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Hír

Kányádi Sándor:
Isten háta mögött
üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok
sok dolga van a teremtőnek
mindenkivel ő sem törődhet
messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat
megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték
s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet
előrelátó vagy de mégis
nézz uram a hátad mögé is
ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak

Vianočné prianie
Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe
milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček
tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
a potom spoločne k Štedrovečernému stolu...

Köszönet
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a községi hivatal és az
óvoda alkalmazottainak az egész éves áldozatos munkájukért.
Köszönöm a képviselő testület, szervezetek, komissziók és a
főellenőrnő segítségét, és nem utolsó sorban a közmunkások
munkáját a községünk rendbentartásában.

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela poďakovať zamestnancom
obecného úradu a materskej školy za celoročnú obetavú prácu.
Vďaka patrí aj obecnému zastupiteľstvu, spoločenským
organizáciám, hlavnej kontrolórke za pomoc pri riešení problémov
a v neposlednom rade za prácu verejnoprospešných pracovníkov,
ktorí sa podieľali na udržiavaní našej obce.
Ing. Monika Vajda, starostka obce (polgármester)
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Prvý adventný veniec sa postupne rozjasňoval
Obec sa rozhodla tento rok skrášliť
centrum a zároveň zaviesť novú tradíciu
v obci v podobe spoločného adventného
venca. Veniec sa väčšinou vyrába
z ihličnanov, ktoré predstavujú trvalý
život. Kruhový tvar, ktorý nemá
začiatok, ani koniec, symbolizuje
večnosť a nesmrteľnosť duše. Na prvú
adventnú nedeľu bol veniec pred
kultúrnym domom pánom farárom
posvätený a bola symbolicky zapálená
prvá sviečka.
Na zapaľovaní druhej sviece mali deti možnosť privítať aj Mikuláša, ktorého obdarili naši
škôlkari pesničkami a básničkami. Slávnostné chvíle boli prvé 2 týždne obohacované
adventnými piesňami vďaka speváckemu zboru Vegyeskórus. Posledné 2 sviece sme boli
nútení kvôli sprísneným opatreniam zapáliť bez účasti verejnosti.
Prajeme Vám, aby zapálené sviečky priniesli vieru, nádej, radosť a lásku všetkým
obyvateľom našej obce, obzvlášť v čase pandémie.

Napról napra fényesedő adventi koszorú
Községünk vezetése ebben az évben új hagyományt
teremtve közös adventi koszorút készített, ezzel is
szépítve a község központját. A koszorú tűlevelűből
készül, ami az örök életet szimbolizálja, a kör alak,
melynek nincs eleje sem vége az örökkévalóságot és a
lélek halhatatlanságát jelképezi.
Advent első vasárnapján a kultúrház előtt Iván atya
megszentelte az adventi koszorút és jelképesen
meggyújtotta rajta az első gyertyát.
A második gyertya gyújtásánál a gyerekek örülhettek a
Mikulásnak is, akit óvodásaink énekekkel és versekkel
ajándékoztak meg.
A Vegyeskórusnak köszönhetően az ünnepi pillanatok
az első két héten adventi énekekkel voltak gazdagítva.
Az utolsó 2 gyertya meggyújtása sajnos a szigorítások
miatt a nyilvánosság nélkül valósult meg.
Minden vasárnap egy újabb gyertya gyulladt fel, míg a négy hét alatt eljött a várva várt nap, a
Megváltó születésének napja.
Kívánjuk, hogy a felragyogtatott fények hozzanak hitet, reményt, örömöt és szeretetet
minden lakosunk számára, különösen a járvánnyal sújtott időszakban!

