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Aranyosi Ervin: Elmélkedés az őszről
addig leszek, mert van jövőm,
Az őszi Nap még rám nevet,
vágy ébred bennem felnövőn. Nem
simítva fázós lelkemet.
győzhet le sem tél, hideg,
Messziről int, s tovább halad.
míg lelkem vágy érinti meg,
A nyár, az emlék itt marad.
amíg akadnak céljaim,
Nem viszi azt magával el,
akadnak húzó álmaim.
benne a szív reményre lel,
Addig mindennap felkelek,
mit támogat a hit maga,
nem nyomasztanak reggelek,
hoz még nyarat nagy csillaga.
s keresek újabb célokat,
Ha megmarad a hit, remény,
s kihúzok fagyos tél fogat!
belül kigyúl a kósza fény,
Addig is ébren álmodom,
amit táplál a képzelet,
múltam a tűzre rádobom,
hogy holnapom még szép lehet.
s hittel várom az új tavaszt,
S lám lángra kap a röpke vágy,
hogy nem hiába vártam azt.
tovább lépni, élni muszáj!
S a Nap ígéri, úgy leszen,
Nem adhatom fel! Én, soha!
s
én
ezt most komolyan veszem,
Jöhet a tél, a mostoha!
lelkemben őrzöm lángomat,
Amíg szívemben szikra él,
s addig gondolok rá sokat!
mit nem lobbant el cirka szél,

Jesenná láska
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro ako ho mala rada.
Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý od srdca k srdcu kluše.
Pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké
chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké.
Možno, že iba obrázok, možno tôňu iba.
No pred cieľom sa zastaví. Komu zas srdce chýba?
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa.
Bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa,
že chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca.
Koľko ráz v noci májovej hľadeli do mesiaca.
No máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto,
len jeseň, tá vie o všetkom a jeseň nepovie to.
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju.
Túžieval, čakal, dočkal sa. Odišla. Nepozná ju.
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro ako ho mala rada.
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Elevenparkban az eleven gyerekekkel
Úgy tartja a mondás, hogy nincs rossz gyerek, csak eleven. Talán a név is ebből a mondásból született és
találó is lett.
Augusztus közepén indultunk el a gyerekekkel a budapesti Elevenparkba. A park nevét szó szerint lehet
venni, itt elevennek lehet lenni. Nem voltak szabályok, nem voltak korlátok. Ez egy hatalmas centrum, telis-tele
játékokkal, attrakciókkal, mindennel, ami egy eleven gyereknek kell. Itt mindenki kiélhette vágyait,
kitombolhatta energiáját.
Talán az összes kisgyerek „rémálma”, ha a szobájában rakodnia kell. Ebben a parkban azt sem kellett.
Bárki, bármilyen járművel, játékkal játszott, ha megunta, nem kellett a helyére raknia, hisz már jött is érte a
következő gyerkőc, aki tovább játszott vele.
Sok gyerek elfért, mégsem volt veszekedés vagy vitatkozás. Mindenki megtalálta a kedvére valót, a
korának megfelelőt. A nagyobbak figyeltek a kicsikre, sőt, segítettek is nekik, ha azok kicsit „ügyetlenebbek”
voltak. A szülők vagy felügyelők távolról figyelték a gyerekeket, nem lehetett őket követni, hisz a bőség
zavarában voltak, minden játékot azonnal szerettek voltak kipróbálni.
Az Elevenpark az a hely, ahol mindenki biztosan kifárad. Nem volt ez másképp a mi gyerkőceinkkel
sem. Alig bírtuk őket összeszedni, hogy ebédelni indulhassunk. Ennyi mozgás után megéhezik az ember, nem
volt ez másképp velünk sem. Aztán ebéd után jóllakottan és kellőképpen kifáradva hazaindultunk. Reméljük,
mindenki élményekkel telve tért haza.

