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Tisztelt polgárok
Végre itt az év legszebb időszaka,
a karácsony. S miért végre? Mert
községünknek éppen olyan légkörre
van szüksége a fejlődéshez, mint
amilyent karácsonykor érzünk.
Mindnyájan engedékenyebbek és
figyelmesebbek vagyunk, s arról
nem is beszélve, hogy ilyenkor az
egymás iránti szeretetnek fokozottabban kellene megnyilvánulnia. Ez
az egyetlen kreatív energia, mely
a dolgokat a jobb irány felé mozdítja.
Önök, kedves lakosok 2014.11.15én a felelősség jogarát nyújtották a
falu polgármesterének és 9 képviselőnek.
A hivatali
esküt
2014.11.12-én tettük le, így a 20142018-as új választási időszak éppen
elkezdődött az önkormányzat részére. A mi felelősségünk, hogy megoldást találjunk a közügyekben,
javítsunk a dolgok menetén, és
a község érdekében használják ki
a lehetőségeket.
Meggyőződésem,
hogy
éppen
otthon kell a dolgokat jobb irányba
terelni, mert ezt tudjuk közösen
befolyásolni.
Azok, akik szerették volna látni és
megtapasztalni a változásokat,

meggyőződhettek
arról,
hogy
a 2010-2014-es választási időszak
nehéz társadalmi-gazdasági helyzetében
is
megtaláltuk
a kompromisszumot Feled község
fejlődése és életminőségének javítása érdekében. Úgy működtünk,
hogy előbbre jussunk. A nézeteltérések ellenére, minden képviselő
testületi ülésen megegyezés született a falu érdekében, és ezek a viták
sosem csaptak át személyes vádaskodásba, mert megpróbáltuk külön
kezelni az embereket és a problémát. S bár nem voltunk mindenki
iránt egyforma "szeretettel" , meghallgattuk egymást. Ezt a fajta
tárgyalási kultúrát jó volt itt megtapasztalnom, éppen a feledi régióban. Már magam is kételkedtem
abban, hogy ezt megélem. Köszönetem fejezem ki ezért minden
képviselőnek, alkalmazottnak és
polgárnak, akik hozzájárultak
ehhez.
Az igazi fejlődés a jövőben csak
akkor következik be, ha az emberek jobban tisztelik és elfogadják
egymást.
A járdák, csatornák,
épületek, új technológiák, új módszerek jó ötletek, akarat és hozzáállás nélkül sohasem teremt értéktöbbletet.
Ezért, annak ellenére, ami ebben a
választási évben történt, hadd legyen az új gondolkodás a következő
választási ciklus célja , s egyúttal a
polgármester karácsonyi kívánsága
is, hogy mindez teljesüljön.
Kívánom, hogy minden feledi
lakos abban legyen sikeres, amin
dolgozik, odahaza, a munk8j8ban,
a közösségben.
Szeretném , hogy vegyék észre,
hogy vannak itt gyerekek, fiatalok,
idősek és nyugdíjasok is, akik
megérdemlik a figyelmet, mert
ügyesek és tudnak bennünket is
inspirálni éppen abban, amit csinálunk, még akkor is, ha jelenleg

munkanélküliek, vagy éppen motiválatlanok.
Szeretném azt is, hogy gyakrabban
találkozzunk és keressük a továbblépés a módját, és ne csak bíráljunk és irigykedjünk arra, amit más
elért.
"Majd megycsináljuk " ez nem a
teljesítmény és a siker jelszava.
Megycsináljuk, ez az egyedüli út,
mely megváltoztatja hozzáállásunkat. Ez érvényes a mi járásunkban is.
Azt kívánom minden lakosnak és
állampolgárnak, hogy a 20142018-as új választási időszak a „
jobbá tenni a nyilvános, közös
dolgainkat“ jegyében teljen. Ehhez
nem elég, hogy csak egy községben
menjen végbe a változás,
hanem együttműködésre van szükség , hogy közösen

találjuk meg a gyorsabb és jobb
megoldást a jelenlegi helyzetre.
Szükséges, hogy önmagunkon és
egymáson
is
segítsünk,
a Rimaszombati járás minden falujában és városában. Ha mi magunk
tudjuk, mit akarunk, remélhetőleg
a segítség is könnyebben jön a
különböző forrásokból.
Ne csak kritizáljunk, nézzünk
szét, keressük a megoldást, dolgozzunk és tegyük jobbá ami jó,
ami még itt tart bennünket és
amit
szeretünk.
Biztosítsuk
a jövőt a fiatal és új generáció
számára.
Köszönöm
a támogatást
és
a bizalmat. Élvezzék az ünnepeket békében és boldogságban. PF
2015.
Mgr. MIHÁLYI Gábor – Feled
polgármestere
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A Mozgásban az élet fesztivál IV. évfolyama

2014. október 28-án került megrendezésre a MOZGÁSBAN AZ
ÉLET tánc-, zene- és dalfesztivál
IV. évfolyama a feledi kultúrházban.
A főszervező
a rimaszombati
Gömör-Kishonti
Művelődési
Központ volt, társszervező pedig
Feled község. A projekt megvalósítása a SzK Kormányhivatalának
támogatásával jött létre.
A projekt célja a tehetséges roma
gyerekek támogatása, a személyes
találkozás és a résztvevők ,
a pedagógusok tapasztalatcseréje,

a célcsoport
aktív
részvétele
a
programban, amely
ezáltal is törekszik a
társadalomba való
beilleszkedésre,
igyekszik
a roma
gyerekek
érdeklődését
felkelteni
a kultúra
és
a
művészetek
iránt,
megkönnyíteni
a lakosság
ezen
csoportjának az élő kultúrához való
hozzáférést,
s a roma kultúra
bemutatásával
hozzájárulni
a többségi társadalommal való
kapcsolatok javításához. A projekt
célja, hogy felkeltse a roma és nem
roma fiatalok érdeklődését saját
kultúrértékeik iránt, hogy bemutassa az új zenei és szóbeli alkotásokat,
amely
ebből
a hagyományból
táplálkozik,
megmutatni a roma kultúra és
hagyomány gazdagságát, mely
a szlovák és az egyetemes kultúra
része is.
A fesztiválrendezések
pozitív
tapasztalatai és visszhangja alapján

ezt a fesztivált egynaposra szervezzük mint a roma kultúra ünnepét,
melynek hozadéka, hogy közelebb
hozza
a régió multikulturális
lakosságát. A fesztivál résztvevői
az alapiskolák és a speciális iskolák
tanulói, valamint a gömör- kishonti
régió tánc, zene és ének
fiatal
műkedvelői. A nyilvános fellépés
lehetőséget nyújt számukra, hogy
megmutassák
tehetségüket
a kortársaiknak is, segít a működő
csoportoknak és egyéni fellépőknek, hogy ismeretséget és barátságot kössenek egymással, összehasonlíthassák munkájukat , művelődhessenek, pozitív példákkal
motiválhassák
a fiatalokat
és
hozzájárulhassanak a roma társadalomról
kialakult
sztereotípiák
megváltoztatásához. A rendezvény
része a roma gyerekek képzőművészeti és irodalmi alkotásainak
kiállítása is és a roma gyerekek és
fiatalok kézműves műhelyeiben
készült termékek / kosarak, különböző díszek, képeslapok stb./
kiállítása.
Az idei fesztiválon 148 gyerek és
fiatal és 42 pedagógus vett részt.

Képviseltették
magukat
a Rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola,
a Feledi Szlovák
Alapiskola, a Feledi Szombathy
Viktor Alapiskola, a Tornaljai
Kazinczy
Ferenc
Alapiskola,
a Tornaljai Szlovák Alapiskola, az
Újbásti AI, a Nyústyai Művészeti
AI, a Klenóci és a Nyústyai Speciális AI, a Cserencséni Reedukációs
Központ
diákjai,
valamint
a rimajánosi Šukar čhaja tánccsoport.
A fesztivál szervezőinek nagy
örömet
jelentett
a nagyszámú
résztvevő
ugyanúgy, mint az
egyéni és a csoportos fellépések
sokszínűsége, amely így lehetőséget teremtett színes és gazdag
műsor
létrehozására.
Köszönetet
mondunk
minden
szereplőnek, pedagógusnak és
csoportvezetőnek a MOZGÁSBAN
AZ ÉLET fesztiválon való részvételért és örülünk, hogy 2015-ben
az V. évfolyamon találkozhatunk.

