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Tisztelt Polgárok
Közös erővel ezt az évet is végigdolgoztuk, mégha sok korlátozásban
is volt részünk az év folyamán, amit
a sokat emlegetett COVID-19 vírus
okozott. A világjárvány soha nem
látott bonyodalmakat hozott magával. Remélem, hogy ennek ellenére
közösen ünnepelhetjük az elkövetkező karácsonyi ünnepeket és az új
évet is. Sajnos, sok családnak az
ünnepek közös eltöltése is akadályokba ütközik, de csak a szolidaritásunkkal és felelősségteljes hozzáállásunkkal
tudjuk
a
kialakult helyzetet kezelni.
A második félévet némi optimizmussal kezdtük, bízva abban, hogy az
életünk visszakerül a megszokott,
normális kerékvágásba. Sajnos,
mindannyian tanúi vagyunk az
ellenkezőjének.
A válságstábok
nemcsak nálunk, hanem a világ
minden táján napi szinten oldják a
járvánnyal kapcsolatos problémákat,
mivel a megbetegedett emberek
száma folyamatosan nő, és soha
nem látott mértékeket ölt.
A megnehezített
feltételek
és
a meghosszabbított ún. kényszerhelyzet sem állíthatja meg községünk
életét,
működését.
A nehézségek ellenére továbbra is
végezzük a kitűzött feladatainkat,
céljainkat és a fejlesztési tevékenységeinket. Nem állhatunk meg, és
továbbra
is
biztosítjuk szolgáltatásainkat Önöknek –
lakosoknak, hisz az önkormányzatunk, a község élete az életük részét
alkotja. Ez a küldetésünk is, mindig
az első vonalban lenni, jóbanrosszban.
A falu helyi szinten is sok rendelkezést hozott a szociális szolgáltatá-

sok területén, amit a közegészségügyi hivatal pontosított és irányított.
Ezek az intézkedések kihatottak az
ebédek készítésére és kiszállítására
a nyugdíjasok számára. Biztosítottuk
a dolgozóink
és
a veszélyeztetettebb
célcsoportok
számára a védőmaszkokat. Az
előírások betartásának ellenőrzését
és a 14 (jelenleg a 10) napos karantén betartását munkatársaink és
a polgárőrség tagjai biztosították.
Iskoláink szintén szigorított keretek
között működtek, a felső tagozaton
online oktatással. Sajnálatos az is,
hogy
a kulturális
és
a sporteseményeket is korlátozni
kellett, vagy teljesen le kellett állítani
községünkben. Részesei voltunk az
országos COVID-19 tesztelésnek,
amiben lakosságunk 2/3-a vett
részt. A községi hivatal a második
félévben igyekezett az eredetileg
megszabott hivatalos órákban működni a megszorító intézkedések
mellett.
A nehézségek
ellenére
sikerült
fejleszteni és bővíteni az új ügyfélközpont és a községi hivatal szolgáltatásait, valamint ezek anyagi és
technikai felszereltségét, eszköztárát. Befejeztük a főbejárati ajtó
cseréjét (az eredeti tölgyfaajtó mintája szerint) és korszerűsítettük az
irodák felszereltségét és a tájékozódási táblákat. (több mint 8000 €).
A korábban végzett statikai elemzés
alapján
elvégeztük
a Janko
Jesenský Alapiskola megrepedezett falainak stabilizációját. Az előző
években is hozzájárultunk ennek a
sürgősségi állapotnak a javításához,
kialakítottuk
a vízelvezetést
az
udvaron, és felújítottuk az eldugult
vízcsatornákat, hogy a felgyülemlő
víz ne veszélyeztesse tovább az
épület alapjait. Ezt az intézkedést
követte az alapok vasbeton szerkezettel való megerősítése. Az idei
intézkedés 25 000 € befektetést
igényelt.
A második
félévben
folytattuk
a szabadtéri sportpálya felújítását,
pályázatokat és saját forrásokat
használva. Folytattuk a Szlovák
Labdarúgó Szövetség projektjét,
amely a szociális helységek felújítását foglalta magába. Saját forrásainkból a vízelvezető csőrendszer
lerakását
valósítottuk
meg
a futballpálya zöld területén. A saját
források meghaladták a pályázati
források 25 %- át, azaz 20 000 €-t.
A sportlétesítményeink
minőségét
emeli a további „A tornaterem
energiai hatékonyságának növelése Feled községben“ c. sikeres

projektünk is. Ez a projektünk az ún.
„Environmentális alapból” volt finanszírozva 2020-ban, 200 000 €
nagyságrendben, valamint 10%
a falu költségvetéséből. A felújítás
magába foglalja a tetőlemez, az
ablakok és ajtók cseréjét, valamint
az
épület
teljes
szigetelését.
A projekten kívül a hatékonyabb
energia-megtakarítás
érdekében
a falu kicserélte a régi gázkazánt is.
Az első félévben befejeztük a „A
Feledi tűzoltószertár felújítása“c.
projektünket is. A változások mindenki számára szembetűnőek megújult az épület homlokzata és
az ajtók . A második félévben is
folytattuk az felújításokat, elláttuk az
épületet új feliratozással, reklámfóliákkal, és az udvarban egy vaskonstrukciós tetőszerkezetet építettünk a gépek és járművek részére,
melyekkel a KomPaS, s.r.o. és a falu
alkalmazottai dolgoznak. (több mint
4 000 €-t fektettünk be)
„A közszolgáltatások
és
a szociális szolgáltatások minőségének és fejlesztésének növelése Feled községben“ című vállalkozási terv, amelyet a kommunális
cégünk fejlesztésére dolgoztam ki,
támogatást nyert a Rimaszombati
járás Akció tervéből. A projekt elősegítette a cégünk műszaki és
anyagi alapjának korszerűsítését, az
alkalmazottak és a szolgáltatások
bővítését a falu lakosságának és
a szűkebb régióban élő lakosok
szükségleteit figyelembe véve. Az
összbefektetések meghaladták a
40 000 €-t. Ennek egy része egy 5
és egy 7 személyes Dacia személyautók
megvásárlására
irányult,
melyek az ebédhordásnál és
a különböző karbantartási szolgáltatások elvégzésénél nyújtanak nagy
segítséget. Megvalósult egy kistraktor (New Holland) vásárlása, valamint egyéb kis kézi eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik és
hatékonyabbá teszik az épületek
karbantartást, a kaszálást és egyéb
kertészeti munkálatokat a faluban.
A
SZK
Kormánya
jóvoltából
a jelenleg is tomboló járvány hatásainak mérséklésére, és a kínált lehetőségeket kihasználva, igyekeztünk
az állami adójövedelmeket kompenzálni.
Beadtuk
kérvényeinket
a különböző támogatások és a
kormány által kínált kedvezményes
– nulla százalékos kamatú hitel
megszerzésére, melyek összegét
a befektetési alapba irányítottuk.
Ezáltal sikerült az év második felében is folytatni az utcák burkolatának felújítását – a Rózsa, az Orgo-

