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Önkéntes ebedi csoportok
A kiskertészek és az Ifi színjátszó csoport a jó időtől
felbuzdulva és annak reményében, hogy kicsiny falunkat
szebbé varázsolják, úgy döntöttek önerőből tesznek falunk
szépségéért.
A kiskertészek, mint a képen látszik is a községháza udvarán
tevékenykedtek. Bokrokkal csinosították a nemrégiben
elkészült terasz környéki területet.
Az újra összeálló Ifi színjátszó csoport tagjai a régi posta
épületénél lévő buszmegálló köré ültettek virágokat,
idősebb tagjai pedig maga az épület korszerűsítésével
foglalatoskodtak.
Az Old Boys tagjai sem maradtak ki a munkálatokból.
Önerőből kezdtek neki az öltözők felújításának a focipályán.
Borka Iván atyának, az ebedi, a muzslai és a bélai hívek
összefogásának köszönhetően a plébániaudvar és
plébániakert is folyamatosan szépül.
Köszönjük minden önkéntes szorgos munkáját. Bízunk
benne, hogy motiválóan hatottunk másokra.
Rotyik Brigita

Hír
Dobrovoľnícke skupiny v Obide
Malozáhradkári a mládežnícky činoherný zbor vo viere, že
našu malú obec premenia v krajšiu, sa pustili do
dobrovoľníckych činností. Usmialo sa na nás šťastie
a počasie v tento deň prialo.
Malozáhradkári usilovne pracovali na nádvorí kultúrneho
domu. Okolie novej terasy ozdobili kríkmi, ktoré poctivo
vysádzali .
Mládežnícky činoherný zbor sadil oduševnene kvety okolo
autobusovej zastávky pri starej budove pošty. Starší
členovia sa zaoberali rekonštrukciou samotnej budovy.
Chlapci z Old boys-u sa taktiež podieľali na dobrovoľníckych
prácach pri obnove prezliekarní na futbalovom ihrisku.
Vďaka pánovi farárovi Ivánovi Borkovi, starším aj mladším
veriacim z Obidu, Mužly a Belej aj na obidskej fare neustále
prebiehajú práce smerujúce k obnove a skrášľovaniu
záhrady na farnosti.
Ďakujeme všetkým za usilovnú prácu a veríme, že
spoločnou dobrovoľníckou prácou budú motivovať aj
ostatných.
Brigita Rotyiková

Vydavateľ a sídlo: Obec Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid, IČO: 36105058, Periodicita vydávania: 4xročne,
Evidenčné číslo: EV 5780/19, Redaktorka: Ing. Monika Vajda, Rotyiková Brigita, Mgr. Melinda Zalabová

IsterGranum borverseny/
IsterGranum súťaž vín
Húsvétváró/Veľká noc
IsterGranum borverseny/
IsterGranum súťaž vín

Dalolgatunk úgy mint régen/
Spievame ako za starých čias

15. évforduló Vegyeskórus/15. výročie Vegyeskórus

Anyák napja/ Deň matiek
Gyereknap/Deň detí

Deň obce/Falunap

A Költészet napja és egyéb programok az Ebedi
könyvtárban
Nagy örömmel töltött el, hogy 2019. április 11–én
bekapcsolódhattam az Ebedi Óvoda Húsvétváró programjába.
Mivel éppen arra az időpontra esett a Költészet napja is, így az
ovisoknak először verseket olvastam a tavaszról és Húsvétról.
Majd következett a várva – várt mese.
A gyerekek türelmesen, a szőnyegen pihenve
végighallgatták: Levente Péter – Húsvéti mese című történetét.
Megkértem az ovisokat, hogy készítsenek rajzot, vagy
festményt, a kicsik pedig ki is festhették az előre kinyomtatott
lapot. Minden gyermek elkészítette a saját kis rajzát, amelyből
2019. április 18–án kiállítást tekinthettek meg a könyvtárba
érkező szülők gyermekeikkel együtt. Minden kis látogatónk
oklevelet és édes meglepetést kapott.
Legközelebb április 29–én meséltem az ovisoknak, a
közelgő Anyák napja apropóján. Itt is nagyon szép rajzok
készültek, amelyekkel megajándékozták az édesanyákat.
Köszönöm az óvó nénik segítségét.
Szeretném megköszönni Nagy Marika néni segítségét,
akitől január közepén átvettem a könyvtár vezetését. Tizennégy
évig lelkiismeretesen és odaadóan végezte munkáját, a könyvtár
olvasóit mindig segítette a megfelelő könyvek kiválasztásánál,
mindig szakszerűen látta el feladatát.
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő 14:00 – 17:00
csütörtök 13:00 – 17:00
Minden kedves olvasót szeretettel várunk.
„Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” ( Márai Sándor – Az
olvasásról).
Páldi Tímea, könyvtáros

