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Tisztelt polgárok!
Elérkezett az év legszebb
ünnepe a Karácsony és itt az
ideje a mérlegelésnek és
fogadalomtételeknek. Tisztelt polgárok, első sorban
szeretnék köszönetet mondani, hogy továbbra is bizalmat szavaztak nekem a novemberi választásokon. Továbbá szeretném megköszönni minden aktív polgárunknak, helyi önkormányzati
képviselőnek, a falu alkalmazottainak és minden helyi
lakosnak a becsülettel és
szorgalommal
elvégzett
munkát a 2014-2018-as választási időszakban.
Kedves polgárok, 2018. november 10-én átadták a „felelősség stafétabotját” a polgármesternek és kilenc képviselőnek. Az új 2018-2022es választási ciklus 2018.
november 29.-én lépett jogerőre a megválasztott polgármester és képviselőjelöltek fogadalomtétele után. A
mi felelősségünk, hogy a
közügyek megoldásával és
jobbá tételével foglalkozzunk,
és megragadjunk minden
alkalmat arra, hogy jobbá

tegyük az életet községünkben.
"Csatlakozzon az önkormányzat és a régió közös
fejlesztéséhez a 2018-2022
közötti új választási időszakban."
Az új választási időszakban
Feled
község
víziójának
megvalósításához
szeretnénk hozzájárulni, mégpedig;
 Feled község visszanyeri kreditjét és történelmi pozícióját az
emberek szívében és
a régióban egyaránt,
 Feled község váljék
modern és emberközpontú európai faluvá,
 megragadunk
minden
lehetőséget
a fejlesztésre, valamint
a nemzetközi
kapcsolatok további
építésére az Európai
Unióban,
 olyan
környezetet
építünk ki közösen
Feleden, melyben a
lakosság és a községbe
látogatók
OTTHON érezhetik
magukat.
A fejlődés érdekében követnünk kell azt az alapelvet,
hogy „rend a lelke mindennek“. Ennek érdekében célunk továbbra is a község
teljes körű és pénzügyi irányítását folyamatosan fejleszteni – a banki forrásokat hiteleket továbbra is pontosan törleszteni. Úgy ahogy
elkezdtük 2007-ben, továbbra is szeretnénk élni a lehetőségekkel és alkalmazkodni
fogunk az új kihívásokhoz a
következő
2018-2022-es
választási időszakban.

Folytassuk a következő programokat, melyek keretén
belül új fejlesztési projekteket
dolgoztunk ki, illetve jelenleg
már realizálunk, valamint
szándékunkban áll további
fejlesztési projekteket indítani, melyek a lakosság további
igényeit elégítik ki.
1. Program - A falu tulajdonában lévő épületek felújítása és energetikai fogyasztásának csökkentése: Adminisztratív és multifunkciós
épület – helyi kultúrház, a
közösségi központ átépítése
és 5 új szociális lakás építése, a községi hivatal további
fejlesztése.
2. Program - Vidékfejlesztés
támogatása a Cseres HACS
aktivitásainak irányításával,
kidolgozott Integrált stratégia
szerint, integrált centrumú
közszolgáltatások
építése
Feleden.
3. Program - Az egészségügyi és szociális szolgáltatások integrációja, ami a fejlesztést és új szolgáltatások
bevezetését jelenti az idősek,
a hátrányos helyzetűek, a
gyerekek és a polgárok számára.
4. Program – Képzések támogatása, a
gyermekek, fiatalok,
fiatal
családok,
nyugdíjasok, hátrányos
helyzetűek,
sport és szabadidős
tevékenységének
támogatása az infrastruktúra és egyéb
aktivitások fejlesztésével.
5. Program -„Tiszta
és egészséges falu”
– környezetvédelem,
a szeparáció és a

zöldövezetek fejlesztése.
6. Program - A lakásépítés
fejlesztése – a területfejlesztési tervben meghatározott
területeken
Felvázoltam Önöknek községünk vízióját, programjait
és projekttervezeteit a következő választási időszakra az én személyes újévi kívánságom - közös erővel megvalósítani a kitűzött célokat.
Kedves lakosok - Feled község elhatározásait aktivitásra
és ambiciózus célokra alapoztuk: Miért? - mert; „A
tétlenség gyengíti a munka
pedig erősíti a szervezetet;
az első gyorsítsa az öregedést a második pedig meghosszabbítsa a fiatalságot “
(Cornelius Celsus, Római író
gondolata, i.e. 50-ből).
Kívánok, minden feledi lakosnak, Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, szívből jövő szeretetet, békét és családi nyugalmat - az Új Évben sok
erőt és egészséget, tartós
munkakedvet, hogy valóra
válthassanak minden tervet
és elhatározást.
Tisztelettel, Mgr. Mihályi
Gabriel polgármester
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Önkormányzati választások eredményei községükben – FELEDEN

Ismertetjük az önkormányzati választások eredményeit,
melyek alapján polgármestert valamint a képviselő- testület, vagyis az önkormányzat tagjait választhattuk meg
ebben az évben, mégpedig 2018. november 10-én.
Községünk polgármestere egyedüli indulóként, immár 4.
választási ciklusban Mgr. Mihályi Gábor – független jelölt
lett 503 leadott érvényes szavazattal.
A képviselő-testület jelöltjei 18-an voltak, akik közül 9-en
kerülhettek be a testületbe.
Képviselőink névsora az elért szavazatok alapján :
1. Czene Gábor- független jelölt 328 szavazattal
2. Ing. Pál Attila - MOST – HÍD 283 szavazattal
3. Csobó Zsuzsanna- független jelölt 280 szavazattal
4. Ing. Feledy Zoltán - Magyar Közösség Pártja
278 szavazattal
5. Barta László - MOST – HÍD 246 szavazattal
6. Ing. Varga Péter- Magyar Közösség Pártja 207
szavazattal
7. Ondrej Kurek- Kresťanskodemokratické
hnutie – 204 szavazattal
8. Mgr. Veres Ferdinand - Magyar Közösség
Pártja 203 szavazattal
9. MVDr. Éli Tamás -MOST – HÍD 191 szavazattal

Póttagok, jelöltek sorrendje a leadott érvényes szavazatok alapján, akik nem kerültek be az önkormányzatba:
1. Ing. Ján Albert SMER - sociálna demokracia
189 szavazattal
2. Varga Gabriella - független jelölt 187 szavazattal
3. Zdenek Šťavina- Kresťanskodemokratické
hnutie 151 szavazattal
4. Ing. Varga Árpád- MOST – HÍD 134 szavazattal
5. Ing. Varga Gábor –független jelölt 97 szavazattal
6. Kusza Gyula - Magyar Közösség Pártja 88
szavazattal
7. Horváth Roland- SRK 80 szavazattal
8. Rudolf Strýček Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko 62 szavazattal
9. Mag Hilda - Magyar Közösség Pártja 22 szavazattal
Községünben a választásokra jogosult lakosok
száma 1819.
A 2018-as önkormányzati választásokon 561 lakos vett részt.
A leadott érvényes szavazatok száma 554 volt.

