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Deň Zeme vznikol ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia.
Iniciátorom
bol
environmentálny aktivista, senátor
Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson. Tento deň sa začal
oslavovať od roku 1970. Jeho
cieľom je pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch
poskytované Zemou. Je potreba si
uvedomiť, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné, a preto sa treba
venovať
otázkam
životného
prostredia
a
prostredníctvom
spoločného celosvetového úsilia
chrániť jej poklady pre budúce
generácie ľudí a ostatných tvorov
žijúcich na Zemi.

Hír
A Föld Napja a széles körben elterjedt környezeti
károk eredményeként jött létre. A kezdeményező,
egy környezetvédelmi aktivista, wisconsini
amerikai szenátor, Gaylord Nelson volt. Ezt a
napot 1970 óta ünneplik világszerte. Ennek célja,
a Föld által nyújtott, értékes ajándékoktól való
függőség megemlékezése. Fontos felismerni,
hogy a föld erőforrásai nem kimeríthetetlenek,
ezért foglalkoznunk kell a környezeti kérdésekkel
és közös globális erőfeszítésekkel meg kell
védenünk kincseit a Földön élő emberek és a jövő
generációja számára.

22. apríl – Medzinárodný deň Zeme
Föld napja – április 22.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”
/“Zem sme nezdedili od našich rodičov, ale požičiavame si ju od našich detí.“
Z príležitosti Dňa Zeme Vás pozývame na brigádu pod názvom
"Mysli globálne, konaj lokálne„. Stretneme sa na dvore obecného
úradu 25. apríla 2020 (v sobotu) o 9.00 hod, kde každý
dobrovoľník dostane rukavice a potrebné náradie. Po skončení
brigády bude úsilie účastníkov odmenené chutným gulášom. V
nádeji skrášlenia našej obce sa tešíme na Vašu účasť.
Z dôvodu vzniknutej situácie ohľadne koronavírusu bude
termín brigády možno posunutý.
A Föld Napja alkalmából meghívjuk Önt a "Gondolkodj
globálisan, cselekedj helyben" rendezvényünkre. Találkozzunk,
2020. április 25-én (szombaton), 9.00 órakor a helyi hivatal
udvarán, ahol minden kedves önkéntesnek kesztyűt és szerszámot
biztosítunk. A munka elvégeztével finom gulyással vendégelünk
meg mindenkit. A tisztább és szebb községünk reményében várjuk
Önöket is!
A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a
változás jogát fenntartjuk!
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János napi boráldás + Új orgona átadásának ünnepsége/ Vysvätenie nových vín + Nový organ

Borász bál/Ples vinárov

Ples združenia rodičov /
Szülői szövetség bálja

„Pamięć – Emlékezés” a Lengyel Köztársaság Budapesti
Nagykövetségén/„Pamięć – Spomienky” na Veľvyslanectve
Poľskej Republiky v Budapešti

Bojujeme proti čiernym
skládkam

Harc az illegális
szemétlerakatok ellen

Nelegálne skládky sú problémom
každého mesta či dediny. Naša
obec bude voči páchateľom
postupovať nekompromisne.
V priebehu minulého roka, a nebude
to ináč ani v nasledujúcich rokoch,
sme sa snažili v obci zabezpečiť
zber
veľkoobjemného
odpadu,
šatstva, či elektroodpadu. Napriek
tejto
ponúkanej
možnosti
nachádzame na území obce stále
nové ilegálne skládky odpadu, ktoré
majú neznámeho pôvodcu. Obec ich
napokon musí odstraňovať na
vlastné náklady, za čo vynakladá
nemalé finančné prostriedky. „Mrzí
ma, že sa niektorí naši občania
stavajú nezodpovedne k svojmu
životnému
prostrediu.
Keďže
čiernych skládok napriek tomu stále
pribúda, obec musí pristúpiť k ich
tvorcom prísnejšie. Budeme dbať na
to, aby páchatelia boli odhalení
a pokutovaní.“ vyzdvihla starostka
obce.

Minden község megvívja a saját
harcát az illegális
szemétlerakatokkal. Ebeden is
szigorúbb ellenőrzésekkel és
bírságokkal próbáljuk
visszaszorítani a szemetelőket.
Az elmúlt évben és nem lesz ez
másként a következő években sem,
igyekeztünk
lakosaink
számára
lehetőséget teremteni a szemét
elhelyezésére, mivel tavasszal és
ősszel is nagyméretű szemetet,
elektromos hulladékot és ruhát
gyűjtöttünk. Ennek ellenére újra és
újra felfedezni vélünk kataszterünk
területén
újabb
illegális
szemétlerakatokat, melyek ismeretlen
elkövetők által jönnek létre. Ezeknek
az eltakarítása nem kis költségekkel
jár községünknek. „Sajnos vannak
falunkban olyan személyek, akiknek
nem sokat számít környezetünk
megóvása.
Mivel
az
illegális
szemétlerakatok száma növekszik,
községünk rákényszerül szigorúbb
eljárást alkalmazni az elkövetőkkel
szemben. A szabályszegők komoly
bírságra számíthatnak.“