Megünnepeltük az anyukákat, nagymamákat és a babákat is
A nyugdíjas klub május 12-én tartotta anyák napi ünnepségét. Az
ünnepségen sor került az újszülöttek köszöntésére is.
Valach János, a klub elnöke köszöntötte az édesanyákat és a kedves
vendégeket. Vajda Monika polgármesterasszony üdvözölte
községünk legifjabb csemetéit, szüleiket és hozzátartozóikat és
átadta a helyi önkormányzat ajándékát betétkönyv formájában egy
szál virág és jókívánság kíséretében. A rendezvény díszvendége,
a budapesti Rákóczi szövetség szóvivője Sullivan Ferenc, kiemelte
a magyar óvodák és iskolák határon túli fejlesztésére való
igyekezetét, majd „Első könyvem“ című babanaplóval örvendeztette
meg a legapróbbakat.
A kultúrműsor első fellépői a helyi óvodások voltak, utánnuk Fodor
Steve zongorázott. Morvai Nóra harmonika játékát követően a
vegyeskórus előadását hallhattuk. Befejezésül a citera zenekar
műsorát élvezhettük.

A kultúrműsor után a nyugdíjas klub vezetője ajándékkal
kedveskedett az édesanyáknak, majd édes, sós süteményekkel,
üdítővel vendégelte meg az ünnepség résztvevőit.
Valach Mária, nyugdíjas klub kultúr felelőse

DALOLGATUNK, ÚGY MINT RÉGEN

SPIEVAME AKO ZA STARÝCH ČIAS

Kovács László közösen feleségével, Máriával
megálmodtak egy rendezvényt, amely által
szerették volna falunk kulturális életét egy kicsit
felpezsdíteni. Így mesélnek az eseményről:

Ladislav Kovács a jeho manželka Mária sa rozhodli
zorganizovať kultúrny večer maďarských melódií,
aby obohatili spoločenský a kultúrny život v obci.
Pýtali sme sa ich o podujatí:

Mi volt az apropó, honnan az ötlet?

Odkiaľ ten nápad zorganizovať takýto večer?

Szerettem volna visszahozni a régi emlékeket az
idősebb korosztály számára és egyben viszonozni
kedvességüket azoknak, akik minket is meghívtak
nótaestre.

Mojím zámerom bolo vrátiť spomienky starším
obyvateľom na časy ich mladosti a zároveň som chcel
pozvať tých, ktorí pozvali aj nás na podobné podujatie.

Kik voltak a tiszteletbeli vendégek?
Még a nótaest kezdete előtt oda jött hozzám egy
muzslai férfi, Méhes Géza, azt mondta szeretne
elmondani egy verset. Váratlanul ért, de örültem
neki. Meghívott nótázóink között volt Juhász Irén és
Kovács István Párkányból, Básti János Ipolyságról,
Magyar Nándor Ipolyszalkáról, Kántor János
Zselízről, Smidt Erzsébet Bényből, Lajos András
Dunamocsról, Szabó Árpád Kamocsáról és a zenei
aláfestésről pedig Botló János és zenekara
gondoskodott. Az eseményt mindvégig Góra
Nikolett, aranysávos mese és prózamondó
konferálta, aki még népmesét is mondott az
összegyűlteknek.
Milyen meglepetéssel készültek?
A legidősebb meghívott vendégeinknek kedvenc
nótáikkal és ajándék mézeskalács szívvel
kedveskedtünk.
Lesz még ilyen?
Meglátjuk mit hoz a jövő, de a visszajelzések
nagyon pozitívak voltak, megközelítőleg 170-en
gyűltünk össze, végén a közönség állva tapsolt, ami
egy hihetetlenül jó érzés volt, az ember lelke
lebegett a boldogságtól.
Nagyon sok támogatónk akadt, amiért külön hálásak
vagyunk, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a
rendezvény. Néhányan közülük: Szücs Zoltán,
Agrierté, a. s., Nagy Tibor, Ebedi Nyugdíjas klub,
helyi önkormányzat. Külön köszönet jár a
Vegyeskórus tagjainak a segítségért.
Rotyik Brigita

