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Tisztelt polgárok!
A 2019-es év már véget ért. Az
utolsó képviselőtestületi ülésünk
2019. december 12- én volt,
ahol előkészítettük a következő
év
terveit
és
teendőit.
A képviselő testület jóváhagyta
a legfontosabb helyi rendeletünket, azaz a 2020-as év költségvetését, amely továbbra is támogatni hivatott a község tulajdonának felújítását és fejlesztését. Az év végi időszak - mint
általában mindig - számos tevékenységgel van megtöltve. Rengeteg
a tennivaló
úgy
a mindennapi ügyvitelben, mint
a különböző
programokban,
amelyeket az iskoláink, nyugdíjas klubjaink, különböző szervezeteink, közösen szerveznek
a községi hivatallal. Minden
akció szép számú nézőközönséget és látogatót vonz. A Mikulás
idén is személyesen és sok-sok
ajándékkal örvendeztette meg a
gyerekeket. A karácsonyi műsorunk, melyet az iskolák, az óvoda és a művészeti alapiskola
szervezett, kellemesebbé tették a
karácsonyi hangulatot, készülődést. A karácsonyváró műsorok
tetőpontját képezte az idén már
ötödik alkalommal megrendezett karácsonyi vásár sok színes
programmal, melybe minden
helyi intézményünk aktívan
bekapcsolódott.
Községünk

karácsonyi díszítése a színes
fénycsóvák, valamint a nagy
karácsonyfa felállítása a kultúrház előtt is hozzájárultak a karácsonyi és 2019-es év végi előkészületekhez. Mindezek mögött
szorgos kezek vannak, mégpedig a pedagógusok, aktív szülők, nyugdíjasok a község alkalmazottai, és főleg szeretett
gyermekeink.
Számos projekttervezett lett
előkészítve a megadott új normák és kiírások alapján, mint pl.
az integrált egészségügyi ellátás, ideiglenes és szociális lakások, a tornaterem energetikai
hatékonyságának növelésére és
a megvilágítás optimalizálására,
melyek községünk lakosságának
szükségleteit elégítik ki. Az
iskoláink tetőszerkezete szintén
felújításra
került,
valamint
anyagi lehetőségeink szerint
tervezzük további folytatását is.
A 2019-es év második felében a
kivitelezővel aláírtuk az óvoda
hozzáépítéséről szóló szerződést, melynek célja két osztálylyal való bővülés. A téli hónapokat követően megkezdődhet
az építkezés.
Elindítottuk az integrált közszolgáltatások nyújtását a közös
községi hivatalban, melyet a
regionális alapból pályáztunk
meg – amely egyben az Akcióterv része. A berendezések és
szolgáltatások
közbeszerzési
pályázata a 2020 év első hónapjaiban kerül befejezésre. Bővítjük kamerarendszerünket és a
sport-infrastruktúránkat is. Modernizálásra kerül az Önkéntes
Tűzoltó Szervezetünk műszaki
berendezése is, valamint szakmai képzéseken vesznek majd
részt. Az aktív tűzoltóink felújították a történelmi AVIA tűzoltóautónkat. Decemberben pedig
ünnepélyes keretek között vehettük át a teljesen felszerelt
IVECO tűzoltójárművet, melyet

a belügyminisztériumi pályázaton nyertünk és három év után
kaptuk meg. A fent említett
összes előkészített és jóváhagyott pályázatunkat a téli időszak után 2020-ban valósítjuk
meg.
Fontos kérdés, de egyben ellentétes nézeteket vált ki a képviselő testületen belül is az új szociális lakások elhelyezése községünk területén. Az ellentétes
nézeteket főleg az alkalmazkodni képtelen lakosok váltják ki.
Mégpedig azzal, hogy nem tartják be a tisztességes együttélés
alapszabályait sem, a szomszédokkal ugyanúgy, mint a falu
más lakosaival szemben, valamint nem törődnek eléggé sem a
környezetükkel sem a családjaikkal. A kérdés a következő: Ha
lakosságunk 90%-a tud tisztességesen viselkedni és közösségben élni, miért kell éppen a
közvetlen szomszédoknak elszenvedni az alkalmazkodni nem
akaró lakosokat? Sok esetben a
szenvedő lakosok többsége is
Roma nemzetiségű, vagy etnikum? Ezeket és ehhez hasonló
kérdéseket közösen kell megoldanunk ez elkövetkező időszakban, mivel érdekünk, hogy „Az
egészséges és tiszta Feled” című
programban szociális bérlakásokat
biztosítsunk
a legszegényebb sorsú polgároknak.
Már
elkészült
a Szövetkezeti utcában a (Közösségi centrum) projektdokumentációja és további 2x8 lakás
tervdokumentációja.
Jelentős
pályázatunk közé tartozik a
Szombathy Viktor Alapiskola
négy osztállyal való bővítése,
melynek célja az inkluzív oktatás. Valamint lassan beérik a
gyümölcse az építkezési telkek
kialakításának is, s így már
kilenc fiatal család élt a lehetőséggel, és új családi házakat
építenek az Iskola utcában.

