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Hír
Néhány lelkesítő idézet a
sok hét bezártság után ☺

• A világ tele van kétkedőkkel, akik azt
mondják: „ezt nem lehet“. De a
történelem
folyamán
mindig
bebizonyosodott, hogy a világot azok
viszik előre, akik azt mondják: „lehet“.

Zopár inšpirujúcich myšlienok
po týždňoch karantény ☺
•

Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete
spraviť, je mať stále strach, že nejakú
spravíte.

•

Jednou z najtragickejších čŕt ľudskej
povahy je, že všetci odkladáme život na
neskôr. Snívame o čarovnej ružovej
záhrade za obzorom, namiesto toho, aby
sme sa tešili z ruží, ktoré nám dnes
kvitnú za oknami.

•

Pravé priateľstvo nie je o tom, že nás v
živote nič nerozdelí, ale o tom, že aj keď
sa rozdelíme, nič sa medzi nami nezmení.

•

Najdôležitejšie veci v živote nie sú veci...

•

Všetko, čo vysielame do života druhých,
sa nám vracia späť do toho nášho.

•

Nežiadajte o jednoduchý život, žiadajte o
silu vydržať ten zložitý.

• A szivárvány gyönyörű színei csak az
esőcseppeken keresztül láthatók.
• Aki szeretetet és kedvességet vet, azt is
arat.
• A feladat hatalmas hegynek tűnhet, ha
egészben tekintesz rá. Oszd apró
lépésekre, s könnyebben megmászod.
• Az egészség mindenre kihat. A jó
egészség kulcsa: a helyes táplálkozás, a
nyugodt alvás, a testmozgás, és a
megfelelő bánásmód másokkal.
• Ha akarod, hogy barátaid legyenek,
közeledj barátként.
•

Új nap, új esély.
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Likvidácia ilegálnej skládky pri strelnici
Predtým/Előtte

Potom/Utánna

V máji sme organizovali v obci zber
veľkoobjemného odpadu a elektroodpadu. V rámci
tejto akcie sme vyčistili aj areál strelnice, kde sa
nachádzala ilegálna skládka odpadov. Na niektoré
miesta boli osadené fotopasce a tabule, ktoré
upozorňujú na dôsledky nerešpektovania zákona.
Naše úsilie smeruje k prinavráteniu životného
prostredia do pôvodného stavu. Preto veľmi
dôrazne žiadame tých, ktorí permanentne porušujú
Zákon o odpadoch, aby zvážili dopady svojej
nelegálnej činnosti.
Od
ostatných
poctivých
občanov
očakávame podnety a nahlásenia, aby sme vedeli
promptne reagovať a delikventov potrestať. Na
základe telefonátov od občanov sme už prichytili
páchateľov. Rozhodli sme sa preto oceniť malým
darčekom tých, ktorí so samosprávou budú
spolupracovať
a
nahlásia,
alebo
odfotia
porušovateľov zákona. Odstránenie ilegálnych
skládok stojí nemalé peniaze. Kvôli dokončeniu
plánovanej cyklotrasy EUROVELO6, ktorá vedie
cez našu obec je potrebné, aby sme svoje okolie
zatraktívnili a udržiavali.

Községünkben május folyamán zajló nagy
méretű hulladék és elektromos hulladék gyűjtése
keretén belül likvidáltuk a lövölde területén
elhelyezett illegális hulladéklerakatot is. Ezekre a
helyekre fotócsapdákat és figyelmeztető táblát
helyeztünk el. Igyekezeteink a természet eredeti
formája visszaállítására irányulnak. Nyomatékosan
figyelmeztetjük azokat a lakosainkat, akik
folyamatosan megszegik a hulladék elhelyezésére
vonatkozó törvényt, hogy mérjék fel tetteik
következményeit.
Tisztességes lakosainknak lehetőségük van
arra,
hogyha
valaki
környezetszennyezéssel
találkozik (illegális szemétlerakás stb.) azt lefotózva
beküldje a hivatalba vagy telefonon jelentse.
Telefonos feljelentést követően már kaptunk is el
delikvenseket. Azoknak, akiknek köszönhetően
tetten tudjuk érni a törvényszegőket, kis ajándékkal
kedveskedünk. A szemétlerakatok eltávolítása sok
kiadással jár, de az EUROVELO6 kerékpárút
befejezése előtt fontos, hogy a környezetünket
atraktívabbá tegyük és ezt meg is tartsuk.

