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Netestovali sme z objektívnych príčin
Po zavedení COVID automatu obciam odporúčala
vláda od 23. januára celoplošne pretestovať občanov.
Následne po zverejnení zhoršených štatistík obce
testovali každý víkend. Pred prvým testovaním, kvôli
pozitívnemu IGM testu museli pracovníci obecného
úradu v Obide zostať dočasne doma. Krízový štáb
zasadal prostredníctvom telekonferencie. Boli sme
nútení odvolať testovanie v miestnom kultúrnom
dome a dohodnúť sa s vedením mesta Štúrovo na
zabezpečení testovania aj pre našich občanov, za čo
im patrí poďakovanie. Podobne konali aj v obciach
Mužla, Malá nad Hronom a neskôr aj Ľubá. Dohoda
medzi Štúrovom a spomínanými obcami trvá naďalej.
Vďaka možnosti rezervácie termínov na testovanie
sme v obci predišli státiu v radoch v chladnom počasí
a zbytočnému zgrupovaniu sa občanov.
Viacerí starostovia na Slovensku po troch, štyroch,
piatich víkendoch povedali dosť. Zdravotnícki
personál aj dobrovoľníci trávili každý víkend
testovaním a v obciach sa personál zväčša
nevystriedal, lebo neboli kapacity. Naša obec sa
nachádza v blízkosti Štúrova a tí, čo pracujú, väčšinou
dochádzajú do zamestnania a využívali mobilné
odberné miesta aj v pracovných dňoch.
Zostáva nám len dúfať, že sa očkovanie začne čo
najskôr aj pre aktívne pracujúcu vekovú kategóriu,
keďže celoplošné testovanie nenaplnilo očakávania v
takej miere, ako sa predpokladalo.
Občanom prajeme veľa zdravia a naďalej ponúkame
možnosť využitia služieb obecného úradu vo forme
nevyhnutných nákupov pre domácnosti v karanténe.

Hír

Miért nem volt községünkben széleskörű
tesztelés?
A Szlovák Köztársaság január 23-án bevezette az ún.
COVID automatát és javasolta a lakosság széleskörű
tesztelését. Az egyre rosszabb statisztikai adatoknak
köszönhetően a falvak minden hétvégén teszteltek.
Az első tesztelés előtt egy pozitív IGM teszt
eredmény miatt a községi hivatal dolgozói
ideiglenesen karanténba vonultak. A válságstáb
videokonferencián egyeztetett a továbbiakról. Sajnos
az első hétvégére tervezett tesztelést nem tudtuk
megvalósítani a helyi kultúrházban, és kénytelenek
voltunk megegyezni Párkány város vezetőségével a
helyi lakosok tesztelésének bebiztosításáról, amiért
köszönettel tartozunk! Hasonlóképpen járt el Muzsla,
Kicsind és később Libád is. Párkány megállapodása
Ebeddel és az említett falvakkal a mai napig él. A
tesztelésre való előzetes időpont foglalásnak
köszönhetően elkerültük falunkban a hidegben
történő sorban állást és a lakosság felesleges
tömörülését.
Több szlovákiai polgármester a harmadik, negyedik,
ötödik hétvége után azt mondta, elég. Az
egészségügyi alkalmazottak és az önkéntesek minden
hétvégét teszteléssel töltöttek és nem volt lehetőségük
cserélődni. Községünk Párkány közelében található és
azoknak, akik munkába járnak, munkanapokon is
lehetőségük nyílt kihasználni a mobil tesztelő
állomásokat.
Reméljük, hogy az oltás hamarosan elérhető lesz az
aktívan dolgozók részére is, mivel a széleskörű
tesztelés nem hozta meg a várt eredményt.
A községi hivatal továbbra is szeretné felkínálni a
bevásárlás lehetőségét azok részére, akik karanténban
vannak.
Polgárainknak nagyon jó egészséget kívánunk!
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Ako sa vysporiadať so stresom počas pandémie
Súčasná situácia pri šírení vírusu COVID-19 zmenila každodennú rutinu a zaužívaný životný štýl nás
všetkých. Kvôli verejnému zdraviu nás všetkých postihli určité obmedzenia. Každý z nás ich prežíva tak
trochu po svojom, ale všeobecne môžeme hovoriť o strate neobmedzenej voľnosti, ktorú sme si doposiaľ
neuvedomene užívali. Situácii neprospieva ani nejednotnosť vlády a denne sa meniace usmernenia, ktoré
znásobujú v ľuďoch pocit neistoty. Niektorí už chorobu prekonali, iní stratili blízkych alebo majú o nich
strach, veľa ľudí stratilo prácu alebo musia hospodáriť z menšieho rozpočtu... Každého sa nejakým
spôsobom pandémia dotkla. Preto buďme k sebe citliví a ohľaduplní (hlavne na sociálnych sieťach) a
pomáhajme si.

Aký dopad na psychiku môže mať COVID-19 na mňa?
V súvislosti s aktuálnou situáciou sa u veľa ľudí objavuje takzvaná situačná úzkosť. Z dôvodu, že sme
vystavení niečomu, čo nepoznáme dobre a nevieme ako to riešiť, sme každý deň vystavení návalom stresu
a strachu. Úzkosť je veľmi silná emócia. V závislosti od sily jej prežívania môže vyvolať fyziologické
prejavy- ako studené ruky či nohy, potenie, búšenie srdca, rýchly a plytký dych.
Nezabúdajme, že úzkosť prežívajú aj deti (hlavne žiaci druhého stupňa), ktoré sú už pomaly rok izolované
od svojich rovesníkov. A obzvlášť pre túto vekovú skupinu je socializácia nesmierne dôležitá. Aby sme
predišli depresiám, treba ich dostať na čerstvý vzduch každý deň a venovať im čas na rozhovor.

