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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Hír

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
S hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
A vers beküldője: Neviďansky Mária

Poďakovanie
Opäť je tu vianočný čas, ktorý nám káže spomaliť a zahľadieť sa viac do seba, byť vďační a svoju
vďačnosť aj vyjadriť. Chcela by som sa touto cestou poďakovať za obetavú prácu zamestnancom
obecného úradu, materskej školy, knižnice, obecnému zastupiteľstvu, hlavnej kontrolórke, členom
komisií, spoločenským organizáciám, verejnoprospešným pracovníkom, cirkevnej komunite,
dodávateľom služieb a prác a všetkým jednotlivcom, rodine, priateľom a všetkým občanom, ktorí sa
podieľali aj v tomto pandémiou skúšanom roku na zveľaďovaní našej obce. Prajem každému z Vás
príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do Nového roka hlavne
veľa zdravia, lebo zdravie je najvzácnejší poklad.
Monika Vajda, starostka obce Obid

Köszönet
Számomra a karácsonyi időszak a lelassulásról szól. Ez az idő arra szolgál, hogy észrevegyem mi az,
ami igazán fontos. Fontos, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik ezt az évet is végig dolgozták
közösségünkért. Köszönöm a hivatal, óvoda, könyvtár dolgozóinak, a képviselő testületnek, komisszió
tagoknak,
főellenőrnőnknek,
falunkban
működő
szervezeteknek,
közmunkásainknak,
egyházközösségnek, szolgálltatóinknak, partnereinknek, egyéneknek, barátoknak, családnak és az
egész közösségnek azt, hogy ebben a járvánnyal sújtott időszakban is falunk fejlődéséért tettek.
Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket családi körben töltve és a következő évben
nagyon sok egészséget a falu népének, mert az egészségnél nagyobb kincset nem kívánhatunk.
Vajda Monika, Ebed polgármestere
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Pre lepšiu orientáciu v našej obci
Vybudovanie informačno-smerových tabúľ na
križovatkách obce, bolo ďalším z úspešných
projektov podporených sčasti Nitrianskym
samosprávnym krajom, sčasti z obecného
rozpočtu. Sme vďační vedeniu kraja, že sa
spolupodieľa na rozvoji cestovného ruchu
južného regiónu. Tabule budú slúžiť turistom a
návštevníkom pre lepšiu orientáciu v obci.
Tešíme sa z toho, že aj takéto maličkosti
prispievajú k zatraktívneniu našej obce.

A falunkban való jobb tájékozódás érdekében
Részben Nyitra megye önkormányzata által, részben a
község költségvetéséből támogatott sikeres projektek
közé tartozik a tájékoztató és irányjelző táblák kihelyzése
a község egyes kereszteződéseiben. Hálásak vagyunk a
régió vezetőségének, hogy részt vesznek a déli régió
turizmusának fejlesztésében. A táblák a turistákat és az
ide látogatókat szolgálják majd a faluban való jobb
tájékozódás érdekében. Bízunk abban, hogy az ilyen
apróságok is hozzájáruljanak közösségünk vonzerejének
növeléséhez.

Vianočné svetlá zdobia všetky časti obce
Tento rok sa obec rozhodla darovať vianočnú náladu do všetkých kútov
obce. Nebolo správne, že vianočné osvetlenie sa orientovalo iba na ulici
Kráľa Štefana. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia sa museli odstrániť
koncovky, na ktoré sa zvyklo napojiť vianočné osvetlenie. Nové miesta
pre vianočné svetlá sme znovu plánovali a zopár kusov sme k nim ešte
dokúpili. Odteraz budú vianočné svetlá zdobiť počas sviatkov takmer
každú ulicu. Prajeme Vám, aby atmosféra Vianoc prenikla do každej
domácnosti a priniesla každému obyvateľovi obce pokoj a radosť do duše.

Karácsonyi fények díszítik falunk minden részét
Idén úgy döntöttünk, hogy karácsonyi hangulattal ajándékozzuk meg
falunk minden szegletét. Nem volt helyes, hogy a karácsonyi fények csak
a Szent István király utcára irányultak. A közvilágítás rekonstrukciója
során el kellett távolítani azokat a csatlakozókat, amelyekbe korábban a
karácsonyi fényeket csatlakoztatták. A fények elhelyezését újraterveztünk,
és hozzá vettünk még néhányat. Így szinte minden utcát díszíti majd egyegy karácsonyi fény. Kívánjuk, hogy a karácsony hangulata minden
háztartást átjárjon, és békét, örömet szerezzen a falu minden lakosának.