Návšteva zábavného parku
Známe porekadlo vraví, že neexistuje zlé
dieťa, iba čulé. Snáď aj názov tohto parku sa zrodil
zo spomínaného porekadla a je výstižný.
Uprostred augusta sme sa vybrali s deťmi
do budapeštianskeho zábavného parku, ktorého
maďarský názov je „Elevenpark“. Názov parku
môžeme chápať doslovne, možno tu byť čulým,
nie sú tu žiadne pravidlá, ani obmedzenia. Je to
obrovské centrum plné hračiek, atrakcií, teda
všetkého čo čulé dieťa potrebuje. Každé dieťa
mohlo vychutnať svoje túžby, vybúriť svoju
energiu.
„Nočnou morou“ snáď každého dieťaťa je,
keď musí upratať svoju izbu. V tomto parku
nebolo potrebné robiť ani toto. Hocikto sa mohol
hrať s akýmkoľvek vozidlom a keď ho to omrzelo,
nemusel hračku upratať, veď už prišlo ďalšie dieťa,
ktoré sa hralo s ňou ďalej.
V parku bolo naraz veľa detí a predsa
neboli hádky, či spory. Každé dieťa si prišlo na
svoje, zodpovedajúce svojmu veku. Väčšie deti
dávali pozor na malé, ba aj pomáhali im, keď boli
trochu „nešikovné“. Rodičia a dozor z diaľky
pozorovali deti, no nebolo ich možné usledovať,
každú hračku chceli okamžite vyskúšať.
Zábavný park je miestom, kde sa každý
určite unaví. Nebolo tomu inak ani s našimi
deťúrencami. Ledva sme ich stačili pozbierať, aby
sme sa mohli vybrať na obed. Po takom množstve
pohybu človek vyhladne. Po obede sme sa nasýtení
a primerane unavení vybrali domov. Dúfame, že
každé dieťa prišlo domov plné zážitkov.
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Čo nás teší...
Počas sprísnených opatrení v prvých fázach COVID-19 boli pozastavené práce verejnoprospešných prác až
do začiatku júla, čo spôsobilo obci isté ťažkosti so zabezpečením základných udržiavacích prác
v intraviláne obce. Týmto chcem poďakovať verejno-prospešným pracovníkom, ktorí nám pomáhali
napriek všetkým obmedzeniam. Odhliadnuc od sprísnených opatrení a skresaných príjmov zo strany štátu,
sme sa snažili aj v posledných mesiacoch urobiť kus práce. V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame
zopár pozitívnych zmien v obci:
−
Vyhĺbili sme jarky v obci, kde bola situácia počas dažďov najhoršia
−
Upravili sme časť cesty pod Hegyfarkom
−
Skultúrnili sme prostredie okolo kultúrneho domu (premaľovali prístrešok, spravili kvetinovú
výzdobu)
−
Vymenili sme jedno okno na dome smútku, ostatné okná a prístrešok sme renovovali, nový náter
dostali lavičky aj vstupné brány na cintoríne
−
Vytvorili sme priestor pre spoločenské hry v priestoroch knižnice, kde sa deti každý pondelok a
štvrtok mohli počas prázdnin zahrať s rovesníkmi
−
Obec zakúpila ojazdené auto Volkswagen Transporter, ktoré nám uľahčí práce v oblasti
komunálnych služieb
−
Postavili sme na futbalovom ihrisku stojan na basketbalový kôš, zábradlie dostalo nový náter
a dokončili práce v interiéri prezliekarne – týmto by sme chceli podnecovať deti a mladistvých, aby
využívali futbalové ihrisko na aktívny pohyb
−
Dali sme odstrániť strechu (nebezpečný odpad) na sklade v materskej škole
−
Zorganizovali sme hody, futbalový zápas, výlety a športový deň pre deti
−
Robili sa dokončovacie práce súvisiace so zabezpečením chodu free wifi zón v obci
−
A rôzne iné 😊
V októbri na nás čakajú ďalšie obmedzenia (v čase písania článku sa nachádza Novozámocký okres
v oranžovej zóne), dúfajme však, že sa nebudú týkať obmedzenia voľného pohybu a verejnoprospešných
prác v záujme obce.

Ami pozitív...
A vírus első fázisában, a szigorított előírások miatt, július elejéig felfüggesztették
a közmunkákat, ami némi nehézséget okozott, hogy zökkenőmentesen tudjuk elvégezni
a mindennapi karbantartási teendőket. Szeretnék köszönetet mondani néhány közhasznú
munkásnak, akik minden korlátozás ellenére segítettek nekünk. Az államtól kapott csökkentett
bevételektől, valamint a szigorított intézkedésektől eltekintve, az utolsó hónapokban igyekeztünk
elvégezni néhány munkát. Ezekből megemlítenék néhány pozitív változást:
kimélyítettük a vízelvezető árkokat, ahol az esőzések miatt a legrosszabb volt a helyzet
feltöltöttük a Hegyfarokhoz vezető út egyes részeit
szépítgettük a kultúrház terét (átfestettük a bejárat fölötti árnyékolót, virágdíszeket készítettünk)
kicseréltük a ravatalozó egyik ablakát, a többi ablakot, a ravatalozó előtti árnyékolót, a temetői padokat és
kaput lefestettük
a könyvtár keretén belül kialakítottunk egy helyiséget, ahol a gyerekek a nyári szünidő alatt minden hétfőn
és csütörtökön társasjátékozhattak
községünk vásárolt egy használt Volkswagen Transporter tehergépjárművet, ami a kommunális
szolgáltatások terén könnyíti munkánkat
a focipályára kosárlabda állványt helyeztünk el, befejeztük a belső munkálatokat az öltözőkben, lefestettük a
korlátokat… - ezzel is szeretnénk ösztönözni a gyerekeket és az ifjúságot, hogy használják a focipályát az
aktív mozgáshoz
az óvodai raktáron lévő palatetőt eltávolítottuk (veszélyes hulladéknak számít)
megrendeztük a búcsút, focimeccset és a sportnapot a gyerekeknek
zajlottak a munkálatokat a free wifi zónákban
és egyebek… ☺
Októberben további korlátozások várnak ránk (az Érsekújvári járás a narancssárga zónába tartozik a cikk
írásakor), bízunk benne, hogy ezek a korlátozások nem hoznak magukkal újabb kijárási tilalmat, és nem lesznek
befolyással a közhasznú munka elvégzésére községünkben.