A KomPaS kft tevékenységeiből
Községük fejlesztése és
szépítése elsődleges célja
úgy polgármesterünknek,
mint a képviselőtestületnek is. A feladatok teljesítésében a KompaS, kft is
részt vesz.
Rendszerint olyan szaktudást igénylő vagy akár kevésbé igényes munkák elvégzését vállalja fel cégünk, amelyeknél községünk anyagilag jobban jár,
megtakaríthat sokkal többet, mintha külsős céget
alkalmazna. Ebben a félévben a tornaterem vizesblokkjait újítottuk fel. Teljes
rekonstrukciót végeztünk,
amelybe
beletartozott
a villanyszerelés és a vízvezeték felújítása is, valamint az ehhez kapcsolódó bontási munkálatok.
A kőműves munkálatokat
a rimaszombati DAMM

HOUSE cég végezte.
Az Adus pusztára még
2017-ben
kezdtük
el
a járda építését, melynek
a soron következő szakaszát ebben az évben fejeztük be. Ezeket a munkákat
főleg a terep elegyengetése, ásások, szegélykövek valamint a járdakövek
lerakása alkották. Mindez
megelégedésére szolgált
a puszta lakóinak, mert
gyalogosan sokkal biztonságosabban tudnak ezután
közlekedni.
A KomPaS cég alkalmazottai segédkeztek a falu
elején elhelyezett sebességmérő beszerelésénél
is, mely Várgedétől a biztonságosabb forgalom miatt lett elhelyezve.
A következő munkánk az
Iskola utca építkezési terü

leteinek közművesítése.
A munkálatok elvégzése
után,(melyek a kanalizáció
kialakítása, a vízvezeték
csatlakozóinak és csatornáinak lefektetése) az érdeklődők új építkezési területekhez juthatnak teljes
ellátással. A munkák során
elvégeztük a sakták tisztítását is, valamint a szlovák
iskola csapadékvíz elvezető csatornáinak felújítását. A épület és az udvar
teljesen átnedvesedett, így
a munkálatok is igényesebbek voltak, ásással,
csatornázással
kellett újra ellátni. Mindez
4 974,16 € került.
Ősszel a lakosság igényeinek
megfelelve, elvégeztük a ki

sebb kertek szántását. Télen a gépeink karbantartási és javítási munkálatai
várnak ránk. Havazás esetén településünk úthálózatának karbantartása valamint a járdák megtisztítása
is a mi feladatunk.
A karácsonyi díszeket, karácsonyfát, is mint minden
évben, úgy az idén is cégünk díszítette fel, reméljük mindannyiunk megelégedésére.
Szerző: Eva Melicherová
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A közvilágítás felújítása
Feled község idén a főút
közvilágításának felújítását is elvégezte. A közbeszerzési pályázaton az
eperjesi O.S.V.O. comp,
a.s., nyert, amely 2018 júniusától októberig végezte
el a felújítást.
A község azért döntött
a közvilágítás
felújítása
mellet, hogy egyrészt hatékonyabban és gazdaságosabban működjen, másrészt
villamosenergiát

spóroljunk meg a régi világítótestek LED lámpákra
való cseréjével. Az új égők
egyharmaddal kevesebb
energiát
fogyasztanak.
A felújítás a Szombat, Pékség, Béke, Május 1 utcákat, valamint a Szabadság
teret és az Adus pusztát
érintették. Magában foglalta a 65 darab elöregedett lámpa cseréjét és 35
új lámpa felszerelését. Három új áramelosztó is felszerelésre került.

A régi világítótestek 36 Wtól 125W-ig fogyasztottak,
míg az újak maximális fogyasztása 42 W. A megtakarítás érdekében a lámpák fényerő-szabályozó
funkcióval is el vannak
látva: 21.00-ig – 100 %,
21.00-tól 00.00-ig – 70 %,
00.00-tól 04.00-ig – 50 %,
04.00-tól 06.00-ig – 70 %
és 06.00-tól – 100 %.
Összehasonlításként megemlítjük, hogy a 65 db régi

világítótestek fogyasztása
után kb. 4.800 eurót fizettünk egy évben, míg a 98
új után kb. 1.800 euró fogunk fizetni évente.
Feled község folytatni szeretné a világítótestek felújítását a többi utcában is,
hogy gazdaságosabb legyen a megtakarítás és
a felújításra
fordított
pénzösszeg minél előbb
megtérüljön. Szerző: Eva
Melicherová

Néhány utca új köntösbe öltözött

Az év első felében a
KomPaS kft. már elkezdte
a helyi utak részleges javí-

tását. Az év második felében
aztán
az
utak
teljeskörű felújítása kezdő-

Október az idősek hónapja
Az öregség egy kihívás. Arra figyelmeztet, hogy ne vesztegessük az időt és pont ebben a pillanatban mondjunk egymásnak egy kedves szót, hogy szeretjük egymást. A világon az
ember mindent megállíthat, mozgást, zavargást, amit viszont
soha nem tud megállítani, lassítani, az az idő. Az idő úgy folyik
mint életünk folyója. Napról napra, évről évre fogy. Az öregedés lassan jön, feltűnés nélkül. Nem lehet kikerülni. Itt-ott valami fáj, megjelenik egy ránc, előbb vagy utóbb őszülni kezd
hajunk. Feled Község sem feletkezett meg nyugdíjasairól.
Idén, 2018. Október 24-én nagy igyekezettel és tisztelettel
szerveztük meg számukra ezt a délutánt, ahol a helyi iskolákkal karöltve kultúrműsorral kedveskedtünk a lakosság idősebb
tagjainak. Mgr. Mihályi Gábor polgármester úr megnyitó beszédje után felléptek az említett helyi iskolák gyermekei,

dött,
amely
kiterjedt
a Rima, az Iskola és a Mezei utcákra, Ivánfalára,
a Cifra pusztára vezető
útra, a községháza mögötti parkolóra is új aszfaltszőnyeg került, valamint
befejeződött a temető út
aszfaltozása. Ezen kívül
kijavítottak több helyi útszakaszt, a Szövetkezeti,
a Janko Jesenský, a Vécsey utcákon és a Barta
pusztán. A KomPaS kft az
aszfaltozás és javítások
előtt kitisztította és megemelte a vízelvezető rendszer fedeleit, majd lebetonozta azokat. Alkalmazottjaink a felmaradt aszfaltré-

tegből egy új parkolásra alkalmas területet alakítottak
ki az üzletközpont mögött
és egyéb a közterülethez
tartozó helyeket is feltöltöttek, kijavítottak.
Az aszfaltozást a kassai
Inžinierske stavby rt. végezte.
Az elkövetkező időben,
a község pénzügyi helyzetétől függően, folytatni szeretnénk a rossz állapotban
lévő utcák teljeskörű felújítását, újraaszfaltozását.
Szerző: Eva Melicherová