Oddychová zóna bude slúžiť všetkým
Na mieste zbúranej starej školy sa buduje oddychová zóna pre miestnych obyvateľov aj pre
cykloturistov. O prípravách a konečnej podobe parku sa od starostky obce dozvieme v texte nižšie.
V posledných mesiacoch sme mohli vidieť pohyb stavebníkov v okolí bývalej požiarnej zbrojnice.
Môžeme očakávať nejaké zmeny aj v jej okolí?
Áno, ale pred tým, ako Vám o projekte poviem, porozprávam Vám, prečo mi na tomto mieste tak veľmi
záleží a prečo je jednou z mojich priorít. Už som aj v predchádzajúcich vydaniach obecných novín písala
o tom, že obec je husto zastavaná a chýba v nej miesto pre oddych, parky a zeleň. Toto miesto je na
ideálnom mieste pre cykloturistov, ktorý vchádzajú do obce od Dunaja a atraktívnym miestom aj pre
miestnych, keďže je orientované v centre vedľa kostola, v blízkosti kultúrneho domu aj obecného úradu.
Prázdna plocha s prázdnou budovou vo vlastníctve obce skrýva zaujímavé možnosti rozvoja.

Čo môžeme teda od dokončenia projektu konkrétne očakávať?
Začnem od začiatkov. Hneď v prvom roku po nástupe do úradu som po vypísaní výzvy na cezhraničnú
spoluprácu INTERREG SK-HU vyhľadala našich maďarských partnerov z mesta Tát, či by so mnou
nechceli ísť do spoločného projektu na výstavbu cyklo-infraštruktúry. Moju ponuku s radosťou prijali,
keďže tiež mali v pláne vybudovať oddychovú zónu pre cykloturistov – Mária park. Na projekte som
spolupracovala s maďarským projektantom Zoltánom Ivánom, ktorý pripravoval maďarskú časť, ja som
spracovávala slovenskú časť.
Samotný projekt a vizualizácia parku bola vyhotovená ešte v čase predchádzajúceho vedenia obce
architektom Tomášom Schmidtom. Museli sme ho však trochu vyladiť, aby vyhovoval výzve. Pred
podaním žiadosti sme požiadali o vydanie stavebného povolenia, potrebovali sme znovu zapojiť elektrinu
do budovy, keďže bola odpojená. Kúpili sme žumpu, ktorá sa osadila ešte pred začatím zemných úprav
a pripravili sme infraštruktúru k jej napojeniu.
Od projektu som si sľubovala veľa a verila som, že sa nám ho podarí vyhrať. Kvôli pandémii sa
vyhodnocovanie projektov predĺžilo na neuveriteľných 9 mesiacov. Žiaľ prišlo moje prvé veľké sklamanie,
keď sme nedostali dostatok bodov a náš projekt neuspel. Starosta Tátu, Lajos Turi ma však spolu
s projektantom presvedčili, že nič nie je stratené, skúsme projekt prerobiť a zapracovať doňho viac
spoločných cykloakcií, lebo v tejto časti sme stratili body. Opäť som viac týždňov strávila zháňaním
všetkých dokumentov a povinných príloh k žiadosti a pracovala na preklade a prepracovaní textu.
Optimizmus a viera na maďarskej strane ma neustále presviedčali o tom, že tentokrát sa to musí podariť.
Po ďalšom viac ako ½ roku čakania na vyhodnotenie sme dostali správu, že náš projekt sa dostal do
zásobníku rezervných projektov. To znamená, že síce sa nám peniaze neušli, ale môžeme dúfať, že niekto
z výherných projektov odstúpi od realizácie projektu a snáď sa peniaze uvoľnia. Nestalo sa. Bolo to pre
mňa obrovským sklamaním nielen preto, že som do prípravy projektu vložila veľa práce a úsilia, ale hlavne
pre to, že som chcela získať externé finančné zdroje pre obec, aby sme nemuseli všetky náklady znášať
z rozpočtu.
Po takmer dvoch rokoch neúspechu a čakania sme sa
s obecným zastupiteľstvom zhodli na tom, že sa do
realizácie parku a sociálnych zariadení pustíme a projekt
bude hotový aj bez pomoci zvonka. Teraz sme v štádiu, keď
sú hotové a funkčné sociálne zariadenia, vysúťažený
staviteľ, momentálne sa pracuje na výstavbe parku. Ak nám
v tom počasie nezabráni, veľká časť práce by mala byť
urobená začiatkom jari.

Takže časť budovy bývalej požiarnej zbrojnice, ktorá pred pár rokmi slúžila ako pošta, bude
odteraz slúžiť inému účelu. Čo bude súčasťou parku?

Park bude mať spevnené plochy, palisády, trávnik, zasadia sa tu stromy. Jeho súčasťou bude aj
mestský mobiliár, ako lavičky, smetné koše, cyklostojan, servisný cyklostojan, neskôr aj prístrešok
a osvetlenie. Ráta sa aj so zavlažovaním z dôvodu extrémne suchých letných mesiacov a aj kvôli
orientácii pozemku na južnú stranu. Na vybudovanie parku sa myslelo aj pri realizácii projektu
WIFI4EU, takže oddychová zóna je zároveň free-wifi spotom.
Čo bude s ostatnou časťou budovy?
Na pracovnej porade s obecným zastupiteľstvom sme sa o jej
využití už rozprávali. Ak nám to finančná situácia dovolí, práce
budú na ďalší rok pokračovať aj v druhej časti budovy. Ale
v tejto veci ešte nemáme uznesenie obecného zastupiteľstva,
dovtedy by som nerada prezrádzala naše vízie. Určite Vás
budeme o priebehu prác informovať.
Ďakujeme za informácie a tešíme sa na konečný výsledok.