III. Kórustábor az ebedi Szent István király-plébánián
Az idén se maradt el az ebedi kórustábor, így júliusban a plébánián összegyűltek az énekelni vágyó
gyerekek. Kiegészült a kis csapat azokkal, akik egy közösség részévé szerettek volna válni, mivel nemcsak a
művészi vénát erősítettük, hanem rengeteget játszottunk és beszélgettünk is. A tábor központi témája a
zsolozsma, vagyis az egyház hivatalos imája, és a szentek élete volt, akikről Iván atya nagyszerű előadásokat
tartott. Rögtön az első nap átmozgattuk magunkat, kitűnő táncosok segítségével megtanultunk egy koreográfiát,
majd eljártunk néhány ismert táncot együtt. Az ebedi nénik jóvoltából minden nap fogyaszthattunk különféle
finomságokat tízóraira és uzsonnára, sőt, csapatépítés szempontjából együtt mosogattunk étkezések után. Hamar
lelepleződtek a szerepeink a misztériumjátékban, amit egész héten erőnek erejével gyakoroltunk, hogy utolsó
este előadhassuk a helyi templomban. Részt vehettünk reggeli tornákon, sportfoglalkozáson, majd
elzarándokoltunk Máriabesnyőre, ahol énekeltünk a Bazilikában. Hosszas utazás után következett a
megérdemelt pihenés, a Tropicariumban töltöttük a maradék időnket. Szombaton este elénekeltük a hívekkel
együtt a népzsolozsmát, majd megkoronázva a hetet, végre előadtuk a húsvéti misztériumjátékot. Egy
szeretetlakomára hívtak meg bennünket a szervezők, ahol a szülőknek elmeséltük az élményeinket, és
felköszöntöttük Iván atyát születésnapja alkalmából. A tábort a vasárnapi mise zárta le Muzslán, akkor
elbúcsúztunk az újonnan szerzett barátainktól.
Ezúton is köszönjük Klaudi és Hildus fáradalmas munkáját, amelyet a fejlődésünkbe fektettek,
reméljük, energiájuk gyümölcsöző lesz a továbbiakban is.
Molnár Anna és Ági
„Nagyon tetszett az első napon, amikor a nagy képet ragasztottuk, amin a szentek egész családja volt. Sokat
nevettem Steven, amikor vicces dolgokat csinált. Szerettem mosogatni, és asztalt teríteni evés előtt. Szereztem egy
jó barátot is, Daniela a neve. Az ördögös tánc a kedvencem lett. Jövőre is szeretnék menni.“ (Hanna, 7 éves)
„A táborban a reggeleket általában játékkal és imával kezdtük. Napközben énekeltünk, voltak szünetek, ebéd
előtt újból imádkoztunk. Voltak kézműves foglalkozások is. Szerintem a bárányokkal is jól kijöttünk. A tábor alatt
minden este énekeltünk a templomban a szentmisén. Én leginkább azért mentem a táborba, hogy találkozzam a
barátaimmal.“ (Lilien, 12 éves)
„A legjobban szerettem, amikor reggel megérkeztünk és kötetlenül beszélgettünk. A legjobb élményem a
kórustáborban az volt, amikor Budapestre mentünk kirándulni. Szívesen emlékszem vissza a vidám próbákra. A
misztériumjáték bemutatója jól sikerült. Minden nap jól éreztem magam.“ (Csongor, 10 éves)
„A leginkább szerettem, amikor énekeltünk és játszottunk.
A legjobb élményem a kórustáborban az volt, hogy sok új
emberrel ismerkedhettem meg. Úgy gondolom, hogy a
kialakult csapat nagyon jól kijött egymással. Szívesen
emlékszem vissza a közös kirándulásra is.
A közös kirándulásunk legkedvesebb élménye
számomra az volt, hogy többet megtudhattam a halakról.
Minden reggel örömmel indultam a plébániára.
A misztériumjáték is nagyon tetszett. A kórustáborba
leginkább azért jöttem, hogy többet találkozhassam
Istennel. Fontos számomra az Istennel való kapcsolat.
Igazán érdekes volt ez a tábor, mert többet megtudtam
a szentekről. Örülök, hogy részt vehettem a táborban,
mert az Istent dicsérő éneklésben kipihentem magam.
Azoknak ajánlom a kórustábort akik szeretnek énekelni
és közelebb akarnak kerülni Istenhez.“ (Dani, 10 éves)

