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ggyőződésünk, hogy Önökkel a polgárokkal közösen meg tudunk oldani és új
fejlesztéseket is végre tudunk hajtani.
Bemutattam a terveimet, amelyeket
programokba foglaltam erre az évre, de
az egész 2014-2018-as választási
ciklusra is. Egyben köszönöm a bizalmat
is, amit Önöktől megkaptam. Ezúton is
mindenkit hívok a közös munkára, hogy
egyesült erővel fejlesszük Feled életét
és együtt oldjuk meg a mindennapi
problémákat is.

Tisztelt polgárok !
Falunk újságjának oldalain újra szólhatok Önökhöz . Már kilencedik éve
félévenként rendszeresen informáljuk
Önöket a felediek életéről és önkormányzatunk tevékenységéről. 2014 decemberében elkezdődött az új 20142018-as választási ciklus. Hihetetlenül
gyorsan megy az idő, mivel már az új
képviselőtestület tagjaival közösen az
első félév munkájára tekinthetünk
vissza. Az új képviselőtestületi tagok
aktívan álltak hozzá a munkához önkormányzati intézményeinkben. Nem
volt idő toporgásra, még decemberben
kétszer üléseztünk, hogy a 2015-ös évet
felkészülve kezdjük el, jóváhagyott
költségvetéssel. Sikerült kialakítani az új
szakmai bizottságokat, amelyekben
minden képviselőnk megtalálhatta a
számára közeli szakterületeket, ahol a
polgármesterrel, a községi hivatallal és
egyéb intézményeinkkel együtt szeretne
az
elkövetkezendő
években
együttműködni. Rengeteg problémával
küzdünk Feleden, de ugyanakkor kihivások is vannak előttünk, amit me-

Tevékenységünket és gondolataimat a
tervezett
programokon
keresztül
szeretném bemutatni, amin már dolgozunk is a 2015 évben. Ugyanakkor
egy nehéz folyamat előtt állunk, ami
magába foglalja a tervezést, a projektdokumentációk kidolgozását, a
kérvények elkészítését, az anyagiak
(pénzek) bebiztosítását, s magát a
végrehajtás folyamatát és nem utolsó
sorban az értékelést is.
Program 1 – „Képzések a sport, kultúra
és közösségi aktivitások támogatása a
gyerekekre, fiatalokra, fiatal családokra
és idősekre összpontosítva
Program 2 – „ A szociális szolgáltatások
fejlesztése és a marginalizált roma
közösségek problémáinak kezelése“
Program 3 – „ A biztonság és a rend
bebiztosítása községünkben“
Program 2 – „A vállalkozások és gazdasági tevékenységek támogatása
falunkban, ugyanakkor
szélesebb
régiónkban is, mégpedig az integrálás,
együttműködés és lehetőségek megteremtésének elvei szerint“

Program 3 – „Egészséges és tiszta
Feled, környezetvédelem és zöldesítés“
Program 4 – „Az energetikai hatékonyság növelése, középületek és köztulajdon felújítása községünkben
Program 5 – „A lakáskultúra és lakásépítés támogatása“
Minden programunk konkrét aktivitásokra és projektekre van szétdolgozva.
Fontos részét képezi a feledi költségvetésben való számbeli megjelenítés, hogy
a megvalósításukra legyen pénzbeli
fedezet is. A konkrét projektek folyamatosan ellenőrizhetőek, mivel a képviselőtestület az üléseken havonta ellenőrizheti a gyakorlati megvalósítást. A
terhelési vizsgán a képviselőtestület új
tagjai már januárban átestek, mivel
mindjárt három projekttel kezdtünk el
foglalkozni, azaz:
Az óvoda fejlesztésével, támogatás kérése két
osztály létesítésére. A források korlátoltak voltak, mivel 430 kérvény érkezett
be az egész országból és csak 120 lett
támogatva a nagyobb városokban.
Fontos terveink között szerepel ebben a
választási időszakban a kamerarendszer
kiépítése a biztonság növelésére, továbbá a közlekedésbiztonság növelésének érdekében kidolgoztuk és jóváhagytuk a Közlekedési jelzések aktualizációját az egész községben. Folyamatban
van a közmegvilágítás modernizációjának a tervezete is minden utcában és a
helyi falurészeken is. Sikeres kispályázattal és támogatással fejlesztjük a
gyermekjátszóteret az óvoda területén.
A biztonságos közlekedés érdekében új

projekteken is dolgozunk a helyi
kommunikációk felújítására, elsősorbana a Cifra puszta felé vezető útra, ami
magába foglalja a híd felújítását is a
Gortva patakon keresztül.
A szociálisan szegényebb polgárok felé
megtettük a lépéseket. A projektdokumentáció elkészítésén dolgozunk, 9
szociális lakás és a közösségi központ
felújításának tervén a Szövetkezeti
utcán. A második félévben kidolgoztatjuk a projektdokumentációt az építkezési engedélyhez, és utána kérvényezzük a támogatások megszerzését a
2016 évre. Az új képviselőkkel karöltve
előkészítettük a XIII. Falunapot is,
amivel hozzájárulunk a falunk kultúrális
életéhez is. Rengeteg tevékenységünk
van betervezve szociális és gazdsági
területen, ugyanakkor a természetvédelem és környezetünk szebbé tételére is.
Mindezt az újságunk oldalán mozaikrendszerben be is mutatjuk Önöknek
és Önökkel együttműködve – Önökért
felediekért.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a
négy évet is a lehetőségekhez mérten
alkotó módon használjuk ki és minél
jobban hozzájáruljunk az életünk
minőségének és kultúrájának emeléséhez Feledben. Ezért kérem az aktív
együttműködést az összes képviselőtől
és egyben a lakosoktól is. Kívánom,
hogy hozzunk jó döntéseket a képviselőtestület ülésein, de ugyanakkor
következetes ellenőrzést is kitűzött
céljaink megvalósításában és az irányításban.
Üdvözlettel, Mgr. Mihályi Gábor – Feled
polgármestere

2.
----------------------------------------------------------------------------------------------Tanítónap
2015. március 26-án a községi hivatal a kultúrházzal karöltve
Koszorúzási ünnepség a hősök
tanítónapi megemlékezést rendezett a helyi iskolák pedagógusai
részére. Az ünnepséget Mgr. Mihályi Gábor
falunk
emlékművénél
polgármestere nyitotta meg, megköszönve a pedagógusok egész
évi áldozatos munkáját. A kultúrműsorban felléptek a Szlovák
Alapiskola, a Szombathy Viktor MTNYAI, az Óvoda és
a Művészeti Ai tanulói.
A műsor után minden iskola
köszönőlevelet és plakettet kapott, amellyel köszönetünket
fejeztük ki a fiatal generáció személyiségfejlesztésében kifejtett
munkájukért.

Romanap és hagyományos roma
ételekkóstolója
2015.04.25-én tartották falunkban a Roma Napot, amelyet a
Közösségi
Központ
szervezett
a helyi
kultúrházzal
együttműködve. Az eseményt roma specialitások kóstolójával
kötötték össze. A meghívást Gortvakisfalud, Serke és Simonyi
községek fogadták el, akik saját hagyományos specialitásaikkal
mutatkoztak
be.
A programról
a kisebb
gyermekek
gondoskodtak, akik romatáncot mutattak be, a fiatal tizenévesek
pedig modern és roma táncokban mutatták meg tehetségüket,
amelyet Iveta Cibuľová gyakorolt be velük. Ezúton is köszönjük
a segítségét. Verset Balog Béla és Oláh Éva szavalt. A
rendezvény teljes időtartama alatt a kellemes hangulatról
a gesztetei Berki zenekar tagjai gondoskodtak, akik
megmutathatták művészetüket a különböző zenei műfajokban. A
program során volt a kóstoló. A zsűri tagjai a meghívott
települések polgármesterei és a feledi rendőrség tagjai, valamint
a roma közösség tanácsadója voltak. A program után következett
a legjobb ételelk kiértékelése. A legjobb leves díját a serki
gazdasszonyok nyerték el, a legjobb bodak (cigány kenyér) díját
a gortvai vendégek vitték el, míg a legjobb főétel díja
a simonyiaknak jutott.Minden mesterszakácsnak gratulálunk
a sikerhez.Az ünnepség este roma mulatsággal folytatódott