Zamerajme sa na podporu psychohygieny
Dlhotrvajúca úzkosť je pre náš organizmus toxická takisto ako aj stres. Na stres vplývajú hlavne pocity
strachu, strach z ohrozenia vlastného zdravia alebo nainfikovania iných, už pri prežívaní veľmi ľahkých
symptómov. Psychickému rozpoloženiu neprospievajú ani negatívne správy z tlače, médií a veľké
množstvo neoverených informácií a hoaxov zo sociálnych sietí.
Chrániť sa pred nesprávnymi informáciami nám pomôže logika zdravého rozumu. Jednoduchou zásadu pri
triedení informácii, je v aktuálnej situácii čítať správy z verejných informačných zdrojov venovaných len
tejto problematike a z vierohodných zdrojov.
Skutočným oddychom je vedomá snaha vyhnúť sa vírusu nie len po stránke zdravotnej ale aj psychickej.
Pre našu psychickú pohodu úplne stačí, ak si pozrieme správy len večer alebo prečítame o aktuálnom dianí
iba ráno. Pri stretnutí s blízkymi skúste vyhľadávať aj iné témy na rozhovor…

Vďačnosť
Ak našu myseľ zachvátia úzkostné myšlienky môžeme ich uvoľniť meditáciou, modlitbou alebo
relaxáciou. Napriek tomu, že vonku sa už prebúdza jar a slnečné lúče sú prívetivé a povzbudivé,
potrebujeme priniesť viac optimizmu do každodenného života. Skúste si pripomenúť každý deň pár veci,
za ktoré môžete byť vďační, ktoré vám priniesli úsmev alebo vás akokoľvek inak potešili.
Individálne športy sú povolené
Napriek všetkým zákazom odporúčame turistiku, pobyt na čerstvom vzduchu a dlhé prechádzky v prírode,
hlavne našim seniorom. V poslednom čase vidno aj v Obide pri Dunaji na hrádzi viac seniorov s
trekingovými palicami. Prajeme im veľa zdravia a elánu.
Monika Vajda, starostka obce

Hogyan kezeljük a stresszet a járvány alatt
A COVID-19 vírus világméretű elterjedése megváltoztatta mindennapi rutinunkat és mindnyájunk
megszokott életvitelét. A közegészség érdekében mindenkit bizonyos korlátozások súlytottak. Ezeket
mindenki a maga módján éli meg, de általánosságban korlátozott mozgásszabadságról beszélhetünk.
Ezt a mozgásszabadságot ezelőtt tudatosítás nélkül élvezhettük. A helyzeten nem segít a kormány
széthúzása és a naponta változó rendeletek, amelyek elmélyítik az emberekben a bizonytalanság
érzését. Egyesek a betegségen már átestek, mások elvesztették közeli hozzátartozóikat, vagy tartanak
ettől, sokan elvesztették állásukat, vagy kevesebb költségvetésből kell gazdálkodniuk... A világjárvány
mindnyájunkat valamilyen módon érint. Ezért legyünk egymással együttérzőek és tapintatosak (főleg
a szociális hálózatokon) és segítsünk egymáson.

Milyen következményekkel járhat a pszihikára, valamint rám a COVID-19 ?
Az aktuális helyzet kapcsán sok embernél jelentkezik az úgynevezett szituációs szorongás. Abból az
okból, hogy valaminek ki vagyunk téve, amit nem ismerünk, és nem tudjuk ezt megfelelően kezelni,
naponta stressznek és félelemnek vagyunk kitéve. A szorongás nagyon erős emóció. Az átélése
intenzitásától függően fiziológiai tüneteket is előidézhet, mint például hideg kezek, illetve lábak,
izzadás, szapora szívműködés és felületes légzés.
Ne feledjük a gyerekek is átélik a szorongást (főleg az alapiskola fölső tagozatán tanulók), akik már
majdnem egy éve el vannak szigetelve kortársaiktól. Ennek a korcsoportnak különösen fontos
a szocializácó (társadalmi érintkezés). A depressziók megelőzése érdekében szükséges számukra
naponta a friss levegőn való tartózkodás és a beszélgetés velük.

Összpontosítsunk a pszihohigiéniára
Szervezetünkre a hosszantartó szorongás, valamint a stressz mérgező hatással van. A stresszre
elsősorban az egészségkárosodástól való félelem, és a tudat, hogy megfertőzünk másokat van hatással.
A pszichikai kedélyállapotnak nem tesznek jót a médiákban közölt negatív hírek, a sok nem
megerősített információ és a hoax (kitalált, félrevezető szándékú álhír). Megvédeni magunkat
a helytelen információktól segít az ép elme logikája. Az információk megítélésénél aktuális időben
csak hivatalos forrásokból származó híreket ajánlott olvasni erről a témáról. Igazi pihenésnek számít
a vírus elkerülésére irányuló
tudatos egészségügyi és pszihikai igyekezet. Jó közérzetünk
megtartásához bőven elég, ha csak este nézzük meg a híreket vagy reggel olvasunk az aktuális
fejleményekről. Az ismerősökkel való találkozáskor próbáljunk más beszédtémát keresni.

Hála
Ha elménket szorongó gondolatok urálják, lazíthatunk
meditációval, imádsággal vagy relaxációval.
Annak ellenére, hogy már ébredezik a tavasz,
a napsugarak csalogatóak, szükséges, hogy mindennapi
életünkbe több optimizmust vigyünk. Próbáljunk naponta
olyan dolgokra emlékezni, amelyekért hálásak vagyunk,
amelyek megnevettetnek vagy örömöt okoznak számunkra.