III. detský zborový tábor v Obide (Informatívne zhrnutie)
V roku 2020 sa v čase od 14. do 19. júla už tretíkrát zorganizoval detský zborový tábor na miestnej fare,
na ktorom sa zúčastnilo 18 detí. Prvotným cieľom tábora bolo ďalej napredovať v spievaní gregoriánskeho chorálu,
avšak tento rok sme okrem členov detského zboru Animula uvítali v tábore aj deti z okolitých obcí, ktoré túžili
patriť do náboženského spoločenstva. Popri speve sme kládli dôraz na pohyb, spoločenské aktivity, vzájomnú
komunikáciu. Tematickým rámcom tábora bolo spievanie liturgie hodín – oficiálnej modlitby Cirkvi, prednes
veľkonočnej náboženskej hry, spoločenstvo svätých. Prostredníctvom zaujímavých prednášok sa ich cesta životom
stala bližšou pre nás všetkých. Miestne tety a ďalší dobrovoľníci nám na desiatu i olovrant každý deň zabezpečili
chutné dobroty, palacinky, domáci kváskový chlieb, pomazánky, koláčiky, ovocie a zeleninu. Za krátky čas sa
odhalila naša rola vo veľkonočnej hre. Následne sme gregoriánske nápevy Ježiša, anjelov, Márie Magdalény, žien
prichádzajúcich k hrobu a učeníkov denne usilovne cvičili, aby sme veľkonočné mystérium mohli v posledný večer
tábora dôstojne zaspievať v miestnom kostole. V piatok sme v rámci spoločného výletu mali možnosť navštíviť
mariánske pútnické miesto v Máriabesnyő, kde sme v Bazilike slúžili na svätej omši, taktiež získali množstvo
zaujímavých informácií o rode Grassalkovichovcov. Po dlhom cestovaní sme v príjemnom prostredí pralesa
a v spoločenstve zvierat Tropicaria nabrali nové sily.
V sobotu večer sme spolu s veriacimi v miestnom kostole Svätého Štefana zaspievali vešpery,
vyvrcholením dňa bol prednes veľkonočného mystéria. Večer patril oslave, počas agapé sme sa so svojimi rodičmi
podelili o najkrajšie spomienky z tábora.
Po liturgickej službe vo Farskom kostole narodenia Panny Márie v Mužle sme sa rozlúčili s našimi
priateľmi. Veríme, že táto rozlúčka bude začiatkom niečoho nového, že v tábore rozosiate semená padnú do dobrej
zeme, časom vyklíčia a prinesú veľa ovocia.
Ezúton is szeretnénk kifejezni a köszönetünket
mindazoknak, akik imáikkal, jószándékú
adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
III. kórustábor Ebeden idén is megvalósulhatott.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí svojimi modlitbami, milodarmi
dopomohli k tomu, že sa III. zborový tábor
v Obide aj v tomto roku mohol uskutočniť.

Úspešná účasť na Medzinárodných
majstrovstvách Slovenskej republiky
seniorov v športovej streľbe
3 členovia Športovo streleckého klubu Obid
sa v septembri zúčastnili 3-dňových pretekov
veteránov v Príbelciach v okrese Veľký Krtíš.
Góra Alexander získal krásne 3. miesto v
kategórii nad 70 rokov v disciplíne
„malorážna puška 60 + vzduchová puška
15“.
Úspešnému účastníkovi srdečne gratulujeme
a prajeme veľa presných zásahov!
Sikeres szereplés a veterán sportlövészek nemzetközi
versenyén
Az Ebedi Sportlövészet klub 3 tagja szeptemberben 3 napos
veterán versenyen vett részt a Nagykürtösi járásban, Príbelce-n.
A 70 év feletti kategóriában, a kis kaliberű puska és a légpuska
lövészetben Góra Sándor a 3. helyen végzett.
A sikeres versenyzőnek szívből gratulálunk és még sok pontos
találatot kívánunk!

