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Tisztelt polgárok !
Az újságunk kiadása előtt már végre
egy kicsit megtudtunk állni is, hogy
egy kis karácsony előtti hangulatot
varázsoljunk az életünkbe az immár
5-dik
alkalommal
megrendezett
„Feledi karácsonyi vásáron“, ami
2017. 12.-hó 14.-én volt. A célunk az
volt, hogy egy kis örömöt szerezzen
az
önkormányzatunk
a polgárjainknak, vállalkozóinknak,
a gyerekeknek és fiataloknak, de
egyben mindenkinek, akik eljöttek
erre a rendezvényre. A hangulatot
a karácsonyi programmal a gyerekek
és a pedagógusok teremtették meg
nekünk az óvodából, iskoláinkból (a
szlovák
és
magyar)
és
a zeneiskolából. A kellemes karácsonyi
hangulathoz
hozzájárultak
a kézimunkával elkészített ajándékok
és egyéb termékek is. A finom frissítőkről
és
ételekről
a hivatal,
a kultúrház és a Kompas kft. alkalmazottjai gondoskodtak.
Kevés időt szentelünk az értékelésre,
arra, hogy mi is történt az év folyamán. Ritkán beszélünk arról, hogy
mit is csináltunk év közben, mi vár
ránk még évvégéig és hogy mit szeretnénk megoldani a jövő évben.
A községünk is hozzá szeretne járulni
ehhez az értékeléshez a különböző
tevékenységekről és projektekről,
mivel van mit a 2017-es év második
felében is összefoglalni.
A gyermekeink képzéséhez, a sport
és kulturális tevékenységek fejlesztéséhez újabb projektekkel járultunk
hozzá a 2017-es évben. Hosszú próbálkozások után (4 éven keresztül
ismételt kérvényezés után) Feled
községnek sikerült újabb forrást
szerezni, a szlovák „Népi” Alapiskola
épületére, ami az Iskola utcában
található. A múlt évi (2016) széleskörű felújítások után, a fűtésrendszer

kicserélése és az új meleglevegő
rendszeres kazáncsere, műanyag ajtóés ablakcsere (110 000.- EUR) után,
sikerült a külső falak szigetelése is.
Nemcsak a funkcionális része, hanem
a teljes kinézete is javult az épületnek, ami egyben hozzájárult az energetikai kondíciók javulásához is. Az
ez évi befektetés meghaladta a
32 000.- eurót, amiből az Iskolaügyi
Minisztérium 20000.- EUR támogatással járult hozzá. További fontos
része lesz a felújításoknak, ha sikerül
a régi tető felújítása, új tantermek
létrehozása a tetőtérben és az udvaron
is a régi garázs és műhely épületében.
E célból újabb európai projekt támogatási pályázatot adtunk le „Modern
metódusok az oktatásban a Feledi
Alapiskolában“ címmel , amely már
az értékelési folyamatban van. Továbbá a Béke utcai Szlovák Alapiskolában az épület sztatikai értékelését
végzik, ugyanakkor a Szombathy
Viktor Alapiskolában felmérjük
a lehetőségét további 4 osztály bővítésének.
A KomPaS kft. és az épületfenntartó
részlegünk dolgozóival folyamatosan
(minden évben) különböző szituációkat és felújításokat oldunk meg az
épületeinken a falu költségvetéséből.
Sokkal örömtelibb feladat, ha valami
új dolgot alkothatunk, vagy újíthatunk fel. Ilyen most a régi teniszpálya
területén kiépített multi funkciós
pálya, amit saját forrásból (8000.EUR) a KomPaS cégünk segítségével
és a Szlovák Futballszövetség pályázati forrásából (17000.- EUR) sikerült
a község és futballklub használatára
átadni 2017 októberében.
Az óvoda és iskolák gyermekei aktív
részesei lehettek további 2 projektünknek, amit befejeztünk ebben a
félévben. Az egyik a gyakorlati képzéshez járult hozzá a biztonságos
közlekedés területén az ovisoknak
a helyi utakon. Új közlekedési táblákat helyeztünk el a gyerekekkel.
A projektünket
a Besztercebányai
Önkormányzat támogatta a „Jobban
és biztonságosabban Feled község
útjain a gyerekek bekapcsolásával“
c. pályázat keretén belül. Több mint
3 ezer EUR fektettünk be az új táblák
elhelyezésébe. A második projektünket a Szlovák Takarékpénztár Alapja
(Nadácia Slovenskej sporiteľne)
támogatta „A dísznövények és zöld-

övezetek – Feled dísze“ címmel.
Ezen belül elkészítettük és kitisztítottuk
azokat
a közterületeket
a központban, ahová kiültettük az új
bokrokat
és
dísznövényeket.
A munkálatokba
bekapcsolódtak
a gyerekek is. Több mint 4000.- EUR
értéket fektettünk be erre célra.
A Boglárka
Gyermekfolklórcsoportunk 2002-es első hivatalos fellépését november 25-én
ünnepelhettük, amire a Szlovák Kormányhivataltól 1000.- EUR támogatást nyertünk erre. A 15.-dik évforduló tiszteletére nagyon szép rendezvény lett összehozva „Örömtánc“
címmel.
A baráti
néptáncgyermekcsoportok fellépése is gazdagította a Boglárkások fellépését.
Az év második felében sikerült befejezni és üzembe helyezni az új térfigyelő
rendszerünket,
amit
a Belügyminisztérium
támogatott
10000.- euróval. A 20% részfinanszírozást a község biztosította. 15 darab
HD minőségű kamera lett kihelyezve,
ami felügyeli a biztonságot és a rendet, főleg a falu központi területén.
A közbiztonság és rendfenntartás
2017.12.-hó 1.-től kibővül aktív
munkával is, mivel egy további EÚ
projektünk keretein belül 6 alkalmazott felügyeli a rendet, nemcsak
a biztonság, hanem a környezetvédelem területén is. Mindez a
„A komplex helyi rendfenntartó
szolgáltatások – azokban a falukban
ahol MRK élnek“ c. projekt céljai
szerint valósul meg. Az alkalmazottaknak 36 hónapig van munkaszerződésük, és a falu 5% részfinanszírozást
biztosít a projekt céljai szerint.
Fontos része a községünk tevékenységének és a régiónknak is a faluk,
vállalkozók és polgárok közti
együttműködés fejlesztése. Ebben az
évben, hosszú munka eredményeként
2 pályázatunk is támogatást nyert.
Az ú.n. CLLD Stratégia –
A közösség által irányított fejlesztési
stratégia
a Helyi
akciócsoport
(HACS) statútuma megszerzése
céljából végre sikeres lett. 121 HACS
kérvényből, 87 – nek hagyták jóvá
a stratégiáját. A régiónkba ezáltal az
elkövetkezendő 5 évben, különböző
beadott
pályázatokon
keresztül
a faluk és vállalkozók, avagy civil
szervezetek is (a partnerségünkben)
több mint 3,053 millió eurót (az

önerővel 4 millió eurót) tudnak majd
fejlesztésekre
fordítani.
Mindez
a Stratégiában meghatározott célokkal kell, hogy összhangban legyen.
Ez egy nagy projekt a LEADER
elvek szerint, ami a vidékfejlesztésre
irányul. A mi területünket 28 község
képezi, a munkahelyek teremtése is
a cél és további különböző fejlesztési
tevékenységek. Már 3x kértük és
adtuk be a stratégiánkat az elmúlt 3
évben 2015-től. (a 2007-2013 időszakban szintén, akkor nem voltunk
sikeresek). Több információt a
www.mascerovina.sk
weboldalon
olvashat.
A második támogatott projektünk
a Feledi Közös Községi Hivatal
irányításának modernizációja, ami
egy
nagyobb
projekt része
a Rimaszombat-i járásban, ahol 4
hivatalt kell majd kiépíteni a Gömöri
és Kishont Városok és Falvak Szövetségével – Integrált közszolgáltatások centrumai 4 központi településen
– 4 közös községi hivatal (Feled,
Nyústya,
Rimaszombat,
Bátka).
A projekt a Rimaszombat-i járás
Akciótervére szánt költségvetésből
lesz finanszírozva a Szlovák Kormányhivatal által.
Nagy erőfeszítést tettünk ebben
a félévben a mezei útjaink befejezésére és átadására, a Cifra pusztára vezető út és híd felújítására, az Adus
puszta felé vezető járda (1.rész)
kiépítésére, a temetőbe vezető út
kiépítésére. Ezeket a munkálatokat
2018-ban folytatni szeretnénk.
A tevékenységünk széleskörű volt –
úgy, ahogy a bevezető részben is
említettem- keveset foglalkozunk
azzal, hogy örüljünk is a létrehozott
értékeknek. Talán azért is van ez így,
mert a különböző projektekben rengeteg probléma van az adminisztrációnál, az irányításnál és a finanszírozás
bebiztosításánál.
Az év vége felé haladva, kívánok
mindenkinek kellemes és nagyon
boldog karácsonyi ünnepeket, kívánom, hogy a 2018-as év legyen sikeres, mindenkinek teljen jó egészségben és boldogságban. Köszönöm az
együttműködést mindenkinek, és
hogy egész évben támogatták az
aktivitásinkat.
Üdvözlettel,
Mgr. Mihályi Gábor – Feled polgármestere