2020-as évértékelő a szőlőtermesztés szemszögéből
Az év nagyon jól indult, a téli és kora tavaszi fagyok megkímélték szőlőültetvényeinket, viszont az
igazi tavasz már nem volt ilyen egyértelmű. Május végéig mindössze 20 mm csapadékot
kaptak szőlőültetvényeink, ez nagyon befolyásolta a szőlőhajtások növekedését, valamint a szőlővirágzás is
későbre esett. Érdekes, hogy ebben az időszakban és később sem nem igazán találkoztunk perenoszpóra
fertőzéssel a körzetünkben. Június 10-től viszont beköszöntött a csapadékos idő, a hónap végéig több mint 150
mm eső áztatta a szőlőket. Ekkor jelentkezett a szőlő lisztharmat, valamint a két-három éve vidékünkre újra
visszatérő feketepenész vagy feketerothadás, illetve fehérrothadás, amelyek komoly károkat okozhatnak.
A gomba a szőlő zöld részét támadja, leginkább a leveleket de a szőlőszemeket is. Nagyon oda kell figyelni
a védekezésre, már a virágzás előtt, de legfőképpen a virágzás után. Kontakt vagy felszívódó szerekkel
a rothadás ellen, kombinálva a perenoszpóra és a lisztharmat ellen 10 – 12 naponként szükséges kezelni.
Spórolni a kijuttatott gombaölő szerekkel akkor fogunk, ha Muzslán átadásra kerül a gombabetségeket előre
jelző állomás. A rendszer előre fogja figyelmeztetni a gazdákat, hogy mikor és melyik gombabetegségre kell
odafigyelnünk és mikor kell permeteznünk.

Az idei évben a szüret is legalább 10 napot késett, mivel a legkorábbi szőlő fajták, az Irsai Oliver
a Cserszegi fűszeres, valamint a Morva muskotály szedése augusztus 20. után kezdődött, majd szeptemberben
folytatódott a Müller Thurgau és a többi fehér bort adó fajtákkal. Ami a mennyiséget illeti, elmondhatjuk, hogy
közepes termésnek örülhettünk. A minőséget illetően annyit tudok hozzáfűzni, hogy nagyon szép illatban,
savban gazdag minőségi fehér borok születtek. A kékszőlő fajták is hozták az átlag mennyiséget, talán egy
kicsit többet is, de a minőség megítélésére még egy kicsit várnunk kell.
Benefi László, az ebedi Szőlészek elnöke

Hodnotenie roka 2020 z pohľadu pestovania viniča
Rok sa začal veľmi dobre, zimné i jarné mrazy ušetrili naše sadenice
viniča, ale skutočná jar už nebola taká jednoznačná. Keďže naše sadenice
viniča do konca mája dostali iba 20 mm zrážok, malo to veľký vplyv na ich
rast a aj k ich kvitnutiu došlo neskôr. Je zaujímavé, že v tomto období a ani
neskôr sa v našom regióne takmer nevyskytla nákaza perenospórou. Od 10.
júna však nastalo obdobie zrážok. Do konca mesiaca nášmu viniču sa ušlo
viac, než 150 mm vlahy. Práve v tomto období sa objavila múčnatka viniča,
a čierna pleseň, resp. čierna hniloba spolu s bielou hnilobou, ktoré
zapríčiňujú značné škody. Huba napáda zelenú hmotu viniča, najmä listy a
bobule.
Veľkú pozornosť treba venovať preventívnej ochrane, už pred rozkvitnutím, ale najmä po kvitnutí treba
aplikovať kontaktné alebo vstrebávajúce sa prípravky proti hnilobe a tieto kombinovať s použitím prípravkov
proti perenospóre a múčnatke v 10 – 12 dňových intervaloch, aby sme ochránili vinič pred chorobami
zapríčinenými hubami. Šetriť s aplikovanými prípravkami proti hubám budeme vtedy, keď bude v Mužle
odovzdaná do prevádzky stanica na predpoveď chorôb hubového pôvodu. Systém bude upozorňovať vinárov
vopred, akým chorobám hubového pôvodu treba venovať pozornosť a kedy je potrebné vykonať postrek.
V tomto roku aj oberačky meškali najmenej 10 dní. Najskoršie zrejúce odrody: Irsai Oliver, Cserszegi fűszeres
(maďarská odroda vytvorená v roku 1960 krížením odrôd Irsai Oliver a Tramín červený, šľachtiteľ K.
Bakonyi) a Muškát Moravský sa začali oberať po dvadsiatom auguste. Samozrejme pokračujúc od začiatku
septembra odrodami Müller Thurgau a ostatnými odrodami na prípravu bielych vín. Čo sa týka množstva,
môžeme povedať, že sme dosiahli dobrý priemer. Ku kvalite môžem dodať, že sa zrodili akostné biele vína,
veľmi dobrej vône, s bohatou kyslosťou. Aj modré odrody viniča sa urodili v priemernom množstve, snáď aj
trochu viac, ale na posúdenie ich kvality si ešte trochu musíme počkať.

