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Vynovený interiér kultúrneho domu
Obdobie pandémie sprevádzané zákazmi
organizovania kultúrnych podujatí sme sa
snažili efektívne využiť a prázdny interiér
kultúrneho domu sme zrenovovali z
vlastných zdrojov. Steny dostali nový náter
a obklad, odstránil sa starý náter na podlahe
javiska a zmodernizovali sme osvetlenie sály
aj pódia. Veľkú časť práce vykonali naši
údržbári, čím sme ušetrili nemalé náklady na
prácu.
Sme radi, že po uvoľnení opatrení môžeme
verejnosti ponúknuť vynovené atraktívne
priestory na svadby a rôzne kultúrne
podujatia, ktoré zodpovedajú dnešným
požiadavkám.

Hír
Kultúrházunk belső felújítása
A vírus okozta korlátozások miatt tavaly óta üres a kultúrházunk.
Ezt az időt szerettük volna hatékonyan kihasználni kultúrházunk
belterületének felújítására. Új köntösbe öltöztek a falak és az
oldalait befedő burkolat, modernizálva lett a világítás és a
színpad. A munkák nagy részét a hivatal karbantartói végezték,
aminek köszönhetően nem kevés pénzt megspóroltunk.
Bízunk benne, hogy a korlátozások enyhítése után attraktív teret
tudunk kínálni a lakodalmak és egyéb kultúrális rendezvények
lebonyolítására, amely megfelel a modern kor elvárásainak.
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Máme za sebou úspešný „zelený deň“
Opäť sa len potvrdilo, že veľkej časti občanov nie
je ľahostajné okolie, v ktorom žijeme. Pod záštitou
akcie „STOPS BY THE DANUBE –
ZASTÁVKY PRI DUNAJI“, ktorú obec
organizovala pri príležitosti Dňa Zeme za
spolupráce s Regionálnym združením Váh, Dunaj,
Ipeľ a s podporou politického zoskupenia
„Összefogás – Spolupatričnosť“ v rámci akcie
„Vyčistime si Slovensko“ sa prihlásilo 56
účastníkov na zber smetí pri povodí Dunaja a v
jeho okolí.

Dobrovoľníci si po zaregistrovaní prevzali tričko a
šiltovku s názvom akcie a logom organizátora,
pracovné rukavice, vrecia a ako pozornosť dostali
od obce aj občerstvenie. Vyzbrojení dobrou
náladou aj vďaka krásnemu počasiu a hlavne
podnietení vedomím, že robia niečo pre seba, pre
ďalšie generácie a tiež pre životné prostredie, sa
dobrovoľníci v menších 5-6 členných skupinkách
roztrúsili po okolí a za cca 4 hodiny vyzbierali viac
ako 160 vriec odpadu. Na tvárach účastníkov sa
odzrkadľovala spokojnosť, že po dlhých mesiacoch
obmedzovania konečne mohli vyraziť do prírody a
zúčastniť sa podujatia, ktorého význam cítili všetci
do jedného.

V mene obce by sme chceli poďakovať všetkým spoločenským organizáciám, ktorých členovia sa
zúčastnili akcie (vinári-záhradkári, poľovníci, členovia speváckeho zboru Vegyeskórus), cirkevné
spoločenstvo našej obce, zástupcovia materskej školy aj obecného úradu, členovia OZ Za udržateľné
Podunajsko a v neposlednom rade jednotlivcom a rodinám s deťmi. Sme radi, že sme mohli byť
spoluorganizátormi tohto zeleného dňa a chceli by sme motivovať aj ostatných občanov k účasti na
podobných eko podujatiach.
Tím, čo nosia svoj odpad na ilegálne skládky odkazujeme, že sme našli dokumenty obsahujúce mená, takže
vieme o nich. Veríme, že si stúpia do svedomia.
Ing. Monika Vajda, starostka obce

Egy sikeres zöld nap van mögöttünk

Újra bebizonyosodott, hogy lakosaink számára nem közömbös a környezet, amelyben élnek. A Rába-DunaVág Európai Területi Társulás a „STOPS BY DANUBE – Megállók a Dunánál“ nevű akciója keretén belül
és az Összefogás politikai párt „Tisztítsuk meg Szlovákiát“ projektjának köszönhetően kapcsolódhatott
községünk a Föld napján a szemét gyűjtésbe. A rendezvényre 56 önkéntes regisztrált.
Az önkénteseink pólókkal, sapkákkal, kesztyűkkel, zsákokkal és egy kis csomagolt útravalóval, 5-6 tagú
csoportokban elfoglalták a Duna-part egyes szakaszait és a Homorút, ahol kb. 4 óra alatt több mint 160 zsák
szemetet szedtek össze. Az idő is nekünk kedvezett, de ami igazán számított, a tudat, hogy bár apró
lépésekkel, de tenni próbáltunk környezetünk és a jövő nemzedék érdekében. A résztvevők arcán a
fáradságtól eltekintve elsősorban elégedettség tükröződött, hogy a több hónapos bezártság után végre részt
vehettek olyan rendezvényen, amelynek értéke vitathatatlan.
Köszönjük a szervezetek tagjainak (borászok-kertészek, vadászok, vegyeskórus), az egyház közösségnek,
az óvoda alkalmazottainak, a községháza dolgozóinak, a Fenntarthatóbb Felvidék tagjainak, és nem utolsó
sorban az egyéni résztvevőknek, családoknak, akik apró gyerekekkel nem sajnálták a hétvégét nemes célra
fordítani. Örülünk, hogy községünk részese lehetett a „zöld nap“ szervezésében és ezzel is motiválni
szeretnénk a többi lakost, hogy a hasonló ekológiai megmozdulásokban bátran vegyenek részt.

