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Ebedi feszületóra a Magyar Nemzeti Múzeumban
A Magyar Nemzeti Múzeum alapításától kezdve gyűjt
órákat. A gyűjteményben sokféle időmérő eszköz megtalálható
a napóráktól a mechanikus, kerekes órákig. Az utóbbi csoportba

Obidské hodiny v tvare kríža v Maďarskom národnom múzeu

tartozik egy különleges, kereszt formájú óra is. Ez az óratípus

Maďarské národné múzeum zbiera hodiny už od svojho

a XVI.-XVII. Századi Európában volt közkedvelt, a keresztóra

založenia. V zbierke múzea môžeme nájsť rozmanité prístroje na

a mesterjelzés szerint 1693-ban készült. 1848-ban az Esztergom

meranie času, od slnečných hodín až po mechanické hodiny

megyei Ebed község plébánosa, Nagy Mihály végrendeleti úton

s ozubenými kolieskami. Do poslednej menovanej skupiny patria

a Nemzeti Múzeumra hagyta óráját, így került a gyűjteménybe. Az

aj jedny zvláštne hodiny tvaru kríža. Tento typ hodín bol

egész tárgy 228 mm magas, az áttört talapzat

legnagyobb

obľúbený v Európe v XVI. a XVII. storočí. Podľa puncu boli

szélessége 95 mm. Az óramű orsós járatú. Anyaga aranyozott réz,

vyrobené v roku 1693. Mihály Nagy, správca farnosti obce Obid,

a forgó órabeosztás római számos, az időt jelző mutató is keresztet

ktorá bola súčasťou Ostrihomskej župy, daroval závetom hodiny

formáz. Csak egy mutatója van, az órákat jelzi, a percek, netán

Národnému múzeu. Toto dielo má výšku 228 mm, najväčšia šírka

másodpercek számlálása a XVII. Században még nem volt időszerű.

podstavy nalomeného tvaru je 95 mm. Hodinový strojček má

A óramutató járása tagolja napjainkat, de az ember számára kimért

pružinový chod. Je vyrobený z pozlátenej medi, čas na ciferníku je

idő végességére, az elkerülhetetlen elmúlásra is figyelmeztet.

označený rímskymi číslami, ručička má tvar kríža. Hodinky majú

Kedves Ebediek, ha a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatnak,

iba jednu ručičku, ktorá ukazuje hodiny. Sledovanie minút, resp.

büszkén elmondhatják, hogy a kiállított óra a felvidéki kis

sekúnd v XVII. storočí ešte nebolo aktuálne. Chod hodinovej

településünkről került Budapestre.

ručičky člení náš deň, ale upozorňuje aj na konečnosť času
vymeraného pre človeka.
Milí Obidčania, ak navštívite Maďarské národné múzeum,
môžete hrdo povedať, že tieto vystavené hodiny sa dostali do
Budapešti z našej malej hornozemskej obce.

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig,
Jeseň pani čarovná,
énnekem.
mnoho krásnych podôb Tudja Isten, mi okból
má.
Szeretem? De szeretem...
Listy hýria farbami,
Všetky letia ku zemi....
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Ismét egy kicsit a hulladékról
Miért komposztáljunk?
Szlovákia minden egyes lakosa évente átlagosan
közel 350 kg háztartási hulladékot termel, amely
legtöbször szeméttelepeken vagy hulladékégetőkben
végzi. Legfőbb probléma az, hogy az összes
hulladékot összekeverjük. A háztartási hulladék
legfőbb összetevője a biohulladék – 40 és 60 %-os
részét képezi. Ezt a hulladékot nem ajánlott
a konténerekbe rakni, hanem komposztálással kell
hasznosítani. Mindannyiunk érdeke, hogy segítsünk
környezetünkön, a következő generációknak és a saját
pénztárcánknak.

Kezdjük mindjárt az alapoktól!
Komposzttartó ládákból több variáció is létezik, nyilván ízlés kérdése, kinek melyik tetszik jobban, melyiket
vásárolja meg. Két dologra azonban nem árt figyelni a beruházáskor: az egyik, hogy a tartály bőségesen
elnyelje a beleszórt faleveleket és konyhai hulladékot, a másik pedig, hogy az elején nyitható legyen, így a
már érett, sötét színű trágyát bármikor eltávolíthatjuk belőle. Természetesen házilag is lehet készíteni a
célnak megfelelő ládát raklapok és csirkedrót felhasználásával. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy a
szerkezet kellő mértékű levegőt engedjen át, illetve, hogy a vízelvezetése hatékonyan működjön.

Az elhelyezés
Mivel a giliszták, férgek is szerepet játszanak a lebontás folyamatában, ezért a ládát a csupasz talajra javasolt
állítani, ahol ők is könnyen hozzáférnek. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor betonra vagy más kemény
felületre is rátehetjük, viszont fontos tudni, hogy a fa rohad, ezért könnyen nyomot hagyhat a terasz kövén.
Ami a környezeti elrendezést illeti, tűző napra sosem szabad komposztálót állítani, mert a napsütés a levelek
kiszáradását okozhatja.

Konyhai kellékek
A komposzthoz konyhai hulladékra is szükség lesz. De mégis, mi kerülhet bele? Például zöldség és
gyümölcsdarabok, kávézacc, használt tealevél, növények szárai, vagyis úgynevezett zöld hulladékok, ezek
ugyanis gyorsan rohadnak, illetve kellő nedvességet és nitrogént biztosítanak a komposztálás során. Ezen
kívül nyugodtan tehetünk bele tojáshéjat, papírt, sőt, akár szalmát is, azaz barna hulladékokat, mert ezek
szerepet játszanak a szén-dioxid gyártásban és a levegőztetésben, ami szintén feltétele a komposztálásnak.
Célszerű fele-fele arányban keverni a zöld és barna hulladékot, hogy így biztosítsuk a megfelelő flórát a
levelek lebomlasztásához.

