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Feled polgármesterének köszöntő beszédje

Tisztelt polgárok,
Az év legszebb pillanatai közelednek
mégpedig karácsonykor. Ezidőben
közösen értékelhetjük a 2013-as év
második felét is az önkormányzatunkban. A Felediek c. újságunkban
mindig elolvashatják az önkormányzatunk, az intézményeink, iskoláink
és polgáraink életének pillanatait.
Ujságunknak a célja is az, hogy
informáljuk a tisztelt olvasót
a községünk és lakosaink életéről,
kétszer egy évben, már 7 év óta.
Még csak a 2013-es év vége közeledik, és az önkormányzatunknak még
van egy teljes év a választási időszakból, mégis le kell írnunk, hogy egy
újabb válaszútra értünk 7 év után.
Ebben az évben, azaz 2013.12.-hó
31.-én véget ér számunkra az EU első
programozási időszaka 2007-2013.
Annak idején mint polgármester azzal
a fejlesztési programmal álltam élő
községünk számára, higy minél
jobban felhasználjuk a saját és EU
forrásokat a fejlesztésekre. Nagyon
nagy kihívás és nehézségekkel teli út
volt ez, de folyamatosan támogatták
a képviselők is. Épp ebben a félévben
elmondhatjuk, hogy befejeztünk
műszakilag két nagyszabású építkezést, mégpedig EU támogatással
végrehajtott - fejlesztési projektet –
mégedig „ A község központi részének felújítása“ és a „Csatornahálózat
és tisztító állomás kiépítése“. Mint
polgármesternek örülnöm kellene,
hogy valami nagyot befejeztünk.
Sajnos csak részben örülök, mivel
a jelenlegi politikai helyzetben,
a finanszírozási bizonytalanságban,
a szociális és gazdasági krízis a helyi
körülményekben is nagy hatást fejt ki
községünkben. A jog alapja az emberség, de pont a jog területén kihalóban

van az emberség“. Mindennap tanúi
lehetünk annak, hogy ámbár
a fejlesztésekre sok pénz jut a mi
járásunkban a legtöbb pénz a szociális
szférában jelenik meg, mivel élni és
enni szükséges. Azok a szegény és
marginalizált csoportok képviselői,
a felelősséget az adott helyzetért és
tanácstalanságukat általában
a polgármesternél nyilvánítják ki,
mégpedig sokszor kérés helyett
hangosan tudatják elégedetlenségüket;
egyesek saját felelősségüket is áthárítják a községi hivatalra. A magas
politika egyes politikusai is nagy
előszeretettel a felelősséget a helyi
önkormányzatra viszik át, támogatás
és felelősség nélkül. Hogy mi lehet
ilyenkor a megoldás?
Csak a helyi szintet tudjuk befolyásolni, csak itt tudunk valamit
változtani. A macska – egér harcokat
abba kell hagyni, és jobban törődni
kellene helyi szinten egymással.
Együtt kell működnünk az önkormányzatunkban és a családjainkban
is. Az előítéletek, irigység és különböző érdekek és célok nem vezetnek
sehová. A források fogytában vannak
és ha vannak is források, nehezen
lehet megszerezni. Sokkal többet kell
azon gondolkoznunk , hogy mit is
szeretnénk elérni a falunkban és hogy
akarunk élni, hogyan akarunk dolgozni és hogy akarjuk egymást segíteni ,
mégpedig a nemzetiségtől és szociális
helyzettől függetlenül. A szegénység
elleni harcot is csak akkor nyerhetjük
meg , ha közösen határozzuk meg mit
akarunk elérni. A szegénység nem azt
jelenti, hogy nincs pénzünk, hanem
azt, hogy nem tudjuk mit is akarunk
valójában, csak kritizálunk. De semmi
felelősséget nem érzünk az életünkért
itt helyi szinten. Úgy ahogy Önöknek
is szükségük van motivációra,
a polgármesternek is szüksége van
motivációra a saját polgáraitól.
Ahelyett hogy most leírnám újból,
hogy mit teszek, s hogy mit tettünk az
elmúlt hónapokban és években értékeljék Önök! Értékeljék, hogy objektív információik voltak –e arról hogy
mi történik nálunk, hogy a különböző
kulturális és sport események voltak e
nálunk, hogy érezehtőek – e a nagy
befektetések , hogy bebiztosítjuk e
Önöknek a hivatalunkon azt amire
szükségük van, hogy megfelelően
törődünk- e a gyermekeikről az
óvodánkban és az iskoláinkban, hogy
az infocentrumunk és közösségi

centrumunk segíti e Önöket, hogy
megfelelő szintű és minőségű szolgáltatásokat biztosítunk Önöknek, hogy
fejlődik-e Önök szerint a községünk
.... és hogy Önök hozzájárultak-e
községünk életéhez és fejlődéséhez
valamivel.....?!?
Most különlegesen alkalmas az idő
arra, hogy többet kommunikáljunk,
hogy közösen alkossuk meg a 20142020 program időszakra Feled új
szociális és gazdasági program dokumentumát. Soha ezelőtt nem volt
olyan fontos, hogy mobilizáljuk
a belső erőinket és forrásainkat
a községünkben, mégpedig
a lakosságal közösen. Hogy hogyan
lehetséges ez? Mondják el
a javaslataikat, ötleteiket, de
a kritikájukat is ami rámutat valamilyen dologra, esetleg javaslatot tehetnek a megoldásokra. Közösen hátha
reálisabb terveket alkothatunk
a jelenlegi szociális és gazdasági
helyzethez mérve de felhasználva
a belső és külső forrásainkat. Az
elvárásaink mindig magasak voltak és
jelenleg is azok. Az eredmények
viszont csak munkával voltak elérhetők, sok munka van mögötte, de soha

em lehet megállani , avagy ülni
a babérjainkon. De most épp olyan
idő van, amikor igenis lelassulhatunk,
és megfeledkezhetünk a mindennapos
kötelességről és élvezhetjük is
a karácsonyi ünnepek varázsát. Ünnepi pillanat az, amikor a családunkkal,
a rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel találkozhatunk. A karácsony
hozzájárul ahhoz, hogy belsőleg
megnyugodjunk és a jóakarat is
terjedjen az emberekben. Ez
a jóakarat kísérhetné utainkat a jövő
évben is.
Ennek jegyében kellemes és áldott
karácsonyi ünnepekt kivánok, sok
sikert, boldogságot és jó egészséget
2014-ben a jövő évben. A saját és
községünk élete az Önök kezében és
hozzáállásukban van.
Meggyőződésem, hogy Feledben is
tudunk úgy dolgozni és élni amit e
szép gondolat tükröz;
“Sok kis ember sok kis helyen,
miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.”

XI. Falunap Feleden
Július hónap községünkben már
hagyományosan a falunap ideje.
Ebben az évben is szombati
napon, tizenharmadikán került
megrendzésre. Ezen a napon a
Községi Hivatal, a Kultúrközpont
és a KomPas munkatársai gazdag
programmal, kiállítással és
vásárral várták a látogatókat.

program keretén belül valósul
meg az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Ezt
a kapcsolattartó kiállítást és
vásárt a falu polgármestere Mgr.
Mihályi Gábor nyitotta meg, aki
megemlítette, hogy községünkben
100 körül van a vállalkozók

lett, negyedik helyen pedig Rimaszombat ificsapata végzett.
A kultúrház színháztermében
egész nap lehetőség nyílt
a kulturális élvezetekre.
A délelőtti órákban,
a polgármester ünnepélyes me-