Homorúk csodálatos nádasában..../ V čarokrásnom prostredí trstín v oblasti Homorú

János-napi boráldás és a felújított orgona
megáldása Ebeden
A János-napi boráldás immár hagyománnyá
vált Ebeden, köszönhető ez Benefi Lászlónak, aki a
Vinium Ister-Granum Regionis Borlovagrend egyik
oszlopos tagja s a rendezvény iniciátora. A profán
liturgiába való beemelésének módját pedig Borka
Iván helyi plébánosnak köszönhetjük. A János-napi
boráldást az ebedi és muzslai borászok felváltva
rendezik meg méltó módon. Méltó módon, hisz az
új borokat Isten házába viszik megáldásra. A
borlovagrend jelenléte kellő nyomatékot adott az
ünnepség látható és rejtett mivoltának. Az előbbi
kicsengett Drozdík József borlovag szavaiból,
felidézve a hagyományok és szakralitás
összefonódását. Az utóbbi pedig hitből fakad: a
szentmisét celebráló és homíliát mondó Fóthy
Zoltán párkányi esperes által, az áldás pillanatában
jelenlevő Szentháromságból.
A szentmise keretében, a hívek szavakba aligha
önthető, izgalmakkal fűszerezett és a gyermeki
szívekre jellemző örömteli várakozása közepette
történt meg a felújított orgona megáldása Józsa
Attila, ógyallai esperes által. A betegeskedő
orgona hosszú időn át várakozott sorsa jobbra
fordulására. És nem hiába. Csendes agóniáját
meghalották a hívek, s az ő hangjukon keresztül a
helyi önkormányzat is. Miután az önkormányzat
15 ezer euróval támogatta az orgona felújítását, a
feléledő hit és remény a lelkes híveket és
támogatókat ugyanekkora összeg összegyűjtésére
ösztönözte mindössze 1 év leforgása alatt. A régi
sípos orgonát Tattinger Ferenc, érsekújvári
orgonaépítő, 1932-ben készítette. Dékány András
György orgonaépítő szakértő jelentése alapján a
hangszer eredeti állapotába való visszaállítása nem
rentábilis. Az orgona felújítása az ő szakmai
felügyelete alatt történt. Galla József orgonaépítő
javaslatára Franz Breil által a 60-70-es években
épített, I/P/8 regiszteres mechanikus csúszkaládás
rendszerű orgona lett beépítve a követelményeknek
megfelelően megnagyobbított, Elisch János
díszítőfestő-aranyozó mester által felújított
orgonaszekrénybe. Galla József munkája kivívta a
szakértői elismerést is. Dékány András György az
orgona hangját így jellemezte: „Tipikusan barokk
hangzás, fényes, ezüstös, csillogó!ˮ A szentmise
után következő koncert, melyet Laczó Brigitta
budapesti
orgonaművész
adott
Bach
és
Mendelssohn műveiből, felejthetetlen élményt
nyújtott a hallgatóságnak a hangszerben rejlő
csodás hangzásból fakadóan.
Az ebedi római katolikus templom december 27én minőségi orgonával gazdagodott. Reményeink
szerint az új orgona gazdag hangzásvilága a
liturgiában valamint az elkövetkező koncertek
során szolgálni fogja alapvető rendeltetését: a lélek
felemelését Teremtőjéhez.

Mgr. Szabó Zsolt

Požehnanie nového vína a organu v
Obide
V deň Svätého Jána sa tradične konalo v
Obide svätojánske požehnanie nového vína v
spoločnej
organizácii
Združenia
vinohradníkov v Obide, Obecného úradu v
Obide a Farnosti v Obide. Požehnanie nového
vína sa konalo v rámci svätej omše v
rímskokatolickom kostole Svätého Štefana v
Obide, na ktorej sa zúčastnili aj členovia
Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend.
Svätú omšu celebroval a nové vína požehnal
pán dekan Zoltán Fóthy zo Štúrova.
Táto oslava však bola nevšedná z
hľadiska veriacich ako aj
záujemcov,
nakoľko po dlhom roku mlčania sa ozval
zrekonštruovaný organ. Pôvodný 8 registrový
mechanický organ vyrobený v roku 1932
F.Tattingerom sa
dostal do značne
dezolátneho stavu a už neslúžil liturgiu. Za
značnej pomoci miestnej samosprávy sa
zrodila nádej vo veriacich, že záležitosť
organa nie je úplne stratená. Verejnou
zbierkou veriaci a ľudia dobrej vôle
vyzbierali potrebnú sumu na zakúpenie
organa vyrobeného F. Breilom z Nemecka. Z
pôvodného organa zostala použiteľná iba
organová skriňa, ktorá bola rozšírená a tiež
reštaurovaná Jánosom Elischom z Maďarska.
Staviteľom organu bol Jozef Galla z Dvorov
nad Žitavou. Podľa Györgya Andrása
Dékánya, odborného dozorcu práce, staviteľ
odviedol precíznu, peknú prácu. Obnovený
organ požehnal pán dekan Attila Józsa z
Hurbanova. Po svätej omše prítomní si
vypočuli organový koncert organistky
Brigitty Laczó z Budapešti, na ktorom
odzneli diela J.S. Bacha a F. Mendelssohna.
Sme nesmierne vďační, že odteraz liturgiu
budú sprevádzať čisté a vznešené tóny
kráľovnej hudobných nástrojov ako aj budúce
koncerty pozdvihnú duše bližšie k
Stvoriteľovi.