A szemetelőknek üzenjük, hogy névvel ellátott bizonyítékokat találtunk az illegális lerakatokon. Reméljük, hogy
magukra ismernek és elszámolnak saját lelkiismeretükkel.
Vajda Monika, Ebed polgármestere

Az ebedi csatornák vonzereje
A horgászat nagyon hosszú múltra tekint vissza. Kőkorszakbéli archeológiai leletek bizonyítják, hogy a mai
ember elődje is már foglalkozott horgászattal. Az emberek folyók, tavak, valamint a tengerek közelében hozták
létre településeiket, mivel a vizek bőséggel nyújtottak táplálékot. Ugyanakkor nem lehet összehasonlítani az
akkori halászatot a mai trendekkel. Ma a horgászat sport, illetve hobbi, akkoriban viszont étel szerzésre szolgált.
Környezetünk is kínál sok érdekes helyet a horgászat kedvelőinek. A párkányi horgászegyesület felügyelete alá a
Berek I.- IV., Garam 1., Ipoly 1., Kövesdi csatorna, Párizs patak, Perec és az Ebedi csatorna is tartozik, melynek
Búcson van a forrása és az ebedi szivattyúállomásnál végződik. A horgászoknak kínált lehetőségeiről a Párkányi
Horgászegyesület elnökét, Eugen Farskýt kérdeztük:

Weboldalukon feltüntetett információk alapján a 2019-es évben a kéméndi Berek III után az Ebedi
csatorna a második leglátogatottabb horgászterület a környéken. 6369 látogatást és 676 fogást
jegyeztek fel, ami több mint 1,1 tonna halat jelentett. Minek köszönhetőek ezek a magas számok,
miért ilyen attraktív ez a hely?
Az Ebedi csatorna a Bősi vízierőmű építésekor lett létrehozva az átszivárgó víz visszajuttatása céljából
a Dunába. Fő ága a szivattyúállomással együtt 1988 és 1991 között épült meg. 2007-ig „nem volt
gazdája“, abban az évben egy regionális ichtiológus segítségével felmérést készítettünk arról, hogy
milyen halak vannak a csatornában és arra kértük a Környezetvédelmi Minisztériumot, hogy ezt a vizet
adják használatunkba. Erre 2008-ban került sor, azóta egyesületünk felügyelete alatt van. Több oka is
van népszerűségének. A szivattyúállomástól egészen Csenkéig kb. 4 km-es szakasz autóval
megközelíthető, a csatorna folyó víz kategóriába van sorolva, aminek köszönhetően a horgászat egész
évben lehetséges. További előnye Ebed közelsége is, mivel a horgászok számára akár kerékpárral is
elérhető. A 2020-as évben is magas látogatottságnak örvendett – 4990 látogatás volt bejegyezve, ami
valamivel kevesebb mint az előző évben, de a kifogott halak súlya több mint 1,5 tonna volt, szóval a
halak szépen gyarapodnak ott. A csatorna nagyon attraktív a gyermekhorgászok számára is, mivel
egyszerű bottal is sok kis halat kifoghatnak.

Milyen gyakran telepítenek halakat
a csatornába? Milyen halakat
raknak bele és melyik halfajta a
legelterjettebb a csatornában?
Természetesen
minden
évben
tavasszal és ősszel töltjük fel a
halállományt. Ezt a kötelességünket
törvény írja elő, mely megszabja a
minimális telepítés kvótáit. Mi
viszont lényegesen több halat hozunk,
mint amit a törvény szab meg. Ebben
nagy segítséget nyújt a látogatások
nyilvántartása és a hazavitt halak
mennyisége.
Tavasszal korai szakaszban lévő halakat telepítünk – 3-5 cm-es pontyokat (1000 db), 3-4 cmes csukákat (30 000 db), ősszel 2 éves pontyokat 0,3-0,5 kg (500 kg), 3 éves pontyokat 1,8-2
kg (1000 kg), 2 éves fehér amúrokat (100 kg) és 1 éves csukákat 40-50 cm (100 kg). Itt meg
kell említenem, hogy már 9 éve rendelkezünk kis teherautóval és a halak szállítására szolgáló
tartályokkal, ennek köszönhetően olcsóbban áttelepíthetjük a környező tavakból a kísérő
halakat, pl. kárászokat, leánykoncérokat, keszegeket... Ezekből tavaly kb. 2,4 tonnát hoztunk
Ebedre.
A legelterjettebb halfajta talán a kárász, de amire leggyakrabban halásznak az a ponty, amúr és
a ragadozók közül a csuka.