2015. május 8-án községünkben is megemlékeztünk a II.
világháború befejezésének 70. évfordulójáról. Ez a nap a nácizmus
felett aratott győzelem napja, ami az emberi történelem
legpusztítóbb, legkegyetlenebb és legszörnyűbb konfliktusának
vetett
véget.
Ezen az emlékünnepségen falunk minden lakosa nevében
szeretnénk leróni kegyeletünket a hősök emléke előtt, akik
életüket
áldozták
szabadságunkért.
Az emlékmű előtt állva az egykori Vörös Hadsereg elesett hőseire
emlékezünk, akik felszabadítottak minket a fasizmus alól, s
elhozták számunkra is a szabadságot. Feledet 1944. december 24én szabadították fel. Ettől a naptól már nem kellett a falu lakóinak a
fegyverek ropogásától rettegni, de tőlünk nyugatra még mindig
heves harcok folytak, nagy emberáldozatokat követelve. Amerre
csak elvonult a front, a városokban és falvakban pusztítás maradt
utána. Szerencsére, amit nagyon sok településen nem írhatnak a
helyi krónikákba, Feled a front átvonulását nagyobb anyagi károk
nélkül vészelte át, s főként civil áldozatok nélkül.
Bár a béke időszakában élünk, azt látjuk, hogy ez nem mindenhol
van így. Ezért nem szabad megfeledkeznünk a történelmi
tanulságról, sőt okulnunk kell belőle. Ne feledkezzünk meg a
nácizmus és a fasizmus rémségeiről, s emlékezzünk a II.
világháborúban elesett
több millió
katonára
és civilre.
Amikor ma itt állunk és tiszteletünket rójuk le a II. világháború
hősei előtt, emlékeztetnünk kell arra is, hogy még ma is a
különböző ideológiák és érdekek az okai a háborúknak és az emberi
szenvedésnek.
A koszorúk elhelyezésével a volt Vörös Hadsereg elesett hőseinek
emlékművénél tisztelgünk a hősök emléke előtt, s ne felejtsük el,
hogy minden katonát gyászolt egy anya, talán egy gyermek, egy nő
és a családja. Emlékünnepségünk végén meghallgattuk a „Vstavaj
strana
ogrómnaja“
orosz
dalt.

Bolhapiac
2015. március 28-án a Feledi Kultúrház első alkalommal
rendezett bolhapiacot. Nagy volt az érdeklődés a használt
tárgyak eladása iránt, amit a jelentkező eladók nagy száma is
bizonyított, akik nemcsak községünkből
és a környékbeli
falvakból érkeztek, hanem voltak olyanok is, akik Tornaljáról
utaztak ide. A rendezvény nemcsak az eladásról szólt, hanem
a csere-beréről, sőt az ajándékozásról is. hozzájárult akciónk
reklámozásához. A nagy érdeklődésre való tekintettel bizton
kijelenthetjük, hogy a jövőben is megismételjük a bolhapiacot,
sőt rendszeresen szeretnénk megrendezni.

A szervezők kísérő programokról is gondoskodtak játszóház és
kézműves foglalkozás formájában, melyeknek témája a húsvét
volt.
Köszönet illeti támogatónkat , Csobo Zsuzsa vállalkozót, aki
hozzájárult akciónk reklámozásához. A nagy érdeklődésre való
tekintettel bizton kijelenthetjük, hogy a jövőben is megismételjük
a bolhapiacot, sőt rendszeresen szeretnénk megrendezni.

3.
A nyár a zarándoklatok időszaka
Nyár, szünidő - a szabadság, a
pihenés és a fizikai erőgyűjtés
ideje. Hiszen sokszor kimerültek vagyunk, nincs időnk a
családunkra, barátainkra, sőt
saját magunkra sem. Az emberek a pénzügyi nehézségek
ellenére is megtalálják a módját,
hogy elmehessenek szabadságra, hogy
időt tölthessenek
azokkal az emberekkel, akiket
szeretnek, akikkel jól érzik
magukat. Néhányan a tengerhez
mennek, mások a hegyekbe,
mások csak a kertbe vagy az
erdőbe. Mindenki
aszerint,
ahogy a pénztárcája engedi.
Nem is annyira a hely a fontos
mint az együtt töltött idő.
A nyár a bűnbocsánat és a
búcsúk ideje is. Természetesen
mi is megbocsátunk szinte
egész évben, de nyáron van itt
az ideje a zarándoklatoknak. A
mi egyházkerületünkben legalább két zarándokhely van,
amelyeknek teljes búcsúnyerés
hatáskörük van, habár nem
akkora méretűek mint a lőcsei
vagy a Staré Hory-i. Ezek
Bôrka és Úhorná. Mi a feledi
plébánián
2015. július 5-én
vasárnap szervezzük meg Sarlós
Boldog Asszony tiszteletére

rendezett hálaadó búcsúnkat
mindannyiunkért, akik itt élünk.
Azok is, akik idegen földön
vándorolnak,
hazatérhetnek.
Azok, akik testben haladnak, s
mennyei látomásaik vannak,
halálukban a mennyei királyság
örök kapuján léphetnek be.
Metaforikusan a földi élet egy
zarándoklat vagy ideiglenes
tartózkodási állapot, lét. A
Mózes vezette izraeliták negyven évig bolyongtak, amíg az
Ígéret Földjére nem értek. Nem
volt könnyű az út, de nem
zarándokoltak magukban, velük
volt Isten.
Ezen a zarándoklaton a sivatagon keresztül megtapasztalták a
jóságát, gondoskodását, de
mégis gyakran hűtlenné váltak,
s ezért Isten próbára tette őket,
vezetette és alakította jellemüket.
Mi is zarándoklaton vagyunk az
életünk folyamán Isten vezetésével az élet örökkévalósága
felé. Ennek folyamán az Úr
formál
bennünket,
törődik
velünk, vezet minket. A zarándoklat azt jelenti, hogy felszámoljuk a kényelmet, az otthon
melegét és elindulunk gyalog,
busszal vagy autóval arra a
helyre, ahová Isten hív minket,

hogy hallgassuk az Ő szavát,
imádkozzunk,
elmélkedjünk,
megálljunk és egymást kölcsönösen ösztönözzük hitünkben.
A Szentírásban gyakran olvashatjuk, amint az Úr Jézust nagy
tömegek hallgatták, követték,
kísérték. Szomjazták és áhították Isten szavát. Engem személy szerint lenyűgöz a zarándoklatok alkalmával az imádkozók sokasága. Szívemet boldogság és áhítat tölti el, amint a
zarándoklók a Rózsafűzért
imádkozva és általa vezetve
közelednek a zarándokhely felé.
Ez
számomra
leírhatatlan
élmény. Hitünk alapja nem a
tapasztalat, de az utazás, láthatjuk, hogyan imádkozik a fiatal
és öregebb ember egyaránt.
Boldog arcok, amelyek az
örömtől és a békességtől ragyognak. Ott megtapasztaljuk
az egyház közösséggének erejét, és ösztönözhet, erőt adhat
nekünk.
Éljük meg ezt a nyarat úgy,
hogy a testi erő gyűjtése mellett
a lelki erőnket is megszilárdítsuk, feltöltsük. Jézus Krisztus
folyamatosan kopogtat a szívünk ajtaján, és csak rajtunk
múlik, hogy beengedjük, s
megtölthesse a mi szívünket

SLNIEČKO NAPOCSKA FESZTIVÁL
A Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal 2015. május 26-án rendezte
meg a körzet óvodáinak Slniečko - Napocska Fesztivál 7. évfolyamát.
A résztvevő gyerekek és óvónénik ezúttal is sikeresen mutatkoztak be, tanúbizonyságot téve kreativitásukról és ügyességükről, tehetségükről. A következő óvodák mutatkoztak be: feledi,
almágyi, gesztetei, serki, tajti, gortvakisfaludi és a rimajánosi.
A fesztivál fővédnöke Feled polgármestere Mgr. Mihályi Gábor
volt. A fesztivált anyagilag a résztvevő óvodák polgármesterei
támogatták.
Örömünkre szolgál, hogy újból sikeres, szép társadalmi akciót
sikerült szerveznünk. Köszönet jár mindazoknak, akik bekapcsolódtak az előkészületekbe és részt vettek a rendezvényen. A
szervezők számára azonban a legszebb ajándék a csillogó, boldog
gyerekszemek voltak. Örömmel várjuk a fesztivál nyolcadik
évfolyamát, amelyre a jövő év májusában kerül sor.