Amit soha ne tegyünk bele!
A főtt élelmiszer maradékok, a hús, illetve a hal vonzzák a patkányokat, ezért azok ne kerüljenek a
komposztos kukába! Ezen kívül hamut, köveket, le nem bomló anyagokat, például műanyagot szintén ne
tegyünk bele, ahogyan beteg növényeket se – utóbbiak a komposzt fertőzéséhez vezethetnek.

A keverés a kulcs
Amikor már a levelek és a háztartási hulladékok is a komposztálóba kerültek, keverjük össze alaposan őket a
kerti villával. Ez egyrészt levegőt ad az egyveleghez, másrészt felgyorsítja a kémiai folyamatokat. A
műveletet havonta egyszer célszerű megismételni.

A türelem trágyát terem
A nagyobb mennyiségű komposztnak legalább fél év kell ahhoz, hogy megfelelően beérjen és használható
legyen. Ekkor az állaga már omlós lesz, a színe sötét, a szaga pedig erősen földes – a kezdő kertészek ezek
alapján fogják felismerni, mikor jó.

Znovu na tému: ODPAD
Prečo kompostovať?
Priemerný Slovák vyprodukuje ročne zhruba
350 kg kuchynského/biologického odpadu,
ktorý sa zväčša úplne zbytočne dostane na
skládky odpadu alebo do spaľovní. Najväčším
problémom je miešanie všetkých druhov
odpadov. Značnú časť komunálneho odpadu
(40 až 60 %) tvorí kuchynský odpad. Tento
druh odpadu sa neodporúča umiestňovať do
kontajnerov/kuka nádob, ale je žiadúce, aby
sme ho kompostovali. Je v záujme každého
občana, aby zbytočne nezaťažoval životné
prostredie a v neposlednom rade, aby myslel
na ďalšie generácie a aj na vlastnú peňaženku.

Začnime teda od základov!
Existuje viacero možností pri výbere kompostovacích nádob. Je však dobré, ak je kompostér otvárateľný na
spodku, aby sme už hotový kompost mohli odtiaľ hocikedy vybrať. Samozrejme si ho môžeme aj podomácky
vyrobiť napr. zo starých paliet, prípadne murovaný, alebo z pletiva.

Kam kompostér umiestniť?
Keďže červy a dážďovky hrajú v procese kompostovania dôležitú rolu, preto sa odporúča kompostovač
uložiť priamo na holú zem, aby mali ku kompostu ľahší prístup. Čo sa týka umiestnenia kompostovača v
priestore dvora, nemal by byť umiestnený na takom mieste, kde praží celý deň slnko, lebo sa príliš vysuší.

Čo môžeme ukladať do kompostéra?
Na vytvorenie kvalitného kompostu budeme potrebovať kuchynský odpad. Čo sa rozumie pod kuchynským
odpadom? Napr. zbytky zeleniny a ovocia, káva, zvädnuté rastliny, čaj, lístie, trávu.... čiže tzv. zelený odpad,
ktorý rýchlo hnije a zabezpečuje potrebnú vlahu a dusík v procese kompostovania. Okrem toho tam môžeme
ukladať škrupiny od vajec, papier (napr. servítky, použité papierové vreckovky), slamu....

Čo by sme do kompostu ukladať nemali
Pozostatky varených jedál s obsahom mlieka, mäso a ryby. Tieto by prilákali potkany. Okrem toho by sme
tam nemali dávať ani popol, kamene, plast, sklo, kov, lebo tento odpad sa nerozloží. Takisto by sme sa mali
vyvarovať aj ukladaniu chorobami napadnutých rastlín, mohli by narušiť kvalitu kompostu.

Dôležité je kompost miešať
Občas treba kompost trochu premiešať – ideálne aspoň raz mesačne. Je to potrebné z dôvodu prevetrania a
kvôli urýchleniu chemických procesov.

Trpezlivosť kompost prináša ☺
Väčšie kompostovisko potrebuje aspoň ½ roka na to, aby dozrelo a získalo žiaducu konzistenciu. Keď je už
kompost krásne drobivý, jeho farba je tmavá a vôňa zemitá – vtedy aj začínajúci záhradník zistí, že premenil
kuchynský odpad a zelený odpad na skutočný kompost.

EBEDI SZŐLÉSZEK KIRÁNDULÁSA A
KULTÚRA ÉS A SZAKMA JEGYÉBEN

VÝLET NAŠICH VINÁROV ZA KULTÚROU A
POZNANÍM

2019. július 20 – 21-én kétnapos magyarországi
kiránduláson vettünk részt. Első úticélunk a Dél –
Alföld
legnépszerűbb
és
legismertebb
kirándulóhelye, a magyar honfoglalás emlékére
létesített Nemzeti Történeti Emlékpark volt.

20. - 21. júla sa naši vinári zúčastnili na
dvojdňovom výlete na juhu Maďarska (Alföld). Naša
prvá návšteva viedla do najvyhľadávanejšieho a
najznámejšieho národného historického parku, ktorý
bol postavený na počesť dobytia územia Maďarmi. V
modernom
parku
sa
nachádza
nedávno
zrekonštruovaná rotunda a monumentálna panoráma,
ktorá návštevníkom poskytne nezabudnuteľný
zážitok.