DOPADY KORONAVÍRUSU NA OBEC
Nielen mestá s vyšším počtom obyvateľov, ale aj menšie obce, akou je aj naša obec bojujú
s dopadmi pandémie koronavírusu. V posledných mesiacoch sme prijali celý rad opatrení a obmedzení,
doporučených i vlastných. Po sprísneniach nasledovalo uvoľňovanie. Obavy, ako sa súčasná situácia
prejaví na hospodárení obce a rozvoji vidieka sú však ešte stále opodstatnené. Výpadok príjmov
z podielových daní značne zabrzdí mnohé z našich plánov. Viaceré projekty a dotácie, v ktorých máme
veľa práce, energie a času sú nateraz zastavené a nevieme, kedy sa všetko opäť rozhýbe, a či vôbec budú
ešte niektoré zdroje dostupné.
Ako reagovala na obmedzenia naša obec?
Obec musela prerušiť aktivačné a verejnoprospešné práce, skrátila stránkové hodiny na úrade, dočasne
uzavrela obecnú knižnicu, materskú školu, obmedzila používanie verejných priestranstiev. Rímskokatolícky kostol musel tiež zatvoriť svoje brány pred veriacimi. Rozlúčky so zosnulými sa konali za
prítomnosti najbližšej rodiny. Zavreli sa pohostinstvá, skresali sa autobusové spoje, pošta aj potraviny
fungovali v obmedzenom režime. Pokulhával aj odvoz separovaného odpadu. Pomaly sa však vraciame do
normálneho kolobehu s tým, že treba naďalej dodržiavať hygienické opatrenia.
Rúška pre obyvateľov, nákupy počas karantén, pomoc marginalizovaným občanom
Obec sa snažila prilákať dobrovoľníkov, aby sme obyvateľom zabezpečili rúška. Podarilo sa nám ušiť
zhruba 600 kusov. Najprv sme ich ponúkli a roznášali našim dôchodcom, najzraniteľnejším. Tie, ktoré sa
neminuli, sme ponúkli na odber na obecnom úrade aj pre ostatných občanov (zopár nám ešte stále zostalo).
Pre ľudí, ktorí sa vracali zo zahraničia a museli byť v domácej karanténe, sme ponúkli možnosť žiadať
o pomoc pri zadovážení základných potravín. Na odporúčanie vlády sme pre marginalizovaných občanov
zabezpečili rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky a prístup k pitnej vode. Keďže tieto oblasti môžu byť
ohniskom nákazy, bolo potrebné zareagovať včas.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva za sprísnených podmienok
Sedemčlenné zastupiteľstvo sa zišlo za sprísnených podmienok v sále kultúrneho domu, kde každý mal
svoj stôl, dostatočne vzdialený od druhého a prejednávali sa súrne body v čo najkratšom čase.
Tento rok bez hromadných podujatí
Obec musela zrušiť viaceré hromadné podujatia, slávnosti, akcie, svadby, či predstavenia v kultúrnom
dome až do odvolania. Deň matiek, deň detí, privítanie novorodencov, oslavy dňa obce, športové podujatia,
brigády pri príležitosti Dňa Zeme, to je len zopár spomenutých akcií, ktoré sme museli tento rok oželieť.
Zhrnutie
V našej obci zatiaľ nebol zaznamenaný prípad
nakazenia koronavírom COVID-19, čo nás
veľmi teší. Prajeme našim občanom, aby sa čo
najskôr vrátili do normálneho kolobehu
života a veríme, že finančné výpadky, ktoré
rodiny utrpeli, v zdraví prežijeme.
Zároveň však zostaňme naďalej opatrní
pri kontakte s inými, aby sme tento trend
dokázali udržať.
Ing. Monika Vajda, starostka obce

A koronavírus hatása községünkre
Nem csak a nagyobb létszámú városok küzdenek a koronavírus következményeivel, hanem a kisebb falvak
is, úgy mint Ebed. Az utolsó hónapokban sorban állítottuk fel a különböző óvintézkedéseket és
korlátozásokat, melyekkel a lakosság megóvása volt a fő célunk. A szigorításokat követően fokozatosan
enyhítéseket észlelhettünk. Az aggodalmaink, hogy a jelenlegi helyzet hatásai hogyan fognak
megnyilvánulni a gazdálkodásban és a vidékfejlesztésben még továbbra is indokoltak. A részadók
hiányossága sok tervünket lelassította. Számos projekt és támogatás, melyekben rengeteg munkánk,
energiánk és nem utolsó sorban időnk van, a kialakult helyzet miatt visszavonásig le lett állítva, és hogy
mikor lendülnek fel újra, vagy újból hozzáférhetőek - e lesznek, ezt előre nem tudhatjuk.
Hogy reagált községünk a korlátozásokra?
Az állami rendelet alapján az önkormányzatoknak meg kellett szakítani a közhasznú munkások
alkalmazását, közmunkákat, lerövidíteni az ügyfélfogadási órákat, ideiglenesen bezárni a könyvtárat, az
óvodát, korlátozni a nyilvános terek használatát. Még a római katolikus templom ajtaja is bezárulni
kényszerült a hívek előtt. A temetések, búcsúztatók a legszűkebb családi körben zajlottak. Bezártak a
kocsmák, a buszok ritkábban közlekedtek, a postahivatal és az élelmiszerüzletek korlátozott üzemmódban
üzemeltek. A szelektív hulladék elhordása is időközönként akadozott.
Szerencsére lassan visszatérünk a régi kerékvágásba, de továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a higiéniai
előírások betartására.
Védőmaszkok a lakosságnak, bevásárlás a karantén ideje alatt, segítségnyújtás a társadalom peremén
élő polgároknak
Községünk, szoros együttműködésben az önkéntesekkel, bebiztosította a védőmaszkokat a lakosok számára.
Közel 600 védőmaszkot sikerült megvarrni. Elsősorban a legjobban veszélyeztetett korosztálynak, a
nyugdíjasoknak lettek átadva a szájvédők. A fennmaradtakat felajánlottuk a lakosság többi tagjának (a mai
napig maradt még néhány darab), melyeket a községi hivatalban vehetnek át. Azok számára, akik külföldről
tértek haza és házi karanténba kényszerültek, a kormány ajánlása alapján lehetőséget kínáltunk az alapvető
élelmiszerek beszerzésére és vásárlására. Mivel a legveszélyezettebb területek épp a marginalizált polgárok
körében alakulhatnak ki, ezért időben kellett reagálnunk. Személyesen voltak átadva a védőmaszkok,
védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek és ivóvízhez való hozzáférést biztosítottunk nekik.
Képviselőtestületi ülés szigorú óvintézkedésekkel
A héttagú testület szigorú óvintézkedések után tartotta meg ülését a helyi kultúrház nagytermében, ahol
mindenkinek saját/külön asztala volt kellő távolsággal egymástól és csak a legfontosabb pontokról
tárgyaltak a lehető legrövidebb idő alatt.
Az idei év rendezvények nélkül
Önkormányzatunknak visszavonásig több rendezvényt és ünnepséget is le kellett mondania a korlátozások
miatt. Pl. esküvők, az anyák napi ünnepély, gyermeknap, újszülöttek köszöntése, falunap, az óvoda
fennállásának 70. évfordulója, sport rendezvények, a Föld napja alkalmából rendezett brigád…
Összefoglaló
Községünkben, egyelőre a mai napig nincs bejegyezve
lakos koronavírus fertőzéssel, aminek nagyon örülünk.
Kívánjuk polgárainknak, hogy a lehető leghamarabb
visszatérjenek a normál életciklushoz, bízunk benne,
hogy a pénzügyi veszteségeket, amit elszenvedtünk,
egészségben túléljük. Ezentúl is szenteljünk nagy
odafigyelést az óvintézkedések betartására, hogy továbbra
is megtartsuk ezt a kedvező állapotot.
Vajda Monika, polgármester