XII. Feledi Falunap
Ebben az évben a XII. falunap
szombati napra esett, pontosan
2014. július 12-ére. Az esős napok
után végre kiderült az ég is. Csak
pár csepp esett, ami nem jelentett
akadályt
a látogatók
számára.
Élvezhették a gazdag sport- és
kultúrműsort.
A futballstadionban
a hagyományos futballmeccseket
játszották. Az ellenfelek Fülek,
Tornalja és Pétervására játékosai
voltak, de a feledi és tornaljai
idősebb urak is összemérték erejüket. Az eseményt a Feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola
mazsorettjei tették még kellemesebbé. A kultúrházban a látogatók
gazdag kultúrműsoron vehettek
részt, amelyen az alapiskolák, az
óvoda, a művészeti alapiskola
tanulói és a Boglárka táncegyüttes
lépett fel. A helyi tornateremben
már szintén hagyományosan zajlott
a IV. termékkiállítás és -vásár.
Délután a hastáncosok orientális és
havaji táncokkal, a NETZ táncegyüttes fergeteges koreográfiájával

és a kokavai Sendreiék zenéjükkel
és
énekükkel nyűgözték
le
a közönséget.

borkészítést. Mellettük László Ottó
mérnök művészkovács mutatkozott
be gyönyörű termékeivel.

A kultúrház előtt a gólyalábas
produkció csalogatta a nézőket.
A gyerekjátszótéren a
solymászok vonták magukra az
érdeklődők figyelmét, a szomszédban a Husqvarna cég mutatta be
kertészeti termékeit, többek között
a Husqvarna fűrésszel való szo-

A gyerekeknek örömet szerzett az
arcfestés és a Pigagra cég sátra
melletti malacsimogatás.
Ebben az évben nem volt teniszverseny, ezért a teniszpályán
felfújható csúszda, összerakható
vár, rodeó bika és trampolin fogadta a látogatókat.

Október az idősek iránti tisztelet hónapja
Mint minden évben, ezt az őszi délutánt is zene mellett töltötték nyugdíjasaink. Nem hiányzott az üdítő és a szórakozás sem. Az idősek iránti tisztelet
hónapja alkalmából Mgr. Mihályi Gábor polgámester köszöntötte őket.
A MAI diákjai tarka kultúrműsorral kedvesedtek. A frissítőket a helyi kultúrház alkalmazottai készítették el. A rendezvényen 62 nyugdíjas vett részt.

A kultúrház mögötti téren tehénbőgés hallatszott, ahol a tehénnel
a borjai is ott voltak, valamint
bárányok is megörvendeztették
a gyerekeket és felnőtteket is. Nem
messze tőlük a John Deere mezőgazdasági gépek kiállítása nyújtott
élményt.
A frissítőkről egész nap a községi
hivatal,
a KomPaS
kft,
a vadásztársaság tagjai és a magánvállalkozók
gondoskodtak.
A jelenlévők gazdag választékból
csemegézhettek. A kínálat
bográcsgulyás vad-, sertés- és
bárányhúsból, babgulyás, sült
kolbász és hurka, lángos, főtt
kukorica, sült hal, lacipecsenye,
pacalpörkölt
volt,
valamint
a kultúrház termeiben berendezett
cukrászdában a sok finom édesség,
amit a helyi ügyes gazdasszonyok
szponzorként ajánlottak fel.
A gyerekek boldog mosolya és
a látogatók jó hangulata jutalmul
szolgált a rendezvény szervezőinek, akik több héten keresztül
készültek a rendezvényre.
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A 2014 es év a választások jegyében telt
A 2014-es év
a választások
jegyében telt el. Elsőként a
köztársasági elnök választására
került sor, az első körre 2014.
március 15-én, a másodikra
pedig március 29-én. Az első
körben a választók részvételének
aránya
22,4
%,
a másodikban 29,5 % volt.
A második választás az európai
parlamenti választás volt amely-

re 2014.05.24-én került sor. Az
országos részvételi arány csak
13,5 % volt. Az utolsó választás
ebben az évben a helyhatósági
választás volt, amelynek dátuma 2014.11.15. volt. Községünkben a polgármesteri funkcióra ketten pályáztak: Mgr.
Mihályi Gábor független jelölt
és Milan Slovák a SMER-SD
színeiben. Községünk lakosai

Mihályi Gábornak szavaztak
bizalmat 724 szavazattal. Képviselőknek a következő jelölteket választották meg: Barta
László a MOST-HÍD képviseletében 361 szavazattal, Csobo
Zsuzsa függetlenként 334 szavazattal, Czene Gábor független
jelölt 317 szavazattal, Éli Tamás a MOST- HÍD jelöltje 268
szavazattal,
Feledy Zoltán

mérnök az MKP jelöltje 251
szavazattal, Pál Attila mérnök
a MOST-HÍD jelöltje 243 szavazattal, Varga Gabriella független jelölt 236 szavazattal,
Veres Ferdinand az MKP színeiben 233 szavazattal és Milan
Slovák SMER-SD jelöltje 206
szavazattal.

Lépésről lépésre
Helyi kultúrházunk épülete
látott már ezt, azt. Felépítése óta
körülbelül 50 év telt el, de
azóta semmiféle helyreállítási
munkát nem végeztek rajta.
Felújítása 2013-ban kezdődött
a homlokzati rész felújításával.
Ebben az évben folytatódtak
a munkálatok a tető festésével
és a földszinti szociális helyiségek felújításával, amelyekre
már
nagyon
ráfért
a rekonstrukció, mert
lerobbant állapotban voltak. Mindezeket a munkákat KomPaS kft

A Béke utcai járda jobb oldali
részének felújítása

2012 áprilisában községünkben a falu központjának felújítására
került sor, melyet ugyanezen év novemberében be is fejeztek. Szemet bántó volt azonban a Béke utcai járda jobb oldala, mely nem lett
felújítva. Ez azért történhetett így, mert nem volt része az Európa
úniós projektnek. A revitalizációs projekt befejezése után a járdának
ezt a részét a KomPaS k.f.t. helyi cég újította fel a község saját
forrásaiból.

községi cég végezte, a felújítás
költségeit a falu saját költségvetéséből térítette. A felújítás
a következő években is folytatódik, tervbe van véve az emeleti szociális helyiségek felújítása, az elektromos vezeték és
a benti berendezések felújítása.
Ezért a jövőben szükséges
kidolgozni az energetikai projektet, mert a szigetelést, az
ablakok és ajtók cseréjét nem
lehet a falu saját forrásaiból
megvalósítani.

Új parkolóhely Feleden

A községháza mögötti épület, a volt iskola épületének hasznosítására több változat is született. Az egyik javaslat szerint irodahelyiségek lehettek volna itt a közös hivatal részére. Amint azonban világosan kiderült, az idő foga nagy mértékben rajta hagyta nyomát az
épületen, így az épület lebontása mellett döntöttek. Miután elintéződtek a szükséges engedélyek, a KomPaS k.f.t. helyi cég
megkezdte a bontási munkálatokat az év első felében, a második
félévben pedig már itt áll az új parkoló. Ez azért is szükséges volt,
mert a Községi Hivatal környékén nagyon kevés volt a parkolóhely.
A projekt községi forrásokból valósult meg.

Feled község a kultúrházzal karöltve karácsonyi vásárt és karácsonyi programot rendezett 2014. december 12-én. A műsorban felléptek az óvodások, a Szlovák Alapiskola és a Szombathy Viktor MTNY AI, valamint a Művészeti AI tanulói. A kultúrház előtt karácsonyi káposzta levest főztek, kolbászt sütöttek és bort forraltak. A kultúrház előcsarnokában karácsonyi vásár várta a jelenlévőket.
Szerdán, december 10-én tartották hagyományos karácsonyi összejövetelüket az idősebb korosztály képviselői a Nosztalgia
étteremben. A MAI diákjai kultúrműsorral kedveskedtek nekik. A műsor után szeniorjaink elfogyasztották a finom karácsonyi káposzta levest.
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Akciók a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a
2014/2015-ös tanév első negyedévében
Minden tanév új kihívásokkal,
feladatokkal kezdődik nemcsak
a tanulók, hanem a pedagógusok számára is. Az évet ünnepélyes műsorral nyitottuk meg,
ahol a kilencedikes tanulók egy
szál
virággal
köszöntötték
iskolánk új, kicsit megszeppent
diákjait –az elsősöket. Az első
nap után gyorsan visszazökkentünk az iskolás mindennapokba,
ezt bizonyítják rövid időn belül
felsorakoztatható eredményeink
is.Immár hetedik alkalommal
hirdette meg a Gömör-Kishonti
Múzeum a madáretetők versenyét, melybe iskolánk idén is
bekapcsolódott. Hasonló lelkesedéssel készültek tanulóink
a Gólya
versenyre is, ami
kiváló lehetőséget nyújtott
kreativitásuk kibontakoztatására. A képzőművészeti alkotások
–grafikák mellett, prezentációk
és saját költésű versek és mesék
is
születtek
a gólyáról.
Egyre sikeresebbek diákjaink a
Dobré slovo nevet viselő szlovák nyelvű vers- és prózamondó versenyen, ahol a 3.A osztályos Obrtal Liliana a 2. helyen,
a felső tagozatos Molnár Jenifer
pedig a 3. helyen végzett .A
zsűri könyvjutalomban szintén
két tanulónkat részesítette:
Zagyi Klaudiát és Máté Ágnest.

