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Poďakovanie / Köszönet
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v tomto roku pomáhali pri zveľaďovaní našej obce. Osobitná vďaka patrí
najmä zamestnancom obecného úradu a materskej školy, hlavnej kontrolórke, zastupiteľstvu,
verejnoprospešným pracovníkov, spoločenským organizáciám, firmám, jednotlivcom a všetkým, ktorí mi
nezištne pomáhali. Obrovská vďaka patrí aj mojej rodine, ktorá mi bola celý rok oporou. Ďakujem.
Ing. Monika Vajda, starostka obce
Szeretném szívből megköszönni mindenkinek, aki ebben az évben segítséget nyújtott községünk működésében
és gyarapításában. Külön szeretném megköszönni a községháza és az óvoda alkalmazottainak, főellenőrnőnek,
képviselő testület tagjainak, közmunkásainknak, községünkben működő szervezeteknek, cégeknek, egyéneknek
és minden jószándékú ebedi lakosnak. Hála és köszönet családomnak, akik egész évben önzetlenül támogattak.
Köszönöm.

Vajda Monika, polgármester
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Výlet do parku v
Budakeszi/Kirándulás
Budakeszin

Betlehem a kultúrháznál/ Betlehem pred kultúrnym domom
Elismerés a legtöbb elolvasott
könyvért/Vyznamenanie za
najviac prečítaných kníh

Idősek tiszteletére/Deň úcty k starším

Mikulás és Karácsonyi kavalkád + Baba
kiállítás/Mikuláš a Vianočné trhy +
výstava bábik

M. Nagy László,
fotóművész/fotograf

Chyby, ktoré robíme pri triedení odpadu
Hibák, amelyeket elkövetünk a hulladék szelektálásánál
Pred vyhodením prosím zošliapnite! Eldobás előtt nyomjuk össze!

Do nádob ukladajte iba triedený odpad bez zbytkov
jedla! A szelektált hulladék ételmaradék mentesen
kerüljön a konténerekbe!
Bizonyára már többen is észrevették, hogy
kibővítettük a szelektív hulladékra való konténerek
számát községünkben. Csináltunk két új szigetet is a
Mikszáth utca és a Kertalja utca kereszteződésében és a
Halász utcában. A többi utcában kipótoltuk a hiányzó
konténereket.
Kérjük a lakosokat, hogy tartsanak rendet a
konténerek körül és csak azt rakják bele, ami oda
való. A vegyes hulladék ne kerüljön a szelektív
konténerekbe és melléje sem. Ha nem tudják eldönteni,
hogy az adott szemét melyik konténerbe való, az
kerüljön inkább a háztartási hulladékhoz. A háztartási
hulladékot szerdánként a házak elől viszik el!
Köszönjük!

Určite ste si už viacerí všimli, že sme rozšírili
počet kontajnerov slúžiacich na zber triedeného
odpadu v našej obci. Spravili sme dva nové
ostrovčeky na triedený odpad na križovatke
Mikszáthovej ulice a Pod záhradami a na Rybárskej
ulici. V ostatných uliciach sme doplnili chýbajúce
druhy kontajnerov.
Žiadame občanov, aby udržiavali poriadok pri
kontajneroch a aby tam ukladali iba to, čo tam
patrí. Zmesový odpad je zakázané ukladať do
kontajnerov s triedeným odpadom. Prosím neukladať
ho ani vedľa neho. Zmesový odpad sa odváža každú
stredu spred domov!
Ďakujeme!

Novemberben falugyűlést tartottunk

V novembri bolo zvolané zhromaždenie obce
Kvôli legislatívnym zmenám a zmeneným
podmienkam v oblasti odpadového hospodárstva sme
sa rozhodli zvolať zhromaždenie obce, ktoré sa
konalo dňa 20.11.2019 v priestoroch kultúrneho
domu.
Účastníci
dostali
stručný
prehľad
o
najdôležitejších
investíciách
realizovaných
v priebehu roka, o prácach uskutočnených
svojpomocne
na
verejných
priestranstvách,
o podujatiach, ktoré boli organizované a ktoré sú
plánované. Reč bola o činnostiach materskej školy,
knižnice aj o dotáciách na podporu organizácií
fungujúcich v obci. Informovali sme o podaní
viacerých žiadostí na dotácie, z čoho boli niektoré aj
úspešné. V druhej časti prezentácie sme vysvetlili
dôvody 100 %-ného navýšenia poplatkov za
komunálny odpad na rok 2020. V závere sme
interaktívnym spôsobom ukázali zúčastneným, ako
správne triediť odpad.
Ďakujeme pekne za konštruktívne príspevky do
diskusie, budeme sa naďalej snažiť o zefektívnenie
odpadového hospodárstva v obci. Vaše dotazy nás
ubezpečujú v tom, že naše snahy v tejto oblasti nie sú
zbytočné.

A megváltozott törvények és körülmények a hulladék
gazdálkodás területén szükségessé tették, hogy a község
lakosságát tájékoztassuk, melyre falugyűlést hívtunk
össze 2019. november 20-án a helyi kultúrházban.
A gyűlés első felében a résztvevők tömör áttekintést
kaphattak a legfontosabb beruházásokról a 2019-es
évben, a közterületeinken zajló munkákról, valamint a
kulturális és egyéb eseményekről. Szó volt az óvoda és
a helyi könyvtár tevékenységeiről, a helyi szervezetek
támogatásáról. Továbbá informáltuk a jelenlévőket a
beadott pályázatokról, melyekből voltak sikeresek is.
A lakossági fórum második felében felvázoltuk
a hulladék illeték növekedésének okát a 2020-as évben.
Gyűlésünket interaktív módon fejeztük be, melyben
megmutattuk lakosainknak a helyes szelektálás módját.
Köszönjük szépen konstruktív hozzászólásaikat,
továbbra is hatékonyságra fogunk törekedni a hulladék
gazdálkodás terén. Véleményezéseik is arról
biztosítottak bennünket, hogy igyekezeteink nem
hiábavalók.
Ing. Vajda Monika

Ing. Monika Vajda

Köszöntő az Ebedi Községi Könyvtárban

Odovzdali sme vyznamenanie v obecnej knižnici

Egy csodálatos őszi napon, 2019. október 9-én
különleges alkalomra került sor az ebedi könyvtárban.
Felköszöntöttük könyvtárunk legaktívabb tagját 90.
születésnapja alkalmából.