Kirándult az óvoda
Az iskolai évvége közeledtével az óvoda kirándulást tervezett
Bajmócra (Bojnice). Meglátogattuk a híresen szép bajmóci
várat, ahol a gyerekeknek négy ismert népmesét adtak elő.
Nagy érdeklődést keltett a gyerekek körében a helyi állatkert,
ahol különleges állatokat figyelhettek meg. A kiránduláson
mindenki nagyon jól érezte magát és új élményekkel tért
haza.

saját magával és szeretetével.
Ne szegje kedvünket a rossz
időjárás vagy a rendkívüli
meleg, mert Krisztus eljötte sok
ember számára enyhülést és
vigaszt hoz. Ha azt látjuk, hogy
a családunkban sok a nélkülözés, szenvedés, a gyűlölet, ne
próbáljunk mindent egyedül
megoldani. Bízzuk ezeket a
gondokat Istenre. Hívjuk meg s
legyen részese mindennapi
életünknek, kapcsolatainknak,
házasságainknak, barátságainknak. Ő emelte szentséggé a férfi
és nő közötti szerelmet. Ő az,
aki az emberi dolgokat Istenivé
emelte. Ő az, aki az emberi
dolgoknak teljesen új értelmet
ad. Ő kopogtat a szívünk ajtaján, s mi ezt gyakran nem halljuk meg. Amikor a látnokok
megkérdezték a Szűzanyát,
hogy mitől olyan szép, azt
válaszolta: "Mert nagyon szeretek."
Próbáljunk meg mi is „széppé
válni”, szépséget birtokoljunk,
mely nem a plasztikai sebészet
vagy a kozmetikai szalonok
eredménye, hanem a szerető
szívünké.
Rastislav Polák
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A Szlovák Alapiskola tevékenysége a 2014/15-ös tanév november-június hónapjaiban
A 2014/2015-ös tanév második
felében folytattuk a „Modern
iskola az életnek” kétéves projekt tevékenységeit. Az alsó
tagozat tanulói „Farsangi karnevállal“ búcsúztak az első
félévtől. Március 9-én mindkét
tagozat
speciális
osztályai
a Matej Hrebenda könyvtárba
látogattak
Rimaszombatba.
A látogatás célja beszélgetés
volt Március – a könyv hónapja alkalmából, melynek témája
„A
tizenharmadik
szoba“.
2015. március 16-án Rimaszombatban a P. Dobšinský
Alapiskolában vettünk részt
a képzőművészeti
verseny
kiértékelésén.
Iskolánkból
három tanuló részesült kitüntetésben: az I. kategóriában:
2. hely Zsolt Szekér és Ema
Slováková 4. évfolyam,
II. kategóriában: 3.hely – Kristína Nagyová 6. évfolyam.
Március 16-án Mesenappal
adóztunk a nagy szlovák meseíró Pavol Emanuel Dobšinský
emlékének, születésének évfordulóján. Március 16.és 17-én
a Pytagoriász matematika verseny járási fordulói zajlottak.
Az első tízben végzett tanulóink: Adam Gombala és
Simonka Makóová, 3.évfolyam.
2015.
március
21-én
a Rimaszombati Járási Szabadidő Központban részt vettünk a „
Meseorsó“ ( Rozprávkové
vretienko) versenyen, ahol
Adam Gombala, 3.évf.
2. helyezést ért el kategóriájában, Ľubomír Auxt, 9. évf. 1.
helyen végzett a 2.kategórában.
Mindketten tovább jutottak
a kerületi fordulóba Besztercebányára. Március 27-én kilencedikeseink
bekapcsolódtak
a rák ellenes harc önkéntes
adománygyűjtésébe a
„ Nárciszok napja“ alkalmából.
Iskolánk tanulói már hatodik
éve kapcsolódnak be ebbe az
akcióba. Igyekezetük eredménye 216 € összeg lett. 2015.
március 31-én Besztercebányán
volt a „ Meseorsó“ mesemondó
verseny kerületi fordulója.
A forduló résztvevői: Ľubomír
Auxt, 9. évfolyamos tanuló és
Adam Gombala, 3. évfolyamos tanuló. Iskolánkat, de
egyúttal a Rimaszombati járást
is képviselték. Ľubomír Auxt a
2. kategóriában remekül szerepelt, az 1. helyen végzett, s így

tovább jutott az országos döntőbe. 2015. április 9-én Rimaszombatban került sor a
biológiai olimpiász „ Ismerd
meg és védd“ kategóriájának
járási fordulójára. Iskolánkat
Petra Marcineková 6. évfolyamos tanuló képviselte, aki a 7.
helyen végzett. 2015. április 23án a 3. – 5. évfolyam tanulói a
„Mese“ téma lezárásaképpen
tanulmányi kiránduláson vettek
részt „ P.E. Dobšinský nyomában“ Derencsényben. Ez volt
Pavol Emanuel Dobšinský
jelentős szlovák folklorista,
evangélikus lelkész és szlovák
mesegyűtő utolsó ténykedési
helye volt. 2015. április 25-én
Pozsonyban volt a „Meseorsó“
országos döntője. Ez a verseny
már nemcsak országos, hanem
nemzetközi mesemondó versennyé nőtte ki magát. Ľubomír Auxt, 9. évfolyamos tanuló
a 2. kategóriában versenyzett.
Kiemelkedő
teljesítményével
oklevelet szerzett. 2015. május
13-án Rőcén zajlott a „Štúr
Zólyoma“ szónokverseny regionális fordulója. Iskolánkat
Vanesa Ľuptáková, 8. évfolyamos tanuló képviselte. Vanesának sikere volt. Kategóriájában a szép 3. helyen végzett.
Ezen a versenyen iskolánk
először vett részt. Április és
május hónap folyamán iskolánk
bekapcsolódott a „ Nagy őskori
verseny“
V.
évfolyamába.
Tanulóink már hagyományosan
rajzokkal és az őskor művészi
megjelenítésével kapcsolódtak
a versenybe. A munkák iskolánk termeit díszítik, tanulóink
ügyességét és fantázáját példázzák. 2015. május 27-én Vyšný
Skálnikon került megrendezésre
a Štúr Szavalóverseny regionális fordulója. Ez az év azért volt
kiemelkedő, mert a Ľudovít
Štúr Év keretén belül szervezték. Iskolánkat Veronika Köbölová a 6. évfolyamból és Ľubomír Auxt a 9.évfolyamból
képviselték. Veronika az 1.
kategóriában az
1. helyen
végzett, Ján Botto Husiarka
( Pásztorlány) című versének
előadásával, A 2. kategóriában
Ľubko a 3. helyet harcolta ki.
2015. május 29-én a Nyústyai
Városnapok
alkalmából
a tanulók
saját
munkáinak
regionális
seregszemléjére
került sor. Iskolánkat Andrea
Gibalová 8. osztályos tanuló és

Diana Berkyová képviselte,
akiknek már tapasztalatuk van
saját művek írásában. A munkákat Marta Hlušíková írónő
értékelte. A díjazottak közé
jutott Andrea Gibalová, a „Terapia“ című elbeszélésével a 3.
helyen végzett. Májusban részt
vettünk a Pacsirta 2015 Énekversenyen. A
2. évfolyam
tanulója -Martinko Tóth a járási
forduló 3. helyén végzett.
A gyereknapot kissé hamarabb
ünnepeltük, május 29-én színházi előadáson voltunk, a Gulliver mesét tekintettük meg,
utána különböző sportaktivitások voltak a programban.
Június 10-én Dobócán volt a
Detský úsmev- Gyermekmosoly
fesztivál. Iskolánkat a Lipka
folklórcsoport tagjai képviselték, akik néptáncot mutattak be
a „Po nábreží koník beží“ dallamára. A 2., 3.,és 4. évfolyam
tanulói minden évben jelentkeznek a MAKSÍK matematika
versenybe. A tanulók az egész
év folyamán matematika feladatokat oldanak meg 5 fordulón
keresztül. Ebben az évben 7
tanuló
jelentkezett
a 2.évfolyamból, 1 tanuló a
3.évfolyamból és 1 tanuló a 4
.évfolyamból.
A matematika
verseny legjobb megoldója
Karolína
Čavnická
a 2.évfolyamból, aki az 1.-210.
helyen végzett, oklevelet, puzzlet és logikai játékot kapott.
A többi megoldó oklevelet
kapott. A II. félévben is számos
sportversenyen vettünk részt.
Januárban volt a kosárlabdabajnokság körzeti fordulója,
ahol sportolóink a 4. helyen
végeztek. Március a téli többtusa verseny ideje – tanulóink a
járási forduló 8. helyén végeztek. A lányok a kézilabda versenybe kapcsolódtak be, áprilisban a járási forduló 3. helyét
érték el. Júniusban részt vettünk
a nyári több-tus versenyben.
Június 16-án iskolánk a Feledi
Községi Hivatallal karöltve
rendezte meg a „Janko Jesenský Futóverseny“ 1.
évfolyamát. Ehhez a lépéshez
az az elhatározás vezetett
bennünket, hogy iskolánk
tiszteletbeli névadójának is
Janko
Jesenský
jelentős
szlovák író nevét szeretnénk
felvenni, akiről községünket is
elnevezték.