Az október 6-i aradi gyásznapról a Vécsey- szobornál emlékeztünk meg. A megható ünnepi műsort az emlékmű megkoszorúzása
tette
teljessé.
A helyes közlekedés elsajátításának érdekében alsó tagozatos
pedagógusaink
közlekedési
pályát varázsoltak udvarunkra,
melynek átadásakor a rend őrei
is ellátták hasznos tanácsokkal
diákjainkat.
A kissé szomorkás őszi napot az
Ember- és egészségvédelme c.
gyakorlat tette számunkra felejthetetlenné. A gyakorlatnak két
része volt, az egyik egy bemutató, ahol betekintést nyerhettünk
a kutyával dolgozó vámosok
munkájába, a másik részét
pedig sportjátékok alkották.
Számokkal kötött barátságáról
adott tanúbizonyságot az Almágyban megrendezett Számol az
egész iskola című versenyen
Ruszó
Chiara
,aki
a megmérettetésen a 2. helyet
szerezte
meg.
„A sport segít
megismerni
önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz,
hogy egészséges és erős felnőtté váljunk“ – mondják focistáink, akik számos küzdelemben
helytálltak
és
a következő

eredményeket hozták iskolánk
számára: Coca Cola Cup – 1.
hely, Bajnoki forduló 2. és 3.
hely, valamint az Igazgató Kupa
5.
hely.
A művészeteket kedvelő, rajzolni szerető, tehetséges diákjaink a képzőművészeti versenyek
rendszeres alkotói. Az idén
a szlovák nemzeti felkelés 70.
évfordulója alkalmából meghirdetett versenyen Balog Béla 9.A
osztályos tanuló munkája nyerte
el
a zsűri
tetszését.
A rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnázium által
megrendezett IX. Regionális
Diáktalálkozón szintén felkészült csapat képviselte iskolánkat, s az egyes feladatok pontszámainak összesítése után
megszerezték a második helyet.
Almágyban a Magyar Könyv
Napját ünnepelték,ahol a témához kapcsolódó feladatok megoldása után diákjaink a legtehetségesebb kódexmásoló díjjal
tértek haza. Különdíjban Jano
Bianka hetedik osztályos tanuló
részesült.
Országos hírű bábcsoportunk,
a Meseláda meghívást kapott
a Rimaszombatban megrendezett Győry Dezső Napokra, ahol
színvonalas
előadásukat
a közönség fergeteges tapssal

jutalmazta.
Mindennapjainkat előadások,
különböző bemutatók tették
színesebbé. Ellátogatott hozzánk az Egri Színház Eger vár
ostromának komikus bemutatásával, hallgattunk megzenésített
verseket és megtekintettük
a hüllőbemutatót
is.
A színvonalasabb oktatás érdekében pedagógusaink állandóan
gyarapítják tudásukat. Új és
használható információk kerültek birtokunkba a Radnóti
Miklós
Emlékkonferencián
Pathfürdőn, valamint a Pósa
Lajos Konferencián Rimaszombatban.
Kikapcsolódásként,
szellemi feltöltődésként a miskolci színházba is ellátogattunk.
Az év utolsó hónapjában
legszebb ünnepünkre, a karácsonyra
hangolódunk a
betlehemezés és a karácsonyi
műsor
előkészületeivel,valamint szorgos kis kezecskék készítik a karácsonyi
vásárra az apró kis meglepetéseket, szebbnél-szebb díszeket.
A tanév első hónapjait sikeresen zártuk, s bízunk benne,
hogy a továbbiakban is ilyen
szép eredményekről tudunk
majd beszámolni.

A feledi művészeti alapiskola tervei
A 2014-2015 os tanítási éveben iskolánkon 150 diák kezdte meg
tanulmányait, amely létszám még bővült az 1. negyedévben, épp
ezért újságon keresztül is szeretném felhívni a kedves szülők
figyelmét, hogy az elkövetkezendő időben erre szeptember 15-e
után egyáltalán nem lesz mód sem szervezési, sem gazdasági
szempontból. Meg fog kelleni várni a következő tanévet
a tanulmányok megkezdésével. Előre is köszönjuk figyelmüket
és megértésüket, mivel 7 osztályni diák tanulóit oktatja 6 tanító
a művészetek 3 tagozatán : zenei-, képzőművészeti- és dráma
tagozaton. Az iskolai évet úgy terveztük, ahogyan a tavalyit is,
szeretnénk diákjainkat buzdítani az iskolán belüli megmérettetésre, melyre tavasszal fesztivál keretén belül kerülne sor, minden
tagozaton. A fesztivál legkiválóbb eredményét pedig gálakoncerten bemutatni kisebb és nagyobb közönségnek. Ezen kívül vállalunk minden fellépést a régión belül és azon túl, habár
a költöztetési feltételek nagyon megterhelők számunkra.
A tavalyi fesztivál zenés táncszínház bemutatója, a Rómeó és

Júlia c. musical, erre a példa, melyet a széles régióban is bemutatunk az érdeklődőknek. Tervezünk tanulmányi kirándulást is
a drámatagozat részére és a diákok nagy igényére Budapestre az
Operett színházba, éppen erre az előadásra, ugyanis a tanulók
szeretnék látni az “igazi“ verzióját is az általuk koreografált
musicalnek. Ezen tervek után 2015 első felében, szeretnénk
méltóképpen megünnepelni iskolánk fennálásának 50-ik évfordulóját,melyhez várjuk az iskola fenntartójának támogatását és
hozzájárulását. Így karácsony közeledtével az iskola tevékenységéről szóló beszámolóm végén szeretnék még a kedves olvasóknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni:
Úgy igazi az ünnep ha lelkünkben él,
s legalább ez időtájt az ember csakis jót remél.
Valós, igazszívből jövő mondatot,
s hogy mindenhol szeretetet rejtsenek az ablakok.
Babús Ildikó
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A szlovák iskola aktivitásai a 2014/15-ös tanév július–október hónapjaiban
A 2014/2015-ös tanévben tovább folytatadódnak aktivitásaink a „Modern iskola az életnek“
kétéves projekt keretén belül.
A nyári szünidő első hetei, július
11-ig iskolázásal teltek, melyen
iskolánk mind a 17 pedagógusa
részt vett. Szeptemberben az alsó tagozatos tanulók meglátogatták a nyústyai közlekedési teret.
A cél a tanulók közlekedési ismereteinek, a kerékpáros felszereltségének gyakorlati felmérése volt. Lehetőséget kaptak
a közúti közlekedés gyakorlati
kipróbálására is – kerékpáron.
Szeptember 8-án a II. speciális
osztály tanulói természetjáró kirándulásra mentek Jánošíky felé.
A téma A MEZŐ MINT TERMÉSZETI KÖRNYEZET volt.
Szeptember 11-én az elsősegély-nyújtás világnapja alkalmából
tanulóink a témába vágó aktivitásokon vettek részt hivatásos
mentők felügyelete mellett, mert
„AZ ELSŐSEGÉLY MINDNYÁJUNKAT ÉRINT!“ Az
iskolaév folyamán különböző
karitatív gyűjtésekbe is bekapcsolódunk, hogy így segítsünk
a rászorulóknak, s tanulóinkat is
ebbe az irányba tereljük. Így volt
ez ebben az évben is, 9.25-én a „
Fehér ceruza“ napján, hogy ezzel segítsünk nem látó embertársainknak. Októberben az európai
nyelvek
napja
alkalmából
a speciális osztályban a romák
történelméről beszélgettünk –
honnan származnak, merre vándoroltak míg a mai helyükre értek, s mi mindent éltek át eközben. A gyerekek végezetül rajzokban fogalmazták meg érzéseiket. Októberben részt vettünk
az „ Arany patkó, arany toll,
arany haj“szlovák mesemondó
verseny IX. évfolyamának regionális fordulóján, ahol Tóth
Martinko másodikos tanuló 3.
helyen végzett az I. kategóriában, s ezzel az országos fordulóba jutott. A II. speciális osztály
tanulói részt vettek a „Roma paletta“ országos képzőművészeti
versenyen, ahol a „Nyár“ témában a 2. korcsoportban ( 11 éves
korig / Cibuľa Ľudovít helyezést
ért el. A Multiplyáda matematikai versenyben, melynek első
évfolyama 2014. 10. 13-tól
10.17 zajlott, a matematika órákon egymás között versenyeztek
a 6., 7., 8. és 9. évfolyamos tanulók három fordulón keresztül.