Mgr. Zsolt Szabó

Dňa 25. februára som prijala veľmi milé pozvanie na prezentáciu knihy

„Pamięć – Spomienky” na Veľvyslanectve Poľskej Republiky v Budapešti
kde bola zverejnená štvrtá časť knihy , ktorej autormi sú bývalý veľvyslanec Grzegorz Łubczyk a
jeho milá manželka Krystyna Łubczyk. Všetky štyri zväzky dokumentujú osudy poľských
vojenských a civilných utečencov počas 2. svetovej vojny, ktorí našli svoj druhý domov v
Maďarsku.
Dňa 1.septembra 1939 sa prepadnutím Poľska hitlerovským Nemeckom začala 2. svetová vojna .
Nemecká armáda počas štyroch týždňov dobyla východnú časť Poľska a 17. septembra (podľa
paktu Molotov-Ribbentrop) ju z východu napadol Sovietsky zväz s Červenou armádou. V
beznádejnej situácii sa desiatky tisíc Poliakov pokúsili utiecť do zahraničia. Vyše 70 000 vojakov
a 50 000 civilistov našlo útočisko v Maďarsku, ktoré aj napriek nesúhlasu spojeneckého Nemecka
otvorilo svoje hranice a na základe vládneho rozhodnutia poskytlo pomoc poľským utečencom. Na
svete je málo krajín, ktoré si držia také silné vzájomné historické a citové vzťahy, ako maďarský a
poľský národ a práve tie súdržné väzby vyjadrujú prezentované historické dokumentárne zväzky.
Z nájdených dokumentov a fotiek vznikli veľmi vzácne vzdelávacie knihy, ktoré sú pozoruhodnými
pamiatkami priateľstva Poliakov a Maďarov počas druhej svetovej vojny, kedy nešťastným
poľským utečencom pomáhala nielen maďarská vláda, ale celá spoločnosť. Čiastočne boli
rozmiestnení aj na území dnešného Slovenska, ako aj v našej dedine.
Keď autori dokončili tretí zväzok, mysleli si, že všetky dokumenty boli spracované, ale situácia sa
zmenila, čo nám potvrdzujú slová jedného z autorov: „Keď sa Poľské Veľvyslanectvo v Bratislave
sťahovalo do novej budovy, našli krabicu so 60 fotkami a mnohopočetnými dokumentami. Vtedy
vyšlo najavo, že obsah tvorí kronika poľského civilného tábora z obce Obid z obdobia medzi
10.11.1939 – 10.11.1940. Bohužiaľ nevieme nič o tom, kto mohol byť darcom týchto dokumentov
a ako sa tam mohli dostať. Vtedajší konzul sa rozhodol, že dokumenty budú v najlepších rukách
jedného človeka, ktorému je osud poľských utečencov veľmi blízky. Takým bol Dr. Molnár Imre
bývalý riaditeľ Maďarského Inštitútu v Bratislave, ktorý nám veľmi veľa pomáhal a práve táto
kronika z Obidu nám dala motiváciu, aby sme vydali aj 4. časť.”
Bol to povznášajúci pocit a bola som veľmi hrdá, že som sa mohla zúčastniť na prezentácii tejto
vzácnej knihy z toho nemilosrdného obdobia. Prejavili sme úctu ľudskej dôstojnosti a odvahe
Poliakov a Maďarov, ktorí svojou vytrvalosťou slúžili svojej vlasti a urobili mnoho pre to, aby sa
utečenci u nás cítili ako doma.
„Obec Obid patrila medzi také dediny, kde skupina poľských civilných utečencov našla ochranu u
štedrých občanov, ktorí statočnou odvahou pomáhali prežiť duševné a fyzické bezdomovectvo v
ťažkom období.” týmito slovami mi poďakovali autori, že naši predkovia – vtedajší občania dediny
Obid dali pomocnú ruku a strechu nad hlavu ich krajanom.
V tejto knihe je dokumentovaná časť Obidských dejín z 20. storočia, na ktorú mi Obidčania naozaj
musíme byť hrdí a s radosťou môžeme porozprávať našim deťom a vnúčatám, aby sme v nich
vzbudili, posilnili lásku k našej krásnej rodnej dedine a milovanej rodnej zemi.
Veľmi som sa potešila, keď autori prijali moje pozvanie do Obidu na prezentáciu spomínanej knihy,
ale na presnom dátume sa dohodneme neskôr.
Potfay Bernadett