Az Önök igazgatása alá tartozik a Dunai horgászat is?
Nem, a Duna nem tartozik hozzánk, de ha tagjaink a Dunán szeretnének horgászni, akkor
a helyi engedélyhez szükséges megvásárolni az országos engedélyt is. Ennek ellenére a dunai
horgászat iránt nagy az érdeklődés.
A 80-as évek közepéig a Duna használata az egyes dunamenti egyesületek felügyelete alá
tartozott (Párkány, Komárom, Nagymegyer, stb., egész Pozsonyig), de azok a Duna terjedelme
miatt a törvény által előírt betelepítési kvótát nem voltak képesek betartani, így a minisztérium
az egész dunai szakaszt a zsolnai székhely használatába vezette át.
Erre az évre a Dunába több mint 36.600 euró értékben telepítenek halállományt. Ezt a mi
kötségvetésünkből nem tudnánk teljesíteni, csak ha nagyon megemelnénk az engedélyek árát.
Mennyi ebedi horgász van a nyilvántartásukban?
Összesen közel 1200 felnőtt, 60 fiatalkorú (15 év feletti) és 120 gyermek tagunk van és évente
850-900 engedélyt adunk ki. Mivel már évek óta elektronikus rendszer segítségéval adjuk ki az
engedélyeket, így nagyon egyszerűen ki tudom szűrni az ebediek számát. Jelenleg 46 felnőtt, 11
nyugdíjas, 2 fiatalkorú és 17 gyermek van Ebedről. Ez a szám 2020. december 31-hez van,
mivel az idei engedélyek kiadása még nem fejeződött be.
A horgászegyesület tagjai a horgászaton kívül a területek karbantartásával, takarításával is
foglalkoznak. Ha helyesek az információim, brigádokat szerveznek és a a csatornához vezető
utakat is javítják. Mivel jár ez?
Sok időt és energiát fordítunk horgászvizeink környékének rendben tartására. Minden felnőtt
tag köteles évente 6 órát ledolgozni, ha ezt valamilyen oknál fogva nem teszi, köteles 20 eurót
kifizetni. Ez a pénz azon gépek költségeit fedezi, melyek a horgászterületek bekötő utainak
karbantartását
végzik.
Jelenleg
az
összes
horgászterületünk
megközelíthető
személygépkocsival, viszont az Ebedi csatornánál néha gondot jelent, hogy a felső részét
a mezőgazdászok is használják és nagyobb esőzések után a traktorok mély nyomokat hagynak,
amelyek kiigazítása körülményes és költséges. Ebben az évben a csatornához vezető betonút
javításába is fektetünk pénzt. 2 tonna zsákos aszfaltot vásároltunk és kitöltöttük a kátyúkat,
gödröket. A brigádok alatt hangsúlyt fektetünk a száraz ágak eltávolítására, bokrok kivágására
és fiatal facserjék kiültetésére a vizek közelében. És persze munkálatainknak azon része is
szükséges, amit kevésbé szeretünk: a szemét szedése a horgászterületek környékén. Sok esetben
a horgászok, de a nem horgászó arrajárók is ott hagyják szemetüket. Sajnos ez a probléma nem
csak helyi jellegű, állami szinten is nagy gondot okoz. Ebben az esetben a megoldás
a gyermekek felvilágosítása és oktatása.
Köszönöm a tartalmas beszélgetést és
kívánok a horgászoknak zavartalan
horgászatot az Ebedi csatornáknál és sok
izgalmas kapást.
Cikkemet egy régi indián mondással
zárnám: „Majd ha az utolsó fát is
kivágjuk, az utolsó folyót megmérgezzük
és az utolsó halat kifogjuk, akkor értjük
meg, hogy a pénzt nem lehet megenni....“

Obidský kanál je zaujímavým miestom pre rybárov
Rybolov má veľmi dlhú históriu, predpokladá sa, že lovom rýb sa zaoberali už aj predchodcovia
dnešných ľudí, o čom svedčia aj archeologické objavy už od strednej doby kamennej. Ľudia sa začali
usádzať v riečnych údoliach, na brehoch jazier a morí bohatých na ryby. Nie je však možné porovnávať
rybolov v minulosti s modernými trendmi rybolovu, ktorý sa praktizuje dnes, keďže rybárstvo nebolo v
minulosti športom resp. koníčkom, ale zdrojom obživy.
Aj v našom okolí sú vodné plochy, ktoré sú vhodné na rybárčenie. Do štúrovského rybárskeho revíru
patria Berek I. – IV., Hron č. 1, Ipeľ č. 1., Kamenický kanál, Paríž, Perec a takisto aj Obidský kanál je
súčasťou revíru miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Štúrove. Pramení pri obci Búč
a končí pri prečerpávacej stanici pri hrádzi Dunaja v našej obci. O možnostiach, ktoré kanál ponúka
sme sa pýtali predsedu MO SRZ v Štúrove, p. Eugena Farského:

Podľa informácií na Vašej webstránke, mal v r. 2019 Obidský kanál 2. najvyššiu návštevnosť
rybárov po Bereku III v Kamennom Moste. Zapísaných bolo 6369 návštev a 676 úlovkov, čo
činilo viac ako 1,1 tony rýb. Čomu vďačíme za také vysoké čísla, čím je toto miesto také
atraktívne?
Obidský kanál vznikol pri prácach spojených so stavbou vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros,
mal slúžiť k odvádzaniu priesakovej vody späť do Dunaja. Jeho hlavnú časť spolu s čerpacou
stanicou vybudovali v rokoch 1988-1991. Až do roku 2007 prakticky ,,nemal pána“, v tom roku
sme s pomocou krajského ichtyológa vykonali prieskum, aké ryby sa tam nachádzajú
a požiadali sme Ministerstvo životného prostredia o pridelenie tejto vody do nášho užívania. Od
roku 2008 je Obidský kanál revírom v užívaní našej organizácie. Jeho obľúbenosť má viac
dôvodov, jeho hlavná časť od čerpacej stanice po cestný most Mužla-Čenkov má cca 4km a je
po celej dĺžke prístupná autom, kanál je vedený ako tečúca voda, čiže rybolov je tam možný po
celý rok a výhodou je aj jeho blízkosť k Obidu, rybár tam pohodlne dôjde aj na bicykli. Aj
v roku 2020 bol slušne navštevovaný, o niečo menej ako rok predtým – 4990 návštev, ale
úlovky boli vyššie, viac ako 1,5 tony, takže nám tam ryby pekne rastú. Je to veľmi atraktívny
revír aj pre deti, s jednoduchou udicou tam nachytajú veľa menších rybičiek.
Ako často je kanál zarybňovaný? Aké ryby dopĺňate do kanála? Aký druh ryby je
najrozšírenejší v Obidskom kanáli?
Samozrejme kanál zarybňujeme každý rok, na jar a na jeseň.
Ukladá nám to aj zákon, kde MŽP pri pridelení revíru určí
minimálnu zarybňovaciu povinnosť. Zarybňujeme však
podstatne viac, ako nám určuje zákon a k tomu nám pomáha
práve evidencia návštev a zapísaných privlastnených úlovkov.
Na jar zarybňujeme skorými štádiami rýb, rýchleným kaprom
3-5cm – 1000 ks a rýchlenou šťukou 3-4cm – 30 000 ks,
potom na jeseň kaprom 2-ročným 0,3-0,5kg - 500kg, kaprom
3-ročným 1,8-2kg – 1000kg, amurom bielym 2 – ročným
100kg, ako aj šťukou ročnou 40-50cm 100kg.
Tu musím spomenúť, že už 9 rokov vlastníme malé nákladné auto s bedňami na prevoz rýb a pri
výlovoch okolitých rybníkov sa vieme dostať veľmi lacno k sprievodným rybám, ide hlavne
o karasa, plotice, pleskáče,.. Vlani sme dali do kanála cca 2,4 tony týchto rýb.
Najrozšírenejšou rybou v kanáli je asi karas ale najviac lovenou rybou je kapor, potom amur
a z dravých rýb je to šťuka.