A győztesek Mag Nikol, Christian Hanák és Andrej Jakuba lettek
a
8.
évfolyamból.
Iskolánkon egész évben váltakoznak a színes napok rendezvényei, s a tanulók és a tanítók
aktivitásainak témája és tartalma ehhez igazodik. Október 16.
a narancs színű nap és drogok
elleni küzdelem jegyében telt.
A tanulók és az alkalmazottak
naracs színű ruhába öltözve jöttek, s nap témája a helyes életmód, az egészséges táplálkozás,
a gyümölcsök és zöldségek és
vitaminok voltak. Az utolsó órán
a tanulók
tálakat készítettek
egészséges ételekből. Az első
órákon előadások hangzottak el
a különböző anyagfüggőségről.
Október 28-án részt vettünk a
„Mozgásban az élet“ fesztivál
IV. évfolyamán a feledi kultúrházban, ahol átéltük a tánc, az
ének és a mozgás örömét
a színpadon és a nézőtéren is.

kapcsolódtunk a TIMRAVINA
STUDNIČKA eredeti szlovák
vers- és prózamondó verseny
XVIII. évfolyamába. A járási
forduló I. korcsoportjában Janka Auxtová 4. osztályos tanuló
1. helyen végzett, a III. kategóriában Ľubomír Auxt 9. osztályos tanuló a 2. helyen . Az országos versenyen Janka Auxtová az I. kategória 2. helyén
végzett.
Október
29-én
a hagyományos hallowen partira került sor, mely tele volt meglepetéssel, ijesztgetéssel, tánccal
és különféle ínyencségekkel.
A napköziben töklámpást faragtak. A kísérteties megvendégelés
után az alsó tagozatosok a tanító
és nevelő nénikkel együtt lampionos felvonulásra indultak,
ahol egy rakás édességet gyűjtüttek. 2014 novemberében
a speciális osztály tanulói bekapcsolódtak a KARÁCSONYI
KÉPESLAP nemzetközi gyer-

Sok fellépés és mind más, de
mindegyikben
közös
volt
a spontaneitás és a lelkesedés,
amely szinte tapintható volt.
A nézők láthattak cigány , hip –
hop, és techno táncot, éneket,
hegedűjátékot, szaxofonszólót és
aztán: az I.és II. speciális osztály lányai és fiúi a „ Romále“
csoporttal nagy- nagy lelkesedést és tapsot váltottak ki
a nézőtéren.Október 3-án került
megrendezésre a „Polgármester
Serlegéért“ hagyományos sportverseny. A 4. évfolyam tanulóinak válogatott csapata a 2. helyen végzett, bizonyítva, hogy
a sport terén is ügyes tanulóink
vannak.
Október 10-én
a tanítók, a szülők és a 8. és 9.
évfolyam
tanulói
a lengyelországi Osvienčin volt
koncentrációs táborba tettek tanulmányutat. Októberben be-

mek képzőművészeti verseny
XI. évfolyamába. A versenyt az
alsókubíni Árvai Kulturális Központ szervezte. A lányok és fiúk
örömmel rajzoltak, nyírtak, ragasztottak, és jó barátunk Zdenka Gombošová segített nekünk
az egyes képeslapok számítógépes grafikai elrendezésében.
Az 5. és 6. évfolyam tanulói a 8.
és 9. évfolyamosokkal együtt
vettek részt a Hód /Bobor/ országos informatikai versenyen.
Két kategóriában – Benjamíni
és Kadétok – informatikai és logikai feladatokat gyakoroltak, és
szép eredményt értek el szlovákiai
viszonylatban
is.
November 20-án a 6.,8.és 9.
évfolyam tanulói tanulmányútra
mentek a rimaszombati csillagvizsgálóba
és múzeumba.
A csillagvizsgálóban
előadást
hallgattunk meg az optikai műs-

zerekről,
a spektrumról,
a naprendszerről, s távcsővel figyeltük meg a napfoltokat és a
napkitöréseket. A tanulmányút
második részében átmentünk
a múzeumba, ahol a múzeum
szakembere kíséretében tekintettük meg a regionális történelmet
bemutató kiállítást. Novemberben a sportversenyek keretén belül
fiatalabb
tanulóink
a futballverseny körzeti fordulójában a 4. helyet, míg az idősebb
tanulók a 2. helyet szerezték
meg.
November 27-én a speciális osztály tanulói a Gömör-Kishonti
Művelődési Központ alkalmazottaival kézműves foglalkozáson vettek részt. Ezen az érdekes
órán kosarat fontak, karkötőt és
fülbevalót fűztek.
A 2014-es év népszerű dala versenyen Janka Auxtová (4. évfolyam), Kristína Nagyová a Petra
Csomósová (6. évfolyam) vettek
részt. Janka Auxtová bekerült az
országos fordulóba, ahol a na 47 helyen végzett. December elején a fehér nappal köszöntöttük
a Mikulást. Minden osztály egyegy kis téli királysággá változott. Mindenkin legalább egy
valami fehér színű volt, ami még
emelte az ünnepi hangulatot.
A hó ugyan hiányzik, de osztályaink arra emlékeztettek, hogy
a karácsony már az ajtó előtt várakozik.
December 10. és 11-én valósult
meg a Pithagorasz matematikai
verseny
iskolai
fordulója.
A versenybe 25 tanuló kapcsolódott be, s ebből 9 sikeres megfejtő lett. A sikeres megfejtőkkel
a a pedagógusok egyénileg fognak foglalkozni, s felkészítik
őket a körzeti fordulóra, amely
2015 márciusában lesz. December 12-én résztveszünk a Feledi
Karácsonyi Vásáron, ahol tanulóink saját termékeit kínáljuk
eladásra. Ugyanaznap fellépnek
tanulóink a községi karácsonyi
műsorban, mégpedig a Lipka I.
és a Lipka II. folklórcsoport
tagjai karácsonyi dalokkal és jókívánságokkal. December 16-án
kerül sor iskolánk karácsonyi
műsorára. A karácsonyi témájú
és hangulatú dalok, táncok, versek és jelenetek műsorát mindenki megtekintheti, aki időt
szakít rá. A karácsonyi akadémiára 15:00 órától kerül sor
a Feledi Kultúrházban.

6. A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2014. 09.25-tól-2014.10.23-ig
b)
Pripraviť návrh dotazníkovej metódy aby sa obyvateľstvo
vyjadrilo k prípadnému navýšeniu
kapacity ANO /NIE .
25.09.2014
„Súhlasíte s navýšením kapacity
firmy Pigagro s.r.o. o produkciu
Uznesenie č.395
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
23 000 ks ( ošípané s váhou od 7 28 kg)?” Termín realizovania je
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
koniec októbra 2014.
v zložení: Ondrej Kurek, Štefan
c)
Obecné zastupiteľstvo
Gabmayer
žiada firmu Pigagro s.r.o. a Obecný
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
úrad aby predložil každú zmenu
Vargová Tímea - pracovníčka
týkajúcej sa výroby, rekonštrukcie
OcÚ
alebo iných zmien, ktoré môžu mať
Hlasovanie – 5:0:2
dopad na obec Jesenské a okolité
obce ( v pôsobnosti Pigagro s.r.o.)
Uznesenie č. 396
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
pred zastupiteľstvo, ktorá sa bude
schvaľuje programu zasadnutia.
realizovať od dnešného dátumu.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Starosta obce bude informovať
o došlej pošte ktorá sa doručí na
Uznesenie č. 397
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
obec ohľadne Pigagro s.r.o.
a/ berie na vedomie správu
Hlasovanie – 6:1:0 – jednohlasne
o činnosti OcÚ, starostu
Uznesenie č. 403
a samosprávy obce Jesenské od
Obecné zastupiteľstvo Jesenské
posledného zasadnutia OZ
1. s c h v a ľ u j e
14.08.2014
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
b/ berie na vedomie plnenie
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
uznesení od posledného zasadnutia
obcí v znení neskorších predpisov
OZ
a v súlade s uznesením obecného
c/ berie na vedomie stav investičzastupiteľstva obce Jesenské pod č.
ných aktivít a financovania
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
391 zo dňa 14.08.2014.
Uznesenie č. 398
zámenu, prevod majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
Jesenské a návrh zámennej
schvaľuje hospodárenie obce za I.
zmluvy: predmetom zámeny a
polrok 2014
prevodu vlastníctva sú nehnuteľHlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
nosti vedené Okresným úradom
Uznesenie č. 399
v Rimavskej Sobote – katastrálny
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje rozpočtový harmonoodbor pre katastrálne územie
gram prípravy rozpočtu na rok
Jesenské.
2015
1. novovytvorená časť č. 1 pozemHlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
ku CKN 50/146, druh pozemku –
Uznesenie č. 400
zastavaná plocha, o výmere 123
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
m2, zameraná geometrickým
a)schvaľuje návrh plánu kontrolplánom č. 36626449-13/2014,
nej činnosti hlavnej kontrolórky
zhotoveným geodetickou kanceláobce Jesenské.
riou A-Zenit, s. r. o. so sídlom
a)poveruje hlavnú kontrolórku
v Rimavskej Sobote, nachádzajúca
obce na výkon kontroly v súlade so
sa v katastrálnom území Jesenské,
schváleným plánom kontrolnej
vedená na liste vlastníctva číslo 1,
činnosti.
vlastníctvo pod B1, vlastník – Obec
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Jesenské, Sobotská 10, Jesenské,
Uznesenie č. 401
vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti,
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
vytvorená z pôvodnej parcely C
schvaľuje výšku tvorby fondu
KN 50/38, druh pozemku - zastaopráv v súlade Všeobecne záväzvaná plocha o výmere 5425 m2
nom nariadení č.23/2014 O zása2. nasledovné pozemky vo vlastdách tvorby a čerpania fondu
níckom podiele Ladislava Felediho,
opráv, prevádzky a údržby nájomnar.: 19.08.1947, trvale bytom:
ných bytov v bytových domoch
Janka Jesenského 525/4, Jesenské:
obstaraných s použitím verejných
prostriedkov čl. 3 ods. 3 v rozpätí
– pozemok CKN 42/17, výmera:
0,5% – 1,5% z nákladov na obsta98 m2, druh pozemku: ostatné
ranie nájomného bytu.
plochy, vedený na liste vlastníctva
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
č. 520, vlastníctvo pod B 2, vlastUznesenie č. 402
nícky podiel 1/36, výmera podielu:
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
2,72 m2,
k činnosti Pigagro s.r.o dáva nasle
– pozemok CKN 43, výmera: 444
dovné stanovisko :
a)
Obecný úrad má vyhľadať m2, druh pozemku: zastavané
všetky projektové dokumentácie, povole-plochy a nádvoria, vedený na liste
nia od založenia firmy vrátane všetkých vlastníctva č. 845, vlastníctvo pod
dokumentov výstavby, prevádzkovania
B 2, vlastnícky podiel 1/36, výmera
a dopadu na hodnotu životného prostrepodielu: 12,33 m2,
dia. Dokumentáciu požadujú
–
pozemok CKN 107/3, výmera: 33
v chronologicky od 2002 do 2014.
m2, druh pozemku: zastavané