Könyvbemutató: „Pamięć – Emlékezés” a Lengyel Köztársaság Budapesti
Nagykövetségén.
Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget február 25-én a Lengyel Köztársaság
Budapesti Nagykövetségén megtartott könyvbemutatón, melyen Grzegorz és Krystyna Łubczyk
szerzők által bemutatott Pamięć / Emlékezés című sorozat negyedik kötete került a nyilvánosság
elé. Mind a négy kötet a 2. világháború idején a magyarok által befogadott lengyel katonai és
civil menekültek sorsát mutatja be.
A második világháború 1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország megtámadta
Lengyelországot. A német hadigépezet négy hét alatt elfoglalta az ország nyugati részét a keleti
vajdaságok a szeptember 17-én (a Molotov-Ribbentrop-paktum értelmében) benyomuló szovjet
csapatok ellenőrzése alá kerültek. A kilátástalan helyzetben lengyelek tízezrei próbáltak külföldre
menekülni.
Ennek hatására több mint 70 000 katona és 50 000 civil keresett oltalmat
Magyarországon, amely a vele szövetséges Németország rosszallása ellenére is már szeptember
18-án megnyitotta határait és kormányzati irányítással nyújtott segítséget a menekült lengyelek
számára. A két nép barátságának erről a felemelő epizódjáról Lengyelország volt budapesti
nagykövete, Grzegorz Łubczyk és kedves felesége Krystyna asszony hihetetlenül alapos
dokumentumkötetet állított össze. A hatalmas ismeret- és forrásanyagot gyönyörűen egészíti ki a
színvonalas (egyben felújított) képanyag, mely az itteni lengyelség majd minden mozzanatát
megörökíti. Egy zárt és ma már (mondhatjuk: szerencsére) ismeretlen világba látogathatunk el,
egy világba, ahol mi magyarok voltunk a befogadók és barátaink, testvéreink a befogadottak.
Nagyon értékes, tanulságos három kötet sikeredett a rengeteg dokumentumból,
fényképekből, amelyek méltó emléket állítanak a két nép évezredes barátságának. A harmadik
könyvvel azt hitték lezárják e korszak dokumentálását, de az idő megmutatta, hogy tévedtek ismerteti velünk a szerző: „Mikor a Pozsonyi Lengyel Nagykövetség új épületbe költözött, az
akkori konzul talált 60 fényképet és számtalan szöveggyűjteményt tartalmazó dobozt, amely az
ebedi lengyel civil tábor krónikája volt az 1939. november 10. és 1940. november 10. közötti
időszakból. Sajnos semmit nem tudni, hogy került oda és ki volt az adományozó. Konzul úr arra
az elhatározásra jutott, hogy az albumot méltó kezekbe juttatja,
olyanoknak, akikhez a magyarországi háborús menekültek témája nagyon is közel áll.
Ilyen volt Dr. Molnár Imre a pozsonyi Magyar Intézet volt igazgatója, aki nagyon sokat segített
nekünk. Ez az ebedi krónika adta az indíttatást, hogy a 4. rész is elkészüljön.”
Mélyrehatóan megtisztelő érzés volt és büszkeséggel töltött el, hogy részese lehettem e
szívmelengető mű bemutatásának egy könyörtelen korból. Tisztelegtünk a lengyelek és
magyarok bátorsága és emberi méltósága előtt, akik a végsőkig kitartva szolgálták hazájukat és
azok előtt, akik akár életük árán is bármit megtettek volna a menekültekért. Ebed azok közé a
helységek közé tartozott, ahol számos lengyel menekült kapott oltalmat a nemeslelkű lakosoktól,
akik méltó bátorsággal segítettek átvészelni lelki és fizikai hazátlanságukat ezekben a nehéz
időkben. Ezekkel a szavakkal köszönte meg nekem a szerzőpáros, elődjeink – az akkori ebediek
helytállását, segítségét, hogy otthont adtak honfitársaiknak.
Ebed község 20. századi történelmének olyan része lett dokumentálva e könyvben,
amelyre méltán büszkék lehetünk és érdemmel meséljünk róla gyerekeinknek, unokáinknak ezzel
is erősítve szeretett szülőfalunk és gyönyörű szülőföldünk iránti szeretetüket.
Nagyon örültem, hogy meghívásomat egy ebedi könyvbemutatóra a szerzőpáros
elfogadta, a lehetséges időpontról a világban zajló események miatt később egyeztetünk.
Potfay Bernadett

Spoznáte tieto miesta?