V krásny jesenný deň, 9. októbra, 2019 nás poctila
návštevou v knižnici naša najaktívnejšia čitateľka.
Chceli sme ju prekvapiť k jej 90.tym narodeninám a
popriať jej veľa zdravia a veľa prečítaných kníh.

Fodor Matild néni 1929. október 9-én született a
Kovács család harmadik gyermekeként. Édesapja
Kovács Ferenc, édesanyja Duka Julianna – tőle örökölte
az olvasás szeretetét. Két nővére Juci és Gizi is közel 90
évesen hunytak el. Négy öccse és három húga született.
A család első fiukat 11 hónapos korában elvesztette. A
szülők 9 gyermeket neveltek fel, közülük 2 orvos lett. A
többi testvér is magas kort élt meg, négyen még élnek.
Matild néninek 33 első unokatestvére volt.

Pani Matilda Fodorová sa narodila 9. októbra 1929
ako tretie dieťa Ferenca Kovácsa a Julianny rod. Duka,
po ktorej zdedila lásku k čítaniu. Jej dve staršie sestry
Juci a Gizi sa tiež dožili pekného veku. Po nej sa
rodičom narodili ešte 4 chlapci a 3 dievčence. Jej
rodičia pochovali svojho prvého syna ako 11
mesačného. Vychovali však 9 detí, z toho 2 lekárov.
Pravdepodobne vďaka dobrým génom, sa aj ostatní
súrodenci dožili vysokého veku a 4 ešte žijú. Pani
Matilda mala dokopy 33 bratrancov a sesternice.

Édesapja minden este hangosan olvasott fel a
családnak. Elmondása szerint azért szeret olvasni, mert
akkoriban más szórakozás nem volt, ezt látta a szüleitől
is. Apja még szakkönyveket is olvasott, már 4 éves
korában őt küldte a könyvtárba. Ekkor már nővérei
iskolába jártak, tőlük tanult meg csak úgy
kíváncsiságból olvasni, majd írni. Tehát, öt évesen már
ismerte a betűk és számok birodalmát, fejből fújta az
egyszeregyet. Kilenc éves korától neki kellett besegíteni
a háztartásba és kisebb testvérei nevelésébe. Ha
valamilyen jó könyv, vagy neki nem való tiltott könyv
került a kezébe, azonnal eliszkolt otthonról, felmászott
egy fára és addig nem ment haza, míg ki nem olvasta.
Édesanyja ezért sokszor megszidta.
Kedvenc írója Jókai Mór. Az összes regényét
elolvasta. A költők közül Petőfi Sándor a legkedvesebb
számára. Megemlítette még Verne Gyula, Móra Ferenc
és Mikszáth Kálmán nevét is.
Két fiúgyermeke született. Öt unokája és hat
dédunokája van. A dédunokák is a könyvtár aktív
olvasói. Volt kitől örökölni.
Matild néni havonta kétszer is ellátogat a könyvtárba,
8 -10 könyvet szokott egy alkalommal kölcsönözni. Az
ünnepelt oklevelet, virágot, három könyvet és édes
finomságokat kapott a polgármester asszonytól és a
község könyvtárosától. Az ünnepi alkalomra elkísérte
menye Marika és unokája Angelika.
Matild néninek kívánunk sok egészséget és reméljük,
hogy még sokszor kopogtat be könyvtárunkba.

Otec im každý večer hlasno čítal. Podľa jej slov,
čítanie si zamilovala preto, lebo v tom čase iná zábava
nebola a rodičia jej boli príkladom. Jej otec v tom čase
čítal aj odbornú literatúru a už ako 4-ročnú ju posielal
do knižnice. V tom čase jej sestry už chodili do školy a
ona sa od nich zo zvedavosti učila čítať a písať. Takže
už ako 5-ročná poznala svet písmen a číslic, dokonca
spamäti poznala aj malú násobilku. Ako 9-ročná už
musela doma pomáhať pri domácich prácach a pri
výchove mladších súrodencov. Ak sa jej však do rúk
dostala nejaká dobrá kniha, alebo nebodaj zakázaná
kniha, v tom momente jej už nebolo, vyliezla na prvý
strom a nevrátila sa domov, kým ju neprečítala.
Častokrát ju mama za to karhala.
Jej obľúbeným spisovateľom je Jókai Mór, od
ktorého prečítala všetky jeho romány. Z básnikov je jej
favoritom Sándor Petőfi, ale spomenula aj Jula Verna,
Ferenca Móra alebo Kálmána Mikszátha.
Pani Matilda dala život 2 synom. Má 5 vnúčat a 6
pravnúčat. Pravnúčence sú taktiež aktívnymi členmi
našej knižnice – jablko nepadlo ďaleko od stromu.
Pani Matilda ešte aj v súčasnosti mesačne 2 krát
navštívi knižnicu a vypožičiava si naraz aj 8-10 kníh.
Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli, že knihovníčka jej
odovzdá vyznamenanie od obce a obecnej knižnice k
jej 90.tym narodeninám, ktoré prebrala v prítomnosti
svojej nevesty a vnučky Angeliky.
Prajeme pani Matilde veľa zdravia a veľa
prečítaných strán z kníh našej knižnice.

PaedDr. Páldi Tímea

PaedDr. Páldi Tímea

.

