ilyen rendezvényre. Nagyon kellemes érzés volt, hogy
mindenki kedves és a polgármester úr is mondta, hogy hány ember jelent ott meg, ami nem
akármi egy nap alatt. Tehát mindenki akkor jött, amikor akart és megtalálta magának azt a műsort, azt a programot, amit igényelt, hiszen minőségi programok váltakoztak, nem is beszélve az
ételkínálat sokszínűségéről. És még egyszer mondom, az, hogy ennyi ember megjelenik egy
községi rendezvényen, az nagyszerű.

Mihály és Ildikó, Dunaszerdahely
Igaz, hogy csak este mentünk ki és főleg a Hooligans-re voltunk kíváncsiak, de
természetesen a sátrak közt is körülnéztünk. S ha már ott jártunk, ettünk is természetesen, hiszen választék az volt bőven. Szépen meg volt csinálva az egész, ízlett a kaja, nagyon jól meg volt szervezve, rendezve az akció. A többi falunap más
jellegű, sok helyen nincs ilyen ételkínálat, itt a „Lakoma” elnevezés teljesen
jogos, mert sokkal több étel megtalálható itt.
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A Lakoma képekben
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Hostina v obrazoch
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Kétnyelvű tábor Dunaszerdahelyen
Három évvel ezelőtt, 2010ben Nagy József parlamenti
képviselő kezdeményezésére
jött létre Hidacska-Mostík
nyári tábor, ahol természeti
csapások sújtotta területekről érkező, illetve hátrányos
anyagi helyzetben lévő családokból származó gyermekeket látnak vendégül, és
szerveznek számukra gazdag
programot. Az utóbbi két
évben a gyermekek kiválasztásánál a család szociális
helyzetét vették figyelembe
és ilyen módon válogatták a
résztvevőket magyar és szlovák nyelvterületekről egyaránt. A kiválasztásban természetesen komoly szerepet
vállaltak a megszólított községek polgármesterei, illetve
pedagógusai is.
Ebben az évben július 21.
és augusztus 2. között két
csoportban összesen mintegy 120 gyermek érkezett
az idei táborba, ezzel együtt
az elmúlt években már több
mint 500 gyermeknek nyújtottak egyhetes nyári szórakozási és aktív kikapcso-

Vidám gyerekarcok a második turnusban

lódási lehetőséget. Idén
Nagy József és Andrej
Hrnčiar kezdeményezték a
csereprogramot, melynek értelmében a mostani táborba
Turócszentmártonból (Martin) érkeztek gyerekek, akikhez csallóközi és mátyusföldi
gyerkőcök
csatlakoztak.

Archív felvétel

A Csallóközből több község
csatlakozott a programhoz,
így Hodosból is két gyermeket választottak ki. A fiatalok számos kiránduláson
vehettek részt, így például a
pozsonyi állatkertet, illetve
az elnöki palotát is megtekinthették, de állatsimoga-

tón és vacsorán is részt vettek a csölösztői Kormorán
Hotelban. Kétségkívül a legnagyobb élményt számukra
a dunaszerdahelyi termálfürdőben tett látogatás jelentette. Így mindannyian
nagyon jól érezték magukat.

Dvojjazyčný tábor v Dunajskej Strede
Letný tábor Hidacska-Mostík vznikol
pred tromi rokmi – v roku 2010 – na
podnet poslanca NR SR Józsefa Nagya
s cieľom umožniť deťom z oblastí postihnutých prírodnými katastrofami,
resp. deťom zo sociálne slabších rodín
prežiť časť prázdnin v letnom tábore.
Základnou úlohou je pripraviť pre
deti počas pobytu zaujímavý program
a zodpovedajúce stravovanie. V ostatných dvoch rokoch bolo výberovým
kritériom sociálne postavenie rodiny,
na základe ktorého boli vyberané deti
jednak s materinským jazykom maďarským, ako aj slovenským. Vo výbere

mali dôležité postavenie starostovia, ale
aj pedagógovia v oslovených obciach.
V tomto roku sa letný tábor uskutočnil od 21. júla do 2. augusta, keď sa
tu v dvoch turnusoch vystriedalo
zhruba 120 detí. Celkový počet detí,
ktoré mohli zažiť letnú zábavu a aktívny odpočinok počas uplynulých
rokov, sa tým zvýšil na približne 500.
V tomto roku prebehol aj výmenný
program na podnet Józsefa Nagya a
Andreja Hrnčiara (poslanec NR SR,
primátor mesta Martin), vďaka ktorým
prišli do tábora deti z Martina, ku
ktorým sa pripojili deti zo Žitného os-