hogy párhetes gyakorlás után végre bemutathassák a betanult táncot, esetleg elénekelhessék a megtanult énekeket.
A műsort követően szépkorú lakosainkat megvendégeltük és
alkalmat nyújtottunk arra, hogy nyugodtan beszélgethessenek
kortársaikkal. Ezen az ünnepségen körülbelül nyolcvan lakos
vett részt. Szerző: Andrea Kureková
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XVI. Falunap
sem úgy a gyerekek, mint
a felnőttek részére. A kultúrház környékén az ide kilátogatók a tűzoltók látványos bemutatóját nézhették meg, akik autóból mentettek ki sérült embert,
majd a kigyulladt autó oltását is bemutatták. Az érdeklődők a vámhivatal által lefoglalt áruk kiállítását
is megtekinthették, melyek
között medve- és farkasbundát, teknősbéka páncélját és egyéb érdekességeket is láthattak. A lovak
szerelmesei nemcsak a lovakban gyönyörködhettek,
hanem lovaglásra is lehetőség nyílt. Továbbá a legkisebbeket
trambulin
várta,
a nagyobbak
segwayezhettek és a kisebbek plüsspónikon is lovagolhattak.
Feled Község Önkormányzata minden év július második szombatján falunapot szervez. Így volt ez
idén is és most ez a nap július hetedikére esett. A helyi hangszóró már egész
héten hirdette a nagyszabású rendezvényt és meghívta a község lakosait.
Szerencsére az időjárás
kedvezett és így 12.30 órakor a játszótéren felállított
pódiumon
ünnepélyes
megnyitóval elkezdődhetett a falunap.
A futball kedvelői már kilenc órától élvezhették
a multifunkciós
pályán
zajló meccseket. Először
a fiatalabb előkészítő csoport óvodásai mutatták be
futballtudásukat,
utánuk
pedig az idősebb előkészítő csoport elsős – másodikos tanulók léptek pályára. Őket a fiatalabb tanulók U13 követték, aztán
az U15 – idősebb tanulók

játszottak és végül az ifjúsági csapat – U19 – mecscsével
fejeződött
be
a program. A falunap elengedhetetlen része az öregfiúk mérkőzése is, akik
a futballstadion pályáján
játszottak barátságos mérkőzést. Ezt követően egy
órától négy csapat részvételével futballtorna kezdődött, melyen a feledi csapaton kívül Nyústya, Fülek
és Tornalja csapatai vettek
részt. Örömmel tölt el bennünket, hogy idén a helyi
futballcsapat
vitte
el
a győztes trófeát.
A pódiumon
a falunapot
Feled Község polgármestere Mihályi Gábor nyitotta
meg. Az egész programot
Szegfű Andrea és Aneta
Cvachová vezették.
A kultúrműsorban fellépett
a helyi óvoda, a szlovák
tannyelvű
alapiskola,
a Szombathy Viktor ma-

gyar tannyelvű alapiskola,
a zeneiskola és a Boglárka
Néptáncegyüttes.
Ezen
előadások
után
a vendégek műsora következett, melynek keretén
belül fellépett a Váraszói
Gyöngyvirág citerazenekar, majd a magyarországi
Bon – Bon. A kultúrműsor
keretén belül megrendezésre került a XXI. Gömöri
Magyarok Kulturális Ünnepélye, melyet a Csemadok
Területi Választmánya –
Rimaszombat, rendezett.
Aztán az est egyik fénypontja a Kmeťoband fellépésére került sor, akik
a negyven perces fellépés
helyett, több mint egy órán
át szórakoztatták a közönséget. A falunapi műsort
a hajnácskői Ramses zenekar zárta este fél tizenegy után.
Természetesen a falunapon nem feledkeztünk meg
néhány látványosságról

Nem utolsó sorban jegyezzük meg, hogy frissítőről is
gondoskodtak a rendezők.
A község alkalmazottjai ízletes disznó-, bárány- és
babgulyást készítettek, valamint kínálatukból nem hiányzott a pacalpörkölt, a
sültkolbász és a hurka
sem. A vadászok már hagyományosan vadgulyással csábították a sátrukhoz
az ide érkezőket. A helyi
vállalkozók is gazdag sátrakkal várták a vendégeket,
amelyekben
főttkukoricát,
pattogatni
való kukoricát, cukorvattát,
gofrit, hot-dogot, lángost,
sült halat és egyéb húsos
finomságokat
lehetett
kapni. A közeli fagylaltos is
gazdag kínálattal várta
a vevőket.
A sokszínű program és fogyasztanivaló mellett, nem
sokkal tizenegy óra előtt
a falunapot tűzijáték zárta.
Szerző: Eva Melicherová

5.

12/2018

Sporttábor Feleden

Javában tart a nyár és
a gyerekek előtt egymás
után nyílnak a jobbnál jobb
táborozási
lehetőségek.
Idén Feled Község is a helyi futballklubbal és a kultúrházzal közösen sporttábor szervezésébe kezdett,
melyre július 23. és 27. között került sor. A táborba
huszonegy gyerek jelentkezett, nemcsak Feledről,
hanem a környező falvakból is (Détér, Várgede).
A gyerekek zöme évközben már látogatta a futballklub által szervezett előkészítő-csoport edzéseit, de
örömmel töltötte el a szervezőket, hogy jelentkeztek
olyanok is, akik eddig nem
jártak edzésre, és a jelentkezők között szép számmal (hatan) voltak lányok
is.
Az egy hetes tábor ideje
alatt a gyerekek nemcsak
a futball alapjait ismerhették meg (labdavezetés, átadás, labdakezelés, labdajátékok stb.), hanem más
sportágakba is betekintést
szerezhettek. Ezek közül
mindenképp meg kell említeni a kosárlabdát és a teniszt, melyek nagy sikert
arattak. Ezen kívül volt tú

rázás is (ugye jól kifáradtunk?!) és meglátogattuk
a helyi lőteret, ahol a légpisztolyt és a légpuskát
próbálhatták ki a gyerekek,
kisebb-nagyobb sikerrel. A
lőtér területén belül, a csillagdobálás mellett, lehetőség nyílt az íjászat alapjainak elsajátítására is Béres
Barna vezetésével.
Szerda volt a gyerekek
kedvenc napja, mert meglátogattuk a kurinci strandot. Sokaknak felejthetetlen élmény volt nemcsak
a kis és nagy csúszda kipróbálása, hanem a vizes
játékokban való részvétel
is: vízbomba-csata és öntözős csapatépítő verseny.
Utóbbit,
a csapatvezető
hathatós segítsége mellett, a fiúk végül is döntetlenre hozták ki, hogy aztán
húsvétra emlékezve megöntözhessék a lánycsapat
tagjait. Viszont a tojásosztás elmaradt, de volt helyette dinnye és a végén
fagyi is – a szülők nagy
„örömére“.
Érdekes program maradt
csütörtökre is: kutyás bemutató, melynek keretén
belül a kutya az autó tete-

