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Tisztelt polgárok!
Megjött a nyár s immár
eltelt a 2018-as év első
féléve is. A különleges
ezekben a pillanatokban az
is, hogy a napok, hónapok
múltával már az értékelésünk kiterjedhet a négyéves választási ciklus értékelésére is. Az elmúlt félévet leginkább az állandó
változások jellemzik, az
elvárások növekedése, az
aktív tevékenység és projektek
implementációja,
megvalósítása. Mindezt az
elkészített tervek szerint
kezdtük végrehajtani, vagy
már a régebben elkezdett
folyamatokat és munkálatokat folytattuk.
Fontos
mérföldköveket
értünk el ebben a félévben,
mégpedig:
A régebben elkezdett projekteket sikerült befejeznünk. A közös intézkedések, amelyek a helyi úthálózat
építésére
és
a Gortva híd átépítésére
irányultak a feledi külterületeken sikeresen befe-

jeződtek, ami az ellenőrzést és a pénzek kifizetését
illeti. Azaz a szerződés
értelmében minden jóváhagyott költség megtérült
a községünknek.
A falu
saját költségvetéséből és
a polgárok kérésére további szektorokat és utakat terveztünk felújításra, azaz aszfaltozásra.
A következő területeket és
utcákat érinti ez az intézkedés és szolgáltatás: az
új temetői utat, az ivánfalai
út teljes aszfaltozását,
egyéb más utcarészek és
járdák
felújítását.
A tervezett
aszfaltozás
teljes költsége meghaladja
a 170 ezer EUR értéket,
amit a 2017-es év őszi
hónapjaitól kezdve mostanáig kívánunk befektetni
erre a célra (az összterület új aszfalt rétege kb.
14 000 m2).
Fontos céljaink közé soroljuk az energetikai projektjeinket. A napokban már
tervezzük az előkészített
közvilágítási LED lámpák szerelését a II. és III.
oszt. fő utakon, mégpedig
a Szombati, Béke, Május
1, Adus és a Pékség utcákon. 100 új gazdaságos
LED lámpát szerelünk fel
a közbeszerzés által kiválasztott céggel közösen az
eddigi 70 helyett ezeken a
szakaszokon.

Munkánk fontos része
a források
megszerzése
a terveinkhez és projektjeinkhez, mivel saját költségvetésből a falunk sajnos
nem sokat tudna elérni.
IIyen okokból nem sikerült
forrásokat szerezni az első
szociális jellegű öt lakásra
a közösségi központ felett
a Szövetkezeti utcában.
Szociális programunkkal
továbbra is támogatjuk a
rászoruló családok lakáskörülményeinek javítását,
amit ebben a félévben is
megvalósítottunk.
Ezen
a területen továbbra is terveink közt szerepel olyan
lakások építése, amelyek
a szociálisan szegényebb
polgárokat
szolgálnák.
Főleg azoknak nyújtanánk
segítséget, akik az elmúlt
években
bizonyították:
megérdemlik a segítséget
a falu
részéről,
mert környezetüket
és
a falu közterületeit rendben tartják és életvitelükkel segítik az integrációjukat. Nagyon nehéz viszont
olyan forrásokhoz jutnunk,
amelyek segítségével az
illegálisan
kihordott
szemetet tudnánk eltávolítani. Az elmúlt években
és ebben a félévben is öszszesen már 4 kérvényt
adtunk le a Dobrán és
a Szövetkezeti utcában

lévő szemét eltávolítására.
A rengeteg hulladék eltakarítására saját költségvetésből több ezer EUR költöttünk.
Mindannyiunk
számára
kihívás
a környezetünk vádelme az
elkövetkező időszakban is.
Ebben a félévben döntések
születtek az elmúlt években leadott projektjeinkről,
ami sikeres pályázatokat
jelent
a községünknek.
Már szeptembertől felújításra
kerül
a multifunkciós
épületünk, azaz a teljes kultúrház az adminisztrációs részekkel együtt.
A pályázati pénzekből és a
falu
önköltségéből
a nyílászárók,
a tetőszerkezet,
a teljes
áramhálózat és kazánház
felújítása, azaz az épület
teljes
energiatakarékos
szigetelése lesz finanszírozva. Hasonlóan aláírtam a szerződést az óvodánk kapacitásának növelésére, mégpedig két
osztály és egyéb szükséges helyiségek építésére,
ami a jelenleg meglévő
nagy óvoda épületéhez
lesz
hozzáépítve.
A jelenlegi
időszakban
készítjük
elő
a közbeszerzést
a kivitelező kiválasztására.
Folytatás a 2.oldalon

2.
A kérvényünket elfogadták a tűzoltók is, akik
a belügyminisztérium által támogatták falunkat
és a helyi önkéntes tűzoltó szervezetünket egy
teljesen felszerelt árvíz
és tűzvédelmi utánfutóval. Örömmel tölt el,
hogy a régi csapatot sikerült fiatal kollégákkal
kibővíteni, akik hajlandóak aktívan dolgozni
a preventív ellenőrzéseknél is és ugyanúgy részt
vettek a szakmai kiképzésben is, ami az önkéntes tűzoltók munkájának
szintén fontos eleme. Pozitívan értékelhetjük
a biztonsági intézkedéseinket, amit a polgárőrség 6 tagja hajt végre.
Párhuzamosan felügyelik és ellenőrzik a kamerarendszert is, amit még
tavaly
novemberben
kezdtünk
működtetni.
Fő feladatuk a polgárok
és látogatók biztonságának felügyelete és a környezetvédelem. Sok gondot okoz a csatornahálózat és a tisztító állomás
működtetése, amit két területre oszthatunk. Az
egyik terület a finanszírozás, ami évek óta korrekcióval van fenyegetve
az állam részéről, a másik oldalon pedig a fegyelmezetlen polgárok
részéről, akik hulladékokat és különböző tárgyakat dobálnak a csatornarendszerbe. Így óriási ká
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rokat okoznak a szivatytyúállomásokon.
Fejlesztéseink kiterjednek a sport- és szabadidő
központunkra is, ahol az
idén felújítottuk a kerítést a stadionban és új
hálót raktunk a régi helyett. Párhuzamosan már
teljes körűen üzemeltetjük a multifunkciós új
pályánkat, ami vonzza a
sportolni vágyó polgárokat Feledről, de a környékről is (főképpen
minifocira, teniszre használják)
Július és augusztusban
készülünk a tornaterem zuhanyozóinak felújítására is. A tornaterem felújítására már harmadszor pályáztunk, kétszer nem volt sikeres,
most várjuk az eredményt. A Rimaszombati járás akciós tervének pályázatán is nyertünk támogatást, a főként roma gyerekek
inkluzív nevelésére irányuló keretből, amelyből 4 osztályt építhetünk a Szombathy V.
MTNY Alapiskolában.
Javítottunk az iskolai étkezde, a községi hivatal,
a KomPaS kft és a halottas ház anyagi-technikai
felszereltségén is. Fontos
cél az integrált egészségügyi és szociális szolgál

tatások megerősítése és
fejlesztése mind a felnőttek, mind a gyermekek
számára. Ez feladata lesz
a következő, a 20182022-es választási időszaknak is, mert a választási ciklus vége felé
vagyunk, s most dolgozunk a projekt kérvényi
dokumentációján.
A mindenki számára látható tevékenységek közül kiemelném az elesett
hősök emlékművének kijavítását úgy a téren mint
a temetőben, a közösségi
központ helyiségeinek
javítását, a megrepedt
vízcsatlakozók javítását
az elemi iskolában és az
óvodában, a tisztító csatornák és árkok különböző részeinek tisztítását
a falu különböző részein,
a különböző sport- és
társadalmi, valamint és
kulturális tevékenységeket (sportnapok az óvodák és az általános iskolák gyerekeinek, tűzoltók
a tűzoltóknak, kerékpár
verseny,
lövészversenyek, kiállítások, stb.)
Ebben az időszakban
mindenki a XVI. Feledi
Falunap előkészületein
dolgozik, amelyre 2018.
július 7-én kerül sor, s
amelyre mindenkit sokszínű gazdag programmal várunk.