A közbeszerzési pályázat megismétlése és ellenőrzése után
már nagyon várjuk, hogy elindíthassuk a több funkciós épület
felújítását (községünk kulturális
és adminisztrációs központja). A
pályázat célja az épület energetikai hatékonyságának növelése.
Sikeresen befejeztük Az egészséges és tiszta Feled programon
belül két pályázatot – 1. az „Én
szelektálok, Te szelektálsz, Mi
szelektálunk – egészségesen és
játékosan a gyerekekkel”, 2. az
„Illegális szemétlerakatok felszámolása Dobra falurészben”.
Szolgáltatásaink fontos részét
képezi a KomPas K.f.t tevékenysége, amivel a lakosoknak
igyekszünk segíteni. Az idén
tervezzük a cég anyagi és műszaki felszereltségének javítását
és bővítését. Ebben az évben
sikerült egy nyolcszemélyes
személyszállító járművet beszerezni, amely a nyugdíjasok,
sportolók, gyerekek és fiatalok
részére utaztatására szolgál.
Sikeres volt az ez évi vállalkozási tervünk, és támogatást nyertünk műszaki gépek beszerzésére. A közbeszerzés készült a
járművekre és a kistraktorra, a
szerződés aláírása után majd
2020-ban a regionális támogatási alapból valósul meg, mely a
leginkább elmaradottabb járások részére lett létrehozva.
Tisztelt Polgárok, Képviselők, és
Alkalmazottak! – kívánom Önöknek, hogy sikeresen kezdjék a
2020-as évet, továbbá kívánok
mindnyájunknak jó egészséget, jó
emberekkel és barátokkal körülvéve, érjék el a kitűzött céljaikat,
találjanak örömet és boldogságot
magánéletükben és hivatásukban
egyaránt!
Köszönöm a bizalmat és a támogatást, melyet nagyra becsülök, és
községünk
polgármestereként
szükségem is van rá!
Tisztelettel, Mgr. Mihályi Gábor,
PhD. – Feled község polgármestere.
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A XVII. falunap

Nyár........ mindenki türelmetlenül várja. Szünidő, nyaralás,
falunap. Ebben az évben községünkben július 6-án rendeztük meg immár 17. alkalommal a falunapot. Az időjárás
kitűnő, sehol egy felhő, tikkasztó meleg, szabadtéri rendezvényekre alkalmas nap.
A megnyitóra a stadionban,
majd folytatva a szabadtéri
színpadon került sor.
A futball szerelmesei már
a délelőtti órákban birtokba
vették a pályákat. A legfiatalabb
korcsoport
a multi funkciós pályán mu-

tatkozott be, s ugyanitt játszottak az idősebb tanulók, és
az ifi csapat is.
Az igazi csemege délben az
öregfiúk csapatának bemutatkozásával
indult,
akik
Rimajánosival mérték össze
tudásukat, a felnőtt csapatunk
pedig
vendégül
látta
a pétervásári, a tornaljai és
a füleki csapatokat. A hazaiak
győzelme ebben az évben is
a szurkolók dicsőségére és
a tavalyi győzelem megismétlésére
szolgált.
A falunapot Mgr. Mihályi Gábor községünk polgármestere
nyitotta meg, s ünnepi beszé

dében örömét fejezte ki, hogy
évek óta a lakosság fontosnak
tartja ezt a napot, és sokan az
elköltözöttek közül is hazalátogatnak erre a napra. A falunap háziasszonyai Mgr. Janka
Folková és Mgr. Vincze Annamária voltak, akik természetességükkel és humorukkal,
odafigyeléssel és igényes műsorvezetéssel tették színvonalasabbá ezt a napot.
Az ünnep legszebb része ebben az évben is az intézményeinket látogató gyermekeink voltak. Felléptek az ovisok, iskolások, művészeti
alapiskolások, Boglárka néptánccsoport, Lipka néptánccsoport, valamint a Meseláda
bábcsoport. A délutáni részben a vendégeknek tapsolhattunk. Páko Mária és tanítványai, Tom és Elo, Elán forever,
Agócs Sándor tárogatós, Dred
és Doris valamint a Póker zenekar egymást követve egészen a késő estébe nyúló műsorral szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. A parádé
éjjel a tüzijátékkal ért véget.
A nap folyamán nemcsak
a színpad előtt volt hatalmas
az érdeklődés, de sikeresek

A feledi polgárőrség életéből
Községünk 2019-ben is bekapcsolódott a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma által meghirdetett pályázatba, mely a roma kisebbség
/MRK/ foglalkoztatottságát
hivatott emelni, és így a helyi
polgárőrség szolgáltatásainak
anyagi fedezetét biztosítja.
A sikeres pályázaton a megítélt anyagi támogatás 2 évre
szól és mintegy 140 737,19

euro. A helyi polgárőrség 6
tagja ezután is folytathatja áldásos tevékenységét. A projekt célja a fogalakoztatatás
arányának növelése a roma
közösségben valamint a közbiztonság javítására. A polgárőrség feladatai közé tartozik többek között a köztisztaság megtartása, bűnmegelőzés, a személyi és az anyagi
biztonság óvása, rendfenntar-

tás a roma közösségen belül, a lakosság biztonság
érzetének növelése a nem
kívánt magatartás szabályozása a polgári együttélés szabályainak megtartása. Segítséget nyújtanak
a különféle
társadalmi,
sport- és kulturális események,
műsorok
bebiztosításaban, szervezésében is.

nek bizonyultak a kiegészítő
programok is. Ujdonság volt
az óriáslabda- Bumper ball,
amely kicsik és nagyok szórakoztatására egyaránt szolgált.
Ebben az évben sem hiányozhattak a légvárak, az alkotóműhelyek,
arcfestés,
trampolin, lovaglás, képkészítés homokból, fénykép sátor
atrakciói. Bemutatót tartottak
a helyi önkéntes tűzoltóink is.
Szemrevételezhettük
azt
a tűzoltóautót, melyet a közönségnek Mihályi Isván és
Borbás Gábor mutattak be a
felújítást követően.
A frissítőkről és ételekről is
gondoskodva volt. A hagyományos gulyás, sültkolbász,
pacalpörkölt, töltöttkáposzta
az idén sem hiányozhatott. Elkészítői ebben az évben is
a vadásztársulati tagok, valamint a község alkalmazottai
voltak. A helyi vállalkozók
pedig főtt- és pattogtatott kukoricát, gofrit, fagyit és
vattacuktot árultak. Minden
támogatónak, munkásnak és
résztvevőnek köszönet jár
azért, hogy ez a nap ismét jól
sikerült.
Szerző: Eva Melicherová

3.

12/2019

Illegális hulladéklerakó felszámolása a Dobrán
hulladék
eltávolításáért
számlázott ki. Ha minden
jól megy, ennek az összegnek mintegy 95% -át a
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma visszatéríti, 5% -át pedig az önkormányzat állja.

