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Tisztelt polgárok !
Szeretettel üdvözlöm Önöket
ebben a szép nyári időszakban
és tájékoztatni szeretném Önöket önkormányzatunk 2017 első
félévének tevékenységéről és
rólunk, felediek életéről.
Ez az év nagy elvárásokkal kezdődött, mivel a múlt évben
elkészített terveket és projekteket, ha elfogadásra kerülnek,
még ebben az évben meg is
szeretnénk valósítani.
Figyelemmel kisérhetik, hogy
igyekszünk hozzájárulni községünk infrastruktúrájának fejlesztéséhez és a karbantartások és
szolgáltatásaink minőségének
javításához. Azon vagyunk, hogy
intézményeink és iskoláink között segítsük az együttműködést, úgy itthon, mint a régión
belül, az egyes faluk között is.
Fontos lépésnek tartottuk a
multifunkciós épületünkben (a
kultúrházban) egy erős hátteret
kialakítani a község irányítására,
de ugyanakkor egy közös kérvény is leadásra került – MAS
Cerovina CLLD Stratégia, ami az
úgynevezett „A közösség által
irányított fejlődés stratégiáját”
foglalja magába és a helyi akciócsoport alapszabályát hivatott
megpályázni. Ez egy nagy regionális projektet foglal magába 28

község területén, a teljes költségvetése pedig meghaladja
a 4,0 millió eutót. A pályázat
magába foglalja falvaink fejlesztését, aktivitásaink bővítését, de
munkahelyek teremtését is. Az
elmúlt két év alatt már harmadik alkalommal pályázunk ebből
a célból. Mit is jelent a háttér
kiépítése a jövőre nézve Feled
számára? Újra 23. ezer eurót
fektettünk be az épületünk
szociális helységeinek javításába, a műszaki berendezésekbe,
de főképpen a hosszútávú energetikai és modernizációs tervek
elkészítésébe, amit európai
pályazatként sikerült le is adni.
Ha sikeres lenne ez a pályázat és
megnyernénk, akkor az immár
több mint 60 éves kultúrház egy
modern multifunkciós és adminisztratív épületé alakulna Feled
és a MAS Cerovina számára is.
Folyamatosan informálni fogjuk
Önöket erről a fontos projektről.
Nagyon örülünk annak is, hogy a
kultúrház épületének felújítása
révén már most is nagy előszeretettel használják azt nem csak
a község lakossága, de az iskolák
és egyéb intézmények is. Célunk,
hogy
a
kultúrház
multifunkciós épületté váljon
regionális szinten is.
Ha szétnéznek a községünkben,
megfigyelhetik, hogy folyamatosan fejlesztjük és újítjuk a helyi
úthálózatunkat is. Célunk, hogy
javítsuk a közlekedést az autók
és a lakosság számára is. Ezeket
a fejlesztéseket
önköltségből
finanszírozzuk, de ugyanakkor
európai pályázatból is, összesen
több mint 1,2 millió eurót fektetünk be. Ezért is látható, hogy
a legfrekventáltabb
helyekkel
kezdtünk – az egészségügyi
központ és a sport és kulturális

központ körül, továbbá a Mezei
utcán
is.
Nemcsak
a mezőgazdászok örömére, de
a polgárok igényeinek kielégítésére is, már készítjük az átadási
munkálatokat a már elkészült
2,8 km mezei útszakasz és
a felújított, a Cifra puszta felé
vezető Gortva híd, részére.
Ezeket a részeket a falu külterületén építettük ki és a 20142020 –as Vidékfejlesztési programból nyertünk rá pályázatot.
Többéves fáradozás és pályázatbeadás után, örömmel jelenthetem be, hogy nekilátunk
a kamerarendszer kiépítésének
is, mivel a belügyminisztériumtól 10 ezer eurós támogatást
kaptunk. A teljes költségvetés
13 ezer euró és 15 kamerát
helyezünk el a faluban. Ehhez
a projekthez kötődik egy további
tervünk is, amely szintén a biztonság növelésére irányul Feleden, melyet a Besztercebányai
Önkormányzati Kerület is támogatott. Több mint 3 ezer eurót
fektetünk a közlekedési táblák
cseréjébe és újak elhelyezésébe,
a projekt címe:
„Jobban és
biztonságosabban az utakon
Feleden a gyermekek részvételével“.További
aktivitásaink
a sport és képzési infrastruktúra
fejlesztésére irányulnak. Saját
erőforrásból is elkezdtük, de
beadtunk pályázatokat is, hogy
más forrásokat is szerezzünk.
Multifunkciós sportpályát, politechnikai tantermet szeretnénk
kiépíteni a szlovák iskola mellett
és fel szeretnénk újítani az ú.n.
népi iskolát az Iskola utcában,
ami egyben az épület felújítására is irányul, mert már a tető is
rossz állapotban van. Ha sikerül,összesen 200 ezer eurót

szeretnénk megpályázni és
befektetni.
Fontos lépésnek tartjuk az óvoda bővítését és fejlesztését is,
ahol két osztályt tervezünk hozzáépíteni és a férőhelyek számát
25 gyermekkel megemelni. Az
első körben támogatták az elképzelésünket és ezért már
elkészült a tervdokumentáció is.
Ezek mellett a tevékenységek
mellett további projekteken is
dolgozunk,
mégpedig
a hátrányos helyzetű polgárok
megsegítésére,
kialakítottunk
néhány munkahelyet is és további munkahelyek létesítését
tervezzük, mégpedig 3 évre, a
helyi rendfenntartó szolgálatot roma polgárőrség – kialakításával. Sok befektetési aktivitásunk
van, de községünkben nem
feledkezünk meg a sport és a
kulturális életről sem. A futball
mérkőzések, kerékpárverseny
nemzetközi
résztvevőkkel,
a gyermekek fellépései, az óvodák, iskolák sportversenyei, a
Janko Jesenský futóverseny,
lövészversenyek, és egyéb,
nyugdíjasaink és a község aktív
lakosainak által szervezett események
mind
gazdagítják
a közösségi életünket. Ez évben
már a XV. feledi hagyományos
falunapot is szervezzük.
Remélhetőleg az év végéig sokat,
a fent említett tervekből, be is
fejezünk és egyben elkezdődnek az
új projektjeink is, hogy minél jobban
javítsuk a polgáraink életminőségét.
Kívánok mindenkinek nagyon szép
nyári
időszakot,
külön
a gyermekeinknek és a tanítóinknak
kellemes nyári szünetet, hogy teljes
erővel és kipihenve tudjanak nekilátni az előttünk álló új 2017-18-as
iskolai évnek.
Üdvözlettel: Mgr. Mihályi Gábor
Feled község polgármestere

2.
Multifunkciós sportpálya
A hosszú és fagyos tél után
a KomPaS Kft, valamint a község
alkalmazottjai megkezdték a volt
teniszpálya átépítési munkálatait, hogy egy jobban kihasználható, multifunkciós sportpálya
legyen belőle. Eltakarították a salakot, majd a bemérések végeztével bebetonozták a szegélye-

ket. Miután végeztek az előkészítéssel, leszórták a pályát kőporral. Annak szállítását Agócs Sándor, helyi vállalkozó ingyen biztosította. Ezek a munkálatok nagyjából egy hónapig tartottak.
A pálya készen áll a műfüvesítésre. Egy pályázatterv került beadásra a Szlovák Futballszövet-

séghez- Amennyiben azt
elfogadják, a munkálatok
a projekt keretén belül
kerülnek
befejezésre.
A terület így felhasználható lesz tenisz-, röplabda-, lábtenisz-, futball, kézilabda-, valamint télen korcsolyapályaként is.