jét is megjárta, illetve az
autóban eldugott tárgyat
is minden gond nélkül
megtalálta. A végén a táborvezető sikeresen túlélte a kutya „támadását“,
és mehettünk a megérdemelt
nagyon
finom
ebédre, amit az óvoda
épületében fogyaszthattunk el. Külön köszönet
a konyha alkalmazottjainak, akiknek mindig nagyon finom ételt sikerült
varázsolniuk az asztalra.
Ugyanez vonatkozik a tízórai elkészítőire is és
Vlado kollégánkra, aki
a pénteki ízletes gulyást
készítette.
Délután aztán egy új sportot próbálhattak ki a legbátrabbak:
lovaglás.
A Molly PT segítségével
a gyerekek belekóstolhattak a lovaglás alapjaiba és
az igazán bátrak tenyerükből etethették a lovakat.
Mindösszesen talán nem
is lehet felsorolni azt a soksok tevékenységet, amit
az egy hét alatt elvégeztünk és kipróbáltunk, de
sajnos hamar eljött a péntek és valahogy be kellett
fejezni a tábort. A szervezők az utolsó napon a gyerekekkel közösen edzésre
és focimeccsre hívták
a szülőket, akik szerencsére vevők voltak a vicces
versenyekre
is:
hetesrúgó-verseny bekötött szemmel, kapura-rúgás egyszerre huszonegy
gyerek részvételével, cápaverseny, vonatozás stb.
A végén nem hiányozhatott az igazi futballmérkőzés sem, melyen a gyerekek a szülőkkel játszottak
egy csapatban. A mecscsek után a tábor szerve-

zői érmeket, emléklapokat
és egyéb ajándékokat adtak át a tábor résztvevőinek és elkészült az első
tabló is.
Végezetül köszönjük mindenkinek, aki segítette
a szervezők munkáját. Külön köszönet Feled Község
polgármesterének Mihályi
Gábornak, aki nemcsak
pénzbeli és személyi támogatást nyújtott, hanem
bebiztosította a lőtér ingyenes használatát és a
tábor megrendezéséhez
elengedhetetlenül szükséges eszközök használatát.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a szülők támogatását és bizalmát,
hogy egyrészt személyes
jelenlétükkel
segítették
a tábor működését, másrészt egész napra ránk
bízták gyereküket, hogy
délután
egészben
és
egészségesen kapják őket
vissza. És köszönjük Nektek is gyerekek, mert
mindannyiunknak felejthetetlen élményt szereztetek,
mi pedig csak remélhetjük,
hogy Nektek is legalább
ilyen élmény volt ez a tábor.
A táborról készített képeket az FK Jesenské – Feled facebook-oldalon lehet
megtekinteni:
https://www.facebook.com
/FK-Jesensk%C3%A9-Feled-1427969347282329/,
valamint Feled község
honlapján:
https://www.jesenske.sk/fo
togaleria/1-sportovy-tabor1-sporttabor-476sk.html
Szerző: Ing. Tibor Borbás
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Ősz az oviban

A nyár elmúltával ismét
beköszöntött pompázatos
színeivel az ősz, ami egyben azt is jelentette, hogy
elindult
a 2018/2019-es
tanév a feledi óvodában.
Mozgalmas két hónapot
tudhatunk magunk mögött,

hisz nagyon sok programon vettünk részt és szerveztünk mi magunk is.
Október 11.-én került
megrendezésre Feled polgármesterének serlegéért
folyó szórakoztató sportverseny az óvodák

számára. A mi kis ovisaink
sikeresen vették az akadályokat és bronzéremmel
a nyakukban büszkén térhettek vissza az oviba. Az
idősek napja alkalmából
idén is köszöntöttük a
nagyszülőket óvodánkban.
Számos programot szerveztünk nekik, közös spotversenyt a helyi kultúrházban, ahol különböző feladatokat teljesítettek. Őszi
sétára invitáltuk a nagyszülőket a közeli akácosba, ahová felkapasz-

szervezett nyugdíjas napon, modern tánccal léptek
fel.
Természetesen
RETRO zenével RETRO
öltözetben, ahol nagy sikerük volt. Október csúcspontja, azonban a minden
évben megrendezésre kerülő töklámpás faragás
volt, ahová mindenkit sok
szeretettel vártunk. Külön
örömet okozott, hogy e
rendezvény során aktívan
bekapcsolódtak szülők és
nagyszülők egyaránt.
Reméljük, hogy mindenki

kodva gyönyörű kilátás
nyílt Feledre és a környező
falvakra. Nagymamák mesét olvastak a délután pihenő
alkalmával,
és
RETRO kiállítást szerveztünk az óvodában. Gyermekeink a kultúrház által

jól érezte magát és sikerült
egy kis vidámságot csempészni a szürke hétköznapokba. Számunkra ugyan
sok munkával, de örömmel
teltek el ezek a napok.
Szerző:Alžbeta Mihályiová

Guinness-rekord az oviban
Az idei évben óvodánk
első alkalommal ünnepelte
meg a Guinness-rekordnapot.
Intézményünkbe
sok
ügyes és vállalkozó szellemű gyermek jár, akik szívesen próbálnak ki új dolgokat, ezért elhatároztuk,
hogy 2018. november 13án mi is egyedülálló Guinness-rekordot állítunk fel.
Ezután született meg a
gondolat, hogy olyan ho

szú papírláncot készítsünk, amely körbeéri az
óvoda épületét. S mivel
környezettudatos nevelés
folyik óvodánkban, ezért
fontosnak tartottuk, hogy
hulladék papírból készítsük el papírláncunkat. Minden osztály aktívan bekapcsolódott és a papírlánc
készítésével szorgoskodott a délelőtti és a délutáni órákban. A Guinessrekord-nap jól sikerült –

hisz örömmel konstatáltuk,
hogy a lánc nemcsak egyszer, hanem kétszer is körbeérné
óvodánk épületét.
Óvodásaink vidám
arcát
látva, már most
azon gondolkodunk, hogy a
következő évben milyen eredeti ötlettel állhatnánk elő.

Szerző:Alžbeta Mihályiová
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Akciók szlovák tanítási nyelvű alapiskolaban 2018/2019-es
tanév első félévében

Ebenu az iskolai félévben
is a bőség kosarában
duskálhattunk, ami az akciókat illeti. Már szeptember elején a felső tagozatos diákok egy érdekes
tanulmányi úton vettek
részt, Fazekaszsaluzsányban, ahol a falu névadó
mesterségével a fazekassággal ismerkedhettek
meg Danka Baksova keramikustól. Szusányban sort
kerítettünk az emlékszoba
megtekintésere is. Már az
első felében is több versenyen vettünk részt. A járási
mesemondó
versenyen
"Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas" iskolánk 9. osztályos tanulója Daniela
Sinkova a 2. helyen, míg a
"Timravina
studnička"
járási prózamondó versenyen Janka Auxtova a
2.helyezest
érték
el.
Készülünk a Šalianske
Maťko népmondákat előadók versenyére is.