Maroknyi föld Ebedről

/ Kúsok zeme z Obidu

Az első világháború győztes nagyhatalmai, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia
1920. június 4-én íratták alá a Trianoni békeszerződést. Ebben az évben emlékeztünk meg a 100 éve
történtekről. Községünkben szerettünk volna visszaemlékezni e jeles eseményre táti testvértelepülésünk
fúvózenekarának fellépésével a helyi kultúrházban. A koronavírus miatt viszont ez elmaradt.
Akadtak helyek, ahol ennek ellenére már több hónapja aktívan készültek a kerek évfordulóra. A
kezdeményezés a Gombaszögi tábort szervező Sine Metu Polgári Társulás és a gömöri
mezőgazdászokat tömörítő Hagyomány – Történelem Gömörben P. T. közös ötletéből származik.
Önkéntesek segítségével ugyanis sikerült megmenteniük a selmecbányai honvéd-szobor 16 tonnás
talapzatát, amely újból egy nemes feladatot láthat el a közeljövőben. Selmecbánya városa a Sine Metu
Polgári Társulásnak ajándékozta a talapzatot, amelynek darabjai immár 90 éve kallódtak a város
különböző közterületein. Erre a talapzatra rögzített árbócon lobog már a napjainkban gyakran használt
felvidéki lobogó mint kohéziót teremtő szimbólum, ami a felvidéki magyar emberek
összetartozását, egymás iránti közösségvállalását hirdeti. Az üreges talapzatba egy nagyméretű
fémkapszulát helyeztek el, amelybe az itt élő magyaroktól gyűjtöttek egy-egy marék földet, vagy egy
rövid üzenetet az utókornak. Céljuk az volt, hogy mind az 535 felvidéki magyarlakta település jelképes
földjét elhelyezzék ebben a kapszulában. Az emlékmű átadására 2020. június 6-án, megemlékezés
keretében került sor Gömbaszögön.
Ebed község is csatlakozva a kezdeményezéshez küldött egy maroknyit hazánk
termőföldjéből, ezzel is erősítve felvidéki mivoltunkat.
4. júna 1920 víťazné veľmoci prvej svetovej vojny podpísali Trianonskú zmluvu - tento rok je
tomu presne 100 rokov. V našej obci sme si chceli pripomenúť udalosť celovečerným koncertom
dychovej kapely z družobnej obce Tát v miestnom kultúrnom dome. Avšak kvôli koronavírusu sme
podujatie museli zrušiť.
Sú však miesta, kde sa napriek mimoriadnej situácii aktívne pripravovali a chystali na okrúhle
výročie. Takýmto miestom je aj Gombasek, kde sa zrodil nápad vytvoriť pamätník, ktorý je symbolom
kohézie Maďarov žijúcich na juhu Slovenska. Dobrovoľníkom sa podarilo získať 16 tonový kamenný
podstavec, ktorého časti ležali 90 rokov roztrúsene v rôznych častiach Banskej Štiavnice. Na podstavci
dnes veje vlajka, ako symbol spolupatričnosti občanov maďarskej národnosti žijúcich na juhu
Slovenska. Na dno dutého vnútra kamenného podstavca bola uložená kovová kapsula naplnená pôdami
a tiež krátkymi odkazmi, z rôznych častí južného Slovenska. Organizátori mali v pláne zozbierať
vzorky pôdy z 535 obcí obývaných maďarskou menšinou. Odovzdanie pamätníka sa konalo v sobotu, 6.
júna 2020 v Gombaseku (Slavec, okres Rožňava).
Naša obec Obid sa takisto zapojila do tejto iniciatívy a poslala kúsok rodnej hrude, aby aj
týmto posilnila spolupatričnosť občanov maďarskej národnosti na Slovensku.

