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Dovidenia predškoláci, vítame
nových škôlkarov!
V júni sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi a
ani sme sa nenazdali, a tak, ako každý september,
tak aj tento rok sme privítali v priestoroch škôlky
našich najmenších členov.
Dnes už máme za sebou prvé adaptačné týždne,
kedy často okrem detí plakali potajme aj rodičia,
keď svoje poklady nechávali za bránami škôlky.
Pomaly sa však stávajú z nich rutinní škôlkari a za
pomoci pani učiteliek nadobúdajú každým dňom
viac zručností, pripravujú sa na samostatnosť a
osvojujú si základné pravidlá spoločenského
života.
Tento rok sme sa rozlúčili so 6 škôlkarmi a
privítali sme v škôlke 7 nových detí. Kapacita
škôlky síce nie je naplnená na 100 %, ale obec sa
bude snažiť zabezpečiť deťom všetko, čo budú
potrebovať k spokojnému pobytu v škôlke.
Všetkým deťom, rodičom a personálu materskej
školy prajeme šťastný a prínosný rok plný
vzájomného porozumenia a pevného zdravia.
Veríme, že ďalšia vlna pandémie už za žiadnych
okolností nezatvorí brány žiadnej školskej
inštitúcie.

Takto opúšťali brány škôlky naši predškoláci/
Így búcsúztak a nagycsoportosok az óvodánktól

Hír
Viszlát ballagó óvodások, üdvözoljük az
új jövevényeket!
Még
szinte
el
sem
búcsúztunk
a
nagycsoportosainktól, de már óvodánk falai újból
gyerekzsivajjal teltek meg.
Így egy hónap után kimondhatjuk, hogy az óvó
nénik az adaptációs időszak legnehezebb napjait
tudhatják maguk mögött – amikor nemcsak a
legkisebbek sírtak, de néha titokban a szülők is.
Az
óvópedagógusaink
segítségével
a
kiscsoportosokból rutinos óvodások vállnak. Nap
mint nap több önállóságra vannak ösztönözve és
egyre több készséget sajátítanak el, miközben
észrevétlenül megtanulják a társadalmi élet
alapvető szabályait.
Ebben az évben 6 ballagó óvodástól búcsúztunk és
7 új jövevénnyel gazdagodott intézményünk. Bár
kapacitásunk nincs 100 % -ra betöltve, községünk
igyekezni fog megfelelő körülményeket biztosítani
a gyerekeink számára.
Minden gyereknek, szülőnek és az óvoda
dolgozóinak kívánunk eredményes évet és bízunk
abban, hogy a járvány következő hulláma
semmilyen körülmények között nem zárja be az
iskola intézmények kapuit.
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Náučné tabule popri cyklotrase

Málokto z nás vie, že pobrežie Dunaja pri Obide
patrí pod chránené vtáčie územie Dunajské Luhy.
Je to jeden z typov chráneného územia členskej
krajiny Európskej únie s názvom Natura 2000.
Toto chránené územie vzniklo s cieľom zachovať
biotopy pre európsky významné druhy vtákov a
biotopy sťahovavých druhov vtáctva, aby boli
zabezpečené
podmienky
ich
prežitia
a
reprodukcie.
Pobrežie Dunaja a kanálov v blízkosti Dunaja sú
významným hniezdiskom pre viaceré druhy
vtákov. Raritou je napr. aj skutočnosť, že v obci
máme až 3 bocianie hniezda. Jedno hniezdo sa
nachádza pri detskom ihrisku, druhé pri
križovatke cesty od Agrierté-Ebed, a. s. do obce
a tretie pri bývalom pohostinstve nazvanej práve
podľa nich „Gólya presszó“.
Starostka obce po vyhlásení výzvy Štátnej ochrany
prírody SR v rámci „Programu ochrany prírody
2021“ vypracovala žiadosť o dotáciu, v ktorej
obec nakoniec aj uspela. Cieľom Programu
ochrany prírody je zabezpečiť starostlivosť o
chránené časti prírody Slovenska, podporiť jej
ochranu a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej. Čo
bolo obsahom žiadosti a celkovo celý proces až po
blížiacu sa realizáciu nám priblíži starostka obce,
Ing. Monika Vajda.
Ako sa zrodila myšlienka osadenia náučných
tabúľ?
Nápad sa zrodil po tom, čo Štátna ochrana prírody
uverejnila výzvu na poskytnutie dotácie na tento
rok. Mojím cieľom bolo oboznámiť obyvateľov
obce a cyklistov s tým, čo v okolí obci máme
a samozrejme aj zatraktívniť časť cyklotrasy od
Dunaja po obec. Koncom roka by mala začať
výstavba Oddychovej zóny pri kostole a sociálnych

zariadení pri parku, takže náučné tabule by
mohli byť zaujímavou súčasťou cesty pred
vstupom do obce.
Myslím si, že treba využiť a ukázať každý
potenciál, ktorý v sebe naša obec skrýva. Preto
som sa rozhodla vypracovať projekt a skúsiť
šťastie. Pri žiadostiach o dotáciu však
zakaždým treba rátať s tým, že možno iba 15 –
20 % podaných žiadostí bude úspešných.
V tomto prípade sa nám to podarilo.
Čo Vám spôsobovalo najviac problémov?
V prvom rade odhadnúť rozpočet, keďže
maximálna žiadaná suma mohla byť do 5000
EUR. Zvlášť sa totiž rieši textová časť,
grafická časť a zvlášť konštrukčné riešenie
tabúľ. Okrem toho bolo potrebné pred zaslaním
žiadosti vyriešiť aj povolenia od vlastníkov
pozemkov, ktoré sa tiahnu popri cyklotrase.
Zisťovanie trvalo tiež istý čas, keďže parcely
sú veľmi rozdrobené a vlastníkov je veľa.
Nakoniec sa to vyriešilo vďaka ochote p.
Júliusa Góru, konateľa spoločnosti AgriertéEbed, a. s., ktorý podporil môj nápad. Ďalším
hlavolamom bolo nájsť ornitológa, ktorý pozná
tunajšie zloženie vtáctva a je zanieteným
ochrancom prírody a okrem toho, ktorý už na
niečom podobnom niekde spolupracoval.
Veľmi nápomocnou mi bola pani Ing. Katka
Vajliková - vedúca SEV Dropie v Zemianskych
Oľčanoch, ktorá mi poradila, ktorým smerom
sa pohnúť. Odporučila mi vyhľadať skúseného
ornitológa z mimovládnej organizácie Ochrany
dravcov na Slovensku, pána RNDr. Romana
Slobodníka, PhD., ktorý, ako sa mi neskôr
potvrdilo, skutočne poznal vtáctvo, ktoré sa
u nás nachádza. Mne osobne veľmi záležalo na
tom , aby boli tabule vyhotovené tak, aby
odrážali špecifiká z okolia našej obce.
Koľko náučných tabúľ sa osadí a ako budú
rozmiestnené?
Odsúhlasených máme 6 kusov tabúľ, ktoré
budú rozmiestnené od Lapošskej ulice po
hrádzu – pozdĺž cyklotrasy. Realizácia by mala
byť dokončená do konca októbra, ak nám to
počasie dovolí. Po dokončení by sme chceli
tabule slávnostne odhaliť, ale o tom budeme
čitateľov včas informovať, zatiaľ nechcem
predbiehať udalosti. Každopádne sa na to
veľmi teším.