Koho ste mohli privítať medzi účinkujúcimi?
Pred začiatkom predstavenia sa u mňa prihlásil jeden
pán z Mužly, Gejza Méhes, ktorý ma poprosil, či by
mohol povedať jednu báseň. Prekvapil ma, ale veľmi
som sa tomu potešil. Medzi pozvanými hosťami boli:
Irena Juhászová a Štefan Kovács zo Štúrova, Ján Básti
zo Šiah, Ferdinand Magyar zo Salky, Ján Kántor zo
Želiezoviec, Alžbeta Smidtová z Bíne, Ondrej Lajos z
Moče, Árpád Szabó z Komoče a o hudobné
podfarbenie sa postarali Ján Botló a jeho muzikanti.
Počas večera konferovala veľmi šikovná mladá slečna,
Nikoleta Górová, ktorá už nie raz vyhrala v prednese
prózy a rozprávok. Program obohatila aj svojou
ľudovou rozprávkou, ktorá si získala sympatie
obecenstva.
Prichystali ste aj nejaké prekvapenie?
Najstarším hosťom sme sa chceli odvďačiť ich
obľúbenými piesňami, ktoré sme zisťovali od ich
príbuzných. Ako darček dostali od nás medovníkové
srdiečka.
Plánujete akciu zopakovať?
Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale odozvy boli
veľmi pozitívne, v kultúrnom dome sa zišlo okolo 170
ľudí. Na konci nám postojačky tlieskali, čo ma
nesmierne dojalo.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nás sponzorovali,
ako napr. Zoltán Szűcs, Agrierté a. s., Tibor Nagy,
Klub dôchodcov, miestna samospráva. Zvlášť by som
chcel poďakovať členom speváckeho súboru
Vegyeskórus za nezištnú pomoc.
Brigita Rotyiková

Spoločne oslavovali mamičky, babičky a novorodenci
12. mája sa zišli v kultúrnom dome mamičky, babičky a najmladšie prírastky našej obce, aby oslávili Deň matiek a zároveň
privítali novorodencov. Bábätká dostali do vienka od samosprávy vkladné knižky, ktoré spolu s kvetmi a vrúcnym prianím
odovzdala starostka obce. Medzi pozvanými hosťami bol aj Ferenc Sullivan, hovorca Asociácie Rákócziho z Budapešti,
ktorý budúce pokolenie obdaroval knižkou „Moja prvá kniha“ a vyjadril uznanie maďarským škôlkam a školám za snahu
o zachovanie maďarskej identity.
Ako prví vystupovali roztomilí škôlkari, po nich nasledovalo klavírne predstavenie Steve Fodora. Nóra Morvai potešila
prítomných svojou hrou na akordeón, ktorú doplnil spev miestneho speváckeho súboru Vegyeskórus. Na záver nás všetkých
potešil Obidský citarový súbor s ich pútavým vystúpením.
Po kultúrnom programe dostali dôchodkyne malý darček a hostia si mohli pochutnať na občerstvení.
Mária Valachová, kultúrna referentka klubu dôchodcov

XV. Medzinárodná putovná súťaž vín
Euroregiónu IsterGranum
Juh nášho kraja je známou vinárskou oblasťou. Jej korene siahajú
do dávnej minulosti. Slnkom ožiarené južné svahy, priaznivé
zloženie pôdy, počas dlhých desaťročí zdokonaľované majstrovstvo
vinárov každoročne prináša svoje „plody“ – kvalitné vína
nezameniteľnej chuti a vône. Vďaka iniciatíve vinárov z členských
obcí bol v rámci Euroregiónu IsterGranum v roku 2004 založený
Rád rytierov vín IsterGranum. Organizuje medzinárodnú súťaž vín
každý rok v inej obci. Táto čestná povinnosť pripadla v tomto roku
obci Obid. Usporiadať takéto podujatie je náročné nielen
organizačne, ale aj finančne. Pomocnú ruku organizátorom –
Vinohradníckemu spolku Obid, na čele s jeho predsedom
Ladislavom Benefim, podal Nitriansky samosprávny kraj a obec
Obid. Bez tohto finančného sponzorstva by sa takéto rozsiahle
podujatie nemohlo uskutočniť.
Do súťaže prihlásili vinári 231 vzoriek vín. Ich degustácia sa
konala 4. mája v obidskom kultúrnom dome. Vzorky hodnotilo šesť
päťčlenných porôt podľa 100 bodovej stupnice. Šesť najlepšie
hodnotených vzoriek jednotlivými porotami sa dostalo do
„rozstrelu“ čiže predsedovia porôt určili šampióna súťaže, uviedol
Ing. András Korpás, CSc. – jeden z najznámejších šľachtiteľov
a pestovateľov vín na Slovensku. Dodal, že zlatou medailou bolo
ocenených 21 vzoriek, striebro získalo 84 vzoriek, bronz sa ušiel 83
vzorkám. Bez medaily skončilo 43 vzoriek.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 18. mája v Obide, za
účasti Ing. Moniky Vajda – starostky obce Obid, Ing. Ivána
Farkasa – poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing.
Eugena Szabó a primátora mesta Štúrovo a starostov okolitých
obcí. Podujatie poctil svojou účasťou Rezső Nyergesi – čestný
veľmajster Rádu rytierov vín, takisto aj súčasný veľmajster László
Polhammer. Nechýbali ani vinári, ktorí súťažili so svojimi vínami.
Úvodom starostka obce Obid Ing. Monika Vajda privítala
účastníkov, vyzdvihla význam podujatia, poďakovala sa
Nitrianskemu samosprávnemu kraju za sponzorstvo a ocenila
vynaloženú prácu a úsilie organizátorov. V úvode kultúrneho
programu obecenstvo zabavila Veselá kapela z Komárna.
Nasledoval Obidský zmiešaný spevácky súbor. Samozrejme, že
témou ľudových piesní, ktoré interpretovali, bolo víno a jeho pitie.
Obidský citarový súbor po účasti na festivale v marockom
Marakéši, zožal nemalý úspech aj u domáceho obecenstva.
Po tomto krátkom kultúrnom tuningu podujatie vygradovalo do
slávnostného odovzdania cien. Všetci medailou ocenení vinári
dostali diplom. Šampiónom súťaže sa stal Peter Vrábel z Farnej
svojim vínom Sauvignon, ročník 2018. Najlepšie biele víno
vyhotovil Ferenc Dorna z Nány, najlepšie červené Tibor Farszky
z maďarského Tokodu. Ladislav Benefi z Obidu sa prezentoval
s najlepším vínom rozé, odrody Cabernet Sauvignon, ročník 2018.
Cenu starostky Obidu získal Ervín Góra svojim Rizlingom
Vlašským z roku 2018.
Bolo to vydarené a dobre zorganizované podujatie hlavným
organizátorom Ladislavom Benefim. Za posledné desaťročie
Štúrovský vinohradnícky región zaznamenal nemalý kvalitatívny
rast. Tunajšie vína sa presadzujú v stále širšom merítku, tak na
Slovensku, ako aj v zahraničí.
Koloman Burza