2.
A 15. Feledi Falunap

Feled Község Önkormányzata minden év július második hetében falunapot
rendez. Idén ez július 8ára, szombatra esett. Ebben az évben egy változásra került sor, mert
a megnyitó 13.00 órakor
volt a játszótéren. A falunapot Mgr. Mihályi Gábor, Feled község polgármestere
nyitotta meg. A műsort

Mgr. Szegfű Andrea és a rimaszombati
Aneta
Cvachová vezették.
A műsorban a Feledi Alapiskola, a Szombathy Viktor
Alapiskola és a Zeneiskola
diákjai, valamint az óvodások és a Boglárka néptánccsoport táncosai léptek fel.
Megmutatták művészetüket a latinamerikai táncosok és a Hófehérke gyere

keknek szóló interaktív
színház is. Érdekes volt
a Ringató nevű csoport –
Zenei nevelés a születéstől három éves korig - fellépése is, akik „Vedd ölbe,
ringass, énekelj“ műsorukat mutatták be. Meglepetésként
a 2015-ös
Superstar döntősei: Veronika Danišová és Pavol
Kovalíček
léptek
fel.
A pop-rajongók is megtalálták
számításaikat:
a Desperado zenekar játszott néhány számot.
A kultúrműsort
a Póker
zenekar fellépése zárta.
Egésznapos tevékenységek közé tartozott az egzotikus hüllők kiállítása, arcfestés
nőknek
és
a
gyerekekne kszített egyéb
látványosságok: mint a felfújható vár, trambulin, csillámtetoválás,
kézműves
sarok, Racing szimulátor
és lovaglás.
A sportot szeretők a futballpályán 9 órától futballtornát láthattak négy csa

pat részvételével: Feled,
Gömörhorka, Fülek
és
Tornalja. Az első helyet
a tornaljaiak
szerezték
meg, másodikok lettek
a felediek, harmadik helyen a füleki csapat végzett, míg a negyedikek
a gömörhorkaiak lettek. A
feledi öregfiúk is megmérkőztek egymás ellen, valamint bemutatkoztak az U10-12
utánpótláscsapat
legfiatalabb játékosai is,
akik a tornaljaiakkal játszottak barátságos mérkőzést és 0:0-ás döntetlent
értek el.
A frissítőről a község alkalmazottai és a helyi vállalkozók gondoskodtak. Vadgulyást a helyi vadászok
készítettek,
de
voltak
egyéb ínyencségek is: babgulyás, pacalpörkölt, sült
hurka és kolbász, főt kukorica. A gyerekekre cukorvatta és fagyi várt.
Szerző Eva Melicherová

Európai sportaét Feleden
2017. szeptember 23-án
Feled Község is részese lehetett
a harmadik alkalommal megrendezett Európai Sporthétnek.
Az eseményen 69 -en vettek részt, ebből 30 tizennyolc éven aluli gyermek és
39 felnőtt egészen 70 éves
korig. Az esős időjárás
miatt a B tervhez kellett
folyamodnunk, így a tornaterem falai közt az aerobikon és a zumbán kívül, az
elkészített sport és ügyességi játékok nyújtottak
mozgási
lehetőségeket.
Fiatalok és idősebbek, kortól függetlenül, bakot ugrottunk, bukfenceztünk ,
kosárra dobtunk vagy épp
tornáztunk , táncoltunk és

mindezt együtt. Délután
16.00 óra körül az égbolt
kiderült, így a résztvevők
többsége úgy döntött a biciklezést sem kellene kihagynunk. Ezért hát mindenki hazament kétkerekű barátjáért és közösen megtettük a négy
kilométeres
körutat
Feled körül.
Visszaérkezéskor a tornateremben már várt
minket az édes jutalom fánk és egy kitünő gulyás formájában.
Az ilyen mozgási lehetőségek iránti érdeklődés arra ösztönöz minket, hogy a jövőben,
akár
negyedévente,

újabb ilyen aktivitásokat
szervezzünk . Bebizonyosodott, hogy a sportolás
összeköti az embereket,
ismerkedünk,

beszélgetünk egymással,
új
barátságok
és
összetartó
közössségek
alakulnak. Szerző Andrea
Kureková

3.
„ Zöld övezet“ - falu díszítési program Feleden
Intézményeink, amelyek bekapcsolódtak
a munkálatokba: a helyi óvoda és az
iskoláink. Az óvodások bekapcsolásánál azt a nevelési
célt akartuk megvalósítani,
hogy a jövő nemzedékeként
felelősségteljesen vállaljanak
részt környezetük díszítésében és megóvásában.

Községünk még 2011-ben elnyert és megvalósított egy
uniós pályázatot, melyet
a falu központjának rendezésére, átépítésére használt
fel. Napjainkban még ennek
a
projektnek vonzatában
zöldövezetek és díszfák telepítésén fáradoztunk. Még
2008-ban tervezet készült,
melynek 1. fázisa a falu környezetének szépítéséről szólt.
Meggyőződésünk, hogy az
ápolt, renbentartott, szép környezet pozitív hatással van
úgy a falu lakóira, mint az idelátogatókra vagy az átutazókra, turistákra, vendégekre.
A faluszépítés a zöldövezet
kialakításával kezdődött elsősorban
a közterületeken,
majd fák , növények telepítésével folytatódott a főutcán, és más utcákban is.

A projekt fő célja az volt,
hogy a falu központjában valamint néhány közterületen
kidolgozott tervek alapján,
szakemberek
közreműködésével új
zöldövezetek
létesüljenek, valamint a régiek szakszerű felújítása
jöjjön létre.Tervek készültek
a talaj előkészítési munkálataihoz, szakemberek, kertészek
segítségével kiválasztották az
erre a célra legalkalmasabb
növényeket,meghatározódtak
a telepítési munkák folyamatai,s megvalósultak a fák, virágok és egyéb zöldellő növények kiültetése. Az eredményes munka a falu összefogásának volt köszönhető, valamint az intézményeink látogatóinak és vezetőinek.

Az alapiskolák tanuló már
tevékenyen vették ki részüket
a közös munkából. Segítkeztek a talaj előkészítésében :

abban, hogy ez a szép terület
ugyanúgy a falu dísze lesz,
mint a családi házak virágos
kertjei. Rajtunk múlik, hogy
hogyan bánunk majd vele. Ha
inspirálódunk, akkor a saját
környezetünk hálálja majd
meg.
Feled község a Szlovák Takarékpénztár Alapítványánál
elnyert pályázatából valamint
önerőből valósította meg ezt a
vállalkozást.
A projekt

költségvetése:

a kavicsokat szedték össze,
talajt egyengették.

Szlovák Takarékpénztár Alapítványa 2 073,00 euro

Nemcsak az intézményeink,
de a falu néhány aktív lakója
is sokat dolgozott. Számukra
a legnehezebb munkarész maradt. Segítőkezet nyújtottak
a szakembernek is, aki utasításai szerint elvégezték
a munkálatokat. A pénzügyi
forrás egy része a falu költségvetéséből, míg a je

A projekt teljes
3 753,00 euro

lentősebb részt a pályázatbóllett felhasználva. Bízunk

költsége:

A projekt további kiadásait és
fenntarthatóságát a község fedezi majd.
Köszönjük az projekten belül
elvégzett munkát úgy az iskolák és az óvoda pedagógusainak és tanulóinak, a közösségi központ munkatársainak, valamint a KomPaS kft
alkalmazottainak.