Patrí pod Vašu správu aj rybolov na Dunaji?
Rieka Dunaj nie je v našom užívaní, je to zväzová voda, to znamená, že pokiaľ chce náš rybár
loviť aj na Dunaji, musí si kúpiť k miestnej povolenke ešte povolenku zväzovú. Do polovice
osemdesiatych rokov bol Dunaj v užívaní jednotlivých podunajských organizácií – Štúrovo,
Komárno, Veľký Meder atď. až po Bratislavu, ale tieto organizácie nevedeli vzhľadom
k veľkosti Dunaja splniť ani minimálne zarybnenie dané zákonom, preto ministerstvo dalo celý
Dunaj do užívania centrále - Rade Žilina.
Na tento rok sú plánované násady rýb na zarybnenie nášho úseku Dunaja v hodnote 36 600
EUR. Toto by sme z našich zdrojov nevedeli splniť alebo by sme museli výrazne zvýšiť ceny
povolení. Ináč záujem o lov na Dunaji je veľký.
Koľko obidských rybárov je evidovaných v rybárskom zväze v Štúrove?
Ročne vydávame 850-900 zväzových povolení a celkovo máme približne 1200 dospelých
členov, plus 60 členov z radov mládeže nad 15 rokov a približne 120 detí do 15 rokov. Keďže už
roky používame na výdaj povolení elektronický systém, viem Vám presne vyfiltrovať všetky
potrebné údaje. Momentálne máme z Obidu 46 dospelých členov, 11 dôchodcov, dvoch
mládežníkov a 17 detí. Toto číslo je z 31.12.2020, pretože tohtoročný výdaj povolení ešte
neskončil.
Členovia rybárskeho zväzu sa okrem rybárčenia venujú aj údržbe okolia vodných plôch.
Pokiaľ som dobre informovaná, tak organizujete brigády, upravujete prístupové cesty? Čo
všetko to obnáša?
Starostlivosti o okolie našich vôd venujeme veľa úsilia, každý dospelý člen je povinný
odpracovať ročne jednu brigádu v dĺžke 6 hodín, pokiaľ ju z nejakých dôvodov neodpracuje, je
povinný uhradiť čiastku 20 EUR. Tieto peniaze nám slúžia hlavne na zaplatenie techniky, ktorú
potrebujeme najmä pri úpravách ciest okolo revírov. Momentálne môžem povedať, že všetky
naše revíry sú prístupné bežným osobným autom, no máme trochu problém práve s Obidským
kanálom, keďže jeho hornú časť používajú aj poľnohospodári, a keď je pôda po dažďoch
podmáčaná, traktory svojimi kolesami zanechajú hlboké stopy. Tieto sa dosť ťažko a hlavne
nákladne opravujú. Tohto roku sme investovali aj do betónovej prístupovej cesty k Obidskému
kanálu, kúpili sme vyše 2 tony vrecového asfaltu, aký používajú cestári a opravili sme všetky
jamy a výtlky. Na brigádach sa zameriavame na odstraňovanie suchých nebezpečných stromov,
odstraňovaniu rôznych náletových kríkov ako aj sadeniu mladých stromov okolo vody. No
a potom je tu tá časť brigád, ktorú nemám rád a to je zber smetí okolo vody, ktoré tam nechajú
ako rybári, ale aj návštevníci - nerybári. Toto však nie je iba miestny problém, ale
celoslovenský. V tomto prípade pomôže osveta u detí a mladých, ale to je beh na dlhú trať.
Ďakujem Vám za zaujímavý rozhovor
a zároveň prajem všetkým rybárom, aby si
nerušene mohli užiť pobyt pri našom
Obidskom kanáli, a aby sa zakaždým
vracali domov s nejakým úlovkom.
Záver nášho rozhovoru by som ukončila
starým indiánskym príslovím: „Až keď sa
vyrúbe posledný strom, otrávi posledná
rieka, uloví posledná ryba, až vtedy
pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Népszámlálás számokban
A 2020-as és 2021-es évek többek közt arról is szólnak, mennyi
háza, lakása és lakosa van Szlovákiának. A ház- és lakásszámlálás
2021. február 12-én lezárult, és megkezdődött a népszámlálás. Mivel
törvényből kifolyólag a népszámlás kötelező volt, ezért
községünkben is eleget tettünk ennek a kötelezettségnek. A lakosok
2021. február 15-től 2021. március 31-ig elektronikus kérdőívet
tölthettek ki saját maguk, illetve hozzátartozóik nevében. Akinek
erre nem volt lehetősége, az 2021. május 03-tól 2021. június 13-ig
igénybe vehette asszisztens segítségét, aki által kitölthette
a kérdőívet. Ezt a lehetőséget községünkben összesen 160 lakos
vette igénybe, így összesen 1062 lakos számlálódott meg a községi
hivatal által evidált 1145 lakos közül. Köszönjük lakosaink aktív
részvételét.

Koľko nás je?
Rok 2020 -2021 je obdobím, kedy sa zisťuje stav domov, bytov a obyvateľov na Slovensku. Sčítanie
domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021 určeným pracovníkom obecného úradu. Sčítanie
obyvateľov prebiehalo elektronicky tzv. samosčítaním, alebo pomocou svojich blízkych od 15. 02. do 31.
03. 2021. Keďže sčítanie sa bolo našou zákonnou povinnosťou, aj v Obide sa zisťoval počet obyvateľov
s trvalým, prechodným a tolerovaným pobytom na území obce. Pre občanov, ktorí sa nevedeli sčítať sami,
ani s pomocou svojich rodinných príslušníkov, bolo umožnené využiť asistované sčítanie, ktoré prebiehalo
v období od 03. 05. do 13. 06. 2021 pomocou kontaktného miesta zriadeného na obecnom úrade. Možnosť
asistovaného sčítania využilo až 160 obyvateľov obce. Takto sa na území sčítalo celkom 1062 obyvateľov
z celkového počtu 1145, ktorý je vedený v evidencii obce k 31.12.2020. Občanom ďakujeme za aktívnu
účasť.

