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Tisztelt polgárok
A nyár érkeztével a helyi önkormányzat
is számba veszi tevékenységét a 2014
es év első félévében. Már megszoktuk,
hogy a helyi önkormányzatra mindig
új kihívások várnak, folyamatosan kell
alkalmazkodnunk az új törvényekhez,
rendeletekhez, amelyek folyamatosan
befolyásolják tevékenységünket. Szintén ebben az évben indult egy új formája az aktivációs munka irányításának és
szervezésének, a kisebb önkormányzati
szolgáltatásoknak, s nem utolsó sorban
a felkészülés az új közjóléti szolgáltatások bevezetésére azok számára, akik a
társadalmi juttatások kedvezményezettjei. A szervezési és előkészítő tevékenységek lényege az, hogy a munka új
formáját is a falvaknak kell bebiztosítani 2014. július 1-jétől, együttműködve a Rimaszombati Járási Hivatallal.
Ugyanakkor a községnek mint más
önkormányzatoknak is azon kell do-
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lgozni, hogy az új formákkal növelje a
foglalkoztatottság mértékét. Ez lesz az
egyik fő kihívás, de egyben a legnehezebb feladat is a jövőben, mert községunkben is sok a munkanélküli. Községünk infrastruktúrájának kiépítése már
a standard színvonalon van, miután
befejeződött a szennyvízcsatornák és
szennyvíztisztító telep építése, hosszú
évek
után
így
járulva
a környezetvédelemhez. A falu legtöbb
középülete már csatlakoztatva van,
amivel
hozzájárulnak
a környezetvédelemhez.
Reméljük,
hogy a lakosság nagy része őszig
rácsatlakozik a csatornahálózara és a
szennyvíztisztító telepre, és így sikeresen kolaudálhatjuk az egész építkezést,
hiszen a feledi szennyvíztisztító próbaüzemeltetése 2013 őszétől fut. Az
önkormányzat a nagyközönség és az
érdeklődők
számára
bemutatóval
egybekötött
megtekintést
szervez
szeptemberben, hogy megismerhessék a
modern környezetbarát szennyvíztisztítót. Bízunk benne, hogy ennek a nagy
projektnek az adminisztrációja és
a finanszírozása is fokozatosan befejeződik. S nemcsak „Feled központjának
revitalizációja“ európai projekt adminisztrációjának befejezését terveztük
erre a félévre, hanem a járdák rendbetételét is a Béke, a Pékségi és
a Szövetkezeti utcában, mivel ezeket
a munkálatokat nem foglalta magába az
EU-s projekt. A Szövetkezeti utcán
a Községi Hivatal mögött kialakítunk
egy közteret a hivatalba, a postára és
egyéb szolgáltatások után érkezők

számára, hiszen a centrum sokszor
túlzsúfolt az ott parkoló autóktól. Ebből
a célból saját költségen bontottuk le,
a bontási engedély megszerzése után, a
régi iskola épületét, amely már nagyon
veszélyes
állapotban
volt.
A faluközpont általános megjelenéséhez jelentős mértékben hozzájárult a
tárgyalásokat követően a COOP Jednota által felújított épület homlokzati
helyreállítása. Ezúton is szeretnék nekik
köszönetet mondani. Igazából szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak,
vállalkozóknak és a lakosoknak, amiért
az utóbbi időben nem sajnálják
a beruházást a cégek és a lakóházak
szépítésére. Így jelentős mértékben
hozzájárulnak a község
általános
kedvező megjelenéséhez. Ez a köszönet mindazoknak szól, akik felelősségteljesen állnak a környezet szépítéséhez, legyen szó saját kertjükről vagy
közterületről. Nagyon sok mindent
szépítettünk
közös
erővel.
A közösségnek ezt az igyekezetét
szeretnénk az önkormányzat részéről
továbbra is támogatni, hogy példaként
szolgálhassunk a régióban is. Előreléptünk a Művelődési Ház rendbetételében is, a tetőt védőréteggel vontuk be,
amely az elkövetkező években védelmet nyújt a korrózió ellen.

nyek vezetése és dolgozói, sem
a KomPaS k.f.t. dolgozói. Szeretnénk ,
hogy a felediek lássák és akarják
a minőségi jobbulást, hogy gyermekeink és rokonaink ebben a nehéz időben
is szívesen térjenek haza. Azt akarjuk,
hogy gyakrabban
találkozzunk és
javítsuk községünk kultúrális életét,
közös erőfeszítéssel, függetlenül a
lakosság sokszínűségétől. Ezért szeretnénk, ha a lakosság élne a következő
lehetőséggel, hogy találkozzon a többi
lakossal és az idelátogatókkal . Szeretettel meghívjuk Önöket a hagyományos XII. FALUNAPRA 2014. július 12ére, melyre gazdag programmal várjuk
Önöket. Kívánom, hogy mindenki
találja meg a gazdag programban, ami
neki a leginkább tetszik.

Nem utolsó sorban, több mint 50 éves
működés után, fokozatosan felújítjuk az
egészségügyi központot is. Sok minden
van, amiben nem tétlenkedik sem a
falu vezetése, sem az alkalmazottak,
sem az iskolák és az iskolai létesítmé-

Tisztelettel Mgr. Mihályi Gábor polgármester

Tekintettel arra, hogy ez az utolsó
száma a Felediek-nek a 2014 novemberi
helyhatósági választások előtt ,
ezúton is szeretném megköszönni a
bizalmat és a támogatást ugyanúgy mint
a kritikus szavakat, melyek arra ösztökéltek, hogy a közösség életminőségének javítására törekedjek, minden
nehézség ellenére is , a nagypolitikai
turbulencia, a hazai és az EU-s jogi ,
társadalmi és gazdasági változások
ellenére is.