na, a Jázmin utcák újulhattak fel 40
év után, továbbá a Barta puszta és
az óvoda udvara is új aszfaltszőnyeget kapott. Ennek összköltsége 107
000 € volt.
Az óvoda épülete és területe az idén
teljes körű változáson ment keresztül. A cél az volt, hogy a többéves
tervezés és pályázás után, további 2
osztályt hozzunk létre, mivel a jövő
évtől kötelezővé válik az 5 éves
gyermekek számára az óvodalátogatás. Szeptemberben sikeresen
befejeztük az óvoda épületének
bővítését, az eredeti épület két új
osztállyal bővült. Az anyagiakat
Európai Úniós pályázatból nyertük
az ún. IROP-ból (Integrált regionális
operációs programból). A projekt
megnevezése:
„Épületbővítés
Óvoda Feled - Prístavba materská
škola
Óvoda
Jesenské.
A projektkiadások
elérték
a
311 869,50 €-t adóval, önerőből
pedig több mint 20 000 €-t fektettünk
be. Az óvoda játszóterének bővítésére
2500
€-t
fordítottunk,
a konyhába pedig háromrészes
sütőt vásároltunk 3500 € értékben. A
jövő évben tervezzük az óvoda
régebbi épületszárnyán a tetőszerkezet és a homlokzat felújítását.
Tisztelt polgárok, tisztelt képviselőtestületi tagok, nem utolsó sorban
kedves hivatali és más intézményeink alkalmazottai is, a következő
verssel szeretnék mindenkinek szép
ünnepet kívánni:
„Csillag száll az esti égen, utat mutat
sötét éjben.
A szeretet ma újraéled, halkan szól
most minden ének.
Körülölel, mint egy bársony, legyen
boldog a Karácsony!“

Kívánok mindenkinek nagyon jó
egészséget, türelmet és kitartást
ehhez a nehéz időszakhoz,
amikor sok család csak elválasztva ünnepelhet, elszigetelve
élheti mindennapjait! Bízom
benne, hogy a jövő év másként,
sokkal jobban alakul majd és
sok új lehetőséget és kihívást
tartogat majd számunkra.
Köszönöm a bizalmukat és az
együttműködést a 2020-as
évben.
Tisztelettel, Mihályi Gábor – polgármester
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Egy ún. „kísérleti projekt“, ami gondol a polgárokra, a községek
együttműködésére és a jövőre“

„A közös községi hivatal közszolgáltatásainak szabványosítása és a közös centrum
kiépítése Feled székhellyel–a Rimaszombati járáson belül“
Cél: Kiépíteni a közös községi hivatal közszolgáltatásainak szabványosítását és
a közös központot - Feled székhellyel.
Polgáraink a különböző élethelyzetekben
gyakran veszik igénybe a Feledi Községi Hivatal szolgáltatásait, kerülnek kapcsolatba
annak tevékenységével. Tudjuk azonban,
hogy ügyeink intézéséhez sokszor nem elég
a községi hivatalba bemennünk, hanem
egyik hivatalból a másikba kell vándorolnunk. Minden hivatal más-más problémát
kezel, különböző szolgáltatásokat nyújt
a meghatározott hatáskörei szerint. A polgár a mindennapi életben sokszor nem is
tudja, hogy melyik hivatal milyen ügyvitelt
kezel, hogy milyen is a kompetenciája/hatásköre. Azt viszont tudja, hogy mit szeretne elintézni - egy házassági anyakönyvi
kivonatot szeretne kikérni, az adót szeretné kifizetni, egy telekvásárlással kapcsolatos kérvényt vagy egy panaszt benyújtani,
egy ingatlant szeretne átíratni más tulajdonos nevére, esetleg csak egy igazolásra van
szüksége. Természetesen a Feledi Községi
Hivatal nem tud minden problémát megoldani, mivel nincs mindenre kompetenciája, ugyanakkor dolgozóink mindig szívesen segítenek, tanácsot adnak és útbaigazítanak mindenkit. Néha viszont az ügyintézés sok időt vesz igénybe, mivel különböző
hivatalokat és szakintézményeket kell bevonnunk a folyamatba. Bizonyos esetekben – úgymint a mi hivatalunk esetében is,
az ügyintézést műszakilag és helyszínileg is
korszerűsíteni szükséges. Ezért is folytattuk
a modernizációs lépéseket, s projektünkkel
az ügyintézés hozzáférhetőségét céloztuk
meg, hogy egyszerűbbé tegyük a mindennapos ügyek intézését a ügyfélközpontban
a hivatal földszintjén.
A község és a helyi önkormányzat része az
egész közigazgatási rendszernek. Hatásköre szerint helyi szinten próbálja megoldani a mindennapi önkormányzati feladatokat, de egyben biztosítja az ún. átvitt államigazgatási kompetenciákat is. Szerencsére, szerződéses alapon az önkormányzatok együtt oldják meg a közös problémákat. Ismertebbek ezek közül az anyakönyvi
körzetek szolgáltatásai, valamint a már említett együttműködés az önkormányzatok

közt - a közös hivatal létrehozása, valamint
a közös építészeti és iskolaügyi hivatal működtetése.
Épp ezeket a szakmailag igényes kompetenciákat szeretném közelebb hozni az önkormányzatok közös együttműködésén belül a feledi közös hivatal által.
A projekt az eddigi közös községi hivatal
modelljét próbálja minőségileg javítani, integrált közigazgatási központot próbál építeni – kísérleti elemekkel (a körzetünkre
összpontosítva feledi székhellyel, min. 28
község részére, több mint 16 300 lakos részére). A projekt szélesebb körben is segíti
az együttműködést a régió fejlesztése területén a Rimaszombati járásban, 107 város
és község polgárai részére a GömörKishonti Városok és Falvak Szövetségének
keretein belül.
Az alapokat a 2003-as decentralizációs folyamatok hozták térségünkbe. Erre, válaszként, önkormányzataink a fent említett
szerződéses alapon a polgármesterek a falvaink képviseletében megalapították a közös községi hivatalt Feled székhellyel. A bemutatott projekt a több mint 15 éves múlttal rendelkező közös községi hivatal korszerűsítését, tevékenységeinek és a szolgáltatásainak szélesítését valósítja meg, ami
egyben többéves folyamatot indított el.
A projekt céljai:
 Az irányítási folyamatok minőségének javítása, a minőségi szabványok bevezetése az önkormányzati és az átvitt államigazgatási
kompetenciák
kivitelezésénél
a polgárközpontúság elvei szerint.
 Az irányítási folyamatok összehangolása a közigazgatási elektromos
rendszerekkel az ügyfelek (polgárok, vállalkozók stb.) részére. A cél
az elektronikus rendszerek (egovernment) gyakorlati alkalmazása a helyi önkormányzatokban,
ami fokozatosan összehangolhatná az összes közigazgatási
elektronikus rendszert, az összes
szerződött faluban.
 Támogatni a szakmai szempontokat a munkaerő kiválasztásnál (a
kvalifikáció és szakmai tapasztalatok szerint) a megadott munkaköri
pozíciókra. Egyben támogatni

