SzoboravatáS egy igazi hőS emlékének

Az emlékmű leleplezése. Balról: Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos, Patócs József és Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke

Sokszor halljuk, hogy a hősök köztünk élnek, de ugyan ki lehet hős manapság? Szinte bárki, főleg az, aki egy
közösséget kovácsol össze és tart egyben, akinek életműve túlmutat szülőfaluja határain, a munkájának kijáró
tiszteletet elismerő szavak és bólintások jelzik. egy ilyen hétköznapi hősnek avattak emlékművet szombat
délután a Dunaszerdahely melletti
nemeshodosban.
Patócs Lajos a szlovákiai magyar kultúrmozgalom ismert és elismert alakja volt,
csemadokosként és magánemberként is
a kultúra ápolása volt számára a legfontosabb. Gyermekkora óta citerázott és
ezt a tudását igyekezett a fiataloknak is
átadni. 1926-ban Nemeshodos község-

hez tartozó Hodosi réten egy tanyán
született, s még 89 éves korában, halála
előtt is citerázott. Patócs Lajos a régió és
a népzenei mozgalom ismert paraszti
muzsikusa, aktív művelődésszervező
egyénisége. A faluközösség hagyományos zenés összejövetelein kívül számos
alkalommal citerázott és énekelt a citerazenekarral olyan hazai és külföldi rendezvényeken, ahol szülőföldje népzenei
kultúrájának bemutatása volt a cél.
„Amikor Dunaszerdahelyre a Csemadok járási bizottságába kerültem, Patócs
Lajos bácsi már javában citerázott. Amikor a Kárpát-medencében a népzene reneszánszát kezdte élni, akkor a szlovákiai
magyarok közt a Csemadok szervezésében is elindult ez a megújító mozgalom
és akkortól datálódik a Tavaszi szél vizet

áraszt elnevezésű országos népdalverseny, aminek hatására sorra alakultak a
népdalkörök, citerazenekarok és éneklőcsoportok” – mondta a szoboravatón
Huszár László a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Az elsők közt
volt Hodos is, hiszen volt egy Patócs Lajosuk, aki gyermekkorától citerázott,
s talált olyan fiatalokat, akiket érdekelt
a hangszer és a zene. „Ő most biztosan
fent ül azon a bizonyos bárányfelhőn,
ahol a többi szlovákiai magyar kulturális
szervező, vagy vezető, és mosolyog le
ránk, azt üzeni nekünk, hogy folytassuk,
mert ő vigyázó szemeivel kíséri ezt a tevékenységet” – zárta beszédét Huszár.

Folytatás a 3. oldalon

e-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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Fizetett Politikai hirdetés
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e z a m e g y e D o lg a !
azt már tudjuk, miért száll ringbe rigó
konrád a megyeelnöki posztért nagyszombat megyében, s a legutóbbi interjúból az is kiderült, min változtatna
elsőként. most a megye legnagyobb
problémáiról és ellenfeleiről is kérdeztük.
a legfontosabb kérdés: miért szavazzunk Önre?
• Erre két válaszom is lenne. Az egyik,
hogy mint a megye lakosa és fiatal politikus, úgy gondlom, hogy nem az itt élő
adófizetőknek kellene a megyei vezetőkért dolgozniuk, hanem fordítva. A legfontosabb szempontnak az kellene
lennie, hogy a politikusok észszerűen
gazdálkodjanak az adófizetők pénzével.
Úgy látom, ez most nem így működik,
ezért ezen mindenképpen változtatni
kell!. Véget kell vetni annak a színháznak
is, ami a megyei vezetésben folyik. Berényi és Mikuš megegyeztek abban,
hogy ketten irányítják majd a megyét,
így mindenki jól jár. Berényi négy évvel
ezelőtt már megmutatta, hogy nem akar
megyefőnök lenni. Akkor a második
körben Mikušsal került szembe, amikor
a hidas Nagy József is mögé állt, ám ő
semmiféle aktivitást nem mutatott a
győzelem irányába. Nem is akart győzni,
veszített is. Ebből is látszott, hogy az
igyekezete nem őszinte. Miért kellene
egy olyan emberre pazarolni a szavazatokat, aki már nem egyszer lepaktált Mikušsal, és a következőkben is ezt tervezi?
azt halljuk öntől, hogy „ez a megye
dolga!” De mi igazából a megye a
dolga?
• Elsősorban a magyar középiskolák gazdasági helyzetének javítása. Főként felszereltség és a 21. századi színvonalnak
megfelelő oktatási programok bevezetésével, azok támogatásával. A megye
dolga, hogy az úthálózat jó állapotban
legyen, hogy ne a választások előtti
utolsó hónapokban folyjanak az útfelújítások, hanem a választási ciklus egész
ideje alatt.
lehet hatékonyabban végezni az útfelújításokat?