Tekintettel arra, hogy a
novemberi önkormányzati választásokig már
csak négy hónap van, és
így ez a Felediek utolsó
száma, szeretnék köszönetet mondani a bizalomért és a támogatásért,
meg azért is, ha önkormányzatunk tevékenysége elnyeri tetszésüket,
vagy ha kritikus szavakkal illetnek bennünket,
ami falunk életének minőségi fejlesztésére motivál minket. Annak ellenére, hogy régiónk számos nehézségével, a politikai, társadalmi és gazdasági környezet hatásaival kell megküzdenünk,
igyekeztünk
falunkat
fejleszteni, amennyire
csak lehetőségeink engedték. Tudom, hogy
soha nem elég, a vélemények különbözőek, de
örülök, hogy lehetőségeink szerint igyekeztünk,
munkatársaimmal és a
helyi önkormányzat képviselőivel, az aktív polgárokkal és vállalkozókkal együtt, jobbá tenni a
mindennapi életet a mi
gyönyörű
falunkban.
Mindenkinek köszönöm
az
együttműködést.
Tisztelettel.
Mgr. Mihályi Gábor polgármester
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A KomPaS kft községi vállalat tevékenysége

A KomPaS kft önkormányzati vállalat munkatársai télen sem tétlenkednek. Ez
volt a helyzet idén is, hiszen bőséges hó hullott, s
azt eltakarították a helyi
utakról a falu egész területén és az Adus pusztán, a
Cifra és a Barta pusztán,
valamint Ivánfalán is. A
hótakarítás mellett elvégezték a gépek karbantartását, például autókat,
UNC-ket, traktorokat és kaszálógépeket is karbantartottak.
A tavasz érkezésével megkezdődtek a tavaszi munkák, amelyet polgáraink
széles körben igénybe is

vettek, főleg szántásra és
rotovátorozásra , valamint
egyéb munkákra, mint a
fák és cserjék kivágása, a
felesleges anyagok eltávolítása, rakodása és a fűkaszálás. A fűkaszálást és a
gyomnövények elleni permetezést egész nyáron el
kell végezni a falu teljes területén és a labdarúgó stadionban is.
Ezúttal is szeretnénk szolgáltatásainkat felkínálni falunk polgárainak, akik előnyös feltételek mellett vehetik igénybe cégünk különböző szolgáltatásait és
munkáit. A szolgáltatások

listáját megtalálják
Feled
honlapján:
www.jesenske.sk
Cégünk másik munkája az utak tavaszi
karbantartása volt.
Mindannyian
nagyon jól tudjuk, de
különösen a sofőrök, hogy tél után az
utak nem a legjobb
állapotban vannak,
különösen a kátyúk
miatt. Idén gondoskodtunk a
helyi
utak veszélyes állapotának megszüntetéséről. Eltávolítottuk a gödröket a Mező,
a Rózsa, az Akác, a Jázmin
és a Kertmegi utcákban. A
terepmunka az Ivánfalára
vezető úton is megtörtént,
magát az aszfaltozást az
Inžinierske stavby Košice /
kassai építőipari vállalat/
végezte. A tavalyi év második felében a KomPaS kft
munkásai előkészítették a
temetői utat az aszfaltozásra, s idén júniusban az
aszfaltozást is elvégezte az
Inžinierske stavby Košice /
kassai építőipari vállalat/.
Ez hozzájárult ahhoz, hogy
kényelmesen és biztonságosan lehessen eljutni erre

a
kegyeleti
helyre.
Az óvoda vízvezetéke
vészhelyzetbe került, ami
a vízvezetékcsövek kicserélésével
szűnt
meg.
A következő feladat a tűzoltószertár
parkolójának
rendbetétele volt, ahol földmunkákat és a kavics tömörítését kellett elvégezni.
Tavaly elvégezték a rekonstrukciós munkákat a
falu tulajdonában lévő Pékség utcai házon. Ebben az
évben az elektromos vezeték rekonstrukcióját végezték el a Szövetkezet utcai
közösségi centrum melletti
házon.
A stadionra és a tornateremre is sor került. A stadionban kicseréltek és átfestettek a reklámtáblákat és a
szerkezetet, kicserélték a
védőhálókat, amilyent a
tornateremre is felszereltek, amennyiben ott még
nem voltak. A tornateremben megtisztították és lefestették a faburkolatot.
Szerző: Eva Melicherová
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A Feledi Szlovák Alapiskola Iskola utcai épületének szigetelése
matosan igénylünk vissza
nem térítendő támogatást és
ez a törekvésünk végre 2017ben eredménnyel járt.

A Feledi Szlovák Alapiskola
két épületben helyezkedik el.
Az Iskola utcai épület már
évek óta rossz állapotban volt,
ezért a község többlépcsős
átalakításokba kezdett, mint
a nyílászárok cseréje, a fűtés
átalakítása és az épület külső
burkolatának
szigetelése.
A község 2016-ban a fűtési
rendszer teljes felújítását végeztette el saját költségvetésből és új hőszivattyúkat szereltetett fel, valamint az összes
radiátorokat is kicserélték.
A felújítást
a kassai

ENERGOCOM PLUS kft végezte. Egyúttal ebben az évben az összes nyílászáró cseréjére is sor került, amivel jelentős energia megtakarítást
értünk el. Az iskola már régebbtől kérte egy új osztályterem
kialakítását,
ezért
a KomPaS kft segítségével az
épületben lévő lakás átalakítására is sor került, amivel az iskola egy osztállyal és egy tantestületi teremmel bővült.
A Besztercebányai Járási Hivataltól
a balesetveszélyes
épületre már három éve folya-

A 2017-es évben a járási hivatal a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumának költségvetéséből 20 ezer eurós
támogatást folyósított. Annak
ellenére, hogy községünk
a külső burkolat szigetelésén
kívül igényelte a tető cseréjét
is, a járási hivatal részéről
csak a burkolat szigetelésére
érkezett támogatás.
A közbeszerzési
eljárást
a csécsi XENON kft nyerte,
a munkálatokat
pedig
az
EXEN kft végezte el. A külső
burkolat szigetelése polisztirollal történt, amire színes vakolat került, valamint az esőcsatorna cseréjét is elvégezték.
Az elnyert támogatásból az
épület három oldalának szigetelését tudtuk megvalósítani,
ezért a község saját forrásból

Tanítónap
A Feledi Helyi Művelődési
Központ nagytermében 2018.
március 28-án tanítónapot ünnepeltünk. Fontos ez az alkalom, hogy éreztessük a pedagógusokkal, milyen nagy
szükség van munkájukra,
nemcsak a gyermekek nevelésében, hanem a társadalom
fejlődése érdekében is.
A kultúrműsor keretén belül
verset mondtak a Feledi Szlovák Alapiskola és a Feledi
Szombathy Viktor Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákjai
és zenei előadásukkal színesítették műsorunkat a Rimaszombati
Magán

Konzervatórium diákjai. Mgr.
Mihályi Gábor, Feled Község
polgármestere,
köszönetet
mondott a helyi iskolák pedagógusa inak áldozatos munkájukért. A beszéd elhangzását követően kezdetét vette a
köszönőlevelek átadása, melyeket az iskolák igazgatónői
vettek át. A díjátadás után a
Helyi Művelődési Központ és
az Iskola konyha alkalmazottai által készített svédasztal
biztosította a tanárok jó hangulatát.