Pihenőhely készül a lebontott régi iskola telkén
A lebontott régi iskola területén a helyiek és a kerékpárosok pihenőterülete épül. Az
előkészületekről és a park végleges formájáról a község polgármesterétől értesülünk.
Az elmúlt hónapokban kőműveseket láthattuk a volt tűzoltószertár környékén. Várhatunk-e
változást a környezetében?
Igen, de mielőtt mesélnék a projektről, elmondom, miért fontos számomra ez a hely, és miért ez az
egyik prioritásom. Lapunk korábbi számaiban már írtam, hogy a falu sűrűn beépített, hiányzik a
pihenőhely, a park, a zöldövezet. Ez egy nagyon előnyös helyen fekvő terület a faluban. A Duna
felől érkező kerékpárosok itt állnak meg elsőként községünkben, és vonzó a helyiek számára is,
mivel a központban, a templom mellett, a művelődési ház és az önkormányzati hivatal közelében
helyezkedik el. Az önkormányzat tulajdonában álló üres terület, üres épülettel, érdekes fejlesztési
lehetőségeket rejt.

Tehát mit is várhatunk pontosan a projekt befejezésétől?
Kezdem az elejétől. A hivatalba lépést követő első évben az INTERREG SK-HU határon átnyúló
együttműködési felhívás meghirdetése után kerestem fel magyar partnereinket Tát városából.
Felkértem Tát polgármesterét, hogy készítsünk közös pályázatot a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztésére. Örömmel fogadták ajánlatomat, hiszen már régóta tervezték a kerékpáros pihenőterület
- Mária Park - építését Táton is. A projektben Iván Zoltán magyar tervezővel dolgoztam együtt, aki a
magyar részt készítette, a szlovák részen jó magam dolgoztam.
A terveket és a park vizualizációját a falu korábbi vezetése ideje alatt Schmidt Tamás építész
készítette. Azonban az eredeti terveken egy kicsit módosítanunk kellett, hogy megfeleljen a
kiírásnak. A támogatási kérelem benyújtását az építési engedélyek beszerzése előzte meg. Mivel az
épületben korábban ki lett kapcsolva a villany, elsőként azt kellett beköttetni. Vásároltunk egy
emésztőgödröt, melyet a tereprendezés megkezdése előtt helyeztünk el és előkészítettük a
bekötéshez.

Sokat vártam ettől a pályázattól, és hittem, hogy meg fogjuk nyerni. A világjárvány miatt a pályázatok
értékelése hihetetlen 9 hónapra húzódott el. Sajnos az első nagy csalódás akkor ért, amikor nem kaptunk
elég pontot, és a pályázatunk nem lett sikeres. Tát polgármestere, Turi Lajos a tervezővel együtt
azonban meggyőztek, hogy nincs minden veszve, megpróbáljuk újra benyújtani a pályázatot és több
közös kerékpáros rendezvényt belefoglalni, mert ezen a részen pontokat veszítettünk. Ismét több hetet
töltöttem azzal, hogy kihajtottam az összes dokumentumot és a pályázat kötelező mellékleteit, és
dolgoztam a szöveg fordításán és átdolgozásán. A magyar oldal optimizmusa és hite folyamatosan
életben tartotta bennem a reményt , hogy ezúttal sikerülnie kell. További több mint fél év értékelési
várakozás után üzenetet kaptunk, hogy projektünk tartalék listára került. Ez azt jelenti, hogy pénz
nekünk újra nem jutott, csak reménykedhettünk abban, hogy valamelyik nyertes pályázó kilép, és talán
felszabadul a pénz. Nem történt meg. Óriási csalódás volt számomra, nem csak azért, mert rengeteg
munkát és erőfeszítést fektettem a projekt előkészítésébe, hanem elsősorban azért, mert szerettem volna
külső pénzügyi forrásokat szerezni a községnek, hogy ne kelljen a falu költségvetését terhelni.

Közel két év kudarc után megegyeztünk a képviselőkkel, hogy megkezdjük a park és az illemhelyek
megépítését, és külső segítség nélkül is megvalósul a projekt. Jelenleg abban a szakaszban vagyunk,
amikor a WC-k elkészültek, most a park építésén dolgozunk. Ha az időjárás nem akadályoz bennünket,
a munkák nagy részét kora tavasszal el lehetne végezni.
Így az egykori tűzoltószertár épületének egy része, amely néhány éve még postaként működött,
mostantól más célt szolgál. Mi lesz még a park része?
A parkban burkolt területeken kívül, gyepet telepítünk, fákat ültetünk. Elhelyezünk padokat,
szemeteskosarakat, kerékpártárolókat, kerékpár javításához szervíz állványt, majd később pergolát és
világítást is. Öntözőrendszer telepítése is tervben van, ami a rendkívül száraz nyári hónapok és a terület
déli fekvése miatt szükséges. A WIFI4EU projekt megvalósítása során is gondoltunk már a park
kialakítására, így a pihenőn ingyenes wifi pont működik.
Mi lesz az épület többi részével?
A képviselőkkel tartott munkamegbeszélésen már született egy elképzelés. Amennyiben az anyagi
helyzet megengedi, a következő évben is folytatódik a munka az épület másik részén. Amíg ez ügyben
nincs önkormányzati határozatunk, addig nem szeretnék konkrétumokat mondani. A munka
előrehaladásáról mindenképpen tájékoztatni fogjuk Önöket.