a közös munkaerőképzést a községi hivatalokban – támogatva ezzel a közszolgáltatásaink elérhetőségét és minőségét a közös községi
hivatal hatásterületén.
 Közös képzésekkel /tréninggel támogatni a minőségi szabványok
bevezetését
az
önkormányzati szolgáltatásnyújtásba a Rimaszombati járás területén (a
Gömör-Kishonti Városok és Falvak
Szövetségén a Feledi, Rimaszombati és Nyústyai közös hivatalon
belül).
 Támogatni az információáramlást,
szolgáltatásaink minőségének javítását a bekapcsolódott közös hivatalokban és községekben, de egyben a partnerség elvének használatát a szakterületek közt járásunkban, és a régiók között is Szlovákiában.
A projekt a Gömör-Kishonti Városok és Falvak Szövetsége által 2017-ben megvalósított projekt 1. szakaszára épül, valamint a
2018-2019-ben megvalósult Feled község
kísérleti projektjére az Akció terv 15.1-es
rendelet céljaival összhangban. A projekt
címe: „A közös községi hivatalok közszolgáltatásainak szabványosítása és a közös
centrumok kiépítése – a Rimaszombati járáson belül a Gömör-Kishonti Városok és
Falvak Szövetsége részére“.
A projekt 6 aktivitása magába foglalja: a
projekt irányítását, közbeszerzést, berendezések és bútorok vásárlását, szolgálati
gépkocsi vásárlását, építészeti átalakítást,
ügyfélközpont kialakítását és a belső hálózat ún. intranet kiépítését, az alkalmazottak továbbképzését, de ugyanakkor a közös
hivatal humánerő, anyagi és pénzügyi irányításához szükséges szervezeti szabályok
és metodikus anyagok kidolgozását is, melyek az érintett falvak és lakosaik javát szolgálják.
A projekt finanszírozását a regionális támogatási alapból fedeztük, a kormány által a
Rimaszombati járás részére jóváhagyott
Akció terv alapján. Ennek összege 58400 €,
illetve önerő felhasználásával min. 3500 €
összegben.
Mihályi Gábor – Feled polgármestere, a
projekt szerzője
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Az utak leaszfaltozása – III. szakasz
Feled község és a COLAS Slovakia Rt.
között 2020. október 28-án került aláírásra a község útjainak leaszfaltozásáról szóló szerződés, amely idén már
a harmadik szakaszába lépett. A Bartapusztára vezető úton kívül, a Rózsa,
Orgona és a Jázmin utcák felújítását
terveztük, ezen kívül az óvoda udvarának aszfaltozását is szerettük volna
megvalósítani. A munkák elvégzésére
2020 novemberében került sor. A leg

rosszabb állapotban a Barta-puszta felé
vezető út volt, ezért ezen a szakaszon
teljes felújításra és új aszfaltburkolat terítésére került sor. A többi utca öntött
aszfalttal volt borítva, amely idővel feltöredezett, ezért a kivitelező cég a felső
réteget lemarta, majd a szennyvízelvezető-csatorna fedeleit felemelte és így
került terítésre az új aszfaltburkolat.
Összesen 6 873 m2 burkolatot terítettek, melyből 3 141 m2 a Barta-pusztára

vezető útra került.
Az aszfaltozás egy részét a község
a kormány által nyújtott visszatérítendő
kölcsönből fedezte, összesen 62.592, euró értékben, míg a fennmaradó
40.371,13 eurós részt a község saját
költségvetéséből fizette ki. A helyi utak
aszfaltozásának III. szakaszára a község összesen 102.963,13 eurót költött.
Szerző: Eva Melicherová

A tornaterem felújítása
A tornaterem energetikai hatékonyságának növelése érdekében 2020 szeptemberében elkezdődött a tornaterem
hőszigetelése, mely novemberig tartott
és a falak hőszigetelésén kívül magába
foglalta a nyílászárók és a kazánok cseréjét is. A hőszigetelői munkálatokat,
valamint a nyílászárók cseréjét a feledi
Stavina
Kft
végezte
összesen

209.225,13 euró értékben, melyből
190.000 eurót a Környezetvédelmi
Alap biztosított, a község önrésze pedig
19.225,13 eurót tett ki. A kazánok cseréjét a szintén feledi GAS-KO Kft végezte 8.084,10 euró értékben és a teljes
összeg a község saját költségvetéséből
fizette. A kivitelező új, 80 kW-os magas hatékonyságú, kondenzációs kazán

szerelt fel. Ezzel a felújítással nőtt
a tornaterem energetikai hatékonysága
és remélhetőleg az elkövetkező időben
csökken a fűtési számla, ami jó hír, mivel a tornaterem községünk egyik legjobban kihasznált épülete.
Szerző: Eva Melicherová

A futballpálya új öntözőrendszere
Az idei év júniusában a Szlovák Futballszövetség anyagi támogatásával sikerült kiépíteni az futballpálya új öntözőrendszerét. Az öntözőrendszer a község és Marian Bitala között megkötött
szerződés alapján készült el és az összértéke 13.905,55 euró, ebből a község
5.000,- eurót állt, míg a Szlovák Futballszövetség 8.905,55 eurót fizetett ki.

A futballpályák gyepszőnyege igényes
az egyenletes és rendszeres öntözésre.
A minőségi öntözés eredménye, hogy
a gyep egészségesen fejlődik és használat után gyorsan regenerálódik.
A gyep helyes öntözése egyben befolyásolja a tápanyagok gyors felszívódását is. Az utóbbi években hosszú száraz
időszakoknak lehetünk tanúi nemcsak

nyáron, hanem már tavasszal és néha
ősszel is. Ezért megnőtt az igény egy
hatékony öntözőrendszer kiépítésére,
mellyel hatékonyan helyettesíthetjük
a fellépő vízhiányt. Nem utolsó sorban
az öntözőrendszer működése sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus öntözés.
Szerző: Eva Melicherová

A futballstadion szociális helységeinek rekonstrukciója és a focipálya
vízelvezetésének kiépítése
A helyi futballkomplexum 1996-ban
épült és került használatba. Azóta nem
került sor a futballstadion szociális
helységeinek felújítására. Erre most jött
el az idő. A munkálatokat a község
cége, a KomPaS, kft., hajtotta végre, a
szerződést 2020.10.21-én írták alá. A
cég eltávolította a víz- és szennyvízcsöveket, a régi WC-ket, mosdókagylókat,
zuhanyzókat és csempéket, ezeket újra
cserélték. A munkát a község 4 357,31
eurós saját forrásból finanszírozta és
aSzlovák Labdarúgó Szövetség 6000
euróval finanszírozta. A munka teljes
ára 10 357,31 euró volt.