• Ha értelmes gazdálkodást folytatnának,
lehetne. Az, hogy a megyei útszakaszok
30 százalékát felújították, az nagyon szép
eredmény, ám ha értelmes gazdálkodást
folytatnának és nem a második lenne az
eladósodott megyék sorában Nagyszombat megye, akkor ez a 30 százalék több is
lehetne. Ráadásul gyanús módon az útfelujítási munkálatokat mindig csak egy
cég végezte el 10 milliós nagyságrendű
összegért.
mi a helyzet az iskolaüggyel? azon miként lehetne javítani?
• Ez éppen olyan téma, mint a közlekedés. Egyre kevesebb a szakképzett munkaerő, amit már most is érzékelünk. A
környéken folyamatosan nyíló gyárakban
most még vannak munkások, de néhány
év múlva elfogynak és nincs utánpótlás.
Már manapság is tapasztalható, hogy külföldi vendégmunkások dolgoznak a gyárainkban. Meg kell akadályozni, hogy a
szakemberek külföldre menjenek dolgozni, amihez arra van szükség, hogy
munkahelyet és megfelelő kereseti lehetőséget biztosítunk számukra. Senki sem
heccből utazik naponta több száz kilómétert – a munkásembert meg kell becsülni,
és meg is kell fizetni rendesen!
többször említette már a dunaszerdahelyi és a galántai kórház eladását, ami
ön szerint nagy hiba volt…

• A megye 12 év alatt nem volt képes a
megyei kórházak üzemeltetésére, így inkább eladta őket a Pentának. A megye vezetése Mikušsal és Berényivel az élen
sokmilliós adósságot hagyott az új tulajdonosokra. Csak a dunaszerdahelyi kórháznak 7 millió eurós adóssága volt a
szociális biztosító felé, azaz még az alkalmazottaik után sem fizették be a járulékokat. Ha egy magáncég tenne ilyet,
azonnal sommás büntetésre számíthatna.
Berényiék ezt is megúszták, ráadásul sikerként kommunikálják az egész adás-vételt. Ha egy magáncégnek megéri
sokmillió eurót kifizetni valamiért, akkor
a megyének miért nem? Nyilván azért,
mert egy magáncég százszor megnézi
hogy a saját pénzét mire költi, míg Mikuš
és Berényi az adófizetők pénzét herdálták
el sok éven keresztül – eredménytelenül!
Eladni valamit nagyon könnyű, megtartani, gazdaságosan működtetni egy vállalkozást sokkal nehezebb. Ha ez
bizonyíthatóan nem ment nekik a múltban, akkor miért is működne a jövőben?
Én egy fiatalos lendületet szeretnék a megyei munkába vinni, ahol a közpénzeket
nem burkoltan költik, hanem átláthatóan. Ahol nem a választások előtt szúrják
ki az emberek szemét pár kilóméteres útfelújításokkal, hanem folyamatos munka
folyik egy egész cikluson keresztül!

találkozzon rigó konrád megyeelnök-jelölttel
a helyi kultúrházban október 30-án.

Október
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CiteráSok találkoztak nemeShoDoSban

Befejezés az 1. oldalról
A község polgármestere, Balódi
László Patócs Lajossal, azaz Lajos
bácsival kapcsolatos emlékeiről beszélt, majd elmondta, polgármesterré választása óta azon
gondolkodott, hogyan hálálhatná
meg neki azt, amit hosszú évtizedeken keresztül a faluért tett. „Felvetődött bennem egy gondolat,
ami akkor talán morbidnak tűnt és
nem is nagyon mertem erről beszélni, de úgy gondoltam,
hogy ennek az embernek, ha egyszer meghal, akkor ha törik, ha
szakad, biztosan állíttatok egy emlékművet. Azt vallom, hogy neki
ez itt Hodosban, nekünk hodosiaktól kijár, és nem sok év után,
hanem most” – hangsúlyozta a faluvezető, majd hozzátette: „Nem
vagyok annyira híve az olyan szoboravatásoknak, amelyekkel olyan
személyeket importálunk hozzánk,
akik itt az életben nem jelentek
meg, a közösségért semmit sem
tettek. Ezzel nem azt állítom, hogy
róluk nem kell megemlékezni, de
sokkal közelebb áll a szívemhez az,
hogyha olyan embereket tudunk a
közösségből kiemelni, akik itt voltak közöttünk, itt dolgoztak értünk és valamilyen módon
neveltek is bennünket. Ilyen volt a
mi Lajos bácsink és úgy gondolom, neki ez a szobor kijár” – zárta
szavait Balódi.
Az emlékmű leleplezése után
szót kért Patócs József, Lajos bácsi
testvére, aki elcsukló hangon mondott köszönetet mindazoknak,
akik az alkotás létrejöttében kivették a részüket.
Lipcsey György Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása a Patócs
Lajos szülői háza előtt kialakított
ligetben kapott helyet, ahol így vigyázó szemével figyelheti az arra járókat és a községben zajló
történéseket.

községünkben zajott a 19. országos Citeratalálkozó, melyre az egész országból
érkeztek résztvevők. a közönség 17 előadótól összesen 18 produkciót hallhatott szombaton délután.
Közel 20 éve a citeratalálkozó Százdon indult útjára. „Az ötlet az volt, hogy minden
évben más zenekar mondhatja magáénak
az eseményt és így ilyen rotációs alapon
minden évben más községben rendezzük
meg” – magyarázza Balogh László a találkozó koordinátora.
Az országban jelenleg 25-30 citerazenekar működik, ám ez a szám gyakran változik. „Sokszor alakulnak, megszűnnek,

vagy éppen szünetelnek a csapatok” –
ecseteli Balógh, aki hozzáteszi, azt mindenképpen hangsúlyozni szeretné, hogy ez
a találkozó egyáltalán nem a versengésről
szól, de egymás munkájának és tudásának
megismeréséről, a tapasztalatszerzésről és
a kapcsolatok erősítéséről. Éppen ezért
helyezéseket nem osztanak ki.
S ugyan a képzeletbeli dobogó nem létezik, díjkiosztó mégis van. Az este folyamán ugyanis átadásra került a
Citeratalálkozó vándorserlege, amely
ebben az évben Hodosban maradt. Különdíjat kaptak a buzitai citerások, illetve
átadták a Patócs Lajos díjat is, melyet a
százdi citerások vihettek haza.