4.
Örömtánc

Idén, november 25 – én,
Örömtánc című műsorral ünnepelte a Boglárka Gyermek
Néptáncegyüttes első fellépésének 15. évfordulóját. Műsorukat vendég együttesek színesítették, akikkel baráti kapcsolatot ápoltak, ápolnak.
Legmesszebbről
érkezett
a Szederinda Néptáncegyüttes, akik már 30 éve működnek Egerben, Balogh Ágnes
nívódíjas táncos vezetésével.
Ismerősként érkeztek hozzánk, hiszen már nem egy falunapon szerepeltek. 10-12
évvel ezelőtt az együttes vezetői közös táborokat szerveztek Pétervásárán, ahol életre
szóló barátságok szövődtek
az akkori boglárkás és szederindás táncosok között. Ők már
felnőttek, de a barátság a táncosok és az együttesek között
megmaradt. A Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes már
többször volt résztvevője a
Szederinda Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt
Néptáncfesztiválnak Egerben.
A Szederinda Néptáncegyüttes három műsorszámmal

gazdagította a műsort. Kalocsai, rábaközi és szatmári táncokat adtak elő, amelyekkel
nagy sikert arattak.
Rimaszombatból két csoport
érkezett, akiket szintén régi ismerősként üdvözöltek. Imre
Mács Katalin vezetésével
a Kis Gömör Néptáncegyüttes
gyermekei bogyiszlói tánccal
tették színesebbé a műsort.
Őket követte az Új Gömör
Néptáncegyüttes, járásunk
egyetlen magyar felnőtt néptáncegyüttese, akik Topor Ferenc és Topor Pál Judit vezetésével sajátítják el a magyar
néptánc hagyományos elemeit. Az együttesben egykori
boglárkások is táncolnak.
Ezen az estén moldvai és mezőségi táncokat mutattak be.
A Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes egy tizenöt éves
fellépésről készült filmmel
lepte meg a közönséget, ahol
magukra ismerhettek az egykori gyerekek. Azok a gyerekek ma már felnőttek, de az
együttesben eltöltött évek
mély nyomott hagytak bennük. Vannak, akiknek a pályaválasztását is befolyásolta az

együttesben eltöltött idő, valamint olyanok is akadnak, akik
a mai napig néptánc együttesben táncolnak, s mindamellett
valamennyiük szívében a hagyomány iránti szeretet is
megmaradt.
A jelenlegi Boglárka Gyermek
Néptáncegyüttes tagjai 7-13
éves tanulók, akik 3 műsorszámmal lepték meg a közönséget. A már ismert,
magyarbődi és somogyi koreográfiákon kívül először került színpadra a tréfás verbunk
és a medvesalji táncok is. Az
utóbbi táncban a jelenlegi tagok mellett a korábbi táncosok
is felléptek, bemutatva az
együttesben szerzett értékes
tudásukat. A koreográfiákat
Veréb Gyöngyi készítette.
A talpalávalót a Dobroda zenekar húzta Salgótarjánból,
akiknek a prímása, ifj.
Gelencsér János a napokban
kapott Junior Príma Díjat. A
zenekar kiváló zenészeinek
köszönhetően fergeteges
m sorban lehetett része
a színültig megtelt kultúrház
nézőközönségének.

A Boglárka Gyermek Néptáncegyüttesben eltöltött évek
és az Örömtánc című műsorban való közreműködés emlékére, Mihályi Gábor Feled polgármestere, emléklapot adományozott minden jelenlegi és
volt tagnak, ahogy a vendégfellépő együtteseknek is.
A színvonalas műsort követően, a szervezők gyors hozzájárulásával, a nézőtér pillanatok alatt táncteremmé alakult át, ahol Balog Ágnes vezetésével kezdetét vehette
a táncház, amely éjfél körül ért
véget.
Feled polgármestere és a Feledi Községi Hivatal ezúton is
köszöni minden fellépőnek a
felejthetetlen műsort, de legfőképpen köszönjük a boglárkásoknak, hogy ez alatt a 15 év
alatt öregbítették Feled hírnevét és elvitték hírünket nemcsak szűkebb szülőföldünk
Gömör dimbes-dombos tájaira, hanem Magyarország és
Románia számos településére
és városába is. Köszönettel
tartozunk a Veréb házaspárnak, akik erőt és időt nem sajnálva tanították a gyerekeket
a táncra, a néphagyományok
ápolásának fontosságára és
szülőföldünk
szeretetére.
Ezen felül külön is szeretnénk
megköszönni Veréb Gyöngyinek, aki most már egyedül irányítja és szervezi a Boglárkát
és el nem múló hévvel és türelemmel tanítja a mai nemzedéket a néptánc szeretetére
és szépségére.
A műsor a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala és Feled
Község támogatásával jött
létre.

5.
Kamerarendszer Feleden
Feled község már régen
tervbe vette a kamerarendszer kiépítését. Ilyen irányú
kérés már többször elhangzott a község önkormányzatának ülésein is, melyeken a helyi rendőrparancsnok a község biztonsági
helyzetéről adott tájékoztatást. Eddig viszont a belügyminisztérium általában
a 2000 lakosnál kisebb településeknek írt ki pályázatot. Idén viszont mi is sikeresen pályáztunk és „Feled
község kamerarendszere“
elnevezésű pályázatunk elfogadásra került, mely
alapján elkezdhettük a 15
kamera telepítését. Októberben egy susányi cég
közreműködésével el is
kezdődtek
a szerelési
munkálatok
és
a cég
decem

ber elején sikeresen átadta
a kiépített
kamerarendszert és azóta a kamerák
huszonnégy órán keresztül
működnek. Egyúttal a kamerarendszert úgy alakították ki, hogy a felvételek
egy külső memóriaegységben kerülnek meghatározott ideig elhelyezésre,
melyről szükség esetén és
törvényes keretek között
akár a községi hivatal, akár
a rendőrség, akár egyéb
szerv is felvételeket kérhet
és kaphat.
A kamerarendszer kialakításának elsődleges célja
a lakosok és az idelátogatók életének, egészségének és vagyonának összetett védelme, ezen kívül
fontos a településen működő intézmények, jogi és

fizikai személyek vagyonának megóvása. Nemkülönben lényeges, hogy községünk területén megnehezítsük bármilyen jogtalan
tevékenység elkövetését.
A kamerarendszer költségvetése több mint 13 ezer
euróba került, melyhez tízezer euróval a Szlovák
Köztársaság Belügyminisztériuma, háromezer euróval pedig a község járult
hozzá.
A jelenlegi
kamerarendszer
kialakítása
csak
a kezdet, mert a község
szeretné tovább bővíteni
a rendszert és a következő

körben újabb tizennégy kamera telepítésére szeretne
támogatást kapni. Ezekkel
a kamerákkal olyan területeket, helyeket is ellenőrizni tudnánk, melyeken a
felelőtlen lakosok illegális
szemétlerakatok, gumiabroncsok és építkezési hulladékok lerakatát alakították ki. Sajnos el kell ismernünk, hogy községünkben
is laknak olyanok, akik nem
törődnek környezetünkkel
és azokon a helyeken is kidobják, lerakják a hulladékot, ahova az nem való. Az
ilyen tevékenységek megfékezésére a község a kamerákat is beveti.

A KomPaS kft második félévi tevékenysége
Az első félévben elvégzett munkálatok után a KomPaS kft folytatta a község érdekében végzett
tevékenységét. A kft alkalmazottai, kiegészülve a község segédmunkásaival, lerakták a többfunkciós pálya alapját, valamint
eltávolították a régi kerítést, a tartóoszlopokat lefestették és segédkeztek az új háló felszerelésében.
A kft következő feladata az útjelző oszlopok elhelyezése volt,
melyeket a Kertmegi, az

Orgona, a Jázmin, a Mező és az
Akác utcában végeztek el.
A kft alkalmazottai ezek után
a temetőben is folytatták a munkálatokat. Az út mellett új vízvezetéket húztak a halottasháztól
egészen az orvosi rendelő parkolójáig. Három új csapot szereltek
fel, melyeket mindenki nagyon dicsér. Ezután kezdődött a halottasház körül az esővíz elvezetése, majd az új út kiépítése. Először a régi út kiegyenesítésére
került sor, majd az alkalmazottak

elkészítették az új út szegélyét és
az alapját kőporral szórták le. Ez
után már csak az aszfaltozás van
hátra, melyre sajnos a rossz időjárási viszonyok miatt idén már
nem kerülhet sor. Viszont a munkálatok nem álltak le: az alkalmazottak az út körül kiegyenlítették
a terepet, lefestették a szeméttárolót és a kerítésre árnyékhálót
húztak. A tereprendezést sikerült
október végéig befejezni, így
Mindenszentekre a látogatók már
az új utat használhatták.