70 éves az óvodánk
Idén, 2020-ban ünnepeljük óvodánk 70. születésnapját. Büszkén vállalhatjuk ennek a 70 évnek
minden időszakát, pedig nem mindig volt könnyű az elmúlt évtizedek során. Az ünnep perceiben
felidézzük az elmúlt évek sok-sok emlékét.
A legtöbb embernek felnőtt korára csak apró emlékfoszlányok maradnak meg az óvodai évekről,
hiszen nem tudjuk felidézni kedvenc játékunkat, óvodai jelünket, de az érzéseket, az óvodában szerzett
élményeket örökre megőrizzük a szívünkben. Ennyi idő elteltével jó egy kicsit megállni, visszaemlékezni és
felidézni a múltat.
Akkoriban szükség volt a falu asszonyainak dolgos kezére, ezért a nyári hónapokban napközit
alapítottak. Így vetődött fel később az óvoda megalapításának gondolata.

Óvodánk egyike a II. világháború után létrehozott intézményeknek, pontosan 1950. március 1-től
müködött, 20 gyerekkel a régi (Csurgai ) kocsma helyiségében. Az első pedagógus Burzáné Szabó Olga,
aki végigkísérte nyugdíjas koráig óvodánk életét. Még az év szeptemberében átköltözött megfelelőbb
helyre, Túri Sándor mester tanító lakásába, a kántorlakba. A tanítás nyelve magyar volt, ami azokban az
években említésreméltó. Egy helyiség volt használható, bár az is kissé romos állapotban. 1953-ban került
sor a javításra. További fejlődés 1954-től kezdődött, az óvoda már két osztállyá bővült, két tanerővel. 1956tól pedig már négy tanerős óvoda lett, egésznapos foglalkozással. 1970-től 1972-ig egy nagyobb átépítésre,
modernizálásra került sor. 1972. november 2-án nyitotta meg újra kapuit. Azóta nagyon sok változáson,
megpróbáltatáson ment keresztül. Az óvoda épületét községünk az egyházközösségtől 2017-ben kapta
meg, ekkor már lehetőség nyílt a nagyobb beruházások, felújítások kivitelezésére. A 2018/2019-es tanévben
a Magyar állam támogatásával és a Bethlen Gábor Alapítványnak köszönhetően, óvodánk teljes felújításon
ment át. Ma már új, a mai kornak megfelelő, korszerü épületben tudjuk fogadni a kis óvodásokat.
Folyamatosan olyan légkör megteremtésére törekszünk, ahol a szeretet és a megértés következetes
neveléssel párosul. Minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy óvodánk a családi élethez közelítő
színtérré válljon. Célkitűzéseink között szerepel, hogy megismertessük a természetet, rávezessük
csemetéinket a természetvédelem fontosságára, népi hagyományaink ápolására, nemzeti kultúrális
értékeink megismertetésére.
Nagy köszönettel tartozunk az ebedi
önkormányzat támogatásáért, a szülői szövetség
munkájáért (báli bevételekért), valamint a szülői és
vállalkozói felajánlásokért, melyek folyamatosan
kiegészítőforrást teremtenek az óvodai játékok,
eszközök cseréjéhez, bővítéséhez. Nem szeretnénk
megfeledkezni óvodánk eddigi alkalmazottairól sem,
igazgatónőkről, óvó nénikről, szakács nénikről, dadus
nénikről, akik ez alatt a röpke 70 év alatt áldozatos és
segítőkész munkájukkal mindent elkövettek, hogy
óvodánk zökkenőmentesen és kimagaslóan jól
működött és most is működik.
Bízunk benne, hogy óvodánk az elkövetkező
években még sok kisgyermeknek lesz második otthona,
az osztálytermünk még sokáig lesz gyerekzsivajtól
hangos, tantermünk falai még sokáig fognak állni,
hogy minél több kisgyermeket tudjunk a mi kis
óvodánkból a „nagybetüs életbe“ elindítani.
Škultéty Klára