A parkolóhelyek felújítása és bővítése
A parkoló az egészségügyi központnál
és a sportpályánál
már régen felújításra
szorult.
A KomPaS Kft, valamint a falu munkásai közösen dolgoz-

tak ezen a projekten is. Bebiztosították a területek aszfaltozásához szükséges előkészítő munkálatokat. Elsőként eltávolították
a régi aszfaltot, majd felszedték
a régi járdaszegélyeket és bebetonozták az újakat. Megjavították az esőelvezető rendszert, ki-

vágták a munkálatokat akadályozó fákat és ágakat. Ezután egy
kassai cég leaszfaltozta az előkészített területeket, valamint
a községi hivatal előtti parkolót
is. Kimérték és felfestették a parkolóhelyeket, majd nekiláttak
a télen keletkezett kátyúk leaszfaltozásának.

A ravatalozó felújítása
Júniusban a KomPaS Kft, valamint a község alkalmazottjai nekiláttak a szükséges munkálatoknak, hogy felújítsák a falu ravatalozóját. Újrakenték a homlokzatot és az épület
előtti fedett rész tetejét, valamint nem feledkeztek meg az itt található lócákról sem.

Munkálatok az óvodában
Legkisebbek biztonsága elsődleges a számunkra, ezért felújításra került az
óvoda játszótere is. Alkalmazottjaink körbebetonozták a mászókát, valamint az egész területet finom kaviccsal szórták le.

A járdák felújítása és egyéb munkálatok
Májusban, amint az időjárás engedte, megkezdődtek a Béke
utca járdájának felújítási munkálatai. Tavasz lévén a közterületeknek is szüksége van a felújításra. A járdákat és parkolókat
a falu alkalmazottai és a KomPaS
Kft munkásai kigyomlálták. Az év
során olyan munkákat is végez-

nek, amelyek kevésbé szembetűnőek. Megjavították a közösségi
központ öntözéshez szükséges
szivattyúját, télen az alkalmazottak az autók, mezőgazdasági gépjárművek és munkagépek karbantartását végzik és ők felelősek a hó eltakarításáért is. Idén
a község új munkaemelvényt vásárolt, mellyel a közvilágítás és

a hangszórók javítási munkálatait végzi, nem csak községünkben, hanem a környező falukban
is. Községünk lakói idén is nagy
előszeretettel vették igénybe
a KomPaS kft szolgáltatásait, leginkább a tavaszi munkák során,
mint például: szántás, fák és bokrok kivágása, anyagok szállítása,
fűnyírás és hasonlók.

Ezúton is szeretnénk felajánlani
a lakosoknak a helyi cég szolgálatait, amely előnyös feltételek
mellett többféle szolgáltatást is
kínál a lakosok igényei alapján.
A szolgálttások listáját az árjegyzékkel együtt megtalálják a falu
internetes
oldalán:
www.jesenske.sk

3.
Bicikliverseny Feleden

Ez év május 7-én, 10:45kor a „Tavaszi nagydíj“ bicikliverseny harmadik évfolyamának 123 versenyzője
útnak indult a helyi kultúrház elől. A 103,7 kilométeres út a régió déli részen,
Feleden,
Martonfalán,
Dobócán, Jesztén, Ajnácskőn, Füleken és Bozitán
keresztül haladt. A legjobbak 2,5 óra alatt értek célba

a falu segítőkézségéért. Ő
azt nyilatkozta a rimava.sknak: „A mi részünkről öröm
volt, hogy a versenyt áthelyezték Feledre. Mindig
örülünk ha nemzetközi
eseményeket és versenyeket szervezhetünk községünkben.“

http://www.sportsofttiming.sk/OfficialResults/2017/20170507_jarnacena2017.pdf?201705.19.
08.24 A verseny indulásának hangulatába bepillantást nyerhetnek ezen a felvételen:

A hivatalos eredményeket
itt tudják megtekinteni:

https://www.facebook.com/Rimava.sk/videos/10155213706489857
/

Feleden. A verseny mezőnye nemzetközi volt, akadtak sportolók Szlovákiából,
Csehországból, Magyarországból, Ausztriából valamint az Egyesült Királyságból is.
A szervezők a futam után kifejezték hálájukat és köszönetüket a község
polgármesterének,
Mgr. Mihályi Gábonak

Romák napja és tradicionális roma ételek kóstolója

A Nemzetközi Roma Nap
(április 8.) a roma kultúra
ünnepe és annak hatása az
összeurópai
kultúrára
legfőképp a zene, színház,
irodalom és tánc területén.

Ezen alkalomból sok helyen
kulturális rendezvényeket
tartanak.
Ennek
a napnak
a tiszteletére községünkben
is megrendeztük a Romák
Napját,
amelyet
a tradicionális roma ételek
kóstolásával
kötöttünk
össze. A kitűzött dátum
2017 április-e volt.
Rendezvényünkre meghívtuk
a környező falvak képviselőit,
Serkéből,
Pálfaláról,
Simonyiból és Gortváról.
A résztvevő
csapatoknak

A 2017 – es „Fehér pasztell“
gyűjtés a nehéz látáskárosultak megsegítésére szolgál.
A gyűjtést 2002-től a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók
Szövetsége szervezi. A gyűjtés bevételéből ingyenes szociális szolgáltatásokat tudunk

biztosítani a vakok és
gyengénlátóknak és így segíteni őket a mindennapi életben. A 2017 – es „Fehér
pasztell“ gyűjtés a 2014 – es
évi 162 – es számú törvény
szerint történik, a gyűjtés legfontosabb napjai szeptember

savanyú
krumplilevest,
pörköltet és bodakot kellett
elkészíteni, aztán esztétikusan
tálalni.
A kultúrműsorban a kisebb és
nagyobb gyerekek modern és
romatáncban mutathatták meg
tehetségüket.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
Cibuľa Gabrielának, hogy
szabad idejét feláldozva
segítse
a gyerekek
felkészülését. Balog Béla és
Balog Dániel versmondásban
jeleskedtek. A serkei Szitai
testvérek biztosították a zenét

és minden zenei műfajból
ízelítőt adtak. A műsor alatt
a zsűri
megkóstolta
az
elkészített
ételeket
és
a fellépések után így értékelte
ki:
A legjobb leves és fő étel díját
a serkei szakácsnők vitték el,
a legjobb
bodak
(cigánykenyér) díját pedig
a pálfaliak kapták.
A csapatoknak
szívből
gratulálunk és reméljük egy
év múlva is találkozunk

Fehér pasztell gyűjtés
22-re péntekre és szeptember
23-ra szombatra esnek. Ezeken a napokon több mint 250
város és község utcáit önkéntesek lepik el, akik az adományokat gyűjtik.Független
szakértők elbírálása alapján a

„Fehér pasztell“ Szlovákiában az egyik legmegbízhatóbb nyilvános gyűjtések
közé tartozik, értékelésük
megtalálható
a www.verejnezbierky.sk
honlapon.