Szívesen várjuk a XII. falunapra 2014. július 12-én
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Tanítónap 2014

Tanítója nevére mindenki emlékezik egész életében. Azokban az
időkben, amikor az iskola padjait
koptattuk,
tanítóink
hatalmas
tekintéllyel bírtak, tiszteletet
ébresztettek, a tudás és bölcsesség
jelképei
voltak
számunkra.
A pedagógusok megítélése évről
évre változik, s mára társadalmi
elismertségük nem olyan, mint
amilyen megilletné a gyermekek
nevelése terén kifejtett munkájuk
alapján. Pedig az ő foglalkozásuk
az egyik legfontosabb a társadalom

számára.
A tanító
biztosítja
a gyerek fejlődésének alapjait,
személyiségének kibontakozását.
Annak
ellenére,
hogy
a pedagógusok
helyzete
a jelenkorban nem könnyű, s
igyekezetük megfelelő elismerést
és megbecsülést sem kap, tanítóink
kitartanak, nem adják fel.
Irántuk érzett megbecsülésünk
késztet bennünket minden évben
arra, hogy lelkiismeretes munkájuk
előtt tisztelegjünk. 2014. március
28-án a helyi kultúrközpontban

került sor a tanítónapi ünnepségre,
amelyen az iskolák köszönőlevelet
kaptak a községgel való sokéves
együttműködés, az áldozatos és
alkotó tanítói munka elismeréseképpen.
Az
elismerést
a kollektívák nevében
a Feledi
Szombathy Viktor Magyar Tan
nyelvű
Alapiskola,
a Szlovák
Tannyelvű Alapiskola, az Óvoda,
a Művészeti Alapiskola igazgatói
és a Kistérségi Tanügyi Hivatal
vezetője vették át. Az oklevélhez
a hála és a köszönet virágcsokrait

JÚNIUS 2014

is átadtuk. Befejezésképpen köszönetünket fejeztük ki minden
pedagógusnak, akik a problémák
ellenére lelkiismeretesen végzik
munkájukat, hivatásuknak élnek,
melyet egy egész életre választottak. A hivatalos rész
és
a kultúrműsor után, melyet az
iskolák gyerekei adtak elő, frissítő
várta kedves pedagógusainkat.

A Feled Polgármesterének Ser
Serlegéért rendezett lövészverseny 2. évfolyama

2014. május 8. volt, s
a feledi lőtéren elkezdődhetett a
„Polgármester Serlegéért Lövészverseny 2. évfolyama, Feled
polgármesterének Mgr. Mihályi
Gábornak és a TRITON Lövészklub közös szervezésében. Feled
polgármestere és a TRITON Lövészklub elnöksége üdvözölték
a versenyzőket és a vendégeket.
Örömünkre
szolgált,
hogy
a polgármester meghívását kollégái, a községek polgármesterei is
elfogadták a Rimaszombati járásból, a községi hivatalok képviselői,
valamint a Járási Rendőrség Igazgatóságának
funkcionáriusai.
A tavalyi 1. évfolyam várakozáson
felül sikerült, melyről az idei
részvétel is tanúskodott. Eljöttek
a hazai és környékbeli klubok is,
mint a Comars Rimavská Sobota,
Magnum Rimavská Sobota, Team

Glock Rimavská Sobota .
Lövésztudományát
28
versenyző mérhette össze,
regionális szinten versenyezve
a legjobbaknak
kijáró
trófeákért. A magas létszámnak csak örültünk, mert ez is a
„Feled
Polgármesterének
Serlegéért“
lövészverseny
magas színvonalát bizonyítja,
mely
a
leglátogatottabb
versenyek közé tartozik. Részvételével megtisztelte rendezvényünket
Szabó Alexander elnök úr is, aki
bebizonyította,
hogy
kemény
munka
árán
ugyan,
de
a lövészsportban is kitűnő eredményeket lehet elérni, hiszen teljesítményével mindenkit „ letarolt“.
Kézifegyverekkel folyt a verseny. 3
lőpálya
volt
előkészítve,
s befejezésül a leggyorsabb lövész
címéért
folyt
a verseny.
A váltakozó
időjárás
ellenére
mindenki kitartott. Az egészséges
versenyszellem végig megmaradt,
mindenki maximális teljesítményre
törekedett, hogy átélhesse valamelyik trófea megnyerésének boldog
érzését. De a verseny jó hangulata
mindvégig
megmaradt
a versenyzők
között.
A verseny ideje alatt a jelenlévők
megtekinthették
a kézifegyverek
különböző típusait, melyek közül

Községünkben 2014. május 15-én
VI. alkalommal került megrendezésre a NAPOCSKA FESZTIVÁL.
A feledi metodikai központ alá
tartozó óvodák ismét bebizonyították a résztvevőknek, hogy ügyességüket és tehetségüket képesek
nyilvánosan is prezentálni. A
fesztivál célja és küldetése, hogy
lehetőséget teremtsen az óvodás
gyermekek részére tehetségük és
ügyességük fejlesztésére. A fesztiválon tánccal, énekkel és verssel

mutatkozott be a serkei, gesztetei,
várgedei, almágyi, rimajánosi,
ajnácskői, rimaszécsi és feledi
óvoda. Végezetül a hagyományokhoz híven a gyerekek közösen
elénekelték a Napocska dalt, majd
az egyes óvodák átvehették az
ajándékot és az emléklapot a
szervezőktől. A fesztivál a Feledi
Községi Hivatal védnöksége alatt
került megrendezésre. Az ünnepséget Feled polgármestere Mgr.
Mihályi Gábor nyitotta meg. Ez-