Felismerik ezeket a helyeket?

Hľadáme staré pohľadnice alebo fotky našej obce.
Ak by ste doma aj vy ukrývali podobné skvosty,
prosíme Vás, aby ste nám ich priniesli na obecný
úrad v záujme zachovania pre budúce generácie.

Régi képeslapokat és fényképeket keresünk falunkról. Ha
bárki hasonló ereklyét rejteget otthonában, kérjük hozza
be a községházára, hogy megörökíthessük az utókor
számára.

V tomto roku oslávi materská škola v Obide 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti pripravujeme výstavu starých fotiek zo škôlky a zachovalých hračiek z čias
komunizmu. Výstavu si budete môcť pozrieť v rámci osláv dňa obce 04. júla 2020 v malej
sále kultúrneho domu. Budeme radi, ak aj vy prispejete svojimi relikviami.
Az ebedi óvoda ebben az évben ünnepli fennálásának 70. évfordulóját. E jeles ünnep
alkalmából kiállítást rendezünk az óvoda életéről. A kiállítás megtekinthető lesz a falunap
keretén belül, 2020. július 4-én a helyi kultúrház kis termében. A lakosoktól örömmel
fogadjuk a régi fényképeket és régi játékokat.

Mimoriadna situácia - koronavírus/Rendkívüli állapot - koronavírus
Dôrazne žiadame občanov, aby:

•
•
•

•
•
•

Szigorúan figyelmeztetjük a lakosságot,
hogy:

svoje domovy opúšťali iba v najnutnejších
prípadoch (nákup potravín, liekov, nevyhnutná
návšteva lekára ....), podľa možnosti zabezpečili
nákupy namiesto starších osôb
necestovali do zahraničia, obmedzili kontakt
s rodinou, priateľmi a predovšetkým so staršími
zraniteľnými občanmi
svoje deti nepúšťali zbytočne na verejné
priestranstvá z dôvodu ich zoskupovania sa
(mimoriadne prerušenie školskej dochádzky
neznamená voľný pohyb detí v obci
v skupinách, či na ihriskách)
nenavštevovali
úrady,
ale
využívali
komunikáciu telefonicky alebo emailom
si často umývali ruky, používali dezinfekčné
prostriedky, rukavice, používali rúška a vo
verejnom styku dodržiavali medzi sebou aspoň 2
metrový odstup

•

obzvlášť žiadame dôchodcov, aby na doručenie
dôchodku čakali vo svojich domovoch a nechodili
na poštu!

•

•
•
•
•

otthonaikat csak a legsürgősebb esetekben
hagyják el (élelmiszer, gyógyszer vásárlása,
sürgős orvosi ellátás esetén), az időseknek
lehetőségeik szerint biztosítsák be a bevásárlást
tilos
a
külföldre
utazás,
korlátozzák
a családjukkal, barátaikkal és főleg az idősekkel
való találkozást
a tanítás rendkívüli szüneteltetése alatt
gyermekeiket tartsák otthonaikban, hogy
a közterületeken,
játszótereken, stb. ne
csoportosulhassanak
ne látogassák a hivatalokat, illetve posta hivatalt,
használják ki a telefonos illetve e-mailes
kommunikáció lehetőségét
mossanak
gyakran
kezet,
használjanak
fertőtlenítőt, kesztyűt, viseljenek szájmaszkot,
nyilvános helyeken pedig tartsák be egymás közt
a 2 méter távolságot
külön kérjük a nyugdíjasokat, hogy otthonaikban
várják, míg kikézbesítik a nyugdíjakat.

Bezpečnosť seniorov
Milí seniori,
ste na zaslúženom odpočinku po rokoch práce,
ktorú ste pre seba či svoje okolie vykonávali dlhé
roky. Za to všetko si od nás zaslúžite maximálnu
pozornosť a úctu. Bohužiaľ, sú medzi nami aj
takí, ktorí seniorom nedoprajú prežiť pokojnú
jeseň života. Podvodníci, ktorí si často vyberajú
niekoho z vás starších. Ste dobrosrdeční,
dobroprajní a mnohokrát dôverčiví. Keď môžete,
radi pomôžete ľudom v núdzi. No práve to
zneužívajú takí, ktorí si tradičné ľudské hodnoty
vôbec nevážia. Hľadajú stále nové a nové
výhovorky a spôsoby, ako by vás obrali o vaše
ťažko zarobené úspory.