Szüreti felvonuláSon venDégSégben

A hodosi delegáció néhány tagja (balról) Kálmán Katalin és Posztós Mónika. A képről hiányzik:
i. Győri Béla, Szabó Ferenc és Gálﬀy György

Szeptember utolsó szombatján úgy alakult, hogy egy önkormányzati képviselőkből álló csapat a magyarországi Domony
községbe látogatott, hogy eleget tegyen a
meghívásnak. Az évente megrendezésre
kerülő Szüreti ünnepségre hívták meg a
delegációt. „Nagyon örültünk a meghívásnak, főleg én, mert még nem voltam ilyen
akción. Legalább 15 lovaskocsi, népviseletbe öltözött falusiak és zenészek vágtak
neki egy közel három órás menetnek, amit
persze zene- és énekszó kísért végig” – meséli iabb Győri Béla.

Persze nem csak egy napra utaztak a
testvérközségbe, de a felvonulás után a
szüreti bálon is részt vettek, így megkóstolhatták a helyi borokat is, hiszen szüreti
ünnepről lévén szó, az sem hiányozhatott
az asztalokról. A képviselők elmondták,
nagyon jól érezték magukat, s ami külön
megtisztelő volt számukra, amikor meglátták községünk zászlaját a faluban kitéve.
A két község közötti barátság több évtizedre tekint vissza, s igaz, hogy voltak
benne hullámvölgyek, ám annyi bizonyos,
hogy néhány éve még erősebb lett.

Ó v o d a

4

2017

gyümÖlCSprogram hoDoSban
Szeptemberben írták alá a szerződést
és októberben indult a helyi óvodában
és alapiskolákban a gyümölcsprogram.
ennek köszönhetően a gyerekek még
több egészséges gyümölcsöt fogyasztanak, mint általában.
A Fresco plus s.r.o. vállalattal aláírt szerződés értelmében jutányos áron jut hozzá
az óvodakonyha a gyümölcsökhöz és az
azokból készült egyéb egészséges termékekhez. Így a gyümölcsök mellett gyümölcspüré, szárított gyümölcspehely és
gyümölcslé is kerül a kicsik asztalára.
„Meg van határozva mikor mit küldenek,
és mit kapnak a gyerekek. Persze ezt be
lehet úgy osztani, hogy a gyerekek mindig hozzájussanak a számukra szükséges
vitaminokhoz” – mondta Fitos Marika az
óvodakonyha vezetője. Mindezek mellett
ők is vásárolnak gyümölcsöt és pürét,
hogy a gyerekek a lehető legtöbb vitamint vihessék be a szervezetükbe. Így a
konyhára október másodikától egészen

június végéig folyamatosan érkezik alma,
körte, szilva, paradicsom, répa, karalábé,
illetve különböző gyümölcslevek, gyü-

ovoCný program
vo vyDranoCh
zmluva bola podpísaná v
septembri a v októbri bol
spustený ovocný program
v miestnych materských a
základných školách. zásluhou programu je, že
deti majú konzumovať
viac zdravého ovocia ako
zvyčajne.
Na základe zmluvy podpísanej so spoločnosťou
Fresco plus s.r.o. má
školská kuchyňa k dispozícii ovocie a z nich pripravovaných iných zdravých
výrobkov za rozumnú
cenu.
K spestreniu výživy
okrem ovocia sa teda
deťom ujde aj ovocného
pretlaku, sušeného ovocia
či ovocnej šťavy. „Je stano-

vené, kedy čo posielajú a
čo deti dostávajú. Samozrejmeje možné rozdeliť im
to tak, aby deti vždy dostávali potrebný príjem vitamínov” povedala Marika
Fitos, vedúca kuchyne materskej školy. Okrem toho
aj oni kupujú ovocie a
ovocné pyré, aby detičky
do svojho tela dostali naozaj čo najviac vitamínov.
Takže od októbra až do
konca júna pravidelne
kuchyňa prijíma jablká,
hrušky, slivky, paradajky,
repu, kareláb a rôzne
ovocné šťavy, ovocné pyré
a ovocné vločky. Pretože
zdravie je najdôležitejšie,
najmä pre budúcu generáciu.

mölcspürék és gyümölcspelyhek is. Mert
az egészség a legfontosabb, főleg a jövő
generáció számára.

Š ko l S k á b r á n a
u z a m k n u tá
Počas októbra boli na bráne pri
vchode do miestnej základnej
školy vymenené kľúčky. Táto
zmena bola potrebná najmä
preto, lebo veľa krát sa vyučovanie narušilo práve vstupom neoprávnených osôb, a takmer si
škola pripadala ako nejaký holubínec.
„Preto sa vedenie oboch škôl
so súhlasom starostu rozhodlo
uzamknúť školskú bránu počas
vyučovacej doby,” hovorí Erika
Domsitzová, riaditeľka slovenskej školy. „Ustanovili sme, že v
priebehu školského dňa bude
brána zamknutá, to znamená
ráno od 8mej do pol 12tej, a poobede počas písania domácich
úloh v školskom klube, teda od
13tej hodiny do pol tretej” – dodáva Sylvia Suska riaditeľka maďarskej školy.