voltak egyediek is. Az érdeklődők
a verseny hivatalos része után ki is
próbálhatták a fegyverek néhány
fajtáját.
Amikor a versenyzésből elég volt,
az elhasznált energiát kitűnő gulyás
formájában pótoltuk. A frissítő
után a Feled Polgármester Serlegéért Lövészverseny 2. évfolyamának
eredményhirdetésére került sor.
Örömmel
konstatáltuk
a versenyzők fejlődését, úgyhogy
a végső sorrend megállapítása
nehéz volt, legfőképpen az élvonalbeliek között volt szoros
verseny, de mint mindig, a számok
döntöttek.
A legjobbaknak járó
díjakat Feled polgármestere Mgr.
Mihályi Gábor adta át. Az első
helyért járó serleget győztesként
Stanislav Gomboš (SK TRITON)
vette át, a 2. - ezüst fokozatot Ján
Škrabák (ŠSZ Magnum) érte el,
a 3. helyet – a bronzot pedig
Norbert Bogár (SK TRITON).
Feled polgármesterének vándorserlege, mely a TRITON Lövészklub
leggyorsabb lövészének jár, 1 évig
Emil
Cirbus
trófeapolcának
büszkesége lesz. Polgármester úr
minden lövésznek gratulált
,
további személyes és sportsikereket Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a kedvezőtlen időjárás
ellenére tiszteletüket tették
-

a lövészeknek,
a vendégeknek,
a nézőknek,
a szervezőknek,
a TRITON klub tagjainak. Annak
ellenére, hogy fiatal versenyről van
szó, reményét fejezte ki, hogy
a „Polgármester
Serlegéért“
lövészversenynek folytatása lesz,
tradícióvá válik. Mi pedig megerősíthetjük, hogy m is ebben bízunk,
s meg is teszünk mindent annak
érdekében, hogy más községek,
a szó nemes értelmében, irigykedhessenek ránk ezért. Estefelé
váltunk el, fáradtan ugyan, de a jól
végzett munka érzésével. Mindig
szívet melengető az, ha az ember
maga körül megelégedett arcokat,
örömet és jó hangulatot lát. Az
ilyenfajta versenyek szervezésének
nemcsak
a sportvetélkedés
az
értelme, hanem lehetőséget teremteni a hasonló érdeklődésű emberek
találkozásának, egy-egy kellemes
nap közösségben való eltöltésére.
Ez nem mindig egyszerű, de ha van
akarat,
ott
út
is
lesz!
Végezetül,
összefoglalásképpen,
ismét egy nagyszerű nap! Már
most örülünk, hogy 2015. május 8án
„ Feled Polgármesterének
Serlegéért“
versenyezhetünk
a lövészverseny 3.
évfolyama
alkalmából!
A TRITON Lövészklub testülete

NAPOCSKA FESZTIVÁL - 2014
úton szeretnénk megköszönni a
pénzbeli támogatást a fellépő
óvodák polgármestereinek, valamint a régió vállalkozóinak
Barta
Máriának,
Kurek
Ondrejnek, Szókovács Júliának,
Dósa
Tímeának,
Szentesi
Ľubicának, Csank Zoltánnak és
Vincze Endrének. Örömmel tölt
el minket, hogy idén is sikerült
megrendezni
ezt
a
szép
rendezvényt és köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki részt

vállalt az előkészületekben – egy
év múlva májusban a VII. rendezvényen reméljük ismét találkozunk.
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A FALU ÉLETÉBŐL
Feled képekben

„ Azt szeretem a fényképeken, hogy a pillanatot
ragadják meg, amely elszáll, amelyet nem lehet
megismételni.“ Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld ezen idézete az emberek egyszerű igényét fejezi ki – megragadni életünk legszebb pillanatait. Hiszen minden nappal
mi
magunk
is,
mint
a körülöttünk lévő világ,
változunk, ezért is fontos
szépségeit megragadni a jövő
nemzedék számára is. Ez
a gondolat ihlette a feledi
Pavelková Veronikát is .
A Tiszolci
Evangélikus
Gimnázium fiatal diáklánya
ezt az emberi igényt értette meg, s ennek alapján
elhatározta, hogy az ő közreműködésével is
láthassák a jövő generációi Feled történetét.
Ezért elhatározta , hogy úgy örökíti meg Feledet, ahogy ő látja, s a fényképész lencséjén
keresztül ezt
mutatja meg
kiállításán
a lakosoknak. A fiatal diáklány fejében született
ötlet megvalósítása azonban nem volt egyszerű,
ezért elfogadta a Iuventa – a Szlovák Ifjúság
Intézményének segítségét. Résztvett a Komprax.

Kompetenciák iskolázáson, s ennek alapján
a megálmodott projekt a megvalósítás útjára
lépett. A projekt megvalósításához a falu lakosai
is hozzájárultak: fényképeket adományoztak,
amelyek szintén kiállításra kerültek. Minden
látogató
megtekinthette
a Feledről készült
fotográfiákat,
s összehasonlíthatta
a község régi és új
arculatát.
A látogatók
a
fényképeken saját
ismerőseikkel,
nagyszüleikkel is
találkozhattak,
s láthatták szülőházukat is. A község lakosai
számára lehetőség nyílt, hogy felelevenítsék,
emlékezzenek a Feleden átélt gyönyörű pillanatokra. Mivel hasonló projektek megvalósítása
nem könnyű a mai világban, a fiatal diáklány
reméli, hogy kiállításával tettre serkenti kortársait is. Reméljük, hogy a jövőben gyakrabban
kerül sor hasonló rendezvényekre Feleden is,
melyek összekötik falunk lakosait korra és
érdeklődésre
való
tekintet
nélkül