Ladislav Benefi, predseda vinohradníkov v Obide

EBEDI SZŐLÉSZEK KIRÁNDULÁSA A KULTÚRA ÉS A SZAKMA
FÉNYÉBEN
A helyi szőlészek egyesülete, minden évben szakmai kirándulást szervez, bel- és külföldön egyaránt, hogy
tagjaik minél több tapasztalatra tehessenek szert, mely egyben kiváló alkalom szakmai kapcsolataik erősítésére is.
2020. júniusában a kétnapos kirándulás első úticélja a Zempléni – szigethegység lábánál, a Bodrog jobb partján fekvő
Szőlőske (Vinicky) község volt, mely a történelmi Tokaj – hegyaljai borvidékhez tartozik. Ezt a csodás helyet
Szlovákiában nemcsak a festői falvak, a régi pincék, borospincék alakítják, de a termelők, bortermelők kemény és
lelkiismeretes munkája teszi egyedivé.
A festői szépségű Szőlőske nevét szőlőhegyeiről kapta, magyar eredetű mai névalakja a 17. század végétől
használatos. Földterületének nagy része a XIX. században az Andrássy családhoz került. Andrássy Gyula Gróf
családjának a szőlőskerteken kívül, nagy pincéi és borosházai is voltak a környéken. A család borászati
főigazgatójaként, a világviszonylatban is a szőlészet, borászati szakterület élvonalába tartozó Mathiász János
tevékenykedett. Pályafutását fajtagyűjtőként kezdte, meghonosította Tokaj-Hegyalján a csemegeszőlő termesztést,
ami ott azelőtt nem létezett, de elévülhetetlen érdeme elsősorban az Európa - szerte pusztító filoxérajárványhoz
fűződik. Mathiász János az általa nemesített, egészséges szőlővesszők újratelepítésével megmentette Tokaj hegyalját az 1885 – 90 között, kétszer is szinte teljesen elpusztító filoxéra járvány következményeitől, ezáltal
lehetővé tette hogy a szőlőtermesztés ismét feléledjen. 1890-től működését Kecskemétre, a filoxéra mentes alföldi
homokra tette át, de Tokaj – Hegyalját és az ország más pontjain lévő érdekeltségeit továbbra is megtartotta. Boraival,
csemegeszőlőivel több, mint kétszáz világversenyt nyert meg, az általa előállított új fajtákat keresztezési partnerként
használták és használják még ma is, itthon és külföldön egyaránt. Nemesítői tevékenységének első jelentős emléke
az Ezeréves Magyarország volt, de munkás élete során mintegy 3700 szőlőfajtát nemesített. Kutatások bizonyítják,
hogy a világ összes szőlőterületének jelentős hányadán ott vannak a Mathiász fajták, utódfajták, klónok, keresztezések
és hibridek leghíresebb fajtái: Szőlőskertek Királynője, Mathiász Jánosné muskotály, Csabagyöngye, Irsai Olivér,
Hamburgi muskotály és a már fent említett Ezeréves Magyarország.
Kirándulásunk első célpontja Nagy Anna családi pincészete volt, ahol már a borászok három generációja
szenteli idejét a boroknak. Az Aranyfürt (Zlaty Strapec) pincészetben öt jellegzetes tokaji borfajtát kóstolhattunk meg.
Szőlőske szomszéd településére Borsiba (Borsa) is ellátogattunk, felkerestük a reneszánsz kastélyt, ahol a magyar
főnemes, a Rákóczi – szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem, II. Rákóczi Ferenc született. Majd a szlovák
borvidék szívében fekvő Nagytoronyára (Velká Trna) egyben szálláshelyünkre az Ostrozovic Pincészethez érkeztünk,
ahol a ház boraiból összeállított kóstoló programmal vártak. A bor szülőhelyével való találkozás mindig különleges
élmény, a tájak és az emberek legérthetőbben boraik által kommunikálnak. Azt mondják a bor a legrövidebb út az
emberek között a meghitt beszélgetéshez, a barátság, a jókedv itala. Ezt bizonyította a szakmai eszmecsere mellett, a
vidám, kötetlen, baráti hangulat is, mely késő éjjelig kitartott.
Másnap visszatértünk Szőlőskére, az Aranyfürt Pincészetbe, ahol a többgenerációs borászat legifjabb tagja,
a szőlész - borász Csizmadia Patrik mutatta be tizenegy bormintán azt az irányvonalat, melyet ő képvisel.
Hazafelé utolsó megállóként, a Szoroskői (Soroska) Csárdában ízletes ebédet fogyasztottunk.
Szebbnél szebb szőlőskertjeink felkeresése mindig külön élmény, elbeszélgetni az alkotókkal, megkóstolva
boraikat, mivel a bor egy-egy vidéki élet igazságának legőszintébb kifejezője. Mindezek fényében remélem,
mindannyian rengeteg élménnyel és szakmai tapasztalattal gazdagodtunk.
Benefi László
Ebedi Szőlészek elnöke