trova i „Matúšovej zeme”. Z regiónu
Dunajskostredska sa zapojilo do projektu viacero obcí, a tak boli vybrané
dve deti i z Vydrán, ktoré mohli stráviť
časť letných prázdnin v tomto tábore.
Zúčastnili sa na mnohých výletoch,
napríklad aj v bratislavskej ZOO, kde
zažili i priamy kontakt so zvieratkami,
mohli si pozrieť prezidentský palác
a vychutnali si aj večeru v hoteli Kormorán v Čilistove. Pobyt na dunajskostredskom termálnom kúpalisku
bol pre zúčastnenú mládež bezpochyby
najväčším zážitkom. Deti sa cítili
dobre a prežili časť leta, plnú zážitkov.
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Minden jó út Hodosba vezet Všetky dobré cety vedú do Vydrán

Illusztráció

Júliusban pár napig útlezárással, illetve forgalomkorlátozással
szembesültek azok az autósok, akik Sikabony felől igyekeztek Hodosba. A járási közlekedésrendészet ugyanis a Dunaszerdahelyi járásban több helyen is útfelújításokat végzett.
Többek közt a községünk felé vezető szakaszon is. S ennek,
valljuk be, már éppen ideje volt, hiszen a szóban forgó út
minősége vetekedett a kanális felé vezető földes út minőségével. A valamikor számos kátyúval tarkított útfelület most
már tökéletes állapotban van, így láthatjuk és érezhetjük is,
hogy minden jó út a falunkba vezet.

V júli sa mohli šoféri, ktorí chceli navštíviť Vydrany v smere
z Dunajskej Stredy, stretnúť s niekoľkodňovým obmedzením
dopravy. Správa ciest totiž vykonávala na viacerých cestách
Dunajskostredského okresu opravu vozovky. Medzi inými aj
na ceste, ktorá vedie do našej obce. Priznajme si, že to už
bolo načase, lebo kvalita spomínanej časti vozovky v mnohom pripomínala „čosi“ vedúce k miestnym kanálom. Cesta,
ktorá bola plná výmoľov, je teraz v dokonalom stave, a tak
môžeme nielen vidieť, ale dokonca aj cítiť, že dnes všetky
dobré cesty vedú do našej obce.

Új lakások, új lakók
Augusztus 10-e nem csak a Hodosi Lakoma szempontjából volt nagy nap, de
azért is, mert átadták a tizenkilenc lakás-

Átadják az új lakóházat

ból álló lakásegységet a község Dunaszerdahely felé húzódó negyedében. Ezzel az
épülettel együtt az új lakórészben lévő la-

kások száma 108-ra nőtt. Jövőre pedig
újabb 46-ot terveznek majd átadni.
Az új épületet Balódi László polgármester és Érsek Árpád parlamenti képviselő adták át ünnepélyes keretek
között. Érsek Árpád a jószomszédi viszonyra hívta fel az új lakók figyelmét,
majd a szalagátvágás után mindenkit
az új lakóházba invitáltak. A belépőket
pálinkával köszöntötte a község, utána
mindenki megtekinthette a lakásokat.
Az új tömbben 37 lakás került átadásra,
ebből 10-én 19-be költözhetnek be
azonnal a lakók, a maradék 18 lakásba
pedig szeptemberben. Az összes lakás elkelt már, melyek bérleti díja havonta
160 euró, amihez még hozzájön a rezsiköltség. „Lehetőséget szeretnénk adni a
hodosi fiataloknak, hogy ne menjenek
el a településünkről, de én úgy gondolom, ha csak a hodosiaknak adunk
esélyt a letelepedésre, akkor a közösségünk nem növekszik. Ezért igyekeztünk
olyan családokat is kiválasztani, amelyek
nem falubeliek, mégis kötődnek Hodoshoz: nagyszülők, rokonok által” – nyilatkozta Balódi az Új Szó napilapnak.
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Pr o g r a m za s a d n u t í

Az önkormányzat 2013. 08. 05-én megtartott
12. rendkívüli ülése

12. mimoriadne zasadnutie OcZ, ktoré sa
konalo dňa 05. 08. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Pályázat hirdetés, Hodos község főellenőri tisztségének
betöltésére
5. Vita
6. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra
obce Vydrany
5. Diskusia
6. Záver