A rendezvény látogatói kulturális,
sport és szórakoztató műsorokban
válogathattak, de nem feledkeztek
meg a frissítőkről sem,
amelyekről a falu alkalmazottai
és a vállalkozók gondoskodtak.
A nagyon hatékonyan berendezett
tornaterem a falunapra kiállítási
és vásár területté változott, ahol
a vállalkozók bemutatták
termékeiket és szolgáltatásaikat.
Az egyes művelődési
intézmények és a Munka- és
Családügyi Hivatal Rimaszombat,
az Első Kontaktus Központja
Poltár, a Besztercebányai
Kereskedelmi és Iparkamara
produktumaikat, vi. oktatási
programokat és szolgáltatásokat
kínáltak a látogatóknak, amelyek
kiindulási pontként szolgálhatnak
a munkaerő-piacon való
érvényesüléshez, vagy
inspirációként a leendő
vállalkozóknak. A Dolgozz
otthon! Integrált munkaerő-piac
és oktatásközvetítési program
finanszírozása a Határon átívelő
együttműködés Magyarország és
a Szlovák Köztársaság között

száma, akik közül többen bemutatkoztak a kiállításon.
A sport területén már reggel
nyolc órakor indult az élet
a teniszpályán, ahol a 2013-as
falunap alkalmából rendeztek
versenyt. A futballisták az egész
napos versengés után a falu polgármesterétől vették át a díjakat.
A győztes a hazai csapat lett,
utánuk a pétervásárai csapat
végzett, harmadik Fülek csapata

gnyitója után, a „Cseres Gyermek
Folklórfesztivál“ keretén belül
felléptek a helyi óvoda gyerekei,
valamint a következő tánc- és
hagyományőrző csoportok :
Boglárka, Lulugya Virág, Hájik,
Szederinda, Romale čajore, Gömöri Kisrózsák, Kisgömör és
Iglice. A műsor után táncház volt.
A délutáni órákban a helyi alapiskolák és művészeti alapiskola
növendékei mutatkoztak be,
valamint a Détéri Asszonykórus
és Bús Katalin énekesnő és Agócs

Sándor tárogatóművész szórakoztatták a közönséget. A fellépőket
a magyarországi FOLT zenekar
kísérte Salgótarjánból.
A kultúrház környéki területeken
különböző rendezvények zajlottak, mint a „ Gördülő Múzeum“ –
a II. világháború fegyvereivel,
Sportjátékok és élmények tábora,
a Defensores Fülekről
a középkori életbe és harci
stílusba nyújtott betekintést.
A bátrabbak kipróbálhatták ügyességüket a Ródeó bikán,
a gyerekek pedig a felfújható
csúszdán a Box ringen, az arcfestésben. A Várhosszúréti Hosszúréti Kézműves Alkotóműhely
kézműveseivel drót- és csuhéfonást lehetett gyakorolni.
Négyféle gulyás és pacal mellett
többek között főtt kukoricát,
palacsintát és cukorvattát lehetett
kóstolgatni. Az idei falunap
újdonsága volt a „ Falunap cukrászdája“, amely nagy sikert
aratott. A szépen berendezett
cukrászdában 14 ügyes gazdasszony mutatta be
fantasztikus süteményeit és tortáit.
A XI. Falunap kellemes légköre,
a résztvevők arcán megjelenő
mosoly és a gyerekek vidám
hancúrozása jutalmul szolgált
a szervezőknek sok-sok fáradságos munkájukért.

Vakok és Gyengénlátók Szövetsége
A Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Szövetsége 2013. 09.
25-én a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának
jóváhagyásával szervezett nyilvános gyűjtést Fehér ceruza
megnevezéssel a következő községekben : Nyústya, Feled,
Klenóc, Rimaszombat, Tiszolc.
Az országos gyűjtést önkéntesek szervezték és bonyolították le, akik az
akció trikóját és a gyűjtés logóját viselve kínálták a fehér ceruzákat.
A fehér ceruza a nemlátók jelképévé vált, amely segít a nehéz élethelyzetek
megoldásában és

és segítséget és fényt jelent mindenütt, ahol sötétség van. A szervezők
Rimaszombatban és Feleden 423 darab fehér ceruzát adtak el, melynek
értéke 363,76 €. Ezt az összeget nemcsak a vakok, hanem a
gyengénlátók részére is küldik , hogy ezzel is segíthessék önállóságuk és
személyes készségük fejlesztését.
Az el nem adott fehér ceruzákat ezután Rimaszombat intézményeiben 2013
november végéig lehet megvásárolni, s reméljük, hogy régiónk lakosainak
további támogatására számíthatunk.

Közadakozás!
A nyilvános gyűjtés 2013 második
félévében is folytatódott Barczi Júlia,
Medveďová Eva, Mojžišová Božena,
Feledi Margit és a Feledi Infocentrum
szervezésében. A közadakozás a
halottas ház székeinek megvásárlására
történik. A gyűjtés első szakaszának
eredményeképpen összegyűlt 1
516,22 € összegből 50 darab széket

vásároltak. Az önkéntes adakozás
második szakasza kisebb visszhangra
talált. Ebben az idöpontban a következő személyek adakoztak:
1. Parobeková Helena
2. Trifontiová Adela
3. Berki Sándor
4. Gallová Klára

5. Ivaník Ivan
6. Petrusz Júlia
7. Szabó Lenke és Elemér
8. Eva Purdeková
9. László Erika
10.Gabmayer Štefan
11. Helena Rugová
12. Danyi Mária
13. Czikora Márta

14. Mogécz Ilona
15. Csonka Viktor a Edita
A Községháza pénztárosai és az
Infocentrum védnöksége alatt még
115,- € gyűlt össze.
A Feledi Községi Hivatal ezúton

mond köszönetet minden jóakaratú

adakozónak.

A Feledi Községi Hivatal TÁJÉKOZTATÓJA a kanalizáció és a szennyvíztisztító programról
és a háztartások bekötésének módjáról

A kanalizációnak és a szennyvísztisztításnak nagy jelentősége van
községünkben, mert megakadályozza a
további környezetszennyezést és nagy
mértékben csökkenti a szennyvízből
áradó kellemetlen szagokat.
A kanalizáció a háztartások szennyvizének elvezetésére szolgál. A szennyvízhez nem tartozik az esővíz, amely
a tulajdonos ingatlan területén keletkezik. A kanalizációra való csatlakoztatáson célszerű minden 10-15 méteren
tisztító ülepítőt kiépíteni.
A KANALIZÁCIÓRA TILOS
- Csatlakozni a kisebb építkezés bejelentése nélkül - szankció terhe mellett

- A kanalizációba bocsátani folyadékokat mint olaj, sav és hasonló
- Bedobálni szilárd tárgyakat mint
gyerekpelenkát, nőibetétet és egyéb
szilárd tárgyat
- Tilos rákötni a saját szennyvíztartályt
és az esővízelvezetőt
FIGYELMEZTETÉS
Az ingatlan kanalizációra történő
rákötésének elmulasztása kihágásnak
minősül
a kanlizációról és a nyilvános
vízvezetékekről szóló 442/2002 törvény
40§ 1 bekezdésének
e) pontja alapján ugyanúgy mint az
ingatlan szerződés nélküli rákötése. A
2014.09.01. és 2014.12.31. közti

időszakban az ingatlanok kanalizációra
való rákötésének ellenőrzése zajlik és a
bekötetlen ingatlanok, illetve a
szerződés nélküli rákötések tulajdonosai kihágási eljárásnak esnek alá, amiben a kiszabható büntetés 16 eurótól 331
euróig terjedhet.
A rácsatlakozás menete
Az ingatlan tulajdonosának ( producent)
a fővezetékre való csatlakozáskor a
következő lépéseket kell megtennie:
- Kitölti a mellékelt űrlapot a
kisebb építkezés bejelentéséhez,
amelyet eljuttat
a Községi Hivatal polgármesteri
titkárságára. A község kiadja az
engedélyt az ingatlan rákötésére a kanalizáció községi vezetékére.

- A csatlakozás kiépítése - saját
erőből vagy szolgáltató által
- A csatlakoztatás igazolása,
dokumentálása és a szerződés aláírása
a községháza
alkalmazottaival, a kérdőív
kitöltése a szennyvíz mennyiségének
meghatározásáról
és a törvény által megállapított
feltételek betartásáról.
A használat árai
A 2014-es próbaidőszak alatt a község
az említett időszak valós költségeit fogja
számlázni. A producent ( használó) a
hónap első napjától fog térítést fizetni, a
következőben 2,00 Euró/személy/hónap, a SIPO használata
esetén még 0,35 Euro/hónap.