Bemutatkozik az Ebedi Plébániai Levendulakert
Két évvel ezelőtt, 2018. október 27-én elfogadva egy nemes felajánlást, a Pilis hegység kesztölci
lankáiról 536 db. levendulabokor került átültetésre az Ebedi Plébániakertbe. Azóta két év telt el.
Az első év az ismerkedésé volt: kíváncsian vártuk, hogy a gyönyörű kékes-lila színű, jellegzetes
illatú növényeket hogyan fogadja be az ebedi termőföld. Hála Istennek, valamint a gondos átültetésnek melybe több mint 30 szorgos segítő kéz kapcsolódott bele -, nagyobb veszteségek nélkül átvészeltük az
első telet. Csupán néhány bokrot kellett pótolni. Tavasszal egy radikális metszést hajtottunk végre és
vártuk az első levendulavirágzást.
Jóleső érzés volt, hogy az ültetés után többen is felajánlották a segítségüket, ennek köszönhetően
a levenduláink nagyon gondos kapálásban részesülhettek. A sorok között négylábúak biokaszálása zajlott,
máskor be kellett vetni a gépi segítséget. Próbálkoztunk pályázni egy kis önjáró kaszálógépre, kistraktorra
- sikertelenül. Így maradt a kézi megmunkálás és a levendulás közösségi kert jellege, vagyis évközben
többször önkéntes felajánlásból végeztük el a szükséges munkálatokat. Sokan kérdezték: ,,…és mi lesz a
levendulából?” Nem volt kész válaszunk…
Az első levendulaszüretbe bekapcsolódtak a párkányi gyermekotthon lakói egy szép tartalmas
napot eltöltve nálunk.
A nyári kórustáborra kézműves programokhoz használtuk fel a levendulavirágot, miután a
padlástéren kialakítottuk a szárításhoz viszonylag megfelelő teret.
Az Ebedi Plébániakert tovább kereste levendulái számára a felhasználási lehetőséget, ami idén
konkrét formát öltött a Natúr levendulás melegítőpárnában. A termék száraz meleg pakolásként
használandó és az Ebedi Plébániai Levendulakert logója alatt született meg. Üzleti forgalomba nem kerül,
hozzáférhető az egyházközségünkben. Kézműves termék. Sok szorgalmas kéz munkája és felajánlása van
benne a levendula egész évi gondozásától a morzsolásán keresztül a párnák elkészítéséig. Értéke van megszabott ára nincs. Felajánlott szíves adományukkal az Ebedi Plébániai Levendulakert további
fenntartását és szépítését támogathatják: IBAN SK93 0900 0000 0000 3473 9946
Reményeink szerint a jövőben az Ebedi Plébániai Levendulakert teljes pompájában (május június) helyszíne lehet értékteremtő, teremtésvédelmi és kézműves gyermek-, ifjúsági- és családi
programoknak, fotózásoknak.
Borka Iván atya