Az önkormányzat 2013. 08. 12-én megtartott
30. ülése

30. zasadnutie OcZ, ktoré sa konalo dňa
12. 08. 2013

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község főellenőrének a 2013. második félévi ellenőrző tevékenységének tervjavaslata
6. A Hodosi Asztalitenisz Klub kérelme dotáció megemelésére
7. Kérelem gondozói szolgálat nyújtására – Grossmann Norbert
8. Kérelem ingatlancserére ill. az ingatlan értékének beszámítása a bérleti díjba - Herceg Erzsébet
9. Becslés kidolgozása az A,B,C- 37 lakásegységű bérház
elektromos csatlakozójára, - a „B” – 19 lakásegysegű bérház
energetikai tanúsítványának kidolgozása
10. Közmegvilágítás javítása a 480-as házszámú lakóház előtt
11. Hodos község 6/2013-as számú általánosan kötelező érvényű rendelete Hodos lakosságának ivóvízellátásáról rendkívüli helyzet esetén – javaslat jóváhagyása
12. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba delegált képviselők beszámolója
13. Polgármester beszámolója
14. Egyéb aktuális ügyek – vita
15. Zárszó

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
5. Návrh náplne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2013
6. Žiadosť o navýšenie dotácie pre STK Vydrany
7. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby – Norbert
Grossmann
8. Žiadosť o zámenu nehnuteľností, resp. započítanie jej hodnoty do výšky nájomného – Alžbeta Herceg
9. Vypracovanie znaleckého posudku na elektrickú prípojku
k NBD A,B,C – 37 bj, vypracovanie normalizovaného energetického certifikátu budovy NBD „B“ 19 bj
10. Oprava verejného osvetlenia pred bytovým domom
č. 480
11. Návrh VZN obce Vydrany č. 6/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou počas eventuálnej krízovej situácie
12. Správy predsedov komisií a poslancov OcZ, delegovaných do Rady školy pri MŠ s VJM
13. Správa starostu obce
14. Iné aktuálne otázky – diskusia
15. Záver

Apróhird e tés

Vennék szántóföldet a Hodosi kataszterben,Dunaszerdahelyi járásban,
Kúpim ornú pôdu v okrese Dunajská Streda, 0948802277

ANYAKÖNYVI HÍREK

SPRÁVY Z MATRIKY

2013. JÚLIUS

JÚL 2013

HÁZASSÁGKÖTÉS:
• Szeif Roman (Nagylég) és Kántorová Barbora (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

UZAVRELI MANŽELSTVO:
• Roman Szeif (Lehnice) a Barbora Kántorová (Vydrany)
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva!

ÚJSZÜLÖTTEK:
• Sárközi Krisztofer
• Vargová Mia
• Lelkes Daniel
Gratulálunk az újszülötthöz.

NARODILA SA:
• Krisztofer Sárközi
• Mia Vargová
• Daniel Lelkes
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa.
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Interjú - Hirdetés

Hodosi maradtam V.
Ivicze Krisztina, vagy ahogy szinte mindenki ismeri a faluban, lánykori nevén
László Krisztina öt évvel ezelőtt költözött el Hodosból a párjával. Balázsfán
alapítottak családot, ahol a mai napig,
mint a mesében, boldogan élnek. Neki
szegeztük ebben a hónapban a szülőfalujával kapcsolatos kérdéseket.

évben volt szerencsénk kilátogatni.
Jelen esetben egy rendezvényen a fő
szempont nekem, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat, ami eddig még mindig megtörtént. Nekem a legjobban,
ilyen szempontból is, a Lakoma tetszik.
Le a kalappal a szervezők és minden
munkás előtt, hogy ilyen színvonalas
rendezvényt tudtak létrehozni.
Mennyit fejlődött a falu az utóbbi években?
• Szemmel láthatóan nagyon fejlődik a
falu. Szerintem nagy öröm ez mindenki
számára, hogy növekednek a lehetőségeink határai, így egyre többen látogatnak majd el hozzánk és viszik hírünket
hetedhét országon.

Milyen gyakran látogatsz haza?
• Elég gyakran járunk haza anyuékhoz
– ugyanis immár két otthonom van –,
akikre mindig számíthattunk. Míg a
gyerekek jót hancúroznak és játszanak
a mamiékkal, addig az anyuka új erőre
kap, és feltöltődve tudunk tovább
menni.
Ivicze Krisztina

nos nem tudtam részt venni minden
rendezvényen, de a Lakomára minden

A rovat címe a „Hodosi maradtam”
címet kapta. Egyetértesz ezzel?
• Attól, hogy nem Hodosban tartózkodom, mèg hodosi maradtam. Ott születtem, ott cseperedtem fel, onnan
indultam útnak és ki tudja, lehet egyszer gyerekeim szíve is ott fog boldogságra találni.