Partneri együttműködési szerződés –„ Pracuj doma – Dolgozz itthon!
A „Pracuj doma – Dolgozz itthon“ nemzetközi projekt partnerei, a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Besztercebányai Regionális
Kamara ( SOPK) , Feled község, az Első Kontaktus Vállalkozói Központ
Poltár, a Munka- Szociális és Családügyi Hivatal Rimaszombat,
ismeretterjesztő börzét szerveztek „ A munkapiac információinak
börzéje“ címmel, amelyre a Rimaszombati Kultúrközpontban került sor
október 28-án.
Az akción megkötötték a Foglalkoztatási Szerződést – Szerződés a partneri
együttműködésről a foglalkoztatottság területén a magyar és a szlovák

régiók között. A szerződés értelmében a kulcsszereplők és a szervezetek
információkkal rendelkeznek és a munkaerő integrálására és
a foglalkoztatottság mértékének emelésére törekednek Heves és
a Besztercebányai megyékben.
Az „Információs börzén“ mint kiállító 25 középiskola vett részt
a Besztercebányai kerületből.
Az akció jól szervezett és sikeres volt, mivel több mint 700 résztvevője
volt.

A Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportverseny
5. évfolyama
Már hagyományosan október elején kerül sor a Feled Polgármesterének Serlegéért meghirdetett szórakoztató sportversenyre.
Ebben az évben október 3-án az alapiskolások versenyének 5. évfolyamára, október 4-én pedig az óvodások versenyének 4. évfolyamára
került sor.
A KTH körzetébe tartozó iskolák közül a következő iskolák hattagú
csapatai vettek részt a versenyben:
1 . Rimajánosi Szlovák AI 7. Feledi Szlovák Alapiskola
2. Rimajánosi AI
8. Feledi Szombathy Viktor MTNY AI
3. Serkei AI
9. Simonyi AI
4. Gortvakisfaludi AI
10. Várgedei AI
5. Balogfali AI
11. Dobócai AI
6. Almágyi AI
12. Gesztetei AI
A csapatok a tornateremben sorakoztak Mgr. Pál Dezső és Mgr. Drak
tornatanárok vezetésével. A versenyt Feled polgármestere Mgr. Mihályi
Gábor nyitotta meg, a versenyzőknek sok sikert és becsületes versenyzést kívánt..
Jó hangulatban folytak az érdekes versenyfeladatok. A verseny győztesei a Feledi Szlovák Alapiskola tanulói lettek.
A helyezettek további sorrendje:
1. hely: Feledi Szlovák Alapiskola
2. hely: Szombathy Viktor MTNY Alapiskola
3. hely: Balogfali Alapiskola
A frissítők elfogyasztása után polgármester úr átadta a Feledi Szlovák
Alapiskola tanulóinak a serleget és az aranyérmet, a Feledi Szombathy
Viktor MTNY Alapiskola tanulóinak az ezüstérmet, s a Balogfali AI
tanulóinak a bronzérmet. A helyezést elért csapatok oklevelet, a többiek
emléklapot kaptak, s minden csapat 2-2 labdát.
A szórakoztató sportverseny ebben az évben is hű volt elnevezéséhez. A tanulók
játékos formában sportoltak.

A legszebb udvar és előkert verseny kiértékelése
Mivel sok szép kert van községünkben, ezúton is szeretnénk
felhívni a tulajdonosok figyelmét,
hogy jelentkezzenek a 2014-es év
versenyébe, amely májustól
októberig tart.
Jelentkezni közvetlenül az infocentrumban lehet vagy villámpostán a
következő címen:
infocentrum@jesenske.sk

A legszebb udvar és előkert verseny
szakmai zsürije, amely az infocentrum
és a községi hivatal munkatársaiból
tevődött össze, győztesként a Bettes
családot hozta ki a Május 1. utca 453-as
szám alatt.
A kitüntetésben csak egy kert részesült,
mivel több kerttulajdonos nem jelentkezett a versenybe. A győztes kert
tulajdonosa praktikus segédeszközöket
és oklevelet kapott, melyet Melicherová
Eva az infocentrum és Borbás Marika a
kultúrház munkatársai adtak át.

„Nem lehet igazán boldog az az ember, akinek nem öröm a zene.“
Iskolánk 150 diákkal kezdte az új
iskolai évet. A tanítói testület sem
válltozott és szép reményekkel
valamint új tervekkel indítottuk
a 2013-2014 tanévnek.
Terveink között megemlíteném
a karácsonyi előkészületeket, melyben több fellépés, betlehem járás és
egyéb tevékenységek szerepelnek.
Advent idején szeretnénk meglepni

a régióközpont hallgatóságát és
természetesen a tisztelt szülőket is
a zenei-, képzőművészeti- és zenés
táncszínház szakjaink diákjainak
felkészülésével elkészült programmal.
Karácsonyra összevont műsorral és
vásárral szeretnénk mindenki szívébe karácsonyi hangulatot varázsolni.

Ezek után újabb előkészületekkel
tavaszi diák fesztivált szervezünk
Húsvét előtt, minden szak részére,
hogy a diákok teljes betekintést
nyerjenek csoporttársaik munkájába, s szeretnénk őket foglalkoztatni
is, bevonni más szakok munkájába
és természetesen meghívnánk a falu
többi iskoláját és az óvodát is
csere - jutalom bemutatatónkra.

Szeretnénk ebben az évben is közös
gyermeknapot szervezni az iskolákkal és az óvodával ahol bevonnánk őket a művészetek világába.
Mindemellet természetesen fellépünk minden felkérésre és falunapra
is fogunk készüln.

1. sportbál
2013.11.30-án községünkben megrendezésre került az 1. sportbál, amelyen a talpalávalót a füleki MAG TRIO szolgáltatta. A részvétel szép számú volt. Reméljük, hogy ez
a rendezvény hagyományt teremt, mivel hasonló akcióra 15 évvel ezelőtt került sor.
.

FELHÍVÁS
A helyi kultúrház és a községi hivatal 2013.12.25-én István-napi bált szervez, amelyre mindenkit szeretettel meghív. Belépő 12 euro, vacsorával
együtt. A kellemes szórakoztatásról a KONTRA BAND zenekar gondoskodik.

A Szlovák Alapiskola aktivitásai a 2013/14-es tanév július-október hónapjaiban
A 2013/14-es tanévben folytatódik
tevékenységünk a " Modern iskola az
életnek" két éves projekt keretén belül.
A nyári szünidőben július 17-ig, majd
augusztus 19-től iskolánk mind a 17
pedagógusa részt vett a továbbképzésen
a következő témákban: IKT művelődés,
Internet és kommunikáció, Multimediális munka, Értő olvasás fejlesztése,
Interaktív tábla kihasználása, Digitális
tartalmak fejlesztése, melyek 2014
áprilisáig tartanak. A továbbképzés
tartalma a pedagógusok ismereteinek és
készségeinek fejlesztését szolgálja,
melyet a tanítási órák és az új módszerek kísérleti igazolása során alkalmaznak. az egyes tantárgyakon belül.
Augusztus 28-án meglátogatott
bennünket Mgr. Michal Bagačka a SZK
parlamenti képviselője, Nyústya város
polgármestere, Ing. Peter Mináč, a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
képviselője, Tiszolc város polgármestere
és JUDr. Pavel Struhár a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselője.
A képviselők érdeklődtek iskolánk
működéséről és problémáiról. Tájékozódtak a folyamatban levő " Modern
iskola az életnek" projektről is.
Iskolánkon a 2013/14-es tanévben is a
módszertani csoportok és a tantárgybizottságok tervei alapján folynak a
tevékenységek.
Szeptemberben az 1. - 4. évfolyam
tanulói a közlekedési pályát látogatták
meg Nyústyán. A cél a megszerzett
közlekedési tudás gyakorlati kipróbálása
volt mind a jelzőtáblák, mind a kerékpár
felszereltségének témájában. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a
nyústyai Városi rendőrség munkatársainak, hogy idejüket nekünk szentelték,
mert az ilyen tapasztalatok pótolhatatlanok.
Az iskolai év folyamán bekapcsolódunk különböző karitatív tevékenységekbe is, hogy így segítsünk rászoruló

embertársainknak, s hogy ez irányba
vezessük tanulóinkat is. Így lesz ez
ebben az évben is. 2013.9.25-én a
"Fehér ceruza" gyűjtési akcióba kapcsolódtunk be, hogy így segítsünk nemlátó
polgártársainknak.
2013.09.26-án a 7. és 8. évfolyam

fordulói. A 24 tanuló 3 kategóriában
versenyzett. A győztesek továbbléptek a
járási fordulóba.
2013.9.27-én a " 300 éves Góliát tölgy
ápolása" akcióra került sor Feketepatakon, amelybe négy 8.-os és hat 7.-es
tanulónk kapcsolódott be. A faápolást