Új tanösvénnyel gazdagodik a kerékpárút
Kevesen tudják, hogy Ebed mellett a Duna-part a
Duna menti ártér védett madárterülethez
tartozik. Ez az egyike azon védett területeknek,
amik az Európai Unió Natura 2000 nevű védett
területeket foglalja magába. A védett terület az
európai jelentős madárfajok és a vándormadarak
élőhelyeinek megtartására jött létre, hogy a
megfelelő körülmények be legyenek számukra
biztosítva a túléléshez és a szaporodáshoz.
A Duna-part és a Duna közelében található
csatornák jelentős fészekrakó helyek több
madárfaj számára. Különlegesség pl. az is, hogy
falunkban 3 gólyafészek van. Az egyik fészek a
játszótérnél található, a második az AgriertéEbed Bt.-nél lévő kereszteződésnél, a harmadik
pedig a volt vendéglőnél, ami róluk kapta a
„Gólya presszó” nevet.
Községünk
polgármesternője
a
Szlovák
Köztársaság
Állami
Természetvédelmi
Hivatalának (ŠOP SR) kiírása után kidolgozott
egy kérvényt a „Természet védelme program
2021”-en belül, ami sikeres lett. Ennek a
programnak az a célja, hogy bebiztosítsa
Szlovákia védett területeinek karbantartását és a
lakosság pozitív kapcsolatát a természethez.
Hogy mit tartalmazott a kérvény és hogyan
zajlanak
a
munkálatok,
megtudjuk
a
polgármesternőtől, Vajda Monikától.
Hogyan született a tanösvény ötlete?
Az ötlet azután született, hogy az Állami
Természetvédelmi Hivatal közzétette az ez évi
dotációk kiírását. A célom az volt, hogy a község
lakosaival és a kerékpárosokkal ismertessem, mit
kínál községünk területe, és természetesen
vonzóbbá szerettem volna tenni a kerékpárút
szakaszát a Dunától a faluig. Az év végén a
templom melletti Pihenő park építése is
elkezdődik, tehát az oktató táblák érdekes
bevezetőként szolgálnának a faluba érkezők
számára.
Úgy gondolom, hogy ki kell használni és
megmutatni minden lehetőséget, amit községünk
magában tartogat. Ezért döntöttem a projekt
kidolgozása mellett és próbáltam szerencsét.
Minden kérvény kidolgozásánál azonban számolni
kell azzal, hogy lehet, hogy csak a beadott
kérvények 15-20 %-a lesz sikeres. Ebben az
esetben ez nekünk sikerült.

Mi okozta a legtöbb problémát?
Elsősorban a költségvetés meghatározása,
mivel maximum 5 000 eurót lehetett kérni.
Külön kellett számolni a szöveges résszel, a
grafikai résszel és a táblák kivitelezésével is.
Ezen kívül a kérvény beküldése előtt a
tulajdonosoktól engedélyt kellett kérni,
akiknek a kerékpárút mellett húzódik a
telkük. Utánajárni annak, hogy egyes
területek kinek a tulajdonában vannak szintén
sok időt vett igénybe, mivel a parcelláknak
nagyon sok tulajdonosuk van. Végül sikerült
megoldani Góra Gyula, az Agrierté-Ebed, Bt.
tulajdonosának segítségével, aki szintén
támogatta az ötletemet. Fejtörést okozott
találni egy jó ornitológust, aki ismeri az itteni
madarakat, szenvedélyes természetvédő és
azon kívül dolgozott már hasonló projekten.
Nagyon segítőkész volt Ing. Katka Vajliková,
a nemesócsai Túzokos Környezetvédelmi
Központ (SEV Dropie) vezetője, aki azt
tanácsolta, hogy keressem fel a Ragadozó
védő szervezetéből (Ochrana dravcov) RNDr.
Roman Slobodník, PhD. ornitológust, aki
mint később kiderült, tényleg ismeri a nálunk
található madárfajokat. Személy szerint
fontosnak tartottam, hogy a táblák úgy
legyenek megcsinálva, hogy tükrözzék
környékünk sajátosságait.
Hány oktatótábla lesz kihelyezve és hogyan
lesznek elhelyezve?
6 tábla lesz elhelyezve a Lapos utcától a
töltésig a kerékpárút mentén. Ha az időjárás
is megengedi, a tél beállta előtt ki lesznek
helyezve a táblák. A munkák befejezése után
ünnepélyesen szeretnénk leleplezni a táblákat,
de erről időben fogjuk az olvasókat értesíteni,
egyelőre nem szeretnék az események elébe
menni. Mindenesetre nagyon örülök neki.

SZENT ISTVÁN NAPOK EBEDEN
A Szent István Napok 2021. augusztus 20-tól 22-ig kerültek megrendezésre Ebeden a IV.
Kórustábor keretén belül. Az alább közölt beszámolók a kínált programokon részt vevő
generációk egy-egy képviselőjének véleményét tartalmazzák, személyes hangvételüknek
köszönhetően mélyebb betekintést mutatva a megélt ünneplésbe.

„A Szent István-napi programok nekem nagyon tetszettek. A rendhagyó történelemóra számomra hiánypótló volt,
a gyerekeknek készített kézműves foglalkozás különleges és nagyon érdekes, a zenei programok pedig kellemes
időtöltést és feltöltődést nyújtottak.”
Címer Vince Dániel
„Az ebedi plébánia első alkalommal szervezte meg a Szent István Napok című rendezvénysorozatot
Ebeden. Az esemény összekapcsolódott a templomunk védőszentjét, Szent István királyt ábrázoló oltárkép
restaurálásával. Bár az oltárkép a munkálatok miatt már nem volt jelen, a gyermekeknek sikerült papírra vetniük,
hogy hogyan is látják ők. A Szent István király gyermekeink szemével címet viselő kiállításon megható volt látni,
hogy akár a kisebbek is milyen odaadással alkottak, és milyen komolysággal álltak hozzá a feladathoz. Hiszen
nem egy egyszerű csendéletet kellett lefesteni, és nem is egy előre elkészült kifestő füzet szolgált alapul. Minden
részletét a gyermekek fantáziája alkotta meg, ennek eredményeként csodálatos remekművek születtek, mind a
kisebbektől, mind a nagyobbaktól. A kiállításmegnyitót követően Pelle István történelemtanár jóvoltából egy
fantasztikus történelemórán vehettünk részt, köszönet érte!
Mivel az eseménysorozat egybeesett a IV. ebedi kórustáborral, a gyermekek szerves résztvevői voltak a
történéseknek. A pénteki, illetve a vasárnapi ünnepi szentmise keretén belül is angyali hangon dicsőítették Istent.
Öröm volt látni a sok lelkes és tehetséges fiatalt, ahogy nem csak részt vesznek a szentmisén, hanem meg is élik
a szolgálatot, és ezzel is emelik annak fényét.
A kórus szolgálatot teljesített a szombat esti Szent István király intelmei Imre herceghez című előadás
előtt is, amelyet Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja jelenített meg.
Az egyes intelmek között Schranko László bacsfa-szentantali plébános kápráztatta el a hallgatóságot
orgonajátékával. Gyönyörű dallamok csendültek fel.
A programsorozat lezárásaként a vasárnap délutáni zenés áhítaton archaikus imádságok szólaltak meg
Máriáss Péter és barátai előadásában, amelyen szintén közreműködött egy közös ének erejéig a kórustábor
szkólája.
Örömömre szolgált, hogy az események többségén részt tudtam venni, nem csak mint az egyik szombat
délutáni foglalkozás vezetője, hanem mint az előadások videósa is. Lehetőségem volt az objektíven keresztül
valamelyest más nézőpontból is végigkísérni mindazt, ami egy hétvégén keresztül színesebbé tette kis falunk életét.
Nagy öröm és büszkeség volt látni, hogy mennyi ember dolgozott a háttérben azért, hogy mindez megvalósuljon.
Hatalmas köszönet illet mindenkit, aki ebben bármilyen módon részt vett, és segítségével hozzájárult
a rendezvénysorozat sikeréhez!
Külön köszönet Borka Iván atyának a fáradságot nem ismerő munkájáért, a szervezésért, valamint Nyitra
Megye Önkormányzatának és Ebed Községnek a támogatásért.
Köszönöm ezt a felejthetetlen élményt!“