K opustenému outdoorovému fitness stroju na
futbalovom ihrisku pribudnú čoskoro ďalšie

K fitness stroju na precvičenie hornej časti tela sa
doobjednali ďalšie, ktorými si môžete posilniť aj
ostatné dôležité svaly tela. Na jar bude osadený
veslovací trenažér, posiľňovač brušných svalov a
trenažér na nohy. Prajeme Vám veľa zdravia a
zábavy.
Az elhagyatott tornagéphez a futballpályán
tavaszra újak kerülnek

A felső izmok átmozgatására szolgáló tornagép
mellé tavasszal újabb gépek kerülnek. Rendeltünk
egy evezőgépet, hastrénert és lábedzőt. Jó
egészséget és jó szórakozást kívánunk.

Náučné tabule si našli svoje miesto
Ak túžite po príjemnej prechádzke v chladnom
počasí, odporúčame Vám prejsť od Lapošskej ulice
pešo až k hrádzi. V predchádzajúcom vydaní nášho
časopisu sme Vám písali o prípravných prácach
projektu „Náučné tabule
popri cyklotrase na
chránenom vtáčom území“, dnes sa však už môžeme
pochváliť hotovými osadenými tabuľami. Z tabúľ sa
dozviete mnoho zaujímavostí a špecifík o niektorých
druhoch vtáctva žijúceho v našom okolí.

Každá tabuľa je robená dvojjazyčne (slovenskomaďarsky). Môžete sa z nich napr. ponaučiť, čím
sa nesmie kŕmiť vodné vtáctvo, kde hniezdia sovy,
či brehule, čo ohrozuje bociany, alebo ktorý druh
vtáka je u nás najpestrofarebnejší. Posledná tabuľa
slúži hlavne cyklistom, keďže je na nej mapa
nášho blízkeho okolia.
Projekt finančne podporila Štátna ochrana prírody SR v rámci projektu Podpora ochrany prírody 2021
sumou 4800 EUR. Za nápady ďakujem ekocentru Dropie, za realizáciu projektu ornitológovi RNDr.
Romanovi Slobodníkovi a spoločnostiam, ktoré sa podieľali na úprave grafiky, výrobe tabúľ a jej
osadeniu.
Veríme, že pri čítaní zaujímavostí z náučných tabúľ budete prežívať radosť z prírody z okolia Obidu s
nami. Žiaľ, kvôli pandémii koronavírusu sme znovu museli presunúť odhalenie tabúľ na neurčitý čas, ale
dúfame, že na budúci rok tento výpadok budeme môcť nahradiť.

Kihelyezésre kerültek a táblák a védett madarakról
Ha kellemes sétára vágyik a hideg időben, javasoljuk, hogy a Lapos utcától sétáljon el a gátig. Lapunk
előző számában írtunk Önöknek a „Bringaút melletti oktatótáblák a madárvédelmi területen” című
projekt előkészítő munkálatairól, de ma már a kész táblákkal büszkélkedhetünk. A táblákról sok
érdekességet tudhat meg a térségünkben élő madárfajokról.
Minden tábla kétnyelvűen (szlovák-magyar) készült. Megtudhatjuk róluk, hogy milyen vízimadarak
élnek itt, hol fészkelnek a baglyok vagy ráják, mi veszélyezteti a gólyákat, melyik madárfaj a
legszínesebb hazánkban, vagy mivel ne etessük a madarakat. Az utolsó tábla elsősorban a
kerékpárosokat szolgálja, hiszen közvetlen környezetünk térképe található rajta.
A projektet a Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelme 4800 euróval támogatta.Sajnos a
koronavírus-járvány miatt ismét határozatlan időre el kellett halasztanunk a táblák felavatását, de
reméljük, jövőre sikerül pótolni ezt a kiesést.

További munkáink:
ÓVODA: lépésekben folytatjuk az óvoda felújítását (az óvoda konyhájában felújításra került
a konyhabútor, a folyosón új PVC padlót terítettünk le, felújításra került a az óvoda oldalán lévő kerítés)

ÖLTÖZŐK: a futballpálya öltözőibe PVC padlót vásároltunk
KULTÚRHÁZ: ajtócsere a kis teremben és a konyhán
UTAK: lehetőségeink szerint javítottuk az útburkolatot a községben; befejeztük a temető bejárata előtt
a vízelvezetést; kibővítettük a parkolót és biztonságosábbá tettük a temetőhöz vezető utat; hiányzó
útjelző táblákat pótoltuk
KÖNYVTÁR: ablakokra új rolók kerültek és ajtót is cseréltünk.