válogatott tanulói történelmi, képzőművészeti és irodalmi ismereteiket
bővítették a Gömör szakrális történelmi
emlékhelyeire tett tanulmányúton.
Meglátogatták a rimajánosi Keresztelő
Szent János templomot, a zsípi gótikus
templomot, mely a 14. században épült,
Csíz fürdőt, ahol a 19. század 60-as
éveiben jód-brómos gyógyvízforrást
fedeztek fel. Tanulóink így megismerkedtek járásunk Gótikus Útjának déli
részével, s bővítették szülőföljükről,
Gömörről szerzett ismereteiket.
Ugyanezen a napon iskolánkon
irodalmi előadói verseny is zajlott, az "
Arany patkó, arany toll, arany haj" és a
" Timrava kútja" versenyek iskolai

két arborétumi szakember végezte, akik
előadást is tartottak a témában. Néhány
tanuló a helyszínen ki is próbálhatta,
hogyan lehet az ilyen szerszámmal
dolgozni. Az említett Góliát tölgy
lombkoronája 23 méter, magassága
pedig 33 méter. Törzsének alsó mérete
5,8 méter, egy méteres magasságban
pedig 4,8 méter.
Tanulóinknak nagyon tetszett az akció,
mert szép természeti környezetben
zajlott, s kiegészítésképpen meglátogattuk a cseviceforrást is, amelynek vize
gyógyhatású, gazdag vastartalmának
köszönhetően. Reméljük, hogy a
jövőben szintén sor kerül ilyen és

hasonló akciókra, mert a gyerekekben a
természet iránti szeretetet erősíti.
2013.9.30-án a 7. - 9. évfolyam
válogatott csapata "tizenegyes rúgó"
fesztiválon vett részt Rimaszombatban,
ahol 8 csapat közül a szép 3. helyen
végeztek.
2013.10.1-jén a Rimaszombati
Művalődési Központtal együttműködve
készítettünk a felső tagozatos tanulók
részére érdekes bemutatót és foglalkozást. A lányok sajátkezűleg készíthettek
maguknak fülbevalót, karkötőt, nyakéket, amiben megmutathatták ugyességüket és kreativitásukat. A nagy
érdeklődésre való tekintettel ezt az
együttműködést szeretnénk kiterjeszteni
az iskolai klub részére is, karácsonyi
díszek készítését tervezzük.
Az alsó tagozatos tanulóink a Mihályi
Pékségbe látogattak el, hogy megtekintsék a búzamag hosszú útját amíg
kenyérként kerül az asztalra.
2013.10.3-án volt a hagyományos
szórakoztató sportverseny "Feled polgármesterének serlegéért". A 4. évfolyam válogatott csapata 1. helyen végzett,
amivel bizonyították, hogy a sport terén
is ügyesek.
Október hónapban további aktivitásokat tervezünk tanulóink számára.
2013.10.8-án a zólyomi Maszk Színház
az "Alíz csodaországban" előadással
látogat el hozzánk.
Az év folyamán iskolánkban váltakoznak a színes napok, amelyek közül
szín szerint lesz a sajátos téma, s ezzel
összefüggésben a tanulók és a tanítók
aktivitásai.
2013.10.24-én vár bennünket az első
"sárga nap", amikor a tanulók és az
alkalmazottak is sárgába öltözve jönnek.
Ezen a napon a helyes életvitellel, az
egészséges táplálkozással, a
gyümölcsökkel és zöldségekkel, a
vitaminokkal foglalkozunk. Ezen belül
tanulóink egészséges tálakat készítenek.

Szeptemberi akciók a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában

"Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét,

hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet."/Carl Friedrich Gauss/
Szeptember 3 –án megkezdődött az új tanév. Az ünnepélyes tanévnyitó főszereplői az
iskolánk kapuit először átlépő kis elsősök voltak, akik kicsit megszeppenve álltak a

nagyok között. Üdvözésükről kilencedikes tanulóink gondoskodtak egy szál virággal,
s ezzel a szép gesztussal iskolánk diákjaivá is fogadták őket.
A tanévnyitót követően gyorsan visszazökkentünk az iskolás hétköznapokba , ahol a
tanítási órák mellett helyet kapnak a versenyek, ünnepi műsorok, tanulmányutak és
más ügyességet és kreativitást megkívánó sportrendezvények is.
A mozgás örömet ad, felszabadít - vallják tanulóink, akik a Polgármester Kupájáért
szálltak harcba. A versenyben a környékbeli iskolák 12 csapata mérte össze erejét . A
végig fej-fej mellett haladó küzdelemben csapatunk a 2. helyet szerezte meg. A
testi épség és egészség megőrzését segíti elő a megrendezésre kerülő Ember- és
Egészségvédelme gyakorlatunk, ahol a tanulók hosszú sétáját, egy-egy állomás
gyakorlati feladatai szakítják majd meg.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nemzeti ünnepeink méltó helyre kerüljenek
diákjaink szívében és gondolkodásában. A Vécsey- szobornál közösen emlékeztünk az
októberi hősökre, az aradi vértanúkra. Egy ünnepi műsor keretén belül idéztük fel a
gyásznapot, majd koszorúzással tisztelegtünk a hősök előtt.
2006-tól működik iskolánk bábcsoportja, a Meseláda. A kőkenu indián népmeséjüket
a Duna Menti Tavasz döntője után környékünkön is bemutatták, vendégei voltak a
feledi és détéri falunapnak.
Pedagógusaink szakmai megújulását a továbbképzések biztosítják. A nyári szünet
hónapjaiban a komáromi Jókai Mór Nyári Egyetem egyhetes foglalkozásán vettünk
részt, valamint a szövegértés fejlesztésének elméleti és gyakorlati tudnivalóit
sajátítottuk el Rimaszombatban. Határainkat átlépő ötnapos tanulmányút lelkes
résztvevői voltunk, ahol a szakmai feltöltődésen kívül megcsodálhattuk a svájci táj
szépségeit is. Sikeres tehetséggondozást, tanulók tanuláshoz való pozitív hozzáállását
ígéri a KIP- program , melynek iskolánk október végén ad otthont.
Bízunk benne, hogy a sikeres tanévkezdés további hónapjainkat is végigkíséri, s
pedagógusaink felkészültsége és diákjaink lelkesedése számos eredményt hoz majd
nekünk, melyekre büszkék lehetünk.

A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2013. 05.23-tól 2013.10.24ig
Zasadnutia zo dňa 23.05.2013
Uznesenie č. 282

-etapa) a natretie plechovej strechy ( II.
etapa)
2.miestne komunikácie :

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing.
Albert Ján, Ladislav Barta
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 4 : 0 : 2

- firma KomPaS s.r.o. v mesiacoch jún
a júl bude opravovať miestne komunikácie horúcim asfaltom.

Uznesenie č. 283
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie – 6 0: – jednohlasne
Uznesenie č. 284
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 18.04.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení
od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných
aktivít a financovania
Hlasovanie – 6: 0:0–jednohlasne

Zasadnutia zo dňa 27.06.2013
Uznesenie č. 288
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing.
Tibor Borbás, Ing. Víťazoslav Bódi
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 4 : 0 : 2
Uznesenie č. 289
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie - 6:0:0– jednohlasne

Uznesenie č. 286

Uznesenie č. 291

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
odsúhlasuje na základe žiadosti
o odškodnom vzniknuté plesňou na 2x4
b.j. na ulicu Záhradnej pre rodinu
Klamovú 600€ /t.j. 30% z požadovanej
sumy 2000€/, ktorá sa vyrovná do konca
júla 2013. Touto dohodou sa vzdávajú
ďalších požiadaviek a iných právnych
krokov v danej veci.
Poznámka : podrobnosti sa zapracujú do
písomnej dohody medzi stranami.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu
na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Jesenské a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 14.565,70 €, 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:
- Tvorba rezervného fondu 14.565,70€

Uznesenie č. 287
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje plán postupov a rámcový
rozpočet. Riešenie havarijných situácii :
1. objekty obce :
ZŠ maďarská : výmena
strešnej krytiny na budove knižnice
v dvore hlavnej budovy na ulicu Nám.
Slobody a zateplenie školskej budovy na
ulici Mieru triedy 1. stupňa.
ZŠ slovenská : Projektová
dokumentácia : Modernizácia
a odstránenie havarijného stavu ZŠ
v Jesenskom
Oprava fasády na Kultúrnom
dome /maľovanie/ maľovanie okien ( I.