Az Ister Granum Eurorégió XV. nemzetközi
borversenye
Régiónk déli része ismert borvidék. Gyökerei a távoli múltba
terjednek. A napsütötte déli lejtők, a kedvező talajösszetétel,
valamint a borászok évtizedeken át tökéletesített mestersége
évente meghozza a „gyümölcsét“ – jó minőségű borokat,
melyek egyéni zamattal és illattal rendelkeznek. Az Ister
Granum Eurorégió borászainak kezdeményezésére 2004-ben
megalakították az Ister Granum Borlovagrendet, mely évente
nemzetközi borversenyt rendez mindig más községben. Ez
a megtiszteltetés idén Ebed községnek jutott. Egy ilyen
rendezvény megszervezése nemcsak szervezésileg, hanem
anyagilag is igényes. A szervezőknek, az Ebedi borászok és
kiskertészek szervezetének Benefi Lászlóval az élen segítő
kezet nyújtott a Nyitrai Önkormányzati Kerület és Ebed
község. Ezen anyagi segítség nélkül nem lehetett volna
létrehozni egy ilyen nagyszabású rendezvényt.
A versenyen 231 bormintát mutattak be. Kóstolásuk május 4én történt az ebedi kultúrházban. A mintákat hat öt tagú zsűri
értékelte 100 pontos skála szerint. Az élmezőnybe a
zsűritagok által a hat legjobb minősítésű bor került be,
mondta Ing. Korpás András, CSc. - Szlovákia egyik
legismertebb szőlőnemesítője és bortermelője. Hozzátette,
hogy 21 minta kapott aranyérmet, 84 ezüstérmet, 83 pedig
bronzérmet. Érem nélkül 43 minta maradt.
A kiértékelést május 18-án Ebeden, Ing. Vajda Monika Ebed
polgármestere, Ing. Farkas Iván a Nyitrai Önkormányzati
kerület képviselője, Ing. Szabó Eugen Párkány polgármestere
és a környező falvak polgármesterei jelenlétében tartották.
Nyergesi Rezső, az Ister Granum Borlovagrend tiszteletbeli
nagymestere, valamint a jelenlegi nagymester, Polhammer
László részvételükkel tisztelték meg az eseményt. Nem
hiányozhattak a borászok sem, akik boraikkal versenyeztek.
Bevezetésként Ebed polgármestere Ing. Vajda Monika
üdvözölte a résztvevőket, kiemelte a rendezvény fontosságát,
megköszönte Nyitra megye önkormányzatnak a támogatását,
nagyra értékelte a szervezők munkáját és erőfeszítéseit. A
kulturális program elején a Komáromi Vidám fiúk zenekara,
majd az Ebedi Vegyeskórus szórakoztatta a közönséget.
Természetesen az általuk előadott népdalok témája a bor és
az borivás. A marokkói Marrakesh fesztiválon való részvétel
után az Ebedi citerazenekar hatalmas sikert aratott a hazai
közönségnél is.
E rövid kultúrális műsor után az események ünnepélyes
hangulatot öltöttek. Minden díjazott érmet és diplomát kapott.
A verseny bajnoka, Vrábel Péter Farnadról, Sauvignon 2018as borával . A legjobb fehérbort Dorna Ferenc készítette
Nánáról és a legjobb vöröset Farszky Tibor Tokodról. Benefi
László 2018-as Cabernet Sauvignon bora lett a legjobb Rosé.
A polgármesteri díjat Góra Ervin nyerte el 2018-as rajnai
rizling borával.
A főszervező, Benefi László sikeres és jól szervezett
rendezvénye volt ez a borverseny. Az elmúlt évtizedben a
Párkányi borrégió jelentős minőségi növekedést mutatott. A
helyi borokat egyre szélesebb körben népszerűsítik úgy
Szlovákiában, mint külföldön.
Burza Kálmán