Oslavujeme 70. výročie fungovania materskej školy
V tomto roku (2020) oslavujeme sedemdesiate výročie založenia našej škôlky. Na všetky obdobia
týchto 70 rokov môžeme spomínať s hrdosťou, hoci naša škôlka to nemala vždy ľahké. V týchto slávnostných
okamihoch si pripomenieme udalosti uplynulých rokov.
Väčšine ľudí, kým dospeje, z rokov strávených v škôlke zostanú len útržky spomienok, veď si
nedokážeme spomenúť na naše obľúbené hračky, akú značku sme mali na skrinke, ale naše pocity, zážitky
získané v škôlke si uchovávame v srdci. Uplynutím toľkých rokov je dobré pozastaviť sa na chvíľu
a spomínať na minulosť.
V období po druhej svetovej vojne boli pre naše hospodárstvo potrebné pracovité ženské ruky, preto
v letných mesiacoch založili družinu pre deti. Z tohto sa zrodila myšlienka vytvorenia materskej školy.
Naša škôlka patrí medzi inštitúcie založené po II. svetovej vojne. Funguje od 1. marca 1950, najprv
s dvadsiatimi deťmi v priestoroch starej (Csurgaiho) krčmy. Prvou pedagogičkou bola pani Oľga Burzová,
rodená Szabová, ktorá tu pôsobila ako riaditeľka až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1987. Škôlka ešte
v roku svojho založenia bola presťahovaná do vhodnejších priestorov, do kantorského bytu učiteľa Sándora
Túriho. Výchovno – vyučovacím jazykom bola maďarčina, čo je na toto obdobie pozoruhodné. Použiteľná
bola iba jedna miestnosť, aj keď bola trošku v dezolátnom stave. K jej oprave došlo v roku 1953. Od
nasledujúceho roku nastal ďalší rozvoj. Škôlku rozšírili na dvojtriednu, s dvomi učiteľkami. Od roku 1956 tu
pôsobili až štyri učiteľky s celodenným pobytom detí. V období 1970 – 1972 došlo k väčšej prestavbe
a modernizácii jej priestorov. Vtedy bola škôlka na dva roky presťahovaná do budovy základnej školy pri
kostole. Rekonštruované priestory boli dané do prevádzky 2. novembra 1972. Odvtedy prešla mnohými
zmenami i osudovými skúškami. Naša obec získala budovu škôlky od Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Obid
v roku 2017. Týmto vznikol priestor na uskutočnenie rozsiahlejších investícií a obnovy, ku ktorým došlo
v školskom roku 2018/2019 vďaka finančnej podpore Nadácie Gábora Bethlena. Teraz už môžeme našich
malých škôlkarov privítať v modernej budove.

1962-63

Permanentne sa snažíme o vytvorenie
atmosféry, kde sa ľudská láska a porozumenie snúbi
s dôslednou výchovou. Vyvíjame úsilie, aby sme
mohli byť účastníkmi každodenného života našej
škôlky, aby sa stala dejiskom podobným rodinnému
životu. K našim cieľom patrí oboznámenie detí
s prírodou, s významom ochrany životného
prostredia, s ľudovými tradíciami a ich uchovávaním
i s oboznámením našich národných kultúrnych
hodnôt.

Naša veľká vďaka patrí samospráve obce a miestnej organizácii Zväzu maďarských rodičov Slovenska, za
ich vyvinuté úsilie, ktoré realizovali príjmami z plesov pre rodičov, z príspevkov rodičov a podnikateľov,
ktoré permanentne predstavujú doplnkový zdroj k obnove a rozšíreniu množstva a druhov hračiek
i učebných pomôcok.
Nechceli by sme opomenúť ani doterajšie pracovníčky škôlky, ako sú riaditeľky, učiteľky, kuchárky,
výchovné pracovníčky, ktoré počas týchto 70 rokov svojou usilovnou a obetavou prácou významnou
mierou prispeli k vynikajúcemu fungovaniu našej škôlky.
Veríme, že naša materská škola bude v budúcich rokoch druhým domovom ešte pre mnoho detí, naše triedy
budú plné džavotu detí, steny budovy ešte dlho budú stáť a čím viac detí budeme môcť z našej škôlky
vyprevadiť do života s „veľkým Ž“.
Klára Škultétyová

Első óvodás csoport/Prví škôlkari
1950/51

70 éves az ebedi óvoda/70.výročie materskej školy v Obide
Felső sor , balról: Kotra Imre, Góra József, Hegedűs József, Stambauer Antal, Góra Pál, Pusztai Sándor, Nagy Ferenc, ??
Alsó sor,balról: Vibling??? Iri, Góra Zsuzsanna, Morvai Mária, Pathó Ilona, Könözsi Anna, Halasi Anna, Balázs Ilona, ???, Tóth
Irén

Emlékek töredékei az óvodáról....
❖ kicsi barna, kemény papírból készült nyakba akaszthatós táskával indultunk el az óvodába, amiben
általában zsíros kenyér lapult
❖ a dal, amit útközben dalolgattunk:
Fiúk, lányok mennek az óvodába,
vállukon a kicsi táska
Jó uzsonna benne
Édesanyja készítette...
❖ az óvodai játékok közül a nagy fakockákra emlékszem, lyukak voltak rajta és még lépcsőt is lehetett
építeni belőlük
❖ sokat voltunk az udvaron, ilyenkor labdáztunk és körjátékokat játszottunk
❖ legkedvesebb körjátékom a „Bújj, bújj zöld ág...“
❖ pléh ládában 3-4 bádog mosdó volt, abban mostunk kezet
❖ egy 4 év körüli kisfiú került az óvodába, aki szlovákul szólalt meg, mi pedig ámulattal néztük, hogy
beszél, életünkben először hallottunk idegen nyelven beszélő embert

Nagymama receptje/Babičkin recept

Vajda Anna receptje,
édesanyja régi receptes
könyvéből, amely 1953-ban
lett kiadva

Zemiakové šišky
30 dkg uvarených a vychladnutých zemiakov, 1 ½ dkg masti, 15 dkg hrubej múky, 2 dkg droždia, 1 dcl mlieka,
1 vajce, 15 dkg masti k pečeniu
Príprava: Vajíčkom vyšľaháme s masťou, pridáme pretlačené zemiaky, múku s vykysnutým droždím,
osolíme a vypracujeme cesto. Preložíme ho na múkou posypanú dosku a necháme kysnúť. Vykysnuté cesto
vyvaľkáme na hrúbku palca a povykrajujeme šišky. Znovu necháme chvíľu kysnúť a pečieme v horúcej masti z
oboch strán.
Dobrú chuť!