További fontos feladat a futballpálya
vízelvezetése volt, ezt is a község saját
vállalata, a KomPaS kft, végezte.
A szerződést 2020.09.30-án írták alá.A
munkálatokat teljes értékben a község
saját forrásból finanszírozta, melynek
összértéke 5.305,13 eurót tett ki. A
földmunkákat, barázdákat a Marian
Bitala-MB kertészeti cég végezte, mivel rendelkeznek néhány centiméteres
barázda ásására szolgáló géppel. A
gyepszőnyeg egyenletes vágására használatos gép is a rendelkezésükre állt,
így azt egyenletes négyzetekre vágták

fel, melyeket a csövek elhelyezése után
a KomPaS kft alkalmazottjai a helyükre
raktak. Ez azt eredményezte, hogy a
gyepszőnyeg csak minimálisan sérült
és gyorsan megújul. Ez után a talaj feltöltésére, kiegyenlítésére és a fű pótlására került sor. Ezeket a munkálatokat
ebben az időszakban kellett elvégezni,
mert a COVID 19 koronavírus korlátozásai miatt a pályán október végétől
semmilyen labdarúgó-mérkőzést vagy
edzést nem lehetett megtartani.
Szerző: Eva Melicherová
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ELMENT PÓLOS ÁRPÁD
anya); Kányai (Szigligeti Ede: Liliomfi); Wurm (Friedrich
Schiller: Ármány és szerelem).
Kassai Thália Színház: Noah (N. Richard Nash: Az esőcsináló); Slim (John Steinbeck: Egerek és emberek); Capulet
(William Shakespeare: Rómeó és Júlia); Charley (Arthur
Miller: Az ügynök halála); Osgood Fielding Peter Stone–
Mikó István: Van, aki forrón szereti); Polgármester (Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A revizor); Hyppolit (ZágonIstván
–Nóti Károly–Eisemann Mihály: Hyppolit, a lakáj); Tanító
(Dés László–Nemes István: Valahol Európában); Henrik,
tábornok (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek).

Díjak, elismerések:
A Határon Túli Magyar Színházak XII. Fesztiválja, Kisvárda
város Önkormányzatának különdíja, Kisvárda, 2000; Magyar Színházak XXIV. Kisvárdai Fesztiválja, Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Életmű-díja, Kisvárda, 2012.

Pólos Árpád ( Fotó, Kudász Gábor Arion, Forrás, a DivadloThália Színház Facebook oldala)

Pólos Árpád 1957. március 15-én született Rimaszombatban. Feleden nőtt fel és itt is végezte el az alapiskolát.
A Rimaszombati Gimnáziumban érettségizett 1976-ban,
majd könyvtárosi szakképesítést szerzett 1978-ban
Turócszentmártonban. 1982-től lett a Matesz kassai Thália Színpad, ill. a Kassai Thália Színház színésze.
A tájelőadásoknak köszönhetően Kassán kívül Pozsonytól Nagykaposig, és Magyarország-szerte is minden alkalommal megélhette a kiváló színészi alakításokért járó
igazi elismerést, a közönség szeretetét, vastapsát. 1982től haláláig hűséges, meghatározó tagja, kiváló egyénisége volt a kassai Thália Színháznak, ahol számos előadás
során állt színpadra, számos kiváló alakítást nyújtott, neves rendezőkkel, színművészekkel dolgozott együtt, és
ahol későbbi feleségét, Kövesdi Szabó Mária színművészt
is megismerte.
A házaspár a nyolcvanas évek végétől zenés-verses irodalmi összeállításokkal is megszámlálhatatlan alkalommal lépett fel nagy sikerrel a felvidéki magyar iskolákban
és az anyaországban egyaránt.
Főbb színházi szerepei: Kassai Thália Színpad:
Lipitlotty (Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné); Bodnár János (Németh László: Bodnárné); György (Karel Čapek: Az

Feleden utoljára 2019. június 6-án a Légy jó mindhalálig Pósalaky úr szerepében láthattuk, ahol telt ház és fantasztikus hangulat fogadta az egész társulatot.
A járványügyi helyzet miatt A Noszty fiú esete Tóth Marival című darabbal már nem juthatott el Feledre. Az előadás novemberi bemutatójára február elején kerül sor,
sajnos már Pólos Árpád nélkül.
Annak ellenére, hogy messze került szülőfalujától mindig
szívesen járt haza - Feledre, a barátokhoz, rokonokhoz,
ismerősökhöz. Találkozni vele mindig nagy élmény volt,
Árpi kimeríthetetlen tárháza volt a régi történeteknek,
anekdotáknak.
Pólos Árpád 2020. november 23-án 64 éves korában
hunyt el. 2020. november 27-én búcsúztatta szeretett
színháza, melynek 38 évig volt állandó tagja, és a közönség.
Végakaratához hűen a feledi temetőben helyezték örök
nyugalomra 2020. november 28-án, ott, ahol szülei is
nyugszanak. Vele sokat vesztett nemcsak a színház és
a közönség, hanem Feled község is. Nemcsak egy színész, egy társ, egy barát, hanem egy EMBER távozott.
Emlékét örökké megőrizzük.
Mihályi Gábor Feled polgármestere és önkormányzata
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A "Feled polgármesterének kupája" lövészverseny 8. évfolyama
Covid 19, Covid 19 miatt, Covid
19-cel ... és így lehetne a 2020-as
évet
ragozni. Az
intézkedések sok változást hoztak az emberek életében és ezek a sporteseményeket sem kerülték el. A már
hagyományosan májusra tervezett „Feled polgármesterének kupájáért” kiírt lövészversenyt
a szervezők bizonytalan időre elhalasztották. A klub egyéb tevékenységeivel együtt felkerült az
esetleg teljesen eltörölt események "listájára". De szerencsére
az intézkedéseken egy
rövid
ideig enyhítettek, és mi nem tehettük meg, hogy ne éljünk ezzel a
lehetőséggel. Több versenyt is
szerveztünk, de azért, hogy teljesen ne essünk ki a gyakorlatból,
találtunk egy alternatív dátumot is
a várva várt, népszerű és sokak által keresett Polgármester kupájáért
kiírt versenyre.
Idén július 4-e volt az a nap, amikor a polgármester Mgr. Mihályi
Gábor, PhD. és a TRITON lövészklub közös rendezésében a kis kézifegyverek versenyének 8. évadára került sor. A lőtéren 35 helyi
és vendég versenyző találkozott,
hogy megmeríttessék magukat
taktikában, pontosságban, erőben
és gyorsaságban. A polgármester a
szép nyári időben mindenkit szeretettel fogadott - lövészeket, szurkolókat, családtagokat, és szép élményeket és sikereket kívánt. A hangulat kiváló volt,
a
verseny változatos, a babpörkölt hibátlan, az eredmények kiegyensúlyozottak, az elvárások
nagyszerűek voltak ...
A lövészek három akadálypályán
versenyeztek és hagyományosan
a leggyorsabb lövő trófeájáért
is. Az egész verseny barátságos
légkörben zajlott, de nem volt hiány az egészséges versengésben