Zasadnutia zo dňa

plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 11 m2,
– pozemok CKN 106/4, výmera: 20
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 6,7 m2,
– pozemok CKN 106/1, výmera: 53
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 17,7 m2,
– pozemok CKN 109/5, výmera: 33
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 11 m2,
– pozemok CKN 109/13, výmera:
24 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 8 m2,
– pozemok EKN 583/2, výmera: 99
m2, druh pozemku: orná pôda,
vedený na liste vlastníctva č. 931,
vlastníctvo pod B 1, vlastnícky
podiel 1/3, výmera podielu: 33 m2,
2.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
zámennú zmluvu o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na webovej stránke obce.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 404
Obecné zastupiteľstvo Jesenské
1. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva obce Jesenské pod č.
389 zo dňa 14.08.2014.
predaj a prevod majetku obce
Jesenské a návrh kúpnej zmluvy:
predmetom prevodu vlastníctva je
nehnuteľnosť – pozemok CKN
53/81, druh pozemku – záhrada,
o výmere 1112 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Jesenské,
vedený na liste vlastníctva číslo 1,
vlastníctvo pod B1, vlastník – Obec
Jesenské, Sobotská 10, Jesenské,
vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti.
V prospech kupujúcej: MUDr.
Anna Kučáková, rodená Makovská, narodená: 18.10.1948, trvale
bytom: Novosadská 1383/36, 979
01 Rimavská Sobota, občianka

Slovenskej republiky. Za kúpnu
cenu 1,-- € za celú nehnuteľnosť,
2.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.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 405
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1) súhlasí s odkúpením pozemku
„C“KN 42/2 o výmere 1410 m2
orná pôda, v katastrálnom území
Jesenské, okres Rimavská Sobota,
do výlučného vlastníctva obce za
kúpnu cenu 2,30 € za m2 plochy.
Pozemok vedený Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
152, vlastníctvo pod B1 Karczag
Štefan, r. Karczag a Edita Karczagová, r. Bódyová, Hostice č. 179,
980 04 Hostice.
2) súhlasí s návrhom kúpnej
zmluvy a s právnym úkonom –
vkladom kúpnej zmluvy do operátu
katastra nehnuteľností v zmysle § 9
ods. 1-2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
3) vyhlasuje, že toto uznesenie je
v súlade s čl.3 Kompetencie pri
nakladení s majetkom obce a čl. 5
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 14/2012
s názvom: Zásady hospodárenia
s majetkom obce a so schváleným
rozpočtom obce Jesenské na rozpočtový rok 2014, ako aj
s osobitnými predpismi zák. č.
431/2002 Z. z., 523/2004, Z. z.,
583/2004 Z. z..
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 406
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e, že
a) parcela registra CKN č. 51/2
v katastrálnom území Jesenské,
druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 385 m2, ktorá
je v súčasnosti zapísaná na liste
vlastníctva č. 1 ako majetok obce
Jesenské pod B 1 vo vlastníckom
podiele 1/1, bola podľa prešetrených dôkazov a to Hospodárskej
zmluvy č. Fin-4-5/1984 HZ nesprávne zapísaná ako majetok obce
zápisom registra obnovy evidencie
pozemkov (ROEP),
b) vlastníci predmetnej nehnuteľnosti podľa hore uvedenej Hospodárskej zmluvy nepodali námietku
na ešte neschválený register ROEP
v zákonnej lehote,
c) o zmene schváleného registra
ROEP možno rozhodnúť do troch
rokov od zápisu údajov registra do
katastra nehnuteľností podľa
zákona č. 180/1995 Z. z.
d) obec podľa Hospodárskej
zmluvy č. Fin-4-5/1984 HZ tento
nehnuteľný majetok nemohla
nadobudnúť,

A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2014. 09.25-tól-2014.10.23-ig
e) vlastníci v súčastnej dobe
využili všetky dostupné
prostriedky na znovunadobudnutie predmetného majetku
f) že prevod predmetného
majetku podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov je vhodným spôsobom nápravy súčasného
stavu.
2. r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené
zhora pod bodmi a) až f) sú
v podmienkach obce Jesenské prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov,
b) tak, že prevod vlastníctva
majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku C KN
51/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 385 m2,
vedenej Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálnym odborom pre katastrálne územie Jesenské,
vlastníctvo na základe listu
vlastníctva číslo 1, pod B1
v podiele 1/1, t. j. v celosti
sa uskutoční kúpnou zmluvou za cenu 1.-- € za nehnuteľnosť v celku,
c) náklady zmluvy znáša obec
Jesenské a náklady zápisu
vkladu zmluvy do katastrálneho operátu znáša žiadateľ.
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne náležitosti
súvisiace s prevodom
vlastníckeho práva zhora
uvedeného majetku obce
Jesenské
Hlasovanie – 6:1:0
Uznesenie č. 407
Obecné zastupiteľstvo za prítomnosti starostu obce prerokovalo a schvaľuje žiadosti
pre žiadateľa :
Végh Ladislav, ktorý splnil
kritériá VZN č. 7/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre
občanov 2 x 4 b. j., čl. 2
o pridelenie štandardných
nájomných bytov.
Nájomný vzťah začína dňom
26.09.2014.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 408

Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom
a)
schvaľuje Dodatok
č. 4 k zriaďovacej listiny Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom
maďarským -Szombathy Viktor
Alapiskola, Námestie Slobody
141, Jesenské – Feled
b) žiada starostu obce
oznámiť zmenu vyplývajúcu z bodu a)
tohto uznesenia Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a
športu SR.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta
obce
Zasadnutia zo dňa 23.10.2014
Uznesenie č.409
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: František Fabián,
Ing. Ján Albert
b/ zapisovateľku zápisnice:
Ing. Vargová Tímea - pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 7:0:2
Uznesenie č. 410
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 411
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
25.09.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít
a financovania
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 412
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje audítorskú správu Obce Jesenské za
rok 2013
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 413
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje zmeny
v rozpočte, tak ako bolo predložené v návrhu OcÚ Jesenské.
Hlasovanie – 7:2:0
Uznesenie č. 414

Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy, školských zariadení (školský klub detí pri ZŠ slovenskej
a školský klub detí pri ZŠ
Viktora Szombathyho)
a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jesenské
Hlasovanie – 9 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 415
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom na základe vyjadrenia sa obyvateľov
a štatistického vyhodnotenia
výsledkov dotazovania
k investičnému zámeru Pigagro
s.r.o. zamieta navýšenie kapacity firmy Pigagro s.r.o. o
produkciu 23 000 ks ( ošípané
s váhou od 7 -28 kg)
Oprávnený voliči celkom :
1770
Vyjadrilo sa : 1044 /58,98%/
Nevyjadrilo sa : 726 /41,02%/
Za hlasovalo /ANO : 141
/13,50%/
Proti hlasovalo /NIE : 903 /
86,50%/
Hlasovanie – 7 : 2 : 0
Uznesenie č. 416
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom dáva za úlohu
starostovi obce Jesenské pripraviť zmluvu o vzájomnej
spolupráci v záujme dodržia
podmienok ochrany životného
prostredia s ochrany obyvateľov a pre skvalitnenie spolupráce medzi firmou Pigagro
s.r.o. a obcou Jesenské, do
termínu 31.1.2015.
Hlasovanie – 9 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 417
Obecné zastupiteľstvo obce
Jesenské
1.s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/
zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jesenské pod č.
406 zo dňa 25.09.2014.
predaj a prevod majetku
obce Jesenské a návrh kúpnej
zmluvy:
predmetom kúpy a prevodu
vlastníctva je nehnuteľnosť

7.

vedená v katastri nehnuteľnosti
u Okresného úradu
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne
územie Jesenské na liste vlastníctva č. 1, pod B1 v podiele
1/1, t. j. v celku, a to pozemok
C KN 51/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 385 m2.
V prospech kupujúcich:
1.Ladislav Barta, rodený
Barta, narodený: 07.07.1965,
trvale bytom: Záhradná 601,
980 02 Jesenské,
Slovenská republika, vlastnícky
podiel 1/2,
2.Tibor Barta, rodený Barta,
narodený: 11.10.1970, trvale
bytom: Družstevná 107, 980 02
Jesenské,
Slovenská republika, vlastnícky
podiel 1/2,
za kúpnu cenu 1,--€ za nehnuteľnosť v celku.
2.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 zmluvu o prevode
majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na webovej
stránke obce.
Hlasovanie – 8 : 1 : 0
Uznesenie č. 418
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje na
základe žiadateľov Vincze
Peter a Szabó Ladislav prenájom pozemkov vo vlastníctve
obce v katastrálnom území na
dobu určitú od 01.01.2015 do
31.12.2015.
KN-parc.č – „C“ 186/18, „C“
9/1
LV – 1, 1
celk.v. _ 928 m², 3994m²
diel 1/1, 1/1
pod B._1,1
vým. Podielu 200m², 25m²
druh pozemku_- zastavané
plochy a nádvoria
Celková výmera predmetu
prenájmu: 225 m2
Hlasovanie : 9 : 0 : 0
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta
obce
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Őszi tevékenységek az óvodában
A Feledi Kistérségi Tanügyi
Hivatal már hagyományosan
megrendezi a Feledi Polgármester Serlegéért folyó szórakoztató sportversenyt az óvodák
részére. A feledi óvoda az idén

megcsodálhassák a töklámpásokat. Köszönjük a szülőknek,
hogy eljöttek a mi kis akciónkra, és hogy ezáltal is segítettek
színesebbé tenni és új élményekkel gazdagítani a gyerekek

is indult a versenyen. Az öttagú
csapat szorgalmasan készült
erre az akcióra. A gyerekek
szórakoztató
küzdelemben
vettek részt, ahonnan ezüstéremmel tértek haza. Gratulálunk Nekik.
Októberben óvodánk megszervezte a töklámpás faragó
napot, melyen részt vettek a
szülők is. A gyerekek körében
az egyik legkedveltebb rendezvény a töklámpás készítés,
melyet az idén is nagy örömmel
vártak. A kis ovisok már napokkal a rendezvény előtt nagy
örömmel hozták a szebbnél
szebb tököket és barátaikkal
közösen tervezgették, hogyan
fogják
kifaragni.
A rendezvényen sok szülő vett
részt és reméljük kellemesen
érezték magukat nálunk. A kész
munkákat a főkapu mellett
helyeztük el, hogy az arra járók

életét az óvodában.
Az egyik kedvenc ünnepünk
közé tartozik a nagyszülők
napja. Nem volt ez másképp az

idén sem, mivel októberben
hagyományosan
megemlékezünk a nagyszülőkről. A gyerekek közösen a pedagógusokkal

egy szép ünnepi programmal
készültek erre a napra –a kis
ovisok táncoltak, énekeltek és
verseket szavaltak. A táncba
bekapcsoltuk a nagyszülőket is,
majd ezt követően a gyerekek
ajándékot adtak át nagyszüleik-

Az alma ünnepét minden
osztály megtartotta idén is.
Közösen verseket szavaltunk,
énekeltünk az almáról. Az
egyes osztályokban kiállítást
rendeztünk azokból az almákból, melyeket a gyerekek ott-

nek, melyet szeretettel készítettek. Az ünnepség után egy kis
frissítő mellett kellemesen

honról hoztak erre a napra.
Ezután következett a verseny a
legszebb alma díjáért. Édes,
illatos és lédús – ilyenek voltak
a mi almáink. Végére maradt a
legjobb – almaszüretet tartottunk.

elbeszélgettünk és végezetül
mindenki örömteli arccal tért
haza.

Októberben művészek látogattak el óvodánkba, akik
koncertet adtak a gyerekeknek. A hagyományokhoz híven
idén is megszerveztük őszi
túránkat a helyi dombokra.
Az óvoda tehetséges gyerekei
Magyarországon,
Egerben
képviselték óvodánkat a Csűrdöngölő című rendezvényen,
ahol óvodások lépnek fel népdalokkal, gyermekjátékokkal,
versekkel és prózával. Szpevák
Bettina és Csank Benjámin
népdalokat adtak elő, mellyel
nagy sikert arattak.

Tisztelt szülők és kedves kolléganők,
A közelgő ünnepek alkalmával szeretném megköszönni mindenkinek, akik hozzájárultak az óvoda működéséhez,
köszönöm a szülőknek az együttműködést a közös tevékenységekben, valamint a pedagógusoknak szeretném
megköszönni a jól elvégzett munkát, törődést a mi legkisebbjeinkről.

Pálfalvi Nándor: Karácsony
Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívében.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kíván mindenkinek az óvoda igazgatónője.
Elena Sekelská
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A legszebb udvar és előkert verseny kiértékelése
A legszebb udvar és előkert 2014 verseny értékelő bizottsága, melynek tagjai a községi hivatal és az infocentrum alkalmazottai voltak, odaítélte a díjakat. Az első helyen a Csízi család Rima utca
180

köszönték meg a falu szépítése terén kifejtett igyekezetüket. Ebben
az évben díjban részesült az Iskola utcai óvoda vezetősége is,
s köszönet illeti az itt tevékenykedő közmunkásokat is, akik itt szépítik

szám alatti kertje végzett, a második helyen a Kovács család Iskola
utca 618 szám alatti kertje, harmadik helyen pedig Elena Miklošková J. Jesenský 525 szám alatti kertje.

a környezetet.
Mivel szép kertekből sok van, ezúton hívjuk fel a kerttulajdonosok
figyelmét, hogy kapcsolódjanak be a 2015-ös év versenyébe.
A verseny májustól szeptemberig tart. A versenybe jelentkezni lehet

A díjazott kertek tulajdonosai oklevelet és praktikus eszközöket
kaptak, melyeket Melicherová Eva az infocentrum és Borbáš Marika a kultúrház munkatársai adtak át. Ezzel a kis figyelmességgel

közvetlenül az infocentrumban, vagy e-mailen a következő címen:
infocentrum@jesenské.sk

Kézműves műhely – pedagógusoknak és gyerekeknek
A Kistérségi Tanügyi Hivatal
a Feledi Kultúrházzal november 18-án közösen szerveztek
kézműves
műhelyt
a pedagógusoknak. Az oktatók
a rimaszombati
GömörKishonti Művelődési Központból érkeztek. Az érdeklődés
határtalan volt. A munkába 60
résztvevő kapcsolódott be. Az
érdeklődők a feledi KTH kör-

zetéből érkeztek, de jöttek pedagógusok Nyústyától Rimabányán keresztül Cinobányáig.
Az oktatók megtanították nekünk a kosárfonást, gyöngyfűzést és két pachwork / foltvarrás/ technikát. A résztvevők
örömmel vitték haza az általuk
készített kész termékeket: fonott kosárkát vagy díszvázát,
gyöngyből fűzött angyalkát, két

gyönyörű karácsonyi gömböt.
A kellemes nap legnagyobb
hozadéka, hogy az elsajátított
technikákat a pedagógusok tovább adhatják az óvodásoknak
és iskolásoknak.
A GKMK oktatói november
27-én újra Feledre látogattak,
ezúttal a magyar és a szlovák
alapiskolákba. Mindkét iskolá-

ban lelkes tanulókkal dolgoztak. Számukra kissé könnyebb,
de érdekes technikákat készítettek. A fiúk ügyesen elsajátították a kosárfonást. A lányok
nagy
örömmel
fűzték
a gyöngyöt: saját maguknak
készítettek karkötőt és fülbevalót. Mindkét iskolán kellemes,
alkotó légkörben dolgoztak.