Mobilné očkovacie centrum v Obide
Preočkovanosť nášho regiónu, ale aj celkovo na
Slovensku nie je podľa vykázaných štatistík
dostatočná. Na jednej strane je to z dôvodu
neefektívneho systému riadenia prideľovania
termínov a miest na očkovanie (ľudia z okolí
Štúrova musia cestovať za očkovaním do Nových
Zámkov, Komárna, či Nitry) a na strane druhej je
to aj kvôli všeobecnej nedôvere voči vakcínam.
Obec sa snažila vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí o očkovanie mali záujem a akonáhle sa naskytla možnosť
využiť mobilnú očkovaciu jednotku, tak sme túto príležitosť využili. V prvom termíne sa mohli prihlasovať
občania nad 60 rokov a imobilní, neskôr sa už mohli prihlásiť aj občania nad 18 rokov. Údaje z posledných
júnových dní hovoria o preočkovanosti v našej obci okolo 30 %. Podľa odborníkov však toto percento na
získanie kolektívnej imunity nie je postačujúce.

Mobil oltóközpont Ebeden
Régiónkban, de Szlovákia szerte is, az oltottság aránya alacsony. Ez egyrészt a regisztrációs rendszer nem
megfelelő működésének köszönhető (Párkány környékéről a környező járásokba kapnak időpontot a
regisztrált személyek), másrészt pedig az általános bizalom hiányának az oltással és a vakcinákkal
szemben.
Községünk szeretett volna könnyíteni lakosain, és ahogy erre lehetőség nyílt, mobil oltóközpontot
rendeltünk. Az első körben 60 év felettiek és mozgáskorlátozottak számára, később már minden 18 év
feletti lakosunk jelentkezhetett. Az utolsó júniusi hét adatai kb. 30 %-os oltottságról árulkodnak
községünkben. Ez az arány viszont a szakemberek szerint a kollektív védettség biztosításához még nem
elegendő.

Nagyanyáink régi receptjei / Recepty našich starých mám
Kuglóf (Göndör Ilus néni receptje)
1,3 kg speciál finom liszt, 10 dkg élesztő, 3 tojássárgája, 13
dkg cukor, 20 dkg vaj, kb 1 l tej, 1 tk só, 2 ek kakaó.
3 tojássárgáját 13 dkg cukorral kikeverünk, 10 dkg élesztőt
felfuttatunk kb. 2 dcl tejben. Ha megkel, beleöntjük a
lisztbe, hozzáadjuk a
vajat, a cukorral kikevert
tojássárgákat, 1 tk sót és kidagasztjuk annyi tejjel, amennyit
felvesz. Ha kidagasztottuk, kétfelé vesszük a tésztát, egyik
feléhez hozzáadunk 2 ek kakaót és kb. 50 percig kelesztjük.
Ha megkelt, a tésztákat kétfelé osztjuk, kapunk 2 sárga és 2
kakaós tésztát. Átdolgozzuk és 10 percet pihentetjük. Utána
kinyújtjuk a sárga tésztát, megszórjuk mazsolával. A kakaós
tésztát szintén kinyújtjuk olyan nagyságúra, mint a sárga,
ráhelyezzük a sárga tésztára és feltekerjük mint a kalácsot.
Belehelyezzük a jól kikent kuglóf formákba, fél órát
hagyjuk kelni. Sütés előtt a tetejét megkenjük vajjal. A
sütési idő kb. 50 - 60 perc.
Jó étvágyat!
Bábovka (recept pani Göndör Ilus)
1,3 kg výberovej hladkej múky, 10 dkg droždia, 3 žĺtky, 13 dkg cukru, 20 dkg masla, cca 1 l mlieka, 1 čaj.
lyžička soli, 2 pol. lyžice kakaa.
3 žĺtky vymiešame s 13 dkg cukru, 10 dkg droždia dáme vykvasiť v cca 2 dcl mlieka, potom pridáme k múke.
K tejto mase pridáme maslo, vymiešané žĺtka s cukrom a soľou a miesime s toľkou mlieka ako si cesto žiada. Po
vymiesení rozdelíme cesto na 2 polovice, k jednej polovici pridáme 2 polievkové lyžice kakaa a necháme kvasiť
asi 50 minút. Po vykvasení cesto ešte rozdelíme na 2 časti, takže dostaneme 2 žlté a 2 kakaové cestá. Tieto
spracujeme a necháme odpočívať 10 minút. Potom rozvaľkáme žlté cesto a posypeme hrozienkami, vyvaľkáme
takisto aj kakaové cesto na rovnakú veľkosť a uložíme na žlté cesto a zrolujeme ako koláč. Umiestnime do
formy na bábovku a ešte necháme ½ hodinu kvasiť. Pred pečením potrieme maslom. Čas pečenia je zhruba 5060 minút.
Prajeme Vám dobrú chuť!