Obe riaditeľky sa zhodli na
tom, že počas vyučovacích hodín
okrem pedagógov a žiakov nemá
nikto nič hľadať na školskom
území.
Druhým dôvodom tohto rozhodnutia bolo, že bohužiaľ žijeme v čoraz nebezpečnejšom
svete, keď sa ulicami potulujú
rôzne pochybné osoby a podvodníci, preto je ochrana našich
detí veľmi dôležitá. Veľmi často
sa zatúlali do školského dvora aj
psi, a iný zas vtrhli do dvora na
bicykli akoby to bola cyklistická
dráha.
„Táto aktivita je tiež nebezpečná pre naše deti,” zdôrazňujú
obe riaditeľky. Ak by v spomenutých prípadoch došlo k nehode, zodpovednosť ťaží práve
ich, preto sa rozhodli bránu
zamknúť.

Hodos, a mi falunk
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z á rva va n a z i S ko l a k a p u j a
az októberi hónap folyamán az iskola
kapuján kicserélték a kilincset, kívülre
gombot szereltek fel. erre azért is volt
szükség, mert nagyon sok zavaró tényező
befolyásolta a tanítást, hiszen sokan galambházként tekintenek az intézményre.
„Ezért a két iskola vezetése a polgármester
úr beleegyezésével úgy határozott, a tanítás idejére bezárja az iskola kapuját” –
szögezi le Domsitz Erika a szlovák iskola
igazgatónője. „Meg van határozva, hogy
a tanítási idő alatt zárva van, tehát reggel
nyolctól fél 12-ig, majd a délutáni leckeírás időszakában, egy órától fél háromig”
– teszi hozzá Suska Szilvia a magyar iskola
igazgatója. Úgy gondolják, tanítás alatt a
gyerekeken és a tanítókon kívül senkinek
sincs keresnivalója az iskola területén.
A másik oka a döntésnek az volt, hogy

egyre veszélyesebb világot élünk, amikor
kétes alakok, csalók és garázdák járják az
utcákat, gyerekeink védelme pedig éppen
ezért nagyon fontos. Kóborkutyák is nagyon sokszor látogattak be az udvarra, illetve nagyon sokan úgy hajtottak be a
kapun biciklivel, mintha minimum egy

kerékpárúton száguldanának. „Ez a tevékenység pedig szintén veszélyes a gyerekekre nézve” – hangsúlyozza a két
igazgató. Ha ilyen esetben baleset történik, az az iskolák vezetőinek felelőssége,
ezért is hozták meg a kapu bezárásának
döntését.

a m ag ya r n óta b ű vÖ l e t é b e n
október 8-án rendezték
meg a Xvii. őszirózsa –
magyarnóta-énekesek országos versenyét ipolynyéken, ahol községünket
nagy noémi képviselte.
Noémi számára az éneklés
már gyermekkorától meghatározza az életét. Áprilisban
Alistálon az Év hangja versenyen is részt vett. „Akkor
szólt nekem a Lázok Attila az
Őszirózsáról, hogy megpróbálhatnám. Úgy gondoltam,
miért is ne, ezért még ott
helyben egyeztettem Dóka
Zsuzsával, akihez azóta is
járok gyakorolni, de Bugár Ildikó is nagyon sokat segít.
Aztán elbizonytalanodtam,
de végül úgy határoztam,
megpróbálom, lesz ami lesz.
Áprilistól készültem rá, hetente legalább egy alkalommal összejöttünk. Két nótával
indultam, az egyik az Álmodó Tisza-part című volt, a
másik pedig egy csárdás, a

Hat nap óta szól a nóta” –
meséli Noémi, aki elmondja,
hogy a zenét a fellépéshez a
dunamocsi Mezei Zsolt és zenekara biztosította. Összesen
16-an vettek részt a versenyen, őt a Tarnai Kiss László
vezette zsűri bronzkoszorúval

díjazta. Úgy gondolja, jövőre
ismét megpróbálja, hiszen kitartás van benne. Azt
mondja, első nekifutásra, fél
év gyakorlás után nagyon
meg van elégedve a teljesítményével. Állítja, a Megmaradásunkért polgári társulás

támogatása is nagyban segítette.
A tervei között szerepel,
hogy Hodosban a közeljövőben egy nótaestet szervez,
ahova vendégelőadókat is
meghív majd.
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nem viCC: horthy-Szobrot avatnak hamaroSan
a hoDoSi templomkertben!
a történelmileg minimálisan ellentmondásos, de inkább negatív megítélésű horthy miklós magyar kormányzóként asszisztált a zsidók deportálásához, a nemeshodosi református
egyházközség presbitériuma mégis
„megkülönböztetett tisztelettel kíván
megemlékezni” róla.
Kis-Csáji Julianna hodosi lelkész asszony
hozta létre a Facebookon azt az eseményt, melyből értesülhettünk arról,
hogy a Dunaszerdahely melletti kisközség református templomának kertjében
mellszobrot kívánnak állítani a magyar
kormányzónak.
A meghívóban az áll, hogy október
29-én, vasárnap a 11 órás istentisztelet
után történik majd az aktus egy ünnepi
megemlékezés keretén belül. Horthy halálának 60. évfordulójára emlékeznek,
ami egyébiránt február 9-én volt.
A mellszobrot a Horthy Miklós Társaság elnöke, Zetényi-Csukás Ferenc adományozza az egyházközségnek. Elsőként
hozzá fordultunk, hogy milyen apropóból, illetve terveznek-e más szlovákiai településen is hasonlót cselekedni, ám ő a
lelkésznőhöz irányított bennünket,
mondván, ők „így egyeztek meg”.
Ezután kerestük a lelkész asszonyt, ő
azonban elég tömören válaszolt telefonon portálunknak: „Mivel a Paramétertől van, én annyit mondok csak, hogy a
Paraméternek nem nyilatkozom, mégpedig azért nem, mert nem 1989-et
írunk.” Mikor arra kértük, hogy magyarázza meg, mit ért ez alatt, elbúcsúzott.
Érdeklődtünk Balódi Lászlónál,
Hodos polgármesterénél, hogyan vélekedik a tervezett aktusról. Kifejtette,
hogy ehhez az önkormányzatnak semmi
köze nincs, egyúttal elhatárolódik attól,
amit terveznek.
Mint mondta, amennyiben egy építményről van szó, akkor annak méretétől
függően engedélyköteles a szoborállítás,
csakhogy semmilyen erre vonatkozó
kérvény nem érkezett még be a községházára.
A meghívóból nem derül ki, hogy a
mellszobor szilárd talapzaton áll-e majd,