Az ebedi gyereknap

Deň detí

Az
önkormányzatnak
és
lelkes
segédeinek
köszönhetően újra létrejött a gyereknap Ebeden, amiről
a 12 éves Vavrík Bianka beszámolót írt:
„Az ebedi gyereknap június elsején volt. A programok:
Lehetett Klári óvó néninél kézműveskedni, darcozni,
puskával lövöldözni, tojást és vizet hordani, székre
ülőset játszani, kötelet húzni stb. És ha játszottál, akkor
lehetett gyűjteni aláírásokat és minden ötödik
aláírásért lehetett kapni valami kis ajándékot. Én
rengeteg aláírást gyűjtöttem. Nórival párban
játszottunk. Nagyon örültünk a gyereknapnak, mivel
már jó régóta nem volt. És mi nem is vettük észre, de
mindig mikor megvolt az öt aláírás mentünk az
ajándékért és amint megkaptuk, szaladtunk anyuhoz és
odaadtuk neki. Nagyon jól éreztük magunkat és
köszönjük a szervezőknek, hogy szerveztek nekünk
gyereknapot. Szerintem ez volt életem egyik legjobb
gyereknapja. Köszönjük.”
Vavrík Bianka

Za podpory samosprávy a mladých dobrovoľníkov mali obidské
deti opäť možnosť vyblázniť sa na deň detí. O tejto udalosti
nám napísala zopár viet 12 ročná Bianka Vavríková:
„Deň detí bol 1. júna. Programy: Mohli sme tvoriť s pani
učiteľkou Klári, plaziť sa, strieľať z brokovnice, nosiť vajcia a
vodu, ťahať lano, hrať sa v kruhu alebo šípky atď. Mali sme
zbierať podpisy a potom sme mohli získať malý darček za každý
piaty podpis. Veľa som ich pozbierala, hrala som sa spolu
s Nóri a bola to sranda, s darčekmi som hneď utekala k mamine
a dala som jej ich. Tešili sme sa zo dňa detí, pretože takéto tu už
dávno nebolo. Cítili sme sa veľmi dobre a ďakujeme všetkým,
ktorí to vymysleli. Myslím, že to bol jeden ďalší super deň môjho
života.“
Bianka Vavríková

Predstavujeme novú službu pre občanov
a návštevníkov našej obce
Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho
webu?
Chcete mať k dispozícii dôležité informácie
z obce vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová mobilná
aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu
našej obce, upozorní vás na novovložené správy,
dozviete sa včas o organizovaných akciách, môžete
si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.
Čo možno sledovať?
• správy
• akcie
• galériu
• úradnú tabuľu
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
• Mať chytrý telefón s operačným systémom
Android či iOS
• Prístup na internet
• Miesto v úložisku telefónu cca 13 MB

Új szolgáltatást kínálunk községünk
polgárainak és weboldalunk látogatóinak
Szeretne informálva lenni weboldalunk
aktualitásairól?
Szeretné, hogy a fontos információ egyből
megjelenjen okostelefonjában?
Akkor az új mobil alkalmazásunk – “V OBRAZE”
az Ön számára készült.
Az alkalmazás áttekintést nyújt a község honlapján
található hírekről, értesítést küld az újonnan
bejátszott üzenetekről, időben értesülhetnek az
eseményekről, valamint megtekinthetőek a fotók és
dokumentumok a hirdető táblán.
Mit lehet nyomon követni?
•
üzenetek
•
események
•
fénykép galéria
•
hivatalos hirdető tábla
Mi szükséges az applikáció letöltéséhez?
•
okostelefon Android vagy iOS eszközzel
ellátva
•
internet hozzáférés
•
13 MB tárhely