Morvai Nóra

„Az ebedi egyházközségben megrendezett Szent István Napok az utóbbi évek legnagyobb szabású
rendezvénye volt. A plébániaközösség tagjaként igyekeztem félre tenni egyéb elfoglaltságaimat, feladataimat és
szabaddá tenni magam a lelki programok idejére mindhárom napon. Ez nem volt egyszerű feladat, de az ott
kapott lelki feltöltődés bőségesen kárpótolt érte.
A három napos programsorozatot megelőzte egy rajzpályázat meghirdetése. Ebbe bekapcsolódva
alkalmam nyílt már hetekkel korábban készülni az eseményre, mivel a gyermekek alkotási folyamatának aktív
részese lehettem. A két gyermek, akiket bátorítottam a pályázatra, úgy készített rajzokat, hogy összeültünk,
közösen felolvastuk az előre kiválasztott gyermekeknek szóló szövegrészt Szent Istvánról, felelevenítettük a
legfontosabb tényeket az életrajzából, majd pedig együtt ötleteltünk, hogy az elhangzottakból mit lenne érdemes
ábrázolni. Örömteli alkotás volt, nem is elégedtek meg egy rajzzal, mindketten kettőt készítettek.
A rendezvény első napjának legemlékezetesebb történése számomra az énekes esti dicséret.
Templomunkban eddig még nem sokszor volt lehetőségünk a közös imádságnak ezt a formáját végezni, így annál
értékesebb volt számomra ez az alkalom. Az ének köztudottan jótékony hatással bír a lelki világunkra, de Istent
énekszóval dicsérni és hozzá fohászkodni sokszorosan megerősít abban, hogy Őhozzá tartozunk. Így a zsolozsma
éneklése közben megtapasztalhattam, hogy milyen erőteljes módon találkozik az értelmem az érzelmeimmel,
ellentmondás nélkül, összefonódva, ugyanabba az irányba mutatnak.
A kultúrházban szombaton Pelle István történelemtanár előadása gondolkodtatott el Szent István
királyunk életéről. Számomra mindig izgalmasak a történelmi összefüggések, de úgy láttam, hogy a jelenlévők is
mindannyian érdeklődéssel hallgatták. A templomba átvonulva egy igazán értékes program várt. Szent István
intelmeit Imre herceghez Boráros Imre színművész előadásában hallgathattuk meg, akinek karizmatikus
előadásmódja nagy hatással volt rám. A templom orgonáját az egyes intelmek között Schranko László atya
szólaltatta meg. A rendezvény számomra az ünnepi szentmisében csúcsosodott ki. Búcsúvasárnap reggelén is azt
éltem át, amit minden szentmisén: tudom és érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, hiszen Isten hívására
mondtam igent.
A délutáni zenés áhítaton újabb megható élményben volt részem. Az archaikus népi imádságokat
hallgatva egy híd keletkezett az időben, amely összekötött az őseinkkel, akiknek a Jóistenhez szóló imádságai
nemzedékeken át öröklődtek. Megindító volt átérezni, hogy milyen erősen hatnak rám az imáik, belegondolni a
rengeteg nehéz sorsba, hiszen az imákat átjárta az Isten utáni vágyakozás.
A IV. Ebedi Kórustáborban részt vevő gyermekek az énekhangjukat szintén Isten szolgálatára
használták. Az ünnep fényét szkólát alkotva emelték, mivel ők is jelen voltak a Szent István Napok eseményein.
Hatalmas örömmel töltött el, hogy újra lelkes és elkötelezett gyermekeket, fiatalokat láthatok a templomunkban,
ahogy az én gyermekkoromban ez természetes volt itt Ebeden.
Számomra azért nagy ajándék az ebedi Szent István Napok, mert megélhettem, hogy olyan emberek
vesznek körül, akiknek ugyanannyira fontos, hogy maradandó értékek megteremtésén fáradozzanak, akárcsak
nekem. Azt gondolom, hogy annál fontosabbat nem is adhatunk gyermekeinknek, minthogy egy ilyen közösségben
találhatnak barátokra.
Köszönet illeti Borka Iván atyát, Szabó Klaudiát és Gulyás Hildát a fáradozásukért, valamint minden jó
szándékú segítőt, amiért idejüket nem sajnálva létrehozták ezt a rendezvényt, amely mindannyiunkat
gazdagított.”
Szabó Anikó

„A nehéz napok több szeretetet szülnek. Ez a kijelentés talán meghökkentő lehet, amikor is ünnepelni
készülünk. Augusztus utolsó dekádja mindenkinek valami jelentőségteljeset jelent. Van, aki a nyár végét érezve kezd
szomorkodni, a gyerekeknek az iskolakezdés közeledtét jelenti. Községünkben pedig az idő folyása a búcsút jelzi.
Vajon milyen emlékképek jelennek meg tudatunk képernyőjén a búcsúszó hallatán? Vendégek érkeznek, elmegyünk
a templomba, finom étel kerül az asztalra, futballmérkőzésen elhangzott örömkiáltások hazai gólok láttán, színes
kavalkád az Alszegen, búcsúsi bál...
Mondhatnánk a gyönyörű, érett gyümölcsből mára aszalt gyümölcs lett. Valamit elvesztettünk a
múltunkból, valami íz elillant a szánkból. És ez paradox módon nem rossz hír, hiszen új ízek, színek, tartalmak
kapnak teret. Ez mutatkozott meg idén. A búcsú egykori jelentése ébredezett, gyenge izmocskája új terhelést kapott,
hogy megerősödjön. Egy nap helyett hármat hozott, élményekben legalább háromszorosat. A közösség lényege,
hogy közünk van egymáshoz. Mikor erős élményben részesülünk, azt mondjuk: ugye lángolt a szívünk. Az öröm
közösségben születik. Erre kaptunk most meghívást különös tekintettel az intellektus táplálására. Szent István
Magyarország fővédőszentje. Milyen nagy dolog, hogy templomunk neki lett felszentelve. Hogy vigyázza
ünnepeinket, hétköznapjainkat. Persze ehhez szükséges őt megismernünk. Ki bízza gyermekét egy ismeretlenre?
Nagy örömmel töltött el, hogy gyermekeink szemével nézhettünk Szent Istvánra, a személyét reflektorfénybe állított
tárlaton. Ellensúlyozta az űrt, melyet a restaurálás alatt levő oltárkép hagyott maga után templomunkban. A
rendhagyó történelemóra Pelle István tanár úr előadásában rendkívül széleskörű képet festett Szent István
alakjáról, ami a templomban folytatódott. Szent István intelmeire talán mostanság nagyobb szükségünk van, mint
1000 évvel ezelőtt. Mindez Schranko László atya orgonajátékával új dimenziót nyitott a szép és a jó befogadására.
Lassan pislákolni kezdtek a csillagok, a Napnak más dolga akadt. Templomunk a századok
viharában megkopva adta át magát az est csendjének, mégis hófehérre festette a mesterséges fény és az angyalok
éneke. A nehéz idők a legszebbek...”