Dobra az a községi földterület, amelyről valószínűleg
mindannyian jól tudjuk,
hogy ott már évek óta illegális
hulladéklerakatok
vannak. A Feledi Községi
Hivatal szerződést kötött
az illegális hulladéklerakó
felszámolására
a
Pro
Class, s.r.o.céggel. Először
a KomPaS hazai cég munkásai szétválogatták az

építkezési hulladékot a
háztartásitól, majd UNC
kisgéppel összetúrták nagyobb kupacokra –ezt a
több tonna hulladékot már
a megnevezett cég szállította el a törvényes hulladékgyűjtőbe. A hulladéklerakó felszámolása községünknek
mintegy
56
707,80 euróba került, amelyet a Pro Class, s.r.o. a

Szállítás után cégünk alkalmazottai
visszatértek,
megtisztították a terepet és
kiegyenlítették. Mindenkinek tudatosítania kell, hogy
a törvény tiltja a hulladék
lerakását, hogyha a nem kijelölt
helyre
visszük.
Amennyiben a törvényt
nem tartjuk be, úgy a törvényt sértő jogi személyeknek 16 596 euró, vagy természetes személynek pedig 166 euró pénzbírságot
szabhatnak
ki.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy az illegális hulladéklerakók számos negatív hatással vannak a

tájra, az élőhelyekre, a gazdaságra és az emberi
egészségre. Lehetséges
továbbá a talaj, a víz és a
levegő szennyeződése is.
Tudnunk kell azt is, hogyan
járjunk el, ha illegális hulladéklerakót fedezünk fel.
Mindenekelőtt be kell jelenteni a községi hivatalba és
az illetékes járási hivatal
környezetvédelmi osztályának. A panasznak tartalmaznia kell:
- Az illegális hulladéklerakó
felfedezésének
dátumát
- A helyszín részletes leírását, ha lehetséges, az illegális hulladéklerakó fénykép
dokumentációját
- Az illegális hulladéklerakó
méretét, nagyságát.
Szerző: Eva Melicherová

A kurtúrház színpadának felújítása
Szlovákia kormánya 2019.
február 13 -án Feleden tartotta kihelyezett ülését. Ekkor lett jóváhagyva 15 000
euró a kultúrház belső terének felújítására. Legfontosabbnak a színpad modernizálását tartottuk, melynek munkálatai szeptember végén, október elején
meg is valósultak. A színpad
felújítását
a helyi
KomPas cég végezte, mely
15 450 euro számlázott ki
a rekonstrukcióért. Ezekbe
a munkálatokba nemcsak
a színpad teljes cseréje,
szőnyeg eltávolítása, új
burkolás elhelyezése, mo-

olyan burkolólapokat raktak, amelyek a világítást
megtörik, elnyelik, vagy éppen hangsúlyozzák s mindenkor szép látványt biztosítanak. A színpadot szőnyeg is boríthatja, szükség
szerint, illetve bármikor eltávolítható. Az elvégzett
munkálatokba beletartozik
még a lépcsők felújítása,
cseréje, valamint a színpadi rész meszelése is.
Szerző: Eva Melicherová
dernizálása, hangszigetelése, csúszásgátló burkolólapok elhelyezése történt

meg, hanem a praktikum
mellett az esztétikumra is
nagy hangsúlyt fektetve
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Munkák, munkálatok 2019 második felében
2019-es és 2. felében is igyekeztünk a lakosság jobblétéről gondoskodni. Bár még nincs vége az évnek,
de már lassan számot adunk a 2. félévben elvégzett
munkánkról is.
A nyár folyamán megjavítottuk a Janko Jesenský
Alapiskola mindkét épületének a tetőszerkezetét,
valamint az óvoda épületének tetőszerkezetét is.
A szlovák alapiskola Iskola utcai épületén a munkálatokat a KomPaS, s.r.o cég végezte, tetőcserép cserét
és javítást a falu önköltségből 8 717,69 euróból állta.

A Janko Jesenský Alapiskola Béke utcai épületén a tetőjavítást Bőd Miroslav feledi vállalkozó cége végezte el, akivel a községi hivatal 2019.07.08-án szerződést kötött
a munkálatokra. Az eredeti cserépfedelet pléh tetőszerkezetre cserélte, melynek az ára 14 000 euró. Ebből
12 000 euró állami támogatás, 2 000 euró pedig önköltség volt.
A helyi óvoda épületén is javítani kellett a tetőt, mellyel a

KomPaS, s.r.o cég lett megbízva. Az iskola utcai óvoda
épületének lapostető szerkezetét részben leszedték, kijavítgatták, betonozták majd újra ragasztották és szigetelték. A munkálatok ára 18 000 euró, melyet a falu teljes
mértékben önköltségből állt.

A kultúrház melleti térben is új szerkezetet állítottunk, mely fedett garázsként szolgál 2 autónak, valamint pergola vagy kültéri teraszként szolgálhat a lakosságnak. Ennek a létrejöttében Mgr. Mihályi Gábor, PhD. falunk polgármestere szorgoskodott s elgondolása szerint jószolgálatot tehet falunapok alkalmával is. Ez 3973.26 euróba került a falunak.