Szerző: Andrea Kureková

az EXEN kft-vel kötött szerződés alapján elvégeztette a negyedik oldal szigetelését is.
Az épületen elvégzett munkálatok 2017 novemberében fejeződtek be és az iskola
2017.11.7-én azt átvette.
Ezen munkálatok elvégzésével jelentősen csökkenhetnek
a fűtési számlák, mellyel az iskola jelentős megtakarítást érhet el és az épület külalakja is
szebb lett. Feled község
2016 és 2017-ben összesen
138.089,48 eurót költött az Iskola utcai épület felújítására,
és ehhez jön még a járási hivatal által nyújtott 20.000 eurós állami támogatás is. A község az elkövetkezendő időben
mindent elkövet annak érdekében, hogy támogatást szerezzen a tető teljes cseréjére,
támogatás hiányában pedig
saját költségvetéséből igyekszik majd ezt megoldani.

Szerző: Eva Melicherová
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A feledi polgárőrség
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, mint a Humán Erőforrás operatív programjának szervezete, jóváhagyta „A községi polgárőrség
teljeskörű támogatása a roma
kisebbség /MRK/ bevonásával” nevű projekt kérelmét,
melyre községünknek 143
646,16 euró támogatást nyújtott, a projekt teljes költsége
151.206,48 euró.

rendőrségnek vagy a pénzügyi hatóságnak.
A polgárőrség további feladata a gyermekek és fiatalok negatív jelenségektől
való védelme. Tevékenysé-

község területén mozognak,
és felderítik a hiányzás okait.
Figyelmeztetik a szülőket a
gyógykezelési rend betartására és tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi és higiéniai megelőzésről.

gük ebben az esetben elsősorban a kiskorúak késő éjszakai (22 óra utáni) szülői felügyelet nélküli közterületen
történő mozgására összpontosul. Ellenőrzik a gyermekek
és a fiatalok késő esti találkozóhelyeit, főként a sportpályákon és a temetőben, illetve ellenőrzik a kiskorúakat és a fiatalkorúakat olyan helyeken,
ahol alkoholos italokhoz és
egyéb függőséget okozó szerekhez lehet jutni. Ellenőrzik
az iskolaköteles gyerekeket,
ha azok a tanítási órák alatt a

A polgárőrség további feladata a forgalom folyamatosságának és biztonságának biztosítása is. A polgárőrök elsősorban a gyermekek
biztonságára összpontosítanak a gyalogátkelőhelyen és
ügyelnek a közlekedési szabályok betartására, valamint
megakadályozzák a parkoló
járművek esetleges megrongálását. Figyelemmel kísérik
és jelentik a helyi rendőrőrsnek az olyan eseteket, ahol a
motoros vagy nem motoros
jármű vezetőjénél ittas állapot

Feled község ezen projekt értelmében
2017.12.1-től
2020.11.30-ig hat tagú polgárőrséget foglalkoztat, melynek
működési területe Feled község.
A polgárőrség fő feladatai
közé tartozik: A közrend védelme, melynek keretén belül
elsődleges feladatuk a község
lakosainak tulajdonában lévő
ingatlanok megrongálásának
megelőzése, ezen belül a
roma kisebbséghez tartozó lakosok ingatlanjainak védelme,
az elhagyatott épületek védelme és megóvása, a községi köztulajdonában lévő
épületek megóvása és védelme, valamint megakadályozni az elektromos áram illegális használatát. Bűncselekmény gyanúja esetén a polgárőrség tagjai kötelesek azt
azonnal jelenteni a helyi rendőrőrsnek, esetleg a katonai

gyanúja merül fel.
A polgárőrség fontos feladata
a környezetvédelem, melynek keretein belül tevékenysége főként az illegális hulladék lerakatok felkutatására
irányul, felhívja a figyelmet a
mező és erdőszéli területek
felégetésének tilalmára, jelenti
a tűzeseteket, figyelmezteti az
illetékes hivatalt az engedély
nélküli építkezésekre, és alapvető információkat nyújt a környezetvédelemről.
A polgárőrség munkatársai
egyenruhát és fényvisszaverő
kabátot viselnek, ezen felül
ígéretet kaptak zseblámpa és
önvédelmi spray beszerzésére. A polgárőrök párokban
teljesítenek szolgálatot 7.00
és 15.00 óra, 10.00 és 18.00
óra és 12.00 és 20.00 óra között. Eddig már több társadalmi és sportrendezvényen
felügyeltek a rendre, többek
között a téli teremtornán, a
Művészeti Iskola koncertjén, a
karácsonyi vásáron, a katolikus bálon, az István-napi mulatságon, a Tűzoltók a tűzoltóknak 2017 akción, valamint
a Cseres Helyi Akciócsoport
összejövetelein felügyelték és
őrizték a parkolót és az ott parkoló autókat.

Szerző: Eva Melicherová

Nemzetközi Roma Nap hagyományos roma ételek kóstolásával
Káposztaleves,
belsőség pörkölt
és bodak. 2018.
április 5-én a Feledi Művelődési
Központban ezeket a roma különlegességeket állították ki nem
csak a feledi, hanem
a serki,
simonyi
és
gortvai
roma
gazdasszonyok

is, hogy faluk polgármestereivel együtt képviseljék
községüket
a hagyományos roma ételek kóstolásán. A Rimaszombati Konzervatórium által nyújtott
programot követően, sorra
került az ételek kiértékelése is. A simonyi gazdaszszonyok káposztalevesükkel az első helyet, főételükkel pedig a második helyet
nyerték
el,
a felediek
bodakjukal a harmadikok

lettek. Feled polgármestere, Mgr. Mihályi Gábor
ajándékcsomagokat
és
emléklapot nyújtott át minden résztvevőnek. A kiértékelés után a polgármester
úr kóstolásra invitálta a nézőközönséget is. Az alacsony részvétel ellenére
a rendezvény jó hangulatban telt.

Szerző: Andrea Kureková
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Farsang az óvodában
A farsangi időszak az öröm és
szórakozás időszaka - ez alkalomból óvodánkban is felelevenítettük a farsangi szokásokat és hagyományokat. A
gyerekekkel közösen vidám
farsangi témájú tevékenységeket terveztünk be egy egész
hétre. Papírból állarcokat és
dekorációt készítettünk, farsangi dalokat énekeltünk és
verseket szavaltunk. Kidíszítettük az osztályokat és nagy
örömmel vártuk a farsangi
bált. Számos mesebeli hős
tette színesebbé óvodánkat
ezen a napon. A farsangi bálon gyerekek és szülők közösen ünnepeltek. A szülőket kis
programmal örvendeztettük
meg. A farsangi bál vidám

hangulatban telt el – a gyerekek táncoltak, énekeltek és
szavaltak. Mivel minden jel-

mez nagyon szép volt a gyerekeket egyforma ajándékkal jutalmaztuk meg, hogy senki

sem legyen szomorú. Köszönettel tartozunk a szülőknek,
hogy ők is hozzájárultak a bál
megszervezéséhez,
mivel
szebbnél-szebb
jelmezeket
készítettek a gyerekeknek. Ez
a nap tele volt örömmel és vigassággal, ezért a farsangi
hagyományokat továbbra is
meg szeretnénk őrizni.
A farsangi ünnepek alatt ellátogatott óvodánkba Guľváš
Viktor énekes, aki vidám dalokkal szórakoztatta a gyerekeket. A zenei programba a
gyerekek aktívan bekapcsolódtak - egy kis időre a dalok
segítségével házi és erdei állatok között találták magukat.
Végezetül közös tánccal zárult
a koncert.