vagy csak ideiglenesen, egy koszorúzás
erejéig, így a jogi oldalát pillanatnyilag
nehéz firtatni. Van viszont egy másik oldala, mégpedig, hogy ki szerepel azon a
szobron. „Meglepődve fogadtuk ezt az
információt, és ugyan nem a község telkén tervezik az eseményt, adasson meg
az önkormányzatnak, hogy hozzászóljon
ahhoz, ami a területén történik. Nem kívánom eljátszani a történészt, hogy minősítsem Horthy Miklós személyét, de
minimálisan nem tartom helyénvalónak, hogy Európában, ahol próbálunk
közelíteni egymáshoz, éppen ilyen személyiségekre emlékezzünk, akik ellentmondásosak” – húzta alá.
Kikértük a pozsonyi református egyházmegye véleményét is, amelyhez a hodosi egyházközség is tartozik. Somogyi
Alfréd esperes érdeklődésünkre úgy reagált, hogy nem egy politikusnak állítanak szobrot, hanem „a 20. század egyik
kiemelkedő református emberének”.
Úgy véli, Horthy Miklós azok számára
ellentmondásos, akik ellentmondásosként kívánják feltüntetni. „Reformátusságában és az egyházhoz való
viszonyában semmi ellentmondásosság
nem volt. Egy református embernek állítanak szobrot, aki a 20. században a református egyháznak egy kiemelkedő
világi embere volt” – szögezte le.
Mivel ahogy már említettük, Horthy
szerepe a történelemben eléggé meg-

osztó, még tovább mentünk, és érdeklődtünk Fazekas László református püspöknél is, mi a véleménye minderről.
Ő nem tudott a tervezett szoboravatóról, és annyit közölt, hogy a napokban
reagál a cselekményre, amint megismeri
annak részleteit és körülményeit.
Balódi László szerint azonban nem
elegendő indok az, hogy Horthy református hívő volt. „Feltenném a kérdést,
hogy nem akad Hodos történetében például egy korrekt, dolgos, igazságos református tiszteletes, akiről a templomkertben meg tudnánk emlékezni? Ne
importáljunk Hodosba olyan személyeket, akik keményen megosztják az embereket, ugyanis ez feleslegesen felkorbácsolja az indulatokat!” – vélekedett.
Az elmúlt években Magyarországon egyfajta divat lett emlékműveket állítani
Horthy Miklósnak, ami országszerte különböző, a civilektől a kormányig terjedő szintű tiltakozást váltott ki. Most ez
begyűrűzni látszik ide is. Hogy érdekele ez bárkit is? Az majd kiderül, mindenesetre a Horthy Miklós Társaság által
létrehozott másik, ezzel kapcsolatos Facebook-eseményen közlik, hogy buszjáratot indítanak Budapestről Hodosba.
(SzT)
Forrás: www.parameter.sk
2017. október 10.
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egyre CSak gyűrűzik a Szobor-ügy
az előző oldalon azt az írást olvashatják, ami elsőként közölte a hírt, miszerint a nemeshodosi református
egyházközség presbitériuma úgy határozott, horthy miklós tiszteletére avat
szobrot a helyi templomkertben. S
mivel egy fecske nem csinál nyarat, sorban követte a többi is.
Közel két hét leforgása alatt számos írás
jelent meg a szóban forgó szoboravatással
kapcsolatban. Akadtak bírálók és támogatók is. Fazekas László püspök állásfoglalása az ügyről pár napot váratott
magára, nem tudni, miért, de biztosan jól
át kellett rágni az ügyet, majd október
13-án, pénteken tett is egy nyilatkozatot,
melyben felszólította a Nemeshodosi Református Egyházközség presbitériumát,
hogy értékeljék át a szoborállítási szándékát.
a hodosi memorandum
A következő hétfőn este ült össze a helyi
képviselő-testület soros ülésére, ahol egy
mamorandumot fogadtak el, melyben leszögezik: „Nemeshodos község vendégszerető – szívesen látunk minden
idelátogatót, örülünk, ha vendégül láthatjuk az irántunk érdeklődőket –, de ezennel teljes mértékben elhatárolódunk
minden olyan személytől, akik 2017. október 29-én Horthy Miklós mellszobrának avatására hozzánk látogatnak
méltatni ezt a társadalmat megosztó történelmi személyiséget. Vannak nekünk
saját hétköznapi hőseink, akiknek hálával
tartozunk, őket kellene helyi szinten kiemelni, nem pedig importálni olyan személyeket, akik megosztják helyi
közösségünket és éket vernek a magyarság
életébe” – áll az állásfoglalásban. Ahogy
az ülésen is elhangzott a jelenlévő lakosoktól, Horthy szobrának Hodosban történő felavatása azoknak a kicsúfolása,
akik azért fekszenek a temetőinkben,
mert azon kor áldozatai lettek, amelynek
Horthy volt a kormányzója. „Úgy érzem,
hogy a fasizmus szelleme vissza akar térni,
holott a temetőink tele vannak olyan emléktáblákkal, amelyek azok neveit hirdetik, akik a Horthy-korszakban lelték
halálukat. Akkor nagyon sok család lett a