Kontakt:
+421903 751 956

Kontakt:
+421903 751 956

A faluban zajló rendezvényekre jártok?
Ha igen, amilyennek tartod őket, szerinted mennyire nívósak és érdekesek?
Esetleg melyik a kedvenced és miért?
• Mióta megszülettek a fiaim, azóta saj-
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Amennyiben idejük nem engedi beteg családtagjaik, hozzátartozóik orvoshoz való szállítását, forduljanak hozzánk bizalommal!

Ak sa z dôvodu časovej tiesne nemôžete dostaviť s Vašimi blízkymi či rodinnými príslušníkmi na lekárske vyšetrenia, obráťte sa s dôverou na nás!

• Vállaljuk:

• Naša firma zabezpečuje:

- a betegek orvosi kivizsgálásra, műtétre való szállítását akár a
megadott időpontokra is
- a betegek hazaszállítását kivizsgálás illetve műtét után
- kismamák és gyermekük kórházból történő hazaszállítását
- receptek kiváltását és gyógyászati segédeszközök beszerzését

– prevoz chorých na lekárske vyšetrenia, respektíve na objednané operačné zákroky s určeným termínom
– prevoz chorých po lekárskych vyšetreniach ako i po operáciách
– prevoz mamičiek a ich detí z nemocnice do domáceho prostredia
– vyberanie receptov, liečebných a ortopedických pomôcok

A páciens szállításának költsége 0,40 €/km, külön költségként számítjuk fel a páciensre való várakozási időt, amely
2 €/óra.

Cena za prevoz pacienta je 0,40 €/km, samostatne sa účtuje
čakacia doba na pacienta – 2 €/hod.
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Hogy mosolyt varázsoljunk az arcukra
Július végén, 22-től 28-ig az Albár és
Alistál közt található Relax parkban táboroztak a szociálisan hátrányos, nehéz
családi helyzetben élő gyermekek.
A tábor lakói Szlovákia különböző részeiről érkeztek. Tábor létrehozója a FEMIT
elnevezésű önkéntes szervezet, amely aktívan működik 2006-tól, mely többek
közt az iúság nevelésével, testi, lelki és
szellemi fejlődésének segítésével foglalkozik. Az egész hetes elfoglaltság programja változatos és szórakoztató volt
mindenki számára. Cserkészprogramoktól a tábortűzig, az ügyességi játékokon
át a kézműves-foglalkozásig, táncház,
szalonnasütés és előadások töltötték ki a
gyermekek napjait. De nem ezek voltak
a legfőbb mozgatórugók, hiszen figye-

Zumba-óra Czucz Etkával

Felhőtlen szórakozás

Varga Ildikó felvételei

lem, szeretet és törődés jellemezték a
hetet mindenekelőtt. Mivel az itt táborozó gyermekek csonka családokból,
gyermekotthonokból érkeztek, nekik
ezek voltak a legfontosabbak, ugyanis
gyermekkorukat nem a gondtalanság jellemzi. Vidám és színes programokhoz
zumbaórával Czucz Etka is hozzájárult,
és az elején a kicsit szégyellősen nézelődők végül mégis bekapcsolódtak a szórakozásba. A táncóra befejeztével mindenki
vidáman köszönt el. Az idei táborban a
községünkből is részt vettek hárman,
mégpedig Marsalik Krisztián, Csaba és
Szófia, akik szemmel láthatóan nagyon
élvezték a táborozást. A programok mellett a helyszín is nagyon megfelelő volt,
hiszen a tó melletti környezetet igazán a
nyugalom övezte.
(vi)

Figyelem, utolsó lehetőség. Már csak két háztelek eladó!

!