A turisztikai klub megalapítása és első természetjárása
Ajnácskőn

A 2013/14-es év fordulójának tele nagyon mérsékelt volt. Lehet, hogy éppen ez a körülmény
késztette cselekvésre a helyi óvoda igazgatónőjét
Elena Sekelskát, hogy falunkban turisztikai
klubot alapítson. Hiszen a hó nélküli, plusz
fokokat mutató időjárás szép, könnyebb túrák
megtételére
csábít.
Az ötlet hamar valósággá
vált.
A polgármester úrral
Mihályi Gáborral és
Wahle Evával való
találkozás alapján az
ötlet a megvalósítás
útjára lépett. Miután
megegyeztek
pár
részletben, szóban és
a helyi hangszóróban
is propagálták, 16
turista gyűlt össze az
eseményre.
Az újonnan megalakult klub első túrájának
időpontját
2014. április 27-ére tűzte ki.
A találkozó reggel 8,00 órakor volt a feledi
kultúrház előtt, a feketepataki turisták pedig az
ajnácskői temetőnél csatlakoztak. Innen indultunk a Ragácsra. Mivel a megegyezett vezetőnk
eltörte a kezét, Eva Wahleová vezetett bennünket

a zöld jelzésen egészen a hegy tetejére. Amikor
kellemesen elfáradva felértünk a meredekebb
hegyoldalon, elfogyasztottuk a hátizsák tartalmát, s felfrissülve tértünk vissza, de már
a kevésbé meredek lejtőn a Szalonkás turistaház
melletti úton. A Ragács ( 537 m) Ajnácskő (220
m) kataszterében
található,
s a Cseres-hegység
legreprezentatívabb
vulkanikus hegye,
melyet salak kúpok,
zsugorított bombák,
törmelék
és
lávatöredékek
alkotnak.
A Ragács
sziklatetejéről
csodálatos kilátás
nyílik az ajnácskői
várhegyre és a
környező lejtőkre. És mivel mi már jártunk
Ajnácskőn, az elszántabb társainknak köszönhetően, kik magukkal csábítottak bennünket is,
felmásztunk az Ajnácskői várromra is.
Jó hangulatban, kissé elfáradva határoztuk el,
hogy a következő természetjárásunk a Pogányvárra vezet májusban.

Verseny a legszebb előkert és udvar címéért. A verseny 2014 májusától szeptemberig tart.
A legszebb előkertek és udvarok, melyeket a bizottság tagjai választanak ki, megtekinthetőek lesznek a www.jesenske.sk weboldalon. A versenybe jelentkezni lehet az infocentrumban vagy az
infocentrum@jesenske.sk e-mail címen.
A verseny 2014. 08. 31-én fejeződik be.
A legszebb előkertek, udvarok és erkélyek versenyének eredményét a bizottság a verseny befejezése
után hirdeti ki. A tárgyi ajándékokat a verseny befejezése után legkésőbb 10 napon belül adják
át.

3.
Esély
Esély a környezetvédelemrekörnyezetvédelemrealapja a felelősségteljes
csalá
családok
A kanalizáció és a tisztító állomás építésének
első szakaszáról nekünk, egyszerű polgároknak, tudomásunk sem volt, mivel ez
a projektdokumentáció
kidolgozásának
szakasza volt. Ez a munka a polgármester
vállát nyomta. Ennek elintézése után 2011.
január 15-én kezdődött a megvalósítás
szakasza. Talán senkit sem kell erre az időre
emlékeztetni, mert a felásott utcákra
mindnyájan emlékezünk. Az építkezés 36
hónapra volt ütemezve, s most 2014 van, s a
feltúrt utcáknak nyoma sincs, az építkezés
befejeződött. Ami ma erre a nagy építkezésre
emlékeztet, az a tisztító állomás épülete és
az
egyes
háztartások
bekötése.
Községünkben, a puszták kivételével, közel
520 lakóház van. Május végéig 134 kérvényt
vettek
nyilvántartásba,
melyet
a kanalizációra való kapcsolásra nyújtottak
be.
Ez
mindössze
25
%.
A falu lakosai hosszú éveken keresztül
szennyezték
a környezetet,
beleértve
a szennyvíz bevezetését a csatornahálózatba.
Ezért felhívjuk minden háztartás figyelmét,
hogy
2014 októberéig csatlakozzanak
a kanalizációs hálózatra. Ezután a dátum
után a Községi Hivatal megkezdi a nem
csatlakozott háztartások, házak, lakások
ellenőrzését, s fokozatosan megállapítja
a büntetések mértékét is. Ezért kérünk
mindenkit, hogy felelússégteljes módon
álljon
a környezetvédelem
kérdéséhez.
Reméljük, hogy Feled polgárai átérzik
felelősségüket és időben teljesítik kötelességuket, s háztartásaikat a kiépített kanalizációs hálózatra és szennyvíztisztítóra kötik.
A kanalizációs
hálózatra
és
a szennyvíztisztítóra való csatlakozás menete:
1.Nyomtatvány: apró építkezés bejelentése –
kitöltve átadni a polgármester titkárnőjének.
2.Az illeték befizetése: fizikai személyek 10
€,
jogi
személyek
30
€.
3.Feled község értesítése, hogy az építkezés
ellen nincs kifogása – az építkezés realizálása
–
a vezeték
csatlakoztatása.
4.Ěrtesítés Éli Istvánnak a tisztító állomás
felügyelőjének a következő telefonszámon:
0911 202 110. Ez a dokumentáláshoz szükséges.
5.Az építkezés befejezése – a vezeték betakarása.
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A Feledi Szlovák Alapiskola akciói a 2013/14-es tanév második félévében
Az iskolán második éve folytatódik
a „Modern iskola az életnek“
projekt. A program keretén belül
a tanítók iskolázáson vettek részt
a délutáni órákban, az igazgatói
szabad napjain, a tavaszi, félévi és
húsvéti szünidő idején. Az iskolázás
az új ismeretek és módszerek,
valamint
az
információskommunikatív
technológiák,
főként az interaktív tábla felhasználásának elsajátítására irányul.
A projekt
része
a kapcsolatteremtés és
együttműködés a modern iskolákkal. „Az aktív iskolák okosan és
ésszerűen haladnak előre.“ Ezekből
az iskolázásokból a tanítók sok-sok
ötletet és inspirációt merítenek.
Február elején az 1.- 4. évfolyam
tanulóival kihasználtuk a jó hóviszonyokat és a testnevelés óra
keretén belül szánkózni mentünk
a közeli hegyre. Február 14-én
piros napunk volt, minden tanuló
pirosba öltözve jött iskolába és
képzőművészetileg dolgoztuk fel
a Valentín motívumot.
A Múzeum az őskorban történelmi
vetélkedő
keretén
belül
a neandertáli emberről készítettünk bemutatót: A neandertáli
ember címmel. Moncoľová tanító
néni szervezte meg a neandertáli
horda, akiket az iskola tanulói
személyesítettek meg, vonulását
a barlangokhoz és a vízhez.
Márciusban résztvettünk tanulóink
animált filmbemutatóján. A filmeket
a Rimaszombati
GHM
CINEAMA 2014 projekt keretén
belül készítették.
Március 21-én kék napunk
volt,
a képzőművészeti
nevelés óráin fő témánk a víz volt.
Ugyanezen a napon meglátogatott
bennünket Allen Buchanek az