Jubiláló Ebedi Vegyeskórus
Az Ebedi Vegyeskórus június 15-én ünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját a helyi kultúrházban.
Az ünnepi köszöntő után falunk polgármestere,
üdvözölte a megjelenteket és elismerő szavakkal
méltatta a 15 éves vegyeskórust.
Ezután Vajda Klaudia ismertette a kórus tevékenységét.
A vegyeskórus 2004-ben alakult Vajda Anna
vezetésével azzal a céllal, hogy megtartsa és a
következő nemzedéknek is átadja a falu és a környék
kulturális hagyományait és népdalkincsét. Feldolgozták
és bemutatták az ebedi lakodalmast, a tollfosztást és a
szüreti vigasságokat is. 2012-ben népművészeti estet
szerveztek és nekik köszönhetjük a szüreti felvonulást
is.
Repertoárjukban helyi, ipoly menti, csallóközi és palóc
népdalok, magyar nóták, bordalok, nemzeti énekek is
szerepelnek, mindig a felkérésnek megfelelően.
Fesztiválokon, falunapokon, szüreti felvonulásokon és
helyi rendezvényeken vesznek részt. Évente 15-20
fellépésük van, határainkon innen és határainkon túl. A
több éves lelkes, áldozatos munka eredményeként a
vegyeskórus vezetője átvehette a Csemadok Magyar
Kultúra ápolásért díjat.
A jubileumi kultúrműsort az ünnepeltek nyitották meg
egy népdalcsokorral, majd a táti nyugdíjas kórus
műsorát láthattuk. Tapsolhattunk a kicsindi Salixa
népdalcsoportnak, az ímelyi Fagyöngy éneklő
csoportnak, a két Laci betyárnak, majd Szabó Klaudia
hárfajátékában és énekében gyönyörködhettünk. A
jubiláló kórustól halhattunk még egy nótacsokrot,
bordalokat és a Felvidéki indulót, ahol a közönség
velük együtt énekelte a refrént: „Magyarul dobban ez a
szív, magyarul szól ez a száj, pajtás, de ha kell, a
barátom a világ.” A műsor végén falunk
polgármesterasszonya
köszönetet
mondott
a
vegyeskórusnak, hogy nem hagyjuk feledésbe a
népdalokat, néphagyományokat és bíztatta a fiatalokat
is, hogy csatlakozzanak a kórushoz.
A sok gratuláció és bíztató szavak után a vidámság, a
tánc vette kezdetét. A talpalávalót a Pörge zenekar
szolgáltatta.
Köszönöm a kórus nevében a jókívánságokat, és
köszönettel tartozunk támogatóinknak és mindazoknak,
akik segítettek az est megvalósításában.

Vajda Anna, a vegyeskórus vezetője

Jubilujúci Obidský zmiešaný
spevácky zbor
Obidský zmiešaný spevácky zbor oslavoval 15. júna
v miestnom kultúrnom dome pätnáste výročie svojho
založenia. Po slávnostnom uvítaní starostka obce privítala
prítomných a slovami uznania ocenila oslávencov.
Následne Klaudia Vajda oboznámila prítomných s činnosťou
zboru. Zmiešaný zbor bol založený v roku 2004 pod vedením
Anny Vajdovej, s cieľom udržať a odovzdať budúcim
generáciám kultúrne tradície a ľudové piesne našej obce a jej
okolia. Spracovali a predstavili tradičnú obidskú svadbu,
páranie peria i oberačkové slávnosti. V roku 2012 usporiadali
večer ľudového umenia a môžeme im vďačiť aj za
oberačkový sprievod.
Repertoár zboru tvoria ľudové piesne poipeľské a palócov,
takzvané maďarské piesne, piesne k pitiu vína i národné
piesne, vždy na želanie usporiadateľa vystúpenia. Pravidelne
sa zúčastňujú festivalov, dňa obcí, oberačkových sprievodov a
na rôznych miestnych podujatiach. Ročne majú 15 – 20
vystúpení, tak doma, ako i v zahraničí. Za dlhodobú
oduševnenú a obetavú prácu mala vedúca zboru česť prevziať
cenu Csemadoku za zveľaďovanie maďarskej kultúry.
Jubilejný kultúrny program otvorili oslávenci
kyticou
ľudových piesní. Potom sme mohli vidieť vystúpenie zboru
dôchodcov z maďarského Tátu. Zatlieskali sme zboru
ľudových piesní Salixa z Malej nad Hronom, speváckemu
zboru Fagyöngy z Ímeľu, dvom Laci beťárom, napokon sme
sa mohli kochať v hre na harfe a speve Klaudie Szabóovej.
V podaní jubilujúceho zboru sme mohli počuť ešte jednu
kyticu piesní, piesne k vínu a Hornozemský pochod, kde
obecenstvo spolu so zborom spievalo refrén. Na konci
programu starostka našej obce vyslovila poďakovanie
speváckemu zboru, že nenechá upadnúť ľudové piesne
a ľudové tradície do zabudnutia a povzbudila mladých, aby sa
stali členmi zboru.
Po nespočetných gratuláciách, povzbudzujúcich slovách sa
rozpútalo veselie a tanec. Do tanca hral súbor Pörge.
Ďakujem v mene zboru za blahoželania a naša vďaka patrí aj
sponzorom a všetkým, ktorí pomohli realizovať tento
slávnostný večer.
Anna Vajdová, vedúca zmiešaného speváckeho zboru