!
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Asztalitenisz-mérkőzések időpontjai
EXTRALIGA – FÉRFIAK – alapszakasz, 2013/2014
I. forduló
2013. 9. 27., 17.00 órakor
SK HODOS A–METALFIN GALÁNTA A

2013. 11. 15., 17.00 órakor
STK Lučenec/Kalinovo A–METALFIN GALÁNTA A
2013. 11. 16., 10.00 órakor
Geológ Rožňava A–METALFIN GALÁNTA A
2013. 11. 16., 10.00 órakor
STK Lučenec/Kalinovo A–SK HODOS A

II. forduló
2013. 10. 11., 16.00 órakor
STK Stará Lubovňa–SK HODOS A
2013. 10. 11., 17.00 órakor
ŠKST Ružomberok A–METALFIN GALÁNTA A
2013. 10. 12., 10.00 órakor
STK Stará Lubovňa–METALFIN GALÁNTA A
2013. 10. 12., 10.00 órakor
ŠKST Ružomberok A–SK HODOS A
III. forduló
2013. 10. 25., 17.00 órakor
SK HODOS–ŠKST Feromax Bratislava A
2013. 10. 25., 17.00 órakor
METALFIN GALÁNTA A–ŠK Mostex Rača Bratislava A
2013. 10. 26., 10.00 órakor
SK HODOS A–ŠK Mostex Rača Bratislava A
2013. 10. 26. 10.00 órakor
METALFIN GALÁNTA A–ŠKST Feromax Bratislava A
IV. forduló
2013. 11. 15., 17.00 órakor
Geológ Rožňava A–SK HODOS A

V. forduló
2013. 11. 22., 19.00 órakor
STK Pezinok A–SK HODOS A
2013. 11. 22., 17.00 órakor
Stavoimpex Holíč A–METALFIN GALÁNTA A
2013. 11. 23. 10.00 órakor
STK Pezinok A–METALFIN GALÁNTA A
2013. 11. 23., 10.00 órakor
Stavoimpex Holíč A–SK HODOS A
VI. forduló
2013. 12. 6, 17.00 órakor
SK HODOS A–MSK Čadca A
2013. 12. 6., 17.00 órakor
METALFIN GALÁNTA A–ŠK ŠOG Nitra A
2013. 12. 7., 10.00 órakor
SK HODOS A–ŠK ŠOG Nitra A
2013. 12. 7., 10.00 órakor
METALFIN GALÁNTA A–MSK Čadca A

A fut ba
n oksá
ball ll - ba jjn
ok sá g ááll lá
l á sa
I . os ztá l y – fe l nőtte k :
1. Nagyabony
2. Sárosfa
3. Lúcs
4. Királyfiakarcsa
5. Egyházgelle
6. Egyházkarcsa
7. Hodos
8. Baka
9. Csenke
10. N.megyer B
11. Alistál
12. Ekecs-A.szakállas
13. Kisudvarnok
14. Cs.csütörtök
15. Nagyszarva
16. Balony

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3

I . os ztá l y – i fjús ági ak :
8:2
6:0
6:2
6:2
6:7
7:5
4:2
4:3
3:4
5:4
5:5
6:9
4:11
4:7
4:9
2:8

9
9
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
0
0

1. Kisudvarnok
2. Pozsonyeperjes
3. Nyékvárkony
4. Dióspatony
5. Alistál
6. DAC C
7. Csenke
8. Nagyszarva
9. Illésháza
10. Nagyabony
11. Baka
12. Nagymegyer B
13. Hodos
14. Felsőpatony
15. Királyfiakarcsa
16. Nagyudvarnok