sem, mert értékes a trófeákért –
kupákért évről évre egyre jobban
meg kell küzdeni. A több éves
gyakorlat, a tapasztalat és a rendszeres edzés meghozza az eredményt - egyre több olyan kiváló
minőségű lövő van, akikre öröm
nézni!
A verseny eredményei alapján
mindenki számára egyértelmű
volt, hogy a legjobbaknak járó kupákat egyáltalán nem lesz könnyű
megszerezni. A legjobb lövészek
közötti teljesítmény-különbségek
minimálisak és egy adag szerencsére is szükség van ahhoz, hogy
valaki elnyerje a trófeát. Mindenesetre minden tapasztalat tanulságos és motiváló.
A nyerteseknek járó oklevelet és a
díjakat Mgr. Mihályi Gábor, PhD.
polgármester adta át, aki az összes
résztvevőnek gratulált az elért
eredményekhez és mindenkinek jó
egészséget és sok sikert kívánt a
jövőben. Őszinte örömét fejezte
ki, hogy az első évfolyamtól
kezdve az évek hihetetlenül gyorsan telnek és az a remény, hogy
egyszer a „Polgármester Kupájáért” kiírt verseny hagyománnyá
válik ma már valóság lett és ezt

még a nagyon nehéz idei év sem
tudta megakadályozni!
Az összesített értékelésben aranyérmet nyert
Zdeno
DOLŇAN (SWS
Besztercebánya), ezüstöt SZABÓ Attila (SK
TRITON), bronzot VÉGH Sándor (SK TRITON), a legkevésbé
népszerű "krumpli" díjat pedig VARGA István (SK TRITON) kapta. Az idősebb kategóriában (10 lövő) a legsikeresebb Emil CIRBUS (SK TRITON) lett, a superior (6 lövő) kategóriában pedig Csala András
(SK TRITON). Feled polgármesterének a TRITON Lövészklub
leggyorsabb
lövészének
szánt vándorserlege pedig
egész évben büszkén díszíti majd
TOLDY Erik polcát.
Köszönjük a polgármesternek és
rendkívül elégedettek vagyunk,
hogy a közös munka és a kitűzött
célok meghozzák a megérdemelt
gyümölcsöt. Maga az évről évre
növekvő részvétel tanúskodik erről! És nem számít, mi történik,
még a Covid 19-tel sem, ki ne
várná már most "Feled polgármesterének kupájáért" kiírt verseny 9.
évfolyamát valamikor 2021-ben
…?! Az SK TRITON PT vezetősége
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A 2020/2021 –es tanítási év I. felében végzett tevékenységek kiértékelése
a Janko Jesensky Alapiskolában
A 2020/2021 –es tanév iskolánkon
is rendhagyó módon indult. A biztonsági óvintézkedések miatt nem
volt rá módunk, hogy diákjainkat
hagyományos módon, ünnepélyes
tanévnyitóval az iskola udvarán üdvözöljük, mindezek ellenére tanulóinkat már nagyon vártuk , s nagy reményekkel tekintettünk a jövőbe, az
új tanévbe.
Szeptemberben tanulóink
nemcsak gyalogosan, hanem kerékpáron vagy rolleren is megtehették az iskolába vezető utat, ugyanis
iskolánk bekapcsolódott a „ Kerékpáron az iskolába” elnevezésű projektbe. Sajnos, nem sikerült nyernünk, de ezzel is támogattuk tanulóink egészséges életmódját,és motiválhattuk őket a mozgásra.
Nem mindenkinek adatik
meg, hogy egészséges lehessen. Sok
ember egészségügyi állapota miatt
rászorul mások segítségére, ezért
különböző programokba bekapcsolódva tanulóinkat az önzetlen segítségnyújtásra neveljük. Szeptemberben még egy másik „Fehér ceruza”
elnevezésű projektbe is sikerült
részt vennünk , amivel hozzájárultunk /155,05/a vakok és a
gyengénlátók jobb életminőségéhez.
A jelenlegi helyzetre való
tekintettel és a korlátolt lehetőségek
ellenére a kölcsönös együttműködés
alapján sikerült részt vennünk a helyi művészeti alapiskola koncertjén.
Tanulóink megismerkedhettek a különböző hangszerekkel, az ott tanító
pedagógusokkal és a művészeti szakokkal, melyekre majd a későbbiekben felvételt nyerhetnek.
Az októberi hónap az idősek és öregek tiszteletével telt. A tanítási órákon és a napköziben:különböző üdvözleteket – jó kívánsá-

gokat készítettek a tanulók, valamint a szlovák órákon belül az ötödikesek elbeszélgettek nagyszüleikkel arról,milyen volt az iskola abban az időben, amikor még ők voltak kisdiákok. Ezekből a beszélgetésekből gyönyörű visszaemlékezések születtek, és bízunk benne, hogy
a kellemesen eltöltött idő is értékes
volt számukra.
A hónap elején megrendezésre került a „Zlatá podkova,zlaté
pero,zlaty vlas” elnevezésű szlovák
népmesemondó verseny iskolai fordulója. Sajnos, ez a verseny is csak
szigorú szabályok betartásával folyhatott le az osztályokban. A körzeti
és az országos fordulók is rendhagyó módon zajlottak, ugyanis a
zsűri videófelvételek alapján hozta
meg döntését. A körzeti fordulón
két díjazottunk is lett: 3. helyen
végzett Jamnicky Lukáš , az 1. helyen pedig Makó Simonka .
Simonkának az országos versenyen
is sikerült helytállnia, és a 2. helyet
is kiharcolnia.
Ebben a hónapban két gyűjtési akciót is meghirdettünk iskolánkon.
Az egyik a PET üvegek fedeleinek
a gyűjtése volt, mely egy súlyos betegséggel küzdő rimaszombati kisfiú megsegítésére irányult. A másik
gyűjtés pedig a füleki állatmenhely,
a „Šťastné labky”
javára volt megrendezve. Most is ,
mint minden évben
bekapcsolódtunk a
„ Millió gyerek
imádkozik a békéért”
elnevezésű
programba.
Iskolánk pedagógusai aktualizációs
képzés keretén belül iskolázáson vet-

tek részt az elektronikus ellenőrzők
legújabb használatáról. Bekapcsolódtunk az 02 telefonszolgáltató cég
projektjébe „02- Sportová akadémia
Mateja Tótha”.
2020.október 26-tól iskolánk felső tagozatos tanulói áttértek
a távoktatásra. Az iskola elcsendesedett, a tanítás áthelyeződött az
on-line térbe. A főépületben ez idő
alatt elkezdődött az épület alapjainak a megerősítése, amiért ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani falunk polgármesterének, Mgr. Mihályi Gábornak,PhD.
Az iskolába fokozatosan visszatérhettek a speciális osztályok tanulói,
valamint a szociálisan hátrányos
környezetből jövő tanulók. De a tanulók többsége továbbra is távoktatásban részesül, s az osztálytermek
nagyrésze is üres. Természetesen
annak is örülünk, hogy legalább iskolánk legkisebb tanulói látogathatják az iskolát, és a tanítási órák keretein belül a tanító nénikkel együtt
készülhetnek a karácsonyi ünnepekre.
Mindnyájan azt kívánjuk, hogy az
ünnepeket mindenki jó egészségben, békés családi környezetben
töltse el, és reméljük, hogy az új évben iskolánk diákok nevetésétől
lesz hangos.