Az egyéni sportok engedélyezettek
Minden tilalom ellenére javasoljuk a turisztikát, a friss levegőn való tartózkodást, hosszú sétákat
a természetben, főleg az időseknek. Az utolsó időben Ebeden a Dunaparton is látni sok időset
túrabotokkal. Jó egészséget és életkedvet kívánunk nekik.
Vajda Monika, polgármester

Bálok hiányábán/V absencii plesov
- Fotky Štefana
Könözsiho z časopisu
„Nő“ z roku 1984
-

Könözsi István
fényképei az 1984-ben
kiadott „Nő“ hetilapból

Spomienky na plesovú sezónu z minulosti

Áll a bál a nagykocsmában
Szól a nóta egyfolytában.
Legény húzatja, leány hallgatja,
Parádés csárdást húz a banda.
Amíg a húrból, cigányból telik
A csárdást járjuk világos reggelig.

Visszaemlékezés a régi idők báljaira
A hatvanas évek közepéig a bálokat a kocsmában
rendezték meg, pár esetben a dohányszárítóban is,
mert kultúrház még nem volt a falunkban. Régen
nagyon sok bált szerveztek, mivel ez volt az egyetlen
lehetőség a szórakozásra, televízió is csak elvétve volt
egy-pár családnál. Volt farsangi bál, nős emberek
bálja (később páros bál), kiskertészek bálja (később
borász bál), húsvéti bál, majális, búcsúsi bál, aratási
mulatság, Katalin és István bál, vadász bál, szilveszteri
bál...
A mulatni vágyók csakis cigány zenére ropták a
táncot. A fiatal leányok édesanyjuk kíséretében
mentek a bálba. A kultúrházban a színpad előtt székek
sorakoztak a „nézők“, szülők számára, akik a bál
végéig ott voltak és boldogan nézelődtek, hogy
gyermekeik hogyan szórakoznak, kivel táncolnak. Ma
ez már elképzelhetetlen, de így volt.
Néhány bálban a szívtáncra is sor került. Volt ám
meglepetés, amikor „szíve párjául“ nem éppen az ő
korosztályából való párral kellett táncolni.
Már egy éve, hogy tombol a járvány, ezért a bálokat és
a különféle rendezvényeket nem lehet megtartani, de
jó volt visszaemlékezni a régmúlt idők báljaira.
Vajda Anna

Do polovice 60-tych rokov sa plesy konali v krčme,
niekedy aj v sušiarni tabaku, lebo v tom čase nebol v
obci kultúrny dom. V minulosti sa organizovalo veľa
plesov, keďže bolo málo iných možností na zábavu, aj
televízory malo iba zopár domácností. Organizovali sa
plesy na fašiangy, ples ženatých mužov (neskôr ples
párov), veľkonočný ples, majáles, po žatve, na
Katarínu aj na Štefana, poľovnícky ples a silvestrovská
zábava....
O hudbu sa zväčša postarali cigánski majstri muzikanti.
Dievčatá chodili na plesy výlučne v sprievode svojich
mám, ktoré sedeli na stoličkách pred pódiom a prizerali
sa zábave, sledovali tanečných partnerov svojich
ratolestí. Dnes je to priam nepredstaviteľné, ale v
minulosti to nebolo nič zvláštne.
Na niektorých plesoch sa tancoval aj tzv. srdiečkový
tanec. Stávalo sa aj také, že si dievčatá vytiahli
tanečného partnera, ktorý nebol v jej veku, čo im
samozrejme nebolo veľmi po vôli.
Žiaľ, už takmer rok zúri pandémia, z toho dôvodu sa
teraz nekonajú žiadne akcie, kde sa zhromažďuje viac
ľudí naraz, napriek tomu bolo pekné zaspomínať si na
staré časy a na veselice, ktoré sa v obci usporadúvali.
Anna Vajdová

Čo neviete o poľovníctve
Vznešené hobby, ktorého krása spočíva v prírode. Výraz poľovníctvo znamená viac ako len samotný lov
zveri. Tradícia a história sú pre poľovníctvo kľúčové výrazy. Prevažná väčšina súčasných poľovníkov sa k
nemu dostala vďaka svojim otcom či starým otcom. Od detstva tak v sebe pestovali lásku a obdiv k prírode.
Pridaná hodnota dnešného poľovníctva spočíva práve v tom, ako prírode skôr pomáhať než ju ničiť.
Prvá písomná zmienka o práve na poľovanie je listina zo Svätého Beňadiku pochádzajúca z roku 1075. Ich
pôvodcami sú významní panovníci ako Mária Terézia alebo cisár František Jozef II. Ak by sme sa pozreli do
pomerne nedávnej histórie, po vzniku ČSR by sme videli zrod našich prvých poľovníckych organizácií. Po
rozdelení republiky vznikol Slovenský poľovnícky zväz, ktorý je jednotnou poľovníckou organizáciou až
do dnešnej doby.
Aj v našej obci funguje poľovnícke združenie, ktoré využíva poľovný revír o výmere niečo vyše 1500 ha.
Na súčasnú situáciu poľovníkov sme sa pýtali poľovníckeho hospodára, pána Attilu Kotru.
Poľovníci okrem lovu na zver zameriavajú svoju činnosť na úkony ako budovanie napájadiel,
odstraňovanie divokých skládok odpadu či kosenie lúk. Poľovníctvo tak nadobúda skôr funkciu ochrany a
opatery. Ako je to v našich končinách?
Hlavnou úlohou poľovníkov je starostlivosť o zver a o ich životný priestor. Patrí sem starostlivosť o
kŕmidlá, napájadlá, zabezpečenie soli atď. Tieto úkony sú dôležité pre udržiavanie rovnováhy v revíri. Robíme,
čo sa dá v rámci našich možností. Značnú pomoc dostávame od spoločnosti Agrierté a spolupracujeme aj s
obecným úradom.