Szabó Zsolt

„Meglepetéssel és egyben nagy örömmel olvastam az
Ebedi Hírhordó júniusi számában, hogy az idei búcsúhoz a Szent István Napok rendezvényei is kapcsolódnak.
Tudjuk, hogy a templomunk védőszentje Szent István államalapító királyunk, akinek augusztus 20-án van az
ünnepe, így ezen a napon tartjuk az ebedi búcsút, viszont mostanáig a templomon kívül nem irányult figyelem Szent
István király személyére. Éppen ezért nagy várakozással tekintettem a közelgő ünnepre, különösen az egyházi
programokra. Borka Iván atya már korábban rajzpályázatot hirdetett a gyermekek számára Szent István király
gyermekeink szemével címmel. Már ez a bejelentése is ígéretes volt. Fontos, hogy a gyermekek ismerkedjenek
szentjeinkkel, történelmünkkel, első szent királyunk személyével, életével. A IV. Ebedi Kórustábor szintén a búcsú
hetén valósult meg. A gyönyörűen éneklő kórus szolgálata a szentmiséken mindig lélekemelő élmény.
Köszönetet kell mondani a Községi Hivatal dolgozóinak a Búcsú és Szent István Napok programjának
szétküldéséért. Türelmetlenül vártam az ünnepet, a jelzett programokat. Bizonyára a fiatalság is várta a
programokat, a szombat délutáni barátságos focimeccseket a futballpályán, a Dallamvilág koncertjét, a vasárnap esti
táncmulatságot, a legkisebbek pedig a vasárnap délutáni hintázást.

A Szent István Napok pénteken, augusztus 20-án csendes szentségimádással és ünnepi szentmisével vette kezdetét.
A kórustábor fiataljainak szívet-lelket melengető éneklése méltó nyitánya volt a három napos ünnepnek.
Szombaton, augusztus 21-én délután 15.oo órai kezdettel a kultúrház kistermében megtekinthettük a
gyermekpályázat elkészült alkotásait arról, milyennek is látja a fiatal generáció a mi Szent István királyunkat.
Nekem nagyon tetszettek a rajzok, le is fényképeztem mindet, hogy maradjon emlékem ezekről a szép napokról.
Azt hiszem, hogy a rajzokat készítő gyermekek az elismerő oklevelek láttán is szívesen emlékeznek majd vissza az
alkotás örömeire és kihívására is egyaránt. A kiállításmegnyitót követően a kultúrház nagytermében egy
rendhagyó történelemóra vette kezdetét. Pelle István tanár úr Búcsról jött el hozzánk, hogy Szent István életéről
tartson előadást. Véleményem szerint igazán átfogó képet kaptunk Szent István életéről, munkásságáról, a
katolikus egyház megalapításáról, megszervezéséről. Legnagyobb tette a keresztényi magyar állam megalapítása
volt, itt a Kárpát-medencében. Szent István Esztergomban született, ott koronázták királlyá és ott is halt meg
1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján. Halála előtt Szűz Máriának ajánlotta föl országát.
Koronázása után az első érsekséget is Esztergomban alapította. Később Esztergomot egyházi központtá tette, és
az is maradt több mint ezer éven át. Pelle István tartalmas előadásából megtudhattuk, hogy miért augusztus 20-án
ünnepeljük Szent István királyt, ahogyan azt is, hogy lovagkirályunk, I. Szent László kezdeményezte VII. Gergely
pápánál államalapító királyunk szentté avatását. Ez 1083. augusztus 20-án meg is történt, Szent István lett
Magyarország fővédőszentje. 1686-ban Buda visszafoglalása alkalmából Xl. Ince pápa elrendelte, hogy a
katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról, 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette
augusztus 20-át. Sajnos az érdeklődés ez iránt a fontos és színvonalas előadás iránt alacsony volt.
Az előadás után a gyermekek kézműves foglalkozásokon vettek részt, melyek mindegyike valamilyen módon
kötődött Szent István királyhoz.
A szombati program folytatásaként a templomban nagyon szép előadást hallgathattunk meg. Boráros Imre
Kossuth-díjas színművész tolmácsolásában hangzottak el Szent István király intelmei Imre herceghez. Az egyes
intelmek között Schranko László bácsfa-szentantali plébános orgonajátékában gyönyörködhettünk, aki Bach
műveket játszott templomunk felújított orgonáján. A kórustábor szkólája ismét remekelt. Régi himnuszunk, a
Boldogasszony Anyánk közös éneklése felemelő volt.
Vasárnap, augusztus 22-én reggel a búcsúi ünnepi szentmisén vettünk részt. Délután 15.oo–kor az énekes litánia
után Máriáss Péter és barátai Szentendréről megzenésített archaikus népi imádságokat adtak elő. A régi szép
imádságként felhangzó záróénekből idézek egy rövid versszakot:

Áldjon meg az Isten titeket a Mennyből
Ezen szép ünnepen, hogy mind örvendezzünk.
Csepegjen le Égnek bőséges harmatja
Határaitokon hogy legyen megáldva.
Szőlőhegyeitek minden barázdája
Sok sűrű gerezdek hajtsák meg az ágát.
Gyümölcstermő fátok, legelőhelyeitek
Legyenek megáldva minden helységetek.
Máriáss Péter és barátainak, valamint a kórustábor szkólájának közös éneklése méltó módon zárta le az I.
Ebedi Szent István Napokat. Remélem, hagyomány kezdődött.
Köszönjük Borka Iván atyának, hogy kezdeményezte, megszervezte és megvalósította a Szent István
Napokat, ezzel még szebbé téve az idei búcsúnkat.
Neviďánsky Mária

Az ebedi Old boys és az ebedi fiatalok labdarúgó meccse búcsúkor

Zhrnutie Svätoštefánskych osláv
V čase od 16. do 22. augusta sa v obci Obid uskutočnil IV. Zborový tábor, ktorého súčasťou boli aj
Svätoštefánske slávnosti. Oslavy začali 20. augusta spievanými vešperami zo slávnosti svätého Štefana
kráľa, následne slávnostnou svätou omšou. V sobotu po otvorení výstavy s názvom Svätý Štefan očami
našich detí nasledovala Netradičná hodina dejepisu pre dospelých, ktorú pripravil a odprezentoval István
Pelle v miestnom kultúrnom dome. Deti sa zapojili do tvorivých dielní, pomocou ktorých mali možnosť
lepšie spoznať život a osobnosť kráľa Štefana. Od 18.00 známy herec, Imre Boráros predniesol Napomenutia
svätého Štefana synovi Imrichovi. László Schranko, farár v Báči interpretáciou skladieb J. S. Bacha nielen
spestril program, ale taktiež prehĺbil jeho prežívanie. V podaní schóly IV. Zborového tábora v Obide odznela
trojhlasná skladba o svätom Štefanovi. V nedeľu, 22. augusta po slávnostnej svätej omši na počesť Štefana
kráľa v skoré popoludnie odzneli spievané litánie. Záverečným programom Svätoštefánskych slávností boli
archaické modlitby. Zoskupenie Máriáss Péter és barátai pricestovalo z maďarského mesta Szentendre.
Sprievodným programom v rámci Svätoštefánskych osláv v Obide boli futbalové zápasy, tanečná zábava a
pre najmenších boli dostupné aj kolotoče. Svätoštefánske dni sa mohli uskutočniť s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Obid.