A másik régen várt építkezés az
Adus-puszta felé kiépítendő járda
volt, mely a Május 1 utca végétől
a Becher család házáig vezet.
A község alkalmazottai először
az új járda helyén terepmunkálatokat végeztek, majd elkészült
a járdaszegély és sikeresen lerakták a járda burkolatát is. Végül
a környezet rendezését is sikerült
elvégezni és így Feleden ebben
az évben 320 méter új járda épült
meg.

6.
Idősek világnapja
Az öregedés életünk része,
lassan jön, de mindenkit
utolér. Mindannyian egyszer
megöregszünk, így méltóságon aluli lenne, ha elfelejtkeznénk tisztelni az őszülő hajszálakat.
2017. október 18-án az idősek
világnapja alkalmából, meghitt
ünnepségen köszöntöttük falunk szépkorú lakosait. Ahogy
minden évben, úgy idén is

a helyi iskolákkal karöltve kultúrműsort készítettünk számukra.
Felléptek
a Szombathy Viktor Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákjai,
a helyi Óvoda gyermekei,
a Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes és a Lipka folklór
csoport, mely a Szlovák Tannyelvű Alapiskola mellet működik. A program utáni megvendégelés alatt vendégeink
községünk polgármesterével,

Mgr. Mihályi Gáborral beszélgethettek.
Az ünnepség legfontosabb
célja, hogy az itt eltöltött idő
alatt vendégeink elfelejtsék
mindennapi gondjaikat, helyszínt nyújtani nekik, hogy
a rég nem látott hasonló korú
barátokkal beszélgethessenek és természetesen, hogy
ne érezzék magukat fölösle-

gesnek. Hisz ők a mi elődjeink, akik megtanítottak leküzdeni a mindennapi gondjainkat, nekik köszönhetően vannak szép emlékeink gyermekkorunkról és a legnehezebb
helyzetekben is jó tanácsokkal láttak el. Egyszóval, tiszteljük azt a kincset, ami otthon
vár minket. Tiszteljük a nagyszüleinket. Szerző Andrea
Kureková

Nyári napközis tábor
Veréb Gyöngyi a Boglárka gyermek néptánccsoport megalapítója, vezetője és lánya Veréb Gyöngyike ebben az
évben immár harmadszor
szervezték meg augusztus 7.11. között nyári táborukat .
A táborba 16-an jelentkeztek .
Néhányan a tánccsoportból,
de voltak olyanok is, akik nem
tagjai
az
együttesnek.
A részvételi díj nagyon kedvező volt, mindössze 25/30
euro egész hétre.
A tábor napirendje delelőtti és
délutáni tevékenységekre oszlott. A délelőtti órákban néptáncoktatásban valamint gyermekjátékok elsajátításában
vettek részt, ami a kultúrház

nagytermében valósult meg. A
délutáni pihenőt kézműves
tevékenységekkel
töltötték
meg. Gyöngyfűzés, papírfonás, fonálgrafika, textilmunkák
készítése, táska batikolása,
valamint rajzolás szerepelt
a napirendjükben.
Minden
elkészült munka megmaradt
számukra emlékül. Ezután
ismét mozgás következett
a helyi játszótéren, ahol népi
játékot, métát játszottak.
A tábor ideje alatt az ebédet
a Nosztalgia étterem biztosította számukra. Az utolsó nap
meglepetése a Baby pizzéria
ajándéka:
ízletes
pizzák.
Hálás köszönet érte!

Szintén köszönet illeti falunk
polgármesterét, akinek segítségével
megvalósulhattak
a kézműves foglakozások, va

lamint fagylaltozni hívta meg
a táborlakókat. Köszönet mindezért! Szerző Eva Melicherová

„A legszebb kert“-verseny kiértékelése
Már több éves hagyomány nálunk, hogy minden évben
meghirdetjük „A legszebb
kert“-versenyt, hogy ez által is
buzdítsuk községünk lakosait
udvaraik, kertjük szépítésére.
Ebben az évben ketten jelentkeztek be a versenybe: Feledy
Margit, aki a Béke út

cában lakik, valamint Ján
Bariak az Új utcából, aki
a Barta-pusztai nyaralójával
jelentkezett be a versenybe.
Az első helyet Ján Bariak szerezte meg, míg a másodikon
Feledy Margit végzett, aki
a versenyen már másodszor
vett részt. A győzteseknek

gratulálunk és még nagyon
sok erőt és egészséget kívánunk nekik ehhez a „virágos“
kedvteléshez. Munkájuk elismeréseként községünk oklevelet adományozott a két
résztvevőnek és egy kis ajándékkal is kedveskedtünk, melyet a későbbiekben a kertjük,

udvaruk szépítésénél használhatnak
fel.
Kedves lakosok! Örömmel
veszük, ha a jövőben nagyobb
számban vesznek részt a versenyen és szorgos munkájukkal Önök is hozzájárulnak
környezetünk szebbé tételéhez. Szerző Eva Melicherová

7.
A Szombathy Viktor Alapiskola tevékenysége a 2017/18-as tanév első negyedévében

Minden tanév új lehetőségeket, új kihívásokat hordoz
magában.
Pedagógusaink az ismeretátadás és értékközvetítés mellett fontosnak tartják a
tanulók tanórán kívüli tevékenységét és különböző
versenyekbe, kultúrműsorokba való bekapcsolását
is, ezzel elősegítik, hogy
diákjaink
érdeklődő,
széles látókörű, nyitott gondolkodású fiatalokká váljanak.
Az ünnepélyes tanévnyitót szorgos hétköznapok
követték.
Koszorúzással
és ünnepi műsorral emlékeztünk meg nemzeti gyásznapunkon az aradi vértanúkról.
A
megható
műsorban iskolánk felső tagozatos diákjai szerepeltek, akik minden évben
szívügyüknek tekintik
a
megemlékezést. A kultúrműsorokból alsó tagozatosaik is kiveszik részüket.
Az idősek hónapja alkalmából egy verses-dalos
összeállítással
kedveskedtek falunk szépkorú lakosainak, mellyel
sikerült arcukra mosolyt
és szemükbe könnyet
csalni .
Az Ochtinai-aragonitbarlang különleges természeti jelenség, amely a

képződmények
gazdagságával és változatosságával vonja magára a figyelmet. Október 24-én nyolcadikos és kilencedikes
tanulóink egy tanulmányi
kirándulás keretein belül
csodálhatták meg a barlang szépségeit és ezzel
páratlan élmény részesei
lehettek.
Bábcsoportuk, a Meseláda fellépésével a Rimaszécsi Alapiskola mesedélelőttjét színesítette.
Rendszeres résztvevői
vagyunk
a rimaszombati
Tompa Mihály Református
Gimnázium
által
megrendezett
Regioális
Diáktalálkozónak,
mely
a kilencedikes
tanulókat
hívja meg egy kis versenyzésre.
A színes októberi hónapot az Ember és egészségvédelme gyakorlattal
zártuk.
A gyakorlat
2
részből állt, az elméleti
részével tanulóink az osztálytermekben ismerkedhettek meg, még a
gyakorlati feladatokat a természetben oldották meg.
Iskolánk
diákjaitól
a szlovák nyelvű versenyek sem állnak távol.
A Dobré slovo elnevezésű
verseny iskolai fordulója
után a bátkai megméret

tetésen 9 tanuló fogja képviselni iskolánkat a negyedik, ötödik és hetedik
évfolyamokból.
Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre intézményünkben a
tudomány és technika
hete. A tanulók a hét folyamán magyar feltalálókkal
ismerkedtek meg, valamint
poszterkészítés és szókirakó tarkította mindennapjaikat. A hét lezárásaként érdekes előadásokat hallgathattak meg a
csillagászat, robotok és
drónok világából, illetve
ismereteiket
tovább
bővíthették kísérletek és
játékos vetélkedők segítségével. Az alsó tagozaton ugyanezt a hetet az életet adó víznek szentelték,
így a kisebbek körében a
víz-projekt valósult meg.
Ötödikeseink és nyolcadikosaink is túl vannak
első megmérettetésükön.
A Monitor 5 elnevezésű
tesztelés magyar nyelvből
és matematikából mérte fel
tanulóink tudását, míg a nyolcadikosaink
szlovák
nyelvi képességeikről adtak számot. Legnagyobbjaink, a kilencedikesek, pedig iskolabörzére látogattak el , ahol 30 iskola kínálatát tekinthették meg.