A futóversenyen részt vettek
fiatalok és idősebbek is.
A résztvevők korosztály szerint
voltak kategóriába sorolva,
amelyhez a pálya hosszát is
igazították. A versenyen aránylag sokan vettek részt (86). A 6tól 10 éves korig kategóriában
az 1. helyen végzett Marco
Zagyi
a mi
iskolánkból.
A lányok kategóriájában 10-től
15 éves korig Michelle Megelová nyert a Rimaszombati Š.
M.Daxner Alapiskolából.
Ugyanebben
a kategóriában
a fiúk között
Denis Dudek
győzött ugyanabból az iskolából. A fiatal lányok kategóriájában Daniela Bődová nyert a mi
iskolánkból. A fiúk között
Richard
Halász
győzött
a Rimaszombati Körúti Egyesült Középiskolából (zo Združenej strednej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote).
A 18- 35 éves korú nők kategóriájában Alena Bődová
ifj.
győzött Feledről. A férfiak
körében Róbert Belányi győzött
a Rimaszombati Körúti Egyesült Középiskolából (zo Združenej strednej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote).
Mindenki örömére szolgált,
hogy a versenybe bekapcsolódtak a 35-50 év közötti nők és
férfiak is. A győztes Andrea
Patakiová lett Feledről, a férfiak között Ivan Bábel Odesszából (Oroszország), aki feledi
származású. Nagy népszerűségnek örvendtek a 6 év alatti
gyermekek, akik a szüleikkel
együtt futottak. A nyertes Kiara
Kureková lett az apukájával.
Szervezők,
versenyzők
és
minden résztvevő együtt örült a
sikeres rendezvénynek. A sikerhez hozzájárult a községi
hivatallal való együttműködés
és anyagi támogatásuk, amelyért köszönetünket fejezzük ki.
Köszönet jár támogatóinknak:
Compas Kft Feled, Nosztalgia
étterem Feled. Köszönjük vendégeinknek is, akik eljöttek
közénk biztatni a versenyzőket
és a szervezőket is a jó ügy
érdekében. A Janko Jesenský
Futóverseny mögöttünk van.
Már most várjuk a következőt,
örülünk az új tevékenységeknek, melyek eredményeképpen
elnyerjük iskolánk tiszteletbeli
nevét: Janko Jesenský Alapiskola.

5.
Akciók a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
a 2014/2015-ös tanév második félévében
"A nevelés egyet jelent
azzal,
hogy segítünk a gyermekeknek
valóra váltani lehetőségeiket."
/Erich Fromm/
E mottó szerint tevékenykedtek
pedagógusaink az iskolaév
második felében is, s utat mutattak tanulóinknak képességeik
megfelelő irányba történő kibontakoztatására. Ez a hosszú
és fáradságos út diákok vidám
kacajába burkolt munkával teli
hétköznapokat rejtett, s így az
eredmények sem maradtak el.
A második félév első részében
az anyanyelvi versenyek kerültek előtérbe . A Tompa Mihály
Vers – és Prózamondó Verseny
iskolai fordulóját a járási, majd
a kerületi megmérettetés követte, ahol iskolánkat Antal Márk
4.A osztályos tanuló képviselte.
Az ifjúság anyanyelvi nevelését
és a beszédkultúra javítását
tűzte ki célul a Szép Magyar
Beszéd c. verseny, ahol Oláh
Letícia és Antal Márk vettek
részt.
A népmesék világa még a felső
tagozatos diákjainkat is évről
évre rabul ejti. Meséikkel az
Ipolyi Arnold Népmesemondó
Verseny országos döntőjéig
jutottak, ahol 5 tanuló képviseli
iskolánkat júniusban.
Az Olvasni jó! c. verseny
résztvevői az idén a Pál utcai
fiúk bőrébe bújtak. A Rima

szombatban
megrendezésre
került versenyen iskolánk 3
csapata indult. A komoly felkészülés után a 6.A osztályos
tanulók csapata a 2. helyet
szerezte meg.
Gyors észjárású, logikus gondolkodású diákjaink matematika versenyeken bizonyították
rátermettségüket. Résztvettünk
a Pitagórász és Kenguru versenyeken, valamint a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen,
ahol
Rási Bence 3.A osztályos tanuló
a negyedik helyen végzett. Az
almágyi Tóth József matematikai versenyen iskolánkat 4
tanuló képviselte a felső tagozat
egy-egy évfolyamából . Itt
szintén a kisebbeknek, név
szerint Ruszó Kiara 5.A osztályos tanulónak kedvezett a
szerencse, mert a második hely
megérdemelt tulajdonosa lett.
Szinte minden osztály bekapcsolódott az iskolán megrendezett papírgyűjtésbe, ahol a
szorgalmas diákok kb. 4000 kg
papírt gyűjtöttek össze. A legügyesebb osztályt egy tortával
jutalmazták.
Az idén is megemlékeztünk az
1848/49-es szabadságharcról.
Az ünnepi műsoron iskolánk
diákjai mellett a magyarországi,
gyömrői diákok is részt vettek.
Iskolánk életébe igyekszünk
bevonni a családokat, szülőket
is. Évről évre megrendezésre
kerül a maszkabál, ahol alsó
tagozatos diákjaink vidám
jelmezekbe bújva táncba hívják
hozzátartozóikat, valamint az
anyák napja, amit minden május

első vasárnapján tartunk, ezzel
tisztelegve az édesanyák előtt.
Természetesen iskolánk diákjait
a szlovák nyelven folyó versenyek sem rettentik el. A Poznaj
slovenskú reč. c. versenyt Molnár Jenifer 8.A osztályos tanuló
a 4. helyen zárta. Az egészségügyi versenybe felső és alsó
tagozatos diákjaink is bekapcsolódtak, ahol az előbbiek a
negyedik helyet szerezték meg,
az utóbbiak pedig a dobogó
harmadik fokát foglalták el.
Rendszeres vendégei vagyunk a
Baby program c. versenynek is,
ahol a nyolcadikos lányok
elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adnak majd a
hónap végén.
Gyermekeink egészséges fejlődéséhez nagyban hozzájárul a
sport. Iskolánk minden évben
úszótanfolyamot
szervez
a harmadik és hatodik évfolyam
számára, ahol diákjaink
nemcsak az úszást sajátítják el,
hanem
fegyelmezettséget,
egymásra figyelést is tanulnak.
E téren szerzett tapasztalataikat
is felhasználták nyolcadikos
tanulóink, akik hosszú hónapokon
keresztül ismerkedtek
a tánc művészetével, és első
báljukon be is mutatták ezt.
Diákjaink kézügyessége sem
hagy kivetni valót maga után.
Rajzversenyek sora színesítette
napjainkat. Bekapcsolódtunk az
Európa az iskolában c. versenybe,ahol első hellyel jutalmazták
Barian Erika 8.A osztályos
tanuló munkáját,de a Világűr
gyerekszemmel c. versenyről
sem jöttünk haza üres kézzel,

Bőd Karolina az első, Kusza
Vivien pedig a második hely
tulajdonosa lett.
Iskolánkon már hagyománnyá
vált a Szombathy Viktor nap,
ami egyben gyermeknap is a
diákok számára. A Száll a rege
várról várra c. irodalmihonismereti vetélkedő mellett a
tanulók képzőművészeti, sportés kézműves foglalkozásokon
vehettek részt. A napot a Punka
Gyula rajzverseny megnyitója
zárta.
Bábcsoportunk a Meseláda az
idén is részt vett a több évtizedes múltra visszatekintő Duna
Menti Tavasz színjátszó és
bábos fesztivál döntőjén,ahol
Gyöngyvirág Palkó c. népmeséjüket a zsűri aranysávval jutalmazta.
Projekt- és tehetségnapot tartottak Nagyanyám mesélte, hogy
… gömöri/ nógrádi hiedelmek,
babonák,
mondák
címmel
Sajógömörön. A nyolcadik
alkalommal megrendezett projektnapon diákjaink a népi
gyógyítás fortélyaival ismertették meg a közönséget.
Diákjaink délutánjaikat is hasznosan töltik. Ezt bizonyították
fellépésükkel a Napközisek
fesztiválján, mely a Napocska
címet kapta.
Az évet a kilencedikes tanulók
méltó búcsúztatásával, ballagással és a kiemelkedő eredményt
elérők becsületkönyvbe való
beíratásával zárjuk.