Tisztelet az időseknek

Uctili sme si starších

Október hagyományosan az idős emberek
hónapja. Gondolni rájuk persze egész évben kell, de
mivel az ősz analógiában van az idősödő emberrel,
így ez az időszak a legalkalmasabb, hogy kifejezzük
irántuk tiszteletünket.

V októbri oslavujeme deň úcty k starším.
Samozrejme myslíme na nich počas celého roka, ale
na jeseň ešte intenzívnejšie.

Községünkben sokéves hagyományként a helyi
nyugdíjas klub emlékezik meg az időskorúakról.
Idén a Tisztelet az időseknek elnevezésű
rendezvényük október 6-án került megrendezésre,
melyen testvérvárosunk, Tát, nyugdíjasai és
polgármestere, Turi Lajos is jelen voltak. Az ebedi
nyugdíjasok megismerkedhettek a helembai M.
Nagy László fotóriporter életpályájával és
munkásságával. Munkásságát Áder János a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el.
Válogatott fotóit a kisteremben tekinthették meg az
érdeklődők. A nagyteremben pedig diaporámája
(képekből
készült
kisfilm)
a
művész
kommentárjával került vetítésre.
A rendezvényt Valach Mária nyitotta meg, majd
felkérte Valach Jánost, hogy tartsa meg elnöki
beszédét. Az elnök úr köszöntötte a vendégeket, a
fellépőket és minden jelenlevőt. Beszédében
kiemelte, hogy az idősek élettapasztalatai jelentős
források a mai fiatalság részére, melyek által saját
gyökereiket jobban meg tudják érteni. Arra is
felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy egyszer az ősz
is elmúlik, hiszen minden mulandó, s ezért
szeretetben,
megértésben
és
egymás
megbecsülésében kell tölteni életünket. A
következőkben községünk polgármestere, Vajda
Monika kapott szót. Bevezetőül emlékeztetett, hogy
előző beszéde nagyon érzelmes hangvételűre
sikeredett, elhatározta hát, hogy most megnevetteti a
hallgatóságot. Humorral szólt az idős kor
jellemzőiről, mellyel valóban megnevettette a
jelenlevőket. Tát város polgármestere, Turi Lajos,
emelkedett
hangulatú
gondolatokkal
szólt
nyugdíjasainkhoz, melynek központjában a tisztelet,
megbecsülés és a szeretet álltak. A beszédeket
követően, szintén a hagyományokhoz hűen, a
vezetőség virágcsokorral köszöntötte a klub
legidősebb tagjait, Páldi Lászlót és Németh Gézát,
melyet jelképesen az összes időskorú nevében
vehettek át. Továbbá köszöntötték Góra Józsefet és
Matildot is, akik sok éven át odaadással, vezetőségi
tagokként szolgálták az ebedi nyugdíjasokat. A
köszöntőket a kultúrműsor követte, melyben
fellépett a táti nyugdíjasok kórusa, az ebedi
Vegyeskórus
és az
Ebedi
Citerazenekar.
Műsorukkal
vidámsággal,
nem
mindennapi
közösségi élményekkel gazdagították nyugdíjasaink
életét. A kultúrműsortól kellően felhangolt közönség
jó étvággyal fogott a finom vacsorához. S hogy a
kilók ne szaporodjanak, arról Stevár Gábor
gondoskodott. Zenéjével a parkettre szólította a
táncolni szeretőket.
Nyugdíjasaink rangos rendezvényen vehettek
részt, melyet szeretettel, nagy gondossággal
készítettek elő a szervezők. Köszönet és hála jár
nekik és minden jószándékú támogatónak.
Mgr. Szabó Zsolt

V našej obci si každoročne uctíme ľudí, ktorí
prežívajú jeseň života a vďaka Klubu dôchodcov sa
to aj patrične oslávi. V tomto roku sa oslavy konali
dňa 06. októbra, na ktorých boli medzi pozvanými
hosťami aj dôchodcovia družobnej obce Tát a pán
primátor mesta Tát, Lajos Turi. Pre spestrenie
programu sme pozvali známeho fotoreportéra
z Chľaby, pána M. Nagy Lászlóa, ktorého práca bola
ocenená aj maďarským prezidentom Jánosom
Áderom. Do jeho fotografií na tému vidieckeho
života sme mali možnosť nazrieť v sále kultúrneho
domu v podobe prezentácie sprevádzanej krásnym
hudobným podfarbením. V malej sále kultúrneho
domu boli vystavené niektoré z jeho zbierky
fotografií, ktoré nechali dojem v každom z nás.
Pani Mária Valachová otvorila slávnosť, privítala
hostí a odovzdala slovo Jánovi Valachovi, ktorý tiež
privítal hostí aj účinkujúcich. Vo svojej slávnostnej
reči vyzdvihol dôležitosť odovzdávania skúseností
staršej generácie mladým, aby lepšie pochopili
význam svojich koreňov. Príhovor ukončil vzácnou
myšlienkou, že aj jeseň sa raz skončí, preto je
dôležité, aby sme ju prežili v porozumení a láske.
Starostka obce po dojemných slovách svojimi
vtipnými úvahami o starnutí otvorila priestor dobrej
nálade. V úvahách o jeseni života pokračoval aj
primátor Tátu, ktorý tiež vyzdvihol význam úcty
k starším a dôležitosti prejavovania lásky k nim. Po
hrejivých slovách sa symbolicky odovzdali kytice
dvom najstarším členom Klubu dôchodcov
Ladislavovi Páldimu a Gejzovi Némethovi. Kyticou
sa zavďačili i pani Matilde Górovej a Jozefovi
Górovi, ktorí v predchádzajúcich rokoch boli vo
vedení klubu a slúžili našim dôchodcom. Po
slávnostných príhovoroch dostali priestor miestne
spoločenské organizácie zmiešaný spevácky súbor
Vegyeskórus a Obidský citarový súbor a svojimi
piesňami vystúpili aj hostia z Tátu. Po kultúrnom
predstavení sa všetci s chuťou pustili do chutnej
večere. O kilá, ktoré sa po večeri nazbierali, sa
postaral Gabriel Števár, ktorý veselým hosťom hral
do tanca.
Naši dôchodcovia mali v predchádzajúcich
rokoch
naozaj
nespočetné
množstvo
zorganizovaných akcií, za ktoré ďakujeme pekne
vedeniu Klubu dôchodcov a všetkým, ktorí na takéto
akcie prispievajú.
Mgr. Zsolt Szabó