Pedagógusaik novem ber
24-e és 26-a között a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által
szervezett tanári emlékkonferencia vendégei voltak,
melyet „Meggyúlt
szövétnek” címmel rendeztek meg Tompa Mihály születésének 200.
évfordulója tiszteletére Rimaszombatban.
A magyar és szlovák
nyelvű versenyek mellett
tehetségesebb
diákjaink
angol nyelvű versenyekbe
is bekapcsolódnak. Az angol olimpiász sikeres megoldóinak
Rimaszombatban kell majd helytállniuk.
A Gömöri Hagyományok
Hete c. programsorozat
célja a falusi hagyományok
életben tartása. Iskolánk
immár második évben
kapcsolódik be,s az idén
népi
gyermekjátékokat
elevenít fel.
Úgy vélem, munkában gazdag sikeres hónapokat zártunk, s bízom benne, hogy
a továbbiakban is hasonló
eredményekről számolhatok majd be.
Feldolgozta: Zagyi Beáta/

8.
Szlovák Alapiskola tevékenysége a 2017/2018-as tanév 1. félévében

Iskolánk felső tagozatos
tanulói 2017.9.14-én tanulmányi kiránduláson vettek
részt Somoskőn, ahol természeti
és
történelni
különlegességgekkel
ismerkedhettek meg. Az
alsó tagozatos tanulók
ebben a hónapban 27-én
és 28-án a nyústyai Közlekedési parkot próbálhatták
ki. Gyakorolhatták azokat
a közlekedési helyzeteket,
amellyekkel
naponta
szembesülnek. A napközisek ebben a hónapban
avatták fel az új tagjaikat.
Komoly próbatétel után,
mely sport-és együttműködési
készségek
bebizonyításáról szólt, válhattak egyenétrékű tagokká, s
így igazolványt is kaptak.
Hagyományinkhoz
ragaszkodva ebben az

évben is folytattuk a „színes napok“ programjainkat,
amely napokon előre meghatározott
egységes
színű öltözékben jelenünk
meg az iskolában. Az adott
színekhez
különböző
témákban feladatokat kell
végrehajtani.
Az
első
témánk a „Sárga nap“ volt,
amelyen
egészséges
sárga színű élelmiszereket
fogyasztottunk. A „Fehér
nap“ december 6-án lesz,
s ez alkalomból az iskola
téli dísze lesz a fehér szín.
A Könyvtárak Nemzetközi
Napja alkalmából október
23-án projektnapot tartottunk:“ Egy nap Milan
Rastialav Štefánikkal“ címmel.
Ezen
a napon
a tanulókon
kívűl projektünkbe bekapcsolódtak
a tanítók, szülők és a más
szervezetek is. Az első

részben a tanulók plakátot
készítettek és kérdőíveket
alkottak.
A második
részben az agyagból megformázták M.R. Štefánikra
jellemző tárgyakat. A következő részben iskolánk
tanulói
a kultúrházban
bemutatták
produktumjaikat. A kvíz feladatai
után kérdőívvel és riportra
készen a szélesebb közönség
közé
vagyis
a faluba mentek. Befejezésként a nemzeti színeinkből elkészítettük Štefánik
monogramját.
Negyedikes
tanulóink
a Polgármester serlegéért
versenyezhettek október
12-én, ahol 13 csapat közül

iskolánkon.
A töklámpás
készítésével egybekötve
megfűszereztük ezt a napot csupa meglepetéssel,
tánccal, félelmetes jelmezek bemutatásával. A
„rémes“
nap
kicsúcsosodása az esti
lampionos felvonulás volt.
Közeleg a tél. Ebben az
időszakban is szeretnénk
aktívak maradni.Sok verseny vár még ránk, többek
között a „Legszebb hóembert“ készítő is. Várjuk
a Mikulást, valamint a falusi karácsonyi műsorban
és vásárban is részt
veszünk.
Az első félévben a tatárgyi
versenyek eddigi fordulói is

a 3. helyen végeztek. Minden évben az idősek napja
alkalmából kultúrműsorral
köszöntjük falunk idősebb
polgárait a helyi kultúrházban. Így volt ez az idén
is.
Már 7. alkalommal került
megrendezésre
településünkön a „Život v pohybe“ /Mozgásban az élet/
című regionális fesztivál.
Iskolánkat a speciális osztály tanulói képviselték,
akik dalos, táncos műsorát
a közönség vastapssal értékelte. Már most készülünk a következő 8. fesztiválra.Október 27-én Hallowen napot tartottunk az

sikeresen zárultak számunkra. A
„ Timravina
studnička“ vers- és prózamondó verseny járási fordulóján Janka Auxtová, 7.
osztályos
tanuló
a 3.
helyen végzett, míg Simonka Makóová kategóriáját megnyerve bejutott
az országos
döntőbe.
A mesemondó versenyen
mely „ Zlatá podkova, zlaté
pero, zlatý vlas“ nevet viseli, tanulóink Adam Gombala és Daniela Šinková az
országos
döntőben
mindketten a saját kategóriájukban a kiváló 2. és 3.
helyen végeztek.

9.
Őszi tevékenységek az óvodában
Itt az ősz és szebbnél
szebb színekben pompázik. Óvodánkban idén is
számos őszi program lett
megrendezve, melynek közösen örülhettek gyerekek
és felnőttek.
Októberben megtartottuk
a töklámpás faragó napot, melyen részt vettek a
szülők is. A tökfaragás az
egyik legkedvesebb tevékenység, melyet minden
évben nagy örömmel várnak a gyerekek. Különböző
formájú, méretű és színű

tököt hoztak erre a napra
és a kész alkotások az
óvoda udvarát díszítették.
Minden gyerek nagyon
büszke volt a saját töklámpására.
Az egyik kedvenc ünnepünk közé tartozik a nagyszülők napja. Idén is meghívtuk a nagyszülőket óvodánkba ezen ünnep alkalmából. A pedagógusok közösen a gyerekekkel, ünnepi programmal készültek
- a kis ovisok táncoltak,

énekeltek és verseket szavaltak. A táncba bekapcsoltuk a nagyszülőket is,
majd ezt követően a gyerekek ajándékot adtak át, melyet szeretettel készítettünk. Az ünnepség után
egy kis frissítő mellett kellemesen elbeszélgettünk és
végezetül mindenki örömteli arccal tért haza.
Színházi előadást tekintettek meg az ovisok 2017.
október 24.-én, mely minden gyereket megörvendeztetett. Az ovisok bekapcsolódtak az előadásba és

átváltoztak kis muzsikusokká, akik táncoltak énekeltek és hangszereken játszottak.
Novemberben szerveztük
meg az „Almanapot” az
óvodában. Mesét olvastunk, valamint mondókákat
és verseket tanultunk az almáról, mindeközben készültünk a legszebb alma
versenyére. A szakácsnők
sült almával kedveskedtek
ezen a napon a gyerekeknek.
Szerző Alžbeta Mihályiová

A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben
a gyerekek bekapcsolásával
A Besztercebányai Kerületi Önkormányzat pénzbeli támogatást hagyott jóvá Feled községnek és a Feledi Óvodának a „A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben a gyerekek bekapcsolásával” c. pályázatra.