A matematika és informatikai versenyen is részt
vesznek tanulóink. A sportolók számára a többtusa
versenyen való eredményes részvétel lesz a cél.
Tevékenységünk a projektekben is megmutatkozik.
Az európai nyelvek napján
és a nemzetközi könyvtár
napok alkalmából rendezett iskolánk ünnepséget
Csehszlovák Köztársaság
megalakulásának
századik évfordulója alkalmából. Ezen a rendezvényen a falu lakossága is
részt vett. Megkoszorúztuk
az I. és II. világháborúban
elesettek emlékművet. A
megemlékezésre
érkezőket kenyérrel és sóval
vártuk, régi szokás szerint.
Az ünnepséget a 9.osztalyos tanulóink nyitották
meg a Véres szonettekből
idézve. Majd a többi
évfolyam és az érdeklődők
számára korhű könyvtárat
mutattunk be az
akkori irodalom
felsorakoztatásával. A közönség soraiból
Mišurák
néni
beszámolt háborús
élményeiről.Az érdeklődők odafigyeléssel hallgatták.
Jól

sikerült a kiállítás is, amelyet az adott témában mindenki elkészíthetett. Ezzel
a pályázattal az országos
rendezvénysorozatok között az előkelő 15. helyen
végeztek
diákjaink.
Október
16-val
megkezdődött az egészséges
táplálkozás hete is. Olyan
témákat dolgoztunk fel aprólékos munkával, mint a
szezonális termékek, tejtermékek, gyümölcs és
zöldség helye a táplálkozási
szokásainkban,
táplálkozási lánc, tartósi-

munkáról,
mint
a
tanulandó
szakmáról.
Színházi előadások is gazdagították tanulóink életét.
Angol nyelvű előadás volt
november 14-en december elején pedig a karácsony eredetét feldolgozó előadást tekinthetjük
meg. A felmérésekben is
megmérettettünk. November 21-én az ötödik osztályos tanulókat tesztelték
matematikaból és szlovák
nyelvből. November 26-án
a tanulóink egészséges
fejlődését vizsgálták a ri

tás házilag. Nagyon érdekes munkák születtek ezen
a héten is. Sok osztalyrendezvényre került sor. A
napközi otthon is szorgosan készült az elsősök
avatására. A GMOS által
vezetett alkotóműhely is
kedvenc foglalatosságuk a
napköziseknek. Ebben az
évben is bekapcsolódunk
jótékonysági akciókba. A
Fehér ceruza /Biela ceruzka/ akción belül mintegy 100,42 eurót gyűjtöttünk, Az órát a gyermekek
számára /Hodina deťom/
pedig 115,61 euró gyűlt
össze.
A 8. és a 9. osztályos tanulók a pályaválasztási börzén vettek részt, ahol a középiskolások bemutatója
volt úgy az iskolában folyó

maszombati
Közegészségügyi hivatal megbízásából.
A tanulóink fényképezkedtek. Osztálykepek és
egyéni portrék készültek
el. Az elsősök közlekedési
nevelés
keretében
egyhetes kurzuson sajátították el az alapvető tudnivalókat. A speciális osztály
tanulói szívesen táncolnak, énekelnek. Tehetsegüket a Mozgásban az
élet /Život v pohybe /című
fesztiválon mutatták be. Az
adventre és a karácsonyi
ünnepkörre decemberben
11-én karácsonyi műsorral
kedveskedünk
a
közönségnek . Mindenkit
szeretettel várunk!
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Betekintés a Szombathy Viktor Alapiskola életébe

„Az iskola több, mint a tanórákat leadó intézmény.” (Kaposi József)
E mottó szellemében indí- knek.Egy olvasói verseny őszi szünet előtt az idősek hó- diákok a helyszínen gyűjtötottuk új tanévünket a Szom- keretein belül keressük isko- napja alkalmából megrende- tték be az információkat, amibathy Viktor Alapiskolában, lánk legjobb olvasóját . Az zésre kerülő ünnepségen mi is ket a hét további részében dolahol szeptember elejétől szá- évfolyamok legjobb olvasóit tiszteletünket
és
me- goztak fel. Ilyen helyszínek
mos programmal, projekttel, már megtaláltuk, de rájuk to- gbecsülésünket fejeztük ki a voltak
a
rimaszombati
tanulmányúttal és versennyel vábbi megmérettetések vár- nagyszülők iránt, és egy ke- csillagvizsgáló és villanyteigyekeztünk színesíteni hét- nak, hogy a végén valaki el- dves kis verssel szerettük lep, valamint a helyi vasútálköznapjainkat. Célunk, hogy nyerhesse az iskola legjobb volna megköszönni fáradozá- lomás és szennyvíztisztító. S
intézményünket
diákjaink olvasója címet.Az Egészség saikat.A hónapot az Ember- és mivel legnagyobbjaink pályaszámára vonzóvá tegyük, ahol Hetén diákjaink az egészséges egészségvédelme gyakorlattal választás előtt állnak, ők a
olyan ismeretekkel gyara- táplálkozás
lehetőségeivel, zártuk, melyet most az iskola Műszaki, Mezőgazdasági és
podhatnak, melyeket későbbi táplálékaink összetevőivel, vi- falain belül valósítottunk Élelmiszeripari Szakközépiséletük során is hasznosítani taminokkal, gyümölcs- és meg. Itt a tanulók feli- kola egy napját élhették át. A
tudnak.
zöldségfélékkel foglalkoztak. dézhették ismereteiket, illetve hetet a begyűjtött információk
Szeptember 3-án iskolánk A felsőbb évfolyamok a cuk- új információkkal gazdagod- összegzésével és játékos felaudvara újra megtelt, s együtt rok és zsírok szerepét viz- hattak
az
elsősegély- datokkal zártuk.Ötödikeseink
köszönthette gyermek, szülő sgálta táplálkozásunkban. A nyújtással,
közlekedéssel, is túl vannak első jelentősebb
és pedagógus az új tanévet. hetet egy közös táplálékpira- szelektív hulladékgyűjtéssel, próbatételükön, az ötödikesek
Legfélszegebben talán a kis mis elkészítésével koronáztuk de akár a sátorépítéssel tesztelésén, vagyis a Monitoelsősök álldogáltak, akik egy meg.Kikapcsolódásképpen
kapcsolatban
is.
Érde- ron. A színvonalasabb oktatás
fogadalomtétel után rögtön diákjaink egy lévai tanulmá- kességképpen megtudhattuk , érdekében
pedagógusaink
iskolánk diákjaivá is váltak. nyúton vehettek részt, ahol in- hogyan zajlik egy rendőrkutya állandóan gyarapítják tudáIdén első alkalommal kapcso- teraktív játékok és segé- kiképzése, amiből bemutatót sukat. Új és használható inlódunk be az Európai Sporthét deszközök
segítségével is kaptunk.A novemberi hó- formációk kerültek birtoelnevezésű
programso- ismerkedhettek meg a külön- nap újabb kihívásokat tartoga- kunkba a Párkányban merozatba, melynek célja a sport böző fizikai jelenségekkel, tott számunkra. Tanulóinknak grendezésre kerülő Vivat
és
a testmozgás
né- matematikai tételekkel és angol és szlovák nyelvtudá- Mathias Rex! címet viselő tapszerűsítése. Mozogtunk tehát tudományos érdekességekkel. sukról is számot kellett adni nári konferencián, valamint a
az intézmény falain belül és A kirándulás végén a buszról az angol olimpiászon, vala- magyar polihisztor, Hatvani
kívül. Sor került egy keré- mosolygós, élményekkel teli mint a Dobré slovo elne- István emlékére megrendezett
kpártúrára, mely a Feled- Ku- diákok és pedagógusok száll- vezésű versenyen. Az angol konferencián is . Kikapcsorinc távot ölelte fel, valamint tak le, akik megegyeztek olimpiász iskolai fordulóját lódásként, szellemi feltöaz úszni vágyóknak is ke- abban, hogy ez a kiállítás szinte akadálynak sem tekin- ltődésként pedig a miskolci
dveztünk a rimaszombati fe- nemcsak a gyerekek, hanem a tette, s már a járási forduló színházba látogattunk el.Iskodett
uszodával. felnőttek számára is tartoga- versenyzőjeként tartjuk szá- lánk életéről, jelentősebb ese169 évvel ezelőtt végezték ki tott érdekes látnivalókat. Ki- mon Bobál Letíciát a 6.A os- ményeiről rendszeresen tájéAradon az 1848/49-es szabad- lencedikeseink először a ztályból és Zagyi Klaudiát a koztat minket a Viktorka-ráságharc 13 tábornokát. Októ- Tompa Mihály Református 9.A osztályból. A Dobré slovo dió.
ber 6-án mi is megemlékez- Gimnázium által megrende- iskolai fordulóját követően Készülünk a betlehemezéssel
tünk gyásznapunkról , ahol az zett Regionális Diáknapon ké- pedig tanulóink Bátkában ké- és a karácsonyi műsorral, melünnepi műsort az emlékmű pviselték iskolánkat, majd a pviselték iskolánkat, ahol lyel igyekszünk majd ráhanmegkoszorúzása
követte. középiskolák bemutatójának , Molnár Mónika 8.A osztályos golni az érdeklődőket a köA Gömöri Hagyományok He- az iskolabörzének a vendégei tanuló a 2. helyen végzett, a zelgő ünnepekre. Úgy gondotén iskolánk egy mesemondó voltak , ami segítséget jelen- 3.A osztályos Spevák Bettina lom, tartalmas napjaink volfesztiválra kalauzolta el az tett nekik abban, hogy hely- pedig a zsűri különdíját hozta tak, ahol minden diák tovább
idelátogató
kisdiákokat. esen
döntsenek
to- el. Negyedik alkalommal ren- bővíthette ismereteit a hozzá
A fesztivált színesítette isko- vábbtanusukról.Ugyancsak
deztük meg A tudomány és közel álló témában. Bízunk
lánk bábcsoportjának, a Me- Rimaszombatban
vettünk technika hetét iskolánkon. A benne, hogy ezzel is hozzájáseládának a fellépése, vala- részt a Biolit elnevezésű ver- hét az előző évekhez képest rultunk ahhoz, hogy diákjaink
mint
táncházzal
és senyen, ahol a versenyfelada- rendhagyó volt, mivel az isko- önálló, a saját és a társadalom
kézműves- foglalkozásokkal tok a magyar irodalom és bio- lában történő kutatást egy jövőjéért tenni akaró embeis kedveskedtünk vendégein
lógia kapcsolatára épültek. Az kirándulás váltotta fel, ahol a rekké váljanak.
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Európai Sporthét