Naše ďalšie práce:
MATERSKÁ ŠKOLA: postupnými krokmi pokračujeme v obnove MŠ (v kuchyni MŠ sa vymenil
kuchynský nábytok, na chodbe je položená nová PVC podlaha, dokončila sa rekonštrukcia oplotenia na
bočnej strane MŠ)
PREZLIEKAREŇ: do šatní na futbalovom ihrisku sa kúpila PVC podlaha
KULTÚRNY DOM: výmena dverí v malej predsieni a kuchyni
CESTY: v rámci možností sme pokračovali v asfaltovaní dier na cestách; dokončili sme odvodnenie
pred vchodom do cintorína; rozšírili sme parkovisko a urobili cestu k cintorínu bezpečnejšou; boli
vymenené chýbajúce dopravné značky
KNIŽNICA: na oknách pribudli nové žalúzie a vymenili sa aj dvere

Aj tento rok je centrum obce vyzdobené vďaka zamestnancom obecného úradu a
materskej školy.
Faluközpont ünnepi díszítését az idén is a hivatal dolgozói, valamint az óvoda
alkalmazottai kreativitásának köszönhetjük.

XXII. EBEDI BORVERSENY
Hagyományosan, minden év február utolsó vasárnapján került sor, az ebedi borászok borainak
megmérettetésére. Sajnos, a járványhelyzet ezt a tervezett időben nem tette lehetővé, ezért a
borverseny idei dátumaként, Márton napjához közeli időpontot, november 13-át jelölte ki a
vezetőség.
A jeles dátum kiválasztása nem véletlen, ugyanis Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt
előtti utolsó ünnepnap, így a nagy mulatozások, elsősorban libalakomák napja. Az első írásos
beszámolók szerint, e napon fejeződtek be az őszi munkák, a cselédek ilyenkor kapták meg évi
bérüket, hozzá ráadásként egy libát, melyet az újbor kóstolása mellett vágtak le.
Szent Márton ünnepe ugyanis a must kiforrásával, az újbor kierjedésével esik egybe. Az egész
évi fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott meg, így valószínűleg ez a momentum hívhatta
életre Szent Márton személyének és a bornak az összekapcsolását, a borral kapcsolatos Márton –
napi szokásokat. A hiedelem szerint aki Márton napján libát nem eszik, újbort nem iszik, egész
évben éhezik és szomjazik. Mivel a bornak Szent Márton a bírája, az újbor védőszentje, a bort e
jeles napon mindenképpen meg kell kóstolni. Az évszázadok múlása e szép hagyományon
tartalmilag nem változtatott, így mi is tartottuk magunkat a Márton-napi újbor kóstolgatásának
szertartásához.
A borok rangsorolását végző bizottság tagjai: Ing. Simonka István (A1) elnök, valamint Kormos
Károly (A2) és Szabó Tibor (A3), 100 pontos rendszerben értékelte a benevezett bormintákat,
külön az új és óborokat.
A borversenyek pontosan mutatják, hol tartanak a borosgazdák a mennyiségi – minőségi
termesztés valamint a szőlő feldolgozási és borászati technológia terén. A nevezett mintákról a
borbírák elismerően nyilatkoztak. Jól szerepeltek a gazdák, nagyon szép tételeket kóstolhattak,
csupán kisebb technológiai hibákat észleltek. Újbor esetében még nem beszélhetünk kiérett
borokról, így ezen megmérettetés elsősorban a borban rejlő értékek felismerését jelenti. A
jellege, ízvilága a mérvadó, annak felismerése, hogy milyen lehetőséget tartogatnak még a fiatal,
könnyű, friss és gyümölcsös karakterű újborok, tehát pár hónap múltán mivé válhatnak.

A nevezett újborok kimondottan jól szerepeltek, illatban, ízben hozták a kívánt minőséget.
Összességében, ha a gazdák további borkezelésükre odafigyelnek, a későbbiekben nagyon jó
évjáratot könyvelhetünk el.
Benefi László, szőlészek elnöke

A nyerteseknek gratulálunk!
„ A rendezvényt anyagilag támogatta Ebed Község Önkormányzata”

Účastníkom gratulujeme a prajeme veselé chvíle pri poháriku vínka!
A résztvevőknek gratulálunk és sok vidám percet kívánunk borozás közben!