4.
Gyermekmosoly fesztivál
Aranyosi Ervin: Gyermeknapi
gondolat című verséből jut
eszembe pár sor, ha 2017. június 5-ére gondolok. Játékra,
szórakozásra és szórakoztatásra, tehetségek bemutatására volt mód az idén is.
Már 8. alkalommal került megrendezésre
a
Gyermekmosoly fesztivál, melyet
évekkel ezelőtt Sebők Valéria,
a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal vezetője indított útnak,

s ma is nagy sikernek örvend.Ebben az évbenafeledi
magyar és szlovák alapiskolák
nevelőnői voltak a Szervezők
A közelebbi és távolabbi alapiskolák klubjainak tanulói
képviselték intézményüket:
Ajnácskő, Almágy, Balogfalva
, Guszona, Rimaszécs, Serke,
Simonyi és Tornalja. Feledről
a Szombathy Viktor Alapiskola és a helyi Szlovák alapiskola napközisei szórakoztatták a közönséget színes
programjaikkal, melyekben
helyet kapott a népdal,
népi
gyermekjátékok,
versek, prózák, mesejátékok és a modern tánc
is.
A fesztivál jó hangulata

és a színvonalas
előadás a pedagógusok,
nevelőnők munkájának
sikerét
tükrözte.
A gyerekek az
iskolai
próbák
után izgalommal
telve álltak színpadra,
s
az
elismerő taps elégedett
mosolyt csalt az arcukra. Mindegyik előadás páratlan élményt nyújtott a nézőknek.
Jó volt látni a szabadidő
hasznos eltöltésének különböző formáit. A mai korban
elvárás, hogy a nevelőnők
széles ismeretekkel rendelkezzenek és találékony, sokrétű személyek legyenek.

Minderről számot adtak ezen
a fesztiválon, s a továbbiakban kívánunk nekik
kellemes pihenést s a jövő
tanévre is sok sikert!
Köszönjük mindazoknak, akik
részt vettek a rendezvényen ,
illetve azoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak a fesztivál előkészületeihez.

Janko Jesenský futás

Május utolsó napján Feled a
futásnak élt. Ezen a napon a
Feledi Béke-utcai Alapiskola
szervezésében került sor a
Janko Jesenský futás második
évfolyamára. Az első évfolyam két évvel ezelőtt zajlott
le, amikor az iskola vezetése
kérvényezte a Janko Jesenský
neves szlovák prózaíró nevének használatát. Összesen 86
futó nevezett és a szervezők a
táv hosszát az egyes kategóriákhoz alakították a futók kora
alapján. Az egyes távokon az
óvodásoktól kezdve az idősebbekig futottak. A hatévesek kategóriájában (250 m)

Tóth Ábel
győzött. A
következő
kategória a
hattól tíz
évesekig
volt, ahol
Adam Budai nyert.
Roland
Borbáš a
tíztől
tizenöt évesekig kategóriában nyert, míg
a lányok között Natália
Gažiová lett a győztes. A magasabb kategóriákban már
gyérebb volt az érdeklődés. A
15-18 évesek között Anna

Kureková végzett az első helyen, míg a fiúknál Andrej
Bodor győzött. A 18 – 35 évesek kategóriájában a nők között a fiatalabb Alenka
Bődová diadalmaskodott, aki
a helyi alapiskola nevelőnője.
A férfiaknál ebben a kategóriában Martin Páterko lett az
első. A nők 35 – 50 évesek kategóriájában senki sem indult,
aminek az is lehetett az oka,
hogy bizony a hőmérséklet
30°C körül mozgott. Ebben a
kategóriában a férfiak között a
győztes Singlár Csaba lett. A
Lipka néptáncegyüttes szép
kultúrműsorral készült a rendezvényre, az ízletes gulyást
Éli István és Vladimír Kuna

készítették, míg a frissítőket
Vincze Péter és Szókovács Júlia szponzorálta. A kínálatban
többek között szerepelt ízletes
káposztaleves, sós és édes finomságok, melyeket iskolánk
alkalmazottjai készítettek. A
győzteseknek gratulálunk, ezúton is mindenkinek köszönjük a részvételt és már most
örömmel készülünk a Janko
Jesenský futóverseny következő évfolyamára, melyre
2019 májusában kerülhet sor.

5.
Feled község polgármesterének díjáért kiírt lövészverseny 5. évfolyam
A TRITON lövészklubról és a fe-

ledi lőtérről 2012 – ben jelentettük meg az első újságcikket. Azóta bizony már öt aktív sporttal –
lövészettel teli év telt el és több
tíz sikeres versenyt tudhatunk
magunk mögött. Büszkén mondhatjuk, hogy jó hírnevet szereztünk és már a tágabb régióban is
jól cseng a nevünk, jelentünk valamit.
Köszönet jár ezért többek között
Mgr. Mihályi Gábor polgármester úrnak is, aki a klub alapításakor és a lőtér megépítésekor lehetőséget adott, ahogy ő mondja „a
rajongóknak “, kinyilvánítani
akaratukat és vágyaikat és aki továbbra is támogatja tevékenységünket, amely jó hírnevet hoz
nemcsak nekünk, de a községnek
és neki is.A polgármester úrral
közösen idén május 6-án már ötödik alkalommal rendeztük meg a
„Feled község polgármesterének
díjáért“ kiírt lövészversenyt. Már
kora reggel minden résztvevő jó
kedvvel érkezett és reméltük,
hogy a jókedv megmarad az

egész verseny alatt és az idő is

szép lesz. A „Polgármester díja“
nagyon kedvelt és keresett verseny, melyre a versenyzők között
nagy az érdeklődés. Már az előző
években is a legnépszerűbb versenyek közé tartozott és reméltük, hogy ebben az évben rekordot döntünk. Megtörtént, a klub
történetében idén volt a legmagasabb az indulók száma – 34 lövész.A hazai versenyzőkön kívül
a versenyen még a következő lövészklubokból indultak versenyzők: Magnum Rimaszombat,
Comars Rimaszombat, Arsenal
SC Rimaszombat, Bagira Méhi,
valamint néhány nem klubtag és
természetesen kilátogatott több
néző, rokon és barát is.A lövészek taktikában, pontosságban,
erőben és gyorsaságban mérték
össze erejüket és természetesen
a szerencsére is szükség volt.
A pisztolyokkal három állomást
teljesítettek és már hagyományosan megrendezésre került a leggyorsabb lövész verseny is. Annak ellenére, hogy a versenyek

baráti légkörben zajlottak, nem
hiányzott az egészséges rivalizálás sem, hiszen az értékes díjakért
tényleg meg kellett küzdeni.
Az egyes állomások teljesítése
után minden résztvevő elfogyaszthatta a megérdemelt gulyást, esetleg kávé mellett kipihenhette a fáradalmakat, elbeszélgethetett a többi résztvevővel. Az eredményekből kiderült,
hogy a legjobbaknak járó díjat
nem lesz egyszerű megszerezni.
A versenyzők közti különbségek
minimálisak voltak, ami a minőség emelkedését jelzi. Sok esetben arról, hogy valaki első, második, harmadik vagy hetedik lesz
csak tizedek döntöttek. De a számok nem hazudnak és így végeredmény is született. Az okleveleket és a díjakat Mgr. Mihályi
Gábor polgármester adta át, aki
gratulált a versenyzőknek és mindenkinek sok sikert kívánt. Öszszesítésben
az
aranyérmet
Miroslav Oravec (Arsenal SC)
szerezte meg, ezüstérmes Gabriel
Gáspár lett és a bronzérmet Erik
Toldy (mindketten SK Triton)
vette át. Senior kategóriában az
aranyérmes Attila
Kováč, ezüstérmes
Emil Cirbus, bronzérmes pedig Igor
Olšiak (mind SK
Triton) lett. Super
senior kategóriában
a 34 versenyzőből 6
indult, ami szlovákiai szinten is érdekességnek számít, és
az első helyet Ondrej
Csala, a másodikat Károly Simkó
(mindketten SK Triton) a harmadikat pedig Zoltán Gál (Comars)