rezsim áldozata, csonka családok és árvák
emlékeznek erre a mai napig, s ezzel a
szoborral őket csúfolnánk ki. El is érzékenyülök, hiszen magam is Horthy Miklós árvája vagyok, ezért is érzem jogosnak
az előbb elfogadott memorandumot” –
fogalmazott Bufla Miklós nyugalmazott
pedagógus, hodosi lakos.
lesz is meg nem is
A következő szerdán este össze is ült a
presbitérium, majd másnap dél körül egy
nyilatkozat jelent meg a közösségi hálón,
melyet Kis-Csáji Julianna tett közzé.
Részlet: „A Nemeshodosi Református
Egyházközség Presbitériuma megerősítve
korábbi határozatát, tisztelettel és köszönettel elfogadja a Horthy Miklós Társaság
adományát a Horthy Miklós kormányzót
ábrázoló mellszobrot. A reformációra emlékező ünnepi úrnapi istentiszteletén
2017. október 29-én, vasárnap d.e. 1100
órai kezdettel fejet hajt a többi református
hithőssel együtt a kormányzó emléke
előtt is, tudomásul véve, hogy EZ IDŐ
SZERINT LELEPLEZHETETLENNEK NYILVÁNÍTTATOTT a főméltóságú kormányzó úr mellszobra.
Várva azt a kegyelmi időt, aminek
rendjében Horthy Miklós az őt hithősként megillető méltó helyére kerülhet a
magyar reformátusság és az egyetemes
magyarság életében. A mellszobor a Lelkészi Hivatal erre a célra kialakított különtermében lesz ideiglenesen elhelyezve”
– írják. Ez pedig azt jelenti, hogy lesz is
szobor, meg nem is. Mert ugyan nem lesz
a templomkertben felállítva, ám mégis
Hodosba kerül.
„A község vezetése kiáll az általa kiadott
memorandumban foglaltak mellett” – reagált erre Balódi László a község polgármestere. Hozzátette, tisztelettel és
köszönettel tartozik azoknak a szervezeteknek, hitközségeknek és magánszemélyeknek, akik tiltakozásukat fejezték ki a
szoborállítási szándék ellen, illetve Fazekas László püspöknek és Fekete Vince főgondnoknak, akik felszólították a
Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának
felállítását ne valósítsák meg. „Külön kö-

szönöm a presbitérium azon tagjainak is,
akik egészséges gondolkodásukkal a szoborállítás ellen szavaztak, ugyanis nem
tartják helyénvalónak azt” – szögezte le
Balódi.
magyarországi hátszél?
Persze a napok óta tartó Horthy-mizériára a politikusok is reagáltak: „Roppant
szomorú, hogy pont egy ilyen jól működő falu lakóit osztja meg most a szoborállítási ügy. Függetlenül attól, hogy ki
mit gondol Horthyról, megosztó személyiségről van szó, akit sokan nem szeretnének a településen szobor formájában
viszontlátni. Ráadásul a kezdeményezés
nem is igazán tűnik helyinek, hanem erős
magyarországi hátszéllel történik. Ezt
látva arra kérem a Nemeshodosi Református Egyházközség presbitériumát,
hogy ne osszák meg Hodost, ne tegyék
ideológiai harc színterévé. Ne rontsanak
el egy jól működő falut egy provokáció
kedvéért, ne ugrasszák össze az embereket, mert az nem méltó a református
egyházhoz” - fejtette ki Ravasz Ábel a Híd
alelnöke.
Menyhárt József az MKP elnökének
meggyőződése, hogy „egy adott településen állítandó szobor megvalósulása elsősorban a község első emberének
felelőssége. Horthy Miklós egy nehéz
korszakban vállalt meghatározó szerepet.
Egy összeomlott, megcsonkított országot
kellett felemelnie és vezetnie, komoly érdemei mellett viszont hibákat is elkövetett, melyek tragédiákhoz vezettek.” A
pártelnök egyetért „a református egyházvezetőkkel: a sebeket nem feltépni,
hanem gyógyítani kell. Nem megosztani,
hanem egyesíteni kell, ezt tartom személyes missziómnak is.”
Mivel a szoboravatás állítólag elmarad,
ezért nem értjük, miért szerepel még
mindig a népszerű közösségi oldalon az a
meghívó, mely az eseményre invitálja az
embereket. Illetve az a felhívás, mely szerint Budapestről is indítanak autóbuszt
az eseményre.
Források:
www.prameter.sk
www.bumm.sk
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D ô l e ž i t é

az üléS programja

program zaSaDnutia

az önkormányzat 2017. 10. 16-án megtartott
9. ülésének programja

program 9. zasadnutia ocz, konaného dňa
16. 10. 2017

1. Megnyitó
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése, valamint
a javasló bizottság megválasztása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Hodos község memoranduma a helyi református templomkertben elhelyezendő Horthy Miklós mellszobrához
6. Kérelem törlesztési naptár engedélyezésére az adótartozás
rendezésére
7. Hodos község helyi illetékekről szóló 5/2012 számú általánosan kötelező érvényű rendelete 5. számú függelékének
javaslata
8. Ingatlan Bérleti Szerződés – Hodos 299-es házszám – javaslat
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. Memorandom obce Vydrany k umiestneniu sochy Miklósa Horthy v areáli miestneho reformovaného kostola
6. Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – dlh voči obci
7. Návrh dodatku č.5 k úprave VZN obce Vydrany
č. 5/2012 o miestnych poplatkoch
8. Návrh Zmluvy o prenájme Klubu dôchodcov vo Vydranoch č. 299
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 •
Szeptember 2017. september
ÚjSzülÖttek • naroDili Sa:
• Cseh Fanni
Gratulálunk az újszülöttekhez!
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťa na svet.
házaSSágot kÖtÖttek
uzavreli manželStvo:
• Berecky Balázs (Hodos)
és Györi Dóra (Hodos)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
elhunyt • rozlÚČili Sme Sa:
• özvegy Kardos Elemérné,
született Bertók Erzsébet (89)