A park legjelentősebb látnivalója, a nemrég
felújított modern látogatóközpontban található
(Rotunda), a magyarok bejövetelét ábrázoló
monumentális Feszty – körkép, amely maradandó
emléket hagyott mindannyiunkban.
Ópusztaszert elhagyva, második úticélunk a
népszerű, Hajós – Bajai Borvidék felé vettük az
irányt. Kisebb kerülővel Soltvadkerten álltunk meg, a
híres Szent Korona cukrászdában egy hűsítő
fagylaltra. Hajósra érkezvén Kovács Róbet, a Kovács
Borház családi pincegazdaság tulajdonosa fogadott
bennünket. Frissítő és pogácsa elfogyasztása után,
bemutatta az 1200 présházból álló pincefalut. Este a
borházban a kényelmes szálláson kívül, ízletes
vacsora és borkóstoló várt. Másnap a közeli
Nemesnádudvaron,
Leirer
László
szíves
invitálásának eleget téve, kóstolhattuk pincészetének
borait, egyúttal összehasonlítva a két borászat nedűit.
Hazafelé, a dunai halászlé egyik fővárosában
Pakson, a halászcsárdában ebédeltünk, természetesen
halászlevet hagyományos hosszúmetélttel.
Bízom benne, hogy a résztvevők jól érezték
magukat, s maradandó élményekkel gazdagodtak.
Benefi László – Ebedi Szőlészek elnöke

Po spoznaní krás Ópusztaszer-u, našou
nasledujúcou zastávkou bola vinárska oblasť Baja,
mestečko Hajós. Cestou sme sa ešte zastavili v
Soltvadkerte, kde sme si v cukrárni Svätej koruny
dali zmrzlinu. Po príchodu do Hajósu sme boli
srdečne privítaní a pohostení u vinára Kovácsa
Róberta, ktorý je vlastníkom rodinnej pivnice Kovács
Borház. Po ochutnaní pagáčikov nám ukázali pivnice
s 1200 lismi. Okrem chutnej večere a pohodlného
ubytovania, pripravili pre nás aj skvelú ochutnávku
miestnych vín. Na druhý deň sme boli prizvaní
pánom Leirerom Lászlóm do pivníc neďalekého
Nemesnádudvaru, kde sme mali možnosť ochutnať a
porovnať chute vín oboch pivníc. Cestou domov sme
navštívili mestečko Paks, ktoré je okrem iného
známe výborným „halászlé s cestovinami“.
Dúfam, že sa všetci výletníci cítili dobre a vrátili
sa odtiaľ s krásnymi spomienkami.
Ladislav Benefi – predseda Spolku
obidských vinárov

Zápisky z výletu do maďarského Netejču

Nőtincsi kirándulás - élménybeszámoló

Miestny obecný úrad dňa 13.augusta 2019
zorganizoval pre deti našej obce autobusový zájazd
do zážitkového parku – Seholsziget v maďarskom
Nőtincsi. Ráno o 8,00 hod. sa zišli detičky, niektorí
aj v sprievode svojich rodičov a starých rodičov,
nasadli na autobus a vyrazili do parku plného
zábavy.

A helyi községi hivatal 2019. augusztus 13-án
kirándulást
szervezett
Nőtincsre-Seholsziget
élményparkba. Az indulás reggel 8 órakor volt a hivatal
elől, egy-két szülő kíséretében. A megérkezés és
a bejelentkezés után polgármesterasszony egyeztetett
a programokkal kapcsolatban.

Keď sme dorazili na miesto, pani starostka
všetkých oboznámila s programom, ktorého bolo
neúrekom na celý deň. Hneď na začiatok sa deti
mohli vyšantiť na ihrisku. Súčasťou programu bola aj
návšteva mini ZOO, kde deti mohli pohladkať
zvieratká, ako alpaku, králiky, koníky, či somárika.
Neskôr všetci nasadli na minivláčik, ktorým sa
previezli okolo parku a v lesíku. Ďalšou atrakciou
bola lukostreľba, v ktorej sa mohli vyžiť chlapci aj
dievčatá streľbou do makety lesných zvierat. Potom
sa všetky deti rozdelili do skupiniek, každá skupina
obdržala mapu, podľa ktorej deti hľadali poklady na
celom území parku. Po získaní všetkých pokladov
deti už riadne vyhladli a pochutnali si na výdatnom
obede. Sladkou bodkou za obedom bola zmrzlina pre
každého. Po načerpaní energie sa deti mohli
oboznámiť s remeselníctvom, kde vlastnoručne
vyrobili magnetky z dreva, ktoré si potom mohli
priniesť domov na pamiatku.
Vyvrcholením
celodenného programu bola zábava na ihrisku Peter
Pan.
Na záver celého programu všetci dostali diplom
a sladkú odmenu. Po celodennej vyčerpávajúcej
zábave, obohatení zážitkami, všetci nasadli do
autobusu a pobrali sa domov.
A nakoniec veľké ďakujem patrí pani starostke,
pracovníčkam obecného úradu a ujovi šoférovi,
pánovi Tamásovi Smidovi za bezpečnú jazdu,
a v neposlednom rade všetkým detičkám za slušné
správanie.
Mgr. Melinda Zalabová