szerezték meg. Feled polgármesterének vándorserlegét, amely
a Triton Lövészklub leggyorsabb
lövészének jár, Erik Toldy őrizheti egy éven keresztül.
A rendezvény hivatalos részét
Feled község polgármestere
zárta, aki mindenkinek megköszönte a részvételt és külön köszönetet mondott a Triton Lövészklubnak a rendezvény megszervezéséért. Az ötödik évfolyam után már nincs kétségünk,
hogy a „Feled község polgármesterének díja“ már egy hagyományos verseny, amiért nagyon sokat dolgoztunk, hogy más községek és városok is, jó értelemben
irigyeljék tőlünk.
Végül mindannyian tele élményekkel váltunk el és már most
örülünk annak, hogy találkozunk
2018 valamelyik májusi szombatján – amikor is a „Feled község
polgármesterének díja“ hatodik
évfolyama kerül megrendezésre.
Az SK TRITON vezetősége.

A Feledi Művelődési Központ toalettjének átépítése
Mint az köztudott, a Helyi
Művelődési Központ a hatvanas évek elején nyitotta meg
kapuit és adott otthont különböző kulturális
és társadalmi eseményeknek. Az illemhelyek
mai napig az eredi állapotban maradtak, az akkori előírásoknak megfelelve.
A község álltal

nyújtott anyagi támogatás segítségével 2017 március ele-

jén elkezdődhettek a kultúrház első emeletén található illemhelyek felújítási munkálatai. A felújítási
munkálatokat
a Kompas kft és
a Stavina kft közösen végezte.
A bontási munkálatokat
a
Kompas kft vállalta el, míg

a felújítási munkálatokat a
Stavina kft végezte nagyon
rövid idő alatt. A szüksé
ges építőanyagokat és fürdőszobai berendezések a helyi
Bartex és a rimaszombati
Primax vállalatok biztosították. Április végére már büszkén dicsekedhettünk az újjávarázsolt illemhelységekkel.

6.
A Szombathy Viktor Alapiskola tevékenysége a 2016/17-es tanév II. félévében
Iskolákon a mindennapos oktató-nevelő munka mellett
pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden tanuló megtalálja azt a
területet, amiben a legtehetségesebb, és amiben sikereket érhet el. Az első félév
rendszeres munkája, a pedagógusok türelme és irányítása, a tanulók kitartása és
tudása a második félévre
hozta meg gyümölcsét.Ruszó
Chiara és Zagyi Klaudia 7.A osztályos tanulók Ipolyszécsénkére , a Tompa Mihály Országos Verseny kerületi fordulójára nyertek meghívást ,
ahol Chiara ezüst-, Klaudia
pedig bronzsávos besorolást
kapott. A vers- és prózamondó versennyel szinte egyidőben zajlott a Szép magyar
beszéd c. verseny, melyen
Nagy Máté
4. osztályos
tanuló képviselte iskolánkat a
kerületi fordulón. Az idei matematika versenyek alsó tagozatos diákjainknak kedveztek. Singlár Máté járási első,
Barta Dániel pedig járási második hellyel büszkélkedhet a
Pitagorasz versenyen, de
sikeres megoldói a Kenguru
matematikai versenynek is
Miskei Margaréta és Tóth Balázs mellett.A tél, a hó utolsó
napjait élvezhették ki sítanfolyamosaink Kokaván, mivel
visszatértükkor tanulóink a
kiszehajtást
hagyományát
élesztették újra, mely a tél, s
vele együtt minden rossz eltemetését jelenti. Március 15én kilencedikes tanulóink megható műsorával emlékeztünk meg a forradalomról,
mely az előző évektől eltérően
most
Petőfi
szemszögéből ismertette az

eseményeket. Kilencedikeseink éppen csak megpihentek
a műsor után, mikor egy
újabb próba, a Monitor várt
rájuk, melyen szintén sikeresen helytálltak. Arany János
születésének 200. évfordulója
alkalmából iskolánkon Arany
János hetet tartottunk. A hét
témája természetesen a híres
író élete és munkássága volt.
A tanulók érdeklődésüktől
függően különböző versenyszámokba kapcsolódhattak
be. Volt versmaraton, kreatív
versírás, poszter készítés,

a 6.A osztály tanulói. A rozsnyói megmérettetést Bobál
Dániel aranysávos minősítéssel zárta.Nyolcadikos és kilencedikes tanulóink márciustól
igyekeztek elsajátítani a modern és társastáncok alapjait.
A tánciskola ún. záró eseményére, az első bálra május 20án került sor. Még a nagyobbak táncolni tanultak,
fiatalabb tanulóinkat sem hagytuk tétlenkedni. A 3. és 6.
évfolyamnak úszótanfolyamot szerveztünk, illetve 25
alsó
tagozatos
tanuló

kincskeresés és portré rajzolás.A májusi hónapot a Katedra Irodalmi Verseny országos fordulójával indítottuk,
ahol a 8.A osztályos tanulók
csapata képviselte iskolánkat.
A tekintélyes verseny levelező fordulói után diákjaink
Dunaszerdahelyen is bizonyítottak és a 7. helyen végeztek.Az édesanyákról sem
feledkeztünk meg. Szeretetüket és gondoskodásukat
színes műsor- kavalkáddal köszöntük meg, mellyel nemcsak
kellemes
délután
okoztunk nekik, hanem könnyeket is csalogattunk a
szemükbe. Az Ipolyi Arnold
Népmesemondó
Verseny
iskolai fordulójától egészen az
országos döntőig meneteltek

számára a tanulás egy másik,
gyakorlatiasabb formáját mutattuk be az erdei iskola keretein belül.A Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség immár
X. alkalommal rendezte meg
a projektnapot , mely idén
Tompa Mihály, a velünk élő
költő címet kapta. A rimaszombati bemutatón 6. és
7. osztályos tanulóink a nagy
triász barátságát mutatták
be.Meseláda bábcsoportuk
évek óta vendége a Duna
Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztiválnak. A 7. és 8. évfolyamból
alakult új csapat először állt a
dunaszerdahelyi színpadon,
ennek ellenére műsorukat a
zsűri
ezüstsávval
jutal-