... ak cítite neistotu, obavu, strach...
Čo by ste mali urobiť ??? Najľahšie je zavolať:
POLÍCIU 158, RODINE, BLÍZKYM, prípadne NA
OBECNÝ ÚRAD

Nyugdíjasok biztonságáért
Kedves időseink, nyugdíjasaink, szépkorú polgáraink!
Megérdemelt pihenőjüket élvezik, amit a hosszan tartó évek kemény és becsületes munkájával
érdemeltek ki, amiért maximális figyelem és tisztelet jár Önöknek. Ha tehetik, szívesen segítenek
bajban lévő embertársaikon, jószívűek, odaadóak. Sajnos, akadnak olyanok is, akik ezeket az emberi
értékeket nem tisztelve, kihasználják Önöket, mindig újabb és újabb módszerrel, alattomos módon
kicsalják az emberek hosszú évek során és nehéz munkájából összespórolt pénzét.
…… ha bizonytalanságot, félelmet éreznek, kételyeik vannak…..

Akkor hívják: a RENDŐRSÉGET:158, családjukat, ismerőseiket, illetve a községi
hivatalt.

Szépkorúak tízparancsolata:
➢ Idegeneket ne engedjenek otthonukba.

➢ Semmit ne írjanak alá „ajtóban állva”.
➢ Lakcímüket, személyazonossági számukat,
személyazonossági igazolványuk számát sose
adják meg telefonon illetve idegeneknek se.
➢ A „házaló” árusoktól ne vegyenek semmit.
➢ Ne váltsanak fel és adjanak pénz idegeneknek.
➢ PIN kódjuk sose legyen bankkártyájuk mellett és a pénztárcájukban sem.
➢ Telefonos beszélgetés során ne vegyenek semmit, a hívást mielőbb fejezzék be.
➢ Idegenek autójába ne üljenek.
➢ Idegeneket ne engedjenek be otthonukba.
➢ Ne adjanak idegeneknek pénzt, hozzátartózóik kezelésére hivatkozva, az egészségügyi ellátás ingyenes!

Kutyatartók kötelességei a törvénymódosítás tükrében
Az állategészségügyi ellátást szabályozó törvény utolsó módosítása több
sarkalatos változást vezetett be a házi kedvencek tartásával kapcsolatban is. Mivel az állatra
a törvényhozó már nem tárgyként, hanem élő és érző lényként tekint, többletjogokat biztosít
számára az esetleges állatkínzás illetve az állattartás megfelelő módjának elhanyagolása
esetében.
Az állatok védelme egyenlő az élet iránti tisztelettel. E téren még van mit
tanulnunk, hiszen községünkben is rendszeresen találkozunk kidobott kóbor kutyákkal, sőt
olyan kölykökkel is, amelyek nem tervezett vemhességből származnak. Nem ritka sajnos az
sem, hogy az állatot gazdája mostoha körülmények között, rövid láncon, kenyéren és vizen
tartja. Maga a törvény módosítása nem hoz érdemi változást, szükség van az állatokhoz való
viszony alapos átértékelésére.
A legfontosabb törvénymódosítások

Az állatok jogviszonyának megváltozásával egyidejűleg kiterjed az állatorvosok
és állategészségügyi felügyelők hatásköre is, akik ezentúl jogosultak átlépni a magánterület
határát és elkobozni a kínzott állatot. Kínzásnak számít az állat nem megfelelő körülmények
közti tartása és a szükséges gondoskodás elmulasztása is. Tilos az állatnak felesleges
fájdalmat okozni, beleértve a megfelelő etetés és itatás elhanyagolását is.
Milyen büntetések szabhatóak ki ?
400 - 1000 euróig büntethető az, aki jogsértő módon szabadul meg a kutyától,
azonos pénzbírságra számíthatnak azok a szaporítók, akik nem akadályozzák meg
a nemkívánt vemhességet. Tilos a megunt vagy beteg állat önkényes elpusztítása,
a tulajdonos nem lőheti le, vagy fojthatja például vízbe. Köteles a nem kívánt állatnak
megfelelő elhelyezést biztosítani. Amennyiben ezt nem teszi meg, törvényt sért, amiért
a magánszemély nyolcszáz, a vállalkozó ill. a jogi személy pedig akár 20 ezer eurós bírságot
is kaphat. Az állat elpusztítására kizárólag állatorvos jogosult.