Elsőként,
szabad
program
keretén
belül,
állatsimogatáson vehettek részt a gyerekek, mely
elnyerte tetszésüket. Több olyan állattal is
találkozhattak, melyeket még idáig nem láthattak. Az
állatsimogató szomszédságában játszótér volt, ami már
magában nagy sikert aratott a gyermekek körében.
Sokak számára újdonság volt a kisvonattal tett kör,
melyen a gyeremekek létszáma és kacaja töltötte be az
egész vonatot.
Lehetőséget kaptak
makett állatokra
való
íjászkodásra, ami inkább a kisebbek figyelmét kötötte
le. Minden célba találat tapssal volt jutalmazva. Jó volt
látni a kicsik sikerélményét.
A kincskereső játék volt a nap egyik fénypontja, ami
csapatokra osztotta az ifjúságot. Térképet kaptak és
vezetőikkel együtt indultak a „kincsvadászatra“. A játék
lényege a szólások és közmondások ismerete volt, mert
csak a helyes válasz segítségével jutottak előre. Minden
csapat győztes volt, hiszen seikeresesen teljesítették az
összes feladatot.
Ez után következett a várva-várt ebéd. Ekkor egy
kicsit szomorkásra fordult az idő, kissé eleredt, de az
ebéd végeztével újra élvezhették a kellemes időjárást.
A fagyi minden gyermek kedvence, így ebéd után az
sem maradhatott el.
A nap nem csak a játékról szólt, kézműves
foglalkozás keretén belül mindenki megmutathatta
kreativitását. Az elkészített tárgyakat hazavihették
ajándékba.
Az utolsó programra a Pán Péter meseszigeten
került sor, ami felülmúlta minden gyermek elvárását. Itt
még mindenki kiadhatta magából utolsó energeiáját.
A visszaindulás időpontja is eltolódott a nagy sikerre
való tekintettel. Mikor elfoglalták helyüket az
autóbuszban, emléklapot kaptak, de reméljük, nem csak
az emléklapnak köszönhetően volt maradandó az
élmény mindenki számára.
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgármester
asszonynak, a községi hivatal dolgozóinak a szervezést
és a segítséget, Smida Tamás buszsofőrnek
a zökkenőmentes utat, és nem utolsó sorban minden
egyes gyermeknek a példás viselkedést.
Zalaba Melinda

,,Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia”
II. Kórustábor Ebeden
A július 16. és 21. között második alkalommal megrendezésre kerülő kórustábornak ismét az ebedi Szent István
király-plébánia adott otthont. Gergely pápa levele alapján, mely egy rejtvény kíséretében egyenesen Rómából érkezett, a 15
lelkes fiatalra ismét egy magasztos küldetés várt: az Istent dicsőítő szent éneklés művészetének elsajátításával. A kórustábor
résztvevőinek elsődleges feladatát tehát a napi szentmisékre való felkészülés, énekes szolgálat képezte.
Mivel idén a tábor egyes napjain az egyházi év különböző időszakait élhettük meg, ezért a gyerekek a
kórustábor ideje alatt az ádventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti ünnepkört leginkább meghatározó magyar és latin nyelvű
gregorián énekeket is elsajátították. A napi három énekblokkot átszőtte az imádság lelkülete, a délutánokat a szentírás olvasása
és az ikonográfia művészetével való megismerkedés mellett különböző kézműves foglalkozások (gyertyaöntés, mézeskalácssütés, rézbiléta-készítés, lepénysütés) színesítették. A plébánián termesztett levendula sem maradt feldolgozatlanul, ugyanis a
táborozók, a szorgos segítők közreműködésével, különféle illatpárnákat készítettek belőle.
Pénteken a Kaptár - Keresztény Ifjúsági Táborban teljesítettünk liturgikus szolgálatot. A Kaptár meglátogatása
kitűnő lehetőséget kínált arra, hogy betekintést nyerjünk egy fiatalokból álló, élő közösség mindennapjaiba. Mindemellett
Szigetmonostoron a sárkányhajózást is volt alkalmunk kipróbálni.
A szombati napot leginkább a taizéi énekekkel kísért szentségimádásra való felkészülés határozta meg. Az
adorációt követően az este vidám játékkal, a szülőkkel való közös sütögetéssel, fényképvetítéssel, kötetlen beszélgetéssel
zárult.
A tábor utolsó napján, vasárnap a schola lélekemelő éneke az ebedi Szent István király-plébániatemplom mellett
a muzslai Kisboldogasszony-plébániatemplomban is felcsendült. A táborozók az emléklapok kiosztása után sok szép emlékkel
gazdagodva búcsúztak el oktatóiktól, egymástól és Gergely pápa rezidenciájától - az ebedi plébániától abban a reményben,
hogy annak ajtaja az év folyamán is nyitva áll előttük, hogy megcsendülhessen szívükben és ajkukon a laudate Dominum!
Szabó Klaudia, ebedi kántor

Az ünnep megtartó ereje

Sila sviatku

Augusztus 20-a a keresztény államalapítás, illetve
Szent István király és az újkenyér ünnepe a legrégebbi magyar
nemzeti ünnep. Ezzel együtt községünk legnagyobb ünnepe,
hiszen Szent István király az ebedi plébániatemplom névadó
védőszentje is. E jeles nap kapcsán községünk mellett számos
helyen tartottak megemlékezést.
Így történt Udvardon is, ahol az ünnep alkalmából
felszentelték Lebo Ferenc, udvardi gyökerekkel megáldott
győri szobrászművész alkotását, Szent István bronz
mellszobrát. A meghitt ünnepségen, illetve az azt követő
szentmisén az ebedi tagokból is álló Animula és Anima kórus
örömmel és alázattal vállalta a szolgálatot, amelyre felkérést
kapott. Vezetőjük, községünk kántora, Szabó Klaudia minden
egyes énekes szolgálatra szeretettel és odaadó munkával
készíti fel a csapatot.
Kiváló alkalom volt ez egy jó beéneklésre is, hiszen
a kórus változatos énekrenddel készült templomunk
búcsújának ünnepére, amelyet ebben az évben augusztus 25-én
tartottunk. Borka Iván plébános úr komoly lelki útravalót adó
szentbeszéde után sor került az új kenyér megszentelésére,
amelyet ismét Szabó Magdi néni szorgos kezének
köszönhettünk. A szentmise végén a hívek örömmel
fogyasztották és vitték magukkal a megáldott kenyérkockákat.
És ha már búcsú, a hitélet mellett természetesen a
szórakozásnak is kellő helye van, a forgatagnak idén a helyi
sportpálya adott otthont. Szombaton az ebedi öregfiúk csapata
barátságos futballmérkőzést játszott a kőhidgyarmati öregfiúk
csapatával 4:0 eredménnyel, amelyhez ezúton is gratulálunk!
Az est folyamán a mulatni vágyó közönséget a „Rikonny“
zenekar szórakoztatta, a legkisebbeket pedig délutánonként
körhinta, ugrálóvár és trambulin várta.
A búcsú a falu életében mindig is kiemelkedő
szerepet játszik. Fontos az ünnep megtartó ereje, hiszen, ha jól
érezzük magunkat együtt, nem csupán új élménnyel
gazdagodunk, hanem van miből meríteni a hétköznapokban is.