mazta.Iskolánk diákjai a szlovák nyelvű versenyektől sem
hátrálnak meg. Ezt bizonyítja
Fejes Bíborka eredménye is,
aki a Poznaj slovenskú reč elnevezésű versenyen az ország
legjobbjaival mérhette össze
tudását
és
ezüstsávos
minősítést kapott. A felső tagozat sem sokkal maradt le
mögötte, hiszen Varga Alexandrának a verseny kerületi
fordulóján a zsűri a negyedik
helyet ítélte oda.Az idei
tanévben több angol nyelven
folyó versenybe is bekapcsolódtunk. Az angol olimpiászon
Ruszó Chiara és Zagyi Csaba
képviselte iskolánkat, valamint második alkalommal
vettünk részt az English Star
nemzetközi versenyen, amibe
több mint húsz felső tagozatos diák kapcsolódott be.
Névadónkról a Szombathy
Viktor napon, vagyis a gyermeknapon emlékeztünk meg,
mely rendszerint helyet ad a
Punka Gyula rajzverseny megnyitójának is. Az iskolai versenyen kívül diákjaink számos
rajzversenybe bekapcsolódtak, ahol a helyezések sem
maradtak el. A Ferenczy
István Képzőművészeti Versenyen Zagyi Klaudia első helyezett lett. Ugyancsak első
helyen végzett Lakatos Miklós
a Világűr gyermekszemmel c.
versenyen, ahol Bobál Szofia
munkája is elnyerte a zsűri
tetszését.A tartalmas, sikerekben gazdag tanévet pedagógusaink és diákjaink kitartó
munkájának köszönhetjük,
akiknek ezúton is szeretnénk
kellemes pihenést, jó szünidőt kívánni, hogy a következő tanévben hasonlóan
szép
eredményeket
érhessünk el.

7.
A Feledi Béke-utcai Alapiskola tevékenysége

Az
iskola
projektjei
A társadalomtudományi tantárgyi bizottság az Európai
nyelvek napja alkalmából
2016. 9. 26-án a felső tagozaton tanuló diákok számára
szervezett rendezvényt. A diákok egész héten az EÚ országairól készítettek prezentációkat, a rendezvényt jellegzetes
ételek kóstolásával, énekkel
és tánccal kötöttek egybe. Májusban a természettudományi
tantárgyi bizottság szintén a
felsősöknek készített projektet a Tej napja néven, mely a
pénzügyi ismeretek fejlesztésére irányult. Már hagyományosnak mondható rendezvényünk a Janko Jesenský futás,
melyre idén az egész régióból
érkeztek
futók.
Színházi
előadás
Ebben az iskolaévben a diákok különböző színházi előadásokon, musicaleken, koncerteken vettek részt és lehetőségük volt a földalatti világról, valamint a világűrről
szóló 3D film megtekintésére
is.
Fesztiválok, díszünnepségek
és
egyéb
fellépések
A speciális osztály diákjai a
„Mozgásban az élet” elnevezésű tánc, zene és ének fesztivál hatodik évfolyamán vettek
részt. Decemberben karácsonyi díszünnepséget rendeztünk. Ez év június hetedikén a
Szombathy Viktor Magyar
Tannyelvű Alapiskolával és a

Feledi Kistérségi
Tanügyi Hivatallal karöltve került
megrendezésre a
Gyermekmosoly
fesztivál, melyen
több község iskoláinak napközis
gyerekei léptek
fel. Június 27-én
az évvégi díszünnepségen a gyerekek az egész éves
munkáikat mutatták
be.
Jótékonysági
gyűjtés
Iskolánk több jótékonysági
gyűjtésben is részt vett: Nárciszok napja a Rákellenes Ligának, Fehér pasztell a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók
Szövetségének, Napraforgó
napja a Sklerosis Multiplex
Nemzetközi Szövetségének és

Tantárgyi versenyek és
olimpiászok
Az „Arany patkó, arany toll,
arany haj” verseny járási
fordulójában első helyet ért
el a nyolcadikos Kristínka
Nagyová és harmadik helyet
a hatodikos Janka Auxtová.
A „Timrava kutacskája”
prózamondó verseny járási
fordulójában második helyet
szerzett az ötödikes Simonka
Makóová. A „Šaliansky
Maťko” versenyen szintén
első helyet szerzett és továbbjutott a kerületi fordulóba az
ötödikes Simonka Makóová.
A Hviezdoslav Kubinja versenyen öt diákunk is helyezést
ért
el:
versmondásban
Adamko Gombala második,
Simonka Makóová harmadik
lett, prózamondásban második lett Janka Auxtová, harmadik helyen végzett Jarko

édességek gyűjtése a Mosoly
mint
ajándéknak.
Színes
napok
Ebben az iskolai évben is
megrendeztük a „Színes napokat”, melyeken a gyerekek és
a tanárok tipikus színekbe öltöznek és az adott napra megadott téma feladatait végzik
el. Ebben az esetben a „Sárga
napról” volt szó, melyen gyümölcs és zöldséges tálakat,
pástétomokat készítettek, a
„Fehér napon” az iskola téli
díszítésében versenyeztek, a
„Zöld nap” a Föld napja, a
„Kék nap” a víz napja, a „Vörös nap” pedig Bálint nap.

Jamnický
és
Kristínka
Nagyová. A Dobšinský mesevilága versenybe is bekapcsolódtunk, ahol Janka Auxtová
második helyet ért el. Természetesen sportversenyeken is
részt vettünk: terepfutásban,
többtusában. A „Polgármester
serlegéért” kiírt tornán a
4.A osztály az első helyen
végzett. Több olimpiászon
is részt vettünk: biológiai
olimpiász,
pitagórász,
földrajzi olimpiász, ahol az
ötödikes
Adamko
Gombala a második helyen
végzett, Ezen kívül tanulóink részt vettek a Szlovákia

pacsirtája népdal verseny járási fordulóján, az angol
nyelvi olimpiászon, a Štúr
Zólyoma versenyen, több irodalmi versenyen, mint az
Arany ország és egyéb képzőművészeti versenyeken, melyeken tanulóink Cyntia
Pelleová
és
Lucka
Kisantalová előkelő helyezéseket
értek
el.
Tanulmányi kirándulások
és
egyéb
akciók
Szeptemberben a harmadikos
és negyedikes tanulók ellátogattak a nyústyai közlekedési
játszótérre. Novemberben a
napköziben ismét Halloweent
rendeztünk és decemberben
az elsős tanulókat meglátogatta a Mikulás. Tavasszal elűztük Morenát és álarcosbálon szórakoztunk. Június 13án és 15-én a gyerekek kirándultak. Az alsó tagozatos tanulók a bajmóci állatkertet látogatták meg, a felsősök pedig
a lévai Atlantis technikai múzeumot. Az első félévben az
alsós gyerekek a Rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárba, míg a speciális osztály
tanulói az Ekorelaxba látogattak el. A felsős diákok Pavol
Dobšinský nyomában meglátogatták Derencsényt. A gyermeknap alkalmából a gyerekek egyebek mellett sportoltak is.

8.
Napocska Fesztivál
Óvodánk, a Feledi Községi Hivatal támogatásával, 2017. május 24.én
megrendezte a Napocska Fesztivál-t a
környező óvodák részére. A rendezvényt
ünnepélyesen megnyitotta Feled polgármestere Mihályi Gábor.

Rendezvényüket megtisztelte
jelenlétével
a
Váraszó-i
Óvoda is Magyarországról. A
fesztiválon a következő óvodák léptek fel: Tajti, Várgede,
Balogfala, Gesztete és Feled.
A résztvevő gyerekek és
óvónénik ezúttal is megmutathatták kreativitásukat, ügyességüket és tehetségüket. Az

egyes óvodák népi-és modern
táncot adtak elő, verset szavaltak a várgedei óvodások
pedig a „Jancsi és Juliska”
mesével tették színesebbé a
rendezvényt. A Napocska
Fesztivál a jövő évben ünnepli
a 10. évfordulóját, melyre
mindenkit nagy szeretettel várunk – újra itt Feleden.