Preočkovanosť v regióne a v našej obci
Preočkovanosť v našej obci sa od posledného vydania nášho štvrťmesačníka zmenila z vtedajších 30 % na
súčasných 39 %. Zatiaľ ešte stále zaostávame za priemerom Nitrianskeho kraja, ako aj Novozámockého
okresu, kde je v oboch prípadoch 45% zaočkovanosť. Pre zaujímavosť Vám ukážeme, ako je to v
ostatných obciach z okolia Štúrova. Údaje sú z 10. septembra 2021 zaslané z odboru krízového riadenia
Okresného úradu v Nových Zámkoch.
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Oltottság aránya a régiónkban és községünkben
Az újságunk utolsó kiadása óta az oltottság aránya községünkben 30 %-ról 39 %-ra növekedett. Nyitra
megye és az Érsekújvári körzet átlaga 45 % körül mozog, így ehhez képest is még le vagyunk maradva. Az
érdekesség kedvéért feltüntettük a grafikonon, milyen az oltottság aránya a környező falvakban. Az
adatok 2021. szeptember 10-hez voltak aktualizálva.

Dalolgatunk, úgy mint régen II.
Az utolsó nyári napokat kihasználva másodjára is megrendezésre került a „Dalolgatunk,
úgy mint régen“. Idén is a magyar nóta kedvelői meghallgathatták a szívükhez közel álló
régi dallamokat és persze együtt nótázva a fellépőkkel kísérték végig a vigadalmas esti
műsort. Kovács László és felesége, Mária nagyon sok időt és fáradságot fordítottak az
igényes est megszervezésére és a fellépők választása újra jó minőséget nyújtott a
közönségnek. A műsort az előadókon kívül Góra Nikolett népmeséje tette színesebbé, és a
tombola húzás nyertesei Kovács László hazai borainak örülhettek. Köszönjük a
szervezőknek a szép estét!

Fellépők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kovács László, Ebed
Hajtman Lívia, Baracska
Magyar Nándor, Szalka
Vígh Valéria, Felsőszeli
Básti János, Ipolykeszi
Juhász Irén, Párkány
Wurczer Péter, Baracska
Góra Nikolett, Párkány

Fényképezte: M. Nagy László

„Boh stvoril vodu – človek víno“
/Victor Hugo/
Tak ako pomaly prichádza jeseň, nastáva čas
oberačiek. Aj v našej obci sa dňa 18. septembra
pred kultúrnym domom zišli malí aj veľkí, aby
patrične oslávili vinobranie za organizovania
miestneho súboru „Vegyeskórus“. Oberačkový
sprievod zahájila vedúca súboru a privítala
zúčastnených obyvateľov našej obce a pozvaných
hostí, ktorými boli: spevácky zbor Salixa z Malej
nad Hronom, spevácky súbor z Nesvád a detský
ľudový súbor „Rikkancs“ zo Salky. Svoj srdečný
pozdrav odovzdala aj starostka obce, p. Ing. Monika
Vajda. Na čele sprievodu stál mladý bubeník, ktorý
hlasným bubnovaním zvestoval, že sa začína
oberačkový sprievod sprevádzaný ľudovými
pesničkami o hrozne a o víne. Účastníci sprievodu
boli na viacerých miestach pohostení koláčikmi,
pagáčikmi a rôznym občerstvením. Na oplátku
takéhoto milého pohostenia sa zasa oni odvďačili
svojim hostiteľom ľudovými nôtami a tancami.
Keďže minulý rok nám nedoprial zorganizovanie
spoločenských podujatí, v tomto roku mi bolo oveľa
väčším potešením usporiadať oberačkové slávnosti.
Touto cestou by som sa veľmi pekne chcela
poďakovať samospráve Obce Obid, p. Štefanovi
Neviďanskému a každému, kto občerstvením
ulahodil celému sprievodu.
V neposlednej rade, moja vďaka patrí aj všetkým členom nášho súboru „Vegyeskórus“, pretože neľutovali čas na
to, aby sme sa spoločnými silami podieľali na zachovaní týchto krásnych oberačkových tradícií.
Anna Vajdová, vedúca súboru „Vegyeskórus“

„Isten megteremtette a vizet, az ember pedig a bort.” /Victor Hugo/
Szeptember 18-án, szombaton a Vegyeskórus szervezésében került sor az idei szüreti felvonulásra. A kultúrház
előtt a Vegyeskórus vezetője köszöntötte a megjelenteket és a meghívott csoportokat: Salixa éneklőcsoportot
Kicsindről, a naszvadi nyugdíjaskórust, és a szalkai Rikkancs gyermeknéptánccsoportot.
Ezután Vajda Monika polgármesterasszony üdvözölte az egybegyűlteket. A kisbíró szüreti hírdetménye után
a borús időjárás ellenére is kezdetét vette a nótaszótól hangos szüreti felvonulás.
Részlet a szüreti hírdetményből:
“Zengjen hát dalunk fel a magas égig,
Mulassunk vígan a faluban végig!
Aztán legyen elég bor, búza, békesség,
Ifjaknak, véneknek, kitűnő egészség!
A mondókámnak itt vége is lészen,
A szőlő gazdáját áldja meg az Isten!“
Út közben süteménnyel, pogácsával és italokkal várták a felvonulókak, akik egy kis műsorral, népdalokkal,
néptánccal köszönték meg a vendéglátást.
Mivel tavaly a pandémia miatt a rendezvények elmaradtak, nagyon örülök, hogy idén sikerült megtartani
a felvonulást.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást Ebed község önkormányzatának, Neviďansky Istvánnak, és
mindazoknak, akik süteménnyel, pogácsával, italokkal hozzájárultak és kínáltak bennünket a felvonulás során.
És végül köszönöm a Vegyeskórus tagjainak, hogy időt és fáradságot nem kímélve az idén sikerült ezt a régi szép
néphagyományt megvalósítani.
Vajda Anna, a Vegyeskórus vezetője