Pozreli sme si vyhliadkovú
vežu v Bojniciach
Keď letné prázdniny, tak hurá
znovu na výlet. Nakoľko výlety
z minulého roku mali medzi deťmi
obrovský úspech, nemohlo to byť inak
ani tento rok. Tak sme sa opäť nakopli,
nasadli sme do autobusu a vybrali sme
sa s našimi najmenšími do Bojníc.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu
ohľadne koronavírusu sme chceli zostať
v rámci Slovenska. Bojnice ponúkajú
množstvo atrakcií, ako je zámok,
kúpalisko,
zoologická
záhrada,
a nepochybne aj novopostavená
vyhliadková veža Čajka v oblakoch.
Práve táto atrakcia nám ponúkla
jedinečnú možnosť stráviť čas s deťmi
v prírode, a pritom sa perfektne zabaviť.
Cesta autobusom trvala síce vyše troch hodín, ale deti ju absolvovali úplne v pohode, napriek tomu, že
medzi nimi boli aj ozaj veľmi malinké.
Po dlhom očakávaní sme dorazili do nášho cieľa. Veža sa nachádza v lesíku nad mestom Bojnice.
Z parkoviska sme išli pešo po mierne stúpajúcom lesnom teréne. Keď sme došli k veži, každý bol zadychčaný
a lapali sme po dychu. Aby sme si trošku oddýchli, posadali sme si na lavičky a spravili sme si piknik, každý zjedol
svoju desiatu a nabrali sme novú energiu. Potom sme sa poslušne zoradili, aby sme nerobili hanbu a vybrali sme sa
na vežu, po ktorej sme vystúpili až do výšky 30 m. Počasie nám našťastie doprialo, tak sme sa mohli kochať
pohľadom na celé Bojnice, ba dokonca bolo vidieť až na Prievidzu a okolité vrchy.
Tie najodvážnejšie deti mohli využiť 70 metrov dlhý tobogan, po ktorom sa spustili úplne dole ku vchodu
veže. Ako milé prekvapenie, pod vežou je vybudovaná malá Šmolkodedinka. Deti sa mohli pohrať
v pestrofarebných hríbových domčekoch, ba dokonca niektoré boli aj poschodové. A maximálne boli využité aj
okolité preliezky, hojdačky a šmýkačky. Tu medzi domčekmi sme sa naobedovali, nasadli do autobusu a pobrali
sme sa o jednu zastávku ďalej, do Gumilandu. Tu deti ešte mohli využiť zbytok svojej energie, nakoľko tu bolo
veľké množstvo nafukovacích hradov.
Keď bol už každý dostatočne vyčerpaný, plní zážitkov sme nasadli do autobusu a pobrali sme sa domov.
Ako sladkú bodku za týmto dňom, sme si v Želiezovciach dali zmrzlinu a unavení sme šťastne dorazili domov.

Nyári kirándulás Bajmócon
Ha nyár, akkor kirándulás, és ez nem lehetett másképp idén sem. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén
is elvittük községünk gyerekeit egy napos autóbusz kirándulásra. A vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel
idén úgy döntöttünk, hogy belföldön maradunk, így választottuk Bajmócot.
Bajmóc nem csak váráról, fürdőjéről, állatkertjéről híres, hanem a nemrégiben épült kilátójáról is. Mi sem
tűnhetett jobb ötletnek ennél, hogy a természetben legyünk.
A több mint 3 órás utat a gyerekek megállás nélkül végigülték, pedig voltak igazán kicsik is köztük. A
parkolótól a kilátóig egy erdős rész vezetett felfelé, némi emelkedővel. Ahogy felértünk, úgy éreztük, el is fáradtunk.
A nap nagy része még előttünk állt, így, hogy új erőre tegyünk szert, mindenki hűségesen elfogyasztotta tízóraiját a
kilátó alatti parkban. Majd szépen libasorban elkezdtük utunkat, ami 30 méter magasba vezetett. A kilátás leírhatatlan
érzést nyújt, nem csak a várat, egész Bajmócot, de még Privigyét is lehet látni a magasból.
Hogy egy kis adrenalint is nyújtson a hely, így a legbátrabbak egy zárt csúszdában csúszhattak le a torony
legtetejéből egészen a bejáratig. A kilátó közvetlen szomszédságában épült az úgynevezett Törpike falu. Kis időre,
pihenőként szabadjára engedtük a gyerkőcöket, akik kipróbálhatták az összes gombaházat, mászókát és hintát.
Ebéd után átmentünk kirándulásunk másik úti céljára, a Gumilandbe. Itt még mindenki kiadhatta utolsó
energiáját, hisz számtalan gumi – és ugráló vár állt rendelkezésükre.
Egyszer minden jó véget ér, így kipirosodva, kimerülve elindultunk hazafelé. Hogy ne múljon el a nap
meglepetés nélkül, ezért Zselízen mindenkinek egy kis fagyival kedveskedtünk. Majd fáradtan, de élményekkel
gazdagabban értünk haza.