Celoplošné testovanie prebiehalo hladko
Vládne opatrenia vzťahujúce sa na prevenciu proti korona vírusu väčšinu našich obyvateľov primäli
k tomu, aby sa zúčastnili celoplošného testovania na COVID-19. Samosprávy v súčinnosti s krízovým
odbormi okresných úradov, ministerstvom vnútra a ozbrojenými silami, ZMOS-om, zdravotníkmi
a dobrovoľníkmi, v rekordnom čase a v spleti často nejasných a každý deň (niekedy aj každú hodinu) sa
meniacich inštrukcií, dokázali zorganizovať a pripraviť sa na testovanie v cca 98% obciach za jeden
víkend.
Pripravenosť testovania v našej obci sme zvládli perfektne. Vyslanci ozbrojených síl usúdili, že priestory
nášho kultúrneho domu budú plne vyhovovať pre realizáciu tejto akcie. Prvý deň sa pred kultúrnym
domom celý deň až do neskorých večerných hodín tvorili rady ľudí, ktorí sa chceli podrobiť testovaniu.
S vypätím všetkých síl sa pracovalo s jednou (obedňajšou) prestávkou. Druhá prestávka bola iba na
striedačku, tým pádom testovanie prebiehalo plynulo. Druhý deň testovania bol z pohľadu zdravotníkov
a administratívnej sily omnoho ľahší, netvorili sa rady a nálada dobrovoľníkov bola tiež uvoľnenejšia.
Celkový počet otestovaných osôb v obci bol za dva dni 834, z toho 2 pozitívni. Na testoch sa zúčastnilo
632 Obidčanov, ostatní zväčša zo Štúrova a blízkeho okolia. Z dôvodu nízkeho počtu pozitívnych sa
ďalšie testovanie v obci nekonalo.
Ďakujeme celému tímu zdravotníkov - Erike Mikóczi, Monike Szabóovej, Marike Szabóovej
a Barbare Bolgár, administratívnej posile - Marike Diósi, Melinde Zalabovej, Tomášovi Páldimu
a Zoltánovi Vajdovi, pánovi policajtovi Patrikovi Danihelovi a v neposlednom rade armáde, menovite
Romanovi Rychelovi, ktorý bol svojim zodpovedným a ľudským prístupom výborným partnerom pri
organizovaní celej akcie. Príjemným prekvapením pre celý testovací tím bol sladký darček v podobe
zákuskov od pána Štefana Neviďanského a torta od Andrei Šimonekovej, za čo im samozrejme veľmi
pekne ďakujeme.

Zökkenőmentesen zajlott az országos tesztelés
A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében lévő kormányzati óvintézkedések miatt lakosságunk
nagy része részt vett az országos COVID-19 tesztelésen. Szinte rekordidő alatt, gyakran nem egyértelmű
és néha óránként változó utasítások kusza szövevényében, egész országban az önkormányzatok a kerületi
hatóságok krízisügyi osztályaival, a belügyminisztériummal, a hadsereggel, a ZMOS-szal, az
egészségügyi dolgozókkal és az önkéntesekkel együttműködve, egy hétvége alatt 98%-ban
megszervezték és felkészültek a tesztelésre.