Amerikai Egyesült Államokból,
Texasból, aki evangelizátor és
misszionárius.
A
tanulóknak
beszélt a texasi életről, a kultúráról
és a vallásról. Tanulóinknak alkalmuk nyílt angol nyelvtudásuk
gyakorlására és egy érdekes személyiség megismerésére.
Április
1-jén
résztvettünk
a neandertáli expedíción a Gortvapartra, s power pointos bemutatónkkal
bekapcsolódtunk
a versenybe. Áprilisban színházi
előadáson vettünk részt, a Clipperton együttes Az ördög és
a kacsa címú mesét adta elő.
Április 11-én községünk elődeinek
hagyományát követve sor került
a Morena kivitelére. Az irodalmi és
drámakör tagjai Marcel Bakoš
tanító úr vezetésével felöltöztették
a Morenát / Kiszebabát/, verseket
mondtak, ugyanúgy mint a Lipka
együttes tagjai Jana Folková
és Alena Bődová tanító nénik
vezetésével.
A télbúcsúztató
nevében a Morenát meggyújtották
és a Rimába dobták. A tanulók
a falu intézményeinek meglátogatásával, jókívánságokkal üdvözölték a tavasz érkezését.
Májusban a napköziben láttuk
vendégül az SK-Linka k.f.t. tagjait,
akik fehér trikókat, festékeket és
iskolánk
logójának
makettjét
hozták el. Segítségükkel a trikókra
festettük iskolánk logóját. Május
12. – 16. között Vernáron voltunk
természeti iskolában. Az ottlét
alatt a tanulók sportversenyeken,
énekversenyen vettek részt. A 3. –
6. évfolyam tanulói május 26. - 30.
között úszótanfolyamon vettek
részt. 36 tanuló vett részt. Tanulóink május 19-én az Ujo ETOS
nevelői koncertjén vettek részt,

amelyen ének, zene és élő szó
segítségével
ismerkedtek
a viselkedés szabályaival.
Május 29-én a felső tagozat tanulói
a „ Vetvička 2014“ / Ágacska 2014/
akción vettek részt. Természettudományi tanösvényről van szó,
melynek célja, hogy a tanulók
megismerkejenek
a természeti
szépségekkel, megismerjék az élő
és élettelen természetet. Az akcióra a Meleghegyi Rezervációban
került sor.
A nemzetközi gyermeknapot vidám
sportnappal ünnepeltük. Június 5én ZOLD NAPUNK volt,mindenki
zöldbe
öltözött,szorgalmasan
dolgozott az ágyásokon, a festésen
és a modellezésen. Június végén
a terv szerint folyt az alsó és felső
tagozatosok iskolai kirándulása.
Ebben az évben is bekapcsolódtunk a nárciszok napjának országos akciójába, a gyűjtés
most is sikeres volt, 152,50 €
gyűjtöttünk. Májusban bekapcsolódtunk a napraforgók napjának
országos akciójába, amely a szklerózis multiplex betegségben szenvedők megsegítésére irányul. Erre
a célra
54,55,- Eurót sikerult
gyűjtenünk.
Mint minden évben, most is
nagyon sok sportversenyen, szavalóversenyen, ének- és képzőművészeti versenyen vettünk részt. A
Hviezdoslavov Kubín vers- és
prózamondó
verseny
körzeti
fordulóján Kristína Nagyová 5.
osztályos tanuló a 2. helyen végzett. A Štúr költészete kerületi
fordulóján
Andrea Gibalová, 7.
osztályos tanuló a II. helyen végzett.
Márciusban
résztvettünk
a Dobšinský mesés világa képző-

művészeti versenyen, amelynek
országos fordulóján Tiffany Czeneová 5. osztályos tanuló a II. helyen
, Kristína Nagyová az 5. osztályból
a III. helyen, Cyntia Pelleová a 4.
osztályból a III. helyen végzett.
Tanulóink
bekapcsolódtak
az
őskorról szóló nagy verseny
a Múzeum az őskorban 4. évfolyamába. Áprilisban képzőművészeti
munkákkal vettünk részt a ROMA
PALETA
2014
versenyen.
A Szlovákia
Csalogánya
2014
énekverseny járási fordulóján Anna
Kureková a II. helyet érte el szabadon választott népdalokkal. Résztvettünk a fiatal mentők versenyben is, ahol a tanulók elméleti és
gyakorlati felkészültségükről adtak
számot. Erős konkurenciában a 6.
helyet érték el. A Bizalom Cup
versenyen a fiatalabb tanulók
csapata a 2. helyen végzett.
A floorbal
tornán
résztvett
a fiatalabbak és az idősebbek
csapata is, a 4. ill. 5. helyen végezve. A fiúk és a lányok is résztvettek
a kézilabda járási fordulóján, ahol
a fiúk a 4. a lányok pedig a 3.
helyen végeztek. Egész évben folyt
a SZÍNES NAPOK iskolai verseny,
a következő eredményekkel: az 1.
helyen a 4. évfolyam, a 2. helyen
az 5. évfolyam, a 3. helyen a 7.
évfolyam végzett.
A CPPPAP és iskolánk
közti együttműködés keretén belül
a II. félévben prevenciót szolgáló
akciók voltak, de úgyszintén iskolaérettségi vizsga és a problémás
tanulók diagnosztizálása.