Aj tento rok máme vynikajúce vína
Ochutnávka vín miestnych vinárov sa tradične
organizovala každoročne poslednú februárovú
nedeľu. Kvôli pandémii sa plánovaný termín
presunul na deň, ktorý je najbližšie k meninám
Martina (11.11.), čo bolo 13. novembra. Výber
výnimočného dátumu nie je náhodný, keďže Martin
je posledným sviatkom pred 40-dňovým pôstom
pred Vianocami, je to teda deň veľkých radovánok,
najmä husacej hostiny. Podľa prvých písomných
správ boli v tento deň ukončené jesenné práce,
pričom sluhovia dostávali okrem ročnej mzdy aj
hus, ktorej podrezanie zapíjali novým vínom.
Sviatok svätého Martina je obdobím, keď sa mušt mení na nové víno. Práve v tomto období vinári
vychutnávajú výsledky svojho ročného snaženia, a tak zrejme práve tento moment oživil spojenie
medzi osobou svätého Martina a vínom. Naši predkovia vravia, že kto na Martina nezje hus a nepije
nové víno, celý rok hladuje a bude smädný. Keďže svätý Martin je patrónom nového vína, víno treba
v tento veľký deň ochutnať. Roky nezmenili obsah tejto krásnej tradície, a tak sme zostali aj v našej
obci pri degustácii nového svätomartinského vína.
Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. István Simonka – predseda (A1), Károly Kormos (A2) a Tibor
Szabó (A3), ktorí hodnotili prihlásené vzorky vín v 100-bodovom systéme, zvlášť pre nové a zvlášť
pre staré vína.
Tieto súťaže presne ukazujú, kde sa nachádzajú naši vinári z hľadiska množstva – kvality
spracovania hrozna, vína a použitia technológií. Porotcovia vzorky vín účastníkov súťaže pozitívne
hodnotili. Vinári sa predviedli dobre, mohli ochutnať veľmi zaujímavé vína, zaznamenali sa len
menšie technologické chyby. V prípade nového vína ešte nemôžeme hovoriť o vyzretých vínach,
takže táto súťaž je predovšetkým o spoznávaní hodnôt, ktoré sú vo víne. Smerodajný je jeho
charakter a chuť, uznáva potenciál mladých, ľahkých, sviežich ovocných vín, teda to, čím sa môžu
stať za pár mesiacov, keď vyzrejú.
Výhercom gratulujeme!

Ladislav Benefi
predseda zväzu vinárov

Templomfelújítás és adománygyűjtés
Községünk Szent István király tiszteletére emelt római katolikus temploma a hívek összefogásának és
adakozásának köszönhetően felszentelésének 300. évfordulójára készülve szakaszos megújulási
folyamatban van. Két éve, 2019 karácsonyán az önkormányzat anyagi támogatása és a hívők
adományainak segítségével már a felújított orgona hangja várta a híveket.
Idén pedig a Magyar Templom-felújítási Programban elnyert 6.250 000 Ft összegnek köszönhetően
megvalósulhatott a külső falak vízelvezetése és a falak menti szellőzőárok kialakítása.
Belül pedig elkezdődhetett a 18.század közepéből származó főoltár és az oltárkép felújítása, a lábazat
kőműves munkálatai valamint korszerűsítésre kerül a szentély megvilágítása is.
A lábazati takarás és szentély fapódiumának elbontása során egyértelművé vált, hogy a szentély
padlózatának az hiányos és rossz állapota miatt további munkálatok elvégzésére van szükség. Ennek
költségét a rendelkezésre álló anyagi források (magyarországi, önkormányzati, egyházmegyei és saját
források) már nem tudják fedezni. Az elvégzendő külső és belső munkálatok összköltségvetése
meghaladja a 60 ezer eurót.

Községünk néhány lakosa önkéntes munkáját felajánlva vállalta, hogy 2021. december 16-tól
december 20-ig (csütörtöktől — hétfőig) a falunkat végig járva eljuttatja a plébánia karácsonyi
üdvözletét minden háztartásba. Eközben lehetőség lesz adománnyal hozzájárulni a templomunk
szentélyének felújításához.
Az adományozás több formában történhet:
- anonim módon, az adományt elhelyezve e lebélyegzett hordozható perselybe
- az adakozó nevének és az adomány összegének feltüntetésével (pénzátvételi bizonylat ellenében)
- banki átutalással a Szlovák Takarékpénztárban vezetett plébániai számlaszámra:
SK93 0900 0000 0000 3473 9946 Megjegyzés: 300
A gyűjtés eredményéről a lap következő számában tájékoztatjuk községünk lakosságát!
Hálásan köszönjük támogatóink és az adakozók eddigi nagylelkűségét is - Deo gratias!
Borka Iván, plébános

Rekonštrukcia Kostola svätého Štefana
V dôsledku súdržnosti a spolupráci veriacich sme v rámci prípravy na 300. výročie vysvätenia Kostola
svätého Štefana v Obide začali etapovitú rekonštrukciu.
Na Vianoce v roku 2019 sa finančnou podporou obce i dobrodeniam veriacich mohla zrealizovať
obnova organu.
V tomto roku vďaka dotácii v sume 6.250 000 Ft zo strany Vlády Maďarskej republiky prebehlo
odvodnenie vonkajších stien kostola, taktiež výstavba vetracích járkov.

Vo vnútornom priestore centrálnej pamiatky našej obce momentálne realizujeme 1. etapu prestavby obnovu svätyne, pričom sa reštauruje hlavný barokový oltár pochádzajúci z 18. storočia spolu s
oltárnym obrazom, modernizuje sa elektrifikácia a osvetlenie a uskutočnia sa murárske práce s
vyspravením sokla svätyne. Značná deštrukcia podložia a následne dlažby nás nútili realizovať
neplánované práce naviac, t. j. rekonštrukciu podlahy vo svätyni kostola.