Látogatás a csillagvizsgálóban
Az óvodánk májusban tanulmánykirándulást szervezett a
gyerekeknek a rimaszombati
csillagvizsgálóba. A gyerekek
nagy izgalommal várták a
nagy napot – örültek a sok élménynek, hogy autóbusszal

utazhatnak magukban a tanár
nénikkel, és hogy számos élményben lesz részük. A csillagvizsgáló alkalmazottja köszöntött minket a bejáratnál.
Majd a vetítőteremben tanuságos filmet vetített a gyere-

keknek a Földről, a naprendszerről, a csillagokról és bolygókról. A gyerekek megfigyelhették, hogyan forog a Föld,
és megértették a nappal és éjszaka, valamint az évszakok
váltakozásának okait. Sajnos

az időjárás nem kedvezett, mivel a felhők eltakarták a napot,
ezért a távcsővel a környező
természetet és várost figyelhettük meg.

Napocska Fesztivál
Óvodánk, a Feledi Kistérségi
Tanügyi Hivatallal karöltve és
a Feledi Községi Hivatal támogatásával, 2018. május 30-án
megrendezte a jubileumi 10.
Napocska Fesztivál-t a környező óvodák részére. A ren-

dezvényt ünnepélyesen Feled
polgármestere Mihályi Gábor
nyitotta meg. A fesztiválon a
következő óvodák léptek fel:
Tajti, Gortvakisfalud, Serke,
Gesztete és Feled. A résztvevő gyerekek és óvó nénik

Gyermeknap az óvodában
A nemzetközi
gyereknapot
idén is vidám hangulatban ünnepeltük meg az óvodában.
A tanár nénik már reggeltől
számos programmal készülődtek a nagy ünnepre. Izgalmas tevékenységeket készítettek elő a gyerekeknek az iskola udvarán, ahol a gyerekek
osztályok szerint versenyeztek. Frissítő jutalom tetőzte be
a kellemesen eltöltött napot a
gyerekek együtt fagylaltoztak
a falu főterén a kultúrház előtt.
Délután pedig vidám koncert

előadásban volt részük.
Bízunk
benne, hogy a gyerekek jól érezték
magukat ezen a
napon és számos
élménnyel gazdagodtak.

Szerző:
Alžbeta
Mihályiová

ezúttal is megmutathatták
kreativitásukat, ügyességüket
és tehetségüket. Az idei ovisok modern tánccal kedveskedtek nekünk és karneváli
hangulatot varázsoltak a színpadra. A feledi óvodások nép

dalokkal léptek fel, a gesztetei
óvoda kis növendéke pedig
egy szomorú királykisasszony
történetét adta elő. Bízunk
benne, hogy a jókedv és a
szép élmények megmaradnak
az óvodások emlékezetében.
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A Feledi Szlovák Alapiskola / ZŠ Jesenské/ tevékenységek értékelése a 2017/2018 tanévben
Közeledik a szünidő, a
nyár, a nap, a víz és a pihenés ideje. Ez egyúttal
a mérlegelés és munkánk
értékelésének
időszaka.. Iskolánk
2017/2018-as tanéve is
tele volt érdekes tevékenységekkel és eredményekkel. Tanulóinknak lehetőségük nyílt képességeik és
tehetségük
fejlesztésére
a következő szakkörökben
is: játékos iskola, olvasókör, ügyes kezek köre,
tánccsoport,
színjátszó, sport- és a turizmus
szakkör, számítógépes
és folklór szakkörökben.
Az oktató – nevelő aktivitásokhoz tartoztak a különböző előadások, tanfolyamok, színházi előadások,
projektnapok. Ebben az évben például beszélgetés
volt a rendőrség tagjaival
az iskolai klubban, előadás
MUDr. J. Štempelovával
a felső tagozaton. Meglátogattuk az Osztálytársak
koncertet, a Legyünk emberek színházi előadást,
és A színház és a gyermekek színházi fesztivált
Rimaszombatban.
Minden évben részt veszünk
a jótékonysági
gyűjtésekben, mint az
egy óra a gyermekeknek,
nárciszok napja, fehér zsírkréta, napraforgó. A tanév
részét képezik a különféle
tanfolyamok és gyakorlatok (közlekedési játszótér,
természeti iskola, sí- és
úszótanfolyam).
Nagy örömünkre szolgál
az együttműködés bővítése járásunk különböző intézményeivel.
Néhány
példa rá: sikeresek voltak
a kézműves foglalkozások
a napköziben és a Lipka
folklórcsoport ügyes táncosaink együttműködése

a rimaszombati
GMOS munkatársaival.
Az iskolai klubban
sosem unatkoznak,
így ebben az évben
sem hiányzott az elsősök vetélkedője,
Halloween, kézműves műhelyek, játékok és szórakozás.
Az 1-4. évfolyam tanulói
októberben
szép programot készítettek az időseknek. Sportos erejüket
Feled polgármesterének serlegéért szórakoztató
sportversenyen
mérhették össze. Decemberben meglátogatta őket
a Mikulás,
a farsangot
pedig vidám karnevállal
ünnepelték.
Decemberben az egész
iskola karácsonyi hangulatban élt, amit csak növelt
az iskola diákjainak fellépése a szülők számára. A
Lipka FCS gondoskodott a
tavasz üdvözléséről a
"Morena kivivése" / kiszehajtás/ című művel. A diákok felfedezhetik képességeiket a hagyományos
"színes napokon". A pénzügyi műveltség és a tantárgyak közti kapcsolat szép
példája volt a tej napja. Az
iskola diáktanácsa szervezésében zajlott a tanítónapi ünnepség, s a tanév
vége felé vár még ránk
a különböző
országok
gasztronómiájának kóstolása.
A regionális oktatás az
iskola egyéb akcióiban is
tükröződött, mint amilyen
a somoskői tanulmányút,
az irodalmi és történelmi
tanulmányút
a Matica

slovenská-val
együttműködve, látogatás a rimaszombati M. Hrebenda
Könyvtárba és a Gömör –
Kishonti Múzeumba, vagy
a speciális osztályok olvasóversenye
a
„Pendechos”.
A könyv
iránti szeretet és a szövegértés fejlesztésére fókuszált az iskolai könyvtárak napja. Ennek keretében mi is bekapcsolódtunk
„ Az iskolai könyvtár legérdekesebb eseménye“ című
versenybe, melyet a Szlovák Pedagógiai Könyvtár
szervezett. És az eredmény? A Szlovákia egész
területéről bekapcsolódott
243 iskola közül a 7. helyen végeztünk és az elnyert pénzösszeget az iskola könyvtár bővítésére
fordíthatjuk. Ezt a díjat
a SZK Oktatási Minisztériumának államtitkárától
vehettük át az ünnepélyes átadáson Pozsonyban
2018.05.03-án.
Utunkat a könyv szépségének felfedezése és megismerése során író-olvasó
találkozóval
folytattuk,
mégpedig a gyermek- és
ifjúsági irodalom jeles képviselőjével Braňo Jobus-

szal, aki márciusban látogatott el hozzánk.
Sikeres évet zárunk, nemcsak a könyvvel, de más
versenyek esetében is.
Részt vettünk ének-, történelmi, matematikai és
sportversenyeken. Legsikeresebbek a képzőművészeti és a szavalóversenyeken voltunk., amelyeken több helyezést is elértünk, (képzőművészetiben: járási forduló: 1., 2.
hely, kerületi: 1., 3. hely,
országos: 2., és két 3.
hely, szavalóverseny: járási forduló:
négy 1.
hely, három 3. hely, regionális forduló: 1.hely, 2.
hely, országos forduló: 2.
és
3.
hely).
Az iskolai évnek azonban
még nincs vége, és még
több esemény is vár ránk.
Figyelmet érdemel
az
évvégi záróműsorunk, ahol
a diákok bemutatják éves
munkájukat. Erre 2018. június 27-én kerül sor a helyi
kultúrházban. Szeretettel
hívunk minden érdeklődőt.