A kormányhivatal jóváhagyott 19 000 eurót a tornaterem felújítására. A 2. fázisban a bátki STAV LP s.r.o
cég 19 268,5 euró értékben végzett el munkálatokat,
mégpedig a klubhelységet és a mosdókat újították
fel ebből az összegből.
Szerző: Eva Melicherová
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Őszi aktivitások az Óvodában

A nyári szünidő után megérkezett a színes ősz, és vele
együtt megtelt az óvoda
épülete gyerekzsivajjal. Elkezdődött az új iskolai
tanév.
Az idei iskolai évben is, sok
közös programot és érdekes
tevékenységeket terveztünk
be, gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Októberben
elsőként, mégpedig október
16-án került megrendezésre
a „Polgármester Serlegéért
folytatott
sportverseny,

ahol a környező óvodák gyerekei vettek részt. Különböző sportjátékokat és akadálypályákat készítettünk
nekik, melyen egymással
versenyezhettek.
A mi
óvodánk a második helyet szerezte meg, így elhozták az ezüstérmet.
Ebben az évben sem feledkeztünk meg a nagymamákról és nagypapákról, akiket az Idősek Napja
alkalmából a helyi kultúrházba invitáltuk, ahol

többféle ügyességi feladatot
készítettünk nekik. Rövid
műsorral köszöntöttük őket,
majd lehetőségük volt az
unokájukkal együtt megmérettetni magukat különböző
versenyszámokban. Következő állomásként szerepelt,
az elmaradhatatlan tökfaragás. A nagyszülők sok finomsággal készültek erre a
napra, amit ezúton szeretnénk nekik megköszönni.
Mindenki örömmel és elégedetten távozott.
Nagy örömmel fogadtuk
óvodánkban a nagymamákat, akik mesét olvastak az

ovisoknak a déli pihenő
előtt. A heti témánk keretén
belül ellátogattunk néhány
nagymamához. Ezúton is köszönjük a nagymamáknak
Köbölnének, Bálintnénak,
Kovácsnénak és Pólos Márta
néninek, hogy fogadtak bennünket és lehetőséget biztosítottak arra, hogy megnézhessük az udvarukat, házi állataikkal együtt.
Reméljük, mi is örömet
okoztunk nekik látogatásunkkal, a gyerekek pedig
megígérték nekik, hogy
a következő évben újra eljönnek.

.

Hogyan szelektálják a gyermekeink a szemetet Feled községbe
A Besztercebányai Kerületi
Önkormányzat pénzbeli támogatást hagyott jóvá Feled
községnek az „ÉN szelektálok, TE szelektálsz, MI szelektálunk – játékosan és
egészségesen a gyerekekkel” c. pályázatra. A pályázat
fő célja, hogy fejlesszük az
óvodás- és iskoláskorú gyerekek tudását, képességeit
és készségét a hulladékszelektálás területén, valamint
hogy felhívjuk a figyelmet az

újrahasznosításra a 21. században. A pályázaton az intézményeink részére kültéri
és beltéri színes szemeteskukákat és kétnyelvű edukációs információs plakátot
biztosítottunk, hogy a jövőre nézve fejleszthessük az
óvodás- és iskoláskorú gyerekeknél a szelektálással
kapcsolatos szokásaikat.
A pályázaton belül további
jelentős
tevékenység
kerülmegrendezésre. A he

lyi művelődési központban
2019. november 18-tól –
2019. november 20-ig kiállítás nyílik hulladék anyagokból az „Adjunk esélyt a hulladéknak!”címmel.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik személyesen
szeretnének megbizonyosodni arról, hogy a helyi intézmények tanulói és óvodásai 3-tól 15 éves korig, milyen kreatív tárgyakat alkottak hull

dék -anyagokból. A pályázatba aktívan bekapcsolódott a feledi Óvoda, a Janko
Jesenský
Alapiskola,
a
Szombathy Viktor Alapiskola

a feledi Művészeti Alapiskola.
„Hiszünk abban, hogy a
mai gyerekek életében a
szelektálás életstílussá
válik.”
Projektmenedzser: Bc. Mihályi Erzsébet
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Európai Sporthét és a Kenyér világnapja a Szombathy Viktor Alapiskolában
kérdéses sportkvízt kellett
kitöltenie.
A hét lezárásaképpen iskolánk legsportosabb osztályát kerestük, amiről minden osztálynak egy fényképet /selfie-t/ kellett készítenie . Bízunk benne, hogy
tanulóink az év további részében is aktívak maradnak, és minden tanuló megtalálta a hozzá közel álló
mozgásformát.
Iskolánkon a tanulás mellett igyekszünk megmutatni diákjaink számára
a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit is. Ennek egyik legaktívabb
módja a sport, mely amellett, hogy egészséges,
a személyiségfejlődésben
is fontos szerepet játszik.
Ezt az irányvonalat követve immár 2. alkalommal
kapcsolódtunk be az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Sporthét elnevezésű rendezvénybe,
melynek célja a sport és
testmozgás népszerűsítése.
A projekt időpontja az idén
szeptember utolsó hete
volt, s keretein belül tanulóink a testmozgás számos
fajtájából kaptak ízelítőt.
Hétfőn a rimaszombati fedett uszodába látogattunk
el, ahol az úszás fajtáinak
felelevenítése után, önfeledt kacagás és vízi móka,
ügyességi játékok és úszóverseny töltötte ki a napot.
Természetesen az iskolában maradt diákok is kivették részüket a mozgásból,
hiszen szünetekben tollaslabdázhattak,
zumbázhattak,
valamint
számos új mozgásos játékkal is megismerkedhettek.

Következő nap egy 6 kilométeres túra lehetőségét kínáltuk fel tanulóinknak,
ami magába foglalta a
Bakostörék Maginhrad kilátó távot. A fárasztó, de
egyben élvezetes túrára két
autóbusznyi diák vállalkozott, akik mosolyogva, olykor önmagukat leküzdve
tették meg a kijelölt távot.
Persze a látvány, az őszi táj
szépsége mindenkivel feledtette a fáradalmakat, és
boldogan, az együtt töltött
idő örömével, s a sport kimerítő, de egyben felszabadító érzésével tértek haza.
Szerdán a fiúk számára
megrendeztük az iskolai
labdarúgó-bajnokságot,
még a lányok kidobóban
mérhették össze ereiket. A
versengés mellett a délutánt a határtalan jókedv,
erős csapatszellem, egymás
bíztatása és segítése jellemezte.
Sajnos a várva-várt kurinci
kerékpártúrát az időjárás
nem tette lehetővé, de csütörtökön sem maradtak tanulóink sport nélkül. Ezen
a napon arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jártasak diákjaink a sport világában. Ennek felmérésére
minden osztálynak egy tíz