Celkové náklady renovácie presahujú plánovanú sumu 60 000 Eur, preto doterajšie finančné zdroje
(Maďarská republika, Obec Obid, diecézne a vlastné zdroje) nie sú dostačujúce.
Niekoľko obyvateľov našej obce sa rozhodlo, že v rámci charitatívnej činnosti v čase od 16. do 20.
decembra (štvrtok – pondelok) roznesie vianočný pozdrav našej farnosti do všetkých domácností.
Medzitým bude možné aj jednotlivo prispieť na obnovu svätyne Kostola svätého Štefana v Obide.
Možnosti poskytnutia príspevkov:
- anonymne, uložením príspevku do opečiatkovanej pokladnice
- vyplnenením príjmového dokladu s menom darcu a výškou príspevku
- bankovým prevodom na účet Rímskokatolíckeho farského úradu v Obide - vedený v Slovenskej
sporiteľni: SK93 0900 0000 0000 3473 9946 Poznámka: 300
O výsledku zbierky budú obyvatelia obce informovaní v nasledujúcom čísle Obidských zvestí.
Ďakujeme aj za doterajšiu štedrosť našich podporovateľov i darcov. - Deo gratias!
Iván Borka, farár

Plébánia értesítése / Oznamy farnosti
Miserend az ünnepek alatt / Sväté omše v čase sviatkov

A szentmiséken az aktuális járványügyi intézkedések alapján tudunk részt venni. Az egyéni
lelkipásztori ellátás (betegek és idősek látogatása otthonaikban, betegek kenete, bűnbánat
szentsége és szentáldozás, otthonaink megáldása) előzetes időpont egyeztetés alapján
lehetséges.
Tel: +421 36 75 83 113, email: obid@nrb.sk
Účasť na svätých omšiach bude možná podľa aktuálnych epidemiologických pravidiel.
Individuálna pastoračná služba (návšteva chorých a strarých doma, sviatosť pomazania
chorých, svätá spoveď a sväté prijímanie, požehnanie príbytkov) po predbežnom dohodnutí
termínu je možné.
Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak
nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot, nagy szeretetetIsten és
minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké
tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Amen.
Isteni Üdvözítőnk, aki emberré lett - a Boldogságos
Szűz Mária és Szent József közbenjárására - áldja meg
otthonainkat és családjainkat, védelmezzen mindenket
minden bűntől és bajtól a 2022. esztendőben!
Imádsággal és szeretettel: Borka Iván, plébános

Édesapák imája Szent Józsefhez
Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem,
köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál.
Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
- Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem,
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani
amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel,
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az
igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre,
fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet,
testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az
ő akaratuk teljesül.
- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy
neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék
egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra,
és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
- Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre
készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon,
és unokáinkat vallásosan neveljék.
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek,
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan,
lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.
Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát:
Áldd meg életünket, mai napunkat.
Amen.

Nagyanyáink régi receptjei / Recepty našich starých mám
Karácsonyi fatörzs (Neviďansky Mária
anyukája receptje alapján)
Kakaós piskótát sütünk: 6 egész tojás, 13,5 dkg cukor. Ha
kikevertük, hozzáadunk 4 evőkanál félgrízes lisztet és 2 kanál
kakaót (a kakaót átszitálni és a liszttel összekeverni).
Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük (vagy sütőpapírral bélelt
tepsibe). Előmelegített sütőben szúrópróbáig sütjük. Ha félig
kihűlt, porcukorral megszitált zsírpapírra borítjuk és a papírral
együtt szorosan föltekerjük. Ha kihűlt vanília krémmel
töltjük.
Krém: 2,5 deci tej, 2 tojás sárga, 4 csapott kanál sima liszt, 2 vaníliás cukor, 20 dkg vaj, 25 dkg cukor. A
tojás sárgákat, lisztet és a vaníliás cukrot kb. fél deci tejjel kikeverjük és a 2 deci forró tejbe belefőzzük. A
vajat és a cukrot habosra keverjük és a kihűlt masszával összekeverjük.
Ha megtöltöttük a piskótát a tekercsünket sűrű csokival öntjük le, amikor kezd dermedni a csoki, villával
megmintázzuk. Színes cukorkával, aszalt gyümölccsel díszíthetjük.
Jó étvágyat!

Vianočné polienko (recept mamičky Mariky Neviďanskej
Upečieme si kakaové cesto: 6 celých vajec, 13,5 dkg cukru. Po
zmiešaní pridáme 4 polievkové lyžice polohrubej múky a 2 lyžice
kakaa (kakao precedíme sitkom s múkou). Vylejeme do
premasteného a múkou posypaného plechu (alebo uložíme na
papier na pečenie). V predhriatej rúre pečieme a vpichnutím
špajdľou kontrolujeme. Polo vychladnuté cesto prevrátime na
práškovým cukrom posypaný papier na pečenie a spolu s papierom
tesne zrolujeme. Po vychladnutí plníme vanilkovým krémom.
Krém: 2,5 dcl mlieka, 2 vaječné žĺtka, 4 zarovnané lyžice hladkej
múky, 2 vanilkové cukry, 20 dkg masla, 25 dkg cukru.
Žĺtka, múku a vanilkový cukor zmiešame s cca. 0,5 dcl mlieka a
uvaríme v 2 dcl horúceho mlieka. Maslo s cukrom vymiešame
dopenista a pomiešame s vychladnutou masou. Po naplnení
piškóty krémom, polejeme zrolované cesto hustou čokoládou a
pred stuhnutím vidličkou zdobíme. Zdobiť ho môžeme cukríkmi,
príp. sušeným ovocím.
Prajeme Vám dobrú chuť!