Sikerekben
eredményes
zártunk.

gazdag,
tanévet

Tisztelt művészeteket kedvelő olvasók!
Vannak az életnek olyan pillanatai, melyek arra késztetnek
bennünket, hogy visszatekintsünk a múltba mérlegelni,
összegezni az elért eredményeket. Most van ez a pillanat,
melyen visszatekintünk
a közelmúltban tartott Tavaszi
művészeti fesztiválra , melyre
iskolánk úgy készült, hogy
méltóképpen szeretne megemlékezni az iskola alapításának
50. évfordulójáról.
Egy fél évszázad / 50 év/ nem
kevés idő, Hová jutott?, Merre
halad?, Vajon teljesíti – e
a küldetését?, S milyen nehézségek árán?, ebben a mai túldimenzált világban, ahol

a művészeteknek csak
a kivételes emberek lelkében
van helye, s lehet, hogy akkor
sem aktív művelő, hanem csak
passzív befogadó formában.
Iskolánk küldetése - az
érdeklődés felkeltése
a művészetek iránt, mely felüdíti és kitölti úgy az érzelmet,
mint az értelmet. Ebben
a szellemben oktatjuk diákjainkat a művészet lelket melengető
szépségére, hogy az itt megszerzett tudással feltárják e
gyönyörű világot esetleg mások
számára is.
Múlt nélkül nincs jelen és
nincs jövő sem. A saját és
pedagógus társaim nevében

szeretnék tisztelettel adózni az
intézmény alapítóinak, akik
nagy lelkesedéssel rakták le az
iskola alapjait, s kezdtek hozzá
a kisdiákok tanításához
helyi kultúrház épületében
valamikor 1965 szeptemberében. Tisztelet azoknak
a tanítónéniknek és tantóbácsiknak is, akik a későbbiekben
vitték tovább ezt a momentális
– hamar elillanó, gyönyörűséges , édes-keserű pillanatokat
okozó nehéz feledatot – mely
átkötő hídként szolgált
a művészetek felé. Kezdetekben csak zenei tagozattal,
melyet kibővítettünk az igények
szerint, előbb képzőművészeti,

majd drámai tagozattal a 2.
évezredben. Ezen tagozatok
léptek fel - Fesztivál koncertünkön, melyet a Tavaszi művészeti fesztivál legjava alkotott. Ezzel szerettünk volna
kedveskedni mindenkinek, aki
hozzájárult, hogy iskolánk így
működhet ilyen szép, családias,
otthonos környezetben az iskola
épületében, a Béke utca 229 sz.
alatt.
„A műveszet az emberiség
emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki ezt
minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség
jótevője.“ / Kodály Z./
Babús Ildikó

6.
Uzneseniezo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jesenské, zo dňa 21.05.2015
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ 23.04.2015
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ schvaľuje záverečný účet Obce Jesenské za rok 2014 bez výhrad.
b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Jesenské za rok 2014 a výročnú správu
za rok 2014
c/ schvaľuje použitie prebytku v sume 31.199,50 €, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie plán rozvojových a investičných aktivít na rok 2015.
- Verejné osvetlenie
- Kamerový systém
- Multifunkčné ihrisko
- Likvidácia čiernych skládok
- Web stránka, infokanál
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie 1. návrh programu XIII. Dňa obce Jesenské.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje použitie rezervného fondu s sume 8000 € na zvýšenie základného imania firmy
Kompas s.r.o.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi

7.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje Sponzorský príspevok 200 € pre športového strelca Mgr. Tibor Figei, ktorý sa
v dňoch 16 až 27. 6.2015 zúčastní Majstrovstiev Európy v puške v organizácii IPSC v Egri, Maďarskej republike.
Hlasovanie:
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 56/2015
Obecné
Za :
8
Jednohlasne
zastupiteľst
Proti :
vo
Zdržal sa :
v Jesensko
Neprítomní :
m súhlasí
s čistením odpadových vôd obce Širkovce po odbornom posúdení projektantov, ktorý pre obce Širkovce pripravuje projektovú
dokumentáciu a vypracovaním koncepcie navýšenia ČOV Jesenské, ak voľná kapacita po napojení všetkých producentov
odpadových vôd z obci Jesenské a Širkovce nebude postačovať.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) že, boli doručené ponuky na uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku obce
b) že nasledovné predložené ponuky spĺňajú podmienky priameho predaja (podľa dátumu prijatia):
1.) 21.5.2015
meno Ing. Kisantal Karol, nar, 01.07.1956
1.) 21.5.2015
meno Peter Vincze, nar, 23.05.1975
2. s c h v a ľ u j e
a) nasledovné poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce Jesenské (v súlade s Podmienkami
priameho predaja majetku obce):
č. 1./ Ing. Kisantal Karol
č. 1./ Vincze Peter
b) priamy predaj majetku a právny úkon – prevod majetku obce Jesenské podľa návrhu kúpnej zmluvy za
cenu podľa doručenej ponuky a to
KN C 139/3 celkovej výmere 999m2 cena za 90m2 445,- € slovom
(štyristoštyridsaťpäť eur)
KN C 9/1 v celkovej výmere 3994m2 cena za 25m2 123,75 € slovom (Stodvadsaťtri eur sedemdesiatpäť
centov)
Parcelné čísla budú doplnené po vyhotovení geometrického plánu.
na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade s Podmienkami priameho predaja
majetku obce a to pre
Ing. Karol Kisantal, rod Kisantal, nar. 01.07.1956, bytom Gemerček 15,
980 31 Hodejov.
Vincze Peter, rod Vincze, nar. 23.05.1975, bytom Janka Jesenského č. 525, 980 02 Jesenské.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že kupujúci nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až f) a ani blízkou osobou osôb
uvedených v písmenách a) až f) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce/ resp.
v Obchodnom vestníku
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
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Feled Polgármesterének Serlegéért rendezett lövészverseny 3. évfolyama
2015. május 8. jelentős nap
volt, mert ekkor zajlottak a II.
világháború befejezésének 70.
évfordulóját
ünneplő
megemlékezések. Ezen a napon
a lőtéren kora reggeltől sok
volt a munkánk. Feled község
polgármestere Mgr. Mihályi
Gábor és a TRITON Lövészkub
közösen készítettük elő a Feled
Polgármesterének
Serlegéért
rendezett lövészverseny 3.
évfolyamát.
Az
időjárás
kedvező volt, nem kellett
esőtől, sem vihartól tartanunk
mint az elmúlt években.
Kezdettől
fogva
jó
idő
mutatkozott, s reméltük, hogy
egész nap kitart.
A „Polgármester
Serlegéért“ kedvelt verseny,
amely iránt nagy az érdeklődés
a lövészek körében. Az előző
években
egyre
nőtt
a népszerűsége,
s reméltük,
hogy ebben az évben sem lesz
másként. Így is lett, a 30
versenyző
száma
a tavalyi
rekordot is megdöntötte.
Az ünnepélyes megnyitó után,
melyen a hazai lövészklub
tagjain kívül részt vettek
a Rimaszombati
Magnum,
a Comars Rimaszombat és
a Bagira Méhi lövészklub tagjai
is,
polgármester
úr
és
a TRITON LK vezetősége

üdvözölte a vendégeket, akik
jelenlétükkel
megtisztelték
a versenyt – Feled község
önkormányzati
képviselőit,
a Rimaszombati
járás
községeinek
polgármestereit,
valamint
a szurkolókat,
barátokat és hozzátartozókat.
A lövések
leadása
után
minden résztvevő pótolhatta
elvesztett energiáját a kitűnő
gulyással, vagy kávé mellett
pihenhetett és beszélgethetett,
s készülhetett
a
következő
lövésre.
A verseny
eredményeiből
mindenki számára világossá

tanulságos, uyanakkor motiváló
tényező a lövészek számára.
Minden
esetben
a számok
magukért
beszéltek,
s megalkuvást
nem
tűrően
döntöttek. A legjobbaknak járó
díjakat
Mgr.
Mihály
Gábor polgármester adta át, aki
mindenkinek gratulált az elért
eredményhez, és sok sikert
kívánt mind az elkövetkező
versenyekhez,
mind
a
magánéletben.
A végeredmény
alapján
arany érmet nyert BOGÁR
Norbert
( TRITON LK),
ezüstöt RÉTI Emil (ŠSZ

vált, hogy a serleg megszerzése
nem is olyan könnyű dolog
a jobbnál jobb lövészek között.
A lövészek
teljesítményei
között nagyon kis eltérések
voltak,
ami
a
minőség
növekedését jelzi. Sok esetben
az 1., 2., 3. vagy akár a 7. hely
között néhány tized eltérés
döntött. Ez mindenképpen

Magnum), bronzot GÁSPÁR
Gabriel ( TRITON LK).
A szeniorok
kategóriájában,
amelybe a 30 versenyző közül
10 tartozott, az aranyat Emil
RÉTI (ŠSZ Magnum), az
ezüstöt Emil CIRBUS (SK
TRITON) és a bronzot Róbert
BOROŠ (SK Comars) vívta ki.
Polgármester
úr
díjban

részesítette a 12. helyen végzett
CSALA Annamáriát
(
TRITON LK) is mint a mezőny
egyetlen hölgy tagját. Feled
polgármesterének
vándorserlege,amely a TRITON
Lövészklub
leggyorsabb
lövészét illeti,
KOVÁCS
Attila
trófeagyűjteményét
díszíti egy évig.
A sikeres
rendezvény
hivatalos részét polgármester úr
őszinte köszönettel fejezte be az
együttműködésértmindazoknak,
akik jelenlétükkel tiszteletüket
tették
–
a lövészeknek,
a vendégeknek, a nézőknek és
a TRITON
Lövészklub
tagjainak. A 3. évfolyam után
méltán jelenthette ki, hogy a
„
Feled
Polgármesterének
Serlegéért“ rendezett verseny
sokéves hagyománnyá válik. Mi
csak hozzátesszük, hogy mi is
bízunk
benne,
s mindent
megteszünk
azért,
hogy
a környező falvak és városok,
a szó legnemesebb értelmében,
de irigykedhessenek ezért ránk.
Nehezen váltunk el, telve
a hibátlan
nap
gyönyörű
élményeivel. A lőtér kapuja
a késő esti órákban zárult be.
Bárcsak 2016. május 8. lenne
már – a lövészvereseny 4.
évfolyamának dátuma „Feled
Polgármesterének Serlegéért“.
A TRITON
testülete