Két keréken délvidéken
Az SaS politikai párt tagjai, valamint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának néhány képviselője
kerékpár túrát szerveztek, hogy felfedezzék déli régiónk szépségeit. A tervezett útvonaluk között szerepelt
községünk látogatása is, mivel rajtunk keresztül halad az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárút. Az említett
kerékpárút már rég fel van tüntetve a nemzetközi kerékpáros térképen, de állapota sajnos nem felel meg a
kerékpárosok követelményeinek és elvárásainak.
Községünk polgármesternője az út egy részét (Párkány – Ebed) két keréken velük együtt teljesítette.
„Látogatóink (nagyrészt Észak-Szlovákiából) útközben kataszterünket körülölelő végtelen síkságban
gyönyörködhettek. Sikerült megvitatniuk azokat az alapvető kérdéseket, amelyeket az EUROVELO 6 kerékpárút
építése hoz, valamint a lehetőségeket a hiányzó infrastruktúra kiegészítéshez. Vidékünk szépségei mellet rá
kellett mutatnunk a hivatalos kerékpárút árnyékos oldalaira is. Ilyen az illegális hulladék lerakatok végtelen
problémája, a marginalizált lakosság, akik a volt major családi házaiban élnek, és az út nem megfelelő
minősége, és az ezekkel kapcsolatos kérdések.” - mondta a polgármesternő.
A hivatal udvarában megvendégeltük biciklistáinkat, amit a községi hivatal munkatársai készítettek elő.
A vendégeknek lehetőségük volt megkóstolni régiónk borait, Benefi Lászlótól, illetve Rackó Irén és Morvai
Jolán házi rétes remekművét. Ezúton szeretnénk mindnyájuknak megköszönni. Az SaS párt tagjai látogatásuk
során megígérték, hogy egy kis figyelmességet küldenek óvodásainknak, amit a tanévnyitó első napján meg is
tettek. Július Mazán úr új labdákkal lepte meg a gyerekeket, amikért nagyon hálásak vagyunk.
Hisszük, hogy becses vendégeink csak szép emléket vittek haza Dél-Szlovákiából, és reméljük, hogy a
göröngyös utak által okozott negatív tapasztalatok ösztönzésként fognak szolgálni községünk
kerékpárturizmusára.

Cyklotúra poslancov NR SR z klubu Sloboda a solidarita
viedla cez našu obec

Členovia klubu SaS, medzi nimi aj niektorí poslanci NR SR zorganizovali cyklotúru,
aby spoznali potenciál a krásy južného regiónu. Plán ich cesty zahŕňal návštevu aj našej
obce, keďže ňou prechádza medzinárodná cyklotrasa EUROVELO 6. Táto cyklotrasa je už
dávnejšie zaznačená na medzinárodných cyklomapách, ale jej stav zatiaľ nevyhovuje
požiadavkám a očakávaniam cyklistov.
Časť cesty (Štúrovo – Obid) s návštevníkmi absolvovala na dvoch kolesách aj
starostka našej obce:
„Po ceste sa návštevníci (poväčšine z hornatého severného Slovenska) kochali
nekonečnou rovinou, ktorá obopína náš kataster. Počas cesty sa stihli prediskutovať
základné otázky, ktoré vybudovanie cyklotrasy EUROVELO 6 prináša, ako aj možnosti
doplnenia chýbajúcej infraštruktúry. Okrem krás nášho okolia, bolo potrebné poukázať aj
na tienisté miesta oficiálnej cyklotrasy, hlavne na nekončiace sa problémy s nelegálnymi
skládkami odpadu, na riešenie otázok týkajúcich sa marginalizovaného obyvateľstva v
rodinných domoch bývalého majeru a na kvalitu, resp. nekvalitu cesty.“ – uviedla
starostka obce.
Pri obecnom úrade čakalo cyklistov malé pohostenie, ktoré pripravili zamestnankyne
obecného úradu. Hostia mali možnosť ochutnať vína z nášho regiónu od p. Ladislava
Benefiho a majstrovské dielo v podobe domácich štrudlí od pani Ireny Raczkovej a Jolany
Morvaiovej. Touto cestou by sme im všetkým chceli srdečne poďakovať.
Členovia SaS pri návšteve obce sľúbili, že pošlú malú pozornosť našim škôlkarom,
čo hneď v prvý deň nástupu do škôlky aj splnili. Pán Július Mazán prekvapil naše deti
loptami, za čo sme veľmi vďační.
Veríme, že si naši vzácni hostia zobrali domov iba peknú spomienku z južného
Slovenska a dúfame, že negatívne skúsenosti z hrboľatej cesty budú podnetom k rozvoju
cykloturizmu v našej obci.