Jesenný výlet v Budakeszi
Po letnom výlete, ktorý prebiehal v dobrej atmosfére,
sme sa rozhodli, že našim deťom opäť ulahodíme
a zorganizujeme pre nich jeden nový dobrodružný
deň. Bola celkom pekná jeseň, tak sme sa
samozrejme vybrali do prírody. Výlet sa uskutočnil
prvý deň jesenných prázdnin, 30. októbra. Naša cesta
tentokrát viedla do prírodného parku v Budakeszi.

Őszi szüneti kiruccanás Budakeszire
A nyári jó hangulatban telt kirándulás után úgy
döntöttünk, ismét kedvezünk a gyerekeknek és
szervezünk egy újabb kalandos napot. Az ősz igazán
szépnek mutatkozott, így nem volt kérdés, hogy
a természetbe menjünk. Erre, az őszi szünet első
napján, október 30-án került sor. Az utunk ezúttal
Budakeszire, a vadasparkba vezetett.
Az indulás napján az időjárás sajnos nem nekünk
kedvezett, de ez mégsem szegte senki kedvét, hisz
tele autóbusszal indultunk neki az útnak. A park egy
erdőrészben van kialakítva, ahol több ösvény közül
mindenki kedve szerint indulhat útjának. Az egyik
ösvényen elindulva a gyerekek őzikéket etethettek,
bemehettek közéjük, simogathatták őket, hisz
annyira szelídek. Tovább haladva több erdei és
háziállattal
találkozhattunk,
mindegyikről
olvashattunk egy kis tudnivalót, vagy épp az egyik
gondozó beszámolóját hallgathattuk, miközben
a szürke farkasokat etette.
A kissé ködös idő ellenére a játszótér ismét
a gyerekek kedvence volt, ahonnan alig bírtunk
tovább indulni. Az ösvény vége felé az érdeklődők
rókalyukba bújva figyelhették a rókákat, ahol sorban
állva várakoztak a nagy érdeklődés miatt.
A hűvös nap után mindenkinek jól esett a meleg
ebéd, majd jóllakva és átmelegedve reméljük, hogy
mindenki élményekkel telve tért haza.
Mgr. Zalaba Melinda

V deň odchodu nám žiaľ neprialo počasie, ale to
nikomu neubralo na nálade, veď na cestu sme sa
vybrali zaplneným autobusom. Park je vytvorený
v časti lesa, kde si každý môže vybrať, ktorou lesnou
cestičkou pôjde. Na jednej lesnej cestičke mohli deti
kŕmiť srnky, mohli vojsť medzi nich, pohladkať ich,
veď sú také krotké. Pokračujúc cestou sme sa mohli
stretnúť s viacerými lesnými i domácimi zvieratami,
o každom sme sa mohli dočítať základné informácie
alebo sme si mohli vypočuť krátku prednášku
ošetrovateľa zvierat, ktorý medzitým kŕmil sivé vlky.
Napriek trošku hmlistému počasiu bolo detské
ihrisko opäť favoritom našich detí, odkiaľ sme
odchádzali iba veľmi ťažko. Na konci lesnej cestičky
mohli deti ukryté v líščích norách pozorovať líšky,
kde pre veľký záujem museli čakať v rade.
Po chladnom dni každému dobre padol teplý obed.
Po výlete sa každý vrátil domov plný zážitkov.
Mgr. Melinda Zalabová

VICCES SAROK
Vigyázzatok,
nehogy
karácsony
után úgy
járjatok,
mint ez a
fecske! ☺

Jubilánsok köszöntése
A helyi nyugdíjas klub minden évben
megemlékezik kerek évfordulós tagjairól. Szép
gesztus. Idén november 10-e volt a kijelölt időpont a
jubilánsok köszöntésére. Egész nap esett az eső
ahelyett, hogy besütött volna a Nap melegen és
fényesen a kultúrház ablakán, így köszöntve az
ünnepelteket. Persze ez csak egy kívánság, amely
most nem teljesült, és kevésbé is fontos szemben a
klub elhatározásával, hogy örömet szerezzen jubiláló
tagjainak. Ez viszont visszanézve több mint jól
sikerült.
Valach Mária bevezetőjében köszöntötte a
megjelent jubilánsokat, majd átadta a szót a klub
elnökének. Valach János köszöntötte a meghívott
vendégeket, jubilánsokat és a szereplőket.
Beszédében elmondta, hogy az ünnepek között
különleges helyet foglalnak el az évfordulók,
megmérik az idő szüntelen folyását. Rámutatott,
hogy az idő ura a legnagyobb Úr, akinek minden
napunkat meg kell köszönnünk, és számot is kell
adnunk annak felhasználásáról. Beszédének végén
sok erőt, egészséget, szeretetet, boldogságot és
hosszú örömteli nyugdíjas éveket kívánt az
ünnepelteknek. A továbbiakban Szabó Zsolt
alpolgármester kapott szót, aki köszöntőjében
tolmácsolta a polgármester asszony és az
önkormányzat üdvözletét valamint jókívánságait a
ünnepelteknek. Köszöntőjében ráirányította a
figyelmet arra, hogy az élet nem a versengésről szól,
kinek mit sikerült elérnie élete során, hanem arról,
mennyi örömet tudtunk szerezni másoknak, s ezáltal
jutunk a boldogsághoz. Kérte a jelenlevőket, hogy
mosolyogjanak sokat, mert arra csak mosollyal lehet
válaszolni, s ez pozitív irányba fordítja az életüket. A
rendezvény kultúrműsorral folytatódott. Felléptek
óvodásaink, Ruzsík Hanna verset mondott, Morvai
Nóra nívós harmonika játékával szórakoztatta a
közönséget. Szabó Klaudia növendékeként Ruzsík
Lili szólaltatta meg a hárfát, majd Szabó Klaudia is e
csodás hangszerben rejlő lágy dallamokat keltette
életre, s a jelenlevők örömére énekhangját is hallatta.
A kultúrműsort az Ebedi Vegyeskórus műsora zárta
vidám dalokkal. Az ünnep tartozéka a jóféle pezsgő
is, mely a jókívánságok mellett főszerepet kapott a
pohárköszöntőben. Idén 18 jubilánst ünnepelt a klub.
A legfiatalabb, 60 éves klubtag Hlavácsek István, a
legidősebb pedig Fodor Matild, aki 90 éves. A
vezetőség minden jubilánst megajándékozott. A
jubilálók pedig süteményekkel, jóféle borokkal
kedveskedtek. Persze Szabó Laci sem maradt tétlen,
felkapta harmonikáját, és eljátszotta minden jubiláns
kedvenc nótáját.
Igazi örömünnep uralkodott a teremben, egy
nagy család ünnepelte az élet napos oldalát. Így
törpíti el az ember egy esős nap borús hangulatát.
Mgr. Szabó Zsolt