Kto je riadnym poľovníkom?
Loviť zver môže len ten, kto je poľovníkom, t. j. je držiteľom platného poľovného lístka. Pomerne často
sa stáva, že s poľovným hosťom na poľovačku prichádza aj nepoľujúca osoba, ktorá sa na samotnom
love nezúčastňuje, ale venuje sa napríklad turistike. Poľovný lístok je verejná listina, ktorá osvedčuje
oprávnenie držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky ustanovené príslušným zákonom. Poľovný
lístok je okrem iných pravidiel vydaný len osobe, ktorá úspešne vykonala poľovnícke skúšky. Lístok má
platnosť 1 alebo 5 kalendárnych rokov pre občana Slovenska. Pre cudzincov je tu aj možnosť mesačného
alebo týždňového poľovného lístka. Poľovník musí byť hlavne členom poľovníckej organizácie. Na
Slovensku je to Slovenská poľovnícka komora (SKP). Na poľovačku však môžete byť aj pozvaný, alebo
si za ňu zaplatiť – tzv. poplatkový odstrel.
Koľko členov má poľovnícke združenie v Obide? Využívate aj pomoc
poľovných psov?
Poľovnícke združenie v Obide má 15 členov a momentálne 1 kandidáta.
Samozrejme používame aj poľovných psov, keďže aj zákon stanovuje
minimálny počet poľovných psov. Psy sú dôležitou súčasťou poľovačky, tak
pri spoločnej, ako aj pri individuálnej poľovačke. Psy musia prejsť špeciálnym
výcvikom a skúškou spôsobilosti, až potom ich možno využívať pri
poľovačke. Závisí aj od plemena, akou skúškou musí pes prejsť. My
používame zväčša vyžle, keďže toto je univerzálne plemeno. Je vhodné pri
poľovačke na drobnú zver, ako aj pri dohľadaní vysokej zvery.
Aká lovná zver sa v Obide najčastejšia vyskytuje?
V našom poľovnom revíri je najrozšírenejšia srna, potom diviak. Drobnej
zvery je čoraz menej, ale to nie je iba lokálny problém.

Nie v každom období sa poľuje na všetky druhy zvery. Je fixne
stanovené akú zver, kedy a koľko kusov sa smie v danom období
zastreliť?
Lov každého druhu zvery má svoje obdobie. Aj keď sú zvery,
ktorých lov nie je časovo obmedzený, ako napr. diviak alebo líška,
na tieto je možné poľovať počas celého roka. Pri ostatných sú
časové obmedzenia a obmedzenia v počte zastrelených kusov.
Poľovník musí mať prehľad o množstve zvery v revíri a podľa toho
plánovať svoju poľovačku. Pozemkový a lesný odbor na Okresnom
úrade odsúhlasuje plány a kontroluje poľovníkov.
Zmenilo sa zloženie zvery za posledné roky?
Áno zmenilo. V 70-tych rokoch dominovala drobná zver. Podľa
rozprávania starších sa dá skonštatovať, že v Obid sa mohol
pochváliť značným množstvom drobnej zvery, ako zajace, bažanty
a vodnou zverou. Dnes je pomaly viac úlovkov diviačej zvery ako
bažantov. Je to súhrou viacerých dôvodov, zmenili sa druhy
vysadených poľnohospodárskych plodín, tým aj životný priestor
divej zvery a v nemalej miere aj kvôli klimatickým zmenám. Do
popredia sa dostávajú zvery, ktoré sa vedia lepšie prispôsobiť
zmeneným podmienkam.
Akým problémom čelíte?
Najväčším problémom je veľký pohyb v revíri. Psy z obce chodia do extravilánu a vyrušujú zver. Ľudia zas
chodia do prírody na crossmotorkách a kvadoch, čo tiež spôsobuje zveri stres. Divoko žijúce zvieratá
potrebujú pokoj, vodu a potravu. Ďalším veľkým problémom sú ilegálne skládky odpadu nachádzajúce sa v
prírode, čo nie je prijateľné z estetického ani environmentálneho pohľadu. Títo ľudia by si mali vstúpiť do
svedomia a mať úctu k prírode. Mal som možnosť byť na polovačke s fínskymi hosťami, ktorí iba
skonštatovali, že toto považujú za takú nehoráznosť, ako keby sme si svoje fyziologické potreby
vybavovali s prepáčením v strede obývačky.
„Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí ...” – David Brower
Poľovník nemusí mať flintu na ramene na to, aby sa s radosťou prešiel lesom a skontroloval, ako sa
darí jeho štvornohým obyvateľom. Človek, ktorý má toto hobby, je totiž spätý s prírodou, obdivuje ju a
nachádza v prírode pokoj a slobodu. Poľovníctvo je životný štýl, je to aj akýsi druh terapie a príjemný
únik z dnešného uponáhľaného sveta. Súhlasíte?
Áno, poľovníctvo je životný štýl. Nie je to len o ulovení zvery. Môže to byť hobby, sport, vášeň ale aj veda.
Aby sme prírodu spoznali, musíme v nej tráviť veľa času. Poľovník musí byť všestranný, musí poznať
zbrane a ich bezpečné používanie. Nesmie ohrozovať iných, patrí sa, aby mal aspoň základné znalosti z
biológie a samozrejme poznať zákony, ktoré sa na túto činnosť vzťahujú. Poľovníctvo je výborný spôsob
relaxácie, na druhej strane poskytuje nespočetné množstvo zážitkov.
„Nech je ušľachtilou snahou lovca chrániť a starať sa o zver a loviť tak, ako to vyžaduje zákon a
obyčaj.” – Riesenthal
Ďakujeme za rozhovor a prajeme našim poľovníkom veľa presných zásahov a pohodové hodiny
trávené v prírode.