Uznesenie č. 294

Uznesenie č. 296

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Základnej školy o opravu
strechy a oznamuje :
- obec súčasnosti nemá finančné prostriedky v rozpočte na opravu strechy
budovy školy

Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný
úrad, aby vypracoval inventúru pozemkov v majetku obce, ktoré sa nachádzajú
v intraviláne obce a sú v užívaní súkromných osôb v lehote do 15.12.2013.
Hlasovanie – 6 : 1 : 0
Zasadnutie zo dňa 12.09.2013

- dočasne obecné zastupiteľstvo do
výmeny strechy navrhuje škole na
vlastné náklady vymeniť poškodené
škridle na budove
- v prípade zmien v rozpočte obcou do
konca kalendárneho roka Vám budú
poskytnuté prostriedky .
- Zároveň obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby zriaďovateľ podal žiadosť
o dotáciu na havarijný stav budovy na
Obvodný školský úrad v súlade so
smernicou 29/2013 s účinnosťou od
1.5.2013.
Hlasovanie –7: 0: 0–jednohlasne
Uznesenie č. 295

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom ruší
svoje uznesenie č. 278 zo dňa
18.04.2013
na základe prešetrenia a upresnenia
prípadov z dotknutými stranami.
Hlasovanie – 6:0 0– jednohlasne

Hlasovanie – 6:0:0– jednohlasne

Hlasovanie – 7:0:0– jednohlasne

Uznesenie č. 290
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 23.05.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení
od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných
aktivít a financovania
Hlasovanie – 7: 0:0–jednohlasne

Uznesenie č. 285

Hlasovanie –7:0:0 –jednohlasne

Hlasovanie – 7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 292
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky v sume : 11 246,87 €
z výnimkou faktúra pre RENOVA s.r.o /
v sume 2026,43€/ vyplatí sa za podmienok, že splní naše požiadavky.
Hlasovanie –7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 293
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny
v rozpočte.

Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1. S c h v a ľ u j e zámer predaja
majetku obce a to :
Pozemok vedený Katastrálnym úradom
v Banskej Bystrici, správa katastra
Rimavská Sobota na liste vlastníctva č.
1, parcelné číslo „C“KN č. 53/5, 53/92
o výmere 261 m2, druh pozemku: vinice
a parcelné číslo „C“KN č. 53/82, 53,83,
53/84, 53/85, 53/86, 53/87, 53/88,
53/89, 53/90, 53/91 o výmere 9902 m2,
druh pozemku : záhrady, vlastníctvo pod
B1 Obec Jesenské, spoluvlastnícky
podiel 1/1.
2. s c h v a ľ u j e
a)
spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to
priamym predajom najmenej za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. v platnom znení
b)
znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve obce Jesenské
Nehnuteľnosť sa predá za najvyššiu
ponuku, minimálne za cenu určenú na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva a to za cenu 3,-€/m2, slovom tri
eurá.
c)podmienky predaja : lehota na
predkladanie cenových ponúk je do
31.12.2013
3.
p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zverejnil zámer predať zhora
uvedený majetok formou priameho
predaja v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tohto priameho predaja majetku
obce
b)aby zabezpečil zverejnenie podmienok
priameho predaja majetku obce na
úradnej tabuli obce Jesenské a oznáme
ním na internetovej stránke obce Jesenské .

Uznesenie č. 297

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing.
Albert Ján, František Fabián
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 4 : 0 : 2
Uznesenie č. 298
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmenu programu zasadnutia.
Hlasovanie – 7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 299
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 27.06.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení
od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných
aktivít a financovania
Hlasovanie –7: 0:0 –jednohlasne
Uznesenie č. 300
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie petíciu obyvateľov
sťažujúci sa na rodinu Bikkešovú.
Sociálna a stavebná komisia podá návrh
do budúceho zastupiteľstva.
Hlasovanie –7: 0: 0-jednohlasne

A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2013. 05.23-tól 2013.10.24ig
Zasadnutia zo dňa 12.09.2013
Uznesenie č. 297
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení: Ing.
Albert Ján, František Fabián
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 4 : 0 : 2
Uznesenie č. 298
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmenu programu zasadnutia.
Hlasovanie – 7: 0:0 jednohlasne
Uznesenie č. 299
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 27.06.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení
od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných
aktivít a financovania
Hlasovanie –7: 0:0 -j ednohlasne
Uznesenie č. 300
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie petíciu obyvateľov
sťažujúci sa na rodinu Bikkešovú.
Sociálna a stavebná komisia podá návrh
do budúceho zastupiteľstva.
Hlasovanie –7: 0: 0–jednohlasne
Uznesenie č. 301
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje dodatok č.2 k VZN Obce
Jesenské č. 15/2012 o určení výšky
nájomného za nájom nehnuteľností a
hnuteľného majetku vo vlastníctve obce.
Hlasovanie –7:0: 0 –jednohlasne
Uznesenie č. 302
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a./ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Jesenské na II.
polrok 2013
b./ poveruje hlavnú kontrolórku obce
na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2013
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 303
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 304
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie plán implementáciu
pripojení na kanalizačnú sieť a ČOV
a do budúceho zastupiteľstva odporúča
pripraviť

-komplexný plán informovanosti pre
občanov / vzory informačných listov/
-návrh VZN pre prevádzkovanie kanalizačných sietí a ČOV
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje rozpočtový harmonogram
prípravy rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta

Uznesenie č. 305

Zasadnutia zo dňa 24.10.2013

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmenu plánu zasadnutia
obecného zastupiteľstva na rok 2013
Mesiac

Október
November
December

Dátum – plán
Dátum
Týždeň
24.10.20
43.
13
21.11.20
47.
13
20.12.20
51.
13

Deň
Štvrtok
Štvrtok
Piatok

Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 306
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje doplnenie školských odvodov základných škôl na území obce
Jesenské o ročník 1. – 9. s vyučovacím
jazykom slovenským pre obce Orávka
a Hajnáčka s účinnosťou od 01.09.2013.
Hlasovanie – 7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 307
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje nájomnú zmluvu v budove
Základnej školy s VJM Viktora Szombathyho, Nám. Slobody 141 za účelom
obchodnej činnosti, prevádzkovania
školského bufetu s účinnosťou od
1.9.2013.
Hlasovanie –7:0:0 –jednohlasne
Uznesenie č. 308
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska
pre MUDr. Editu Rúgóovú za účelom
prevádzkovania kožnej ambulancie
s účinnosťou od 1.4.2014.
Hlasovanie – 6 : 0 : 1
Uznesenie č. 309
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
zamieta žiadosť niektorých nájomníkov
o vyrovnanie nedoplatku na nájomnom
byte zo skladanej zábezpeky. Dôvody :
-reklamácia nesúvisí s nájmom
-každú reklamáciu riešiť osobitne
-vyzvať ich na splátkový kalendár
-postupovať na základe nájomnej zmluvy
-vypovedať nájomnú zmluvu, ak podmienky nie sú zo strany nájomcov
dodržané.
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 310

Uznesenie č. 311
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice v zložení:
Kurek Ondrej, Barta Ladislav
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing. Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 4 : 0 : 2
Uznesenie č. 312
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 7: 0:0–jednohlasne
Uznesenie č. 313
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti
OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 12.09.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení
od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných
aktivít a financovania
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 314
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie správu Hlavnej
kontrolórky a zároveň predlžuje termín
na splnenie uznesenia :
Ukladá starostovi a vedúcej školskej
jedálne pripraviť koncepciu a štatistickú
kalkuláciu na rok 2013 s orientáciou na
maximalizáciu príjmov a zníženie
nákladovosti, ktoré treba odovzdať do
15.11.2013 na Obecný úrad. Na novembrovom /21.11.2013/ zasadnutí obecného zastupiteľstva sa koncepcia prerokuje.
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 315
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Obce
18/2013 obce Jesenské o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce (na
rok 2013)
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 316
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmeny v rozpočte / viď.
príloha 4/
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 317