-

-

A pályázati tevékenységek révén a gyerekek új ismeretekkel gazdagodtak a közlekedési nevelés területén, valamint
az egyes aktivitások, felkeltették a gyermekek figyelmét a
biztonságosabb közlekedésre és a közlekedésben előforduló valós szituációkra.
A pályázatba be lett kapcsolva a helyi óvoda, a szlovák és
magyar tannyelvű alapiskola, az önkormányzat, a pedagógusok és a község aktív emberei a tervezéstől egészen
a megvalósításig. A pályázaton belül:

-

elmélyítettük a gyerekek tudását a biztonságos
közlekedésről, valamint felhívtuk figyelmüket a
közlekedési táblák értelmezésére és betartására
konkrét gyakorlati példákkal
a mindennapi közlekedési szituációk megfigyelésével fejlesztettük a gyerekek ismereteit, mivel
nap, mint nap részt vesznek a közlekedésben mint gyalogos, kerékpáros vagy utas, valamint bemutattuk azt is, hogy milyen fontos ezekben a szituációkban a jó láthatóság. E célból minden gyermeket elláttunk reflex mellényekkel is.
rajzversenyt szerveztünk a közlekedés és közlekedési nevelés tematikára
aktívan bekapcsoltuk a gyerekeket az új közlekedési táblák kihelyezésébe Feled község területén,
amit a jóváhagyott ú.n. „Közlekedési paszport”
szerint lettek elhelyezve.

10.
Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportverseny -- 2017
A Feledi Kistérségi Tanügyi
Hivatal már 11-szer rendezte
meg a Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató
sportversenyt
a kisiskolások és az óvodák
részére.Ez már számottevő
hagyomány, amelynek rangja
van a legkisebbjeink életében.
Sebők Valéria a kistérségi
iskolai hivatal vezetőjének, valamint az óvónők,és tanítók
lelkesedésének köszönhető,
hogy minden évben sor kerül
erre
a rendezvényre.

Módszertanosunk hosszantartó munkaképtelensége ellenére is lelkes csapatával
együtt, ebben az évben is
kétnapos, jóhangulatú,vidám
versenyt szervezett
Az alsó tagozatos tanulók
számára október 10-én, míg
a régiónk óvodásainak október 11-én valósult meg a szórakoztató sportverseny Feled
Polgármesterének Serlegéért.
Mindkét nap zajosan,vidáman
telt a helyi tornateremben.
Mgr. Mihályi Gábor polgár

1. ZŠ Szombathyho Jesenské - Szombathy Viktor. AI Feled
2. ZŠ Jesenské
3. ZŠ Dubovec - Dobócai AI
4. ZŠ Širkovce - Serkei AI
5. ZŠ Hostice - Gesztetei AI
6. ZŠ Tachty - Tajti AI
7. ZŠ Gemerský Jablonec - Almágyi AI
8. ZŠ Hajnáčka - Ajnácskoi AI
9. ZŠ Blhovce - Balogfalai AI
10. ZŠ Hodejov - Várgedei AI
11. ZŠ Gortva - Gortvakisfaludi AI
12. ZŠ Rimavské Janovce
13. ZŠ Rimavské Janovce - Rimajánosi AI
A csapatok 5 tagúak voltak,
akadályfutásban,
sportjáté/korban és nemben vegyesen/
kokban,
távolugrásban
helyből,
labdaszedésben,
Az „apró sportolóink“ nagyok
erőnléti
gyakorlatokban,
voltak ezeken a napokon, kistaféta futásban-botváltással.
tartóan
és
sportszerűen
küzdöttek.
Megmérettetek
A Polgármester
Serlegét
távdobásban, céldobásban,
a kisikolások közül az almágyi

mester úr és Borbás Tibor
mérnök, elöljáró úr üdvözölték
e rendezvények résztvevőit,
eredményes
versenyzést,
sikert, szórakozást és közösségi
lét
megélését
kívánva.
Köszönet illeti a helyi szlovák
alapiskola tanárát Mgr. Ján
Kurákot, valamint az óvodák
igazgatónőit és óvónőit Elena
Sekelskát, Bc. Hajnovič Gabriellát, Panáček Andreát a versenyfeladatok megalkotásáért
és lebonyolításáért.

Régiónk
legkisebbjei
lelkiismeretesen
küzdöttek,
összemérve sportkészségeiket, ereiket, tudásukat.
Nagyraértékeljük a felkészítő
tanítók és óvónők lekesedését, munkáját és fáradozását
is
a gyermekek
felkészítésében,elhozatalában. Tudatában vagyunk,
hogy versenytársak nélkül
nincs verseny.
A kisikolások versenyébe körzetünkből 13 csapat nevezett
be:

A csapatok 6 tagúak voltak, /korban és nemben vegyesen/
Az óvodások versenyébe 7 csapat jelenkezett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MŠ Jesenské- a helyi óvoda
MŠ- Óvoda Hodejov /Várgede/
ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec- Alapiskola és Óvoda
Almágy
ZŠ s MŠ Hostice- Alapiskola és Óvoda Gesztete
MŠ s VJM Širkovce- Óvoda Serke
MŠ s VJM Gortva- Óvoda Gortva
MŠ s VJM Blhovce- Óvoda Balogfala

csapat míg az óvodások versenyében a serkei óvodások
szerezték meg. Nyereményük
még a győzteseknek járó aranyérmek és diplom is.A többi
résztvevő sem távozott üres
kézzel.
Minden
csapat
a frissítőn kívül emléklapot,

valamint sportszerekkel ellátott ajándékcsomagot vihetett
haza.
Gratulálunk a győzteseknek
és a többi versenyzőnek is!
Bódi Katalin /helyettesítő
módszertanos/

Fehér ceruza – Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója
A Vakok és Gyengénlátók
Szlovákiai Uniója immár 16.
alkalommal szervezte meg
országos
jótékonysági
gyüjtését Biela pastelka-Fehér
ceruza címmel.
Mindez a belügyminisztérium
beleegyzésével és támogatásával történt.2017. szeptember 22-én pénteken és 23án szombaton több mint 300
várost és falut „színeztek
fehérre.“ Az utcákat önkéntesek özönlötték el mozgó perselyekkel, akik fehér trikókban
(melyeken Braille-írással jelképük volt látható), szólították
meg az érdeklődőket. Ez a két
szürkének indult nap egyáltalán nem volt egyhangú hétvége kezdete, hisz akik támo

gatták az egyesületet, fehér
cezuza alakú kitűzőt vásároltak az önkéntesektől. Így mindannyian egy fokkal hozzájárultak a vakok és gyengénlátók életének minőségi javításához. Minden egyes megvásárolt ceruza ára segíti
a fogyatékkal
élőket
az
önállóbb és teljesebb értékű
élethez. Olyan lehetőségek
nyílnak meg számukra, ahol
a fehér bot támogatást és nem
félelmet vagy előítéletet kelt,
ahol elmúlnak a szorongások
a mindennapi tevékenységek
megvalósításával szemben,
mint a főzés, mosás, vasalás,
s amikor
a Braille
pontocskákból szavak, mondatok, sms-ek, mailek állnak

össze
rendeződve,
rutinszerűen.A felediek jótékonykodásának
eredménye
122,98 €, mellyel hozzájultak
a Vakok és Gyengénlátók
Szlovákiai
Uniója
teljes
gyűjtéséhez, ami ebben az
évben mintegy 141 798,16 €
volt, s a tavalyi gyűjtéshez képest 29 418,49 euróval több.
Az országos gyűjtés
még
2017. december 31-ig folytatódik. A vakok és gyengénlátók tevékenységeit további adományokkal támogathatják az SK23 1111 0000
0014 3025 8006 számlaszámon, valamint az arra a
célra kiválasztott
nyilvános
gyűjtőhelyeken /iskolák, hiva

talok, cégek, stb./ felállított
perselyekbe várják a hozzájárulásaikat.
SMS-eket is
küldhetnek a 820-as telefonszámra, amelyekért valamennyi szolgáltató 2 eurót
számláz,
vagy
on-line
a www.bielapastelka.sk weboldalon.
Köszönjük szépen valamennyi
eddigi
és további adományaikat, támogatásaikat is!
Renata Oláhová - Krajské
stredisko
a Krajská
rada
ÚNSS Banská Bystrica