Az első világháború 100. évfordulója
A világ ebben az évben emlékezik
az 1. világháború kitörésének 100.
évfordulójára. A háború kirobbantásának ürügyéül az osztrák trónörökös Ferenc Ferdinánd és felesége
elleni szarajevói merénylet szolgált.
A világ június 28-án emlékezett az
első nagy világkonfliktus kitörésére,
amely sok nagy államforma felbomlásához, ugyanakkor új európai
államok létrjöttéhez vezetett. Ez
egy globális méretű katonai konfliktus volt, mely1914. június 28-tól
1918. november 11-ig tartott. Főleg
Európában folytak a harcok, de
érintette Afrikát, Oroszországot és
a Közel - keletet is.

A háború a világhatalmak közötti
ellentétek miatt robbant ki, amelyek
hatalmi befolyást akartak, gyarmatokat szerezni, megszerezni
a nyersanyagokat és uralni a piacot.
Németország, mivel csak 1871-ben
egyesült, lemaradt más hatalmak
mögött, szintén gyarmatokhoz akart
jutni, ami ellentéteket váltott ki.
Németországban úgy érezték, hogy
a háborúra jobban felkészültek,
mint más országokban.
A Balkánon való befolyás miatti
harc súlyosbította a nézeteltéréseket
az Osztrák –Magyar Morarchia és
Oroszország között. 1914 júniusában ürügyül szolgált, amikor az

Osztrák –Magyar Morarchia katonai
manővereket kezdett Boszniában,
melyet a közelmúltban csatoltak
hozzá.
Bosznia-Hercegovina polgári ellenállását Szerbia támogatta. Így,
amikor június 28-án az osztrák trónörökös Ferenc Ferdinánd és felesége Szarajevóba látogatott, a szerb
diák Gavrilo Princip lelőtte őket.
A háború milliók életét követelte
Németország felszólította az
Osztrák- Magyar Monarchiát, hogy
keményen lépjen fel és megígérte
a segítséget. Az Osztrák- Magyar
Monarchia 1914. június 28-án hadat
üzent Szerbiának, amellyel elkez-

dődött az első nagy nemzetközi
konfliktus a világon.
Az Osztrák- Magyar Monarchia
oldalán küzdött Németország, majd
később Törökország és Bulgária
(Központi Hatalmak), a szerb oldalon volt állandó szövetségese
Oroszország, amelyhez csatlakozott
Franciaország és Nagy-Britannia,
majd az Egyesült Államok,
Olaszország és más országok (az
Antant megállapodása).
A háború a Központi Hatalmak
kapitulációjával ért véget 1918.
november 11-én Compiegne- ben.
A háború 9,6 millió katona és
7 millió civil életét követelte.
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„Hurrá, itt a nyár!“
Igen, a szünidő és a nyár érkezését nemcsak az iskolások
várták, hanem szorgalmasan
készülődtek a nyári aktivitásokra az idősebbek is, az EFÉ
és a Nyugdíjasok Egyesületének
tagjai is.
A fizikai kondíció javítása és az
új erőgyűjtés érdekében , melyre szükség lesz a nyári kerti
munkákhoz, elhatározták, hogy
2014. június 20-án autóbusszal
látogatnak el a Bükkszéki Termálfurdőbe. Ezt a helyet már jól
ismerték, hiszen minden évben

felkeresik ennek a fürdőnek
gyógyító sós vizét. A fürdés
után
fellazulnak
a megkeményedett
izmok,
jobban mozognak a már
elhasználódott
csontok.
A fürdőzés, a szaunázás és a
pihenés mellett alkalom nyílik
a helyi konyha specialitásainak
és az illatos borocska kóstolgatására is.
Ahogy a közmondás tartja, evés
közben jön meg az étvágy,
szeniorjaink a bükkszéki kirándulás után még egy autóbuszos

kirándulást szerveztek, mégpedig 2014. augusztus 7-én
a magyarországi MezőkövesdZsóri fürdőbe. A fürdő kiterjedt
felújítás
után
várja
a vendégeket, s minden igénynek megfelel. A kirándulás iránt
nagy volt az érdeklődés. Végül
is 48 személy vett részt, a tagok
és hozzátartozóik köréből.
Az esti órákban tértek haza,
kellemesen elfáradva, de még
most is emlegetik a kellemesen
eltöltött napot.

Ezekért a kellemes kirándulásokért
köszönet
jár
a szervezőknek és a községi
hivatalnak, amely térítette az
autóbusz költségeit. Itt kell
megjegyeznünk, hogy a községi
hivatal szeniorjaink aktivitásait
mindig támogatja, amit ezúttal
is köszönünk.
A EFÉ és a NYE vezetősége

Szeniorok találkozója a SZNF 70. évfordulója alkalmából

Mint az előző években, ebben
az évben is megrendezte
az EEÉ Alapszervezete és a

Nyugdíjasok Egylete az őszi
gulyáspartit. Az előzőektől ez
abban
különbözött,
hogy

a SZNF
70.
évfordulójára
szerveződött. Mindkét egyesület tagjai között élnek olyan
személyek,
akik
átélték
a felkelés borzalmait. Tisztelettel adóztunk azon helyi polgárok emlékének, akik életüket
áldozták a megszállók elleni
harcban. Az ő tiszteletükre és
neveikkel
lett
felállítva
a temető melletti emlékmű és
emléktábla. Tisztelet emléküknek.
A gyászmegemlékezés
után
a program derűsebb részéhez
értünk. A finom gulyás elfogyasztása után, melyet Vincze
Péter főzött, szabad beszélgetés következett. A jelenlevőket
felvillanyozta a tombolahúzás,

a nyertesek kedves ajándéktárgyakat vettek át. A jelenlévőket
megtisztelte jelenlétével Mgr.
Mihályi Gábor polgármester úr
is, aki ismertette a 2014-es év
feladatainak eddigi teljesítését
és szólt azokról is, melyeket
még az év végéig szeretne
megvalósítani.
Ezen a jól sikerült őszi gulyáspartin 49 tag vett részt, akik
elégedettséggel és jó érzéssel
tértek haza. Köszönöm minden
tagnak
a részvételt,
a szervezőknek
pedig
a rendezvény előkészítését.
Š. Gabmayer a Feledy M.

A látásélesség mérése optikai műszerekkel
2014. 10. 30-án a helyi kultúrházban az Anpek Optika
akciójára került sor, mely

ingyenes látásélesség mérést
biztosított. Szemüveg lencséket is lehetett cseréltetni saját
vagy új keretbe, s ezek ára 50
%-os kedvezménnyel volt. A

kész szemüvegeket házhoz
szállították. Ezt a lehetőséget
főként idősebb polgártársaink
használták ki, akiknek sokkal
egyszerűbb
a lakóhelyükön

elsétálni a helyi kultúrházba
az ilyen szolgáltatás után mint
Rimaszombatba utazni, mivel
községünkben nincs szemorvosi ellátás.
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A Memorial Milan Mráz tenisztorna V. évfolyama
2014. 9.5-én került megrendezésre a tenisztorna 5. évfolyama, amelyen 2010 óta a Milan
Mráz vándor teniszserlegért
folyik a küzdelem. A torna
legelején megemlékeztünk
Milan Mráz mérnök tenisz
kollégánkról. Milan nagyon

barátságos ember volt, barát,
aki szerette a teniszt.
Habár reggel hűvösebb volt az
idő, a délelőtt folyamán már
kellemes napsugarak melengették a játékosokat, de a biztonság
kedvéért Varga Viktor minden
résztvevőt „ hazai gyógyerejű

termékkel“ kínált. Az előző
evfolyamoktól eltérően a torna
résztvevői megállapodtak, hogy
csak páros versenyt játszanak.
A kellemes baráti hangulatú
versenyben végül is az öt rövidített szettben a Marian Pančík

– Varga Viktor páros nyerte el a
vándorserleget. A második
helyen a Tóth Norbert- Štapanovský Vendo páros végzett.
A teniszpálya elkészítésért
köszönet jár Kuna Vladimírnak.