Október 16-a a kenyér világnapja. A világnap célja,
felhívni a figyelmet a kenyér jelentőségére, valamint a pékek áldozatos
munkájára. Ez alkalomból
alsó tagozatos diákjaink ellátogattak a Mihályi pékségbe, ahol betekintést
nyerhettek a pékség életébe, és közelebbről szemügyre vehették egy-egy
pékáru
elkészítésének
módját, amit a pékségnek
köszönhetően meg is kóstolhattak.
Következő napon a látottakat gyakorlatban is kipróbálták.
Osztálytermeik
pékséggé változtak, ahol a
kis kezek együtt dagasztották a kenyeret, s nemsokára
friss kenyér illata
terjengett iskolánk
épületében. Az elkészült kenyeret a
tanulók munkájából
áradó szeretet és
odaadás tette még finomabbá. A projekt
végén kenyérkóstoló
valósult meg, ahol
tanulóink különböző
kenyérfajtákat ízlelhettek meg.
Az egészséges élet-

mód egyik alappillére a
sport mellett a megfelelő
táplálkozás. Az Egészséges
táplálkozás hetén tanulóink
megismerkedtek a helyes
táplálkozás alapelveivel,
valamint a gyümölcsök és
zöldségek fogyasztásának
jótékony hatásaival. Ezen
a héten minden nap gyümölcs- illetve zöldségtálak
készültek, melyek elfogyasztására a szünetekben
került sor. Terítékre került
az alma, körte, szilva, de a
sárgarépa, karalábé és a sütőtök is. Célunk, hogy közelebb hozzuk tanulóinkhoz a körülöttük termő
gyümölcs- és zöldségféléket, és megmutassuk nekik,
hogyan tudják ezeket beépíteni a mindennapi táplálkozásukba, mellyel hozzájárulnak
egészségük
megőrzéséhez .
Projektjeink összeállításánál arra törekszünk, hogy
tanulóink olyan tapasztalatokkal gazdagodjanak, melyeket a mindennapokban
is fel tudnak használni.
Úgy vélem, ez mindkét
esetben megvalósult.
Szerző:Zagyi Beata

7.

12/2019

„Hallgassátok, mi történt, mi újság van nálunk. Mától kezdve
Janko Jesenský Alapiskola a nevünk..“

Ezek voltak a kezdő sorai
annak a dalnak, mellyel
2019. október 29-én iskolánk névadó ünnepségét
nyitottunk meg. Ez az esemény kicsúcsosodása volt
annak a munkának, melyet
már évek óta szorgalmasan elvégeztünk, hogy méltók legyünk a becsületbeli
név
odaítélésére.
Ezt a napot nagyon sok
munka előzte meg. A megfelelő személyiség kiválasztása,
kapcsolódási
pont keresése az iskolánkkal, levéltári kutatások stb.
csak néhány mozzanat

a temérdek tennivalóból.
Nagy örömünkre a szorgos
munka meghozta gyümölcsét, s így el kezdhettük
tervezgetni a nagy és jelentős eseményt, amikor iskolánk megkapja a becsületbeli nevet. Az egész
iskola „lázban égett.“ Díszítgettünk,
meghívókat
terveztünk, kultúrműsort állítottunk össze- s mindezt
közösen a tanulóink az
őket vezető pedagógusaikkal. Lelkesen, önfeledten,
fegyelmezetten dolgoztunk
időt és energiát nem kímélve. Az eredmény egy

tökéletesen elkészített és
kivitelezett program lett,
mely szép, szórakoztató,
tanulságos volt, s mindanynyiunk szívét lelkét megérintette. Büszkeséggel töltött
el
bennünket.
Ezen a napon nagyon sok
vendégünk elfogadta meghívásunknak és részese
volt ünnepségünknek. Szülők, tanulók, barátok, volt
iskolatársak
támogattak
bennünket. A kultúrház teli
volt vendégekkel, akik
együtt örültek nemcsak
a színvonalas programnak,
de a díszoklevél átvételének is, melyet Mgr. Alena
Vontorčíková igazgatónő
Ing. Mário Schrenkeltől az
Oktatásügyi Minisztérium
államtitkárától és Mgr.
Oľga Búryovától a besztercebányai járási hivatal oktatási szakosztályának vezetőjétől vehetett át. A hivatalos
nevünk
ettől
kezdve Základná škola
Janka Jesenského.

főépületében
lelepleztük
a Janko Jesenskýnek állított emléktáblát, mely az iskola falán van elhelyezve
a főbejárat mellett. Ezzel is
hirdetjük országnak- világnak, hogy iskolánk patrónusává ,védnökévé vált ez
a jeles személyiség.

A kultúrházból a program
végeztével az alapiskola

Mgr.Miroslava Gombalová

Megcsináltuk! Sikerült! Érzések, melyek a legjobbak
az ember életében: öröm,
siker, büszkeség, elégedettség, együvé tartozásezeket éreztük a jól elvégzett munkát követően.
Köszönetünket fejezzük ki
mindenkinek, aki segített:
pedagógusoknask, tanulóknak, szülőknek, az iskola valamennyi alkalmazottjának,
polgármesterünknek Mgr. Mihályi Gábornak PhD, szponzoroknak, kultúrház alkalmazottainak, az iskolai étkezde
szakácsnőinek és mindenkinek, aki bármilyen módon
segített!

Október - Az idősek iránti tisztelet hónapja
Színeiben pompázik az ősz.
Október az idősek iránti
tisztelet hónapja, és a jeles
napok sorában október
első napja az idősek világnapja, melyet az ENSZ közgyűlése határozata alapján
1991-től tartanak számon.
A megemlékezés célja,
hogy figyeljünk a környezetünkben élő szépkorúak
gondjaira,
középpontba
helyezzük a méltóságteljes
öregkort. Az idősek világnapja és az ezt követő
egész hónap lehetőséget

ad arra, hogy megköszönjük az idős embereknek
mindazt, amit a társadalomért tesznek. Így tettünk
mi is, amikor falunkban a
községi hivatal a kultúrházzal karöltve 2019. október
23-án ünnepséget szervezett
a nyugdíjasoknak.
A megvendégelést a kultúrház alkalmazottai és az
iskolai étkezde szakácsnői
készítették, kultúrműsorral
pedig a művészeti alapiskola tanulói szórakoztatták
a közönséget.