Oslávenie jubilantov
Miestny klub dôchodcov si každý rok spomenie na
svojich členov – jubilantov. Je to pekné gesto. Tohto
roka sa pozdravenie jubilantov uskutočnilo dňa
desiateho novembra. Celý deň pršalo, namiesto toho
aby slnko svojimi hrejivými lúčmi preniklo cez okná
kultúrneho domu, takto pozdraviac jubilantov.
Samozrejme slnečný deň je len želanie, ktoré sa teraz
nesplnilo a je aj menej dôležitým voči rozhodnutiu
klubu, priniesť radosť svojim jubilujúcim členom.
Toto sa však z retrospektívneho pohľadu dobre
vydarilo.
Mária Valachová v úvode privítala prítomných
jubilantov a potom odovzdala slovo predsedovi
klubu. Ján Valach pozdravil prítomných hostí,
jubilantov a účinkujúcich. Vo svojom príhovore
pripomenul, že v období medzi sviatkami majú
výročia osobitné postavenie, merajú nekonečný tok
času. Poukázal na to, že Pán Boh je našim najväčším
pánom, ktorému sa máme poďakovať za každý náš
deň a máme urobiť odpočet, ako sme ho využili.
Záverom svojho prejavu poprial jubilantom veľa
zdravia, sily, ľudskej lásky, šťastia a dlhé
dôchodcovské roky naplnené radosťou. V ďalšom
dostal slovo zástupca starostky obce Mgr. Zsolt
Szabó, ktorý vo svojom prejave tlmočil pozdrav a
želanie všetkého najlepšieho starostky obce
a obecného zastupiteľstva. Upriamil pozornosť na to,
že život nie je o súťažení, komu čo sa podarilo
dosiahnuť, ale o tom, koľko radosti sme schopní
a ochotní urobiť iným a tým dospejeme k šťastiu.
Poprosil prítomných, aby sa veľa usmievali, lebo
opätovať sa to dá iba úsmevom a toto obracia náš
život pozitívnym smerom. Podujatie pokračovalo
kultúrnym programom. Vystúpili naši škôlkari,
Hanna Ruzsík recitovala básničku, Nóra Morvai
peknou hrou na akordeóne zabávala obecenstvo. Lili
Ruzsík, žiačka Klaudie Szabóovej rozozvučala harfu,
potom aj Klaudia Szabóová vdýchla život jemným
melódiám na tomto obdivuhodnom hudobnom
nástroji, k čomu pre radosť prítomných pripojila svoj
spev. Kultúrny program ukončil
veselými
pesničkami Obidský zmiešaný spevácky zbor.
Neoddeliteľnou súčasťou osláv je aj šampanské,
ktoré popri želaniach všetkého najlepšieho dostal
hlavnú úlohu v rámci slávnostného prípitku. Tohto
roku klub oslávil 18 jubilantov. Najmladší člen klubu
je 60 ročný Štefan Hlaváček, najstaršou členkou je
Matilda Fodorová, ktorá nedávno oslavovala svoje
deväťdesiatiny. Vedenie klubu každého jubilanta
obdarovalo. Jubilanti spôsobili radosť prítomným
svojimi zákuskami a dobrými vínami. Samozrejme
ani Laci Szabó nezostal nečinný. Uchopil svoju
harmoniku a zahral obľúbenú pesničku každého
jubilanta.
V sále panovala ozajstná radostná atmosféra,
jedna veľká rodina oslavovala slnečnú stránku
života. Takto človek strpasličí pochmúrnu atmosféru
jedného daždivého dňa.
Mgr. Zsolt Szabó

III. karácsonyi kavalkád

III. vianočné trhy

Ruzsik András rövid beszámolója az idei kavalkádról:

Zopár slov o tohtoročných vianočných trhoch od
Andrása Ruzsíka:

”A karácsonyi kavalkádot idén 3. alkalommal
rendeztük meg. A kavalkád ötlete véletlenszerűen
született. A szervezéskor megszólítottuk a helyi
csoportokat és szervezeteket, próbáltunk keresni
támogatókat. Akkor és azóta is legfőbb támogatónk a
helyi
önkormányzat.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni a támogatását Nagy Tibor előző, és
Vajda Monika jelenlegi polgármestereknek. Köszönet
továbbá a borászoknak a forralt borért, Diósi
Máriának a finom teáért, Szabó Anettnek, hogy
színvonalasabbá tette a kultúrműsort és mindazoknak,
akik bármilyen módon segítettek a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában. Mivel a
szervezésben nagy segítséget jelentenek az
önkéntesek, akikből nem sok van, ezért már most
szívesen várjuk azok jelentkezését, akik ötleteikkel,
munkájukkal hozzájárulnának a következő kavalkád
megszervezésében. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt
is, hogy az eddigi kavalkádok megrendezése
minimális költségvetésből valósult meg, amit teljes
mértékben az önkormányzat támogatásából fedeztünk.
Ez az összeg minden évben más, kb. 40-50 Eur közé
tehető. Sosem volt célunk az adófizetők pénzének
pazarlása, mindig próbáltuk minimális költségből
megoldani a szervezést. Örülünk annak, hogy így a
község lakosai megmutathatják, miben tehetségesek.
Az évek alatt a környéken is elterjedt a rendezvény
híre, olyannyira, hogy idén több kézműves árust is
vissza kellett utasítanunk helyszűke miatt.“
Akik a karácsonyi hangulatról gondoskodtak:
Animula kórus, Ruzsík Hanna Aliz - vers, ebedi
óvodások - vers, Morvai Nóra és tanárnője Baranovics
Andrea- harmonika duó, párkányi gyermekotthon
gyermekei - ének és tánc, Kolibri tánccsoport - ebedi
gyerekek és felnőtt páros tánca, párkányi speciális
iskola diákjai - tánc, Címer Vincze Dániel - gitár,
Szabó Csongor - cselló, Ebedi Vegyeskórus - ének,
Szabó Klaudia hárfatanár és növendékei: Ruzsík
Lilien, Karkó Rebeka, Ambrus Rebeka, Punzarov
Sybilla - hegedű, Ebedi citerazenekar.
Köszönjük a szervezőknek és
fellépőknek a
színvonalas esemény megrendezését.

Weöres Sándor: Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

„Tohtoročné vianočné trhy sa v obci konali už po
tretíkrát. Myšlienka vianočných trhov sa zrodila
náhodne. Pri prvom organizovaní podujatia sme
hľadali sponzorov. V tom čase a aj v súčasnosti je
hlavným podporovateľom obec. Touto cestou by sme
chceli podakovať za podporu bývalému aj súčasnému
vedeniu obce. Taktiež ďakujeme Marike Diósi za
vynikajúci čaj, Anett Szabó za vytvorenie vynikajúcej
vianočnej atmosféry a všetkým
dobrovoľníkom.
Využijem možnosť vyzvať ľudí, že do budúcna
hľadáme dalších dobrovoľníkov, ktorí by prejavili
záujem, nech sa nám prihlásia včas. Považujeme za
potrebné zdôrazniť, že finančná suma na túto akciu sa
pohybuje v rozmedzí cca 40 - 50 Eur. Nikdy nedošlo k
cielenému plytvaniu peňazí daňových poplatníkov,
vždy sme sa snažili usporiadať akciu tak, aby sme ju
dokázali vykryť minimálnymi výdavkami. Sme radi,
že vieme dať priestor našim ľuďom, aby ukázali, koľko
talentovaných jedincov má naša obec. V priebehu
rokov sa správy o tejto udalosti rozšírili do okolitých
obcí, o čom svedčí aj to, že sa tu zhromažďuje čoraz
viac remeselníkov, no bohužiaľ boli aj takí, ktorých
sme museli odmietnuť kvôli nedostatku priestorov.“
O dobrú náladu sa postarali:
Spevácky zbor Animula, Ruzsík Hanna Aliz - báseň,
deti z MŠ Obid - báseň, Nóra Morvai a jej tútorka
Andrea Baranovics - akordeón, Centrum detí v Štúrove
- spev a tanec, Szabó Csongor - violončelo, Obidský
zmiešaný spevácky súbor, Címer Vincze Daniel –
gitara, Klaudia Szabó, Lilien Ruzsík, Karko Rebeka,
Ambrus Rebeka - harfa, Punzarov Sybilla - husle,
Obidský citarový súbor.
Organizátorom a účinkujúcim ďakujeme za
zorganizovanie akcie.

Zvoní, zvoní...

Zvoní, zvoní zvonček malý
Vianoce sú pred dverami
rozvoniava celý dom
vianočný je plný stôl.
A keď sa sviečočka slávnostne zapáli
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.

Szállást keres a szent család
Talán nem túlzás azt állítani, hogy karácsony ünnepéhez
fűződik a legtöbb és legváltozatosabb énekes népszokás:
szentcsalád-járás, bölcsőjárás, karácsonyi köszöntés,
leányok megéneklése, betlehemezés.
A 20. század első felében elterjedt szentcsalád-járás
alapja az a bibliai történet, amely szerint a Betlehembe
összeírásra érkező Máriának és Józsefnek senki sem
adott szállást, ezért egy istállóban kellett meghúzniuk
magukat.
Községünkben Borka Iván atya és néhány lelkes hívő
kezdeményezésére immár ötödik alkalommal elevenedik
fel Szent József és Szűz Mária betlehemi szálláskeresése
(más néven a szentcsalád-kilenced). December 15-től
karácsonyig, kilenc napon át más és más család fogadja
be a megszentelt Szent Család képet, ami mellett
énekelnek és imádkoznak. Az egyes utcákban 10-15 fős
csoportok is alakulnak, melynek tagjai nők, férfiak
illetve gyermekek.
A szentcsalád-járást egyforma
szöveg alapján végzik, felváltva olvasva úgy, hogy
minden résztvevő aktívan bele tudjon kapcsolódni.
Természetesen a szöveget és az énekrendet az adott
közösség a maga ízlése szerint formálhatja. Egyes
helyeken a loretói litániát és az Úrangyalát is el szokták
mondani.
E szép hagyomány segít abban, hogy az adventi
várakozás, készülődés időszakát bensőségesebb
örömmel és befogadó lelkülettel éljük meg, ahogyan
a Szent Család tehette ezt több mint 2000 évvel ezelőtt.