Lövészklub

Kiszehajtás
A legjellemzőbb tavaszi

szokás a kiszehajtás vagy
más néven a Morena
elégetése. Ez a hagyomány

községünkben is megmaradt,
a Béke utcai
Szlovák
Alapiskola
pedagógusainak
és tanulóinak
köszönhetően.
Két héttel húsvét
előtt szokták
megrendezni,
a tél végén,
s kifejezi az
emberek vágyát,
hogy végeszakadjon a hideg
időnek és jöjjön a meleg
napsütés.

A női ruhába öltöztetett
szalmabábu Morénát
a tanulók a falun keresztül
a Rimához vitték, ahol
meggyújtották és
a hideg vízbe dobták.
A menetben vígan
énekeltek, köszöntve
ezzel a tavasz érkezését.
A Moréna a telet
szimbolizálta, ezért ha
az emberek azt
szeretnék, hogy jöjjön
a tavasz, be kellett
a bábut dobni a vízbe
vagy elégetni. A Moréna

kivitelének ideje a húsvét
előtti két hét böjti
vasárnapja.

9.
Ondrej Parobek, a 2. világháborúban harcoló katona naplójából
Mottó: Emlékezésképpen, ha élni fogok!
December
23-án
Feled
község lakosai hajnalban
puska- és géppuska ropogásra ébredtek. A Vörös
Hadsereg és a német katonák
közti lövöldözés egész nap
tartott, falunk 1944. december 24-én szabadult fel,
amikor délután végre elült a
lövöldözés.
Ez persze még nem jelentette a háború végét, hazánk
többi területéről is ki kellett
űzni a német megszállókat.
Csehszlovákia további felszabadításának
történetét
Ondrej Parobek feledi katona mint a harcok résztvevője
örökítette meg naplójában.
Útja a szabadság nyomában
1945. április 5-én kezdődött,
amikor rajta kívül a következő katonák hagyták el
családjaikat: Martin Korim,
Ondrej Ulický, Ján Parobek,
Martin Čomaj, Ondrej Kurek
Szigetről, Dudek Gernyőről.
Két
napig
gyalogoltak
Nyústyán és Tiszolcon keresztül, a harmadik napon
értek Vöröskőre. Sűrű hó
esett, egy pajtában megölt
az akna öt katonát, akik az
eső elől bújtak el.
Útjukat Telgárt felé folytatták, a falu 2/3 része kiégett,
s egy-egy házban 3 - 4 család tolongott. Telgártról a
hegyeken keresztül jutottak
Vernárra, ahol a lakosok
adtak nekik szállást. Reggel
gyalog indultak a poprádi
laktanyába, ahol
csupasz
deszkák várták őket alvóhelyként. Így kezdtek mint
újoncok április 9-én: ébresztő, hajvágás, fürdés és
egyenruhaosztás. A történetek elbeszélésének folyamát
a napló alapján követjük, bár
rövidített változatban.
4.17. A hírekből tudtuk meg,
hogy az amerikaiak és az
angolok
átlépték
a csehszlovák határt.
4.20. A reggeli sorakozó
után a fiatalabb katonák
gyalog indultak a frontra
Vrútkyra, az idősebbeket
autókra ültették.

4.22. Reggel esőkabátokat
kaptunk, s mellénk adtak
egy összekötőt, aki a Vrútky
melletti Mincol hegyre vezetett bennünket. Ott hatalmas
hóvihar és 2 méteres hó volt.
Találkoztunk Ondrej Matúškával, aki lövész volt a 4.
brigádban. Útközben sok
halott németet és bajtársaink
holttestét láttuk, valamint
sok
sebesültet,
akiket
a szanitészek
szállítottak.
A Strečno feletti kőbányában kemény harcok voltak,
ezért vissza kellett húzódnunk. Az úton lőttek ránk
a németek, az árkokban
töltöttük a hideg esős és
havas éjszakát. Reggelre 5
katona megsebesült és 20
volt a halott.
4.26. Strečno környékén
folytatódtak a harcok, de az
oroszok kezdték a támadást,
a németek
pedig
a visszavonulás
közben
megsemmisítették a Vágon
átívelő hidat és szétverték az
utat. A menekülő németek
megpróbáltak
a Vágon
átúszni, de sokan belefulladtak.
4. 27. Reggel Strečno alatt
nagy sírás-rívás hallatszott,
mert a németek visszavonulóban raboltak. A katonák
pontonhidat építettek, miközben a németek állandóan
tüzeltek
rájuk.
Éjjel
a németek megsemmisítették
a vasúti hidakat, a szomszéd
falu még égett, amint
a németek felgyújtották
visszavonuláskor.
4. 29.
A harcok tovább
tartottak, a németek hevesen
védekeztek. Lőttek ránk, én
megbetegedtem, kezelésre
kellett mennem, azután Visnyón aludtam egy házban.
A szakaszom ezalatt tovább
haladt, ezért én is utánuk
indultam, sikerült egy autót
megállítanom, amelyik elvitt
Zsolnára.
5.2. Megkezdtük a morva
határ felé vonulást, ahol
találkoztunk a „Szuvorov“
partizánokkal, akik között
voltak németek, magyarok,
valamint a várgedei Visnyai

is. Másnap Veľké Karlovicére értünk, ahol kenyérrel
vártak bennünket az emberek,
s elszállásoltak
a fűrésztelepen, ahol azelőtt
a németek voltak.
5.4. Utunkon Karolina Hutára értünk, ahol sok honfitársunkat találtuk Zólyomból, Málinecről, Utekácsról,
Soltészkáról, akik az üveggyárban dolgoztak. A gyár
konyháján gulyást főztek
nekünk. Éjjel Vsetínt is
elhagytuk, a menetelés olyan
nehéz volt, hogy a fiúk már
nem bírtak menni.
5.5. Zlín felé haladtunk,
amikor egy faluban egy
boltostól 3 mázsa cukrot,
élelmet és kenyeret kaptunk.
5.7. A németek után haladtunk Brest felé, ahol még
ellenállási fészkek maradtak.
Alig mentünk 50-100 métert,
máris lövöldözés alá kerültünk, a vasúti töltés mellé
feküdtünk, a lövedékek csak
úgy pattogtak körülöttünk
a sziklákról. A mieink közül
ketten estek el és heten megsebesültek, közöttük Korim
Martin is, nem messze tőlem. A németek aknavetőkkel és tankokkal támadtak.
A füsttől és a portól semmi
sem látszott. A 4. zászlóalj
támadása kiűzte a németeket
a
faluból,
akik
a visszavonulás
közben
szétlőtték és felgyújtották a
házakat, amelyek egész éjjel
égtek, mert a lakosok elmenekültek.
5.8.
Megtudtuk,
hogy
a németek
kapitulálnak.
A repülőkből röpcédulákat
dobáltak, amelyek a németek
elleni harcba hívták Csehszlovákia
lakosait,
a németeket pedig megadásra szólították fel.
Přerov mellett óriási harcok
voltak,
hatalmas zajjal,
a repülők
a visszavonuló
katonákat bombázták. Hulínon keresztül haladtunk,
ahol a románok harcoltak.
Kromeřížen keresztül Kojetínba értünk, ahol egy gazdánál éjszakáztunk, akinél