.

Húsvét az óvodában
A szép tavaszi napok felébresztik minden érzékünket,
hogy jobban élvezhessük a
virágzó természetet. A színek
és illatok a húsvét közeledtét
hirdetik - mely elhozza életünkbe az örömet és vidámságot. A húsvét elsősorban a
családi összejövetelek és baráti találkozások ünnepe. A
hagyományokat egyaránt
kedvelik úgy a szülők, minta
gyerekek. Az óvodánkban is
felelevenítettük ezeket s hagyományokat. Az ünnepnek

megfelelően, új dalokat, verseket és játékokat tanultunk.

húsvéti alkotóműhelyt,
melyre meghívtuk a szülőket

Az idén is megszerveztük a

is. A rendezvényt a gyerekek

Óvodánkban a májusi hónap
is programokban gazdag volt.
Anyák napja alkalmából különleges meglepetéssel készültünk az anyukáknak – egy
közös kirándulással Mojínba.

A megérkezés után a gyerekek versel és dalokkal köszöntötték anyukájukat, majd
ezt követően izgalmas versenyek következtek. Az anyukák kipróbálhatták az íjlövé-

A gyermeknap alkalmából
óvodánkba színészek látogattak el, és bemutatták nekünk
az óvoda udvarán az ismert
„Cicuska és Kutyuska” mesét.
Más színes program is várta a
gyerekeket – idén is felállítottuk az indián sátrakat az

.
óvoda udvarán minden osztály részére. A gyerekek megtudhatták, hogyan is éltek régen az indiánok, majd számos
sportverseny várta őket:
célbadobás, futás, egyensúlyozás és számos ügyességi
verseny. Végezetül a gyerekek ügyességükért és az egyes

versel, dalokkal és tánccal
tették színesebbé. Számunkra ez egy nagyon kedves rendezvény, mely örömet
szerez gyereknek és felnőttnek egyaránt. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy részt vettek a rendezvényen és színesebbé tették a húsvétvárást az óvodánkban.

Anyák napja
szetet, a gyerekek pedig többféle versenyben is megmérettethették magukat. Végezetül
a házigazdák bemutatták nekünk a farmon nevelt hazai és
külföldi ragadozó madarakat.

Gyereknap
versenyszámokban
való sikeres részvételért ajándékokban és
édességben részesültek. Bízunk benne,
hogy a jókedv és szép
élmények megmaradnak az óvodások emlékezetében.

A közös kiránduláson mindenki nagyon jól érezte magát. Örömmel tölt el minket,
hogy anyák napja alkalmából
egy nem hagyományos programmal szerezhettünk örömet
az anyukáknak

9.
Egy tehetséges művész ügyes kezei
A világhálón megjelenő barátaim
között tartom számon korábbi
polgártársunkat,
Eva
Ševčovičovát
született
Melišíkovát is. Közösségi oldalán találtam néhány fényképet
szépen díszített, szárított tortákról. Nem hagyott nyugodni, hogy
meg ne dicsérjem őt és alkotásait,
így felvettem vele a kapcsolatot,
s megismertem hobbiját és festői tehetségét. Évának jó kézügyessége volt már kiskorában is,
mindenhol festett, ahol csak alkalma nyílt, papíron, a falon, ezek
voltak első gyermekrajzai. Az
iskolában ő volt a krónikás, szép
képeket festett a krónikába, és kitűnt a képzőművészeti órákon is,
ahol vízfestékkel festett. Nagy
vágya volt, hogy művészeti iskolába kerüljön. Sajnos, amint az
abban az időben megszokott volt,
nem kapott jelentkezési lapot a
művészeti iskolába, mert hívő
volt és templomba járt. Ez nagy

csalódás volt számára, már csak
azért is, mert Sičínová tanárnő
támogatta ebben a törekvésében
és biztatta, hogy biztosan felveszik. Ezután a csalódás után végül a szolgáltatások szakközépiskolájába került, s a kollégiumba.
De itt sem szűnt meg nagy szenvedélyének hódolni: festett magának, osztálytársainak és barátainak. Mivel négy gyermekes
családból származik, nem engedhette meg, hogy olajfestékkel fessen, maradt a zsírkréta és a ceruza.
Életének egy bizonyos szakaszában háttérbe szorult ez a tevékenysége, mivel férjhez ment,
jöttek a gyerekek Zuzka és Peter,
a házépítés, majd a rendszervál-

tás, s ezzel az új gondok, új munkalehetőség keresése, hogy el
tudják tartani a családot.
Csak 2005-ben kezdett újra festeni, amikor Ausztriában kezdett
dolgozni mint gondozónő. Ez
nem volt könnyű. Az első családhoz szorongva és nagy félelemmel érkezett. Németül ugyan tanult, de a nyelvjárást nem értette.
Szerencséje volt, mert a család
szigorú volt ugyan, de alapvetően
jó. Ott tanult meg főzni különböző osztrák ételeket, ami jó alapul szolgált az új munkájához. A
festésre azonban nem jutott ideje,
mert a nyelvben kellett magát tökéletesítenie, valamint az első fizetések a család fenntartására
kellettek, mivel a férje Edo nem
dolgozott, mert gerincműtétje
volt, s környékünkön akkor sem
volt, meg most sincs sok munkalehetőség. Két évvel később kezdett újra festeni, akvarellt. Ekkor
már meg tudta venni a drága olaj-

festéket is. Így született első festménye, amely csendélet volt, s
anyjától kapott régi vászonra festette. Ez az új festési technika
nem volt könnyű számára, autodidakta módon kellett megtanulnia az olaj és terpentin hígítási
arányát. Néha ez nem sikerült, de
ez nem gátolta meg őt további
próbálkozásaiban.
Később egy idősebb bácsit gondozott, aki szerette a művészetet,
tanácsot is adott neki, s támogatta festői ambícióit. Így minden
szabadidejét a festészetnek szentelte. Első festményeit is itt adta
el. A szomszédasszony új házába már megrendelésre festett.
A minta egy amerikai kép volt
napraforgókkal és a konyhába

három kép
tipikus
konyhai motívumokkal.
Mindezt
olajjal festette. Ez volt
az első nagy
sikere,
amely hatalmas öröm
volt
számára.
Egy másik
család
98
éves nagymamája mellett szintén
hódolhatott a festészetnek. Az
idős néni támogatta őt ebben, és
az ő segédlete mellett festett egy
új képet: ház kecskével, tyúkokkal és kutya macskával. Újabb
megbízást a lelkipásztortól kapott, aki az idős nénit látogatta.
Jézus megfestésére kérte. Ezt a
festményt egy egészségügyi nővér vásárolta meg, aki barátaival
együtt a néni mellett imádkozott,
s mivel érdeklődött Éva festészete iránt, festett neki még egy
képet Jézusról, csak más háttérrel. Az idős néni lelkesen támogatta, s lehetővé tette számára,
hogy első kiállítására Bécsben
kerüljön sor. A kiállítás sikeres
volt, és a mi autodidakta festőnk
hat festményt adott el. A második
kiállítása Felső-Ausztriában volt,
ahol négy festményt adott el.
És mivel a mi Évánk tényleg nagyon jó ember és jószívű, így a
kiállítások és értékesítések mellett karácsonyi versenyt is szervezett, s a győztes nyereménye
egy általa kiválasztott kép lett.
Nagy vágya, hogy Kurincon legyen kiállítása, a strandon, hogy
az emberek a pihenés és üdülés