• id. László Sándor (70)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket.
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

2017

vážení
DôChoDCovia!
Obec Vydrany
aj v tomto
roku
usporiada Deň dôchodcov dňa
10. decembra
2017 (nedeľa),
kde Vám slávnostne odovzdá jednorázový finančný príspevok
vo forme nákupných poukážok, obyvateľom obce Vydrany poberateľom starobného dôchodku a predčasného
starobného dôchodku. Žiadame tých dôchodcov,
ktorí majú trvalý pobyt v obci Vydrany a doteraz nedostali jednorázový finančný príspevok vo forme nákupných poukážok, aby na miestny obecný úrad
priniesli Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie
Bratislava o priznaní starobného dôchodku, najneskôr do 15. novembra 2017.

Október

I n t e r j ú

h o D o S i m a r a D ta m 51
5 1.
Szelle lajos 1986-ban rukkolt be katonának, majd amikor leszerelt, már
nem hodosba tért haza, hanem Dunaszerdahelyre, ahol lakást kaptak.
ott 15 évet élt, majd a párjával nagyabonyba költöztek.
milyen gyakran látogat vissza hodosba?
• Meccsekre mindig jártunk át, figyelem a falut, a fejlődését. A szüleim már
nem élnek, tehát nagyon ritkán jövünk,
esetleg a temetőbe. Mostanában focira
elég gyakran jövünk, mivel a fiam itt
játszik a csapatban.
mit szól a változásokhoz, amióta elköltözött, sok minden megváltozott
a faluban?
• Szerintem jó úton halad a község.
Egységesnek látom a falut, nagyon
sokat fejlődött az utóbbi években és
mindenképpen jó irányba.
rendezvényekre járnak?

Szelle Lajos

• Általában a Lakomára jövök, de ha
bármilyen akció van a focipályán és
időm engedi, biztosan átjövök.
a lakomára miért jön?
• Az én korosztályommal szinte csak itt
találkozik az ember, ilyenkor összefutunk, váltunk pár szót egymással. Akad
olyan is, akivel csak a Lakomán találkozunk, elfordul, hogy évekig nem látjuk
egymást, aztán ez a rendezvény hoz
bennünket össze újra.

9
ha annak idején, mikor költöztek,
vannak lakások és telkek a faluban,
akkor is mentek volna?
• Igen, mivel sajnálatos módon a párom
szülei elhunytak és üresen maradt a szülői ház. Az egy hatalmas, emeletes házról van szó, amiért kár lett volna. De
nincs messze, hiszen az országút mellett
az első utca, szóval nem kerültem anynyira messze Hodostól.
nem került szóba, hogy visszajönnek
hodosba?
• Ez már nehéz ilyenkor, mert ott van
már az életünk. A munkahelyem két
percre van otthonról és tényleg, nem
vagyok én olyan messze.
a rovat címe „hodosi maradtam”.
mennyire maradt hodosi?
• Szerintem mindig is hodosi voltam és
maradok is, nincs erről mit beszélni. Ez
olyan, hogy az abonyiak azt mondják,
hogy hodosi vagyok, a hodosiak azt,
hogy abonyi. Amikor a két falu csapatai
egymás ellen fociztak, azt kérdezték,
kinek szurkolok. Csak egy jó meccset
nézünk – mondtam.

f e l h í vá S
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.

tiSztelt nyugDíjaSaink !
Az idei évben is megrendezésre kerül a már hagyományossá vált
Nyugdíjas Találkozó. A helyi kultúrházban 2017. december 10-én
(vasárnap) ünnepélyes keretek között látjuk vendégül Hodos község
öregségi nyugdíjasait, valamint a korkedvezményes öregségi nyugdíjasait, akiknek a község polgármestere az önkormányzat képviselőivel közösen nyújtják át a község ajándékát, egyszeri pénzbeli
juttatást vásárlási utalvány formájában.
Mielőtt átadnánk Önöknek a vásárlási utalványokat, tisztelettel
kérjük azon öregségi nyugdíjasainkat, valamint a korkedvezményes
öregségi nyugdíjasainkat, akik Hodos községben állandó lakhellyel
rendelkeznek, és még ezidáig nem részesültek ebben a juttatásban,
hogy a helyi községi hivatalban mutassák fel a pozsonyi nyugdíjhivatal (Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava) öregségi nyugdíj, illetve a korkedvezményes öregségi nyugdíj folyósításáról szóló
határozatát, legkésőbb 2017. november 15-ig.