Deň detí spestrili dobrovoľní hasiči
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na
Svetovej konferencii pre blaho detí (World
Conference for the Wellbeing of Children)
v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto
konferencii zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa
detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád
zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom
urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na
problémy týkajúce sa detí vo svete. (Zdroj:
Wikipedia).
Po dlhých mesiacoch zatienených pandémiou sme
chceli naše deti potešiť a so zamestnancami obce
sme pre nich pripravili množstvo hier a prekvapení.

Mali možnosť si vyskúšať streľbu lukom a vzduchovkou, remeslá, maľovanie na tvár, rôzne motorické a
pohybové aktivity. Úspech zožala aj výmena prečítaných kníh, vďaka ktorej sme prebudili k životu na
policiach zabudnuté knižky a dostali sa k novým majiteľom. Najzaujímavejšou atrakciou však boli
dobrovoľní požiarnici z Chľaby, ktorí dovolili deťom hasiť požiar a povozili ich aj po obci požiarnym
autom.
Vďaka majiteľovi cukrárne Vénusz, Štefanovi Neviďanskému, bola deťom dopriata aj osviežujúca
zmrzlina. Organizátorom, animátorom, sponzorom a všetkým, čo sa podieľali na tom, aby mali deti v obci
pekný deň, ďakujeme pekne.

A gyereknapot az önkéntes tűzoltók tették színesebbé
A Nemzetközi Gyermeknap ötlete a gyermekek jólétéért szóló világkonferencián született 1925-ben
Svájcban, Genfben. Ezen a konferencián 54 ország képviselője a szegénységgel, a gyermekmunkával, az
oktatással és más gyermekeket érintő kérdésekkel foglalkozó nyilatkozatot fogadott el. A konferencia
után több kormány is bevezetett egy ilyen napot saját országában azzal a céllal, hogy boldoggá tegyék a
gyermekeket, valamint rámutassanak a világ gyermekeit érintő problémákra. (Forrás: Wikipedia)
Hosszú hónapok után, amelyet a járvány árnyékolt be, a község dolgozóival számos játékkal és
meglepetéssel készültünk gyermekeinknek, hogy kedveskedhessünk nekik. Így volt lehetőségük
kipróbálni az íj- és légpuskalövészetet, a kézműveskedést, az arcfestést és különböző mozgásfejlesztő
tevékenységet. Sikeres volt az elolvasott könyvek cseréje is, aminek köszönhetően az „elfeledett”
könyveket új életre hívtuk, így eljutottak új tulajdonosaikhoz. A legnagyobb sikert azonban a helembai
önkéntes tűzoltók érkezése okozta, akik még azt is megengedték, hogy a gyerekek oltsák el az égő
szénakazlat, majd a szirénázó tűzoltóautóval körbevitték a kíváncsiskodó gyerekeket a faluban.

A Vénusz cukrászda tulajdonosának,
Neviďanský Istvánnak köszönhetően
frissítő fagylalttal is kedveskedtünk
a kicsiknek. Köszönet a szervezőknek,
az animátoroknak, a szponzoroknak és
mindenkinek, aki részt vett abban, hogy
gyermekeink egy szép napot tölthettek el
a gyermeknapon.

Dobré správy

Jó hírek
Dar, ktorý vraciame prírode
Ak občan nazrie do územného plánu našej obce, zistí, že síce je obec
husto zastavaná, chýbajú nám však miesta s verejnou zeleňou a parky.
Je v našom záujme, aby sme svoje obydlia obohatili „továrňami na
kyslík“, t. j. sadili stromy.
Obec dostala do daru 150 stromčekov (dubov) od nášho občana
Daniela Punzarova, ktoré sme v priebehu mája vysadili za pomoci
poľovníkov a verejnoprospešných pracovníkov v katastri našej obce.
Ďakujeme za pekné gesto!

Ajándék, amit a természetnek adunk
Községünk területrendezési tervét nézve megállapíthatjuk, hogy
falunk ugyancsak sűrűn van beépítve, de hiányoznak a zöld területek
és parkok. Mindenkinek érdeke, hogy környezetünket sok „oxigén
gyárral“ gazdagítsuk, más néven ültessünk fákat.
Májusban községünket Daniel Punzarov lakosunk megajándékozta
150 db tölgyfacserjével, amelyeket a vadászok és közmunkások
segítségével sikerült kataszterünk területén kiültetni. Köszönjük a
szép gesztust!

Modernizácia verejného osvetlenia
S potešením Vám oznamujeme, že v priebehu júna-júla bude v obci prebiehať kompletná výmena verejného
osvetlenia na úspornejšie led svietidlá. Priemerné ročné náklady na verejné osvetlenie (energie + údržba) sa
pohybovali okolo 11 tisíc EUR, po modernizácii svietidiel by tieto náklady mali klesnúť na tretinu. Okrem
toho sa na hlavných uliciach budú dopĺňať svietidlá na každý stĺp, čím bude zabezpečená oveľa lepšia
viditeľnosť.