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

20:1
13:3
8:3
8:4
13:6
10:6
7:6
12:8
9:8
4:9
6:8
3:14
3:8
2:12
5:16
3:14

9
9
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
1
0
0
0
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Futballmenetrend – 2013 ősz
Dunaszerdahelyi területi bajnokság, I. osztály
1. forduló, november 17. (vasárnap), 13.30:
Lúcs–Nagyabony, Baka–Királyfiakarcsa, Balony–Egyházkarcsa, Csallóközcsütörtök–Kisudvarnok, Alistál–Sárosfa, EkecsApácaszakállas–Csenke, Hodos–Egyházgelle, Mihályfa–
Szarva.
2. forduló, augusztus 11. (vasárnap), 17.30:
Nagyabony–Szarva, Egyházgelle–Mihályfa, Csenke–Hodos,
Sárosfa–Ekecs-Apácaszakállas, Kisudvarnok–Alistál, Egyházkarcsa–Csallóközcsütörtök, Királyfiakarcsa–Balony, Lúcs–
Baka.
3. forduló, augusztus 18. (vasárnap), 17.00:
Baka–Nagyabony, Balony–Lúcs, Csallóközcsütörtök–Királyfiakarcsa, Alistál–Egyházkarcsa, Ekecs-Apácaszakállas–Kisudvarnok, Hodos–Sárosfa, Mihályfa–Csenke, Szarva–
Egyházgelle.
4. forduló, augusztus 25. (vasárnap), 17.00:
Nagyabony–Egyházgelle, Csenke–Szarva, Sárosfa–Mihályfa,
Kisudvarnok–Hodos, Egyházkarcsa–Ekecs-Apácaszakállas,
Királyfiakarcsa–Alistál, Lúcs–Csallóközcsütörtök, Baka–Balony.
5. forduló, szeptember 1. (vasárnap), 17.00:
Balony–Nagyabony, Csallóközcsütörtök–Baka, Alistál–Lúcs,
Ekecs-Apácaszakállas–Királyfiakarcsa, Mihályfa–Kisudvarnok,
Hodos–Egyházkarcsa, Szarva–Sárosfa, Egyházgelle–Csenke.
6. forduló, szeptember 8. (vasárnap), 16.00:
Nagyabony–Csenke, Sárosfa–Egyházgelle, Kisudvarnok–
Szarva, Egyházkarcsa–Mihályfa, Királyfiakarcsa–Hodos,
Lúcs–Ekecs-Apácaszakállas, Baka–Alistál, Balony–Csallóközcsütörtök.
7. forduló, szeptember 15. (vasárnap), 16.00:
Csallóközcsütörtök–Nagyabony, Alistál–Balony, Ekecs-Apácaszakállas–Baka, Hodos–Lúcs, Mihályfa–Királyfiakarcsa,
Szarva–Egyházkarcsa, Egyházgelle–Kisudvarnok, Csenke–Sárosfa.
8. forduló, szeptember 22. (vasárnap), 15.30:
Nagyabony–Sárosfa, Kisudvarnok–Csenke, Egyházkarcsa–
Egyházgelle, Királyfiakarcsa–Szarva, Lúcs–Mihályfa, Baka–
Hodos, Balony–EkecsApácaszakállas, Csallóközcsütörtök–
Alistál.
9. forduló, szeptember 29. (vasárnap), 15.30:
Alistál–Nagyabony, Ekecs-Apácaszakállas–Csallóközcsütörtök, Hodos–Balony, Mihályfa–Baka, Szarva–Lúcs, Egyházgelle–Királyfiakarcsa, Csenke–Egyházkarcsa, Sárosfa– Kisudvarnok.

Kisudvarnok-Hodos – 1:4

Lelkes Vince felvétele

10. forduló, október 6. (vasárnap), 14.30:
Nagyabony–Kisudvarnok, Egyházkarcsa–Sárosfa, Királyfiakarcsa–Csenke, Lúcs–Egyházgelle, Baka–Szarva, Balony–Mihályfa, Csallóközcsütörtök–Hodos, Alistál– Ekecs-Apácaszakállas.
11. forduló, október 13. (vasárnap), 14.30:
Ekecs-Apácaszakállas–Nagyabony, Hodos–Alistál, Mihályfa–
Csallóközcsütörtök, Szarva–Balony, Egyházgelle–Baka,
Csenke–Lúcs, Sárosfa–Királyfiakarcsa, Kisudvarnok–Egyházkarcsa.
12. forduló, október 20. (vasárnap), 14.00:
Nagyabony–Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa–Kisudvarnok,
Lúcs–Sárosfa, Baka–Csenke, Balony–Egyházgelle, Csallóközcsütörtök–Szarva, Alistál–Mihályfa, Ekecs-Apácaszakállas–
Hodos.
13. forduló, október 27. (vasárnap), 14.00:
Hodos–Nagyabony, Mihályfa–Ekecs-Apácaszakállas, Szarva–
Alistál, Egyházgelle–Csallóközcsütörtök, Csenke–Balony, Sárosfa–Baka, Kisudvarnok–Lúcs, Egyházkarcsa–Királyfiakarcsa.
14. forduló, november 3. (vasárnap), 13.30:
Nagyabony–Királyfiakarcsa, Lúcs–Egyházkarcsa, Baka–Kisudvarnok, Balony–Sárosfa, Csallóközcsütörtök–Csenke, Alistál–Egyházgelle, Ekecs-Apácaszakállas–Szarva, Hodos–
Mihályfa.
15. forduló, november 10. (vasárnap), 13.30:
Mihályfa–Nagyabony, Szarva–Hodos, Egyházgelle–EkecsApácaszakállas, Csenke–Alistál, Sárosfa–Csallóközcsütörtök,
Kisudvarnok–Balony, Egyházkarcsa–Baka, Királyfiakarcsa–
Lúcs.
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