Rákóczi év
II. Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem
emlékére Rákóczi év kezdődik 2019. július 8án. 315 évvel ezelőtt 1704. július 8-án
választották erdélyi fejedelemmé. A Rákóczi
emlékév 2020. szeptember 17-én fejeződik be,
mivel szintén 315 évvel ezelőtt 1705-ben ezen
a napon választották meg a szécsényi
országgyűlésen az egész ország fejedelmévé.
II. Rákóczi Ferenc a magyar történelem
kimagasló alakja, nekünk Szlovákiában élő
magyaroknak különösen kedves, hiszen a mai
Szlovákia területén Borsi várában (Borša)
született, hamvait Kassán (Košice) a Szent
Erzsébet székesegyházban helyezték végső
nyugalomra.
A Rákóczi szabadságharc (1703-1711) a
török
uralom
alól
felszabaduló
Magyarország első jelentős küzdelme volt a
Habsburg önkényuralom ellen. A török
kiverése
után
Erdély
és
egész
Magyarország Habsburg kézre került. Óriási
elnyomás nehezedett az országra. Rákóczi az
ország
teljes
függetlenségéért
harcolt.
Véghezvitte a nemesség és a jobbágyság
összefogását, mellyel megelőzte korát. Olyan
társadalmi előrelépés alapjait rakta le, amely
még 100 évig példa nélkül volt Európában. A
szabadságharcot leverték. A szatmári békével
letették a fegyvert de a béke eredményével
elérték, hogy az országot nem tudták teljesen
beolvasztani
a Habsburg birodalomba.
Elismerték
a
vallásszabadságot
és
visszaállították - ha látszólagosan is – a rendi
alkotmányt. A szabadságharc nem volt
hiábavaló. Rákóczi a magyarság szemében
ma is tisztalelkű, becsületes vezetőként él
tovább. Latin nyelvű jelmondata szállóigévé
vált: CUM DEO PRO PATRIA ET
LIBERTATE – Istennel a hazáért és a
szabadságért.

Neviďanský Mária

II. Rákóczi Ferenc: Ima a hazáért
Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak
e nehéz napjaiban népeknek
és seregeknek Ura és Istene.
E nemzet küzd jogaiért és igazságáért,
s Hozzád emeli esdeklő tekintetét,
mert csak egyedül tőled várhatja
szabadulásának óráját.
Vitéz hőseink vére áztatja
hazánk szent földjét,
s az özvegyek zokogásaiba
ártatlan gyermekek és szomorú anyák
könnyei vegyülnek.
E könnyek árja törjön föl az égre
és ostromolja meg
irgalmasságodnak trónusát!
Ne hagyd elveszni azokat,
akik Benned bíznak,
s a meggyötört szívek sebére
öntsd könyörületed balzsamát!
Üdvözítő Istenember, Jézus,
ki egykor vérkönnyeket hullattál
a veszendő Jeruzsálem felett,
tekints kegyesen
a mi sanyargattatásunkra,
s oltalmazd ezt a szép hazát,
melyet első szent királyunk
Szűz Anyád, Mária pártfogására bízott.
Boldogságos Szűz Anya, Mária,
ne feledkezzél meg a te népedről,
szegény Magyarországról,
melynek oltalmazója és pártfogója lettél.
És ti, szent királyaink, akik a kereszt jelével
és a Boldogságos Szűz képével díszített
zászlóinkat erős karokkal
vezéreltétek győzelemre,
legyetek szószólóink Istennél,
hogy közbenjárástok a Mindenható
szívét könyörületre lágyítsa irántunk,
most és mindörökké.
Ámen.