Dvadsiaty august je sviatkom založenia
kresťanského štátu, kráľa Svätého Štefana a nového
chleba. Je najstarším maďarským národným sviatkom.
Takisto je aj najväčším sviatkom našej obce, lebo kráľ
Svätý Štefan je patrónom obidského farského kostola.
Vo viacerých našich okolitých obciach si
pripomenuli tento významný sviatok. Tak sa udialo aj
v Dvoroch nad Žitavou, kde v rámci osláv vysvätili
bronzovú bustu Svätého Štefana, ktorú vytvoril Ferenc
Lebo, umelec z Győru, ktorého rodové korene siahajú až
do Dvorov nad Žitavou. Na oslavách a nasledujúcej svätej
omši účinkovali aj spevácky zbory Anima a Animula,
ktorých niektorí členovia sú z Obidu. Vedúca zboru
Klaudia Szabóová, ktorá je aj kantorkou našej obce,
s láskou a oddanosťou vedie a pripravuje zbor na každé
vystúpenie.
Zbor sa takisto pestrým výberom náboženských
piesní pripravoval na oslavu hodov aj v obidskom kostole,
ktorá sa oslavovala dňa 25. augusta v Obide. Po duchovne
hlbokej kázni pána kňaza Ivána Borku nasledovalo
posvätenie nového chleba, za ktorý môžeme opakovane
ďakovať pracovitým rukám pani Magdalény Szabóovej.
Na konci svätej omše si veriaci s radosťou ochutnali
i vzali so sebou požehnané kúsky chleba.
A keď už máme hody, tak popri náboženskom
živote má svoje miesto aj zábava, ktorej poskytlo priestor
miestne futbalové ihrisko. V sobotu odohrali zápas miestni
Old Boys Obid-Ebed s mužstvom seniorov z Kamenného
Mostu. Domáci zvíťazili 4:0. K tomu im touto cestou
srdečne
gratulujeme!
Vo
večerných
hodinách
zábavychtivému obecenstvu hrala do tanca skupina
Rikoňovci. Radosť našim najmenším robil kolotoč,
skákací hrad a trampolíny.
Hody majú neustále významnú úlohu v živote
obce. Dôležitá je udržujúca sila sviatku, dobre sa na nich
cítime, obohacujeme sa nielen novými zážitkami, ale
vďaka nim získame aj silu a nové inšpirácie na všedné dni.

Morvai Judit

Judit Morvai

Vinobranie sme opäť patrične oslávili
Újra jó hangulatban telt a szüreti
felvonulás
Idén, szeptember 21-én, egy kellemes
őszi szombaton, a Vegyeskórus lelkes
készülődésének
köszönhetően,
újra
megrendezésre került a már régebbi
hagyománnyal bíró szüreti felvonulás. A
faluban felvonulni kívánók a kultúrháznál
gyűltek egybe, ahonnan útját kezdte a
zenés, táncos hangulatban lévő jókedvű
társaság. Útközben, a hagyományhoz híven
egy-egy háznál pogácsával, süteménnyel és
finomabbnál finomabb borokkal várták a
körmenet tagjait.
A jó időnek
köszönhetően, fiatalok és idősek egyaránt
csatlakoztak
a
Vegyeskórushoz
és
meghívott
vendégeikhez.
A Salixa
éneklőcsoport
Kicsindről,
Szalkai
néptánccsoport
és
a
Naszvadi
nyugdijaskórus nótáikkal és táncos
műsorukkal tették élvezetesebbé az
ünnepélyt. A végső megálló a kultúrház
nagytermében volt, ahol minden résztvevőt
megvendégeltek miután búcsúzásként még
egy-egy énekkel, tánccal szebbé tették a
nézők napját.
Ezúton is szeretném megköszönni a
Vegyeskórus tagjainak a lelkes munkát, és
külön említést érdemel a gyönyörű őszi
hangulatot idéző díszítés a kultúrháznál.
Rotyik Brigitta

Vďaka nadšenej príprave organizátorov z
Vegyeskórusu sa tak ako vlani, aj tento rok
podarilo zorganizovať tradičný oberačkový
sprievod, ktorý sa konal 21. septembra.
Účastníci osláv sa zhromaždili pri
kultúrnom dome, odkiaľ potom odštartovala
veselá spoločnosť v hudobnej, tanečnej
nálade. Pohostinní Obidčania občerstvili
účastníkov pred svojimi domami koláčmi a
kvalitnými vínami, za čo im samozrejme
patrí veľká pochvala. Vďaka dobrému
počasiu sa k pochodu pripojili mladí i aj
starší obyvatelia dediny. Pochod absolvovali
aj hostia zo skupiny Salixa z Malej nad
Hronom, folklórna detská tanečná skupina
zo Salky, Klub dôchodcov z Nesvád, ktorí
spestrili program svojimi ľudovkami a
tancom. Konečnou zastávkou bol kultúrny
dom, kde pokračoval kultúrny program až
do večerných hodín.
Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať
všetkým členom zmiešaného speváckeho
súboru Vegyeskórus za ich usilovnú prácu
a v neposlednom rade za krásnu výzdobu
kultúrneho domu pripomínajúcu atmosféru
jesene.
Brigita Rotyiková