Szerző: Mgr. Janka Auxtová
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Akciók a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a
2017/2018-as tanév második félévében

Június végét az utolsó
nagy feleltetések, záró dolgozatok, osztályzás, végső
nagy hajrá jellemzi mind
diák, mind pedagógus számára. De ez a hónap egyben a számadás hónapja
is, hiszen a nagy nyüzsgésben akarva akaratlanul is
fejünkbe ötlik a kérdés: Jól
teljesítettem? Megtettem
mindent azért, hogy sikereses legyek ebben a félévben? Ezekre a kérdésekre
iskolánk számos tanulója
pozitív választ adna, hiszen eredményeiket járási,
kerületi, sőt országos szinten is jegyzik.
Iskolánk egyik fő küldetése az anyanyelv ápolása,
valamint diákjaink nemzeti
tudatának erősítése. Ennek érdekében számos
olyan versenyen veszünk
részt, melyek erősítik tanulóink magyar nyelv szeretetét. Rendszeres résztvevői
vagyunk a Tompa Mihály
Országos
Versenynek,
ahol Ruszó Chiara 8.A osztályos tanuló laza, fesztelen előadásmódjával egészen a kerületi döntőig
vívta ki a zsűri elismerő figyelmét.
Rideg Sándor jó humorú
kisregénye az Indul a bakterház volt az idei Katedra
Irodalomverseny témája. A
levelezős verseny 5 fordulója után a 9.A osztály csapata a dunaszerdahelyi
döntőben képviselte iskolánkat.
Rozsnyó, a „ Meseváros”. Ezzel az elnevezéssel
büszkélkedhetett 2 napig a
város a 9. Ipolyi Arnold
Népmesemondó Verseny
országos döntőjének apropójából. A Felvidék legjobb
mesemondóit vendégül

látó termek iskolánk 2 diákjának is szereplési lehetőséget adtak. Eredményhirdetéskor a 7.A osztályos
Bobál Dániel bronz-, a 9. A
osztályos Cibuľa Jennifer
pedig ezüstsávos besorolást nyert.
A Poznaj slovenskú reč
elnevezésű verseny a 4.A
osztályos Fejes Bíborka
egyik kedvence. Bíborka

az alsó tagozat maszkabállal ünnepelt, még a felső tagozat télűző mulatságot
tartott.

tavalyi sikeres szereplését
megismételve, az idén újra
a verseny országos elődöntőjéig jutott, ahol a zsűri
tudását ezüstsávos minősítéssel
jutalmazta.
Az idei tanévben több angol nyelven folyó versenybe is bekapcsolódtunk. Az angol olimpiászon
Bodnár Nikoletta /7.A/ és
Zagyi Klaudia/ 8.A/ képviselte iskolánkat, valamint
harmadik alkalommal vettünk részt az English Star
nemzetközi versenyen, ami
több mint húsz felső tagozatos diáknak nyújtott lehetőséget nyelvtudásuk fejlesztésére.
A téli időszak végét sokszínű programok, mosolygós diákarcok jellemezték.
A sikeres sítanfolyam után

Ruszó Chiara 8.A osztályos tanulók számára hozták el a sikert, hiszen munkájukat országos 1. hellyel
díjazták. A 8.B osztályos
Oláh Adrián bibliai témájú
munkája szintén elismerésnek örvendett, kreativitását 3 . hellyel jutalmazták.
Iskolánk
névadójáról
idén kétszer is megemlékeztünk. A már hagyományosnak
számító
Szombathy Viktor Nap mellett a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
által megrendezett projektnap keretein belül is. A Várról várra címet viselő rendezvény 14 iskola diákjait
fogta össze, és Szombathy
Viktor nyomán vármondák
felkutatására ösztönözte.
Az iskolák bemutatóinak

Rajzversenyek
sokasága kísérte végig egész
második félévünket. A világűr gyermekszemmel és
„Értékeljük a szabadságot!”
elnevezésű versenyek Balog Dániel 9.A osztályos és

helyszíne az író nevéhez
hűen természetesen iskolánk volt. Büszkeségünk
a Meseláda bábcsoport
egy újabb sikeres évet tudhat maga mögött. „Kezemben a kobakon” címmel a
biatorbágyi Gyermekbábosok Országos Fesztiválján
a csoport aranysávos minősítést kapott, majd a dunaszerdahelyi Duna Menti
Tavasz elnevezésű országos döntőn ezt felülmúlva
A szegény ember citerája
című meséjével már csak
a gyémántsáv állította
meg.
Iskolánk a projektoktatásnak is helyet ad. Az idei
tanévben a tudomány és
technika hete mellett megvalósítottuk a víz hetét is.
A projekt tanulóink körében rendkívüli sikernek örvendett, hiszen a rengeteg
hasznos, új információ elsajátítása mellett, az osztályokat közös csoportmunkára is ösztönözte.
Diákjaink délutánjaikat
is hasznosan töltik. Ezt bizonyították fellépésükkel a
napközisek
fesztiválján,
mely a Gyermekmosoly címet kapta Az évet a kilencedikes tanulók méltó búcsúztatásával –ballagással
- és a kiemelkedő eredményt elérők Becsületkönyvbe való beíratásával
zárjuk.
Tartalmas tanévünkhöz hozzájárultak pedagógusaink továbbképzései és
a tanítás hatékonyságát
növelő projektekben való
részvételük,
melyekkel
hozzásegítik diákjainkat a
felsorolt eredmények eléréséhez.
Szerző: Mgr.Zagyi Beáta
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Tűzoltók a Tűzoltóknak – 2018
2018. január 19-én pénteken Feled község művelődési házában került sor
a Tűzoltók a Tűzoltóknak
5. évfolyamára, melyet a
Besztercebányai Kerületi
Tűzoltóság Igazgatósága /
HaZZ/ szervezett a Besztercebányai Önkéntes Tűzoltók Kerület Bizottságával
/DPO SR/ és Feled községgel karöltve.
Régiónkat a "Tűzoltók
a tűzoltóknak“ 5. évfolyamának
társszervezőjeként képviseltük.
A felediek számára megtiszteltetés volt, hogy üdvözölhettük a Tűzoltók és
Mentők Szervezeteit és a
Besztercebányai
kerület
önkéntes tűzoltóinak képviselőit, a rendezvény vendégeit, élükön JUDr. Alexander Nejedlý PhD tábornok urat, a Cseh Köztársaság és Magyarország küldötteit és a tűzoltóság regionális delegációit egész
Szlovákia területéről, valamint a meghívott polgármestereket és intézményvezetőket, és nem utolsósorban a helyi képviselőket
és Feled polgárait. A rendezvény
fő szervezője
mint
minden évben
a Besztercebányai TMSZ
/HaZZ/ Ing. Dušan Sľúka
ezredes és az Önkéntes
Tűzoltók Besztercerbányai
Regionális Bizottsága, akik
kiválasztják ezen nemes
rendezvény helyszínéül és
társrendezőjéül a Besztercebányai kerület valamelyik városát vagy faluját.
Feled üdvözölte a vendégeket és a tűzoltókat
a Besztercebányai kerület
délkeleti részén Gömörben
mint a Rimaszombati járás