Ugyanúgy, ahogy múlt évben, szeptember 23-a és
30-a között idén is megrendezésre kerül az Európai Sporthét.

Ezen napok közül Feleden
mindjárt a szeptember 23át választottuk, hogy idén
is a BE ACTIVE égisze
alatt
megrendezhessük

a második
sportnapot. Helyszínként a helyi
tornatermet jelöltük ki, ahol
a tevékeny családoknak
különböző sportjátékokat
szerveztünk: volt akadálypálya, step - aerobic, trambulin, szórakoztató játékok
és biciklizés a Feled –
Jánošíky - Feled útvonalon. Mivel a táv 11 kilométer volt, ezért a kisebb gyerekekre való tekintettel
Jánošíky mellett pihenőzónát alakítottunk ki, ahol
a MOLLY – Polgári Társulásnak
köszönhetően
a család kisebb-nagyobb
tagjai megismerkedhetek
a lovaglás alapjaival és
a rimajánosi Béres úr segítségével az íjat is kipróbálhatták. A tornaterem-

hez visszatérve a megterített asztalokon már ott gőzölgött a leírhatatlanul finom gulyásleves, amit
Vladko készített, valamint
Sonička által sütött keltkalács. Este hét óra körül
családias
hangulatban,
boldogan és kifáradva, fejeztük be a mi BE ACTIVE
családi
sportnapunkat.
A jelentkezési ív alapján
megtudtuk, hogy összesen
66 lakost sikerült megszólítanunk, ami majdnem
egyszer annyi, mint a múlt
évben. Köszönet jár mindenkinek, aki munkájával,
segítőkészségével, részvételével hozzájárult, hogy
ez a nap emlékezetes maradjon.
Szerző: Andreja Kureková

Több száz érdeklődő látogattott el a feledi vasútállomás melleti egykori
óvóhelyhez „Bunkerhez“ a „Fények a bunkerek fölött „ nevű akción belül
2018. szeptember 22-én
az érdeklődők számára
megnyitották az 1937-ben
épült óvóhelyet, köztudatban elterjedt „bunkert“. Az
egésznapos akcióra több
száz érdeklődő volt kíváncsi.
„Fények a bunkerek fölött „
nevű akción belül a volt
Csehszlovákia egyes részeiben a 80 évvel ezelőtti
mozgósításra emlékeztek.
Az érdeklődők megnézhették nemcsak az óvóhelyet,
hanem azokat a katonai
felszereléseket is, melyek
manapság már kiállítási
tárgyként
szolgálnak.
A bemutatott tárgyak mellet filmvetítést is láthatott
a közönség, mely bemutatta a mozgósítás egyes
részleteit.
Ján
Rešetár,
Golian,
Marek

Martin
Mičík,

Jakub Grajcár azok az elhivatott emberek, akik jóvoltából és szorgalmazásuk
eredményeként
községünben is sor kerülhetett erre a napra. Ez
a lelkes műkedvelők csapata már ötödik éve ingyenes látogatást, bemutatókat szerveznek az érdeklődőknek, bízva abban, hogy
a helyi önkéntesekkel, valami
önkörmányzattal
együttműködve hamarosan múzeummá nyilváníthatják az óvóhelyeket.
Nem kis fáradozásuk és
szorgalmuk eredményeképpen már a bunker környezete is rendbe lett téve.
Gyomtalanítás,
izolálás
a nedvesség elől, valamint
a mohás falak letisztítása
valósult meg eddig.
A vasútállomás
melletti
óvóhely szerepe mindig is

fontos volt. Azon 64 bunkerek egyike volt, amelyek Feled, mint közlekedési csomópont esetében
stratégiailag is jelentősek
voltak. Valószínűleg életmentésre szolgált még
2002-ben is, amikor a ki-

Az ilyen tipusú bunker katonai csapata 7 tagú volt,
mindenféle felszereltséggel együtt. Csehszlovákia
szerte mintegy 10 000 hasonló létesétményt hozott
létre a ROP – Ředitelství
opevňovacích prací főleg

siklott vonat halálát okozhatta volna annak a házaspárnak, akik a közelben
laktak, amennyiben a bunker nem állja útját a vonatnak, s így megmenti a család életét.

a határmenti övezetekben.
Ez a nap emlékezetes maradt a látogatók számára.
Bízunk abban, hogy lesz
folytatása.
Szerző: Eva Melicherová

10.