A 2014/2015-ö s versenyév őszi idényének értékelése a feledi FK életében
A feledi FK elnöksége
Elnök: Tóth Tamás
Alelnök: Mgr. Mihályi Gábor
Manager: Singlár Csaba
Tagjai: Figei László, Figei
Szabolcs, Kókai Oszkár, Pál
Attila, Fábián Ferenc, Éli
Tamás, Kisantal Károly, Hajdú
László, Bálint László
Egész évben szponzoraink
voltak, akiknek ezúttal is
köszönjük a pénzügyi és szervezési támogatást: Feled község, Pigagro, KomPaS, Gasko,
Bartex, Styavina, Exen, AG
doprava, Renova, Pizzéria Babi,
Casablanca bár, Mihályi pékség, Böviba Simonyi, Primax
Rimaszombat, Karol Kisantal,
OK MIX – Kisantalová, Lamata, Hajdú Bútor
A felnőttek feledi FK csapata
Miroslav Kéry vezetésével
július 10-én kezdte a felkészülést az új szezonra. A csapat új

arcai a Prečuchov testvérek
(Rene, Michal) Nyústyáról,
Marek Bolčo Zsaluzsányból,
Richard Illés Rimaszombatból
és a visszatérő Denis Hank,
akinek lejárt
a vendégszerződése
Rimaszombatban.
Az első bajnoki játékot
augusztus 3-án és az utolsót
október 26-án játszottuk.
Ósszesen 13 mérkőzést játszottunk, amelyből 8- at megnyertünk, 4 döntetlen volt, és 1
mérkőzésen veszítettünk.
A verseny félideje után az
előkelő második helyen állunk,
s megjegyezzük, hogy az első
helyen álló Nagykürtös csak 1
ponttal előz meg bennünket.
Ősszel a következő játékosok
kezdtek: Marek Drak, Csízi
Zoltán – kapusok, Szabó Tamás, Domík Attila, Illés Richard, Kudlík Marian, Pintér
Martin, Bohó Róbert, Farkaš

Milan, Juhász Róbert, Prečuch
Michal, Bolčo Marek, Petróczky Ferenc, Nagy Norbert, Hank
Denisz, Lakatoš Richárd, Barta
Dávid, Barta Gábor, Singlár
Csaba, Prečuch René, Kókai
Krisztián.
Az ifjúsági csapat kitűnően
kezdett, amikor is idehaza
Zsarnóc ( Žarnovica) csapatát
7:1 arányban legyőzték, de
utána színvonalon aluli teljesítményt nyújtottak ( az edzések
gyenge látogatottsága, felelősségtelen hozzáállás
a mérkőzésekhez), így
a verseny félideje után a 10.
helyen állnak 16 ponttal.
A csapat jelenlegi játékosai:
Strýček Adrian-kapus, Busa
Tibor, Zagyi René, Gyurcsík
Péter, Varga Dániel, Fodor
Klaudió, Lakatos Csaba, Lakatos Krisztián, Bohó Róbert,

Vilhan Borisz, Hank Denisz,
Juhász Márk, Borbás István,
Rácz Mihály, Kurek Michael,
Gembický Sebastian, Rácz
Patrick, Resutík Erik, Váradi
Dávid.
A diákok a III. Liga "D"
csoportjának megszűnése után
( kevés csapat) a járási fordulóba jelentkeztek. 8 mérkőzést
játszottak, amelyben 6 meccset
megnyertek, 1 döntetlent játszottak, 1 mérkőzést elveszítettek. A második helyen
telelnek. Szeptember óta elkezdődött a tanulók felkészítése is,
ahol 7-10 éves tanulók edzenek. Edzőjük Csízi Zoltán.
A szezon végét sportbállal
fejeztük be, melyet második
évben szerveztünk meg.
A talpalávalót a füleki Mag Trió
szolgáltatta.

Aerobic és zumba
A tornetermünket nemcsak s férfiak használják sportolásra, hanem
mi nők is, főként a zumbára és az aerobicra. A zumbát kétszer hetente gyakoroljuk, hétfőn és csütörtökön
18, 00 órai kezdettel. Az edzőnk Nagy Ildikó. A testformáló gyakorlatokat minden korosztály számára kedden 18,00 órától és pénteken

19,00 órától Rási Denisza vezeti. Szombaton az aeribic a korábban
születettek számára 18,00 órától Csomós Katkával van. Ezúttal is
minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk, csatlakozzanak
hozzánk.

ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT

12.
Gólyahír: "

A gyermek a szeretet
vágyával születik - és sosem nől
ki belőle."

melyeket meg kell becsülni és
mérhetetlenül szeretni.
60 évesek:
Danyiová Irena
Szabová Priška
Trapl Jiří
Šóter Eugen
Csala Ondrej
Grulyo Ľudovít
Balogová Šarlota
Belas Milan
Baloghová Helena
Kollár Jozef
Csomai Ladislav
Feledy Jozef
65. évesek:
Šaját Milan
Obrtancová Valéria
Bariaková Anna
Feledyová Danica
Góraszóvá Helena
Poprocká Mária
Csabay Pavel
Csank Ondrej
70. évesek:
Bodnárová Mária
Danyi Ernest
Zigová Jolana
Ulická Alica
Bálintová Alžbeta
Matovicsová Juliana
75. évesek:
Hutášová Helena
Kunyová Ida
Bartová Mária

Farkašová Jazmín 2014.06.13
Balog Adam 2014.06.15
Kaločaiová Martina 2014.06.21
Betteš Dominik 2014.08.11
Gombalová Adela 2014.09.09
Imrecze Mátyás 2014.09.10
Máková Lilien 2014.09.28
Grulyová Angelika 2014.10.14
Kukla Milan 2014.10.25
Házasságot kötöttek: "

A szerelem
nemcsak együttlétet jelent, henem
közös úton haladást is."
Bálint Csaba és Krupová Jarmila
2014.08.21
Vilhan Ján és Kabelová Jana
2014.08.23
Marcinek Martin és Kovácsová Zuzana
2014.09.27
Danyi Zoltán és Szajkóová Anastázia
2014.10.22
Évfordulójukat ünnepelték:

Emeljük
poharainkat és igyunk azokra az
évekre, amelyek már eljöttek, s
azokra, amelyek ezután jönnek.
Mert az élet a boldogság
cserépdarabjaiból tevődik össze,
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Balázsová Marta
Tóthová Magdaléna
Gečeová Irena
Výbošťok Štefan Ing.
80. évesek:
Szanyiová Antónia
Holeková Magdaléna
Balogová Malvína
Tóthová Jolana
Gombošová Jolana
Šinglár Štefan
85. évesek:
Kovácsová Šarolta
90. évesek:
Batová Helena
Juhaniaková Margita

:†
" Mi a halál? Csak egy út,
melyen az ember lépked és földi
vándorlásának vége."
Tisztelet emléküknek.

Béke poraikra:

Ondriš Bohumil 85 éves
Szelec Barnabáš 101 éves
Vargová Mária 82 éves
Lakatoš Štefan 63 éves
Kovács Barnabáš 94 éves
Spodniaková szül. Lalíková Emília 82 éves
Funková Priška 78 éves
Csomor Attila 67 éves
Pataki Štefan 82 éves
Parobeková Helena 77 éves

Antalová Alžbeta 77 éves

Karácsonyi édességek – omlós havas koszorúcskák
300 g simaliszt, 100g porcukor, 200 g palmarin, 1 sütőpor, 1 tojás, 1 csomag vaniliacukor, reszelt citromhéj
Hab a tojásfehérjéből
4 tojásfehérje, 360 g kristálycukor
Töltelék:
250 g ribizli dzsem, kevés víz, kevés rumaróma
Az elkészítés menete:
A
tészta : a lisztet, a porcukrot és a sütőport összekeverjük, hozzáadjuk a tojást, a margarint és a reszelt
citromhéjat, s jól kidolgozzuk. Folpakba csomagoljuk, s legalább 30 percig hideg helyen pihentetjük. A
tésztát 3 mm-re sodorjuk, kerek formákat szaggatunk belőle, előmelegített sütőben megsütjük. Hagyjuk kihűlni.
Hab a tojásfehérjéből
240 g kristálycukrot egy edénybe teszünk, s felöntjuk vízzel, hogy ellepje (100-120 ml). Amikor forrni kezd, minimumra vesszük a lángot,
s a cukor elolvadásáig főzzük, keverés nélkül. A 4 tojásfehérjét egy csipetnyi sóval kemény habbá verjük, s állandó keverés mellett
kanalanként hozzáadjuk a 120 g kristálycukrot, vagyis a szirupot. 3-5 percig sűrűre verjük.
A kihűlt karikákat szétrakjuk, bevonjuk a fehér tojáshabbal. 50 °C sütőben kb. 45 percig szikkasztjuk.
A ribizli lekvárhoz hozzákeverjük a vizet és a rumaromát, felmelegítjük, s mindegyik karika közepébe egy-egy pöttyöt

INFO CENTRUM
Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
FELED

7,30 – 11,30
7,30 - 11,30
7,30 – 11,30
7,30– 11,30
7,30 – 11,30
16.KIADÁS

12,30
12,30
12,30
12,30
12,30

Községi hivatal
Ügyfélfogadás

–
–
–
–
–

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

INFORMÁCIÓS ANYAG

FELEDIEK

Hétfő: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
Csütörtök: 7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7,30 – 12,00 nincs ügyfélfogadás
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