egy orosz tiszt is volt, akinek
volt rádiója. Éjfélkor
Moszkva
bejelentette
a háború végét, a tiszt kifutott és együtt lövöldöztünk
a háború végének örömére.
5.9. Folytattuk utunkat Prága
felé, ennivalónk egyre kevesebb volt, fáradtságunk pedig egyre fokozódott. Az
úton sok elhagyott német
fegyvert, felszerelést, autót,
tankot és kocsit láttunk,
a mezőkön pedig legelésző
lovakat, melyeket a németek
otthagytak. A kocsikat és
a lovakat
rendbehoztuk,
s azon folytattuk utunkat.
Találkoztunk német foglyokkal, akiket az oroszok
vittek, valamint magyarokkal, akik hazafelé tartottak.
5.13. 12-15 kilométerre
voltunk Prágától. Ott maradtunk és gondoskodtunk
a lovakról, kicserélték az
egyenruhánkat,
merthogy
Prágába megyünk a katonai
díszszemlére.
5. 17-én éjjel végre Prágába
érkeztünk, ahol nagy nyomort találtunk, a civilek
utánunk jártak, hogy nincs-e
valami ennivalónk, bármivel
fizetnének. Amikor a lovak
elpusztultak, rögtön nekiesett a lakosság, mert olyan
volt az éhínség Prágában.
5.23. Vacsora előtt üdvözleteket írtunk, melyeket rádión
keresztül küldtünk haza,
nem tudom, hallották-e.
5. 28. Prágában Beneš elnök
születésnapjára
volt
a katonai díszszemle amerikai, angol, orosz és a mi
katonaságunk részvételével.
A napló 1945.6.30- áig íródott, amikor katonáink még
mindig Cseh- és Morvaország területén tartózkodtak.
Gondoskodtak
a lovakról,
útközben élelemért segítettek azoknak a gazdáknak,
akiknél otthagyták a lovakat
is. A szlovák határ mellett
a napló befejeződik. Ezek
olyan élmények, melyeket
már sosem kívánunk átélni!
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A feledi nyugdíjasok Jednota alapszervezetének életéből
A korábbi évekhez hasonlóan, a nyugdíjasok alapszervezetének
tevékenysége
2015-ben is az évzáró taggyűléssel kezdődött, melyre
2015.
február
25-én
a Nosztalgia
étteremben
került sor.
A nyugdíjasok örültek ,
hogy a hosszú téli pihenő
után
találkozhattak.
A találkozó vidám hangulatát fokozta a Művészeti
Alapiskola diákjainak és
tanárainak zenés műsora. A
gyűlésen a tagok megválasztották az új 8 tagú vezetőséget és a 2 tagú ellenőrző

bizottságot a 2015-2018-as
időszakra. A szervezet újraválasztott elnöke
Feledy
Margit lett, aki megnyitotta
és vezette a gyűlést. Tájékoztatta
a
résztvevőket
a 2014-es év tevékenységéről és a 2015-ös év terveiről.
2014.
1.1-jével
a szervezetnek 69 tagja van,
akikből 54 jelen volt
a tagyűlésen. A találkozón
részt vett a polgármester
Mgr. Mihályi Gábor is, aki
kifejezte örömét a nagy
számú jelenlévő miatt és
mindenkinek jó egészséget
kívánt. Az ESS szervezet

elnöke
Štefan Gabmayer
megköszönte a jó együttműködést és a nyári tevékenységben való részvételt.
Az előterjesztett beszámolók
után a program legkellemesebb része következett, a 15
jubiláns
köszöntése.
A gratulációkhoz
kedves
ajándékok is tartoztak. A
tagokat tájékoztatták a 2015ös év tevékenységi tervéről,
mint például a sportnap,
kirándulás, őszi gulyásparti
és mások, melyeket nem
lehetne realizálni a községi
hivatal támogatása nélkül,

melyért köszönet jár minden
funkcionáriusnak.
A finom ebéd és az édességek
elfogyasztása után
mindenki elégedetten távozott. Zárszóként köszönetem
nyilvánítom minden tagnak
az évzáró taggyűlés megszervezéséért.
Köszönöm
mindazoknak, akik
ajándékkal, édességekkel és
italokkal
támogatták
a rendezvényt.
Feledy Margit
a Jednota
NYSZ elnöke

Az ESS alapszervezetének évzáró taggyűlése
Mint ahogy tavasszal felébred a természet, úgy elevenedik meg az emberek aktivitása is. Nincs ez másképpen az Egészségileg Súlyosan Sérültek alapszervezetében sem. Első tevékenységük az évzáró taggyűlés
megszervezése volt 2015.
március 12-én a Nosztalgia
étteremben.
A bevezetőben Štefan Gabmayer elnök úr köszöntötte
a jelenlevőket és bemutatta
az ESS járási szervezetének
új elnökét Marta Henczovát
asszonyt. Ezután átadta
a szót Ondrej Hriň alelnöknek, aki a gyűlést vezette.
Božena Mojžišová felolvasta
a pénztári beszámolót, majd
ismertette
az
elmúlt

év megvalósított aktivitásait,

lósítani:

a magyarországi

valamint a 2015-ös évre
tervezett tevékenységeket.
Ebben az évben a következő
akciókat szeretnénk megva-

Bükkszék és Eger fürdőhelyeinek meglátogatása, továbbá
a rapi
és
a rimaszombati strandfürdők

meglátogatása,
vonatos
kirándulás
Zbojskára,
a szlavosi alagút megtekintése. Májusra sportnapot
terveztünk, őszre pedig gulyáspartit, s az éves program
zárásaként
beszélgetést
a karácsonyi káposztaleves
mellett.
Ezután Varga Viktor vette
át a szót, s felolvasta az
ellenőrző bizottság jelentését.
A jelentések és beszámolók
után
a gratulációkra
és
a tombolajegyek árusítására
került sor. Az akció tetőpontja a vita volt. Utána
fogyasztottuk el az ízletes
estebédet és a szervezet
ügyes asszonyai által készített süteményeket.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az idősek brigádja
Nyugdíjasok sportnapja
Már jó szokássá vált, hogy a
nyugdíjasok évente megszervezik a brigádmunkát, amelynek
célja a templomok környékének rendbe tétele. Ebben az
évben április 25-én került rá
sor. 14 szenior vett részt, akiket
a
helyi
plébános
ThDr.
Rastislav Polák PhD üdvözölt a
parókián. Miután szétosztották
a munkát, lelkesen hozzáláttak.
A nők a virágágyásokat tették
rendbe, a férfiak a bokrok
ritkításával birkóztak. A jól
végzett munka után jólesett a
pihenés a plébános úr által
biztosított frissítő mellett.

A feledi nyugdíjasok Jednota
alapszervezete 2015-ben a már
hagyományos
sportnappal
kezdte meg éves tevékenységét,
amelyre 2015. 6. 4-én került sor
a kultúrház területén.
A szervezet tagjai már nagyon
várták ezt az eseményt, amely
megmutatkozott a résztvevők
számában is: 46 tag volt jelen.
A sportnapot Gabmayer úr és
Feledyné asszony nyitották
meg. Mgr. Mihályi Gábor úr,
falunk polgármestere mindenkinek kellemes és szép napot
kívánt.
A nyugdíjasok különböző
sportágakban mérték össze
erejüket. Legtöbb pontot Mojžiš

úr szerzett, s ezzel ő lett
a verseny győztese.
Ezen a rendezvényen tombolát
is árultak, amelyen ajándéktárgyakat sorsoltak ki. Az első
díjat
Hanák
úr
nyerte.
A programpontok után elfogyasztottuk a finom gulyást, amit
Vincze Péter úr készített számunkra. Mindenki elégedetten
tért haza. Köszönjük a Feledi
Községi Hivatalnak az anyagi
támogatást, a szervezet tagjainak pedig a segítséget, úgy
a szervezésben
mint
a felszolgálásban.
Felady M. a szervezet elnöke

Az ESS sportnapja

Az ESS sportnapjára 2015.
június 10-én került sor. Medveďová Eva elnökasszony megnyitója után a rendezvény vendége Mihályi Gábor, falunk
polgármestere vette át a szót.
A rendezvényen harminc lelkes
érdeklődő vett részt, akik 5
sportágban mérték össze erejüket.
Díjat nyertek: 1. díjat Pádár
Mária, másodikat Kovács Erzsébet és a harmadikat Ján
Jamnický.
Ebből az alkalomból tombolát
is árusítottak, a szerencsések
érdekes díjakat nyertek. Befejezésképpen Vincze Péter készített finom gulyást.

11.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nemzetközi labdarúgó torna Varga Gyula mérnök emlékére

A Varga Gyula mérnök
emlékére rendezett nemzetközi
ifjúsági labdarúgó torna 3.
évfolyamára január 18-án a
helyi tornateremben került sor.

A tornán 6 csapat
vett részt, ebből 2
csapat
Magyarországról:
Nyékládháza és
Mályi és 4 hazai
csapat: Feled,
Tornalja,
Rimaszombat és
Fülek.
A versenyt a klub
menedzsere Singlár
Csaba nyitotta meg.
A jelenlévők egyperces néma
csenddel tisztelegtek az elhunyt
emléke előtt. A tornán részt
vettek az elhunyt Varga Gyula
mérnök fiai is.