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s obnovou plánu prípravy programového hospodárenia rozvoja obce
na roky 2014 – 2020 aj elektronickej
podobe.
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 317
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s vyčlenením priestoru pre
školský bufet v Základnej škole, Mieru
č. 154 a na budúcom zastupiteľstve sa
odsúhlasia podmienky nájmu.
Hlasovanie –7:0:0– jednohlasne
Uznesenie č. 318
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy
o nájme nehnuteľného majetku – strážny
dom súp. číslo 425 o výmere 64m2
stavba na pozemku parc. KN-C č.
1503/1 s hospodárskou budovou na
pozemku parcela KN-C č. 1503/3 a
pozemkovej plochy pod CO krytom
parcela KN-C č. 1503/2 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere
34 m2, parcela KN-C č. 1503/3 - druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 ,parcela KN-C č.
1503/4 - druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 299 m2,
parcela KN-C č. 1503/5 - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere
53 m2, parcela KN-C č. 1503/6 - druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 140 m2,
v katastrálnom území Jesenské ,
zapísaných na LV č. 507, Správy
katastra Rimavská Sobota .
Celkové ročné nájomné za predmet
nájmu je 405,92 €. (slovom: štyristopäť
eur deväťdesiatdva centov). Dohodnuté
nájomné je uvedené bez DPH. DPH
bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov.
Hlasovanie-7::0:0-jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta

Predaj palivového
dreva Eladó tűzifa
Klátiky (hasított fa)
35,- € / prm.
(Metrovica (méteres fa)
33,- € / prm.
Objednávky
Rendelés): 7.00 – 16.00
hod. Tel.:. 0917 116 726
Drevostav1, s.r.o.,
Pekárenská 2221,
980 02 Jesenské

Az Óvoda őszi tevékenységei az új iskolai évben
A gazdag őszanyó mindet aranyszínűre fest - őszi tevékenységeinkkel mi is színesebbé varázsoltuk a gyerekek életét az óvodában, melybe bekapcsoltuk a
szülőket is. Amikor már az új gyerekek is megszokták az óvodát őszi kirándulásra vittük őket. Megfigyeltük az őszi természetet, sárkányt eregettünk, valamint bogarak és rovarok után kutatunk a fűben. Október elején sportversenyen vettünk részt a feledi polgármester serlegéért. Még ha az idén nem is sikerült
megnyernünk a fődíjat a gyerekek mégis nagy örömmel és teli élménnyel tértek
vissza a versenyről. Ezt követően az óvodások nagyban készülődtek a következő
tevé-

kenységre, melyen a szülők is részt vettek a „Töklámpást készítő délutánra”. A
gyerekek nagyon büszkék voltak alkotásaikra és a kifaragott töklámpások az óvoda udvarát díszítették. Az egyik legkedvesebb esemény az óvodában a
nagyszülők ünnepe. Idén is meghívtuk közénk a nagymamákat és nagyapákat az idősek hónapja alkalmából. A tanárnők közösen a gyerekekkel, ünnepi
programmal kedveskedtek - táncoltak énekeltek és verseket szavaltak, majd a kis
unokák táncba vitték a nagyszülőket. Novemberben szerveztük meg az „Almanapot”
az

óvodában. Mesét olvastunk, valamint mondókákat és verseket tanultunk az almáról, mindeközben készültünk a legszebb alma versenyére. A szakácsnők sült
almával
kedveskedtek
ezen
a
napon
a
gyerekeknek.
Ellátogatott hozzánk egy varázsló is, aki varázs trükkökkel szórakoztatta a gyerekeket, valamint nagy odaadással figyelték a színházi előadást Borsószem
Jankóról, melyre meghívtuk az elsősöket is.

Tisztelet az idősebbek iránt
Községünkben már szép szokássá
vált, hogy az idősebbeket
megvendégeljük az "Október- az
idősebbek iránti tisztelet hónapja"
alkalmából.
Így történt ez ebben az évben is. A
helyi kultúrház munkatársai a
községi hivatal anyagi
támogatásával október 25-én
pénteken gyönyörűen kidíszített
teremben, gazdagon terített asztallal
várták az idősebbeket.
Ez a nap azonban nemcsak a
díszítésről és a frissítőről szól,
hanem elsősorban a tisztelet
kinyilvánításáról korábban született
polgártársaink iránt. Erre az
összejövetelre meghívást kapott
községünk minden 65 éven felüli
lakosa. Az ünnepségre szép
kultúrprogramot készítettek a
Szlovák Tannyelvű Alapiskola, a
Szombathy Viktor Magyar
Tannyelvű Alapiskola és a
Művészeti Alapiskola tanulói. A
megnyitóban Borbás Marika a
kultúrház nevében üdvözölte , majd
Mgr. Mihályi Gábor polgármester
köszöntötte a jelenlevőket. A sok

szép köszöntésből egy verset
emelek ki, egy asszony imáját, mely
a bevezetőben hangzott el, s

Fogy az erőm. Nem bírok. Már nem
látok jól. És a hallásom- sokszor
néma csend. Életem könyvében új

mindnyájunkat mélyen meghatott
ezen a kedves ünnepségen.
Istenem. Kinek mondjam el? Senki
sem akar meghallgatni.

lap íródik. Szorongásomban túl
sokáig várok a jó szóra. Minden
másként van. Már semmi sincs úgy,
mint volt.

Az ajtómon az öregség kopogtat.
Pszt! - egy szót sem - ez már ő.
Nem nyitok ajtót! Senkinek sem
vagyok itthon. Amint az eső után a
fűszál, vagy a mezei virág,
felemelem lehorgasztott fejem,
kiegyenesítem meggörbült
derekam.
Hiszen az élet minden életkor
számára tartogat szépséget!
Köszönök minden egyes napot, a
vizet, a levegőt, a zöldet, a darab
kenyeret, ami mannaként hull
nekem az égből. Köszönöm.
Milyen egyszerű, s ugyanakkor
nehéz is. Kérdés és fenntartás
nélkül köszönetet mondani minden
egyes napért, amely megadatik.
Köszönetet mondani az élet
legkisebb ajándékáért is- a sorsnak,
istennek, és a körülöttünk élő
embereknek. KÖSZÖNÖM.
Kedves ünnepeltek, kívánom
önöknek, hogy életük minden napja
egészségben, boldogságban és
megelégedettségben teljen.

Közösségi centrum
A közösségi központban három tagú csoport dolgozik., név szerint Danyi Mária, Berki Sándor és Hroncová Margita, akik a lakosság minden
korcsoportjának szerveznek tevékenységet.
A legkisebbek részére iskola előtti felkészítést, ahol a gyerekek elsajátítják az alapvető készségeket, melyekre az iskola első évfolyamában lesz szükségük.
A tinédzsereknek Kereszteződés címen tanulságos módon oktatják, hogyan kell az életcélokat megválasztani, s alkotó módon törekedni azok
megvalósítására, hogy megállják helyüket az élet különböző helyzeteiben. Községünkben drogellenes klub is működik, ahol a fiatalok a kábítószerek káros
hatásáról beszélgetnek. A terhes nők csoportja a Fiatal anyukák projektjében vehet részt, ahol megismerkednek a védőoltás fontosságával és a
gyermektanácsadó látogatásának jelentőségével. Nem utolsó sorban pénzügyi tanácsadással is szolgálnak, nemcsak az etnikai csoportnak, hogyan kell
beosztani a szociális segélyt, hogy elkerüljék az adósságokat. Ebbe a csoportba soroljuk a munkanélküliek azon csoportját is, akik aktivációs munkát
végeznek. A fent említett személyek megtervezik ezen csoportok munkáját ( napi, heti és havi lebontásban), beosztják az embereket az egyes
munkatevékenységekbe, ellenőrzik a jelenlétet és a munka elvégzését.
A munkatársak kidolgoztak további programokat is, amelyekbe több érdeklődő is bekapcsolódott. Ilyen programok az "Egészséges életstílus- Hogyan
védjük egészségünket. ( hogyan gondoskodjunk testi higiéniánkról, egészséges táplálkozás, egészségügyi szaktanácsadó), Szabadidős programok
(főzőiskola, ügyes kezek köre és kézműves szakkör)."
A gyerekek részére, akik szívesen látogatják a sport- és tánckört, lehetőség nyílik az aktivitásra a délutáni órákban.
A Közösségi Centrum mindennapos tevékenységébe 20 felnőtt, 12 gyerek és 10 kiskorú személy kapcsolódott be. A résztvevők csoportonként vannak
beosztva az egyes tevékenységekbe, mégpedig:
Iskola előtti felkészítés 2 - szer hetente 4-4 órában
Kereszteződés 3 - szor két órában
Egészséges életvitel 3 - szor
1-1 óra
Drogellenes és szexuális
nevelés 2x 1 órában,
A romák történelme 1 - szer
1 óra hetente.