11.
A Nyugdíjas egyesület ismeretterjesztő és pihenést nyújtó kirándulása
A helyi Nyugdíjas egyesület
tagjai
elhatározták,
hogy
2017. június 14.-én autóbusszal ellátogatnak a losonci
Zsinagógába.
A Zsinagóga
a zsidó egyházi közösség
szertartási
helye
volt.
A szóban lévő épületre a II. világháború alatt többször rálőttek, így nagyon romos
állapotba
került.
2013-ig
a KOBRA kft igazgatása alá
tartozott. Ez a szervezet aztán
átadta a LUKUS-nak (Losonci
kulturális központ). A zsidók
alacsony létszáma miatt jeleleg a zsinagógában szertartást nem végeznek. Ez az

épület gyönyörű emléképületként szolgál a látogatóknak,
melyet
bizonyos
időben (naponta) megtekinthetnek. A 2016-os évben
a Szlovák Kormány itt tartotta
egyik
kihelyezett
gyűlését.A zsinagóga
megtekintése után a nyugdíjasok útja a Losonc melletti
rappi gyógyfürdőbe vezetett,
amelynek gyógyhatása jót
tett
a már
megkopott
csontjaiknak. Boldogan, elégedetten
tértek
haza
otthonaikba.
Feledy Margit- elnök

Tisztelt polgárok – olvasók!
Úgy tűnik mintha nemrég lett
volna,
hogy
ismertettem
Önökkel a Feled-i nyugdíjasok
egyesületének tevékenységét
és lám már annak hat hónapja. Nemsokára itt az év
vége és ismét van miről írnom.Nyári tevékenységünket
júniusban kezdtük el, amikor
gyorsvonattal elmentünk egy
ismeretterjesztő kirándulásra
Szlovákia második legnagyobb városába, Kassára.
A felújított főtér, a Szent Erzsébet székesegyház, a gyönyörű zenélő szökőkút, Márai
Sándor író mellszobrának látványa, egy üdítőital elfogyasztása egy kerti lugasban mindenkit lenyűgözött. Nagy kár,
hogy ezeket a szép helyeket
csak tízen láttuk, mivel a kiránduláson csak ennyien voltunk.Úgy, mint az iskolások

a nyári hónapban vakációznak, úgy a nyugdíjas egyesület tagjai is a júliust és az augusztust többek között egészségük és megkopott csontjaik
gyógyítására használták ki.
Kényelmes autóbusszal elutaztak különböző melegvízű
gyógyfürdőkbe.2017 júliusában a nyugdíjasok egy csoportja Egerbe utazott, ahol
a fürdőzés mellett megtekintették a felújított Dobó-teret,
a híres Egri várat, a Bazilikát
és más történelmi nevezetességű helyeket. Augusztus elején elhatároztuk, hogy nem
hagyhatjuk figyelmen kívül
a járásunkban lévő „Kurinc-i
strandot“.
Rimaszombatból
mesébe illő kisvonattal mentünk közvetlen a strandhoz.
Nagyon kellemesen meglepődtünk, amikor megláttuk és
kipróbáltuk
a melegvízű

gyógymedencét, melynek vize
32°C volt. A tisztaságot és
a rendet szintén egyessel lehet osztályozni.Szintén augusztusban kirándulásunk célállomása a Zsór-i és a Bogács-i gyógyfürdő volt. Ezeken
a helyeken nem csak fürödtünk, hanem megízleltük a hagyományos magyar ételeket,
melynek elfogyasztása után
ízlett a kitűnő bor is. Kellemes
érzéssel, kipihenten tértünk
vissza otthonunkba.Kirándulási programunkból nem hagyhattuk ki a közeli Bükkszék-i
gyógyfürdőt sem, így szeptemberben kisbusszal elmentünk, hogy hátha a forró gőzfürdő, a pára részben megszünteti izmaink fájdalmát.
A jó pihenés után szerencsésen tértünk haza. A novemberi hónapban vezetőségi tagjaink még el akarnak menni

erre a helyre, hogy erőt gyűjtsünk a szép karácsonyi találkozó megszervezéséhez, melyet tagjaink már nagyon várnak. Ezen a találkozón együtt
éljük át az ünnepek misztériumát és az Új évet, amelyről
nem tudjuk, hogy mit hoz, de
reméljük
mindenkinek
jó
egészséget, hogy még sokszor találkozhassunk rendezvényeinken.
Köszönöm minden tagnak az
egyes rendezvényeinken való
részvételét, minden támogatónknak a frissítőt, süteményt,
ajándéktárgyakat. A községnek a pénzbeli támogatást.
Minden tagnak szeretetben,
egészségben eltöltött karácsonyt kívánok és békés, boldog Új évet.
Feledy Margó - elnök

A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők alapszervezetének /ZO ŤZP/ tevékenységei
Az idei nyár forró napjai szervezetünk tagjait is igazi nyári
eseményekre
ösztönözte,
amelyek a kora őszi napokra
is elhúzódtak
. Az év első társasutazásunk
célja
a magyarországi
Bükkszék Gyógyfürdő meglátogatása volt fürdőzéssel egybekötve.Szeptemberi
vonatkirándulásunk
,
mely

Zbojská salaš-ra vezetett
volna, a kedvezőtlen, esős
időjárás
miatt
meghiúsult.Szervezetünk
kerületi
központja szeptember 27-től
négynapos kirándulást szervezett
Pőstyén
Gyógyfürdőjébe, amelyen két tagunk vett részt. Megnézhették
a város nevezetességeit idegenvezetéssel. Megismerke-

dhettek a fürdőváros történelmével, s a fürdőben három
kezelésben (procedúrában)
részesülhettek. Masszázs és
kétféle fizioterápiás kezelés
jótékony gyógyhatását próbálhatták ki.November 16-ra őszi
sportnapot tervezünk, míg december 15-re a karácsonyi
összejövetelünket
kínáljuk
tagjaink számára. Ezekkel
a tevékenységekkel zárjuk az

évet.Szervezetünk valamennyi tagjának köszönetünket fejezzük ki aktív tevékenységükért, valamint a községi hivatalnak az anyagi támogatásért.
MInden tagunk számára
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk szeretteik
körében, valamint szerencsés, boldog új esztendőt!
Szerző Eva Melicherová

12.
Feledi Futballklub
A Feledi Futballklub (FK Feled) a 2017/18-as évadban új
célokat tűzött ki: problémamentesen bennmaradni az V.
ligában és a tanulócsapattal sikeresen elkezdeni a III. ligát. A klub vezetősége a polgármesterrel karöltve mindent
megtettek annak érdekében, hogy a csapatok sikeresen
képviselhessék a klubot és a községet.

volt. Idővel természetesen vereségek is becsúsztak, de elmondhatjuk, hogy a csapat nem okozott csalódást, sőt
a játékosok dicséretet érdemelnek, mert a bajnokság felében 14 csapatból a nyolcadik helyen végeztünk. A fiatalabb tanulók edzője Singlár Csaba, aki egyben a klub menedzsere is.

Előkészítő csoport

Idősebb tanulók U-15

Szeptemberben két csoportban kezdődtek el a legkisebbek edzései. Az első csoportban az ovisok edzenek és az
edzéseket a helyi óvoda udvarán tartottuk egészen október végéig. A gyerekek hetente egyszer gyakorolnak.
Örömmel tölt el bennünket, hogy egy-egy alkalommal tizenöten is végzik az edzéseket. A másik csoportban
szeptembertől hetente kétszer az iskola első és másodikos tanulói végzik az edzéseket. Szintén örömteli, hogy
ebben a csoportban is tíz gyerek látogatja rendszeresen
az edzéseket. Célunk, hogy ezeket a gyerekeket fokozatosan beépítsük a fiatalabb tanulók (U-13) csapatába,
ezért a járási előkészítő csapatok (U-10) tornáján, melyre
2017. november 4-én, Feleden került sor, már néhányuk
játszott is.

Az idősebb tanulók szintén augusztus elején kezdték a felkészülést és a III. liga kezdetéig bizony sok játékos megfordult a csapatban. Szeptember közepéig tartott, míg
a csapat összetétele állandósult. Az eredmények is tükrözik ezt az állapotot: az elején sajnos nagy vereségeket is
elszenvedett a csapat, de a játékosok lassan hozzászoktak az iramhoz és a bajnokság második felében elkezdték
gyűjteni a pontokat is. Azt is el kell mondani, hogy az ellenfél csapatában nem egyszer tizennégy – tizenöt éves
játékosok játszottak, míg a mi csapatunkban tizenkettőtől
tizenöt éves korig van a játékosok életkora. A csapatból
jövőre csak két játékos lép át az ifjúsági csapatba (U-19),
a többiek ebben a felállításban játszhatnak továbbra is,
esetleg a fiatalabbakból feltöltjük a csapatot. A csapat
edzője Czene Norbert, aki egyúttal a felnőttek csapatának
is a tagja.