Újra gyermek kacajjal telt meg az Alszeg utca
Sok gyermek örömére 2019. szeptember
24-én átadásra került az újonnan épített játszótér.
Az új mászókák lufikkal díszítve várták
a csemetéket. A polgármesterasszony üdvözölte
a jelenlévőket, megköszönte a képviselők
támogatását
a
projekt
megvalósításában.
Elmondta, hogy márciusban beadott egy
támogatási kérvényt a Szlovák kormány felé,
amit sajnos elutasítottak, ezért az önkormányzat
úgy döntött, hogy önerőből felújítja az Alszeg
utcán lévő játszóteret. Kérte a gyermekeket, hogy
vigyázzanak az új játékokra, de elsősorban
önmagukra és társaikra. Ezután felkérte Borka
Iván plébániai kormányzót, szentelje fel falunk új
játszóterét. Ruzsík Hanna Alíz, az óvodások
képviseletében verset mondott a játszótérről.
Miután a képviselők és a polgármesterasszony
közösen átvágták a zöld szalagot, a gyemekek
nagy örömmel próbálták ki az új mászókákat és
hintákat. A képviselő testület tagjai édes és sós
süteményekkel, a községi hivatal dolgozói
gyermek pezsgővel és édességgel kedveskedtek
a falu aprajának. Pihenés képpen a kicsik rajzot
készíthettek a könyvtáros néni felügyelete alatt.
A legnagyobb öröm a nap végén számunkra a sok
boldog gyermek arc volt.
Minden kedves szülőnek, nagyszülőnek és
csemetéiknek kellemes időtöltést kívánunk
a felújított játszótéren.

VICCES SAROK

Z detského ihriska sa opäť ozýva detský smiech
Dňa 24. septembra 2019 sa na radosť našich
detí odovzdalo do prevádzky novopostavené
detské ihrisko. Balónmi ozdobené nové preliezky
čakali na návštevníkov v plnej paráde. Pani
starostka privítala všetkých hostí a poďakovala sa
zastupiteľstvu za podporu pri realizácii projektu.
Vo svojom príhovore pripomenula, že v marci
bola podaná žiadosť na Úrad vlády SR k výzve
o dotáciu: „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
V rámci tejto výzvy bolo možné požiadať aj
o výstavbu detského ihriska, ktoré žiaľ bolo
odmietnuté. Vtedy sa samospráva rozhodla, že
obnovu detského ihriska zrealizuje z vlastných
prostriedkov. Starostka zdôraznila deťom, aby
dbali o zachovanie ihriska, a hlavne aby dbali
o svoje zdravie a zdravie svojich kamarátov.
Potom vyzvala pána farára Ivána Borku, aby
vysvätil detské ihrisko. Následne Hanna Alíz
Ruzsík zarecitovala básničku o detskom ihrisku.
Po odstrihnutí zelenej pásky zástupcami miestnej
samosprávy sa už nedalo deti ďalej udržať na
mieste a húfom utekali na preliezky a hojdačky.
Obecní poslanci pripravili pre hostí slané a sladké
pochúťky a pracovníci obecného úradu deťom
nalievali detské šampanské. V rámci odpočinku
mali ratolesti možnosť aj s pani knihovníčkou
zhotoviť zopár kresieb o ihrisku. Na konci dňa
bolo pre nás najväčšou radosťou vidieť šťastné
detské tváričky.
Všetkým rodičom, starým rodičom a deťom
prajeme príjemné trávenie času na obnovenom
ihrisku.

Poďakovanie
Obecný úrad dostal do daru krásny erb
Erb nám darovala pani Bc. Erika Góra a zdobí nám vstupnú halu
obecného úradu. Kovovú konštrukciu vyrobil pán Fodor Ladislav.
Samotný erb je vyrobený zvláštnou technikou zošívania látok,
nazývanou patchwork. Ide o zošívanie malých, rôznofarebných kúskov
látok tak, že spolu vytvárajú väčšie geometrické vzory. Pôvodne išlo
výlučne o ručnú prácu, dnes už existujú špeciálne šijacie stroje, ktorými
je možné patchwork vytvárať. Patchwork vznikol pôvodne medzi
ženami amerických osadníkov, ktoré týmto spôsobom chceli využiť
zvyšky látok, alebo látky z obnosených šiat. Dnes začína byť technika
patchworku opäť veľmi populárnou medzi spotrebiteľmi, ale aj medzi
ženami, ktoré majú patchwork ako svoje umelecké hobby.
Ďakujeme pekne za krásny darček!

Ajándékot kapott a községi hivatal
Góra Erika ajándékozott a hivatal részére egy új címert, mely méltó helyére került a hivatal
várótermében a földszinten. A tartó része kovácsolt vasból készült Fodor László kezei által. Maga a címer
egy különos technika alkalmazását igényelte, amelyet patchworknek neveznek, más néven foltvarrás.
A foltvarrás eredetileg olyan kézimunkák, amelyeket az amerikai földművesek (farmerek)
asszonyai készítettek főleg elhasznált ruhaneműek még használható részeiből. Napjainkra a technika
magas szintű fejlődése a foltvarrás területén jelentős változásokat hozott és egyre közkedveltebbé vált ez a
hobby nálunk is. A varrógépek fejlesztése, elterjedése meggyorsította a varrási folyamatot. De vannak
olyan minták is, amelyeket csak kézzel lehet megvarni.
Köszönjük szépen a kedves ajándékot!