„ Fényességet küldeni az emberi szív mélyébe, ez a művész hivatása. „
Iskolánkon az oktatás a 20132014 iskolai év II. félévében
a tavaszi művészeti fesztiválra
való felkészítés jegyében
zajlott. Tantestületünk úgy
döntött,
hogy
a megmérettetésekre már nem
megyünk idegen iskolákra,
hanem magunk szervezünk
hasonlót diákjaink számára és
így minden diákunk hallhatja
a társai eredményét, s maga is
inspirációt
nyerhet
a megmérettetésre. Volt is
benevező számos, az iskola
diákjainak a 2/3-a és óriási
elégedettséggel zárhattuk a 3
napot, ugyanis minden tagozat

részére 1-1 nap előadási lehetőséget adtunk.
Bepillantást nyerhettek egyes
szakok munkájába az érdeklődők, és nevelő órát is tartottunk
minden szaktantárgyból. Ami
kicsit elszomorító volt számunkra, hogy a másik tagozat
munkája már nem annyira
érdekelte a diákokat, vagy nem
is mertek esetleg belepillantani,
félve pontosan az alkotó
műhelytől. Ez azonban nem
szegi
kedvünket,
mert
a jövőben is hasonlóképpen
képzeljük el a megmérettetés
próbáját, remélve, hogy minden
tevékenységbe belekóstolnak

majd a gyerkőcök. Legnagyobb
örömömre a művészeti hatáson
kívül az szolgált, hogy megállapíthattam, iskolánk diákjainak 2/3 nem csak hogy jó,
hanem kiváló. Akciónkat természetesen a polgármester úr is
meglátogatta, és nagy örömmel fogadta a győztesek
hangversenyét.
Megkért bennünket arra , hogy
ezt a falu lakosainak is mutassuk be a helyi kultúrotthonban.
A fergeteges bemutatóra, melyet nagyon sajnálnék ha ki
maradt volna az életemből,
sokan eljöttek június 13-án, és
élvezeték az előadásunk min-

den percét. Remélem, hogy
hasonlóan folytatódik az iskola
tevékenysége az elkövetkezendőkben is, mert bár minden
koncertünk szép, tartalmas
délutánt kínál, de ez így együtt
frenetikus élményekkel gazdagít, s inspiráló a jövő generációjának is. Talán ez volt
a legemlítésre méltóbb eseménye az iskolának, mely kitöltötte a félévet, ez mellett az
apróbb, de hasznos nevelőhatású fellépéseink mind eltörpülnek.
Babús Ildikó
a MAI igazgatója
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Akciók a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a 2013/14 –es
tanév II. félévében

A sikeres I. félév újabb versenyekre, eredmények elérésére,
célok kitűzésére ösztönözte pedagógusainkat és diákjainkat.
A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyre tanulóink
már hónapokkal korábban elkezdtek készülni. Alapos , kitartó munkájuk egészen az
Ipolyszécsénykén
megtartott
országos elődöntőig vitte őket,
ahol Balog Béla ezüst-, Zagyi
Krisztián bronzsávos besorolást kapott .A 3. osztályos Antal Márkot pedig a zsűri az országos döntő színpadára küldte
tovább és később bronzsávval
jutalmazta.
Iskolánkon egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a mesemondás . Az ötödízben megrendezett Ipolyi Arnold Szlovákia Magyar Népmesemondó
Verseny országos döntőjén 3
tanuló képviselte iskolánkat.
Eredményükre méltán lehetünk
büszkék, hiszen Varga Ákos
Dezső arany-, Molnár Jenifer
és Antal Márk ezüstsávos besorolást
nyertek.
Az Olvasni jó! című országos
irodalmi versenyen a hatodik és
hetedik osztályosok képviselték
iskolánkat. A színvonalas versenyen a hetedikesek jól összehangolt csapata a 2. helyre tornázta fel magát.
Ötletes jelmezekbe bújva farsangi mulatsággal köszöntötték

alsó tagozatosaink tavaszt,
majd a Vécsey –szobornál ünnepi műsorral emlékeztünk
meg az 1848/49-es szabadságharcról.
A szlovák nyelvű versenyek
sem rettentik el tanulóinkat.
Rácz Dániel 8. osztályos és
Szaniszló Judit Kincső 3. osztályos
tanulók
a
Poznaj
slovenskú reč című versenyen
vettek részt. Évek óta vendégei
vagyunk az egészségügyi versenynek is, ahol ötödik osztályos tanulóink a dobogó harmadik fokának örülhettek. Iskolánk első évben kapcsolódott
be a honvédelmi versenybe. Itt
csapatunk tájékozódási és lövészeti feladatok megoldásával a
9. hely tulajdonosa lett.
Egész napos versmondással,
versek hallgatásával ünnepeltük a költészet napját április
11-én, ahol diákjaink és tanáraink kedvenc verseiket mondhatták el egymásnak.
Május első vasárnapja iskolánkon már évek óta egy ünnepi
műsor időpontja, mellyel az
édesanyákat köszöntjük. Alsó
és felső tagozatosaink szórakoztató és egyben megható
műsora több anyuka szemébe is
könnyet csalogatott.
Almágyban rendezték meg idén
a projektnapot, melynek keretein belül a diákok régi mesterségek nyomába eredtek. Iskolánk
ötödik és hatodik osztályos di-