12/2018

Tisztelt polgárok
amelyen különböző sport
ágakba kapcsolódtunk be
és a három legügyesebb
játékost megjutalmaztuk.
Erre a sportnapra magunk
készítettünk
programot
„Nyugdíjas nyugdíjasnak“
címen. Tombola jegyeket
is árultunk, kihúztuk a szerencsés nyerteseket, akik
átvehették
a praktikus
ajándékokat. A finom gulyás elfogyasztása után
elégedetten tértünk haza
otthonunkba, és örültünk,
hogy még egészségünk
engedi az ilyen rendezvényeken való részvételt.

Kötelességemnek tartom,
hogy ismertessem Önökkel a helyi nyugdíjasok
egyesülete alapszervezetének tevékenységeit az
elmúlt időszakban.

Az évzáró gyűlésen kitűzött és jóváhagyott terveinket mind megvalósítottuk.
Megszerveztük a már hagyományos sportnapot,

Egészségünk megtartása
érdekében és az emberi
kapcsolatok megerősítéséért örömmel utazunk el
autóbusszal
különböző
gyógyfürdőkbe. Kétszer látogattunk el a Zsóri gyógyfürdőbe, szintén kétszer
a híres Egri gyógyfürdőbe
és egyszer Bükkszékre.
Nem kellett félnünk, hogy
megfázunk, hiszen ezeken

a helyeken fedett medencékben fürödhettünk. A kirándulásokat Feled község költségvetéséből és
saját pénzeszközeinkből
finanszíroztuk.
Szervezetünk ebben az
évben még megszervezi
az őszi gulyáspartit és
a karácsonyi találkozót.
Tisztelt polgárok a jó munkánk mellett bizony a klub
látogatottságában vannak
hiányosságok. A klub tevékenységét
a jövőben
meg kell erősíteni. Minden
hónap első és harmadik
vasárnapján
tartottuk
a klubdélutánokat, amelyen néha csak hárman,
esetleg öten voltunk.
Ezúton kívánok a klub tagjainak jó egészséget, szeretetet, hogy még sokáig
lehessenek szervezetünk
tagjai.
Feledy Margit, a szervezet
elnöke

A rokkantnyugdíjasok alapszervezetének tevékenységei
Mint minden évben, úgy az
idén
is
aktívan
tevénykedett
a rokkantnyugdíjasok alapszervezete falunkban, mely Eva
Medveďová vezetésével
az éves taggyűlésükön kitűzött célok elérésében
munkálkodott. Tavasszal
sportnapot szerveztünk,
ahol az érdeklődők hat versenyszámban mérhették
össze ereiket és képességeiket. A győztesek szép
ajándékokban részesültek,
aminek természetesen nagyon örültek. A következő
sportnapra - az őszire,
november 23-án kerül

majd sor.
Tagságunk körében közkedveltek a nyári kirándulásaink, amelyek hazai és
magyarországi fürdőlátogatások. Ebben az évben
kétszer szerveztünk kirándulást
a magyarországi
Bükkszékre és egyszer
a hazai Rap község fürdőjébe.

a nyertes mindenesetben
a látogató volt.Erre az évre
tervezzük még a hagyományos karácsonyi összejövetelünket, melyre december 7-én kerül sor. Ez
lesz az évadzáró ünnepségünk is.

Maradandó élmény volt
számunkra
Rimaszombatban megrendezett Kolbászfesztivál, mely során

Végezetül
szeretnénk
megköszönni a községháza anyagi támogatását,
mert anélkül ezek az akciók nem jöhettek volna
létre.
Ezúton kívánunk alapszervezetünk minden tagjának,

a kolbászkészítés
versenyformában zajlott, s

továbbá a falusi hírlap minden olvasójának békés, ál

dott, a szerettei körében
eltöltött karácsonyi ünnepeket , s boldog 2019-es
esztendőt.
Szerző: Eva Melicherová
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Feledi Futballklub
A Feledi Futballklub (FK Feled) az
aránylag sikeres 2017/2018-as
évad után az új évadra már július
elején elkezdte a felkészülést. Az
idény első megmérettetésére a
falunap alkalmával megrendezett futballtornán került sor,
amelyen sikerült az első helyen
végezni, olyan ellenfelekkel
szemben, mint Nyústya, Fülek és
Tornalja csapatai. A felnőtteknél az új évadban a cél egyértelmű volt: olyan csapatot kell
kialakítani, amely az V. liga D
csoportjának elején végezhet. A
többi csapat célja a minél jobb
helyek elérése és tovább erősíteni a játékosállományt, hogy a
jövőben minél több saját nevelésű játékos kerüljön be a felnőtt
csapat keretébe.
Előkészítő csoport
Szeptemberben két csoportban
kezdődtek el a legkisebbek
edzései. Ahogy eddig is, az első
csoportba az óvodás gyerekek
tartoznak, akiknek heti egy alkalommal tartunk edzést, jó időben a multifunkciós pályán, október végétől pedig a tornateremben. A másik csoportban az
elsősök edzenek, akiknek szeptembertől heti két alkalommal
voltak edzéseik. A tornateremben olykor a két előkészítő csoport közös edzést is tart, és
2018. december 5-én egy ilyen
közös edzés alkalmával látogatott el hozzánk a Mikulás.
Előkészítő csoport U-11
Nyáron a klubbon belül örömmel állapítottuk meg, hogy községünkben egyre nagyobb az érdeklődés a foci iránt. Ennek köszönhetően kialakíthattuk az U11-es csoportot is, melyet az előkészítő csoportok járási bajnokságába neveztük be. Jelenleg a
csapat a negyedik helyen áll, de
ugyan annyi pontot szerzett,
mint a második, illetve a harmadik helyezett. Az U-11-es csapatok a téli hónapokban teremtornákon
is
részt
vesznek.
2018.12.9-én került sor az első
ilyen tornára, Nyústyán, ahol

csapatunk az ötödik helyen végzett.
Fiatalabb tanulók U-13
A csapat már második éve a III.
liga C csoportjának résztvevője.
A fiúk, csak úgy, mint tavaly,
idén is helytálltak, és a hatodik
helyen fejezték be az őszi szezont. Az edzések augusztusban
kezdődtek tizenkét – tizenöt játékossal, szeptember végén viszont betegség miatt sok játékost nélkülöznünk kellett a csapatból, így néhány meccsre nem
tudtunk a legjobb felállításban
pályára lépni. Nagy köszönet jár
a szülőknek, nagyszülőknek, akik
időt és fáradságot nem kímélve
hordják a gyerekeket edzésre,
mérkőzésre.
Idősebb tanulók U-15
Az idősebb tanulók szintén augusztus elején kezdték a felkészülést. Akik figyelemmel követik a tanulók szereplését, emlékezhetnek, hogy a tavalyi szezon
végén bizony ez a csapat nem
végzett a csoport élcsapatai között. Ezért idén a csapatot U-13as játékossokkal is megerősítettük, és szerettünk volna jobb
eredményt elérni. Szerencsére
ennek érdekében a játékosok is
megtettek mindent, így rendszeresen látogatták az edzéseket.
Ennek meg is lett az eredménye:
a csapat a második helyről várja
a tavaszi folytatást.
Ifjúsági csapat (U-19)
Augusztus elején az ifjúsági csapat is elkezdte a felkészülést, de
az edzéseken a részvétel nem
volt megfelelő, ezért a klub vezetése úgy döntött, hogy a csapat edzéseit Czene Norbert veszi
át. A változás után javulás állt
ugyan be, és a csapat a meccseken jó teljesítményt nyújtott, a
játékosok hozzáállása azonban
kis idő múltán újra megromlott.
A szezon végén bizony néha csak
két-három játékos jelent meg az
edzéseken. Meg kell azonban jegyezni, hogy ennek ellenére az