Ismét kötelező a csippelés
Harmadik, alapvető változást a törvényben a kutyák kötelező csippelése jelenti.
Ez minden kutyatartóra vonatkozik az SZK egész területén. Az állategészségügyi ellátást
szabályozó 39/2007 Tr. Sz. Törvény módosított változata értelmében 2019. szeptember 1 –
től valamennyi kutyatartó köteles gondoskodni arról, hogy az állatot mikrocsippel lássák el.
A megjelölt időpont után született kölyköket 12 hetes korukig kötelező becsippeltetni. Ezekre
az állatokra az átmeneti türelmi időszak nem vonatkozik.
Amennyiben változik az állat tulajdonosa, eredeti gazdája ezt 21 napon belül
köteles jelenteni a csippelést végző állatorvosnak, amennyiben a kutya elpusztul, ugyanennyi
idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy az állatorvosnál bejelentse.
Kutyaoltás és csippelés községünkben
A párkányi PANEV VET klinika 2020. május 2-án, a helyi kultúrház mellett kutyaoltást illetve
csippelést fog tartani. Az új rendelet szerint, csak azok a kutyák olthatóak be, amelyek csippelve
vannak. Az oltás és csippelés költségeit mindenki magának téríti.
A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntart
juk!

Árjegyzék:
Csippelés:
Komplett oltás:
Veszettség elleni oltás:

7€
13€
8€

Do pozornosti majiteľov spoločenských zvierat
Posledná novela Zákona o veterinárnej starostlivosti prináša niekoľko dôležitých vecí, ktoré zásadne
menia okrem iného aj ustanovenia týkajúce sa chovu spoločenských zvierat. Nakoľko zviera prestalo
byť vecou a je definované ako živá a cítiaca bytosť, posilňujú sa jeho práva v prípade týrania
a nezabezpečenia vhodných životných podmienok. Chrániť zvieratá znamená elementárnu úctu
k životu. V tomto smere sa máme ešte veľa učiť, veď aj v našej obci sa stretávame s opustenými
psami, pochádzajúcimi z neželaného chovu alebo so psami držanými v nevhodných podmienkach na
krátkej reťazi na chlebe a vode. Zmena zákona sama osebe neurobí zázrak, je potrebné zmeniť
samotný pohľad na zviera a prístup k nemu.
Najzásadnejšie legislatívne zmeny
V súvislosti so zmenou právneho postavenia zvieraťa sa posilňujú aj práva veterinárov a veterinárnych
inšpektorov, ktorí majú právomoc vstupovať na súkromný pozemok a odňať týrané zviera. Za týranie
zvieraťa sa považuje tiež držanie zvieraťa v nevhodných podmienkach a zanedbanie povinnej
starostlivosti. Zakazuje sa spôsobenie zbytočnej bolesti, čo zahŕňa aj nedostatočné kŕmenie
a napájanie.
Aké sú pokuty ?
Pokuta od 400 do 1 000 Eur hrozí za opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho a rovnakú pokutu
môže dostať majiteľ, ktorý nezabráni neželanému rozmnožovaniu sa zvierat. Po novom tiež nie je
možné usmrtiť nechcené spoločenské zviera. Majiteľ ho nemôže napríklad zastreliť alebo utopiť. Musí
mu hľadať náhradnú starostlivosť, ak tak neurobí, poruší zákon a hrozí mu pokuta od 800 Eur pri
fyzickej osobe a až do 20 000 Eur pri živnostníkovi alebo právnickej osobe. Usmrtenie spoločenského
zvieraťa môže vykonať iba veterinár.
Čipovanie psov je povinné
Treťou zásadnou zmenou zákona je povinné čipovanie psov. Povinnosť pre vlastníkov identifikovať
psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky. Podľa novely
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9. 2018 pre
vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom
(mikročipom) .
Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31. 10. 2019, ale len pre tých
chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1. 9. 2018 musia byť
označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1. 9. 2018 sa
prechodné obdobie nevzťahuje.
Zmenu vlastníka musí nahlásiť pôvodný vlastník zvieraťa súkromnému veterinárnemu lekárovi do 21
dní od vykonania zmeny. Vlastník má taktiež povinnosť nahlásiť úhyn psa, a to do 21. dňa od jeho
úhynu.

Očkovanie a čipovanie psov v našej obci
02. mája 2020 sa bude pri kultúrnom dome vykonávať očkovanie , resp. čipovanie psov.
Podľa novej legislatívy môžu byť očkované iba psy, ktoré sú začipované. Očkovanie
a čipovanie bude realizovať Veterinárna klinika PANEV VET. Obyvatelia si sami hradia
náklady spojené s očkovaním/príp. čipovaním.
Z dôvodu vzniknutej situácie ohľadne koronavírusu bude termín očkovania možno
posunutý.
CENNÍK:
Čip ......................................7 €
Kompletné očkovanie .......13 €
Očkovanie proti besnote......8 €

Úspešné žiadosti o dotácie
Free WIFI zóny v obci
Začiatkom septembra obec požiadala o
účasť na výzve na podávanie prihlášok v
rámci iniciatívy WIFI4EU. S potešením
sme koncom októbra prijali oznámenie
Komisie, že naša obec bola vybraná na
financovanie a prideľujú nám poukaz vo
výške 15 000 €. Komisia obdržala v
rámci Európy vyše 11 tisíc žiadostí od
samospráv, z ktorých bolo úspešných
1780. Obec koncom roka začala
pojednávania s vyhotoviteľom. Občania
sa môžu tešiť zo 7 externých a 5
interných FREE WIFI bodov vo
vybraných verejných priestranstvách
obce. Práce budú realizované v priebehu
tohto roka.