Amit nem tudnak a vadászatról
Nemes
hobbi,
melynek
varázsa
a
természetben rejlik. A vadászat többet jelent,
mint csak a vadra vadászni. A tradíció és a
történelem jellemzi, ugyanis sok vadász a
felmenőinek köszönhetően került bele ebbe a
közösségbe. Gyerekkoruk óta beléjük volt
nevelve a természet szeretete és az iránta való
tisztelet. A vadászat értéke abban rejlik, hogy
a természetet óvja és megtartja az eredeti
állapotában.
Szlovákia területéről származó első írásos említés, mely a vadászati jogokról szól 1075-ből való,
Mária Terézia és II. Ferenc József által kiadott dokumentumaiknak részeként. Visszatekintvén
Csehszlovákia történelmébe, megtalálhatjuk területünk első vadász társulatai megalakulását.
Szlovákia különválása után alakult a Szlovák vadász szervezet, mely a mai napig működik.
Községünkben is sok éve sikeresen működik a vadász társulat, amelynek vadász területe több mint
1500 hektárt képez. A vadászok jelenlegi helyzetéről kérdeztük az ebedi vadász gazdát, Kotra Attilát:
Vadászaink tevékenységét a vadászterülettel való törődés jellemzi, etetők kiépítése, harc az
illegális szemét lerakatokkal, kaszálás… védelmi, illetve gondozási funkciót tölt be. Hogy van ez
nálunk?
A vadászat legfőbb feladata a vaddal való törődés és előhely fejlesztés. Ebbe bele tartoznak az
etetők, itatók sózók készítése és vadföldek létrehozása. Ezek fontos szerepet játszanak a
vadgazdálkodásban. Lehetőségeink szerint ezeknek megpróbálunk eleget tenni. Nagy segitséget
kapunk az ebedi részvénytársaságtól az Agriertétől. Együttműködünk az ebedi polgármesteri
hivatallal.
Kit lehet vadásznak nevezni?
Csak az vadászhat, aki érvényes vadászati engedéllyel rendelkezik. A vadászati engedély olyan
hiteles dokumentum, amely igazolja a tulajdonos vadászatra való jogosultságát, ha az megfelel a
vonatkozó törvényben meghatározott egyéb feltételeknek. A vadászati engedélyt egyéb szabályok
mellett csak annak adják ki, aki sikeresen letette a vadászati vizsgákat. A jegy 1 vagy 5 naptári évig
érvényes a szlovák állampolgár számára. A vadásznak elsősorban a vadászszervezet tagjának kell
lennie. Ugyanakkor meghívhat vendéget a vadászatra, vagy fizethet érte - ez az úgynevezett
bérkilövés. Gyakran előfordul, hogy vadászvendéggel érkezik vadászni olyan személy, aki maga nem
vesz részt a vadászatban, de például turisztikai tevékenységet folytat.
Hány tagja van jelenleg a Ebedi Vadász Társulatnak? Használtok kutyákat is?
Az egyesületnek 15 tagja van, és jelenleg 1 jelöltje is. Igen használunk vadászkutyákat. A vadász
törvény is meg követeli a kutyák számát. A kutyáknak fontos szerepük van a vadászatban, A közös
vadászaton és egyéni vadászaton is használunk kutyákat. A vadászkutyának vadászatra alkalmassági
vizsgát kell tenni. Csak ezután lehet használni vadászatra. Ez a kutya fajtától is függ, hogy milyen
vizsgát kell teljesíteni. Mi nagyrészben vizslákat használunk. Ez egy univerzális kutya fajta.
Használható apróvad vadászatra és nagy vad után keresésre is.
Milyen fajta vad jellemző az ebedi revírre?
Nálunk az őz a leggyakoribb vad. Utána talán a vaddisznó. Sajnos az apróvadból egyre kevesebb
van. De ez nem csak helyi probléma Összeségében mindenhol csökken az apróvad állománya sajnos.

Nem minden időszakban lehet vadászni bármilyen vadra. Vannak fix kvóták, hogy mikor mennyi
darab vadat lehet kilőni?
Minden vadfajnak meg van a vadász idénye. Vannak vadfajok, amiknek nincsen korlátozva a vadászata
pld. vaddisznó, róka. Ezek egész évben vadászhatók. De vannak vadfajok, amiknek korlátozva van a
vadászata, van vadászidénye és meg van a darabszám, amit ellehet ejteni belőle. A vadászgazdának
kell tudni, hogy kb. mennyi vad van a területen, és ez szerint vadászati tervet kell készíteni. Ez szerint
kell koordinálni a vadászatot. Erdészeti hivatal fogadja el a terveket és felügyeli a vadászatot.
Változott az elmúlt években a vad összetétele?
Igen változott. Az 1970-es években az apróvad dominált. Az elbeszélésekből lehet hallani, hogy
nagyon szép terítékek voltak Ebeden, fácánból, nyúlból, és vizivadból. Most meg lassan több vaddisznó
kerül a terítékre, mint fácán. Ez egy összetett folyamat, megváltozott a mezőgazdaság, a terület
összetétele és az éghajlat. Azok a vadfajok kerülnek előtérbe, amik jobban tudnak alkalmazkodni a
változásokhoz.
Milyen problémákkal szembesültök?
Legnagyobb problémát én abban látom, hogy nagyon nagy mozgás van kint a területen. A faluból
kijáró kutyák zavarják a vadat. Akkor crosszmotrokal, qvadokkal járnak a határba, ezek mind negatív
tényezők ezek stresszt okoznak a vadnak. A vadnak nyugalom kell, víz és táplálék. De ha a vadnak
nincs nyugalma, a víz és a táplálék nem ér semmit. Akkor a területen illegális szemét lerakatok
létesültek, mint esztétikailag, mind természetvédelem szempontjából nem elfogadott. Ezeknek az
embereknek önkritikát kellene gyakorolniuk, és tiszteletbe kellene tartani a természetet. Volt alkalmam
Finn vendégekkel vadászni és látták a sok kihordott szemetet, erre csak annyit mondtak, hogy ez olyan,
mintha az ebédlőben végeznénk el a szükségletünket.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.“ - David Brower
A vadásznak nem fontos, hogy puska lógjon a vállán. Örömét leli már abban is, ha végig megy az
erdőn, hogy ellenőrizze, hogy minden rendben e van. Az a személy, aki ezt a hobbit választja,
kapcsolatban áll a természettel, csodálja azt, békét és szabadságot talál benne. A vadászat életmód,
egyfajta terápia és kellemes menekülés a mai mozgalmas világ elől is. Egyetértesz?
Igen a vadászat egy életforma. Nem csak a vadelejtéséről szól. A vadászat lehet hobbi, sport, lehet
szenvedély, és egyben tudomány is. Ahhoz, hogy a természetet meg ismerjük, nagyon sok időt kell kint
tölteni a területen. A vadásznak sok oldalúnak kell lennie. Ismerni kell a fegyvereket, és azok
biztonságos használatát. Nem lehet mások testi épségét veszélyeztetni. A biológiát is illik ismerni. Nem
utolsó sorban tisztában kell lenni a vádásztörvényekkel. A vadászat egy remek kikapcsolódás, ami
nagyon sok élményt ad az embernek.
„Az legyen a vadász nemes törekvése, hogy a vadat kimélje és védje, vadásszon, mint törvény és
szokás kívánja.“ – Riesenthal