Magdi óvó néninek!
Mosolyogni szoktam, de most könnyet
ejtek
utolsó útján elkísérni jöttem.
El sem tudjuk hinni, hogy itt hagyott
bennünket
Úgy szerettük őt, s ő úgy szeretett minket.
Megfogta kezünket, simogatta arcunk,
Csodálta, dícsérte az új ruhát rajtunk.
Játszott is, dalolt is, kacagott is velünk,
És mennyit fáradozott, ó édes Istenünk.
Jöttek a gyerekek az ebedi oviba,
És ő jött eléjük szép szóval, mosolyogva.
Ránk a mosolygását örökségül hagyta,
Hogy mindig örüljünk, ő ezt akarta.

De ezen a napon örülni nem tudunk.
Mert itt hagyott bennünket, s új útra
indult.
Elment más vidékre, más gyerekek
közé,
Hinteni a mosolyt égi óvoda fölé.
Sok szép tanítása, amit belénk oltott,
Feledtetni fogja velünk a bajt a gondot.
Jóságos arcát sohasem feledjük,
Emlékezetünkben megmarad jó lelkével
együtt.
Következő utad akármerre járod,
Drága Magdi óvó néni,.....Isten áldjon,
jó utat kívánok!!!

Mi így emlékezünk....

Méhészet - szerelem egy életre
Az ember már ősidők óta tenyészti a méheket haszonállatoknak. A méhek téli készletnek nektárt és virágport
gyűjtenek a virágokból, az emberek pedig ezeket a készleteket használják fel. A méhek nagyon fontos szerepet
töltenek be a természetben, beporozzák a virágos vagy magvas növényeket. A fejlettebb országokban a méhészet a
mezőgazdasági termelés fontos ágazata és fontos szerepet játszik a környezet biológiai sokféleségének
(biodiverzitásának) fenntartásában. A környezet alakításán kívül a méhek szerepe fontos a méhészeti termékek
előállításában és feldolgozásában élelmiszerként, valamint a gyógyszeriparban és a kozmetikumok terén is. A
méhészetben a családi méhészkedés bizonyult a legéletképesebbnek, ezért döntöttünk úgy, hogy olyan méhészt
keresünk fel, aki kisgyermek kora óta sok időt szentel ennek a kedvtelésének. Következő sorokban olvashatják egy
ebedi méhész, vadász, szőlész és az utóbbi időben már horgász is, Góra Ervin beszámolóját.