Nekrológ helyett
2019. augusztus 3-án kísértük utolsó útjára kedves barátunkat, Zalaba Józsefet, akit 68 éves korában ragadott
el családja és barátai köréből a kegyetlen halál.
Szinte hihetetlen, hogy már nincs köztünk, hiszen Józsi hozzátartozott az utcaképhez. Napjában többször
találkozhattunk vele, amikor hajtotta hatalmas biciklijét, amely után általában egy nagy, szénával, vagy mással
megrakott uzsgyikocsit húzott.
Nem szerette a motorizált, telefonos világot. Az ő világa más volt.
Szerette faluját, tisztelte az idős embereket. Meséltette őket a régi korok szokásairól, értékeiről. A maga
egyszerűségével élte életét. Rendkívül segítőkész volt.
A korábban születettek, akik jobban ismerték, tudják, hogy milyen szépen tudott énekelni. Főleg a magyar
nótákat kedvelte, rengeteget ismert. Alkalomadtán ezt is eldalolta:
„Hiányzik valaki ebből az utcából.“ Valóban hiányzik .
Keményen dolgozott, szorgalma példaértékű volt. A munkában nem ismert mértéket, pedig gyakran
hangoztatta: „A mérték, az érték.“ Talán, ha megtartotta volna, még itt lehetne köztünk. A másik gyakran
hangoztatott mondata: „Nekem mennem kell, hogyha jön a halál, ne találjon itthon!“ Megtalálta őt, mégpedig
otthon. Lerakta élete terheit és elment. Jó ember volt. Tartsuk meg őt emlékezetünkben! Isten nyugosztalja!
Fodor Zsuzsa

Kedves
„idősebb“
gazdasszonyok,

és

fiatalabb

hölgyek,

Szeretnénk összeállítani egy kiadványt, ami az ebedi
ételekről, ízekről szólna. Ehhez kell a segítség, hogy
azok akik emlékeznek a régi hagyományos ételekre az
ebedi
lakodalmak
jellegzetes
ételeire,
süteményeire, böjti, ünnepi, hétköznapi ételekre az
ezekhez
csatlakozó
szokásokra,
történetekre
jelentkezzenek. Elképzelésünk az, hogy ezeket az
ételeket megfőzzük, recepttel és fényképekkel
illusztrálva megjelentetnénk. Jó lenne, ha ezek az
ételek fenn maradnának az utókor számára. Aki úgy
érzi, hogy vannak tarsolyában elfelejtett és
megőrzésre érdemes ételek mielőbb jelentkezzen,
hogy valóra válthassuk ezt a elképzelést. Bízom
benne, hogy vannak még a nagymamákról,
anyukákról maradt régi receptes füzetek, amik
segítségre
lehetnek
ennek
a
tervnek
a megvalósításában.

Milé „staršie“ aj mladšie gazdinky,
Radi by sme zostavili brožúrku, ktorá by
obsahovala tradičné jedlá pochádzajúce od našich
obidských starých mám. Týmto by som chcela
poprosiť o pomoc tie gazdinky, ktoré si ešte
pamätajú chuť tradičných jedál, svadobných
dobrôt, zákuskov, pôstnych, každodenných či
slávnostných jedál a aj zvyklosti, ktoré sa k týmto
udalostiam viažu, aby sa hlásili u mňa. Naša
predstava je taká, že tieto jedlá uvaríme, odfotíme
a budú súčasťou malej kuchárskej knižočky. Bolo
by dobré, keby sa tieto jedlá zachovali pre budúce
pokolenia. Kto má pocit, že má recepty, na ktoré
by bola škoda zabudnúť, neváhajte ma
kontaktovať, aby sme mohli zrealizovať náš plán.
Verím, že s Vašou pomocou sa nám podarí
zostaviť knižočku s tradičnými receptami z našej
obce.
Révészová Magdaléna

Révész Magdolna

Kúcsos (kulcsos) kalács
Hozzávalók:
65 dkg finom liszt,
2 dkg élesztő,
1 dkg só,
10 dkg cukor,
10 dkg vaj ,
2 dl tej,
1 tojás, 1 tojás sárgája.
Kenéshez:
1 tojás.
A sziruphoz:
kb 1,5 dcl víz, 5-10 dkg kristálycukor

Elkészítés:
Az élesztőt langyos cukros tejben felfuttatni. Liszthez hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, tejet, sót ,cukrot,
tojást, tojás sárgáját és a langyos, olvasztott vajat. A tésztát közepes keménységűre dagasztjuk, amíg a
tészta elválik a kéztől, az edény falától. Letakarva fél óráig kelesztjük, majd formázzuk.
A legegyszerübb: a tésztából 2 drb tepsi hosszúságu, 2 drb tepsi szélességu csíkot sodrunk, ezeket kulcsoljuk – átfonjuk és egy csíkkal körbe fonjuk, de mindeki saját fantáziája szerint formázhatja.
Az elkészült kalácsot tojással gondosan lekenjük és 30 percig kelesztjük. Sütés előtt ismét lekenjük, majd
180 fokon megsütjük Sütés után, még forrón, cukros vízzel lekenni.
A kúcsos kalácsot – pénteken a lakodalom elótti estén vitték a menyasszony ill. vőlegény házához 1 üveg
bor kíséretében.

Správy

Közlemények

Čestné prehlásenia - kompostovanie

Becsületbeli nyilatkozatok – komposztálás

V priebehu tohto roka sa v obci začali zbierať „Čestné
prehlásenia“ týkajúce sa kompostovania v domácnostiach.
Novela zákona o odpadoch priniesla viac noviniek a
povinností aj pre obce. Jednou z noviniek je nová úprava
povinnosti obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, vrátane kuchynského odpadu. Aby obec mohla
uplatniť výnimku a nemusela zaviesť zber kuchynského
odpadu od fyzických osôb, potrebovala mať podpísaných
toľko čestných prehlásení, aby sme nimi mali pokrytých viac
ako 50 % obyvateľov obce, čo sa nám aj podarilo.
Obyvateľom, ktorí čestné prehlásenie podpísali, ďakujeme za
súčinnosť.