A szeniorok nyári tevékenysége
Mint ahogy a tanuló ifjúság megtervezi
a nyári szünidő programjait, úgy a
Nyugdíjasok Jednota Szervezete az
Invalidusok Szervezetével karöltve a
februárban eltervezett programok megvalósításához látott.
Július elején autóbuszos kirándulást
szerveztek a magyar fürdőhelyre
Bükkszékre, augusztusban pedig
Bogácsra.
A kirándulások iránt nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a vidám szeniorok
megtöltötték az autóbuszt.
A bükkszéki termálfürdő 39-40 fokos
vize miatt közkedvelt.. A termálforrást
az 1930-as években fedezték fel, köszönhetően a szénhidrogén utáni kutatásoknak, s már ekkor kisebb fürdőt
hoztak létre. A gyógyvizet , mely Magyarország szerte ismert, palackozzák és
Szalvusz néven hozzák forgalomba. A
víznek gyógyhatása van egyes betegségekre, mint pl. gyomorbántalmakra,
légzőúti megbetegedésekre és cukorbajra.
A bogácsi gyógyvíz kedvezően hat a
reumatikus és mozgásszervi betegségekre. Gyógyítólag hat a légcsőgyulladás, ginekológiai megbetegedések,
gyomor-, pajzsmirigy, máj- és epebántalmak esetén, valamint törések rehabili-

tációjakor. A kalcium csökkenti a
gyulladást, mivel a bőrön keresztül
szívódik fel, s így kedvező hatása van a

Szeniorjaink a gyógyvízben olyan jól
regenerálódtak, hogy elhatározták: még
egy kirándulást szerveznek önköltséges

csontritkulásban szenvedő betegekre is.
Kitünő ivókúrára is, hosszabb ideig
ajánlott 2-3-4 dl fogyasztása, sőt a fogés szájhigiénére is jó hatással van.

áron.
2013. szeptember 5-én a Regina rádió
nyitott napja alkalmából szervezetünk
két tagja vett részt a stúdió látogatásán
Besztercebányán.2013.09.10-én vona-

tos kirándulást szerveztünk Kassára
Európa 2013-as kulturális fővárosába. A kiránduláson 17 tagunk vett részt,
akik megtekintették Kassa történelmi
nevezetességeit, mint pl. a Fő teret, a
Szent Erzsébet Székesegyházat, a
Nemzeti Színházat és egyéb érdekességeket.
Szeptember végén a szeniorok a kultúrházban őszi gulyáspartira gyűltek
össze. A kitűnő gulyást Vincze Péter a
Casablanca bár tulajdonosa készítette. A
találkozón tombolajegyeket is árultak, s
értékes ajándékokat sorsoltak ki. A
találkozóra ellátogatott Ľ. Kaník is, aki a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
elnök- jelöltjeként mutatkozott be és a
jelenlevőkkel ismertette programját. Ezt
az akciót a szervezetek saját finanszírozásban szervezték.
A találkozón 47 tag és falunk polgármestere vett részt, aki a tisztóberendezés
és a kanalizáció híreivel rendkívüli
érdeklődést váltott ki.
Mindkét klub szeretne még ebben az
évben karácsonyi találkozót szervezni,
hogy felkészüljenek és átéljék ezt a
gyönyörű ünnepet kortársaik körében is
és együtt örüljenek Jézus és az új év
eljövetelének.

Környékünk kulturális látványosságai
Környékünkön három múzeum és két
tájház található. A legrégebbi múzeum
Rimaszombatban van. A GömörKishonti Múzeum Szlovákia ötödik
legrégebbi múzeuma. 1882. szeptember
3-án nyitotta meg a kapuit.
A nagyszabású művészeti és archeológiai kiállítással a szervezők a jövendő
megyei múzeum alapjait teremtették
meg. 1910-től a múzeum a Tompa
Mihály téren székel, a volt tüzérségi
kaszárnya épületében, melyet 1850-ben
építettek, s 1910-ben kapott új arculatot.
Az első állandó kiállítást 1913. május
18-án nyitotta meg a múzeum igazgatója Fábry János. A honismereti állandó
kiállítás 1979-től látogatható, két természettudományi részből és további
időrendet követő egységekből áll, melyek a régió történelmi-társadalmi fejlődését dokumentálják. A geológiaiásványtani rész az ajnácskői térség
paleontológiai kutatásainak eredményeivel bővült. Figyelemre méltóak az
archeológiai állandó kiállítás bronzkori
leletei, a három istenséget szimbolizáló
urnák Méhiből a Krisztus előtti 2.
évezred elejéről. A legatraktívabb kiállítási tárgy az egyiptomi női múmia és
szarkofág Abusír el Melek térségéből
a 21.-25 dinasztia idejéből ( 1087-664
Krisztus előtt).
A következő múzeum a Nagytöréki
Vízimalom, melyet 2011-ben nyitottak
meg a látogatók számára. Két szint
tekinthető meg. A malmot 1800-ban
építették, s 1917-ben átépítették, majd
2008 és 2010 között ujították fel.
Nemzeti kulturális emlék és különle-

gessége, hogy Szlovákiában egyetlen
olyan malom, melynek vízíkerekeit
vízszintesen építették. Több mint 200
tárgy található benne. Nemcsak
a molnárságot mutatják be, hanem
a földművelést, pékséget a fonó és szövő
kézművességet is. Különleges gyűjtemény található itt a kijétei kultúra játékaiból
és egy hagyományos töréki konyha és
szoba berendezése is. 2012 novemberében nyitották meg környékünk további
múzeumát, a Gortva-völgyi Múzeumot
Várgedén. A múzeumban olyan különlegességek találhatók mint a harmadik
legnagyobb jávorszarvas fej, a világ
legrégebbi kubai szivarja 1889-bl, vagy
a legnagyobb szarvas és dánvad trófeák
Szerbiából, Morvaországból, Magyarországról vagy Új-Zélandról.
A múzeum felöleli a Rimaszombati járás
környező nyolc községének történelmét
is.
A két tájház Hidegkúton és Feketepatakon található.
A Hidegkúti Tájház anyagának
a gyűjtése az 1970- es évek elején
kezdődött el Mag Guber Elza a
CSEMADOK oszlopos tagjának kezdeményezésére. Az összegyűjtött
tárgyakat, eszközöket, a volt helyi
iskola épületeiben helyezték el. 2002ben a község megvásárolt egy komplett
gazdasági /parasz/ udvart, amely egy
családi házból, gazdasági épületekből,
ólakból, kenyérsütő kemencéből, kútból
áll.
Kisebb renoválás után 2003-ban lettek
a már összegyűjtött anyagok elhelyezve
az úgynevezett Faluházban, melynek

feladata a helyi kézművessség és a régió
életterének felelevenítése.
A Feketepataki Tájház néphagyományokat őrző anyaga éveken keresztül
a községi hivatal termeiben volt kiállítva. 2012-ben anyagát a várgedei
múzeumba költöztették. Azóta itt tekinthetők meg a népi kultúra hagyományait felelevenítő állandó kiállításon
a 20. századból származó szátyvák (
szövőszékek), rokkák, kisebb konyhai
felszerelések, eszközök.
A gyűjteményben szerepelnek az 1928ban alapított nemzeti népiskola megőrzött könyvei, valamint a Dachauba
elhurcolt polgárok iratai, akik
a koncentrációs táborban hunytak el.
S nem utolsó sorban szeretnénk
Önöknek bemutatni egy új múzeum
alapításának szándékát is Feleden. Egy
régi bunkerről van szó, amely a falu
bakterházának tőszomszédságában
található. A bunkert 1938-ban építették
annak az erődvonalnak a részeként,
amely a csehszlovák határ védelmét
szolgálta. Az erődrendszer az akkori
Csehszlovák K öztársaság határvonalán
húzódott. Az RS1 erőd 63 objektummal
együtt az akkori Feledincén épült,
ahogy 1948-ig Feledet nevezték. A
müncheni szerződés után a bunkerek
nagy részét megsemmisítették, csak a 24-es számú
maradt meg FÉSZEK
néven. Első látásra
a bunker jó állapotban van,
de a részletes feltárás
alapján megállapították,
hogy jelentős mértékben

