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Kedves olvasók!

Hír

Kezükben tartják a faluújságunknak az első
kiadványát, melyet negyedévente szeretnénk
eljuttatni otthonaikba. Régóta foglalkoztatott
a gondolat, hogy községünkben létre kéne
hozni egy hírmondót, mivel nagyon fontosnak
tartom, hogy a lakosok tájékoztatva legyenek
a községünk helyzetéről, községünkben zajló
eseményekról, valamint a rendezvényekről,
amelyek szervezése még csak vár ránk az
elkövetkezendő időszakban. Szeretném, hogy
az Ebedieknek jobb rálátásuk legyen
a munkákra, melyek a községháza
közreműködésével vannak megvalósítva és
szeretném megosztani Önökkel örömeinket,
mindennapi
gondjainkat,
amelyekkel
szembesülnünk kell a községünk életének
mindennapjaiban. Örömömre szolgálna, ha az
újság szerkesztésében részt vennének
a községünkben működő szervezetek,
valamint bárki, aki hozzá szeretne járulni az
újság színességéhez.
Kellemes olvasást kívánok!
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Tavaszi lomtalanítás a
községünkben

Először
is
szeretném
megköszönni a lakosságnak, hogy a tavaszi
lomtalanítás, amelyet március 25.-től
március 29.-ig tartottunk a községünkben,
probléma
mentesen
zajlott.
Annak
köszönhetően, hogy a lakosok (egy-két
polgár kivételével) a megadott időpontban
és csak a figyelmeztetőben leírt hulladékot
hozták a konténerekbe, így nem volt
problémánk a leadásnál.

E mellett nagy mennyiségű
elektromos és fém hulladékot sikerült
begyűjtenünk.
Az
akció
pénzügyi
összegzését és a mennyiségeket ismertetni
fogom a lakosokkal a későbbiekben.
Mivel többen nagyon nagy
örömmel fogadták az ilyen szolgáltatást a
község részéről, igyekezni fogunk ezt
rendszeresíteni.
A jövőben szeretnénk ruha
gyűjtést is szervezni, de ennek időpontjáról
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Jarné upratovanie v našej
obci

Chcela by som sa poďakovať
všetkým Obidčanom, že sa aktívne podieľali
na jarnom upratovaní v obci, ktoré
prebiehalo od 25. do 29. marca. Vďaka
tomu, že bol vyhradený čas na zber a tiež
vďaka disciplinovanosti občanov sa do
kontajnerov nedostal nebezpečný odpad,
takže
sme
nemali
problémy
pri
odovzdávaní.
Okrem toho sme vyzbierali veľké
množstvo elektroodpadu a kovu. O
finančnom a množstevnom prehľade
organizovanej akcie Vás budem informovať
až po odvezení všetkého elektroodpadu
zbernou firmou.
Keďže boli veľmi pozitívne
odozvy zo strany obyvateľov na takýto druh
poskytovanej služby obecným úradom,
budeme
sa
snažiť
o
pravidelné
organizovanie podobných akcií.
Najbližšie budeme organizovať
zbierku šiat v kultúrnom dome, ale o tom
Vás budeme informovať včas.

Évzáró „Tisztújítással“
Az ebedi nyugdíjasok 97 tagot számláló szervezete, 2019 március 24-én tartotta a 2018. év
záró közgyűlését a kultúrházban. A klub elnöke Valach János üdvözölte a kedves tagtársakat. Utána
Szabó Zsolt alpolgármester méltatta elismerő szavakkal a szervezetünk munkáját. Ezt követően
beszámolt az elmúlt év eseményeiről Valach Mária kultúrfelelős és Morvai Jolán pénztári
beszámolójával ismertette szervezetünk gazdasági helyzetét. Ezután polgármester asszonyunk Vajda
Monika nagyon hasznos előadást tartott , filmvetítéssel egybekötve, falunkban a hulladék
szelektálásáról. Polgármester asszonyunk elnökletével zajlott a négy éves „Tisztújító“ választás. Góra
József és Matild elmaradásával, javasoltuk Szabó Nándort klubunk új alelnökének és Fodor Máriát új
vezetőségi tagnak, amit a tagság egyöntetűen, a régi vezetőséggel együtt megszavazott. Őt követte,
a már leköszönt polgármesterünk, Nagy Tibor, aki szintén köszönetét fejezte ki klubunknak az elmúlt
évi munkájáért.
Végül Valach János elnök megköszönte a tagságnak a vezetőség iránti bizalmát. Köszönetet
mondott a helyi önkormányzatnak, hogy anyagilag kellőképpen támogatja klubunk működését és
a összes szponzornak és kulturális szereplőnek az egész évi segítőkész támogatásáért. A vezetőség
tagjai megvendégelték a jelenlévőket saját sütésű süteményekkel, frissítőkkel és kellemes vasárnap
délutáni időtöltést kívántak a tagságnak.
Valach Mária, kultúrfelelős

Ročná členská schôdza klubu dôchodcov

24. marca, 2019 sa členovia obidského klubu dôchodcov zišli v kultúrnom dome na členskom
zasadnutí, aby uzavreli rok 2018. Predseda klubu Ján Valach privítal hostí, následne zástupca starostky
Zsolt Szabó vyjadril uznanie za neúnavnú prácu členov klubu. Valachová Mária, ktorá je zodpovedná za
kultúru, informovala prítomných o podujatiach v minulom roku a Jolana Morvaiová priblížila členom
finančné hospodárenie klubu v roku 2018. Starostka obce, Monika Vajda dôchodcom premietala a
vysvetlila situáciu v obci týkajúcu sa odpadového hospodárenia a dôležitosti selektívneho zberu
odpadu. Po prezentácii sa hlasovalo o nových členoch a vedení klubu dôchodcov, ktoré sa obnovuje
každé 4 roky. Po odstúpení členov vedenia Matildy Górovej a Jozefa Góru sa do vedenia klubu dostali
novozvolení členovia, Ferdinand Szabó a Mária Fodorová a takisto ostatní členovia predchádzajúceho
vedenia. Predchádzajúci starosta Tibor Nagy vo svojom príhovore tiež vyjadril úprimnú radosť a vďaku
za celoročnú prácu členov vedenia klubu dôchodcov.
Napokon predseda Ján Valach poďakoval za prejavenú dôveru členom a za finančnú pomoc zo strany
samosprávy a sponzorov a všetkým, ktorí sa podieľali na kultúrnych podujatiach v minulom roku.
Schôdzu sme uzavreli pohostením prítomných vlastnými zákuskami a občerstvením. Ďakujeme všetkým
zúčastneným za príjemné nedeľné popoludnie.
Mária Valachová, predsedkyňa kultúry

Vystúpenie nánanských divadelníkov

A nánai színjátszók több mint 1 évtized után újra az
ebedi színpadon léptek fel
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Horror film