Ďakujeme za rozhovor a prajeme našim poľovníkom veľa
presných zásahov a pohodové hodiny trávené v prírode.

Nové povinnosti obce – odvoz kuchynského odpadu
Od prvého januára už nebudú obce oprávnené uplatňovať výnimky z triedenia kuchynského odpadu
a bioodpadu z dôvodu ekonomickej neúnosnosti. V platnosti zostanú už len tri prípady, kedy sa
povinnosti naďalej bude dať vyhnúť – prvá výnimka sa týka miest a obcí, v ktorých zmesový odpad
končí v zariadení na energetické využitie odpadu (Bratislava a Košice), druhá tých, kde domácnosti
všetok kuchynský bioodpad kompostujú a posledná takých území, kde nie je triedený zber technicky
možný (napr. historické centrá). To znamená, že prakticky takmer 90 % samospráv sa tejto povinnosti
nevyhne!
Cieľom novely zákona o odpadoch je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností,
ktorého sa u nás ročne vyprodukuje vyše 500-tisíc ton, teda okolo 100 kilogramov na hlavu.
Momentálne končí prevažne na skládkach, kde hnijúce zvyšky potravín produkujú takzvaný skládkový
plyn (LFG) zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. Vzniká tak značné riziko aj pre podzemné
vody, navyše ide o „živnú pôdu“ pre šírenie baktérií, z čoho vyplývajú zdravotné riziká. Odklon tohto
odpadu zo skládok a s tým spojený pozitívny vplyv na životné prostredie vyžaduje aj Európska komisia.
AKO SA K NOVEJ POVINNOSTI STAVIA NAŠA OBEC?
„Na riešení problému pracuje od minulého roku aj naša obec. Na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva sme rokovali o tejto téme viackrát. Najhospodárnejším riešením pre občanov je
kompostovanie kuchynského odpadu na vlastných dvoroch a vo vlastných kompostéroch.“
poznamenala starostka.

SME PRIPRAVENÍ?
„Odvážanie kuchynského odpadu v týždenných intervaloch by neprimerane zaťažilo rozpočet obce
a zvýšilo by náklady na odpadové hospodárstvo o cca 100 %. Výdavky na odpad obec nedokáže
pokryť ani teraz, napriek tomu, že sa poplatky zdvojnásobili oproti minulému obdobiu, lebo sa
enormne zvýšili zákonné poplatky za uloženie odpadu, náklady na odvoz a štát obci ukladá každým
rokom nové a nové povinnosti (zber nebezpečného odpadu, zber biologického odpadu, teraz zber
kuchynského odpadu...). Maximálne chápem dôležitosť všetkých krokov vlády, ktoré vedú
k zamedzeniu negatívnych dopadov na životné prostredie, ale zatiaľ pripravenosť a znalosť
obyvateľov nie je dostatočná. Chýba osveta a uvedomelé konanie ľudí z presvedčenia. A na druhej
strane, ani samosprávy nie sú pripravené z technickej a finančnej stránky.“ uviedla starostka obce.
AKO SA TEDA PROBLÉM BUDE RIEŠIŤ?

Podľa informácií od starostky obce si na riešenie
musíme chvíľu počkať. „Využijeme možnosť
prípravného obdobia, ktoré nám zákon
umožňuje do polovice roka 2021. Obec koncom
roka 2020 podala žiadosť o dotáciu do
Envirofondu na nákup kompostérov do
všetkých domácností. V priebehu marca –
apríla by sme mali mať informácie, či bude
naša žiadosť schválená. Ak nám ju
neodsúhlasia, musíme sa na zastupiteľstve
dohodnúť ako ďalej. Snažím sa však získať
skôr externé zdroje, až keď to nepôjde ináč,
budeme musieť siahnuť do vlastného rozpočtu.
Jedno je však isté, tejto povinnosti sa
nevyhneme. Táto povinnosť však prinesie so
sebou aj isté zmeny v systéme zberu
a poplatkov, ktoré so zberom súvisia.“