Poznávací zájazd obidských vinohradníkov
Úspešnosť pestovania rastlín už od dávnych dôb silne
ovplyvňovalo počasie v danom roku. Preto je
poľnohospodárstvo jedným z odvetví, ktoré je najviac
vydané napospas klimatickým zmenám. Tieto zmeny nie
sú javom ďalekej budúcnosti, ale každodenne ich
prežívame na vlastnej koži.
Čoraz extrémnejšie počasie, zvyšujúca sa priemerná teplota, dlhotrvajúce horúčavy
i preskupenie množstva zrážok v rámci ročných období, majú citeľný vplyv na ročný
biologický cyklus viniča i očakávanú úrodnosť. Toto všetko predstavuje vážnu výzvu
vinohradníkom i vinárom, lebo premenlivosť počasia môže v značnej miere zmeniť obsah
alkoholu a zmyslovým vnímaním identifikovateľné vlastnosti vína. Vplyvy klímy na
pestovanie viniča síce nie sme schopní meniť, ale musíme včas rozoznať zmeny. Už pri
starostlivom výbere, aké odrody budeme pestovať, musíme mať na zreteli klimatické
podmienky a prispôsobiť sa novým podmienkam. Vychádzajúc z výsledkov klimatických
výskumov môžeme predpokladať, že najväčším problémom pestovania viniča v budúcnosti
v našom regióne bude čoraz menšie množstvo vlahy, keďže priemerný ročný úhrn zrážok
v uplynulých rokoch nedosiahol želané optimum. Kým množstvo dažďovej vody by bolo
prevažne dostatočné na potrebný rast viniča, zároveň z dôvodu čoraz menšieho množstva
daždivých dní, väčšieho množstva zrážok za kratší časový úsek, keď časť vody nestačí pôda
vsiaknuť, ale odtečie, čím sa toto množstvo nezužitkuje. Toto ešte završujú čoraz suchšie letá
a rozsiahlejšie oblasti sucha. Spomínané nedostatky zrážok musíme kompenzovať
polievaním, aby sme dosiahli úrodu v dostatočnom množstve a kvalite. Zavlažovaním
narastá plodnosť púčikov, rovnomerný rast a vyššia cukornatosť bobúľ.
Začiatkom augusta sme zorganizovali poznávací zájazd na prehliadku vinice rodiny
Mikócziovej v Tata (Maďarsko). Pán Mikóczi sa dlhodobo zaoberá zavlažovaním viniča
a svoje predstavy realizoval pomocou úspechu v konkurze. Spolu so svojou dcérou Nárcisz
pestuje vinič na rozlohe 85 hektárov, z čoho 28 hektárov je zavlažovaných. Ich cieľom je
dopestovať hrozno čo najvyššej kvality, nezávisle od zrážkových podmienok. Vodu dodáva
180 metrov hlboká krasová studňa do vodojemu o objeme 2300 m3. Koreňom viniča
dodávajú odkvapkávajúce rúry s reguláciou tlaku osadené v zemi v hĺbke 50 cm denne 15
milimetrov vody. Zavlažovací systém dodáva viniču okrem vody aj výživové roztoky.
Vplyvom podpovrchového polievania mikroklíma sadeníc zostáva priaznivá. Týmto sa
pestovanie vyhne problémom chemickej ochrany i zaburinenia rastlín. Prínosom tohto
spôsobu zavlažovania je eliminácia odparovania vlahy a minimalizácia erózie pôdy popri
ľahko vykonateľnej údržbe.
Naša cesta viedla z mesta Tata do Dunaszentmiklós, kde sme vo vinohrade založenom v roku
2008 a v skalnatom vinohrade Neszmélyszkeho vinárskeho kraja ochutnali vína obsahujúce
hodnoty úrodnej zeme, vrátane rozmanitej arómy. V Dunaszentmiklós sme navštívili
vinárstvo Gottwald, ktoré sa rozprestiera na Öreg – hegy (Stará hora). Rodina majiteľov,
ktorá sa už oddávna zaoberá aj pohostinstvom, nám pri ochutnávke vína dopriala aj
gastronomický zážitok.
Myslím si, že aj v mene všetkých účastníkov zájazdu môžem povedať, že sme sa obohatili o
skvelé zážitky a osožné skúsenosti.
Ladislav Benefi

Ebedi szőlészek tanulmányi kirándulása
A növénytermesztés sikerességét
ősidők
óta
mindig
erősen
meghatározta az adott év időjárása,
ezáltal
a
mezőgazdaság
a
klímaváltozásnak egyik leginkább
kitett szektor. Már nem a távoli jövő
jelensége, átéljük, saját bőrünkön
tapasztalhatjuk a mindennapokban.
Az egyre szélsőségesebbé váló
időjárás,
az
emelkedő
átlaghőmérséklet, a hosszan tartó
hőség és a csapadék évszakos
eloszlásának
átrendeződése
jól
érzékelhető hatást gyakorol a
szőlőnövény évi biológiai ciklusaira,
várható teljesítményére is.
Mindez komoly kihívást jelent a szőlésznek és a borásznak is, mivel az időjárásban tapasztalható
változékonyság jelentősen megváltoztatja a bor alkoholtartalmát és érzékszervekkel meghatározó jellemzőit. Az
éghajlat szőlőtermesztésre gyakorolt hatásait ugyan nem tudjuk befolyásolni, de időben fel kell ismerni a
változásokat. Már a szőlőfajták gondos megválasztásánál, az ültetvényszerkezet kialakításánál, valamint a
termesztéstechnológia végrehajtásánál is tekintetbe kell venni a változó klimatikus feltételeket, és
alkalmazkodni kell az új körülményekhez. A klímaváltozással kapcsolatos kutatásokra alapozva előrevetíthető,
hogy a térség szőlőtermesztésében a csökkenő csapadékelosztás jelenti majd az egyik legnagyobb gondot,
mivel az évi átlag az utóbbi években sem érte el a kívánt optimumot. Míg az esővíz mennyisége többnyire
biztosítaná a szőlő fejlődéséhez szükséges csapadékot, ugyanakkor a csapadékot adó napok gyakoriságának
csökkenése miatt a rövid idő alatt hulló sok csapadék egy része elfolyik, ezáltal egyáltalán nem hasznosul.
Mindezt tetőzik az egyre szárazabbá váló nyarak, az egyre nagyobb területeket sújtó aszály, melynek erőssége
jelentős befolyásoló tényező a borkészítés folyamán. Ezt a kieső, illetve nem megfelelő időpontban jelentkező
csapadékmennyiséget kell pótolnunk az öntözéssel, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű termést tudjunk
realizálni. Vízpótlással növelhető a rügyek termékenysége, a fürtök és bogyók egyenletes fejlődése,
cukorhozama.
A szőlő öntözésének gondolatával már régóta foglalkozó, és az elképzelést sikeres pályázat segítségével
megvalósító Mikóczy család tatai ültetvényében tettünk tanulmányutat augusztus elején. Összesen 85 hektáron
termeszt szőlőt Mikóczy István és lánya, Nárcisz családi gazdaság formájában, ebből 28 hektár az öntözött
terület. Céljuk, hogy a lehető legjobb minőségben és viszonylagos biztonságban tudjanak szőlőt termelni,
függetlenül a csapadékviszonyoktól. A szőlőterület mellett egy 180 méteres karsztkút szolgáltatja a 2300
köbméteres víztározóba a vizet. A talajban 50 centiméter mélyen futó, nyomásszabályozott csöpögtetőcsövek
egy nap alatt 15 milliméter vizet tudnak közvetlenül a szőlő gyökeréhez juttatva pótolni, minden tőkét azonos
vízmennyiséggel ellátva. A kiváló minőségű szőlőtermés eléréséhez az öntözőrendszer a víz biztosításán túl a
célzott tápoldatozással is hozzájárul. A felszín alatti öntözés által kedvező marad az ültetvény mikroklímája,
elkerülve ezzel a növényvédelmi és gyomosodási problémákat. Hatékonysága, a csökkentett párolgási
veszteség (nincs felszívó zóna, mivel a talaj felső 40 centiméterét nem öntözzük feleslegesen), a minimális
talajerózió, valamint könnyű karbantarthatósága mindenképpen előnyként könyvelhető el. Termelési cél alapján
a meterológiai viszonyokhoz igazodva, automatikusan vezérelt rendszeren át szabályozható a vízfelhasználás,
mely a növény fiziológiai állapotát is nyomon követi.
Tatáról Dunaszentmiklósra vezetett utunk, a 2008-ban alapított és egy közeli dűlő nevét viselő Kősziklás
borászatban a Neszmélyi borvidék lankáin elterülő szőlőkből készült, a történelmi termőhely értékeit magán
hordozó, illatokban gazdag borokat kóstolhattuk. Dunaszentmiklóson maradván, az Öreg – hegyen elterülő
Gottwald borászatban is látogatást tettünk. A hosszú ideje vendéglátással is foglalkozó család boraik mellett a
felszolgált ételeikkel együtt nyújtott teljes gasztronómiai élményt.
Azt gondolom, a többiek nevében is elmondhatom, hogy újból sok élményben volt részünk, és hasznos
tapasztalatokkal gazdagodtunk.
Benefi László, szőlészek elnöke