A tesztelésre való felkészülést tökéletesen elvégeztük községünkben. Az esemény a
lebonyolítására a kultúrház helyiségei teljes mértékben alkalmasnak bizonyultak a
hadsereg megítélése alapján. Az első napon, egészen késő estig sorakoztak az emberek a
tesztelésre várva. A munkálatok nagy erőfeszítéssel folytak, mindössze egy ebédszünetnyi
idő telt csak pihenéssel, így minden folytonossággal zajlott. A tesztelés másnapja már
sokkal könnyebb volt az egészségügyi és az adminisztratív munkaerő szempontjából. Már
nem sorakoztak kint annyian a tesztelésre várva és ezáltal az önkéntesek hangulata is
lazább volt.
Községünkben a két nap alatt összesen 834 személyt teszteltek le, és mindössze ketten
voltak pozitívak. 632 ebedi lakos vett részt a tesztelésen, a többiek nagyrészt Párkányból,
illetve a környező falvakból érkeztek. Az alacsony létszámú pozitív teszteredményeknek
köszönhetően további tesztelésre már nem került sor. ( Eredetileg 2 körben zajlott volna a
tesztelés).
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az egészségügyi
dolgozók csapatának: Mikóczi Erikának, Szabó
Monikának, Szabó Marikának és Bolgár Barbarának, az
adminisztratív munkaerőnek: Diósi Marikának, Zalaba
Melindának, Páldi Tamásnak és Vajda Zoltánnak,
Danihel Patrik rendőr úrnak és nem utolsó sorban a
katonaságnak, név szerint Rychel Romannak, aki emberi
hozzáállásával felelősségteljesen segített kézben tartani és
véghez vinni az egész eseményt. Az egész „tesztelő”
csapat
számára
kellemes
meglepetést
okoztak
Neviďansky István süteményei és Šimonek Andrea
tortája, amiket nagyon szépen köszönünk.

Előszor fog teljesen elektronikus úton történni a nép-, ház- és lakásszámlálás
A nép-, ház- és lakásszámlálás projekt első fázisa 2020. június 1-jén kezdődött és február 12-ig
tart, a házak és lakások számlálásával. Erre kapcsolódik a népszámlálás, ami 2021. február 15-től 2020.
március 31-ig fog tartani.
A népszámlálással kapcsolatos kérdőív megtalálható a www.scitanie.sk weboldalon, amit bárhol
ki lehet tölteni számítógép, táblagép illetve mobiltelefon segítségével, mindössze internet hozzáférés
szükséges. Mobil applikációt is le lehet tölteni, ehhez Android vagy iOs ezközzel ellátott okostelefonnal
kell rendelkeznünk. Aki egyedül nem tudja kitölteni a kérdőívet, igénybe vehet hivatalos segítséget is.
Miért kötelező?
Minden lakosnak kötelező lesz kitölteni az elektronikus számláló ívet. Lakosként értendő minden
személy, akinek állandó, átmeneti, illetve tartózkodási engedélye van Szlovákiában. A népszámlálás
szempontjából kötelezett személy maga a lakos, gyermekek esetében maga a szülő, illetve a törvényes
képviselő.
Minden községben ki lesz alakítva egy ideiglenes „állomás“ (a mi esetünkben ez a helyi községi
hivatal lesz), ahol asszisztens segítségét lehet kérni a kérdőív kitöltéséhez. Immobilitás esetén az
asszisztens házhoz is megy, ezt a szolgáltatást telefonos bejelentés alapján lehet igényelni.
Miért szükséges?
A népszámlálás célja, hogy képet adjon arról, hogy Szlovákia és
lakosai hogyan változtak az elmúlt 10 évben. Az adatok
beszerzésével demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális
struktúrákról, valamint a lakosok élet – és lakáskörülményeiről
kapunk komplex átláthatóságot.
A további eljárásokról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni Önöket.

Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov bude prvýkrát v
histórii plne elektronické

Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa začal svojou prvou fázou 1. 6. 2020
sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň nadväzuje
sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s
pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk.
Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a
iOS. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára, bez narušenia súkromia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod
pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale
aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska
obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť
službu asistovaného sčítania.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny
asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť
obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), tým, že zavolá
na obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a
sčíta ho.
Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako
jediné zisťovanie umožňuje zapojenie
všetkých obyvateľov SR. Prináša po
desiatich rokoch komplexný pohľad na to,
ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia
za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie
prinesie nenahraditeľné informácie o stave
spoločnosti, o jej demografických, sociálnoekonomických a kultúrnych štruktúrach, o
domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.
O povinnostiach a postupoch Vás budeme
priebežne informovať.