Új kötelessége van a községeknek – a konyhai hulladék elszállítása
2021.január 1-töl már nem jogosultak a községek kivételeket alkalmazni a konyhai hulladék és a
biohulladék szelektálásánál, mivel ez gazdaságilag nem fenntartható. Csak három olyan kivétel marad
érvényben, amikor ezek a kötelességek elkerülhetők. Az első kivétel azokat a városokat és falvakat
érinti, ahol a vegyes hulladék egy energia újrahasznosító üzembe kerül (Pozsony, Kassa). A második,
ahol a háztartások az összes konyhai biohulladékot komposztálják. Az utolsó pedig olyan terület, ahol
az osztályozott hulladék elszállítására nincs lehetőség (pl. történelmi központok). Ez azt jelenti, hogy
az önkormányzatok csaknem 90%-át nem kerüli el ez a kötelezettség.
A hulladékokról szóló törvény célja újrahasznosítani a háztartásokból származó biológiailag lebomló
hulladékokat, melyekből hazánkban évente több mint 500 ezer tonnát termelnek, tehát minden lakos
kb. 100 kilogrammot. Ennek a hulladéknak nagy részét jelenleg a szemétlerakó helyeken tárolják, ahol
a bomlásban levő élelmiszerek úgynevezett szemétlerakó gázt (LFG) termelnek, amely összetétele a
metán, nitrogén és kénhidrogén. Ez súlyos kockázatot jelent a felszín alatti vizekre, emellett táplálja
a baktériumok terjedését, amik egészségügyi károkat okozhatnak. Az Európai Komisszió
követelményeinek eleget téve, ezeknek a hulladékoknak már nem lenne szabad a szemétlerakó
helyekre kerülni.
Hogyan állunk ezekhez az új kötelességekhez?
„ A probléma megoldásán már tavalytól dolgozunk. A képviselőtestületi ülésen többször
tanácskoztunk erről a témáról. A leggazdaságosabb megoldás az emberek számára a háztartási
hulladék komposztálása lenne saját udvaraikban és saját komposztálóikban.”
Készen állunk a változásra?
„A konyhai hulladék elszállítása heti intervallumokban nem kis mértékben leterhelné községünk
költségvetését, és megnövelné a hulladékgazdálkodás költségeit kb. 100%-ban. Községünk nem tudja
fedezni a hulladék elszállítás díját már most sem, annak ellenére, hogy az illetéket a duplájára emeltük
az elmúlt évben, mert nagyon nagy mértékben megnövekedett az állami illeték a hulladék tárolásáért,
az elszállításért, és az állam évről évre újabb kötelességekkel terheli a községeket. (veszélyes hulladék
gyűjtése, biológia hulladék gyűjtése, és most a konyhai hulladék gyűjtése). Maximálisan megértem,
hogy mennyire fontos lépések ezek az állam részéről, amik ahhoz vezetnek, hogy meggátolják a
negatív hatásokat környezetünkre, de egyelőre a felkészültség és a hozzáértés a lakosság részéről nem
elegendő. A lakosság részéről hiányzik a felvilágosítás és az öntudatos cselekvés. Másrészt, még az
önkormányzatok sincsenek erre felkészülve sem technikailag, sem pénzügyileg.” – mondta a
polgármesternő.

Hogyan fogjuk megoldani a problémát?
A polgármesternő elmondása szerint erre a megoldásra még egy kicsit várnunk kell. „Kihasználjuk az
„előkészítő“ időszakot, amit a törvény megenged a 2021-es év feléig. 2020. végén községünk egy
pályázatot adott be az Envirofondba, komposztálók vásárlására az összes háztartásba. Március vagy
április környékén lesznek információink arról, hogy a kérvényünket jóváhagyták e. Ha elutasítják,
akkor a képviselőtestületi ülésen fogunk dönteni arról, hogyan tovább. Igyekszem inkább külső
forrásokból pénzt szerezni, de ha ez nem fog működni, akkor a saját költségvetésünkhöz kell
hozzányúlnunk. Egy biztos, ezt a kötelességet nem kerülhetjük el, és olyan változásokat fog hozni
magával, amik összefüggésben lesznek a hulladék elszállításával, és a vele kapcsolatos illetékek
beszedésével.”

Nagyanyáink régi receptjei / Recepty našich starých mám

Ebedi habos – Halasi Marika néni anyukájának receptje
1. tészta:
9 dkg vaj, 18 dkg simaliszt, 1 tojás sárgája, 1 sütőpor, 1 evőkanál porcukor, 1 evőkanál tej
Ezeket összegyúrjuk. Tepsibe téve kinyújtjuk. Megkenjük lekvárral.
2. tészta:
15 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 15 dkg porcukor – jól kikeverjük. Hozzáadunk: 17 dkg darált diót, 2 kanál
kakaót, 1 citrom héja, 17 dkg grízes liszt, 1 sütőpor, 2 dcl tej. Jól összekeverjük és ráönjük a gyúrt
tésztára. Megsütjük.
Hab:
5 tojás fehérjét 20 dkg porcukorral gőzön kemény habnak verjük. Rátesszük a sült tészta tetejére, és a
habbal egy kicsit megszárítjuk a sütőben. Tetejére csokit reszelünk.
Jó étvágyat!

Obidská pena – recept mamičky pani Mariky Halasiovej
1. cesto:
9 dkg masla, 18 dkg hladkej múky, 1 žĺtok, 1 kypriaci prášok, 1
polievková lyžica práškového cukru, 1 polievková lyžica mlieka –
všetko premiesime, rozvaľkáme a dáme na plech. Vrch potrieme
lekvárom.
2. cesto:
15 dkg masla, 3 žĺtky, 15 dkg práškového cukru – dobre
pomiešame. Pridáme: 17 dkg mletých orechov, 2 pol. lyžice
kakaa, 1 nastrúhaná kôra z citróna, 17 dkg hrubej múky, 1
kypriaci prášok, 2 dcl mlieka. Dobre premiešame a vylejeme na
vymiesené cesto. Upečieme.
Pena:
Z 5 bielkov a 20 dkg práškového cukru nad parou vyšľaháme tvrdú penu. Natrieme na upečené cesto a na
chvíľu ešte v rúre vysušíme. Na vrch nastrúhame čokoládu.
Dobrú chuť!