második legnagyobb községe a maga 2250 lakosával.
A tűzoltók példaképek lehetnek egy jobb élet fejlesztési modelljeként ezeken a sokat próbált végeken. És miben lehetnek
példaképek és inspiráló
munkatársak a
számunkra?
Minden nap bizonyos bizonytalanságban és állandó készenlétben élnek.
Mindig tudják, hogyan kell
kezelni a váratlan, gyakran
komoly és nehéz eseteket,
mégis bátran szembenéznek a kihívásokkal. Nem
jajgatnak, hogy a problémákat nem lehet megoldani, vagy nekünk több
ember és erőforrás kell a
feladat teljesítéséhez. Az
idő mindig könyörtelen, a
tűzoltóknak azonnal meg
kell oldani a problémát
azzal, ami rendelkezésükre áll és olyan körülmények között, amilyent
a sors adott. Gondoskodniuk kell arról, hogy készek legyenek a külön-

böző helyzetekre, törődnek az erőnlétükkel, mint
ahogy a technikai felszereléssel is, amivel nap mint
nap dolgoznak.
Még itt is látok hasonlóságot és mintát az önkormányzatok részére.
Éppen azért, hogy az emberek láják a tűzoltók odaadását, felkészültségét és
a mindennapi segítségnyújtást a különböző válsághelyzetekben, megérdemlik a közbizalmat. A
tűzoltók tudják, hogy a tüzet nem tudják eloltani
a tűzoltás szabályainak ismerete
nélkül.
Napról
napra készek arra, hogy
azonnali lépéseket tegyenek az élet és az ingatlan
megmentése érdekében.
Tudjuk azt is, hogy elkötelezettségük, eltökéltségük és
odaadásuk nélkül nem tudnák
ezt a munkát végezni. Ezért
a professzionális és az önkéntes tűzoltók teljesítményét
rendkívül
elismerjük és

nagyra értékeljük
Az ismert közmondás
szerint "Bajban ismered

meg a barátod".
Kedves barátaim - tűzoltók ----Vannak idők, mint a
mai ünnep, amelyen ilyen
módon is kifejezhetjük hálánkat,
hogy
mindannyiunknak önfeláldozóan segítetek. Örülünk,
hogy mi, a községek és városok képviselői és minden
meghívott vendég részesei lehetünk ennek az ünnepi alkalomnak. Meg vagyok győződve, hogy ez az
ünnep - „Tűzoltók a tűzoltóknak” is szép élményekkel és barátságokkal gazdagítja személyes életeteket. Kellemes hangulatot
kívánok mindenkinek, és
érezzék magukat kellemesen Feleden mint otthon.
Köszönjük az aktív részvételt, kollégáimnak és kolléganőimnek
a nagyszerű
esemény előkészítését és
támogatását, a fellépő gyerekeknek és szüleiknek,
valamint a pedagógusoknak a csodálatos fellépéseket
a főprogramban.
Mihályi Gábor-polgármester
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" Feled Polgármesterének Serlegéért” rendezett lövészverseny
6. évfolyama

Az előző 5 évhez hasonlóan május eleje a várva
várt lövészverseny "Feled
Polgármesterének Serlegéért" lázában telt el. A
versenyre 2018. május 5én a feledi lőtéren került
sor. A kézifegyverek –
pisztoly és revolver - lelkes
rajongóinak részére a versenyt együttműködésben
szervezte Feled polgármestere Mgr. Mihályi Gábor és a TRITON Lövészklub.

LK vezetősége üdvözölte
a vendégeket, rajongókat,
barátokat, hozzátartozókat.
A lövészek
összemérték
erejüket - taktika, pontosság, teljesítmény és sebesség terén a kézifegyveres lövészet három lövészállomásán, és hagyományosan a leggyorsabban lövész trófeájáért Az
egész verseny barátságos
légkörben és jó hangulatban telt, de az egészséges

könnyű a legjobb serlegeket megszerezni. A versenyzők
teljesítménye
közti különbségek kicsik
voltak, ami a minőségi növekedés bizonyítéka. Sok
esetben, hogy valaki az 1.
vagy 2., 3. vagy 7. vagy 20.
helyen végez, a különbség
csak néhány ponton múlott. Mindenki elemezte
a lövését, esetleges hibáit,
melyekből tanulságot vonhat le, hogy elkerülje a jövőben, hol volt szeren-

Kora reggel óta mindenki
keze alatt égett a munka,
de a cél, hogy minőségi
versenyt és minden résztvevő számára kellemes napot biztosítsunk, erőt adott
mindnyájunknak és örömmel töltött el bennünket. Az
időjárás is kedvünkben járt,
így kezdődhetett az élményekkel teli, gyönyörű nap.
A „Polgármester Serlege”
népszerű és kedvelt verseny, ami iránt nagy az érdeklődés a lövészek körében, s jó a hírneve regionális szinten, sőt régiónkon
túl is. Minden évben erre
a versenyre van a legtöbb
jelentkező. A 6. évfolyamon 26 lövész vett részt,
és örülünk annak, hogy
hosszú idő után a „standard” lövészek kategóriája
mellett megtelt az „open“
részleg is. Nem beszélve a
kategóriák telítettségéről,
így az idősebb férfiak, a
szuper idősek és a nők is
képviseltették magukat.
A verseny
ünnepélyes
megnyitója után, amelyen
a hazai csapat mellett
részt vettek a rimaszombati
Arsenal
SC
és
a Comars versenyzői, a
polgármester és a TRITON

rivalizálás nem maradt el,
mert az értékes trófeákért
valóban meg kellett küzdeni. Az évek tapasztalata
alapján
elmondhatjuk,
hogy az edzéseknek köszönhetően egyre képzettebbek a versenyzők, de
valakihez Fortune szerencseasszony közelebb állt,
míg másoknak pechjük
volt. A lövészpálya teljesítése után minden résztvevő kiváló pörkölttel pótolhatta elvesztett energiáját,
kávé mellett pihenhette ki
fáradalmait, beszélgethetett és felkészülhetett a következő lövésre – párbajra.
A verseny eredményei
alapján mindenkinek világossá vált, hogy nem vol

csés, miben a legjobb, hol
jött be a taktikája, mi az általános tanulság és motiváló
tényező
a jövőre
nézve.
A legjobbak díjait Feled
polgármestere Mgr. Mihályi
Gábor adta át, aki minden
lövésznek gratulált az elért
eredményhez, és további
lövész sikereket kívánt. Az
összesített
rangsorban
SZABÓ Attila (SK TRITON) a "standard" osztályban 1. helyen végzett, tehát
arany díjas lett, s egyúttal a
verseny abszolút győztese is ő lett. Mögötte a hazai csapat tagjai közül a 2.
helyen végzett KOVÁCS
Attila, aki az idősebbek kategóriájának győztese, a 3.
helyen pedig BOGÁR Norbert végzett. Az idősek ka-

tegóriájában az ezüstöt
Igor OLŠIAK, a bronzot
pedig PÁL Eugen lőtték.
A szuper időskorúak közül
Ondrej CSALA, HOLLÓ
István és HOLY András
nyertek díjat. A vendégek
között a legjobbak Rudolf
UTRATA, Ján KOZLÍK és
Milan MIŠÁK voltak. A
"nyitott" osztályban díjazottak:
SZABÓ
Sándor,
Stanislav GOMBOŠ és
GÁL Zoltán.„Feled Polgármesterének Vándorserlegét“ a kiírás szerint a TRITON Lövészklub leggyorsabb lövésze kaphatja,
s ez most egy évig büszkén
díszíti VARGA István trófea polcát. A sikeres rendezvény hivatalos részét
polgármester úr fejezte be,
őszinte köszönetet mondott mindenkinek, akik jelenlétükkel megtisztelték
a rendezvényt – lövészeknek, vendégeknek, nézőknek, valamint a TRITON
Lövészklub
tagjainak
a szervezésben
nyújtott
együttműködésért. A 6. év
befejezéseképpen joggal
és büszkeséggel konstatálhatta, hogy,
„Feled Polgármesterének Serlegéért“
meghirdetett
lövészverseny már hagyománnyá
vált, és egyedülálló helyet
foglal el a regionális lövészversenyek között, melyet ,
a szó nemes értelmében,
sok önkormányzat megirigyelhet.
Az esti órákban tértünk
haza, feltöltődve a hibátlan
nap szép élményeivel. Várakozással tekintünk 2019
májusára, amikor a " Feled
Polgármesterének Serlegéért“ lövészverseny 7. évfolyamát készítjük elő.
Viszontlátásra!
TRITON LK elnöksége

11.