ákjai összeállításukkal a kosárfonás és seprűkészítés világába
kalauzolták el a nézőket.
Hallotad-e hírét? címmel rendezték meg Füleken a regionális népdalversenyt. Alsó tagozatos dalos pacsirtáink bátran
be is neveztek, s Szitai Leó az
ezüst-, Szaniszló Judit Kincső
pedig az aranysávba énekelte
be magát.
Az elmúlt évek sikerei után az
idén is megrendezésre került a
harmadik és hatodik évfolyam
számára
az
úszótanfolyam,valamint a hetedikeseknek a sítanfolyam, ahol az oktatás az adott korosztály igényeinek megfelelően játékos
formában zajlott.
Az Élet- és Egészségvédelme
című gyakorlat az alsó tagozaton egy sétanappal , a felső tagozaton pedig gyakorlati feladatok megoldásával valósult
meg.
Komoly fejtörést igénylő feladatokat oldottak meg diákjaink a Zrínyi Ilona és
Pitagoriász matematikai versenyeken. Zagyi Esztert logikája
a sikeres megoldók közé jutatta
a Kenguru c. versenyen. A Robogó c. informatikai versenyen
Mihályi István és Rácz Dániel
programozással
kapcsolatos
ismereteikről adtak számot és a
3. helyen végeztek.
Izgatottan várták a nyolcadikosok a május végét, hogy a számukra megrendezett Próbabálon megmutathassák tánctudásukat.
A kreatív rajztehetségek is sikeres évet zártak. A FIKÍV című
verseny
2.
helyezettje Molná r
Mirtill
Júlia,
3.
helyezettje
pedig
Lőkös Adrián lett.
Gatyás
Nikoletta
munkája A világűr
gyermekszemmel
szintén a 2. helyen
végzett. 1. és 2.

hellyel jutalmazták Bőd Karolina és Kusza Vivien polgári
védelemmel kapcsolatos rajzait
is. A Farsang Gömör és Kishont térségében című versenyen Simon Diegó alkotását
ismerték el és 1. hellyel díjazták. Fodor Alexandra 7. osztályos tanuló a Várgedei Palettán
3. lett és ismét meghirdettük a
Punka Gyula Képzőművészeti
Versenyt is, ahová rengeteg
csodás alkotás érkezett a környékbeli iskolákról.
Gyermeknapon
tehetséges
gyermekeink Ki mit tuddal szórakoztatták egymást, majd a
nap tovább részében sport, irodalmi és kézműves foglalkozásokon
vettek
részt.
Országos hírű bábcsoportunk, a
Meseláda, kemény munkával
készült a Duna Menti Tavaszra,
ahol előadásukkal ezüstsávos
minősítést
szereztek.
A tavasz, a jó idő kedvezett a
sportversenyeknek. Felső tagozatos futballistáink körzeti 1. és
járási 4. hellyel színesítették
eredményeink sorát. Szintén a
járási 4. hellyel büszkélkedhetnek az alsó tagozatos focikedvelő fiúk is.
Nemcsak a tanítási órákon, hanem a napköziben is szorgos
munka folyik, erről tanúskodott
műsorunk a napközisek fesztiválján Simonyiban.
Pedagógósaink munkájuk hatékonyabbá tételére számos továbbképzésen vettek részt, valamint a kassai nyári egyetem
vendégei is lesznek.
Eredményeink felsorolása után
méltán mondhatom, hogy sikerekben gazdag, eredményes
tanévet zártunk.

6.

A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2013.12.19-tól-2014.05.15-ig

Zasadnutie zo dňa 21.11.2013
Uznesenie č. 319
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ondrej Kurek, Ing. Víťazoslav Bódi
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 320
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmenu programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 321
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
24.10.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne

kategórie ostatná krátkodobá finančná výpomoc od dodávateľa
stavby Kanalizácia a ČOV Jesenské Combin Banská Štiavnica a.s.
účelovo viazané prostriedky na
predmetný projekt vo výške
330 960,55€.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 328
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e, že
a)
parcely CKN 50/139 o výmere 32m2
a CKN 49/3 o výmere 32 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Jesenské sú susediacimi
parcelami o rovnakej výmere, t. j.
pre účel zámeny majú rovnakú
hodnotu,
b)
parcela CKN 49/3 je vo vlastníctve
obce Jesenské a parcela CKN
50/139 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Sótéra
a manželky Flóry Sótérovej, r. Peňázovej,
c)
zámenou parciel by došlo k zamedzeniu
členitosti, t. j. vyrovnaniu hranice
medzi susednými pozemkami,
d)
že zámenou predmetného majetku za
dodržania ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, je vhodným spôsobom
nápravy súčasného stavu.