A megnyitóban Mgr. Mihályi Gábor, PhD. falunk polgármestere köszöntötte az
időseket. Kiemelte milyen
fontos szerepet töltenek
be életünkben az elődeink,
mennyire értékeljük munkájukat, tanácsaikat, aktív
közösségi szerepvállalásukat. Falunk vezetője jó
egészséget kívánt az elkövetkezendő időszakra és jó
szórakozást a délutánra.
A nyugdíjas szervezet nevében Feledy Margit elnöknő, a rokkantnyugdíjas

klub nevében pedig Eva
Medveďová fejezték ki köszönetüket a szervezőknek. Az ünnepség meghitt
jó hangulatban zajlott.
Szerző: Eva Melicherová
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Bemutatkozik a feledi Olajág polgári társulás

Az utóbbi időben már 2
esemény kapcsán is megkérdezték tőlem, hogy, mi
is és kik alkotják az Olajág
polgári társulást. Ennek
a felkérésnek eleget téve
mutatkozik be az Olajág
polgári társulás.
Már hosszabb ideje foglalkoztatta a Szombathy Viktor egykori és mai tanítóit,
hogy jó volna szélesebb
körben, vagyis a nyilvánosságnak is megmutatni egyegy olyan előadást, rendhagyó
művelődéstörténeti, irodalmi vagy zeneórát, mellyel az iskolában
gyermekeink már megismerkedhettek, de Feleden
a nyilvánosság
számára
nem volt elérhető .
2018. márciusában merészet gondolva, s egy kis jogászi segítséget igénybe
véve megalakítottuk az
Olajág polgári társulást.
Nevünket Tompa Mihály
Olajág imádságos könyvének címe ihlette, melyet

hőn tisztelt és
szeretett feleségének ajánlott. Az Olajág
latinul Ramus
Palladius polgári
társulás
a lakosság érdeklődési igényeit
figyelembe vevő társulás, s olyan
tagságot kíván
tömöríteni, kiszolgálni, akik
szükségesnek
tartják
a magyarságnak, mint az adott
régiójuk kisebbségének és
azok problémáiknak felkarolását minden korosztályban, valamint a magyarság
kulturális értékeinek megőrzését. A társulás célja
az oktatás támogatása és
megvalósítása valamennyi
korosztály számára, az élet
különböző területein át,
megcélozva az ifjúság és
felnőttek boldogulását. Közösségi, kulturális, sporttevékenységek megszervezése, amely a globális képzés, fejlődés, együttműködés és segítségnyújtás
alapja.
A polgári társulás jelenlegi
elnöke Bódi Katalin. Az első
próbálkozásaink a kultúrával kapcsolatosak.
2019. március 19-én adott
koncertet Feleden az
Akusztikus Trió vagyis Vadkerti Imre, Zsapka Attila és
Sipos
Dávid.
Ezek
a kiválzenészek
teltház

előtt melengették szívünket Tompa Mihály, Nagy
László, József Attila költeményeinek megzenésített
formájával, valamint Szécsi
Pál, a Kormorán zenekar,
Presszer Gábor népszerű
dalaival.

tagja tartott előadást. Ismereteket szerezhettünk
a Palóc nép eredetéről és
újra élhettük ennek a népcsoportnak hagyományos
kultúráját tárogatóval, dudával, flótával és énekkel
díszítve.

Több ízben is pályáztunk
kisebb sikerrel. Az első sikeres pályázatunk a TESCO
Alapítványhoz benyújtott
és elnyert „Detský úsmevGyermekmosoly – a tanuló
az iskolai klubban is lehet
alkotó! „ Ezzel a pályázattal régiónk vagyis a Cseres
régió valamennyi napközis
iskoláját kívántuk megjutalmazni nemzetiségi hovatartozás nélkül. Ennek
a projektenek a kicsúcsosodására június 11-én kerül sor.

Próbálkozásaink
nem
rendszeresek, de annál inkább hasznosak, mert nekünk szólnak. Sikeresen
együttműködünk a kultúrház dolgozóival, a művészeti alapiskolával, a községi hivatallal, alapiskolákkal, óvodákkal, Csemadok
alapszervezetével, nyugdíjasok szervezetével, a fiatal családokkal és másokkal is, akik azonosulni tudni
tevékenységeinkkel. Önkéntes alapon rendszeresen olyan témákkal foglalkozunk, amelyek közösségünk épülését hivatott
szolgálni helyben és a régiónkban egyaránt.

Soron következő és más
jellegű előadást szerveztünk május 23-ára, amelyen Dr. Agócs Gergely
egyetemi docens, népzenész, néprajzkutató a Fölszállott a páva volt zsűri-

Szerző: Bódi Katalin
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Európai sporthét Feleden
tember 28-át és a sportolási lehetőségek közül a túrázást választottuk. Célunkként a fiatalok körében jól ismert Egyfát tűztük ki.

A sport népszerűsítése érdekében Feled község újra
részt vett az Európában
2015 óta szervezésre ke-

rülő Európai sporthéten,
mely 2019. szeptember 23.
és 30. közötti napokon volt
meghirdetve. Mi a szep-

A regisztrációs lapon 30
polgár aláírásával bizonyította a sportoláshoz való
kedvét. A résztvevők korosztálya 3 – 65 éves korig
mozgott. A regisztrációt
követően kerékpárra pattanva elindultunk a Barta
puszta felé, ahol egy kis
tisztáson a kerékpárokat
leparkoltuk és gyalog folytattuk utunkat az Egyfához.