Gesto pre družobné mesto Tát
Dňa 23. septembra prijala pani starostka pozvanie
na slávnostný krst knihy, resp. fotoalbumu mesta
Tát a Tátskeho súostrovia. Knihu pripravil profesor
László Krakko, ktorého korene siahajú aj do
Obidu. Pri tejto príležitosti sme vedeniu družobnej
obce odovzdali dar, ktorý symbolizuje spojenie
medzi obcou Obid a mestom Tát. Týmto spojením
je práve Tátske súostrovie, ktoré v podobe
maľovaného obrazu položila na plátno umelkyňa
našej obce, pani Marianna Tárnyik. Ostrovy sú
namaľované z vtáčieho pohľadu. Pôvodne sa obraz
mal odovzdať pri príležitosti stého výročia
Trianonskej zmluvy, čo bolo minulý rok. Kvôli
pandémii sa však podujatia zrušili. Čakali sme na
vhodnú príležitosť, aby sme obraz mohli odovzdať
a krst knihy, ktorej časť sa venuje práve Tátskemu
súostroviu bol ideálnym miestom na odovzdanie
daru. Pre pána primátora to bolo veľké
prekvapenie, keďže o našom zámere nevedel. Vo
svojich príhovoroch obe strany vyzdvihli
dôležitosť udržiavania vzájomných vzťahov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Marianne
Tárnyik za krásny obraz a odovzdať jej
poďakovanie aj od našich maďarských
partnerov. Prajeme jej, aby jej maľby priniesli
radosť každému, kto sa na ne pozrie.

Meglepetés testvértelepülésünknek,
Tátnak

Szeptember 23-án községünk polgármesternője Tát városról és a Táti-szigetekről szóló könyv, illetve
fényképalbum keresztelőjén vett részt testvértelepülésünkön, Táton. A könyvet Krakko László írta, akinek a
gyökerei Ebedhez is köthetők. Ebből az alkalomból átadtunk Tátnak egy olyan ajándékot, ami Ebed és Tát
kapcsolatát szimbolizálja. Ez a kapocs éppen a Táti-szigetek, amiket községünk művésze, Tárnyik Marianna
festett vászonra, a szigetek madártávlatból vannak lefestve. Eredetileg a képet Trianon 100. évfordulóján
szerettük volna átadni, ami tavaly volt, de a rendezvény a világjárvány miatt nem került megrendezésre. Így
hát vártuk a megfelelő alkalmat az ajándék átadására és a könyv keresztelője, ami éppen a Táti-szigetekkel
is foglalkozik, ideális alkalom volt erre. Tát város polgármesterének hatalmas meglepetés volt, mivel a
szándékunkról egyáltalán nem tudott. Mindkét fél beszédjében kiemelte, hogy mennyire fontos a kölcsönös
kapcsolat megtartása.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tárnyik Mariannának a gyönyörű festményért és átadni a
magyar fél köszönetét is. Kívánjuk neki, hogy a festményei mindenkinek okozzanak örömet, aki csak
rájuk néz.

OPRAVA
Ospravedlňujeme sa za chybu v predchádzajúcom čísle Obidských zvestí, kde sa uviedol chybný IBAN
Farnosti v Obide na podporu rekonštrukcie oltáru (chýbali prvé dve čísla).
Správny IBAN: SK93 0900 0000 0000 3473 9946 Správa pre príjemcu: 300
HELYREIGAZÍTÁS
Az utolsó Ebedi Hírhordó számában tévesen tüntettük fel az Ebedi Plébánia számlaszámát (hiányzott az
első két szám), amire az oltár felújítására szánt összeget küldhetik. A helyes IBAN: SK93 0900 0000 0000
3473 9946 Megjegyzés: 300

Aj Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
môžu byť zero waste. Inšpirujte sa tipmi na dušičky
bez odpadu.
Blíži sa začiatok novembra. Mnohí budeme cestovať
po krajine, navštevovať miesta, na ktorých sme vyrastali
a spomínať tu na svojich blízkych. Na pamäti ich máme
po celý rok, no práve v tieto dni chodíme naše
spomienky zhmotniť na miesta ich posledného
odpočinku.
Čo však znamenajú Dušičky z hľadiska ekológie?
Koľko a akého odpadu počas týchto dní
vyprodukujeme a čo môžeme robiť lepšie?
Ročne cintoríny v menších obciach vyprodukujú tony
odpadu a drvivá väčšina pritom končí na skládke.
Pokusy o triedenie odpadu na cintorínoch dopadli vo viacerých obciach Slovenska veľmi zle. Museli
zainvestovať do zriadenia kontajnerov na triedený zber, no nakoniec často vytriedený odpad aj tak skončil
na skládke. Odpad z cintorínov sa totiž vo väčšine prípadov skladá z rôznych ťažko oddeliteľných druhov
materiálu. Sklo s plastom, plast s voskom, kvety s drôtmi a plastovými stuhami či nerecyklovateľné umelé
kvety. Občania by museli každý jeden predmet, ktorý chcú vyhodiť, rozobrať na jednotlivé druhy
odpadov, napríklad zo živého venca pooddeľovať plastové stuhy či iné ozdoby, kovové spony, a to sa
málokomu chce.
Ako môžeme Dušičky poňať ekologickejšie? Jednoducho sa inšpirujme prírodou a bežnými vecami.
Ak nechceme zo sviatkov zosnulých urobiť sviatky odpadu, musíme na to myslieť už pred príchodom na
cintorín. Už pri nakupovaní ozdôb na hroby sa snažme myslieť na to, že sa to raz stane odpadom, ktorý je
väčšinou nerecyklovateľný. Uprednostňovať by sa mali prírodné ozdoby bez zbytočných plastových
doplnkov. Jednoduchý prírodný veniec síce nevydrží na hrobe mesiace, no takisto ako život, tak i prírodný
výrobok je pominuteľný. Zloženie produktov ovplyvniť nemôžeme, môžeme ale využívať veci, ktoré sa
do prírody vracajú predsa len ľahšie.
Mindenszenteken is próbáljunk szemétmentesen gondolkodni
Közeledik a november eleje, amikor többen közülünk utazunk a
sírokhoz, látogatjuk azokat a helyeket, ahol felnevelkedtünk és
visszagondolunk szeretteinkre, akik már nincsenek velünk. Egész
évben ugyan velünk vannak gondolatainkban, de ebben az
időszakban szeretnénk ellátogatni az utolsó pihenő helyükre és
vinni sírjaikra virágot, koszorút, gyertyát...
De mit jelentenek a Mindenszentek ekológiai szempontból? Mennyi hulladékot termelünk és mit
tudunk javítani?
Temetőinkben évente több tonnányi szemét keletkezik és ennek nagy része a lerakatokon végzi.
Szlovákia szerte több község próbálta a temetőkben is a hulladék osztályozását, de kudarcba fulladt.
Községek konténerekbe fektettek, de ennek ellenére a lerakatra került a hulladék. A temetőkből
származó hulladék a legtöbb esetben különféle anyagokból áll, amelyeket nehéz szétválasztani.
Tartalmaznak üveget műanyaggal, műnyagot viasszal, élővirágokat műanyag szalaggal vagy nem
hasznosítható művirágokat fém szorítókkal. Ezeket a lakosoknak érthetően nincs kedvük szétszedni.
Hogyan tudunk környezettudatosan viselkedni az ünnepek alatt is? Inspirálódjunk a
természetből...
Ha nem szeretnénk a halottak napján felesleges hulladékot termelni, gondoljunk erre még a temető
latogatása előtt, és még jobb, ha már a vásárláskor figyelembe vesszük a termékek összetételét.
Részesítsük előnyben a természetes díszeket felesleges műanyag nélkül. Természetes anyagból készült
koszorú ugyan nem áll el hónapokig, de úgy, mint ahogy az életünk is mulandó, úgy a természetes
termékek sem tartanak örökké. Nem tudjuk sajnos befolyásolni a termékek összetételét, de
megpróbálkozhatunk használni olyan díszeket, amelyeket könnyeb visszafordítani a természetbe.