Sikeres pályázataink
Ingyenes WIFI pontok a faluban

2019. szeptember elején községünk jelentkezett
a WIFI 4EU pályázati felhívásra. Október
végén örömmel fogadtuk a hírt, hogy
a nyertesek közé tartozunk, és 15 000 €
értékben utalványt kapunk. Európán belül az
önkormányzatoktól több mint 11 000 kérvény
érkezett a kiírásra, amiből 1780 volt sikeres. Az
év végén kezdődött a tárgyalás a kivitelezőkkel.
Lakosaink 7 külső és 5 belső FREE WIFI
pontokon tudnak majd csatlakozni a hálózatra,
az erre kijelölt helyeken.

Projekt „Maďarským čitateľom maďarské knihy“
Obec podala v rámci výzvy č. 1/2020: Program 2.1.4 – podpora knižníc, žiadosť o rozšírenie
knižničného fondu. Na základe odporúčania odbornej rady určenej na posudzovanie žiadostí o
finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných
menšín bola naša žiadosť podporená sumou 1500 €. Peniaze budú použité do konca mája najmä na
nákup detskej literatúry, ale aj inej literatúry v maďarskom jazyku. Vyzývame preto milovníkov
kníh na návštevu našej knižnice, keďže nové knihy budú dostupné už od mája.

Projekt „Magyar olvasóknak magyar könyvek“
Községünk pályázatot nyújtott be a Kisebbségi Kulturális Alaphoz könyvtárunk bővítése céljából
az 1/2020: P 2.1.4 projekt keretében, mely pozitív elbírálásban részesült 1500 € értékben. Ezt az
összeget gyermek-, valamint egyéb irodalmi könyvek vásárlására fogjuk fordítani. Kérjük
a könyvkedvelőket, hogy látogassák könyvtárunkat, mivel az új könyvek már májusban a polcra
kerülnek.

Fungovanie obecného úradu v Obide

A községi hivatal működése

Obecný úrad v Obide bude zatvorený od
16.03.2020 predbežne do odvolania, bude
fungovať v pohotovostnom režime denne od 8:00
do 11:00 (tel. č.: 036/758 2187, 758 2193, 753 30
10).

2020. március 16-tól visszavonásig, naponta
8.00 - 11.00 óráig a községi hivatal csak
készültégi módban üzemel (tel. szám: 036/758
2187, 758 2193, 753 3010), nincs ügyfélfogadás.

Oznamujeme občanom, že splatnosť poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu je predĺžená do
30.04.2020 – platby je možné realizovať iba cez
internetbanking.
Odvoz smetných nádob s nálepkami z roku 2019
je predĺžený do 30.04.2020. Minuloročné nálepky
sú platné do 30.04.2020.

Kérjük a lakosságot, hogy a kommunális
hulladék illetékét, lehetőségeik szerint interneten
keresztül utalják.
A szemét elhordási díj befizetése, illetve
a 2019-es matricák érvényessége 2020. április
30-ig van meghosszabbítva.

A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel az állam nem engedélyezi a községekben a
közmunkák végzését, ezért szeretnénk a lakosságot kérni, hogy a házaik előtt lévő területet mindenki
saját maga tartsa rendbe. Köszönjük megértésüket és közreműködésüket.
Z dôvodu vzniknutej mimoriadnej situácie kvôli korona vírusu obce nemôžu zamestnávať
verejnoprospešných pracovníkov. Prosíme obyvateľov, aby si sami udržiavali priestory pred domami. Za
pochopenie a súčinnosť Vám ďakujeme.

Önkénteseket keresünk védőmaszkok készítéséhez
Kérjük azokat a lakosokat, akik akár kis mennyiségben is tudnak
otthonaikban védőmaszkokat varrni, szívesen fogadjuk segítségüket és
felajánlásukat, hisz ez a legkevesebb, amit egészségünk megóvása
érdekében tehetünk.
Hľadáme dobrovoľníkov na výrobu rúšok
Prosíme občanov, ktorí majú možnosť ušiť rúška, hoci aj v menšom
množstve, aby neváhali a ponúkli pomoc v záujme zachovania zdravia v
našej obci.