Firma YSSEL MACHINES s.r.o začne
v najbližších mesiacoch s výstavbou
Obec v r. 2015 odpredala pozemok pod Hegyfarkom
firme Yssel Machines, s. r. o.

so zámerom výstavby

priemyselného parku. Firma plánovala v tom čase na

spomínanom pozemku postaviť paneláreň. Neskôr však od

Az elkövetkezendő hónapokban az YSSEL
MACHINES neki áll az épitkezésnek

zámeru upustila a výrobu betónových panelov presunula
do závodu v Želiezovciach. Pozemok pod Hegyfarkom
bude podľa nových plánov slúžiť na kovovýrobu

Községünk 2015-ben eladta a Hegyfarok lábánál lévő

a skladové priestory. Výstavba 1. haly, ktorej veľkosť by

területet az Yssel Machines Kft-nek, mely ipari területet

mala byť 10 tis. m2, sa začne, akonáhle to počasie dovolí.
Na otázku, koľko pracovných miest sa
vytvorí po rozbehnutí výroby, nám konateľka uviedla, že
zo začiatku by to malo byť okolo 50 pracovných miest,
neskôr však plánujú výrobu rozšíriť.

szeretett volna itt elhelyezni. Az eredeti terv szerint
beton panelek gyártása vette volna kezdetét. Később

viszont ezeknek gyártását a zselízi gyárban valósították
meg. Az új tervek szerint fémgyártás és raktározás veszi

Konateľka firmy, pani Viera Dingová,

kezdetét az ebedi területen. Ahogy az idő engedi,

považuje za prvoradé, aby dobré vzťahy medzi obcou

elkezdődik az első csarnok felépítése, mely 10 ezer m2

a firmou boli aj v prospech našich obyvateľov. Z toho

területet vesz igénybe.

dôvodu sa vedenie firmy rozhodlo darovať na Vianoce

Kérdésünkre, hogy hány munkahelyet tudnak majd

590 € sponzorský dar pre materskú školu v našej obci, za
čo sme veľmi vďační.

létrehozni, az ügyvezető igazgatónő úgy nyilatkozott,
kezdetben kb. 50 munkaerőre lesz szükségük, de a

Likvidácia ďalšej nelegálnej skládky / Újabb
illegális szemétdomb felszámolásra került

későbbiekben a gyártást szeretnék bővíteni.

Okolie cyklotrasy pred železničnou stanicou na území
nášho katastra/Kerékpárút mellett a vasútállomás előtt –
Ebedi kataszterben

elmondása szerint, nagyon fontosnak tartja a jó viszonyt

A

cég

ügyvezető

Viera

Dingová

községünkkel. Ezért ebben az évben 590 €-val
támogatták

Predtým

igazgatónője,

ajándékokra

a

helyi

óvodát,

fordíthattak.

köszönetünket kifejezni.

Potom

amit

Ezúton

a

karácsonyi

is

szeretnénk

Harmonogram odvozu triedeného odpadu za 1. polrok 2021

Ďakujeme Vám, že ste sa zapojili do zberu nebezpečného
odpadu.
Köszönjük, hogy részt vettek a veszélyes hulladék
gyűjtésében.