Az elmúlt hónapokban községünkben kezdetét vette a
háztartásbeli komposztálással kapcsolatos „becsületbeli
nyilatkozat” széthordása. A hulladék gazdálkodási törvény
módosítása sok új kötelezettséggel jár, ami természetesen
községünket is érinti. Az egyik ilyen kötelezettség
bebiztosítani a biológiai hulladék szelektív gyűjtését,
beleértve a konyhai hulladékot is. Annak érdekében, hogy
községünk kivételt tehessen és ne kelljen bevezetni a
magánszemélyektől való konyhai hulladék gyűjtését, a
lakosság több mint a felének alá kellett írnia a „becsületbeli
nyilatkozatot”, amit sikeresen teljesítettük. Nagyon szépen
köszönjük a lakosság együttműködését.

Zber textilu

Textil gyűjtés

V druhej polovici septembra sme v kultúrnom dome
zorganizovali zbierku šiat, vďaka ktorej sa v našich šatníkoch
opäť uvoľnilo miesto. Sála kultúrneho domu sa naplnila
takmer do polovice. Odvoz textilu zabezpečila firma Humana.
Veríme, že sa šatstvo dostane k ľuďom, ktorí to naozaj
potrebujú . Keďže akcia zožala veľký úspech, určite ju ešte
zopakujeme. Ďakujeme pekne za každé kilo!

Községünkben szeptemberben ruhát gyűjtöttünk a
kultúrházban, ami által sokak szekrénye újból
fellélegezhetett. A kultúrház fele megtelt zsákokkal,
melyeknek az elszállításáról a Humana cég gondoskodott.
Bízunk abban, hogy a textil megfelelő tulajdonosokra talál.
A sikeres akciót a jövőben biztosan megismételjük. Minden
kedves adakozónak köszönjük szépen!

Akcia „Deň pre Dunaj”

Nemzetközi Duna Nap

Ministerstvo životného prostredia SR 29. júna spustilo akciu,
v rámci ktorej dodali obciam rukavice a vrecia s nádejou, že
zaktivizujú dobrovoľníkov na zber odpadu pri Dunaji. Naša
obec oslavola v ten deň „Deň obce”, preto sme sa akcii
nemohli organizačne venovať. Boli sme však odhodlaní, že
akciu podporíme! A tak sa aj stalo. 5.októbra 2019 napriek
nepriaznivému počasiu sa takmer 30 účastníkov zúčastnilo
na zbere. Vyzbieralo sa cca 100 vriec odpadu. Po únavnej
práci boli všetci odmenení chutným gulášom z diviny, ktorý
uvaril náš poľovník pán František Révész. V mene prírody a
nášho Dunaja ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajné
okolie, v ktorom žijeme.

A Szlovák Köztársasági Környezetvédelmi Minisztérium 2019.
június 29-én emlékezett meg a Nemzetközi Duna Napról, melynek
keretében a községeknek kesztyűket és zsákokat osztott, hogy
ösztönözzék az önkénteseket a Duna környéke kitisztítására.
Sajnos Ebeden ezen a napon zajlottak a falunapi ünnepségek, így
nem tudtuk megszervezni a brigádot. De eldöntöttük, hogy
kihagyni semmiképen nemszeretnénk. És így is történt. 2019.
október 5-én a rossz időjárás ellenére majdnem 30 fős csapat
indult szemetet szedni és kb 100 zsákkal tértek kiéhezve és
kifáradva a községi hivatal udvarába, ahol Révész Feri bácsi finom
vaddisznó gulyással várta a résztvevőket. Nagyon köszönjük
mindenkinek a természet és a Duna nevében, hogy nem közömbös
számukra a környezetünk.

Oznamy
Vážení občania!
Oznamujeme občanom, že v čase od 21.10.2019 do
23.10.2019 sa opäť bude konať v obci zber elektroodpadu
(nefunkčné elektrospotrebiče, rádiá, televízory, počítače,
rýchlovarné kanvice, atď....) a veľkoobjemného odpadu (časti
nábytku, koberce, atď...). Nezbierame nebezpečný odpad
(ako napr. batérie, akumulátory, oleje, farby,...) Odvoz
odpadu na dvor obecného úradu si občania musia tentokrát
zabezpečiť sami! Výnimkou sú starí a bezvládni občania, od
ktorých odvoz odpadu zabezpečí obec. Svoju žiadosť o odvoz
odpadu však musia nahlásiť vopred, na obecnom úrade
počas stránkových dní, alebo telefonicky na tel. č. 036/753
3010.
Za porozumenie ďakujeme.
S pozdravom,
Ing. Monika Vajda – starostka obce

Zber sa uskutoční v čase/ Gyűjtés időpontja:
21.10.2019 – pondelok / hétfő
22.10.2019 – utorok / kedd
23.10.2019 – streda / szerda

Hirdetések
Tisztelt lakosok!
Értesítjük a lakosságot, hogy 2019. október 21-től október
23-ig ismét elektromos hulladékot (öreg mosógépek,
porszívók, számítógépek, rádiók...), valamint nagyméretű
hulladékot (bútor darabok, szőnyegek,...) fogunk gyűjteni.
Nem gyűjtünk veszélyes hulladékot (akkumulátorokat,
elemeket, olajakat, festékeket). Ezúttal a hulladék
elszállítását a községi hivatal udvarára mindenki saját
magának biztosítja be! Kivételt képeznek az idősek,
valamint a betegek, akiktől a hulladék elszállítását
a község biztosítja. Azonban az igényt az elszállításra előre
jelezni kell a helyi községi hivatalban hivatalos napokon,
illetve a 036/753 3010 telefon számon.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel,
Ing. Vajda Monika - polgármester

08:00 – 15:30
08:00 – 15:30
08:00 – 17:00