6/2018

A kerékpáros verseny 2018-asTavaszi Díja Feleden
Vasárnap május 6-án ismét
Feled községből rajtoltak a
kerékpárosok a tavaszi
klasszikus
útvonalon
Gömör és Kishont déli részén. A 4. nemzetközi kerékpáros maraton 2018-as
Tavaszi Díjának szervezői
a Rimaszombati Kerékpáros Klub és Feled község
voltak. A rajt a Feledi Kultúrház elől volt és több tucat versenyző vágott neki a
90 km-es útvonalnak, melyen 500 méteres emelkedés volt. Az ünnepélyes
kezdet 10.45 órakor történt. A Tavaszi Díj résztvevői a következő kategóriákban versenyeztek: Férfiak 18 éves korig, 19-29
évesek, 30-39 évesek, 4049 évesek, 50-59 évesek,
60-65 évesek és 66 felett.
Nők: 29 éves korig és 40 év
felett. A versenyen hazai és
magyarországi
versenyzők, valamint egy orosz
versenyző vett részt.A 4.
tavaszi verseny útvonala

Feledből
Dobócára,
Almágyra és Ajnácskőre
vezetett. A
versenyzők
érintették
Füleket
és
Buzitkát. Itt frissítő megálló
várta őket. Aztán folytatták
az utat Alsóhegymegen keresztül Rimaszombat érin-

Ebben az évben a szervezők a gyerekeknek is szerveztek versenyt, mégpedig
a Szlovák Takarékpénztár
épületétől a kultúrház előtti
dombig Sagan elnevezéssel. Ebben a versenyben a
gyerekek a következő kate-

tésével
Rimajánosin és
Pálfalán keresztül a feledi
végállomásra. A versenyzőket több mint 20 faluban
üdvözölhették, lelkesíthették, amelyeken áthaladtak.

góriákban versenyezhettek: Mini 3 éves korig 100
m-en, Midi 6 éves korig 100
m, Vizslák 8 éves korig 100
m, Gepárdok 10 éves korig
100 m, Lovak 14 éves korig

200 m, Medvék 99 éves korig 200 m. Még ezek a versenyzők sem hagyták el a
versenyt üres kézzel, mert
teljesítményükért jutalmat,
apróbb ajándékokat kaptak. A
nagyobb korosztály sportolóit, akik a versenytávot végig teljesítették és elsők között értek célba belépő
várta a közeli welness központba egy kellemes pihenésre és felüdülésre.
A verseny igazgatója
Pavel Hedvigy, a szervező
bizottság elnöke Mgr. Mihályi Gábor, tagjai Peter
Zajíc, Ing. Branislav Sibyla
és Mgr. Ondrej Bakša voltak.
Ezzel a versennyel ismét sikeresen képviseltük
községünket, és reméljük,
hogy egy év múlva a Tavaszi Díj következő évfolyamával ismét Feleden folytatjuk a versenyt.
Szerző: Eva Melicherová

A bükki füves ember Feleden
Szabó
György Miskolcon született 1928. április
15-én. Nagyanyja, Balogh
Bori, valamint a felmenői –
javasasszonyok voltak, és
hagyományos gyógyítással
foglalkoztak. Idős korában
fordult a természetgyógyászat felé. A gyógynövények
gyógyhatásainak,
egészségmegőrző erejének széles körben történő
megismertetését a 2000es évek elején kezdte.
A Bükki Füvészmester és
Népgyógyászati Egyesület
alapítója, Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember,
2017. november
29éntogatott községünkbe.

Előadására több száz érdeklődő gyűlt össze a Fe-

tésében felhívta figyelmünket a gyógynövények ere-

ledi Művelődési Központban szinte a környék minden falvából és városából. Másfélórás ismerte-

jére és azok különböző betegségek elleni használatára. A hallgató közönség
többsége jegyzetelt vagy

épp hangfelvételt készített.
Évente közel 100 előadást
tart a gyógynövényekről,
az előadások után pedig
a résztvevők kérdéseire is
válaszol. Már 1991-től
bükkszentkereszti rendelőjében is folytat Gyógyító tanácsadást, ahová Magyarországon kívül, a határon
túlról is nagyon sok beteg
érkezik. Ezen kívül az érdeklődők interneten keresztül is fordulhatnak
hozzá tanácsért. Cukorbetegség elleni teája Ausztráliától Brazílián át, Svédországtól Afrikáig ismert.
Szerző: Andrea Kureková
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A helyi nyugdíjasok szervezetének évzáró tagsági gyűlése

Az előző évekhez hasonlóan,
az idén is március elején tartotta évzáró gyűlését a helyi
nyugdíjasok
egyesülete.
A szervezetnek 2018 január
1.-vel 86 tagja van, ebből 77
tag községünkből és 9 tag
a környező falvakból. Az év-

záró gyűlést a szervezet elnöke, Feledy Margit nyitotta
meg és vezette. A gyűlésen
részt vett a járási nyugdíjas
szervezet elnöke, Mgr. Jozef
Rajzinger, aki szervezetünket
a járásban a második legjobbnak értékelte, és

két női tagnak köszönőlevelet
nyújtott át; valamint jelen volt
falunk polgármestere, Mgr.
Mihályi Gábor és elöljárója,
Ing.
Borbás
Tibor.
A 2017-es év tevékenységét
ezekbe a csoportokba sorolhatjuk:
1./ Az emberi kapcsolatok elmélyítése érdekében tartottuk
az évzáró gyűlést, a sportnapot, az őszi gulyáspartit és
a karácsonyi találkozót. Ezeken a találkozókon tagjaink jól
kibeszélik magukat és a finom
ételek mellett megosztják egymással gazdag élettapasztalataikat.
2./ Szervezetünk kulturális jellegű utazásokat szervezett, és
pedig a losonci felújított zsinagóga megtekintése céljából.
Ellátogattunk Szlovákia második legnagyobb városába is,
Kassára, ahol a legismertebb

helyeket tekintettük meg: a főteret a zenélő szökőkúttal,
a Szent Erzsébet Katedrálist
és Máray Sándor szobrát.
3./ A jó egészség érdekében,
és hogy a fájdalmunkat csökkentsük, több termál- és
gyógyfürdőt meglátogattunk:
Rapp, Eger, Zsóri, Kurinc,
Bogács és kétszer Bükkszék.
A fürdőzés mellett megkóstoltuk az ízletes magyar ételeket
és a híres egri bort is.
A felsorolt akcióinkat nem valósíthattuk volna meg a Községi Hivatal támogatása nélkül, hiszen polgármesterünk,
Mgr. Mihályi Gábor úr már
többször bebizonyította, hogy
községünkben a nyugdíjasok
többet érnek mint a pénz, az
időskor pedig nem teher, hanem érték. Köszönjük.
Feledy Margit, a nyugdíjas
szervezet elnök