Vicces sarok

Vtipy

Oznamy
➢ Upozorňujeme občanov, že odvoz plastov spred domov sa naďalej vykonáva každý posledný
štvrtok v mesiaci. Je potrebné, aby ste vrecia vyložili pred 6:00 hod, alebo predchádzajúci
večer, keďže niekedy chodí smetiarske auto v skorých ranných hodinách.
➢ Poplatok za komunálny odpad na rok 2021 bude možné zaplatiť v 3 splátkach. Nálepky
dostanete po zaplatení v 3 rôznych farbách. Prosíme občanov, aby vzhľadom na pandémiu
uprednostnili platbu cez internetbanking. Nálepky z roku 2020 sú platné do konca apríla.
➢ Prosíme občanov, ktorí žiadajú o oslobodenie miestneho poplatku za komunálny odpad na
rok 2021, aby poslali potvrdenie odôvodňujúce zníženie poplatku na emailovú adresu:
dane@obid.sk alebo dane2@obid.sk, resp. poštou na adresu: Obecný úrad Obid, Kráľa
Štefana 57, 943 04 Obid.

➢ Dôležité upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností
Od roku 2021 obec Obid začala využívať nový inovatívny informačný systém
na zisťovanie zdanených nehnuteľností. Zistilo sa, že v obci sa nachádza
veľké množstvo nepriznaných stavieb (garáže, vedľajšie budovy,
hospodárske budovy, skleníky, atď.). Vyrubená daň za tieto stavby bude
označená v kategórii „ostatné stavby“. Pri nejasnostiach sa môžete
informovať na obecnom úrade, kde bude k dispozícii mapa k nahliadnutiu.

Értesítés
➢ Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy a műanyag hulladékot a házak elől továbbra is minden
hónap utolsó csütörtökjén szállítják el. Általában már a korai órákban érkeznek falunkba, így
szükséges reggel 6 óra előtt, illetve az előző este folyamán kirakni a zsákokat.
➢ A 2021. évben a szemét illetéket 3 részletben lehet majd befizetni. Minden befizetett részlet
után különböző színű matricát kapnak a lakosok. Kérjük a lakosságot, hogy a járvány miatt
részesítsék előnyben az internetbankinges utalást. A 2020-as matricák április végéig
érvényesek.
➢ Kérjük a lakosságot, hogy akik kérvényezik a 2021-es évre vonatkozó helyi illeték
csökkentését szíveskedjenek elküldeni az okmányokat, melyek az illeték csökkentését
indokolják a következő email címekre: dane@obid.sk vagy dane2@obid.sk, illetve postai
úton: Obecný úrad Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid.

➢ Felhívás az ingatlan tulajdonosok részére
Községünk 2021-től új innovatív informatikai rendszer segítségével nagyon
sok nem bevallott épületet azonosított (garázsok, mellék épületek,
mezőgazdasági épületek, üvegházak...) Ezekre az épületekre kirótt adó az
„egyéb épületek“ kategóriájába lesz besorolva. Bővebb információt
kérhetnek a községi hivatalban, ahol ezek az épületek térképen
megtekinthetőek.

Ezzel kapcsolatosan:
1.
Figyelmeztetjük az időseket, hogy legyenek éberek az idegenekkel szemben, akik telefonon vagy
személyesen felvehetik velük a kapcsolatot, és segítséget akarnak nyújtani az elektronikus összeírás
során;
2.
Az időseknek ajánljuk, hogy :
- amennyiben segítségre van szükségük az elektronikus népszámláláshoz, csak rokonaik segítségét
kérjék, ill ismerősök, vagyis olyan személyeket, akiket ismernek és akikben megbíznak,
- semmi esetre sem engedjenek be olyan idegeneket otthonukba, akik felajánlják számukra a
népszámlálást
3.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ha a népszámlálást saját maguk vagy szeretteik segítségével nem
tudják megcsinálni:
telefonon lépjenek kapcsolatba az önkormányzattal vagy a telefonos központtal, és kérjenek
segítséget a népszámláláshoz, ahol mobil asszisztensük közvetlenül a lakóhelyén meglátogassa (a
népszámlálás mobil asszisztenseit az önkormányzat nevezi ki, és kötelesek lesznek bemutatni az ezt
igazoló kártyát). A népszámlálás során kívánatos, hogy egyezzenek meg a megérkezés pontos
idejéről, a mobil asszisztens nevéről és vezetéknevéről, annak megakadályozása érdekében, hogy a
csalók kapcsolatba lépjenek személyükkel.
különösen ügyeljenek a csalókra, akik mobil asszisztensnek adhatják ki magukat, és úgy tehetnek,
mintha az önkormányzatnak segítenének.
4.
Kérjük az időseket, forduljanak a rendőrséghez a 158-as telefonszámon olyan esetekben, amikor
csalást gyanítanak ismeretlen személyeknél.

V tejto súvislosti :
1.
2.
-

3.
-

4.

upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky
alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,
odporúčame seniorom:
aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich
príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,
aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú,
príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,
vyzývame seniorov, ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby
sa pri asistenčnom sčítaní:
osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo
telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný
asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa
povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu,
meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby napr.
pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od
nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti,
aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov
a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,
žiadame seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi
osobami kontaktovali políciu na čísle 158.