7.

12/2020

Betekintés a Szombathy Viktor Alapiskola életébe

A tavalyi rendhagyó tanév után
szeptember 3-án már nagyon vártuk
, hogy iskolánkat újra gyermek zsivaj
és kacagás töltse be. Bár ez az évünk
is számos korlátozással indult, ez
nem vette el iskolánk tenniakaró diákjainak és pedagógusainak kedvét
a munkától.
Az első napokban iskolánk vezetősége izgalmas bemutatóval keltette
fel a gyerekek érdeklődését a robotika iránt. Elhatároztuk, hogy ebben a
tanévben 3 robot segítségével az informatika órákon kívül is fejleszteni
fogjuk a tanulók informatikai készségeit , valamint a Robotika szakkör
keretein belül gyarapítani fogjuk az
algoritmizáció és programozás iránt
érdeklődő diákok ismereteit is.
Kisiskolánk udvara lócákkal és egy
kis virágos kerttel bővült, melyben
minden osztály elültethette a saját
virágait. Ezek gondozása és ápolása
a munkára nevelés órák részét képezi.
Az idei évben rendhagyó módon az
iskolarádión keresztül egy zenés-verses összeállítás segítségével röppentünk vissza 1849-be, s közösen idéztük fel a szabadságharc megtorlásának eseményeit, és emlékeztünk a

hősökre, a 13 tábornokra, akik Aradon vértanúhalált
haltak. A rendhagyó, ám méltóságteljes megemlékezés a 7.A osztály tanulóinak közreműködésével valósult
meg.
A várva várt versenyek az idén is elmaradtak, de iskolánk tanulói és pedagógusai így is
megtalálták a módját annak, hogy
versenyezhessenek, és továbbfejleszthessék magukat. Az 5.A és 7.A
osztályos tanulók bekapcsolódtak
a Katedra Irodalomversenyébe, valamint Rajkovics Alexandra és Molnár
Virág Lilla 7.A osztályos tanulók
a Magyar gyerek elnevezésű nemzetközi levelezős verseny lelkes résztvevői.
A váci Karolina Katolikus Általános Iskola Rovásírás pályázatot hirdetett a
2020-as évi trianoni békediktátum
100 éves évfordulója alkalmából. A
pályázat lényege a rovásírás terjesztése és a történelmi emlékezet ébren
tartása. A bekapcsolódó diákoknak
Juhász Gyula
Trianon című
versének egy
részletét kellett rovásbetűkké
formázni , majd
illusztrálni. Iskolánk
9.A
osztályos diákjai,
mint
Petrus Réka,
Ráki Dorina

Anna és Zagyi Réka örömmel tett eleget e felhívásnak, s igényes munkával
készítették el a pályaműveket.
Alsó tagozatos diákjaink mögött is
eseménydús napok vannak. Október
30-án mesenappal emlékeztek meg
Benedek Elek születésnapjáról. Természetesen ez a nap teljes egészében a mesékről szólt. Volt is mesenézés, illusztráció, felolvasás, valamint
ellátogatott hozzánk Pelle Irénke,
immár nyugdíjas tanító néni, s meséjével minden osztályban színesebbé
tette ezt a délelőttöt.
November 11-én egy projekt keretein belül a Márton napi szokásokkal
ismerkedtek meg legkisebbjeink,
majd ismereteikről az ezekhez fűződő feladatok megoldásával tettek
tanúbizonyságot . A hagyományokhoz ragaszkodva (libasült helyett) libazsíros kenyérből lakomáztak, hisz
a mondás is azt tartja: „Aki Márton
napkor libát nem eszik, egész éven át
éhezik!".
A körülmények ellenére izgalmas,
munkában gazdag napok vannak utánunk, s bízunk benne, hogy a továbbiakban még több eredményről tudunk majd beszámolni.
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Mikulás látogatása az óvodában
Minden évben Szent Mikulás
napja közeledtével a gyermekek
türelmetlenül várják, hogy a jó viselkedésükért
édesség
vagy
a rosszaságukért virgács kerül a
csizmácskájukba.Azért,
hogy
a gyermekek arcára mi is mosolyt

varázsoljunk, december 4-én hozzánk is ellátogatott a Mikulás - a
pajkos ördöggel. A gyerekek illedelmesen üdvözölték a Mikulást,
a nagy találkozásra pedig verssel,
énekkel és színes rajzokkal készültek. A mikulási csomag osztása

után elkezdődött az ünnepség, természetesen a Mikulással.
A gyermekek vidám mosolya
mindig boldoggá teszi szívünket.

Nagyszülők napja az óvodában
Kapaszkodó levelek a fákon, színek kavalkádja, csodaszép természet – ez az
őszi varázslat. Az októberi
hónap, nemcsak a közkedvelt tökfaragás miatt várva
várt hónap, hanem, mert
1991 óta október elseje az
idősek világnapja is. A szép
kort megélő emberekről és
megbecsülésükről szól. Hagyományosan ezen alkalomból óvodánk rendszeresen
megszervezte a nagyszülők teadélutánját – sportnappal egybekötve.
Sajnos azonban az idén a járvány terjedése miatt elmarad a közös találkozás
a nagyszülőkkel.
Mi azonban most is gondolunk rájuk,
hisz élettapasztalatukból adódóan
olyan értékeket közvetítenek, mint: a
becsületes

ség, a tisztesség, a figyelem, a szeretet, a munka, a felelősség, a család és
a bölcsesség. Az idén is nagy szorgalommal és odaadással vetettük bele
magunkat a készülődésbe. Az óvodások verses-dalos-táncos műsorral készültek szeretett nagymamáiknak és
nagypapáiknak. Műsorunkat videó
üzenet formájában küldtük el a nagy