Ing. Morvai Judit

Svätá rodina hľadá prístrešie
Snáď nie je zveličené tvrdenie, že k vianočným
sviatkom sa vzťahuje najviac ľudových zvykov:
Svätá rodina hľadá prístrešie, púť ku kolíske,
vianočné
vinše,
ospevovanie
dievčat,
betlehemovanie.
Základom udalosti „Svätá rodina hľadá
prístrešie“ rozšírenej v prvej polovici 20. storočia
je biblická príhoda, podľa ktorej Márii a Jozefovi
po príchode do Betlehema na spísanie obyvateľov,
nikto neposkytol prístrešie, preto sa museli
uchýliť v jednej stajni.
V našej obci sa vďaka iniciatíve kňaza Ivána
Borku a niekoľkých nadšených veriacich, už
piatykrát oživuje hľadanie prichýlenia svätého
Jozefa a panny Márie v Betleheme (iným názvom
(deviatok Svätej rodiny). Od 15. decembra do
Vianoc, každý deň počas deviatich dní zakaždým
iná rodina prichýli posvätený obraz Svätej rodiny,
pred ktorým spievajú a modlia sa. V jednotlivých
uliciach sa vytvoria 10 – 15 členné skupinky
pozostávajúce zo žien, mužov a detí. Púť Svätej
rodiny prebieha zakaždým s tým istým textom,
čítaným striedavo, aby sa každý účastník mohol
aktívne zapojiť. Samozrejme text i poradie piesní
môžu jednotlivé skupinky formovať
podľa
vlastného vkusu. Na niektorých miestach zvykli
odriekať aj loretánsku litániu i modlitbu „Anjel
Pána“.
Táto pekná tradícia povzbudzuje k tomu, aby
sme obdobie adventského očakávania, prípravy
na Vianoce prežívali s vrúcnejšou radosťou
a s otvorenejším duchom, ako to učinila Svätá
rodina pred viac než 2000 rokmi.
Ing. Morvai Judit

Ha karácsony,
akkor BEIGLI
Hozzávalók:
75 dkg liszt
35 dkg vaj vagy margarin
késhegynyi só
4 tojás sárgája
1 evőkanál cukor
1,5 dcl langyos tejben felfuttatott 1,5 dkg élesztő
Töltelék 1:
25 dkg darált dió
1 dcl tej
15 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 citom reszelt héja és leve
késhegynyi őrölt fahéj
2 – 3 evőkanál baracklekvár

Töltelék 2:
25 dkg őrölt mák
15 dkg porcukor
2 dcl tej
1 citrom reszelt héja és leve

A hozzávalókból tésztát gyúrunk, simára dolgozzuk és letakarva pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. A 25 dkg
diót leforázzuk 15 dkg cukorral és 1 vaníliás cukorral elkevert 1 dcl tejjel. Reszelünk hozzá citromhéjat, beletesszük az
őrölt fahéjat a kifacsart citrom levét, adunk hozzá 2 - 3 evőkanál baracklekvárt vagy 2 - 3 hámozott reszelt almát.
A 25 dkg őrölt mákot 15 dkg cukorral édesített 1,5 - 2 dcl tejben pár percig főzzük. A tűzről levéve belereszeljük 1
citrom héját, hozzáadjuk a citrom kifacsart levét, hozzákeverünk 10 dkg megmosott, puhára áztatott mazsolát és szintén
reszelt almával lazíthatjuk. A pihentett tésztát négy részre osztjuk. A tésztát vékonyra, a tepsi hosszához mérve
kinyújtjuk, megkenjük a diós illetve a mákos töltelékkel. Szorosan összesodorjuk és a gyengén megolajozott sütőlapra
tesszük. Tetejét tojássárgájával megkenjük és előre bemelegített, de nem túl forró sütőben közepes lángnál
aranybarnára sütjük. Amíg ki nem hűlt ne mozdítsuk, mert könnyen eltörhet.
Jó étvágyat!

Správy
Zber
veľkoobjemného
elektroodpadu

Közlemények
odpadu

a

V októbri sme opäť zbierali veľkoobjemný odpad a
elektroodpad v priestoroch dvora obecného úradu.
Vyzbierali sme zhruba 4,3 tony elektroodpadu a
takmer 7 ton veľkoobjemného odpadu. Sme radi, že ste
sa opäť zapojili do tejto akcie a pomáhate nám pri
udržiavaní čistejšieho okolia.

Nagy méretű
gyűjtése

és

elektromos

hulladék

Októberben a községi hivatal udvarában ismét
nagyméretű és elektromos hulladékot gyűjtöttünk,
aminek eredménye 4,3 tonna elektromos hulladék
és közel 7 tonna nagyméretű hulladék. Örülünk,
hogy
ismét
hozzájárultak
környezetünk
tisztántartásához.