Fiatalabb tanulók U-13
A klub vezetőségének döntése alapján a tanuló csapatot
a III. liga C csoportjába neveztük be és ezáltal, mint a fiatalabb (U-13) mint az idősebb tanulóknak (U-15) biztosítottuk, hogy indulhattak a bajnokságban. Az edzéseket
már augusztus elején elkezdtük, mert már a hónap végén
bajnoki mérkőzéseket játszottunk: szombat – szerda –
szombat tempóban. Az elején volt bennünk egy kis félsz,
hogy a játékosok miként fogják bírni ezt a megterhelést és
hogyan viselik az esetleges nagy arányú vereségeket. Mivel nem ismertük a III. ligát, az ellenfeleket, kicsit féltettük
a csapatot, de a gyerekek nagy örömet szereztek, mert
három mérkőzést nyertek sorozatban és a gólarány 40:10

Végezetül ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást a község polgármesterének, aki a megítélt pénzöszszegen túl, biztosította a tanulók utaztatását és szintén köszönjük Pelle Tibornak, aki biztosította szállítást és egyúttal támogatta a leghosszabb utat Gyűgyre. De elsősorban
nagy-nagy köszönet a szülőknek és a nagyszülőknek,
akik nemcsak az edzésekre hordták szorgalmasan a gyerekeiket, unokáikat, hanem még az idegenbeli meccsekre
is elkísérték a gyerekeket és hangos biztatással szurkoltak a csapatainknak. Nehéz helyzetekben is a csapat mellet voltak és buzdítássukkal adtak új erőt a játékosoknak.

13.
Ifjúsági csapat (U-19)

Az ifjúsági csapat a 2017/18-as idényt Berki Sándor vezetésével a IV. liga D csoportjában kezdték. Az eleje nehezen indult: két vereséggel kezdett a csapat és bizony néha
még 11 játékost sem tudtunk pályára küldeni. A csapat fokozatosan kiegészült, új játékosok jöttek és a játékoskeret
stabilizálódott, ezzel együtt megjöttek az eredmények is:
a csapat egymás után nyerte a meccseket és az ősz végén a csoport ötödik helyén állnak. Kívánságunk, hogy
a csapat minden évben a tanulócsapatból kikerült játékosokkal egészüljön ki, és hogy az ifjúsági csapatban olyan
játékosok nevelődjenek ki, akik később megállják helyüket
a felnőttek között is.

Felnőtt csapat
Július elején a felnőtt csapat is elkezdte a felkészülést az
V. liga D csoportjára és az első felkészülési mérkőzéseket
már július 8-án a falunapon
lejátszotta, ahol második helyet ért el. A csapatot beneveztük a Szlovák Kupába is,
ahol az első fordulóban
Tornaljával találkoztunk és kiegyenlített mérkőzésen vesztettünk 1:0 arányban. Júliusban még több felkészülési
mérkőzést játszott a csapat,
mert a bajnokság már augusztus 6-án elkezdődött. Az
első két hónapban a játékosok teljesítménye hullámzó
volt, jobb pillanatokat gyengébb pillanatok követtek és
a csapat a nyolcadik hely környékén mozgott. A vége viszont jobban sikerült: októberben egy meccset vesztettünk (habár az egy hazai
meccs volt a TJ Santrio Láza
ellen) és az őszi szezon végén a csapat a hatodik helyet

szerezte meg 21 ponttal. A klub vezetése igyekszik a játékosokat egyben tartani és ezzel egy erős csapatot felépíteni, mellyel a következő években akár az V. liga előkelő
helyezéséért is harcba tud szállni. A csapat edzője Tóth
Csaba.
Végezetül a klub vezetősége ezúton is szeretné megköszönni a község polgármesterének, hogy biztosította a
klub működésének anyagi feltételeit, a szponzoroknak az
anyagi támogatást, a klub játékosainak az elvégzett munkát és nem utolsó sorban a szurkolóknak, akik nagy számban látogatták a hazai mérkőzéseket és hangosan buzdították csapatainkat. Mindenkinek kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket, fiatal futballistáink pedig találják meg
a karácsonyfa alatt a megálmodott futball labdát, foci cipőt, esetleg mezt. Az új évben minden sportbarátunknak
jó egészséget, boldogságot és szerencsét kívánunk. Kérjük 2018-ban is maradjanak meg a klub hű szurkolóinak
és hangos buzdítással buzdítsák a felnőtt, az ifjúsági, valamint a diák csapatokat is. HAJRÁ FELED!

A csapat összetétele:
Felső sor balról: Daniel Varga, Szekfű Dávid, Hank Denis,
Kókai Krisztián, Árvay Karol, Bial Adrián, Szabó Tamás,
Lukáš Hruška, Juraj Lipták, Zsolt Múčik.
Alsó sor balról: Šťavina Mátyás, Michal Michálek, Czene
Norbert, Patrik Bitala, Mihályi Sándor, Nagy Norbert, Bodnár Dávid, Martin Pinter, Olivér Andráši.
Hiányoznak: Balajthy Gabriel, Jónás Gergely, Szabó
Štefan és az edző Tóth Csaba.

14.

KÖZÖSSÉGI OLDAL

Gólyahír: „Kétféle ember létezik:
az egyik felnőttként is képes
gyermekszemmel nézni a világot,
a másik nem.“
Lakatoš Angelo
Cibuľová Amanda
Farkašová Lívia
Agócsová Izabella
Gáborová Sofia
Cibuľová Dominika
Bari Dominik
Varga Attila
Ruszó Eugen
Váradi Ľudovít
Házasságot kötöttek: " A
szerelem nemcsak együttlétet
jelent, henem közös úton
haladást is."

Spodniak Ján
Hanáková Marta
Petrinec Jozef
Farkaš Ladislav
Sekelská Elena

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:
Kisantal Zoltán
Babík Ladislav
Balogová Alžbeta
Dani Ernest
Mede Štefan
Vencúgová Mária
Ziman Vojtech
Stehlíková Milena

75 évesek:
Berki Pavel
Myhályiová Alžbeta
Bernáthová Albína
Trifontiová Alžbeta
Kováč Ľudovít
Šušányiová Mária
Berkiová Mária
Rúgová Elena

Évfordulójukat ünnepelték:

„Fiatalon azonnal és mindent

FELED
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80 évesek:
Drdolová Eva
Csanková Irma
Fodorová Barbora

65 évesek:
Bálint Jozef
Fabianová Klára
Mišuráková Agnesa
Mihályiová Katarína
Csanková Mária
Brozmanová Helena
Grígerová Juliana
Petruszová Júlia
Kureková Marta
Berki Štefan
Lászlová Erika
Šajátová Viera
70 évesek:
Borbášová Júlia
Hrčková Zlatica
Tuček Milan
Feledi Ladislav
Csonka Viktor
Tóthová Margita
Balázsová Marta
Varga Viktor
Berkiová Zuzana
Pálová Margita

Parobek Peter a Váradiová Anna
Kristína

12/2017

85 évesek:
Albert Ján
Motošková Mária
Petrincová Anna
Liszkaiová Helena
90 évesek:
Agócsová Alžbeta
Béke poraikra: : „Mivel nem
vártam nyugton a halált,
Így fékezte jöttét hozzám.
Kocsija csak bennünket vett fel,
És az örökkévalóságot.“
Tisztelet emléküknek†
Bariová Marta 68
Moravčíková Emília 99
Magová Júlia 94
Mihályi Ferdinand 80
Šerešová Mária 79
Drdoľ Ján 77
Vilhan Martin 80
Vilhan Ján 52
Bariová Júlia 100
Berki Alexander 33
Gríger Štefan 72
Bariová Mária 65
Radič Vojtech 87
Mihályiová Mária 83
Mihályiová Margita 96
Trifontiová Rozália 74
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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