Falunap

Deň obce

Június 29-én nem csak
a gyerekek ünnepelték a vakáció
kezdetét, de községünk is nagy
ünnepségbe kezdett falunap alkalmából. A szervezők és
segédjeik már hetekkel a kitűzött dátum előtt
ügyeskedtek a program szervezésében.
Az ünnepség a templomban szentmisével
kezdődött, ezután a községháza udvarán folytatódott,
ahol a polgármesterasszony szivélyes üdvözletét
fogadhatta minden kedves résztvevő. Szabó Anett
sorban üdvözölte a fellépőket. Az ebedi óvodások, Pompom girls SZIK Párkány, Morvai Nóra, Stellár Antónia
és Baranovics Andrea harmonika trió, Dance Style,
Kolibri és a No Comment Hip-Hop tánccsoport, Ebedi
Vegyeskórus, Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus,
valamint a Dallamvilág örökzöld slágerekkel
gondoskodott a jó hangulatról. Az est sztárvendége
Kovács Kati volt, aki közvetlenségével és nem lankadó
energiájával elnyerte a közönség elismerését. Ezt
követően pedig utcabál zárta az estét.
A
nap
folyamán
az
idelátogatók
megtekinthették Tárnyik Marianna gyönörű képeit és
Babiák Éva egyedi kézimunkáit. A gyerkőcök a
felfújhatós krokodilon és a százlábúban lelték
örömüket. Az öregfiúk barátságos labdarúgó mérkőzést
játszottak a focipályán Újbars ellen, amit sikeresen meg
is nyertek.
Ha falunap, akkor nem maradhat el a
főzőverseny sem, idén öt kondér katlanos ételt főztek a
falunkban tevékenykedő szervezetek. Mivel más-más
alapanyagokból készültek az ételek, így a vezetőség azt
találta korrektnek, hogy minden versenyzőt egyformán
díjazzon. Nem feledkeztek meg a gyerekekről sem, akik
rajz formában örökítették meg falunk legkedveltebb
helyeit.
Ez a falunap azért is volt különleges, mert
községünk ebben az évben ünnepli Párkánytól való
különválásának 20. évfordulóját.
Köszönjük szépen támogatóinknak, akik
bármilyen formában hozzájárultak a sikeres
rendezvényhez.
Rotyik Brigita

29. júna sa nielen deti
tešili z konca školského roka,
ale celá obec oslávila deň obce.
Usporiadatelia a ich pomocníci už týždne pred akciou
plánovali, pripravovali a chystali sa na slávnosť.
Program sa začal slávnostnou omšou a pokračoval
kultúrnymi predstaveniami na dvore obecného úradu.
Pani starostka srdečne privítala hostí a zdôraznila, že
tento rok je oslava dňa obce unikátna, keďže obec v
tomto roku oslavuje 20. výročie odčlenenia sa od
Štúrova. Po slávnostnom príhovore prevzala
moderovanie slávnosti Anett Szabó, ktorá na pódium
pozývala postupne našich účinkujúcich. Predstavili sa
nám naši škôlkari, Pom-pom Girls z CVČ v Štúrove,
Morvai Nóra, Stellár Antónia a Baranovics Andrea
hrou na akordeón, Tanečníci Dance Style, Kolibri a No
Comment Hip-Hop, spevácky súbor Vegyeskórus a
hudobníci
Dallamvillág,
ktorý
nás
zabávali
maďarskými evergreenmi. Najočakávanejším hosťom
večera bola Kovács Kati, ktorá si svojou
bezprostrednosťou získala celé publikum. Večer sa
uzavrel tanečnou zábavou.
Deň obce bol obohatený aj sprievodnými
programami, v rámci ktorých mali návštevníci možnosť
nahliadnuť do sveta malieb Tárnyik Marianny a
jedinečných prác pani Evy Babiák. Detičky sa mohli
vyšantiť pri nafukovacích atrakciách. Pochvala patrí aj
futbalistom z Old Boys, ktorí vyhrali priateľský zápas
proti súperom z Nového Tekova.
Na deň obce nemohol zostať nikto hladný,
lebo šikovní kuchtíci rôznych organizácií fungujúcich v
obci uvarili chutné jedlá. Všetci kuchári boli odmenení
rovnako. Nezabudlo sa ani na vyhodnotenie výtvarnej
súťaže detí, ktorých kresby na tému „Moja obec“ boli
vystavené v kultúrnom dome.
Všetkým, ktorí našu slávnosť podporili, patrí
veľká vďaka.
Brigita Rotyiková

Kedves olvasók,
az előző újságban megígértem Önöknek, hogy ismertetni fogom a tavaszi lomtalanítás pénzügyi összegzését.

Nagy méretű hulladék
Elektromos hulladék
Fém hulladék
Összesen

Összsúly
tonnában
8,79
7,65
2,16
18,6

Község költségei
1 256,15 €
0,00 €
0,00 €
1 256,15 €

Község
bevétele
0,00 €
252,45 €
280,80 €
533,25 €

Az akció összességében kb. 800 € költséget igényelt (beleértve a benzinköltségeket is).

Különbség
-1 256,15 €
252,45 €
280,80 €
-722,90 €