őszi szezon végén a fiúk az előkelő harmadik helyet szerezték
meg, és ha javult volna az edzéseken való részvétel az eredmény minden bizonnyal még
jobb is lehetett volna.
Mindemellett a verseny szervezőinek is kijár egy kritikus megjegyzés, mivel az eredetileg bejelentkezett tizenhárom csapat
helyett végül csak kilenc csapat
szerepelt a bajnokságban, és
ezért megtörtént az is, hogy csapatunk két hétvégén sem lépett
pályára. Úgy hiszem, nem kell
hangsúlyoznom a tétmérkőzések fontosságát és kiemelkedő
szerepét a játékosok lelkesedésében és hozzáállásában.
Felnőtt csapat
Ahogy már fentebb megjegyeztük, a felnőtt csapat a falunapi
tornával kezdte a felkészülést az
új bajnokságra, ahol az első helyet szerezte meg. A csapatot
újra beneveztük a Szlovák Kupa
küzdelmeibe is, melyben az első
körben Losonc csapatával találkoztunk. A mérkőzés során nemcsak a csapattal szemben, de
volt edzőnk ellen is sikeresen
vettük az első fordulót, így a második fordulóban a II. ligás
Liptószentmárton csapatát fogadhattuk. A játékosok ezúttal
sem okoztak csalódást, s bár 5:0
arányban kikaptunk, összességében a meccsek jó felkészülést
nyújtottak a bajnoki küzdelmekre.
Október elejéig Buday Janko irányítása alatt jó eredményeket
értünk el, és gyakran a tabella
előkelő helyein is álltunk, ez
után viszont néhány váratlan és
nagyarányú vereséget szenvedtünk el (Ragyolc), majd végül az
ötödik helyen végeztünk. Az őszi
szezon után megköszöntük az
edző eddigi munkáját és azt is,
hogy amikor tavasszal gyorsan
edzőre volt szükségünk azonnal
segített.
Egyúttal
Marek
Valkučák régi-új edzőt szólítottuk meg, aki már edzősködött
nálunk, és a tavaszi szezont már
az ő irányításával kezdi meg a

csapat.
A csapatok eredményein kívül
említésre méltó, hogy idén nyáron első alkalommal szerveztük
meg sporttáborunkat, amely
nagy sikert aratott. A tábor során huszonegy gyerek nappali elhelyezését tudtuk bebiztosítani,
az érintett szülők nagy-nagy örömére. A gyerekekre gazdag
program várt a tábor során: a
mindennapos edzéseken kívül
túráztunk, volt íjászat is, a gyerekek kipróbálták a lövészetet, a
lovaglást
és
ellátogattunk
Kurincra is. Kosárlabda- és teniszedzéseket is tartottunk, valamint a gyerekek használhatták
a felállított trambulint és a tornatermet is. A végén a szülőkkel
közös edzést és focimeccset
szerveztünk.
Szeptemberben már második alkalommal neveztünk be az Európai Sporthét küzdelmeibe, melynek keretén belül a tornateremben versenyeztünk, biciklire ültünk
és
elbicajoztunk
Jánošíkyba, ahol a gyerekek ez
alkalommal is kipróbálhatták az
íjászatot és a lovaglást, a végén
pedig mindenkire egy kis frissítő
várt.
Idén november 17-én már hatodik alkalommal került megrendezésre a sportbál is, amelyen
idén több mint 160 bálozó vett
részt. A hangulat a Mag Triónak
köszönhetően is kiváló volt és
egyesek kivilágos virradatig báloztak.
A klub vezetősége ezúton is szeretné megköszönni a község polgármesterének, a képviselő-testületnek és a szponzoroknak,
hogy biztosították a klub működésének anyagi feltételeit, a játékosoknak az elvégzett munkát,
és nem utolsó sorban a szurkolóknak, akik nagy számban látogatták a hazai és az idegenbeli
mérkőzéseket egyaránt, és buzdították csapatainkat. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, az új évben jó egészséget,
sok szerencsét és családi jólétet
kívánunk. HAJRÁ FELED!
Szerző: Ing. Tibor Borbás
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Gólyahír: „Kétféle ember létezik:
az egyik felnőttként is képes
gyermekszemmel nézni a világot, a
másik nem.“
Balogová Zuzana
Szabó Richard
Láziová Liliana
Pančík Richard
Obrtanec Andrej
Varádiová Tifany
Bari Tibor
Bariová Sofia
Láziová Izabela
Mihályi Lilien
Lóránt Brendon
Csalová Liana
Házasságot kötöttek:
„A boldog házasság a legszebb
regény.“
Tiffinger Peter a Mlynarčíková
Monika 04.07.2018
Gonda Árpád a Kókai Denisza
07.07.2018
Lakatoš Tomáš a Németh
Vanessza 11.07.2018
Šereš Koloman a Berkyová Iveta
04.08.2018
Balog Csaba a Jónašová
Margaréta 03.10.2018
Motoška Bohuš a Madrászová
Melinda 05.12.2018
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.“

FELED
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Rohályiová Soňa
Demeterová Anna

60 évesek:
Brumovský Julián MVDr
Sótér Jozef
Babečka Ján
Petrusz Ladislav
Horváthová Matilda
Hricová Irena
Tuba István
Demeter Barnabáš
Gregor Štefan
Trifontiová Adela
Petruszová Katarína
Csomaiová Mária
Nagyová Katarína
Nagyová Katarína
Štiglincová Agnesa
Lendászová Mária
Vargová Katarína

75 évesek:
Tomová Helena
Vilhanová Mária
Medveďová Eva
80 évesek:
Speváková Júlia
Betešová Eva
Radičová Fánia
Szekfuová Margita
85 évesek:
Éli Štefan MVDr.
90 évesek:
Albertová Helena
Huszti Ladislav

65 évesek:
Czikorová Marta
Barta ladislav
Korych Jaroslav
Kurek Jozef
Milleiová Jolana
Parobeková Katarína
Kureková Anna
Botoš Barnabáš
Kati Oto
Béres Štefan
Berkiová Klára
Radicsová Mária

Béke poraikra: : „Mivel nem
vártam nyugton a halált,
Így fékezte jöttét hozzám.
Kocsija csak bennünket vett fel,
És az örökkévalóságot.“
Tisztelet emléküknek†
Szabó Ladislav 70
Botoš Barnabáš 90
Radič Ján 92
Lakatošová Etela 90
Bálintová Margita 77
Tomová Priška 93
Kotroczó Zoltán 64
Rafaelová Mária 48
Kocka Ladislav 66
Potocká Mária 82

70 évesek:
Grígerová Margita
Szitaiová Gizela
Szabóová Gizela
Vinczeová Katarína
Kisfaludiová Mária
Vilhanová Elena Mgr.
Radičová Rozália
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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