A szép napos időnek köszönhetően gyönyörű kilátás tárult elénk. Félóra pihenő után visszasétáltunk
a kerékpárokhoz, a tisztáson leterítettük a pokrócainkat, sütögettünk, a gyerekek pedig a közeli kis erdőben játszottak. Habár
senkinek sem akaródzott,
fél négy körül elindultunk
vissza a kultúrházhoz.
Mindenkinek
köszönjük
a részvételt, a jó kedvet és
várjuk az újabb aktív napot
Önökkel!
Szerző: Andrea Kureková

MAS Cerovina
Ebben a cikkben szeretnénk bemutatni a Cseres
HACS (Helyi Akciócsoport)
tevékenységét a 2019 -es
év második felében. Irodánk fő feladata a 20142020 -as programozási időszakra jóváhagyott Helyi
Fejlesztési Stratégia megvalósítása, amely a Mezőgazdasági Minisztérium két
programja szerinti pályázatok kiírásával valósul meg.
Hosszú várakozási időszakot követve 2019 júniusában megjelent az irodánk
által kiírt első két régiófejlesztési pályázat. Az 1. pályázatban a Cseres HACS
önkormányzatai juthattak
vissza nem térítendő tá-

mogatáshoz a 7.4-es programból, amelyet a helyi
alapszolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésére, illetve bővítésére használhatnak fel. Ebben a kiírásban összesen 222 000 euró
volt pályázható, pályázatonként maximum 37.000
euró.
A második, 4.1-es pályázatban a mezőgazdászok
pályázhattak a vállalkozásuk bővítésére, fejlesztésére. A további tervezett
pályázatokról a kultúrházban található Cseres HACS
iroda dolgozói adnak tájékoztatást,
illetve
a www.mascerovina.sk
weboldalon találnak az ér-

deklődők.
Irodánk fő tevékenysége
mellett a helyi termékek
felkarolásával, népszerűsítésével is foglalkozik. Júliusban a Cseres HACS területéről két újabb kézművesnek (Agócs Anna - kézi
hímzett textiláru; Csank Tí-

mea - kerámia) lett odaítélve a Gömör-Kishonti
Helyi Termék Védjegy,
mely igazolja a helyi minőségi áru készítését. Ezeket
a termékeket a Falunapon
2019. július 6-án mutattuk
be az érdeklődő látogatóknak.
Szerző: Anna Feledyová
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Bandi miniszteri kitüntetésben részesült!

Vannak, akik munkájukkal
a rászorultakon segítenek,
s olyanok is akik, pótszülőként jeleskednek. A rimaszombati járásban alkalmazott nevelőszülőket Ján
Richter az SZK szociális- és
munkaügyi
minisztere
a közelmúltban elismerésben részesítette. Ilyen kitüntetést kapott falunkból
Köböl András- Bandi,
(ahogy mindenki ismeri).
Bandi hivatásos nevelőszülő, a feledi Gyermek és
Család Központ régi nevén
Gyermekotthon legrégebbi
alkalmazottjainak egyike
immár 13 éve. Hosszú éveken keresztül feleségével,
örökbe fogadott lányukkal
és nevelt lányukkal ideális
családi környezetet biztosítanak a többi reájuk bízott
gyermekeknek is. Legideálisabb korcsoport számára

a születéstől kezdve egészen 3 éves korig, de rábízott gyerekek között van
fogyatékos, beteg gyermek
is. Szoros kapcsolatot tud
ápolni a biológiai szülőkkel
is ugyanúgy, mint a nevelő,
esetleges örökbefogadó
szülőkkel egyaránt. Figyelmes, tapintatos,
alkalmazkodó de rugalmas természete nagyon eredményessé és sikeressé teszi
munkájában, hivatásában.

a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretnek, tisztelnek segítőkészsége, kedvessége és közvetlensége
miatt. A rábízott gyerekek
csak Bandi bácsinak hívják
vagy „Nagy Bácsinak“ nevezik, és tudják, hogy teljes
mértékben megbízhatnak
benne. Nem tesz különbséget köztük. Igazságos, példamutató és gondos nevelőszülőként támogat, nevel, érzelmi biztonságot
nyújt
a gyermekeknek,

s velük örül sikereiknek
mint egy példás apa. Fontos számára és családjának
is, hogy ez a munka, melyet már évekkel ezelőtt elkezdett, s mind a mai napig szívvel-lélekkel csinál,
mára már küldetéssé vált.
Szívből gratulálunk ehhez
a megérdemelt kitüntetéshez!
Mgr. Mária Borbásová
a központ igazgatónője

A 13 évi szolgálata alatt
mintegy 42 gyermeknek
próbáltak meg feleségével
családot biztosítani mindaddig, amíg a gyermekek
rájuk voltak bízva. Életük
nagyon gazdag, színes, temérdek tapasztalat és történet van a tarsolyukban.
András egy ember „hatalmas szívvel“, akit nemcsak

A feledi Önkéntes tűzvédelmi szervezet életéből
Az önkéntes tűzvédelmi
szervezetek elsődleges feladata
a segítségnyújtás tűzoltásnál valamint,
árvízvédelmi munkák, katasztrófa elhárítás és a polgári védelem a falu területén, határain belül.
Ebben a cikkben szeretnénk beszámolni Önöknek
szerveztünk 2019-es év 2.
felében elvégzett munkájáról. Első fontosabb munkánk az tűzoltó eszközeink
felújítása volt úgymint az
ÁVIA A30 és a PS 12 szivattyú javítása.
A következő lépésben tag-