A 2020 -as év a könyvtárunkban: Ebben a mindenki számára nagyon nehéz
évben sem állt meg az élet a könyvtárban. A könyvek száma a KULTMINOR
jóvoltából 211 új kiadvánnyal bővült. 3 500 € értékben sikerült új
szekrényeket, székeket, babzsákokat, íróasztalt, számítógépet vásárolni.
Sajnos a tervezett akciók a járványügyi helyzet miatt elmaradtak. A nyári
szünetben hetente két délelőtt a gyerekeknek foglalkozások voltak. Többször
birtokunkba vettük a helyi játszóteret is. Decemberben újabb pályázatok
került beadásra a 2021-es évre.
Külön öröm a könyvtárat látogatók számának növekedése.
Kérem a községi könyvtár azon tagjait, akik még a 2020 - as évre nem fizették
be a tagsági díjat, azt legkésőbb 2020. december 17-ig rendezzék. Kérem azon
könyvek leadását, vagy a kölcsönzési idő meghosszabbítását, amelyeket a
kedves olvasók 2019. március 14. előtt kölcsönöztek ki, legkésőbb 2020.
december 17-ig tegyék meg.
Páldi Tímea

Rok 2020 v našej knižnici: Život knižnice sa nezastavil ani v tomto – pre každého ťažkom roku.
Knižničný fond sa vďaka príspevku KULTMINOR rozrástol o 211 nových publikácií. Podarilo sa nám
zakúpiť nové skrine, stoličky, sedacie vaky, písací stôl, počítač v celkovej hodnote 3 500 Eur. Žiaľ
plánované akcie sme nemohli uskutočniť z dôvodu pandémie COVID-19. Počas letných prázdnin sme
týždenne dvakrát mali zamestnanie s deťmi. Viackrát sme využili aj detské ihrisko. V decembri sme podali
prihlášky do nového konkurzu na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Prosím členov obecnej knižnice, ktorí ešte neuhradili členský príspevok na rok 2020, aby to učinili
najneskôr do 17. decembra. Prosím, aby vrátili, respektíve požiadali o predĺženie výpožičnej doby tých
kníh, ktoré si vypožičali pred 14. marcom 2020. Toto je potrebné učiniť do 17. decembra 2020.
Máme veľkú radosť z nárastu počtu čitateľov.
Tímea Páldi

V roku 2020 sa narodili / 2020-ban születtek
Tóbi Zoltán
Lakatos Roman
Bajza Dominik
Dobrocsányiová Vivien
Csákvári Rebeka
Lakatos José Armando

05. 04. 2020
19. 06. 2020
30. 07. 2020
11. 08. 2020
02. 10. 2020
14. 11. 2020

Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!
Szívből gratulálunk a csemetékhez és kívánunk nagyon
sok egészséget!

V roku 2020 zomreli / 2020-ban elhunytak

Oznamy
➢ Ku koncu januára uverejníme na webstránke obce zoznam dlžníkov na dani a na
poplatkoch za komunálny odpad.
➢ Daňové priznanie 2021: Vyzývame občanov, ktorí mali zmeny v údajoch pre výpočet
dani z nehnuteľností (kúpili, predali, dedili, darovali, majú stavebné povolenie), v roku
2020 dovŕšili vek 65 rokov, alebo vlastnia psa, sú povinní podať daňové priznanie do
31. januára 2021.

Értesítés
➢ Január végén megtekinthető lesz weboldalunkon azoknak a névsora, akiknek adó
tartozása van községünkkel szemben.
➢ Adóbevallás 2021: Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy akinél változás történt az
ingatlan adó kiszámításához szükséges adatokban (vettek, eladtak, örököltek,
elajándékoztak, épitkezési engedéllyel rendelkeznek) illetve 2020-ban betöltötték 65.
életévüket, valamint kutyát tartanak, azok kötelesek új adóbevallást benyújtani 2021.
január 31-ig.
S T R Á N K OV É D N I - období medzi Vianocami, Novým rokom a sviatkom Troch kráľov
Ü G Y F É L F O G A D Á S - karácsonyi ünnepek és az Új év utáni időszakban

Obecný úrad od 11. 01. 2021 funguje v pôvodnom režime.
A községi hivatal 2021. 01. 11. az eredeti nyitvatartás szerint üzemel.

Karácsonyi vicces sarok

Vtipy k vianočnej večeri

A 2020-as év legpraktikusabb karácsonyi dísze
Najpraktickejšia ozdoba na tohtoročné Vianoce