A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők alapszervezetének / ZO ŤZP/ évzáró taggyűlése
Az alapszervezet évzáró
taggyűlésére 2018. március 23-án került sor a
Nostalgia étteremben.
A találkozót Ondrej Hriň
nyitotta meg és vezette.
Üdvözölte a jelenlévőket, s
mint vendéget Mgr. Mihályi Gábor polgármestert.
Ezután tájékoztatta a résztvevőket az ülés napirendjéről.
Eva Medveďová elnök aszszony beszámolt a tavalyi
év programjának teljesítéséről, Božena Mojžišová
pedig a taglétszámról.
2018. 01.01- jén az alapszervezetnek 52 tagja van,
az évzárón pedig 37 fő vett
részt. Ismertette a 2018-as
év munkatervét. Ebben az
évben a tervezett

tevékenységek: termálfürdők látogatása, látogatás
Zbojskára és a Kékkői
Gesztenye Napokra, egyegy tavaszi és őszi sportnap és a karácsonyi összejövetel megszervezése.
A program további pontja a
jubilánsok köszöntése és
megajándékozása volt. Ezután a kedves megemlékezés után következett a vita,
melyben Kminiaková aszszony és Mgr. Mihályi
Gabriel polgármester úr is
szót kért.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szponzoroknak a
támogatást, akik
kitűnő
édességeket és sós süteményeket biztosítottak a
találkozóra.

Nagy köszönet illeti Mgr.
Mihályi Gábor polgármester urat a pénzügyi támogatásért, amely nélkül a szervezetünk nem tudta volna

megszervezni ezeket
a nagyszerű eseményeket.
A találkozót egy ízletes
ebéddel zártuk.
Szerző:

Eva Melicherová
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Varga Gyula nemzetközi teremtorna
A feledi tornaterem idén
február 18-án már hatodik
alkalommal adott otthont
a Varga Gyula nemzetközi
emléktornának.
Az U-15-ös korosztályban
négy csapat részvételével
zajlott a torna: Tornalja,
Hajnácskő, Ragyolc és Feled. Az U-13-as korosztályban szintén négy csapat
versengett: Tornalja, Magyarországról
Mályi,
Ragyolc és Feled csapatai.

nyitotta meg a tornát. Az
unoka a futball szeretetét is
örökölte a nagyapjától, mivel mostanság már ő is a fiatalabb előkészítő csoportban végzi az edzéseket.

Minden csoportban a csapatok hat meccset játszottak.
U-15-ös csoport végeredménye:

A tornát Feled község polgármestere Mihályi Gábor
nyitotta meg és a jelenlevők egy perc néma csenddel tisztelegtek Varga
Gyula emléke előtt.
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Varga
Gyula fiai: Varga Csaba és
Varga Péter, valamint unokája Varga Máté Péter, aki
ünnepélyes kezdőrúgással

A díjakat a község polgármestere Mihályi Gábor,
Varga Gyula fiai és unokája
Varga Máté Péter adták át.

1.
2.
3.
4.

Tornalja
Ragyolc
Feled
Hajnácskő

A legjobb kapus díjat Daniel Kotrík – MFK Tornalja,
kapta, a legjobb játékos címet Radič Lajosnak – FK
Feled, ítélték oda és a legjobb góllövő Danyi Zoltán –
MFK Tornalja, lett.
U-13-as csoport végeredménye:
1. Mályi
2. Tornalja
3. Feled
4. Ragyolc
Ebben a csoportban a legjobb kapus díját Hosszúréti
Bálint – FK Feled kapta,
a legjobb játékos Vidiečan
Martin – FK Feled, lett (Matyi sajnos a torna során
megsérült, ezúttal is kívánunk neki mielőbbi gyógyulást) és a legjobb góllövő
címet Horváth János – Mályi, szerezte meg.
A torna végén a rendezők
mindenkit megvendégeltek.
Szerző: Eva Melicherová

Öregfiúk – Július Nôta Emléktorna
Idén, 2018.február 25-én
vasárnap, már kilencedik
alkalommal került megrendezésre az öregfiúk Július
Nôta Emléktornája. A verseny szervezői Feled Község és a Feledi Futballklub

voltak és a tornán hat csapat (Casablanca, Matyas,
Rimajánosi,
Realtherm,
KERAM Losonc, ŠKP Rimaszombat) vett részt.
A meccsek
tizenöt
percigtartottak és mindenki

A torna végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casablanca
ŠKP R.Sobota
Keram Lučenec
Rim. Janovce
Matyas
Realtherm

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1

1
1
2
3
3
4

12:7 12
12:9 12
10:6 9
13:15 4
11:14 4
9:16 1

mindenkivel
játszott.
A versenyt a Feledi Futballklub alelnöke Kisantal
Károly nyitotta meg, aki üdvözölte a játékosokat és
Július Nôta két fiát, akik
szintén részt vettek a tor-

nán.
A díjakat ifjabb Július Nôta,
Jakub Nôta és a Feledi FK
elnöke Tóth Tamás adták
át.
Szerző: Eva Melicherová
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KÖZÖSSÉGI OLDAL

Gólyahír: „Kétféle ember létezik:
az egyik felnőttként is képes
gyermekszemmel nézni a világot,
a másik nem.“

Balog Zoltán
Holek Ferdinand
Nagy Zoltán
Albert Ján

Berkiová Kiara
Horváth Ronaldo
Rafaelová Jessica
Balog Róbert
Czeneová Kristína
Bari Róbert
Bódiová Emma
Parobeková Sharon
Nagy Zoltán
Bari Ladislav
Páterko Martin
Szabó Richard

65 évesek:
Balog Rudolf
Balog Július
Maksi József
Váradi Florián
Magová Hilda
Bálintová Judita
Mihályiová Alžbeta
Vargová Margita
Kunová Viera
Slovák Milan
Balog Imrich
Štiglinc Zdenek
Radič Gustáv
Oláhová Mária
Traplová Eva
Forgon Aladár

Évfordulójukat ünnepelték:

„Fiatalon azonnal és mindent
akarunk Istentől, aki éppolyan
fiatal, mint mi. Aztán
megöregszünk, és az Isten is
lassúbbá válik. Végtére is elég időt
adott nekünk, hogy lehiggadjunk.“
60 évesek:
Albert Ján
Pál Július
Lakatoš Eugen
Kurek Dušan
Agócs Alexander
Lázi Tibor
Gaálová Jaroslava
Cirják Alexander
Sekelský Jozef
Szabó Ladislav

FELED
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Berkiová Mária
Kureková Mária
Szekeresová Mária
80 évesek:
Magová Gizela
Záborská Marta
85 évesek:
Mészárosová Ema
90 évesek:
Barnoczká Alžbeta
Béke poraikra: : „Mivel nem
vártam nyugton a halált,
Így fékezte jöttét hozzám.
Kocsija csak bennünket vett fel,
És az örökkévalóságot.“
Tisztelet emléküknek†
Bodnár Jozef 80
Hroncová Darina 85
Jónášová Helena 90
Mag Mikuláš 70
Gruľová Mária 94
Csobová Irma 84
Berki Pavel 76
Szitai Vojtech 60
Gyürcsová Brigita 27
Šrámek Július MUDr 71
Mihályiová Klára 92
Szabó Ladislav 70
Botoš Barnabáš 90

70 évesek:
Szabová Alžbeta
Pančík Marian MUDr
Patakiová Anna
Dani Ľudovít
Kukla Pavel
Mag Barnabáš
Husztiová Helena
Bencsová Katarína
Varga Alfréd
75 évesek:
Szekeresová Katarína
Bárcziová Júlia
Somogyiová Jolana
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INFO CENTRUM

Községi hivatal

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

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

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7,30 – 11,30 12,30 – 16,00
nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 12,30 – 17,30
7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 nincs ügyfélfogadás