jainknak szereztünk be
egyenruhákat. Erre azért is

van szükség, mert csapatunk rendszeresen részt

vesz tűzoltó bemutatókon,
és a csapat is tartott bemutatókat gyerekek számára
a táborokban,
valamint
a falunapon 2019.07.09-én.
Ebben
az
évben
Rimabrezovón 40 órás továbbképzésen
vettünk
részt, ahol elmélyítettük ismereteinket, de sok új dolgot is tanultunk.
Rendszeresen ott voltunk
a lakosság szolgálatában
kifejtett munkákban is, ellenőrzéseket
végeztünk
a falu középületeiben.
Szerző: Ing. Michal Kováč
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Elkezdődött a fűtési szezon. Kitisztítatta a kéményét?
2. A kémények előírt ellenőrzési és tisztítási időszakai:
 50 kW és az alatti teljesítményű fűtési
rendszer kéményeinek előírt karbantartási ciklusai
- 4 havonta, a szilárd tüzelésű fűtési
rendszereknél
- 6 havonta a gázfűtésnél és a nem
bélelt kéményeknél
- 12 havonta a gázfűtésnél és a bélelt kéményeknél
 50 kW feletti teljesítményű fűtési
rendszer kéményeinek előírt karbantartási ciklusai
 2 havonta, a szilárd tüzelésű fűtési
rendszereknél
 6 havonta a gázfűtésnél
 2 évente a ritkán használt épületek fűtésénél
3. Fűtési rendszerét csak az előírásoknak megfelelően üzemeltesse, szilárd tüzelésű rendszerek esetében 80 cm, illetve az előírt távolságon
belül más tűzforrás vagy gyúlékony anyag ne
legyen!
4. Rendszeresen ellenőrizze kéménye állapotát.
/tömítés, lerakódott korom/
5. A kéményrendszer fűtési rendszerhez való
csatlakoztatását bízza szakemberre – ennek ellenőrzését pedig a műszaki ellenőrre!
Nem sikerült még kitisztítatni és ellenőriztetni a kéményét? Ez akár nagy bajhoz is vezethet! A fűtési szezon
közeledtével rendszeresen ellenőriztetni és tisztítatni
kell a kéményeket is. A hiányosan vagy teljesen elhanyagolt kémény- illetve fűtési rendszer számtalan esetben a tűz okozója is lehet, melynek következtében jelentős anyagi károk keletkezhetnek, sőt életek múlhatnak rajta.
Amennyiben szeretné elkerülni ezeket a tragédiákat,
minél előbb tudatosítania kellene a következő dolgokat:
1. Csak az ön fűtési rendszerének előírt, megfelelő tüzelőanyagot használja! Ellenkező esetben már fokozott veszélynek teszi ki családját!

Amennyiben szeretné mindenáron megelőzni
a katasztrófát, úgy rendszeresen és alaposan
kell törődnie háztartása fűtési rendszerével és
a kéményével. Szabálysértés, illetve nem megfelelő gondoskodás esetén még büntetést is fizethet, melyet a járási tűzoltó és katasztrófavédelem állapít meg az SZK 341/2001 számú
tűzvédelmi törvénye alapján, melynek mértéke
akár 331 euró is lehet.

„Az az idő, melyet a tűz megelőzésére fordít, többszörösen
megtérül vagyona és szerettei
védelmében. “

12.
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Gólyahír: „Kétféle ember létezik:
az egyik felnőttként is képes
gyermekszemmel nézni a világot, a
másik nem.“
Kovácsová Sandra
Vlčeková Melanie
Varga Botond
Borsos Ján
Parobek Peter
Kováč Jozef
Láziová Viktória
Lázi Tibor
Tózsérová Ticiána
Berkiová Szófia
Tóth Alíz
Záborská Elena
Ivanik Leo
Vojtek Peter
Horváth Giovanny
Bystriansky Juraj
Nagy Daniel
Vinczeová Letícia
Vargová Timea
Bari Kemal

megöregszünk, és az Isten is
lassúbbá válik. Végtére is elég időt
adott nekünk, hogy lehiggadjunk.“

Házasságot kötöttek:
„A boldog házasság a legszebb
regény.“
Michal Šárközi a Erika Sanela
Horváthová 12.08.2019
Martin Rozum a Mária Bojtošová
14.09.2019
Zoltán Gríger a Denisa Jakabová
19.09.2019
Kristian Lakatoš a Martina
Balogová 09.10.2019
Évfordulójukat ünnepelték:

„Fiatalon azonnal és mindent
akarunk Istentől, aki éppolyan
fiatal, mint mi. Aztán
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75 évesek:
Danyi Ernest
Zigová Jolana
Ulická Alica
Bálintová Alžbeta
Matovicsová Juliana

60 évesek:
Kotroczoóvá Priška
Vargová Eva
Kollárová Klára
Babiková Zlata
Daniel Ján
Albertová Mária
Rúgová Edita
Veres Ferdinand
Chabada Vladimír
Šarlina Ladislav
Jánošíková Ružena
Šárközi Július
Horváth Barnabáš
Kovácz Zoltán
Kisantalová Helena
Melicherová Eva
Láziová Mária

80 évesek:
Vezérová Viola
Hutášová Elena
Kunyová Ida
Bartová Mária
Balázsová Marta
Tóthová Magdaléna
Gečeová Irena
Výbošťok Štefan
85 évesek:
Szanyiová Antónia
Balogová Malvína
Tóthová Jolana
Gombošová Jolana

65 évesek:
Danyiová Irena
Trapl Jiří
Šóter Eugen
Csala Ondrej
Grulyo Ľudovít
Balogová Šarlota
Belas Milan
Kollár Jozef
Csomai Ladislav
Gríger Jozef
Feledy Jozef

95 évesek
Batová Helena
Béke poraikra: Mivel nem vártam
nyugton a halált,
Így fékezte jöttét hozzám.
Kocsija csak bennünket vett fel,
És az örökkévalóságot.“
Tisztelet emléküknek†

70 évesek:
Šaját Milan
Obrtancová Valéria
Bariaková Anna
Feledyová Danica
Góraszová Helena
Poprocká Mária

INFORMÁCIÓS ANYAG

FELEDIEK

Albertová Mária 83
Lázi Richard 31
Vinczeová Katarína 71
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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

Csabay Pavel
Csank Ondrej

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