Őszi séta a természetben
A természetben barangolni minden
évszakban nagyszerű élmény, de az
őszi kirándulás még feledhetetlenebb
pillanatokkal ajándékoz meg bennünket. Azt a színpompát, azokat a vibráló, csodás színeket ugyanis egyetlen
más évszak sem tudja produkálni,
mint az ősz. Sajnos az idei sétánkon
a nagymamák és a nagypapák nem
vehettek részt, igy a gyerekek nélkülük indultak felfedezőútra. A Napocska csoport ovisai a bicikliútra,
míg a Méhecske csoport és a Katica
csoport óvodásai a közeli akácosba
kirándultak. Séta közben elbeszélget-

tünk a gyerekekkel az évszakok változásáról, a fák téli felkészüléséről,
a téli álmot alvó állatokról, igy,
nemcsak a friss levegőn voltak, de
egy jó adag természettudományos
ismerettel is gazdagodtak. Kirándulás közben: gyűjtöttünk csipkebogyót, vártuk, hogy a vaddisznó előbújjon a kukoricásból, megismerkedtünk a kökénnyel és vadvirágokat szedtünk. A séta legszebb élménye pedig: a sok mosolygós arcocska
volt.
Mindenki jól érezte magát és azt kérdezték: mikor jövünk legközelebb?

szülőknek, majd virtuálisan – később pedig személyesen is átadták apró
ajándékaikat a nap emlékére. Sajnos a tökfaragáson, sem a szülők, sem
a nagyszülők nem vehettek részt, igy minden csoport saját osztályában faragta ki ijesztő-rémisztő
tökjeit. Melyek az óvoda
udvarát világítják be esténket és teszik hangulatosabbá a nappalokat.
Mindenkinek kívánunk jó egészséget
ebben a nehéz időszakban, vigyázzunk egymásra. Fordítsunk kiemelt
figyelmet, segítsünk és gondoskodjunk idősebb embertársainkról, nagymamákról és nagypapákról.
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3. sporttábor
A feledi futballpálya környé-

ban Figei Tibor, többszörös chanbara

kén 2020.7.27-től 7.31-ig

világbajnok, tudományát is elleshették

már harmadik alkalommal

a gyerekek.

találkoztak a gyerekek nemcsak Feledről, hanem a környék községeiből is. Idén 35en jelentkeztek és a táboron
belül a gyerekek többféle
sportágat is kipróbálhattak,
valamint játékokon, versenyeken vehettek részt. Volt
edzés

(futball,

lövészet,

Az utolsó napra megérkeztek a helyi
tűzoltócsapat tagjai, akik nemcsak az
általuk használt műszaki berendezéseket és azoknak használatát mutatták
be, hanem hatalmas hab-partit rendeztek, melyen rendesen kitombolhatták
magukat a gyerekek (és nem csak
a gyerekek 😊).

zumba, asztaltenisz, trambu-

A tábort Feled Község, a Szombathy

lin), kirándulás a Somoskő-i

Viktor Alapiskola és a Feledi Futball-

várba, fürdés a Kurinc-i

klub szervezte.

strandon és nem utolsó sor
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A Feledi Nyugdíjasok Alapszervezetének tevékenysége 2020
második félévében.
Még a találkozási tilalom kihirdetése előtt megszerveztük a már hagyományos Őszi találkozót a kultúrházban. A jó gulyást Vladimír
Kuna készítette. Az italokat, kávét
és a kultúrműsort a vezetőség biztosította. Az édességet a praktikus
ajándékokat a tombolába szponzorainknak köszönhetjük: Kán Mária
– Drogéria, Mihályi – Pékség, a
pénzbeli támogatást a Községi Hivatalnak.
Tisztelt nyugdíjasok, kedves lakosok!
Pár mondattal ismertetem Önökkel alapszervezetünk tevékenységét az elmúlt néhány hónapban.
Éppúgy, mint több szervezetre, intézményre és cégre rányomta bélyegét a Covid 19 vírus, így a mi
alapszervezetünk is megérezte hatását és korlátozott több aktivitások megvalósításában. Nem tud

tunk megfürödni a jó gyógyító és
termál fürdők vizében, nem tudtuk
megnézni Szlovákia híres kulturális emlékhelyeit és nem tudtuk
megtartani
összejöveteleinket
amin
annyira
szeretünk
résztvenni.
Júliusi hónapban kétszer voltunk
autóbusszal a jól ismert Bükkszéki
welnessben . Augusztusban ismét
egy kellemes napot töltöttünk el
Bükkszéken.

Nem tudom, hogy a fertőző Korona vírus terjedése miatt tudunk –
e még ebben az évben találkozni.
Ezúton kívánok szervezetünk minden tagjának:
Sok jó egészséget – mert értékes ,
Sok szerencsét – mert szép, Sok
szeretetet – mert elég kevés, És
minden legjobbat, hogy élni legyen jó. Kellemes Karácsonyt és
Boldog Újévet mindenkinek.
A szervezet elnöke, Feledy Magit

A rokkantnyugdíjasok nyári tevékenységei
Sajnos ez az év a koronavírus járványról szólt. Életünk minden részében megjelent. Az egyik ilyen
a gyülekezési tilalom bevezetése
volt. Ez az intézkedés a rokkantnyugdíjas szervezetet is érintette.
A minden évben márciusban megrendezésre kerülő évzáró gyűlésre
idén csak július 30-án került sor,
amikor a tilalmat feloldották. Ezen
oknál fogva a sportnap is ezen
a napon krült megrendezésre, melyen öt sportágban húsz tag vett

részt, közülük ötöt díjaztunk.
A gyűlést Ondrej Hríň nyitotta
meg, a 2019-es évi beszámolót
Božena Mojžišová tartotta és
a 2020-as évre kidolgozott tervekről Eva Medveďová elnöknő számolt be. Ebből az alkalomból három jubilánsnak is gratuláltunk,
akiknek kedves ajándékot adtunk
át. Szervezetünk az évzáró gyűlés
napján 49 tagot számlált.Elnöknőnk sikeres szervezésének köszönhetően idén nyáron augusztus

12-én az alsósztregovai fürdőt kerestük fel. A részvétel és a kedv is
kiváló volt.
Végezetül mindenkinek köszönöm az eseményeken való részvételt, minden tagunknak kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánok,
boldog 2021-es új évet és ami
mindannyiunk számára a legértékesebb nagyon-nagyon jó egészséget.
Eva Melicherová, a szervezet
tagja
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Tömeges korona-vírus tesztelés „Közös Felelősség“ néven
Egy aránylag nyugodt nyár után, őszszel a korona-vírus fertőzés aránya
nagymértékben megugrott. Ezért
a Szlovák Köztársaság Kormánya az
egész országra kiterjedő tesztelés
mellett döntött. A logisztikai feladatokat a Szlovák Köztársaság Hadügyminisztériuma biztosította. A tesztelés első fordulójára október 31. és
november elseje között került sor az
önkormányzatok hathatós segítségével.
Községünkben több mint 1300 tesztet
végeztünk el, de többen más községekből, városokból is nálunk végeztették el a tesztet. Három pozitív eredmény t mutattak ki a tesztek. A kul

túrház nagytermében két mintavételihelyet alakítottunk ki, két csapattal.
Egy-egy csapat tíz tagból állt: három
egészségügyi alkalmazott, két adminisztratív munkaerő a községháza alkalmazottjai közül, valamint egy önkéntes a Szombathy Viktor Alapiskolából, a helyi polgárőrség alkalmazottjai és a helyi önkéntes tűzoltócsapat tagjai. Az egész akció menetére két rendőr és két katona figyelt.
A tesztelés mindkét nap reggel hét és
este fél tíz óra között zajlott, nyugodt,
zavartalan légkörben, nem történt
semmilyen incidens, a sorban állás is
aránylag rövid ideig tartott. A várako

alkalmazottja telefonon keresztül tájékoztatta.