károsodott. Állapotának megőrzésére
kiterjedt állagmegóvási munkálatokra,
tetőszigetelésre, új vakolatra, a beltér
teljes megtisztítására, az összes fémszerkezet megtisztítására és festésére,
a hiányzó tárgyak pótlására és a beltér
faburkolatának helyreállítására van
szükség. A Lipovec család és a Szlovák
Államvasutakkal való megegyezés után
rendbe lett téve a bunker közvetlen
környezete és el lett helyezve egy tájékoztató tábla a bunker történetéről,
körülményeiről és sorsáról. Mindezzel
az a cél, hogy a bunker a falu atrakciójaként szolgáljon, mely iránt nagy
a világban az érdeklődés, az iskoláknak
és a turistáknak pedig ismereteket ny-

újtson
.

Tenisz 2013 - információk
M. Mráz Emlékverseny
2013. 9. 14-én a feledi teniszpályán került megrendezésre az "M. Mráz
Emlékverseny"
IV. évfolyama. Így adóztunk játékostársunk és barátunk emlékének.
A tenisztorna résztvevői voltak: N.Tóth, V. Kuna, M. Pančík, V.Varga,
T.Tóth,
V.Štepanovský, M.Kurek, L.Balogh.
Páros és négyes versenyben folyt a mérkőzés.
A páros verseny kieséses módon zajlott egy szettre.
A döntőbe N. Tóth és T. Tóth jutottak.
A győztes Tóth Tamás lett 6:2 arányban.
A négyes verseny körmérkőzésként zajlott.
1. N.Tóth-V.Kuna
2. M.Pančík-V.Varga
3. L.Balogh-V. Štepanovský
Feled, 2013. 10.6.

Feled polgármesterének vándorserlege
Erre a versenyre 2013. 10.5-én került sor. Ezúttal VII. alkalommal.
A verseny résztvevői: A.Czene, V.Kuna, M.Pančík,V.Štepanovský, P.Maksi,
Páros és négyes verseny volt.
A négyes verseny körmérkőzés volt. A győztes Maksi Péter lett.
A sorrend: 1. Maksi P.
2. Pančík M.
3. Štepanovský V.
4. Czene A.
5. Kuna V
A négyesek versenyében rögtön a döntőt játszották, mivel csak két csapat
volt.
A győztes a Kuna V. - Pančík M. páros lett.
A második helyen a Czene A. - Maksi P. páros végzett.
A győzteseknek Mgr. Mihályi Gábor Feled polgármestere adta át
a vándorserleget.

a feledi TSZ nevében MUDr. Pančík M.

Futballistáink športtevékenysége 2013-ban
Felnőttek:
Edző: Miroslav Kéry
Csapatvezető: Berki Pál
Játékosok: Drak Marek, Michálek Michal (vendégjátékos), Trizna Csaba, Trizna Gergely, Szabó
Tamás, Juhász Róbert, Pál Gábor, Domík Attila,
Barta Gábor, Barta Dávid, Petrocký Ferenc,
Kókai Kristian, Bolčo Marek (vendégjátékos),
Nagy Norbert, Szekfű Dávid (vendégjátékos),
Lakatoš Richard, Radič Kálmán, Uhrin Roman.
A felnőtt csapat a 13. forduló után a 2013/14-es
évadban az V. liga D osztályában az
1. helyen áll.
Az őszi szezontól a csapatot új edző vezeti Miroslav Kéry. Vezetése alatt a IV. osztályba jutás a
cél.

Ificsapat:
Edző: Szabó László
Csapatvezető: Berki Sándor
Játékosok: Rácz Zoltán, Boris Vilhan, Michal
Kurek, Peter Gyurcsík, Daniel Varga,Michal
Rácz, Flórian Váradi, Róbert Bohó, Martin Pinter, Dominik Hank, Csaba Lakatoš, Jozef Staz,
Erik Resutík, Augustín Balog, Daniel Rácz
Az ificsapat szintén új edzővel dolgozik Szabó
Lászlóval. A szezonkezdés nem sikerült úgy,
ahogy terveztük. Az utolsó két nyertes mérkőzés
a 11. helyet biztosította számunkra.

Tanulók:
Edző : Marek Drak
Csapatvezető: Berki Sándor
Játékosoki: Ľubomír Auxt, Mário Banda, Patrik
Bitala, Gergely Boján, István Borbás,Milan
Fodor, Klaudio Fodor, Sebastian Gembický,
Christian Hanák, Dávid Horváth, Adrian Jakuba,
Attila Kökény, Kristián Lakatoš, Mário Malý,
Richard Oláh, Marcel Oláh, Kristína Singlárová,
Aladár Szitai, Patrik Vrťo, Kristián Žiga
A tanulók az 5. helyen vannak, eddig sajnos
egyetlen mérkőzést sem nyertek. Nyolc mérkőzésen csak 6 gólt lőttek. Tavasszal javulást
szeretnénk elérni.

A 2013-as évtől a Feledi Futball Klubnak új elnöke van Tóth Tamás személyében, aki Figai László helyébe lépett. A klub menedzsere továbbra is Singlár
Csaba. A tavaszi felkészülés 2014. január 7-én kezdődik, kihasználva a tornaterem és a terep nyújtotta lehetőségeket. A verseny március végén kezdődik a
felnőttek és az ificsapat számára, a tanulóknak csak áprilisban. Ez iránt a sportág iránt nálunk aránylag nagy az érdeklődés, a hazai mérkőzéseket nagy

számban látogatják, mérkőzésekként 100-tól 1500 nézőig. A belépőjegy ára egy euró a felnőtteknek, a nőknek és a nyugdájasoknak ötven cent. A gyerekek
15 éves korig nem fizetnek belépőt. Tisztelt polgártársaink, ezúton is szeretettel hívjuk Önöket a 2014

Házasságot kötöttek:
" A szerelem nemcsak együttlétet jelent, henem közös úton haladást is."
Kováčová Beata és Imrecze Zoltán – 2013 07. 27.
Berki Gabriel és Portelekiová Csilla – 2013 08. 14.
Danyi Ernest és Czirbusová Monika – 2013 08. 24.
Baláž František és Váradiová Denisa – 2013 10. 16.
Horváth Stanislav és Šárköziová Gabriela – 2013 10. 24.
Kukla Pavel és Bariová Helena – 2013 10. 30.

Gólyahír
" A gyermek a szeretet vágyával születik - és sosem nöl ki belőle."
Bálint Juhász – 2013 06. 04.
Folková Karolína– 2013 07. 05.
Bariová Katarína– 2013 07. 03.
Štorková Bianka– 2013 08. 14.
Bari Michal – 2013 08. 28.
Bikkešová Angelika– 2013 10. 06.

Béke poraikra: †
" Mi a halál? Csak egy út, melyen az ember lépked és földi vándorlásának vége."
Tisztelet emléküknek.
Kisfaludi Ladislav – 60 éves –2013 07. 29.
Mag Gejza – 81 éves – 2013 08. 14.
Lőcsösová Margita – 64 éves – 2013 08. 28.
Oláh Július – 60 éves – 2013 09. 04.
Köbolová Irena – 90 éves – 2013 09. 24.
Ulická Jolana – 88 éves – 2013 10. 20.
Horváthová Terézia 81éves 2013 11.06.
Venczúgová Mária– 81éves – 201311.15.
Kováčová Irena – 71 éves 2013 11.21.

INFO CENTRUM

Községi hivatal

Ügyfélfogadás
Hétfő:
7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Kedd: 7,30 11,30
12,30 – 16,00
Szerda:
7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Csütörtök:
7,30– 11,30
12,30 – 16,00
Péntek:
7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
FELED
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FELEDIEK

FELEDIEK

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 – 12,00
nincs ügyfélfogadás
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