Deti sa vyšantili na futbalovom ihrisku
Je smutné, že prirodzená potreba detí – hýbať
sa - je dnes do veľkej miery obmedzovaná práve
výdobytkami techniky, pri ktorých deti trávia čas.
Výskumy varujú:
Na to, aby bol zabezpečený
optimálny vývoj detí, škôlkari a mladší školáci
potrebujú denne 90 minút aktívneho pohybu –
a buďme úprimní, po mesiacoch štúdia z domu nám
deti trocha zleniveli.
Aby sme ich aspoň na pár hodín dostali von na
čerstvý vzduch, rozhodli sme zorganizovať pre nich
športový deň (keď už deň detí prepísal COVID-19...).
Na futbalovom ihrisku si deti mohli vyskúšať rôzne
športové disciplíny: zmerali si sily v bicyklovaní,
v basketbale, lukostreľbe, hode šípok či rýchlostnom
behu. Pripravili sme im štafetové súťaže, ale aj
ťahanie lana a rôzne ručné práce.
Odmenou za účasť bol pre každého diplom, medaila
a zaslúžený hot-dog a malinovka.
Sme úprimne radi, že ak už pre nič iné, tak
aspoň pre pobyt vonku, naše úsilie malo zmysel.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pri prípravách
tejto vydarenej akcie.

Megmozgattuk a gyerekeket
Szomorú, hogy a gyermekek természetes
mozgásigényét manapság nagy részben korlátozza a
technológia fejlődése, amik mellet a gyerekek a
legtöbb időt töltik. A kutatás arra figyelmeztet: az
optimális fejlődéshez napi 90 perc aktív mozgás
szükséges, főként az óvodásoknál és kisiskolásoknál és legyünk őszinték, több hónapos otthoni tanulás
után gyermekeink kissé ellustultak.
Hogy legalább néhány órára friss levegőre
invitáljuk, csalogassuk őket, úgy döntöttünk,
szervezünk egy sportnapot (ha már a gyermeknap a
COVID-19 járvány miatt nem jöhetett létre...). A
focipályán a gyerekek különböző sportágakban
mérhették
össze
erejüket:
kerékpározásban,
kosárlabdában, íjászatban, dartsban vagy épp
futóversenyben. Lehetőségük volt részt venni staféta
versenyekben, kötélhúzásban és a különféle
kézműves foglalkozásban. Részvételi díjként minden
versenyzőnek egy oklevéllel, éremmel és egy jól
megérdemelt hot-doggal kedveskedtünk.
Reméljük,
hogy
volt
értelme
erőfeszítéseinknek, ha másért nem is, de legalább
azért, hogy egy kis időre a természetben lehettünk.
Köszönet mindenkinek, aki segített megvalósítani és
véghez vinni ezt a sikeres rendezvényt.

Szünidei játékos foglalkozások a helyi könyvtárban
Július közepétől augusztus végéig minden hétfőn és csütörtökön délelőtt 9 órától délig játékos
foglalkozások voltak a helyi könyvtárban. A községi hivatal dolgozói berendezték a könyvtár
gyermekrészlegét az oviból hozott bútorokkal és játékokkal.
Az Európai szociális alapból sikerült négy babzsákot vásárolnunk. A gyermekkönyvek száma
pedig a KULTMINOR pályázatból 100 darabbal növekedett.
A játszóházat hattól tizenkét éves korig látogatták a gyerekek. A kicsik legszívesebben a
szőnyegen legóztak, vagy puzzlet raktak ki. A legnagyobb sikerük a babzsákoknak volt. Kényelmesen
elhelyezkedve olvashatták a vadonatúj könyveket. A szomszéd helyiségben rajzoltak, színeztek. A
nagyok kedvence a DOBBLE, Dominó és az Emberke ne haragudj társasjátékok voltak. A kicsik 12
fajta Bogyó és Babóca társasjáték közül választhattak. Szerették a Vakond és barátai társasjátékot is.
Nagy sikert arattak a bambinoLÜK és miniLÜK, logikát, ügyességet és kitartást fejlesztő játékok.
Megfelelő idő esetén a játszótérre is ellátogattunk.
Külön öröm számunkra, hogy ismét több gyerek taggal nőtt könyvtárunk látogatóinak száma.
Páldi Tímea

Hravé hodiny počas prázdnin v obecnej knižnici
Od polovice júla
až do konca augusta mohli každý pondelok a štvrtok tráviť deti voľný čas
1962-63
v knižnici. Zamestnankyne obecného úradu zariadili voľnú miestnosť pre deti detským nábytkom
a hračkami, ktoré sme si požičali z materskej školy.
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu sme zakúpili sedacie vaky a aj počet detských
kníh sa nám vďaka podpore z KULTMINORU zvýšil o 100 kusov.
Čas v knižnici mohli tráviť deti od 6 do 12 rokov. Najmenší sa najviac hrali na koberci s legom
alebo skladali Puzzle. Najlepšiu zábavu však našli v sedacích vakoch, kde si pohodlne mohli prečítať
najnovšie knižky. V susednej miestnosti sa kreslilo a maľovalo. Väčšie deti sa hrali DOBBLE, Domino
a Človeče nehnevaj sa. Pre menších návštevníkov sme mali v ponuke 12 druhov spoločenských hier
(Bogyó a Babóca, Krtko...). Veľký úspech mali aj hry so série bambinoLüK a miniLüK, ktoré slúžia na
rozvoj logického myslenia, výdrže a šikovnosti. V dňoch, keď bolo pekné počasie, išli sme sa s deťmi
hrať na detské ihrisko.
Tešíme sa, že po tejto akcii opäť vzrástol počet zapísaných detí do obecnej knižnice.
Tímea Páldi