Közvilágítás korszerűsítése
Örömmel tudatjuk lakosainkkal, hogy községünkben június-július folyamán a közvilágítás teljes felújításán
fognak dolgozni. Átlagosan évente 11 ezer euró kiadást igényelt a közvilágítás fenntartása, mely a
korszerűsítésnek köszönhetően harmadára csökken. Ezen kívül a főutcákon minden oszlopra kerül lámpatest,
ami jobb látási viszonyokat biztosít majd.

Úspešné žiadosti o dotácie - Nitriansky samosprávny kraj / Sikeres pályázataink - Nyitra megye
2020 év végén községünk 3 támogatási kérelmet nyújtott be Nyitra megyéhez. Kultúrára, sportra és
idegenforgalomra volt kiírás. Mindhárom kérvényünk pozitívan lett elbírálva. A kultúrára 600 €, az
idegenforgalomra 1.550 € és a sportra 800 € támogatás érkezik. A kultúrára kapott támogatás a búcsú
napján lesz felhasználva, az idegenforgalom keretén belül információs táblákat fogunk elhelyezni
községünkben és egy kültéri fitnesz gépet vásárolunk a sportra nyert összegből. Köszönet Nyitra megye
képviselőinek a támogatásokért!
Koncom minulého roka požiadala obec o dotáciu
z Nitrianskeho samosprávneho kraja v troch
oblastiach, na ktoré boli zverejnené výzvy
(kultúra, šport a cestovný ruch). Hodnotenie
žiadostí bolo vo všetkých 3 prípadoch pozitívne.
Na oblasť kultúry dostane obec 600 €, na
cestovný ruch 1.550 € a na šport 800 €. Finančný
príspevok sa využije na atraktivity počas hodov,
na nákup informačných tabúľ v obci a na nákup
outdoorového
fitness
stroja.
Ďakujeme
poslancom NSK za podporu.

Oznamy
➢ Druhá splátka za odpad je splatná do konca júna 2021.
➢ UPOZORNENIE: Nádoby na triedený odpad slúžia iba na kontajneroch vyznačený triedený odpad a
nie na rôzny komunálny a veľkoobjemný odpad. Pravidelne odstraňujeme neporiadok okolo
stanovíšť. Spoločnosť, ktorá zváža triedený odpad, iný druh odpadu, ktorý sa nachádza pri
kontajneroch nezoberie! Prosíme občanov, aby dbali o čistotu svojho okolia.
➢ Dôrazne žiadame občanov, aby zabránili úniku psov na
verejné priestranstvá z dôvodu viacerých útokov na
občanov obce. V prípade, že sa stav nezlepší, bude
obec nútená riešiť situáciu úchytom túlavých psov. Ak
sa zistí majiteľ psa, sa náklady na odchyt premietnu na
majiteľa psa. Neradi by sme však pristupovali k tomuto
krajnému riešeniu, preto Vás žiadame o zodpovedný prístup
k svojim domácim miláčikom.
➢ Prosíme občanov o súčinnosť pri kosení pred svojimi domami. Kvôli pandémii sme nemohli
zamestnávať verejnoprospešných pracovníkov až do začiatku mája. Od tejto doby sa snažíme dohnať
zameškané. Je v záujme nás všetkých, aby naša obec vyzerala upravene. Ďakujeme Vám za
spoluprácu!

Értesítés
➢ A háztartási hulladék második részletét szükséges június végéig befizetni, ellenkező esetben a
hulladék nem lesz elszállítva.

➢ FIGYELMEZTETÉS: A szelektált hulladékra kihelyezett konténerekbe csak az oda illő
hulladékot szabad elhelyezni, nem pedig különböző háztartási, illetve nagy méretű
hulladékot. Sajnos a községnek rendszeresen kell a szelektált kukák körül takarítania és
elhordani a nem oda való szemetet, mivel a megbízott cég az ilyen fajta hulladékot nem
szállítja el. Kérjük a lakosságot, hogy tartsák tisztán környezetüket.
➢ Nyomatékosan figyelmeztetjük a lakosságot, hogy akadályozzák meg kutyáik
tartózkodását a közterületeken, mivel többszöri támadásra került sor községünkben.
Amennyiben a probléma nem oldódik meg, kénytelen lesz a község sintér szolgáltatását
igénybe venni. Abban az esetben, ha a kutya tulajdonosát azonosítjuk, a költségek a
tulajdonosra lesznek átruházva. Nem szívesen folyamodnánk ilyen szélsőséges
megoldáshoz, ezért kérjük az előírások betartását.
➢ Kérjük a lakosság együttműködését a házaik előtti terület kaszálásában, mivel a pandémia
alatt egészen május elejéig az állam nem engedte a közmunkások alkalmazását. Az
elmaradásainkat próbáljuk folyamatosan behozni. Mindenki érdeke falunk rendezettsége.
Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!