Vicces sarok

Vtipy

Fontos közlemény! Dôležitý oznam!

Új hulladék gyűjtő rendszert indítunk /Rozbiehame nový spôsob zberu odpadu
Ebed Község Önkormányzata a 2/2022-es Általános érvényű rendeletének értelmében 2022. január
1-től a kommunális hulladék elszállítására bevezet egy új, ún. „címkézési rendszert“, ami azt jelenti, hogy
a kukaedényeket papírcímkével – citromsárga karszalaggal kell megjelölni. Karszalagot minden egyes
120 literes kukára kell csatolni. 1 db karszalag ára 3,- €. Minden háztartásnak minimálisan 8 db
karszalagot kell megvásárolni a községi hivatalban. A karszalagok elhasználása után továbbiak
igényelhetők szükség szerint. A párkányi hulladékgyűjtő vállalat munkatársai a kukaedényeket csak abban
az esetben fogják kiűríteni, ha a szeméttároló edény karszalaggal lesz ellátva, amit minden űrítés után
levágnak és leadnak a községi hivatalban.
A 2022-es évre az ún. „szemétdíj“ már nem lesz kiróva határozattal. Ezen döntés annak
érdekében született, hogy minden háztartás a lehető legkevesebb kommunális hulladékot termelje, hogy
különös figyelmet szenteljen a hulladék helyes osztályozására, és a biológiailag lebomló konyhai ill. zöld
hulladék komposztálására. Sajnos a törvényből kifolyólag évről évre jelentősen emelkednek a hulladék
tárolásának költségei a lerakatokon. A törvény azt is előírja, hogy a szemételhordási díjat teljes mértékben
a lakosságnak kell fedeznie – ezt az előző években sajnos nem sikerült községünkben elérni.
A karszalagos rendszer bevezetésével minden család annyi „szemétdíjat“ fog fizetni, amennyi
szemetet termel ki!
Csak a címkével ellátott kukaedények lesznek kiürítve!
A kommunális hulladék elszállítása két hetente fog történni, mégpedig minden páratlan héten a
szerdai napon.
Minden házhoz biztosítunk sárga színű, 120 literes kukaedényt, amelyet díjtalanul átvehetnek a községi
hivatalban. Ezek a sárga színű kukaedények kizárólag műanyag hulladék (pl. műanyag flakonok, zacskók,
krém tubusok, stb.) gyűjtésére fognak szolgálni és ezt a hulladékot továbbra is díjtalanul elszállítjuk
a házak elől havonta egyszer (minden hónap utolsó csütörtökén). A sárga színű kukaedényeket nem
kell címkével megjelölni!
Ne legyünk kényelmesek, osztályozzuk a hulladékot - van értelme gyermekeink és a következő
generációk érdekében!
Samospráva Obce Obid od 1.1.2022 Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2022 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza nový systém na odvoz komunálneho
odpadu – tzv. náramkový systém. V praxi to znamená, že každú jednu 120l nádobu na komunálny odpad
bude potrebné označiť žltým náramkom. Cena jedného náramku je 3€, do každej domácnosti bude
potrebné zakúpiť minimálne 8 ks takýchto náramkov. Občania si môžu na obecnom úrade zakúpiť
ďalšie náramky podľa potreby. Zamestnanci technických služieb vyprázdnia len tie nádoby, ktoré budú
označené náramkom, a náramky potom odstránia odovzdajú na obecnom úrade.
V roku 2022 poplatok za odvoz komunálneho odpadu už nebude vyrubený rozhodnutím. Tento
systém sa zavádza, aby sa domácnosti snažili vyprodukovať čo najmenej komunálneho odpadu, a aby sa
dosiahla čo najvyššia efektivita v triedení komunálneho a kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu.
Kvôli sprísneným zákonom sa z roka na rok neúmerne zvyšuje poplatok za skládkovanie odpadu na
skládkach. Zákon stanovuje aj povinnosť obce pokryť všetky výdavky na odpadové hospodárstvo z príjmov
od občanov – čo sa nám žiaľ v posledných rokoch nepodarilo.
Zavedením tohto systému domácnosti zaplatia za odvoz komunálneho odpadu takú sumu, koľko
odpadu reálne vyprodukujú.
Vyprázdnené budú len tie nádoby, ktoré budú označené náramkom. Zber a odvoz komunálneho
odpadu sa bude realizovať každé dva týždne, teda každý nepárny týždeň.
Obec do každej domácnosti zabezpečí 1 kus 120l žltého kontajneru, ktorý bude slúžiť výlučne na plastový
odpad (ako napr. plastový baliaci materiál, plastové fľaše od pracích, čistiacich prostriedkov,...). Obec
zabezpečí odvoz plastového odpadu bezplatne jedenkrát v mesiaci. Žlté nádoby sa neoznačujú
náramkom!
Nebuďme pohodlní, trieďme odpad vo vlastnom záujme aj v záujme ďalších generácií!