zási időről az érdeklődőket kultúrház

Szerző: Eva Melicherová

Azokon a helyeken, ahol a fertőzöttek száma meghaladta a 0,7 százalékot, a tesztelést november 7-én és
november 8-án megismételték. A Rimaszombati Járásban az arány 0,42
%-os volt, ezért a tesztelés nem volt
kötelező.
Feled község ezúttal is minden résztvevőnek, nem utolsó sorban az önkénteseknek, köszöni a problémamentes tesztelés lebonyolításában
nyújtott segítséget.

Új osztályok a feledi óvodában
Feleden eddig az óvoda két épületben
működött: az egyik az Iskola-utcai főépületben, a másik a Béke-utcai épületben (kisóvoda). A kisóvoda a férőhelyek szempontjából már nem volt
megfelelő, gondok voltak az étkezéssel, az ételt a nagyóvodából kellett
minden nap átszállítani. Ezért a község polgármestere az önkormányzati
képviselőkkel együtt az óvoda két
osztállyal való bővítése mellett döntött.
A mezőgazdasági
minisztérium
2018-ban európai-uniós alapból viszsza nem térítendő pénzügyi támogatás igénylésére írt ki pályázatot. Erre
a támogatási formára Feled község is
benyújtotta pályázatát, melyet az illetékes szerv el is fogadott. A leadott
kérvény alapján megszületett határozat 2018.4.24-én lépett jogerőre és
2018.6.11-én községünk az illetékes
minisztériummal kötött vissza nem
térítendő támogatásnyújtási-szerződést. A projekt összértéke 325.000
euró volt, melyből a vissza nem térítendő támogatás nagysága 95
%,amely 308.750 eurót tett ki.
.

A megmaradt 5 %
a község önköltsége, mely 16.250
euró.
A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján 2019-ben
az építkezés kivitelezője
a CASON CONSULTING
Rt.
lett,
melynek
székhelye Rimaszombatban van.
A szerződés 2019.12.10-én került
aláírásra. Az építkezés 2020. augusztus végén fejeződött be és az épület
2020. szeptemberében került átadásra. Az új osztályokat 2020.10.12én nyitottuk meg 50 gyermek számára, ezzel az óvoda férőhelyeinek
száma 25-tel nőtt. A projekt magában
foglalta az óvoda eredeti épületének
energetikai igényének csökkentését
is. Ezen belül kicserélődtek a radiátorok,
melyekre
egyúttal
új
hőszabályozókat szereltek, egy új al

ternatív fűtés is kialakításra került,
valamint felújították a kazánházat is.
Kibővült a konyha, jobb minőségű
lett a világítás, alacsony fogyasztású
világítótesteket szereltek fel. A közeli
jövőben tervbe vettük a régi épület tetőszerkezetének szigetelését, az udvar
rendezését, valamint a játszótér átalakítását és kibővítését. Mostanság az
óvoda új helységeinek berendezésére
kiírt közbeszerzési pályázat kiértékelése és megvalósítása történik.
Szerző: Eva Melicherová
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Gólyahír:
" A gyermek a szeretet
vágyával születik - és sosem
nől ki belőle."

kell becsülni és mérhetetlenül
szeretni“.

Grulyo Johny
Miko Leo
Ráczová Melinda
Albert Ján
Maksi Tomáš
Mihályi Fanny
Bariová Bianka
Lázi Rajmund
Czeneová Gabriela
Fodorová Scarlet

Házasságot kötöttek:
„A szerelem nemcsak
együttlétet jelent, henem
közös úton haladást is."
Štefan Millei a Janette Oláhová
15.07.2020
Štefan Rubint a Nikoleta Pálová
05.09.2020

Évfordulójukat ünnepelték:
„Emeljük poharainkat és
igyunk azokra az évekre,
amelyek már eljöttek, s
azokra, amelyek ezután
jönnek. Mert az élet a
boldogság cserépdarabjaiból
tevődik össze, melyeket meg

FELED
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60 évesek:
Šóterová Flóra Mgr.
Ráczová Izolda
Czeneová Magdaléna
Jakab Ladislav
Ráczová Helena
Ádám Pavel
Balog Ján
Parobek Pavel
Balog Gejza
Kureková Zdenka
Danyi Ivan
Bariová Šarolta
Veresová Marta
Vargová Alžbeta
Belasová Barbora

75 évesek:
Szajková Helena
80 évesek:
Balogová Irma
Szabó Elemér
Ulický Milan
Kaličiak Štefan
85 évesek:
Mihályi Alfréd
Spevák Gejza

Béke poraikra
"Béke poraikra: : " Mi a halál?
Csak egy út, melyen az
ember lépked és földi
vándorlásának vége."
Tisztelet emléküknek "
Tisztelet emléküknek†

65 évesek:
Köböl František
Habodászová Mária
Visnyaiová Marta
Šóterová Katarína
Katiová Magdaléna
Šárközi Ladislav
Kureková Helena
Motošková Irena
Mogécz Lászó
Szabó Štefan

INFORMÁCIÓS ANYAG

FELEDIEK

Bari Róbert 5 hónap
Vincze Mikuláš 70
Kováč Jozef 54
Cibuľa Ján 52
Visnyaiová Erika 78
Balog Tibor 89
Vezérová Viola 81
Šárközi Koloman 78
Ziman Vojtech 63

70 évesek:
Bial Otto
Križo Ladislav
Jamnický Ján
Bialová Helena
Križová Kamila

27. kiadás – 2020 december • Kiadta: Mgr.Mihályi Gabriel,PhD.
Polgármester & Községi Hivatal, Feled•Kontakt: 047/5698 283,
5698422, 047/5811277, www.jesenske.sk, e-mail:
obec@jesenske.sk,
Info-centrum, e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Kezelés: Melicherová Eva,
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INFO CENTRUM

Községi hivatal

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

Csomorová Alena
Tóthová Júlia
Tučeková Marcela

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:

8,00 – 11,30 12,30 – 16,00
nincs ügyfélfogadás
8,00 – 11,30 12,30 – 17,30
8,00– 11,30 nincs ügyfélfogadás
8,00 – 11,30 nincs ügyfélfogadás