A torna küzdelmei 9:00 órakor
kezdődtek, s 15.00-ig tartottak.
15 mérkőzést játszottak,
mindenki mindenkivel. A
győzelemnek a hazai feledi
játékosok örvendtek, akik nem
találtak legyőzőre, négyszer
nyertek és egyszer döntetlent
játszottak. A játékosok ezúton
is bizonyították, hogy tudnak
nyerni még erősebb ellenféllel
szemben is.
A díjakat Mgr. Mihályi Gábor
polgármester, Tóth Tamás a
klub elnöke és Varga Gyula
mérnök fiai Varga Csaba és
Péter adták át a versenyzőknek.

A torna résztvevői számára
kiváló pörköltet készítettek.
Köszönet jár a torna
szponzorainak, akik
hozzájárultak a torna
megrendezéséhez: Feled
község, Feledi Futball Klub,
KomPaS kft és a Casablanca
club Vincze Péter.
A verseny eredménytáblázata:
1. Feled
2. Nyékládháza 2. (MK)
3. Tornalja
4. MSK Rimaszombat
5. Mályi (MK)
6. Fülek

Idősebb urak, Július Nôta Emléktorna
Szombaton, 2015. 2. 21 –én a feledi tornateremben került sor az „
IDOSEBB URAK“, Július Nôta Emléktorna hatodik évfolyamára.
A szervezők Feled község és a Feledi FK voltak. A tornán hat csapat
vett részt ( Exen –Jesenské, Stavina – Jesenské,
Mototechna/Casablanca – Jesenské, Rimavské Janovce, Polícia –
Rimavská Sobota, Matej – Rimavská Sobota) . Minden meccs 15
percig tartott, s mindenki játszott mindenkivel. A Feledi FK elnöke
Tóth Tamás nyitotta meg a tornát, üdvözölte a játékosokat és az
elhunyt legközelebbi hozzátartozóit. Egyperces néma csenddel
tisztelegtek Július Nôta emléke előtt, s emlékeztek volt
játékostársukra, mint nagyszerű emberre.
Végeredmény:
1. Rim.Janovce 12 bodov
2. Polícia 10 bodov
3. Mototechna 10 bodov
4. Matej 4 body
5. Stavina 4 body
6. Exen 2 body
A legjobb góllövő Gabriel Tóth (Rim.Janovce), a legjobb kapus
Robert Vilček (Polícia) lett. A díjakat az elhunyt fia, ifjabb Július
Nôta adta át.

Téli teremfoci torna
Már hagyománnyá vált, hogy
a feledi tornateremben minden
évben megrendezik a „Téli
teremfoci tornát“. A torna
kezdete a 2014-es év végén,
befejezése pedig 2015
februárjában volt. 13 csapat vett
részt, mindenki mindenkivel
játszott. A mérkőzésekre

minden pénteken, az esti
órákban került sor. A verseny
kiértékelése február 7-én volt a
helyi kultúrházban.
Végeredmény :
1. Rimatex
2. Zigo
3. Casablanca
4. GasKO

Szent Bálint / Valentín/ ünnepe
a szerelmesek napjaként
honosodott meg nálunk is,
főként a fiatalok körében. Ebből
az alkalomból az aerobic órákat
tartó Rási Denisza 2015. február
15-én Valentín napi fitnesz
délutánt szervezett Feleden.
A jó hangulatról és
a kellemesen eltöltött délutánról
a meghívott vendégek is

gondoskodtak – a kvalifikált
zumbaoktató Nagy Ildikó
Feledről, a kvalifikált
zumbaoktató Kalas Péter
Tornaljáról és a kvalifikált
JumpingFit oktató Dada
a rimaszombati Hot Jumping
Klubból.
Az idei Valentín fitnesz napon
elsősorban a fiatalabb

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Böviba
Almágy
Stavmix 12
Tacabroteam
Borussia
KomPaS
Várgede
Draci
Simonyi

Legjobb góllövők : 1. Farkas
Milan (Zigo) 41 gól 2. Šťavina
László (Rimatex) 34 gól 3.
Lakatos Richard (Zigo) 31 gól
Legjobb kapus : Rastislav
Koreň ( Rimatex)

Valentín napi fitnesz délután
korosztály képviselői vettek
részt. Első alkalommal nyílt
lehetőségük Feleden is
kipróbálni a speciális
trampolínokon való testedzést.
Az akció egész ideje alatt
kellemes és vidám hangulat
uralkodott a tornateremben.
Kisebb meglepetések is várták
a résztvevőket, tombola

formájában, valamint versenyt
is szerveztek az OTO CHILI
eszközön. A győztes szép
ajándékot kapott. A résztvevők
számára biztosítva volt
a folyadékpótlás , valamint
gyümölcsök.
Mindenkinek köszönjük
a részvételt!

ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT

12.
Gólyahír: "

Balogová Eva
Berki Jozef Ing.
Szitai Július
Zagyi Jozef
Zimanová Agáta
Váradiová Mária
Balogová Eva
Figei Ladislav Ing.
65. évesek:
Gálová Šarolta
Pančíková Elena
Grulyová Júlia
Kosec Jiří
Felediová Marta
Brozman Štefan
70. évesek:
Matovics Ján
Hulinová Jaroslava
Radics Elemír
Pál Július
Gríger Štefan
Górász Jozef
Hanák Imrich
Bőd Jozef
Danyi Aladár
Ráczová Magdaléna
Miklošková Helena
Kureková Mária
75. évesek:
Somogyi Mikuláš
Obrtanec František
Pataki Pavel
Drdol Ján
Zelienková Alžbeta
Bódiová Edita
Kureková Anna
Felediová Margita
80. évesek:

Eljött az a szép pillanat, mikor
gyermeket szült az anya.
A szél elfújt minden homályt,
a mosolygós arc örömtől ragyog.
Cibuľa Gergely 25.11.2014
Bődová Miroslava 18.12.2014
Betteš Július Gabriel 02.02.2015
Horváth Stanislav 28.02.2015
Kmeť Tomáš 04.03.2015
Matuchová Anna 08.03.2015
Bikkeš Arnold 23.03.2015
Berki Kevin 04.04.2015
Folková Michaela 14.04.2015
Kovácsová Ildikó 13.05.2015
Házasságot kötöttek: "

A boldog házasság a legszebb regény.
Szitai Roland a Kubelková Monika
15.04.2015
Balog Aladár a Slneková Iveta
15.05.2015
Bálint Zoltán a Rellová Jana
16.05.2015
Jánošík Marian a Kováčová Réka
16.05.2015
Évfordulójukat ünnepelték:

További sok szép évet,
sok boldogságot és
minden jót kívánunk.
60 évesek:

6/2015
Husztiová Júlia
Hutáš Ladislav
Szanyi Štefan
Medeová Jolana
Vengrínová Anna
Beňová Anna
Mišuráková Irena
Jósvaiová Mária
Csank Zoltán
85. évesek:
Halajová Aurélia
Szekeres Barnabáš
Medveďová Mária
90. évesek:
Tomová Priška
Béke poraikra: :

A sors néha kegyetlen,
nem adja vissza, amit egyszer
elvett...
De a szép emlékek
megmaradnak, s a szívben
a mély fájdalom.... †
Peňáz Jozef MUDr 84 éves
Balážová Alžbeta 74 éves
Telgarecová Jolana 69 éves
Medveď Ján 85 éves
Rácz Gejza 72 éves
Balogová Irena 87 éves
Parobeková Emília 84 éves
Horváth Katalin 102 éves

Gyümölcsös kalács
Gyors kelt tészta kelesztés nélkül.
Hozzávalók: 2 1/2 bögre félgrízes liszt, 1/2 bögre langyos tej, 1/2 bögre kristálycukor, 1/2 kocka
élesztő, 1 tojás, 1 kávéskanál sütőpor, 1/4 kocka vaj a 250 g-ból, egy csipetnyi só, gyümölcs saját
ízlés szerint, én szilvát, ribizlit és kajszibarackot használtam.
Mandulaforgács a kalács tetejének megszórására. 2 EK grízes liszt, 6 EK darált mandula, 4 EK vaj és
1 csomag vaníliás cukor. Sütőpapír.
Elkészítés:
A langyos tejbe beletesszük az élesztőt, 1 kanál cukrot, megszórjuk liszttel, s hagyjuk megkelni.Az átszitált lisztbe
belekeverjük a sütőport, cukrot, tojást, a sót és a kovászt. Sima tésztává dolgozzuk ki. A tésztát a sütőpapírra nyújtjuk,
s ráhelyezzük a tepsire, rárakjuk a gyümölcsöt, megszórjuk a mandulaforgáccsal, a 170 C fokra melegített sütőben kb. 40
percig sütjük.

INFO CENTRUM

Községi hivatal

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8,00 – 11,30
8,00 - 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30

FELED

17.KIADÁS

FELEDIEK

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
125,30 – 16,00
12,30 – 16,00

INFORMÁCIÓS ANYAG

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7,30 – 11,30 12,30 – 16,00
nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 12,30 – 17,30
7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 nincs ügyfélfogadás
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obec@jesenske.sk,
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