mellett a művészetben is gyönyörködhessenek.
Odahaza a család, a kert és a háztartás mellett nem jut ideje a festésre, így csak szabadidejében
fest a szintén igényes gondozói
munka mellett. Ahogy mondja,
eddig szerencséje volt, mert jó
embereknél dolgozott. Még azok
a járművezetők is, akik munkába
szállítják, megszokták, hogy
mindig a festékkel, hígítóval,
ecsetekkel és vászonnal teli fekete
táskájával
utazik.
Az érdeklődők megtekinthetik
munkáját a Facebook oldalon:
Eva Ševčovičová Umelec, ahol
kapcsolatba léphetnek vele. Már
én is kinéztem egy gyönyörű festményt harmatos tulipánokkal.
Végül szeretnék Évikének sok
sikert, örömet és boldogságot kívánni. Kívánom, hogy teljesüljön
régi álma, sok finom ecsetvonással és szeretettel festett képeivel
továbbra is szerezzen örömet
mindnyájunknak.

10.
A helyi Nyugdíjasok Egyesületének jubileumi évzáró taggyűlése
A helyi Nyugdíjasok Egyesületének jubileumi évzáró taggyűlésére
2017. március 6-án került sor a
Nosztalgia étteremben. Miért jubileumi? Azért, mert a szervezet
ebben az évben ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Az
alapítók közül még ketten élnek
és dolgoznak a szervezetben. Az
évzáró taggyűlésen részt vett
községünk polgármestere Mgr.
Mihályi Gábor is. Első alkalommal
üdvözölhettük a taggyűlésen a
szervezet
járási elnökét Mgr.
Jozef Reizingert, aki értékelte a
szervezet munkáját, s elismerése
jeléül oklevelet adott át. A találkozón 58 tag vett részt. A találkozót
Feledy Margit elnökasszony nyitotta
meg
és
vezette.
Az üdvözlés után a kultúrműsorra
került sor, amelyet maguk a nyugdíjasok adtak elő. Ezután a 2016-

os év tevékenységének értékelése és a gazdasági beszámoló
következett. Mivel közeledik március 8. a nemzetközi nőnap, nem
felejtettük el a szervezet női tag-

Köszönetet mondtunk és kis ajándékkal kedveskedtünk a 22 jubilánsnak is, akik kerek születésük
kerek évfordulóját ünnepeltek.
Az elnök tájékoztatta a tagokat a

A tombolajegyek árusítása és kihúzása után a szerencsés nyertesek átvették a szép ajándékokat.
A vezetőség köszönőlevelet adott
át Garai Irén tagtársunknak sokéves odaadó munkájáért. Évzáró
taggyűlésünket a finom estebéd
elfogyasztásával fejeztük be. Az
évzáró költségeit a Községi Hivatal támogatásával és saját forrásainkból valósítottuk meg. Örömünkre szolgál, hogy szervezetünk tagsága a 2016-os évhez viszonyítva 12 taggal emelkedett,
ami azt jelenti, hogy a szervezetünkben jól érezzük magunkat.
A 2017-es évre minden tagunknak jó egészséget kívánok a kitűzött célok eléréséhez. Feledy
Margit a szervezet elnöke

jainak

köszöntését.

2017-es év tevékenységi tervéről.

A Mozgáskorlátozottak Szlovákiai Szövetsége Alapszervezetének évzáró
taggyűlése
Az MSZSZA évzáró taggyűlése
2017. március 27-én a választások jegyében zajlott. A választásokra azután került sor, hogy a Rimaszombati járási központ elnöke
Marta Hencová asszony visszahívta a vezetőséget. Ez Varga
Viktor úr levele alapján történt,
amelyet a regionális, valamint az
országos központba küldött, mert
fenntartásai voltak a bizottság
munkájával kapcsolatban. Ennek
alapján látogattak el hozzánk a
zólyomi RK és a pozsonyi OK
munkatársai.
Az újonnan megválasztott bizottság a következő összetételben
fog működni: Eva Medveďová,
Božena Mojžišová, Ondrej Hriň,
Kovács Erzsébet és Csank Mária.

A továbbiakban áttekintették a
2016-os év tevékenységét, s meg-

Ezek a tevékenységek nem valósulhattak volna meg a község

vitatták a 2017-es év munkatervét.

anyagi támogatása nélkül, ame

lyért köszönetet mondtak a falu
önkormányzatának és polgármesterének Mgr. Mihályi Gábornak.
A 2017-es év terve: két sportnap,
kirándulás Tiszaújvárosba és
Rapra,
vonatos
kirándulás
Zbojskára, valamint szeretnénk
ellátogatni Nagykürtösre a híres
gesztenyenapokra, és az év végén a karácsonyi
ünnepség.
A hivatalos rész után gratuláltunk
a tizenhárom jubilánsunknak s átadtuk nekik az ajándékokat.A felettes szervek munkatársainak jókívánságai és polgármester úr biztató szavai lelkesítenek bennünket a további munkánkban.
A találkozót estebéddel fejeztü

Tavaszi sportnap
A hosszú, hideg tél után beköszöntött a tavasz, így a Nyugdíjas
szervezet is megkezdte tevékenységét: június 1-jén, gyermeknapon megszervezte a már
hagyományos
„Sportnapot“
a kultúrházban. Nyugdíjasaink
különböző sportágakban mérhették össze erejüket. Voltak,

akik
ügyességükkel
magas
pontszámot értek el, és győztesként kerültek a dobogós helyre.
Ezek névszerint Hanák Imre, Rohály Ferenc és Feledy László.
A spornapot vidámmá tette még
a kis kultúrműsor is, amit maguk
a nyugdíjasok adtak elő. A tom-

bolajegyek kisorsolásában a szerencsés nyertes Gallo Klára lett,
aki örömmel vette át az első díjat. A nap a finom gulyás, édességek és üdítők elfogyasztásával
ért véget. A sportnapon részt
vett a községi hivatal vezetője,
Borbás Tibor mérnök úr is. Min

den támogatónak köszönjük az
édességet, italt, tárgyi ajándékokat és a gulyás elkészítéséhez
szükséges
nyersanyagokat.
A sportnapról mindenki elégedetten tért haza otthonába.
Feledy Margit, a Nyugdíjas szervezet elnöke.

A rokkantnyugdíjasok sportnapja
A rokkantnyugdíjasok ebben az évben egy egri kirándulással kezdtek, majd tevékenységük 2017.6.15-én egy eredményes sportnappal folytatódott. A rendezvényen a tagok szép számmal vettek részt, mely egy kis előadással kezdődött, majd néhány vicc is elhangzott. A versenyzők öt
versenyszámban versenyeztek és az első helyen Szolnoky István, a másodikon Venczúg Mária, míga harmadikon Marta Hanáková végzett.
A rendezvényen tombolát is árultak, mellyel a szponzorok által felajánlott tíz díjatlehetett elnyerni. Nekik külön is köszönjük a díjakat. Megjelent körünkben Milan Kerdík úr, a helyi lelkész is. Végezetül a résztvevőknek finom töltött káposztát szolgáltak fel.