Fizetett Politikai hirdetés
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Stolný teniS:
vyDrany S mieStenkou Do ii. fázy pohára ettu
Stolní tenisti Sk vydrany využili výhodu domáceho prostredia na turnaji
i. fázy pohára ettu mužov
2017/2018 v Šamoríne a vybojovali si
jednu z dvoch postupových miesteniek.
Hráči úradujúceho slovenského šampióna po sobotňajšej vyrovnanej bilancii
za víťazstvo nad Sarkuysan Spor Kulübü
z Turecka (3:0) a prehru s ukrajinským
Fortune Kyjev (1:3) pridali v nedeľu dva
triumfy. Najskôr zdolali v Športcentre
Samaria v rozhodujúcom dueli o postup
tím Clube Desportivo Sao Roque z Portugalska 3:0, keď bodovali Zoltán Lelkeš, Samuel Novota a Péter Muskó.
Na záver si vďaka úspechom tria Lelkeš, Štefan Peko, Muskó poradili aj s tureckým družstvom Türk Telekom
Ankara SC (3:0) a v konečnom poradí
napokon obsadili 1. miesto, keď pri rov-

nosti bodov troch tímov vyšli najlepšie
z bilancie vzájomných duelov.
Vydranci vlani zvládli dve skupinové
fázy v Pohári ETTU a až v 3. kole ich
vyradil Fortune Kyjev. Slovensko má už

istotu zastúpenie v 3. kole, keďže klub
Hontianske Trsťany/Dudince je nasadený priamo do tejto fázy.
Zdroj: https://sport.aktuality.sk

Súhrn výsledkov víkendových stretnutí a-skupiny i. fázy pohára ettu v stolnom tenise mužov 2017/2018:
Sobota
1. kolo:
Fortune Kyjev (Ukr.) – Sarkuysan Spor Kulübü (Tur.) 3:0
Clube Desportivo Sao Roque (Portug.) – Türk Telekom Ankara SC (Tur.) 3:0
2. kolo:
SK Vydrany (SR) – Sarkuysan Spor Kulübü (Tur.) 3:0
Body: Novota, Lelkeš, P. Muskó
Fortune Kyjev (Ukr.) – Türk Telekom Ankara SC (Tur.) 3:0
3. kolo:
SK Vydrany (SR) – Fortune Kyjev (Ukr.) 1:3
Body: Lelkeš – Priščepa 2, Kalačevskij
Clube Desportivo Sao Roque (Portug.) – Sarkuysan Spor
Kulübü (Tur.) 3:1

neDeĽa
4. kolo:
SK Vydrany (SR) – Clube Desportivo Sao Roque (Port.) 3:0
Body: Lelkeš, Novota, Muskó
Türk Telekom Ankara SC (Tur.) – Sarkuysan Spor Kulübü
(Tur.) 0:3
5. kolo:
SK Vydrany (SR) – Türk Telekom Ankara SC (Tur.) 3:0
Body: Lelkeš, Peko, Muskó
Clube Desportivo Sao Roque (Portug.) – Fortune Kyjev
(Ukr.) 3:2

konečné poradie a-skupiny
po 5. kole:
1. vydrany 7 bodov
(3 víťazstvá/1 prehra)
2. Kyjev 7 (3/1)
2. Sao Roque 7 (3/1)
4. Sarkuysan 5 (1/3)
5. Ankara 4 (0/4)

S p o r t

12

2017

nyugat-Szlovákiai iv. liga, Délkeleti CSoport
A párkányiak elleni mérkőzés elveszettnek látszott, amikor az első fél óra után a vendégek 2:0 arányban vezettek.
Ám a 34. percben a hazaiak szépítettek, Belkovics László
labdájával. Az 58. percben Pidrucsnij egyenlített, majd
a hazaiak még egy gólt vertek az ellenfélre, a 75. percben
ismét Belkovics talált a hálóba. A hodosiak negyedik gólját a párkányi Baka segítette saját hálójukba.

eredmények
8. forduló:
nagymegyer–hodos 1:0 (0:0), Kákics (86.).
9. forduló:
hodos–ímely 2:1 (1:1), Gőgh (31. – 11-esből, 89.), ill.
Varga (45.).
10. forduló:
gúta–hodos 2:3 (2:2), g.: Magyar (1., 34.), ill. Gőgh
(6.), Szelle (21., 57.).
11. forduló:
hodos–párkány 4:2 (1:2), g.: Belkovics (34., 75.), Pidrucsnij (58.), Baka (80. – öngól), ill. Tóth (15.), Molnár
Péter (32.).
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k t u á l i S

1. Surány

t á b l á z a t

11

7

2

1

20:11

23

2. Garamkálna 11

6

4

1

22:6

22

3. Szentpéter

11

6

4

1

24:11

22

4. hodos

11

6

2

3

19:13

20

5. Ímely

11

6

1

4

16:10

19

6. Tovarníky

11

5

2

4

16:18

17

7. Párkány

11

5

1

5

15:17

16

8. Újlót

11

4

3

4

18:11

15

9. Alsóbodok

11

3

4

4

8:20

13

10. Hrušovany 11

2

6

3

10:11

12

11. Nagymegyer 11

3

3

5

10:17

12

12. Alsószeli

11

3

2

6

19:22

11

13. Gúta

11

3

2

6

12:20

11

14. Kozárovce

11

2

4

5

11:22

10

15. Negyed

11

2

2

7

12:18

8

16. Čeľadice

10

1

4

5

11:16

7

az őszi idény további mérkőzései
12. KFC Kalná n/H—FC Hodos
13. FC Hodos—FK TJ Kozárovce
14. TJ Veľké Lovce—FC Hodos
15. FC Hodos—TJ Dolné Saliby

28.10.2017
05.11.2017
12.11.2017
19.11.2017

14:00
13:30
13:30
13:00
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