Kedves olvasóink, helyi újságunk összes kiadását megtekinthetik
következő link alatt: https://www.obid.sk/zivot-v-obci/obidske-zvesti/

weboldalunkon, a

Milí čitatelia, všetky vydania obecných novín si môžete pozrieť na našej webstránke, pod
hypertextovým odkazom: https://www.obid.sk/zivot-v-obci/obidske-zvesti/

Kósa Irén ezúton szeretné megköszönni Hodonský Ferencnek a sok segítséget, amit nyújtott neki és családjának. Kíván sok
egészséget és kellemes ünnepeket.
Pani Kósová Irena by chcela poďakovať pánovi Františkovi Hodonskému za nezištnú pomoc, ktorú jej poskytol a praje mu
veľa zdravia a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

V roku 2019 zomreli / Elhunytak a 2019-es évben
Január/Január
- Szabó József, 79 éves/rokov
- Hajdú Dénes, 88 éves/rokov
Február/Február
- Balázs Rózsa, 63 éves/rokov
- Révész Gábor, 65 éves/rokov
Marec/Március
- Fazekas Tibor, 79 éves/rokov
- Polák Jozef, 65 éves/rokov
- Bálint Mária, 91 éves/rokov
- Kereki Mihály, 71 éves/rokov

Narodení v roku 2019/ 2019-ben születtek
Máj/Május
- Szin Patrik
Júl/Július
- Szabó Flóra
- Stojka Patrik
August/Augusztus
- Lakatosová Pamela
Október/Október
- Kančiová Laura
- Albánová Vivien

Apríl/Április
- Kiss Anna, szül./rod. Morvai, 54 éves/rokov
Máj/Május
- Morvai László, 78 éves/rokov
Jún/Június
- Jantošík József, 73 éves/rokov
Júl/Július
- Kotra József, 75 éves/rokov
- Hajdú Gyula, 64 éves/rokov
August/Augusztus
- Zalaba József, 68 éves/rokov
September/Szeptember
- Páldi Erzsébet, szül./rod. Urbán, 74 éves/rokov
- Gonda Tibor, 79 éves/rokov
- Becse Tamás, 75 éves/rokov (urna USA)
December/December
- Raczko Béla, 70 éves/rokov

Megemlékezés Ján Oravecról
A rendszerváltozás után hivatalát leghosszabb ideig betöltő, községünkkel mindvégig baráti viszonyt ápoló
egykori párkányi polgármester, Mgr. Ján Oravec életének 66. évében, november 9-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. A néhai polgármester, aki éveken át Ebed polgármestere is volt, egész életében a szlovák-magyar
békés együttélésért dolgozott, a Mária Valéria híd újjáépítésében érdemei vitathatatlanok.
Tisztelet emlékének!

Spomienka na Jána Oravca
9. novembra nás vo veku 66 rokov navždy opustil niekdajší primátor Štúrova a v tom čase aj obce Obid, Mgr.
Ján Oravec. Ján Oravec bol jedným z najdlhšie úradujúcich primátorov. Celé tie roky bol zástancom
pokojného spolunažívania Slovákov a Maďarov a bezpochyby obrovskou mierou prispel k znovupostaveniu
mosta Márie Valérie.
Česť jeho pamiatke!

Oznamy

Hirdetések

Zvýšenie poplatku za odpad v roku
2020!!!

2020-ban növekedni fog a szemét
illeték!!!

Oznamujeme občanom, že poplatok za odvoz a
uloženie odpadu sa v ďalšom roku výrazne zvýši (nová
sadzba: 0,061€/deň/osobu, t. j. 22,32 €/rok/osobu).
Rozhodlo o tom zastupiteľstvo obce na novembrovom
zasadnutí. Toto rozhodnutie bolo ovplyvnené
viacerými faktormi:
- uzatvorili nánanskú skládku – odpad budeme odvážať
do Bajtavy, čo výrazne navýši naše dopravné náklady,
- zákonné poplatky za uloženie odpadu sa zvýšili,
- nárast minimálnej mzdy a režijných nákladov.

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a jövő évben a
hulladék elhordásáért és tárolásáért lényegesen többet
fog kelleni fizetni (új napi díj: 0,061 €/fő, amely 22,32
€/fő/év). Az illeték növeléséről novemberi ülésén
döntött a képviselő testület. Ezt a döntést befolyásolták
a következő tényezők:
- a nánai szemét lerakó bezárása - a hulladékot
Bajtára fogjuk szállítani, ami többlet költséggel jár,
- a lerakat díja törvényből kifolyólag állami szinten
emelkedett,
- minimál bérek és rezsi költségek növekedése.

Obec však poskytne možnosť zaplatenia poplatkov
v troch splátkach (každý obdrží 3 nálepky za rok 2020).

A
község
lehetőséget
nyújt
háromszori
részletfizetésre (minden háztartás 3 különböző
matricát kap a 2020-as évre).

Daňové priznanie 2020
Vyzývame občanov, ktorí mali zmeny v údajoch
pre výpočet dani z nehnuteľností (kúpili, predali,
dedili, darovali...) alebo v roku 2019 dovŕšili vek
65 rokov, alebo vlastnia psa, sú povinní podať
daňové priznanie do 31. januára 2020.
S T R Á N K OV É D N I O B E C N É H O Ú R A D U
v období medzi Vianocami, Novým rokom a sviatkom Troch kráľov

Adóbevallás 2020
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy akinél
változás történt az ingatlan adó kiszámításához
szükséges adatokban (vettek, eladtak, örököltek,
elajándékoztak,...) illetve 2019-ben betöltötték 65.
életévüket, valamint kutyát tartanak, azok
kötelesek új adóbevallást benyújtani 2020.
január 31-ig.

ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖ ZSÉGI HIVATALBAN

karácsonyi ünnepek és az Új Év utáni időszakban

Változás az ünnepek miatt
Értesítjük a lakosságot, hogy az ünnepek miatt a
PET palackokat a házak elől hétfőn, 2019.
december 23-án, illetve a háztartási hulladékot
szerda helyett csütörtökön, 2019. december 26án és szintén csütörtökön, 2020. január 2-án
fogják elszállítani.

Zmeny kvôli sviatkom

Osvedčovanie podpisov a overovanie listín sa bude
vykonávať od 13.1.2020 !!!
Aláírás- és okmányhitelesítést 2020. 1. 13-től végzünk !!!

Oznamujeme občanom, že kvôli sviatkom budú
PET fľaše zbierané spred domov v pondelok
23. decembra, 2019 a komunálny odpad sa bude
odvážať namiesto stredy vo štvrtok 26.
decembra, 2019 a takisto vo štvrtok, 2. januára
2020.