Indul az ingyenes wifi pontok tesztelése
a falunk területén
A tavaly beadott WIFI4EU pályazatnak köszönhetően már
rá lehet csatlakozni az ingyenes internet hálózatra a
térképen kijelölt pontokon. Az egyetlen kivétel a templom
melletti buszmegálló területe, ahol még technikai okok
miatt nem működik.

Prebieha testovacia prevádzka free wifi bodov
v obci
Vďaka minuloročnej výzve na dotáciu s názvom WIFI4EU
sa už občania môžu zadarmo pripojiť na internet na
miestach, ktoré sú vyznačené na mape. Výnimku tvorí iba
miesto pri kostole za autobusovou zastávkou, ktoré z
technických príčin ešte nie je spojazdnené.

Tradičné hody opäť na futbalovom ihrisku
Koncom augusta sme oslávili sviatok kráľa Svätého Štefana, patróna nášho kostola. V sobotu si obyvatelia
obce zatancovali na tanečnej zábave. Po nedeľňajšej svätej omši si menšie deti mohli užiť kolotoče a
milovníci športu si tiež prišli na svoje. Na ihrisku si zmerali sily miestni dorastenci a futbalové družstvo Old
boys. Po napínavom zápase plnom gólov rozhodli jedenástky v prospech mladšej generácie. Dorastencom
srdečne gratulujeme a nabádame ich k ďalším zápasom.
Hagyományos búcsú a sportpályán
Augusztus végén ismét megtartottuk Szent István király,
templomunk védőszentjének ünnepét. Szombaton
táncmulatsággal kezdődött a búcsú. Vasárnap az ünnepi
szentmise után a falu apraját hinták várták a helyi
sportpályán. A sport kedvelői pedig a helyi ifjúság és az
öreg fiúk csapatának mérkőzését izgulhatták végig. A
színvonalas játék döntetlennel végződött, amit a fiatalok
tizenegyesekkel saját javukra fordítottak. Ezúttal is
szeretnénk nekik gratulálni és buzdítani a további
játekra.

Oznamy
➢ Oznamujeme občanom, že posledná splátka daní a poplatkov je splatná 30.09.2020. Žiadame daňovníkov,
aby svoje záväzky uhradili čo najskôr. Od 1. 10. 2020 bude v platnosti tretia (modrá) nálepka na
odpadové nádoby. Bez tejto nálepky nádoba nebude vyprázdnená.
➢ Upozorňujeme občanov, že naďalej je v platnosti prísny zákaz pálenia PET fliaš. Občania majú možnosť
umiestniť ich do žltých zberných kontajnerov alebo raz mesačne (každý posledný štvrtok v mesiaci) je
zabezpečený zber priamo spred domov. PET fľaše je potrebné vyhadzovať v stlačenej forme kvôli
efektívnejšiemu využitiu miesta!
➢ Vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich pohybu na verejných priestranstvách!
➢ 10. októbra 2020 od 14:00 hod 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 (ČIP 7€, kompletné očkovanie 13 €, očkovanie proti besnote 8€). Z dôvodu
núdzového stavu je možné prihlásiť sa telefonicky na obecnom úrade do 9. októbra 2020 a veterinár príde
na adresu.

Értesítés
➢ Értesítjük a lakosságot, hogy az adó és komunális hulladék illetékének utolsó részletét 2020. szeptember
30-ig szükséges befizetni. Október 1-től már csak a harmadik (kék) matricával ellátott kukákat fogják
kiűríteni.
➢ Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy továbbra is tilos a PET palackok égetése. Mindenkinek lehetősége van
az üvegeket elhelyezni a sárga konténerekbe, illetve minden hónap utolsó csütörtökjén a házak elől is
elszállítják. A hátékonyabb tárolás érdekében szükséges a PET üvegeket összenyomni!
➢ Felhívjuk a kutya tulajdonosok figyelmét, hogy közterületre ne engedjék kutyáikat!
➢ A párkányi PANEV VET klinika 2020. október 10-én 14:00 órától, 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 (CSIPP 7 €, komplett oltás 13 €,
veszettség elleni oltás 8 €). A korona vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel, előzetes egyeztetés
alapján a doktornő házhoz is megy, amit előre kell jelenteni október 9-ig a 036/753 30 10 telefonszámon.