A kedvteléseid közül magától értetődő, hogy minden felé hajlasz, ami a természettel kapcsolatos. Ilyen,
egy egész életre kiterjedő szenvedélyed a méhészet is. Hány éve méhészkedsz, hogy kezdted el, nem féltél
a csípésektől?
Az elején természetesen féltem tőlük, hangosan sikítottam, amikor megcsíptek, de utána már hozzászoktam. Az
1970-es években tíz evesként dolgoztam először méhekkel, édesapám méhpempő termelése által. Bevallom,
gyerekként ezt tehernek vettem, parancsba volt adva, hogy segítenem kell. Idővel ez a teher érdeklődésbe ment
át. 1982-ben, mikor Szalkára nősültem, akkor 10 családdal kezdtem a tenyészetet. Mikor a 90-es években
visszaköltöztünk Ebedre, akkor már 100-150 családdal foglalkoztunk apukámmal együtt. Abban az időben már
majdnem meg lehetett élni a méhészetből, nem volt ennyi betegség, mint most, ami veszélyeztette volna a
méheket.
Milyen körülmények adottak községünkben és a környéken a méhészethez?
Nálunk a mézek zöme repce, akác, napraforgó és mustár virágaiból származik. Az utóbbi években az időjárás
nem épp a legkedvezőbb, hiszen a télből szinte egyből a nyárba ugrunk. Az akác virágzása összefonódik a repce
virágzással, ezért elég nehéz tiszta akácmézet kitermelni. A méheket elcsábítja a repce intenzív illata.
Sokunknak téves elképzelései vannak a mézről, el tudnád magyarázni, hogy miért?
Az emberek nem tudják, hogy a méz idővel kristályosodik. Sokan azt gondolják, hogy cukrozva vannak, de ez
tévhit. A virágméz (kivéve az akác és az erdei méz – csurgósak), automatikuson kristályosodik, de ez végképp
nem változtat a tápértékükön, sőt, német kutatások szerint a repceméz rendelkezik a legnagyobb tápértékkel.
Hogy különböztessük meg a mézeket? Van különbség az olcsóbb üzleti vagy egy helyi méhésztől vásárolt
méz között?
A repceméznek krémszíne van, a napraforgó méz intenzíven narancssárga, az erdei az sötét, az akác pedig
átlátszó és csurgós. Azokat a mézeket, amit a nagy üzletláncok kínálnak, biztos, hogy nem ajánlom, sok közük
nincs az igazi mézhez. Ha van rá lehetőségünk, akkor helyi méhészektől vásároljunk, ők biztosan bio terméket
kínálnak, így ezzel is támogatjuk a helyi kistermelőket.
Méhészet- nem „méznyalás”. Sok munkával jár, mit is hordoz magában ez munka?
Alapvetően egész évben van munka a méhek körül, kora tavasztól egészen késő őszig, télen pedig a kaptárokat
kell rendbe rakni. Határainkban 3 fő gyűjtés zajlik: repce, akác, napraforgó. A petéket, amit a királynő júliusban
lerak, azokból lesznek a dolgozók és a herék, amik áttelelnek. Az ősszel összegyűjtött mézet már nem vesszük
el a méhektől, ez már szükséges nekik átvészelni a téli időszakot. Ezenkívül, szeptember végéig minden
méhcsalád számára be kell biztosítani a cukoroldatot is.
Hány tagú egy átlagos méhcsalád?
Ez több tényezőtől is függ (évszak, család ereje…), de lehet ez akár 30 – 60 ezer méh, családonként. Ha
túlszaporodnak, akkor a család egy része kirajzik onnan, ez a természetes módja a szaporodásuknak.
Igaz, hogy a méhcsípés egészséges? (persze, nem az allergiásoknak)
A „méreg”, amit a méhek csípéskor kiengednek a fullánkjukból, gyógyszergyártásra szolgál, főleg az
allergiásoknak. A méhcsípés is, de néhány készítmény is nagyon veszélyes lehet az allergiásokra nézve. A
természetgyógyászok időtlen idők óta gyógyítják „betegeiket” méhcsípéssel. Épp ezért sok ország orvosa
kezdte alkalmazni ezt a módszert a gyógyításban, főleg reumás bajok esetén. Ezenkívül nagyon jó hatásai
vannak a virágpornak, propolisznak, ajánlatos a fogyasztásuk és nem csak a téli időszakban.
Hányan méhészkednek Ebeden? Mit üzennél a mai fiatalságnak, akik szívesen beletanulnának ebbe a
szakmába, mesterségbe?
Pontos számot nem tudok mondani, körülbelül tízen, mindenki tagja a Szlovákiai Méhészek Szövetségének
Párkányban. A fiataloknak azt üzenem, hogy a méh a legveszélyeztetettebb faj. Azt olvastam, ha kihalnának,
akkor az emberiségnek mindössze 4-5 éve maradna hátra. Méhészkedni csak az tud igazán, aki szívvel –
lélekkel csinálja és szereti a természetet. Úgy gondolom, hogy bármelyik tapasztalt méhész Ebeden szívesen
látná el tanáccsal és segítene a kezdő méhészeknek.

Včelárstvo – láska na celý život
Človek chová včely už od nepamäti ako úžitkové zvieratá. Včely zhromažďujú nektár a peľ z kvetov ako zásoby na zimné
obdobie a človek im tieto zásoby odoberá. Včely zároveň plnia dôležitú úlohu, ktorú majú v prírode, t. j. opeľujú
hmyzomilné rastliny. Vo vyspelých štátoch je včelárstvo významným odvetvím poľnohospodárskej výroby a zohráva
dôležitú úlohu aj pri udržaní biodiverzity životného prostredia. Okrem krajinotvorby majú včely svoj význam aj z
hľadiska výroby a spracovania včelích produktov vo forme potravín, farmaceutických výrobkov a kozmetických
prípravkov. Pri chove včiel sa najviac životaschopné ukazujú včelárske farmy rodinného typu. Preto sme sa rozhodli
vyhľadať v Obide takého včelára, ktorý sa tejto krásnej záľube venuje už od detstva. Ponúkame Vám rozhovor
s miestnym včelárom, poľovníkom, vinárom, v poslednom čase aj rybárom.....Ervinom Górom:

Z tvojich záľub je zrejmé, že inklinuješ ku všetkému, čo je späté s prírodou. Jednou z tvojich celoživotných
záľub je aj včelárstvo. Koľko rokov sa už venuješ včelárstvu? Ako si sa vôbec ku včelárstvu dostal? Nebál si
sa uštipnutí?
Samozrejme, že som sa ich zo začiatku bál, aj som hlasno výskal, keď ma uštipli, neskôr som si na to zvykol. Prvý
krát som prácu so včelami okúsil v 70tych rokoch, ako 10 ročný, keď sa môj otec venoval získavaniu materskej
kašičky. V tom čase som to dostal príkazom a veru mi to nebolo po chuti, bol som dieťa a niekedy som to vnímal
ako záťaž, že som musel pomáhať. Po čase sa však záťaž zmenila na skutočný záujem o včely. V roku 1982, keď
som sa priženil do Salky som začal samostatne s 10 rodinami včiel. V 90tych rokoch, keď sme sa vrátili s rodinou
do Obidu, som mal spolu s otcom 100 – 150 rodín. V tom období sa z toho takmer dalo vyžiť. Nebolo vtedy ešte
toľko chorôb, ktoré ohrozovali včelstvá.
Aké sú podmienky na včelárenie v našej obci a okolí?
Najlepšie podmienky sú na výrobu medu kvetového z repíka, agátu, slnečnice, horčice... V posledných rokoch sa
počasie zo zimy prehupne hneď do leta, takže kvitnutie agátu sa prelína s kvitnutím repíka, preto je dosť obtiažne
získať čistý agátový med. Včely sú odlákané intenzívnou vôňou repíka.
Veľa ľudí má mylné predstavy o mede. Vieš nám vysvetliť prečo?
Ľudia nevedia, že kvetový med po čase skryštalizuje. Veľa ľudí si mylne myslí, že takýto med je dopĺňaný cukrom.
Medový kvet (okrem agátového a lesného – tie sú tekuté) sa kryštalizujú automaticky. To však vôbec nič nemení
na ich výživovej hodnote. Dokonca podľa nemeckých výskumov, výživovo najhodnotnejším je repíkový med.
Ako ich rozoznáme? Líši sa med kúpený od včelárov od toho, čo dostať v obchode za lacnejšie?
Repíkový med má krémovo bielu farbu, slnečnicový je intenzívne oranžový, lesný je tmavý, agátový je krásne číry
a tekutý. Med, ktorý ponúkajú obchodné reťazce by som v žiadnom prípade neodporúčal kupovať, so skutočným
medom má málo spoločného.... Ak je možnosť, treba med kupovať od miestnych včelárov. Oni ponúkajú skutočný
bioprodukt.
Včelárenie – to nie je iba med lízať. Okolo včiel je plno práce. Čo všetko taká práca obnáša?
Práca okolo včiel je v podstate celý rok, od začiatku jari až do neskorej jesene a v zime sa zas opravujú úle.
V našich končinách sú 3 hlavné zbery: repík, agát a slnečnica. Vajíčka, ktoré kráľovná ukladá počas júla tvoria
robotnice a trúdy, ktoré prezimujú. Med, ktorý včely nazbierajú na jeseň z lúk, ten im už nevezmeme, slúži im na
prežitie počas zimného obdobia. Okrem toho musí včelár do konca septembra pre každú včeliu rodinu doplniť aj
cukrový roztok.
Koľko členov má priemerná včelia rodina?
Počet závisí od viacerých faktorov (obdobie, sila rodiny...), ale môže to byť aj okolo 30-60 tis. včiel. Ak sa
premnožia, tak sa časť rodiny vyrojí a odlietajú inde – je to prirodzený spôsob rozmnožovania.
Je pravda, že uštipnutie včelou je zdravé (samozrejme nie pre alergikov)?
Jed, ktorý včely vypúšťajú pri uštipnutí, slúži na výrobu liečiv, hlavne pre alergikov. Uštipnutie včelou, ale aj
niektoré prípravky môžu byť pre alergikov veľmi nebezpečné. Ľudoví liečitelia od nepamäti liečili svojich
pacientov uštipnutím včelou. Preto aj lekári z mnohých krajín začali uplatňovať túto metódu liečenia v prípade
ťažkých prípadov reumatizmu. Nehovoriac o blahodarných účinkoch peľu, propolisu, či medu – a to nie iba
v zimnom období.
Koľko včelárov máme v Obide? Čo by si odkázal mladým, ktorí by sa radi priučili tomuto remeslu?
Presne neviem, asi okolo 10. Sú členmi Slovenského zväzu včelárov v Štúrove. Mladým chcem povedať len toľko,
že včely sú najohrozenejším živočíšnym druhom. Niekde som čítal, že ak včely vymrú, ľudstvu zostane nanajvýš
4-5 rokov k záhube. Včeláriť môže začať iba ten, kto to myslí naozaj vážne a miluje prírodu. Myslím si, že
hociktorý včelár v Obide rád pomôže a poradí mladým, začínajúcim včelárom.

Fungovanie obecného úradu v Obide

A községi hivatal nyitvatartása

Obecný úrad v Obide funguje od 04. mája
2020 v normálnom režime.

2020. május 4-től a községi hivatal ismét a régi
nyitvatartás szerint üzemel.

Dobrovoľníci, ktorí nezištne prispeli materiálom alebo svojou prácou pri
výrobe rúšok a ich distribúcii
Önkéntes segítőink, akik munkájukkal valamint alapanyaggal hozzájárultak
a szájmaszkok készítéséhez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balázs Anna
Benefi László
Csákvári Szilvia és Adrián
Czibulya Mária
Diósi Mária és Čerňa Zsuzsanna
Fodor Anikó
Hlavácsek István
Ipolyi Izabella
Kassai Denisa
Krizsán Monika
Maricsek Ágota
Matuška Anna

•
•
•
•
•
•
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Morvai Monika
Németh Rita
Páldi Magdolna
Páldi Valéria
Pécsi Eszter
Rackó Irén
Révész Magdolna
Ruzsík Andrea
Szabó Erszébet
Szabó Klaudia
Szabó Zsolt
Szöcs Angelika
Zgurišová Renáta, Simona, Michaela
Žok Olívia
községi hivatal alkalmazottai

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme za to, že venovali svoj voľný čas na pomoc našej
obci. Vďaka Vám sme ušetrili peniaze za nákup rúšok pre občanov.
Köszönet jár az önkénteseknek munkájukért, szabadidejükért, amit a maszkok készítésére
fordítottak, ezzel is pénzt spóroltak és segítséget nyújtottak a falu többi lakosának.

Výroba rúšok na obecnom úrade/Szájmaszkok gyártása a községi hivatalban