Nagyanyáink régi receptjei / Recepty našich starých mám
Tepsis cukkini (Morvai Monika receptje)
40 dkg reszelt cukkini, 20 dkg felkockázott sonkás szalámi,
10 dkg reszelt sajt, 2,5 dcl rétesliszt, 0,5 dcl olaj, 3 tojás,
1 apróra vágott vöröshagyma, petrezselyem, vegeta, bors,
kömény, majoranna, fokhagymapor. Mindent összekeverni,
kizsírozott tepsibe önteni és megsütni. Egészséges és laktató
finomság ☺
Jó étvágyat!

Cuketa na plechu (recept od Moniky Morvai)
40 dkg nastrúhanej cukety, 20 dkg šunkovej salámy, 10 dkg strúhaného syra, 2,5 dcl polohrubej múky, 0,5 dcl
oleja, 3 vajcia, 1 nadrobno nakrájaná cibuľa, petržlen, vegeta, čierne korenie, rasca, majorán, cesnak v prášku.
Všetko spolu premiešame, vylejeme na vymastený plech a pečieme. Je to zdravá a výdatná pochúťka. ☺
Prajeme Vám dobrú chuť!

Modernizácia verejného osvetlenia bola dokončená
Befejeződött a közvilágítás felújítása
Už ste si akiste všetci všimli, že večermi sa naša obec rozjasní vďaka moderným LED svetlám, ktoré
obci pomôžu ušetriť náklady na elektrickú energiu. Enormné zvýšenie cien energií v nasledovných
mesiacoch pocítia aj domácnosti, ale predovšetkým právnické osoby – medzi nimi aj obce. Preto som
nesmierne rada, že sme ešte včas stihli zrealizovať tento projekt. Chcela by som sa poďakovať aj
obecnému zastupiteľstvu, že tento nápad podporili.
Ing. Monika Vajda, starostka obce
Biztosan már mindenki észrevette, hogy este a falunk utcái fényesen ragyognak a LED lámpatesteknek
köszönhetően. Segítségükkel költséghatékonyabbá tettük a közvilágítást. A rendkívül magas
energiaárak emelését a következő hónapokban a háztartások is megérzik majd, de legfőképp a jogi
személyek – köztük a falvak is. Ezért örülök nagyon annak, hogy időben sikerült véghez vinnünk a
közvilágítás felújítását. Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, hogy támogatták ezt az
ötletet.
Vajda Monika, Ebed polgármestere

Oznamy
➢ UPOZORNENIE: Pozor, zmena čísla účtu obecného úradu!
Nové číslo účtu: SK12 5600 0000 0038 5922 8001 – žiadame občanov, aby pri finančnom styku s
obcou používali nové číslo účtu.
➢ Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje odberateľom elektriny, že 15. 10. 2021 v čase od 08:00
hod do 12:00 hod a 20. 10. 2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod budú bez dodávky energie z dôvodu
vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy nasledovné ulice:
• HORNOSECKÁ: č.75,79,81,85,86,87,88/D2,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,102,103,104,105,
105/ VE,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,122,124,126,128,130,132
• KÖBLÖŠSKÁ č.: 3,4,6,7/D1,7/D3,8,10,12,13,14
• KRÁĽA ŠTEFANA č.: 59,61/D2,63/D1,65,68,69/D1,70,71,72,74,76,80,82,84
• MIKSZÁTHOVA č.: 61,61A,63
➢ Vedúca obecnej knižnice žiada čitateľov, aby knihy požičané v roku 2021 vrátili najneskôr do 16.
decembra 2021 a zápisné za rok 2021 uhradili najneskôr do 2. decembra 2021 počas otváracích hodín:
Pondelok:
od 9:00 do 11:00 hod, od 14:00 do 17:00 hod
Štvrtok:
od 9:00 do 11:00 hod, od 14:00 do 17:00 hod

Értesítés
➢ FIGYELEM: Megváltozott a községi hivatal számlaszáma!
Új számlaszám: SK12 5600 0000 0038 5922 8001 – kérjük az utalásoknál már az új számlaszámot
használni
➢ A villanyművek értesítik klienseiket, hogy 2021. október 15-én 08:00 órától 12:00 óráig, és 2021.
október 20-án 08:00 órától 16:00 óráig energiaellátás nélkül maradnak az elosztórendszer
berendezésein tervezett munka elvégzése miatt az alábbi háztartások:
• FÖLSZEG: 75,79,81,85,86,87,88/D2,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,102,103,104,105,
105/ VE,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,122,124,126,128,130,132
• KÖBLÖS: 3,4,6,7/D1,7/D3,8,10,12,13,14
• ISTVÁN KIRÁLY UTCA: 59,61/D2,63/D1,65,68,69/D1,70,71,72,74,76,80,82,84
• MIKSZÁTH UTCA: 61,61A,63
➢ A helyi könyvtár vezetője kéri a kedves olvasóit, hogy a 2021-es évben kikölcsönzött könyveket
szükséges legkésőbb 2021. december 16-ig visszaadni, és a 2021-es évi tagdíjat pedig 2021. december
2-ig befizetni a nyitvatartási időben:
➢
Héftő:
9:00-től – 11:00 óráig, 14:00-től – 17:00 óráig
➢
Csütörtök:
9:00-től – 11:00 óráig, 14:00-től – 17:00 óráig