11.
A legfiatalabb futballisták első barátságos mérkőzése

A feledi futballklub, azon kívül,
hogy igyekszik ideális körülményeket biztosítani a felnőtt
csapatnak, amely mostanság
fejezte be az V. liga tavaszi
szezonját, nagy figyelmet
szentel az utánpótlás nevelésére is, hogy idővel itt is olyan
nagyságú focisták nőjenek fel,
mint a Danyi testvérek, vagy
Lakatos Jenő alias „Tatyó“.
És éppen az előkészítő csoport legfiatalabb focistái (5-6-7

éves gyerekek) 2017. február
23-án a rimaszombati Nyugat
lakótelep tornatermében játszották első barátságos mérkőzésüket a MŠK Rimaszombat ellen. Habár az eredmény
ebben az esetben másodlagos volt, azért büszkén írjuk
le, hogy a gyerekek remekül
helytálltak és 3 : 3 – as döntetlent értek el. A gólokat a szívós Tóth Ábel és a kétszer is
betaláló csatárunk Lukáš Faragó lőtték. Az első képen a

kőkemény hátvéd Szendrei
Robi és a mindenhol felbukkanó Varga Máté Péter láthatók. A második képen legjobb
kapusunk Singlár Tomi állítja
le a labdát, aki a mérkőzés folyamán védéseivel sokszor
góltól mentette meg a csapatot, a harmadik képen pedig
az egész csapat látható, balról: Tóth Ábel, Varga Máté
Péter, Barta Dominik, Lukáš
Faragó, Singlár Tomi, Vincze

Zalán, Singlár Bence és Szendrei Robi.
Végül szeretnénk megköszönni a szülők, nagyszülők
áldozatos hozzáállását, akik
időt nem kímélve hordják
a gyerekeket az edzésekre és
a mérkőzésen is buzdították
csapatot.
Ing. Borbás
Tibor

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LABDARÚGÓ TORNA
IN MEMORIAM ING. VARGA GYULA
Feleden 2017. február 28-án
immár 5. alkalommal került
megrendezésre az in memoriam Ing. Varga Gyula nemzetközi ifjúsági labdarúgó
torna.
.
Eredmények:

A torna már hagyományosan
Varga Gyulának állított emléket, aki sok-sok éven át rengeteg időt szentelt a feledi ifjúsági futballnak. A tornán jelen

1. mérkőzés
Mályi – Fülek
2:2
2. mérkőzés
Ónod – Feled
2:5
3. mérkőzés
Feled – Mályi
3:4
4. mérkőzés
Fülek – Ónod
10 : 2
5. mérkőzés
Feled – Fülek
5:6
6. mérkőzés
Mályi – Ónod
10 : 1
Helyezések:
1. hely: Mályi
2. hely: Fülek
3. hely: Feled
4. hely: Ónod
A torna legjobb góllövője: Győrffi Péter, Mályiból
A torna legjobb kapusa: Szalina Gergő, Ónodról

voltak fiai, akik részt vettek
a díjak átadásán is.
A torna magyarországi részt
vevői: Mályi és Ónod csapa

tai, Szlovákiából pedig Fülek
és Feled csapata vett részt
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Feledy Zoltán
Matušková Katarína
Szalec Attila
Barthová Alžbeta
Czene Štefan
Sótérová Ružena
Šárközi Ladislav
Strapková Marta
Šóter Gejza
Albert Štefan

Gólyahír: “ A gyermek védtelen kis
teremtmény, akinek gondját viseljük, e
gondoskodásért cserébe, nap mint nap
mindazzal a szeretettel halmoz el minket,
amit mástól nem kapunk meg“
Lázi Viliam 13.01.2017
Balogová Sabina 09.09.2016
Albertová Hana 10.02.2017
Vengrínová Bettina 09.036.2017
Varga Luca Emese 16.03.2017
Illéš Henrich 12.11.2016
Mihályi Bence 02.04.2017
Golianová Nina 18.04.2017
Kuklová Jazmin 12.05.2017
Kiss Dorina 06.06.2017

Peniaková Irma
Mihályiová Irma
Koósová Vilma
80. évesek:
Mihályi Ferdinand
Rácz Ladislav
85. évesek:
Kureková Verona
Kisantalová Irma
Vilhyn Ján

65. évesek:

90. évesek:

Köböl Tibor
Stehlík Milan
Kocka Ladislav
Šrámková Kornélia
Balogová Lanka
Rafaelová Zlata
Danyiová Klára
Juhászová Elena
Juhaniak Milan

Házasságot kötöttek: " A szerelem
nemcsak együttlétet jelent, henem közös
úton haladást is."

Csíziková Priška

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

Tisztelet emléküknek†

Kovácsová Šarlota 87
Bálint Štefan 77
Szekeresová Lenka 78
Maruškin Ján 85
Pál Július 72
Halajová Aurélia 87
Köbölová Irena 66
Babečková Jolana 91
Szabová Irma 79
Šťavinová Verona 75
Tiffinger Július 85
Kureková Anna 77
Bárdošová Klára 79

70. évesek:
Bari Gejza
Gečeová Mária
Obrtanec Ladislav
Šrámek Július
Herčková Mária
75. évesek:
Garai Štefan
Patakiová Magdaléna
Mojžiš Ján
Éliová Katarína
Výbošťoková Marta
Strmeňová Beáta
Mihályiová Mária
Vysnyaiová Erika

Tóth Gergely a Šmírová Mária 22.04.2017
Stríček Ján a Ružinská Simona 17.06.2017

Évfordulójukat ünnepelték:
Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk,
s azt, hogy szerelmük sosem lanyhuljon
60 évesek:
Csobó Arpád
Rúgó Alexander
Slováková Stanislava
Szelecová Marta
Bettešová Anna
Holek Attila
Varga Jozef
Kocková Alžbeta
Figeiová Irena
Köbölová Juliana

Túrós tető BeBe kekszből
Hozzávalók:
Porcukor 150 g, gyenge túró 500 g, 3 leveses kanál rum, margarin Hera 200 g, banán 3 db, barna
BeBe keksz 2 csomag, világos BeBe keksz 2 csomag.
Elkészítés:
1.A Hera margarint a cukorral és a túróval kikeverjük és rummal ízesítjük. A BeBe kekszeket
sakktábla formában az alufóliára rakjuk (3 sor 7 darabból, váltogatjuk a világos és a sötét színűeket).
2.Ezt megkenjük a túrókrém felével és újra sakktábla formában rárakjuk a következő sor kekszet, de
most fordított sorrendben: a világos kekszre sötét kekszet teszünk és fordítva.
3.A maradék krémet elkenjük és a középső részre rárakjuk a meghántott banánokat. Az alufóliát a kezünkbe vesszük, majd
a két hosszabbik oldalt egymáshoz dőltjük úgy, hogy a kekszek tetőt formáljanak. Miután a tészta a hűtőben összeállt, leöntjük
csokoládéöntettel és ismét lehűtjük. Ezután már csak a BeBe kekszből készült tetőt felvágjuk és tálaljuk.

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

FELED

20.KIADÁS

FELEDIEK

FELEDIEK

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
INFORMÁCIÓS ANYAG

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
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