Uznesenie č. 322
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie koncepciu rozvoja školskej jedálne obce Jesenské
a žiada do 15.12.2013 vypracovať a
predložiť akčný plán na roky 20142020 pre fungovanie školského
stravovania, sociálneho stravovania
a iných možností pre ŠJ a MŠ.
2. r o z h o d l o
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
a)
Uznesenie č. 323
tak, že skutočnosti uvedené zhora pod
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
bodmi a) až e) sú v podmienkach
berie na vedomie informatívnu
obce Jesenské prípady hodné ososprávu hlavnej kontrolórky
bitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
k čerpaniu rozpočtu obce Jesenské
písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
k 30.9.2013.
o majetku obcí v znení neskorších
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
predpisov.
b)
Uznesenie č. 324
tak, že zámena majetku obce a to
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
nehnuteľnosti – pozemku CKN
schvaľuje zmeny v rozpočte č.6
49/3 – zastavané plochy o výmere
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
32 m2, vedenej Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálny
Uznesenie č. 325
odbor, pre katastrálne územie JeObecné zastupiteľstvo v Jesenskom
senské, vlastníctvo na základe listu
schvaľuje nájomnú zmluvu
vlastníctva číslo 1, pod B1 v pov budove Základnej školy, Mieru
diele 1/1, za parcelu CKN 50/139 –
č.154 za účelom obchodnej činnoszáhrady, o výmere 32 m2, vedenej
ti, prevádzkovania školského bufetamže, na liste vlastníctva 1298,
tu.
pod B1 v podiele 1/1 Jozef Sótér
Hlasovanie – 5 : 1 : 0
a Flóra Sótérová r. Peňázová, pre
katastrálne územie Jesenské, sa
Uznesenie č. 326
uskutoční zámennou zmluvou.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje všeobecne záväzné na3. p o v e r u j e obecný úrad
riadenia :
a)
a/ VZN č. 20/2013 o chove, vodení
aby zabezpečil všetky potrebné
a držaní psov na území obce
právne náležitosti súvisiace
b/ VZN č. 21/2013 o spôsobe nás prevodom vlastníckeho práva
hradného zásobovania vodou
zhora uvedeného majetku obce Jesenské
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení
A zároveň ruší svoje uznesenie č.
užívania pitnej vody
270 zo dňa 14.03.2013.
c/ VZN č. 22/2013
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
o zneškodňovaní obsahu žúmp
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 327Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje do

Zasadnutie zo dňa 19.12.2013

Uznesenie č. 329
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ing. Tibor Borbáš, Štefan Gabmayer
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 330
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 331
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
21.11.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 332
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a, schvaľuje rozpočet na rok 2014
a berie na vedomie výhľadovo rozpočet na roky 2015-2016.
b, berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 333
1.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmeny rozpočtu č. 7.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 334
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č.
18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školských zariadení (školský
klub detí pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho) a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jesenské
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 335
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s odkúpením pozemkov
„C“KN 613/3 o výmere 808 m2 orná pôda a „E“ KN 614/2 o výmere
592 m2 záhrady, v katastrálnom
území obce Jesenské, okres Rimavská Sobota, do výlučného vlastníctva obce za kúpnu cenu 2800,-- €
za nehnuteľnosti v celku.. Pozemky
sú vedené na liste vlastníctva č.
1065, vlastníctvo pod B1 Šipošová
Judita, r. Sándorová, Školská 15,
Tornaľa.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy
a s právnym úkonom – vkladom
kúpnej zmluvy do operátu katastra
nehnuteľností, v zmysle § 9 ods. 2
zákona číslo 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne

Uznesenie č. 336
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1.s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva obce Jesenské pod č.
328 zo dňa 21.11.2013.
zámenu, prevod majetku obce
Jesenské a návrh zámennej
zmluvy:
predmetom zámeny a prevodu
vlastníctva sú nehnuteľnosti vedené
Okresným úradom v Rimavskej
Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Jesenské.
1. pozemok CKN 49/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 32
m2, vlastníctvo na
2. základe listu vlastníctva
č. 1 pod B1
v podiele 1/1, vlastníkom je obec
Jesenské
2. pozemok CKN 50/139 – záhrady
o výmere 32 m2, vlastníctvo na základe listu vlastníctva 1298 pod B1
v podiele 1/1, vlastníkom sú Jozef
Sótér a Flóra Sótérová, r. Peňázová.
1.
p o v e r u j e obecný úrad, aby
spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil zámennú zmluvu o prevode majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na webovej stránke obce.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi starost
obce

Feled Község épitkezési területeket kinál
eladásra az Iskola utcán 3,30 €/m²². Az eladási feltételeket a
www.jesenske.sk web
oldalon lehet megtekinteni

A képviselőtestület üléseinek időrendi határozatai 2013.12.19-tól-2014.05.15-ig
Zasadnutie zo dňa 20.02.2014
Uznesenie č. 337
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ondrej Kurek, Ing.
Albert Ján
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 338
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 339
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
19.12.2013
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav
investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 340
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu
na odkúpenie pozemkov „C“KN
613/3 o výmere 808 m2 orná pôda a
„E“ KN 614/2 o výmere 592 m2
záhrady, v katastrálnom území
obce Jesenské, okres Rimavská
Sobota, do výlučného vlastníctva
obce za kúpnu cenu 2800,-- € za
nehnuteľnosti v celku. Pozemky sú
vedené na liste vlastníctva č. 1065,
vlastníctvo pod B1 Šipošová
Judita, r. Sándorová, Školská 15,
Tornaľa. Účel nákupu –
vysporiadanie pozemkov pod
miestnou komunikáciou ulica
Nová.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 341
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje harmonogram plánu
zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2014.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 342
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN
obce Jesenské č. 35/2007, zo dňa
13.12.2007 o likvidácii odpadov na
území obce Jesenské.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 343
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a./ schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce
Jesenské na I. polrok 2014
b./ poveruje hlavnú kontrolórku
obce na výkon kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2014
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 344
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje plat starostu obce vo
výške 1,98 násobku priemernej
mesačnej nominálnej mzdy za rok
2013 podľa §4, odst. 1) zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov, zvýšeného o 44% podľa
§4, odst. 2) zákona č. 253/1994Z.z.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne

Uznesenie č. 345
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje odmenu pre hlavnú
kontrolórku obce v sume 300,- €
Hlasovanie – 5 : 1 : 0
Uznesenie č. 346
Obecné zastupiteľstvo za
prítomnosti starostu obce
prerokovalo a schvaľuje žiadosti
pre žiadateľov :
Nikoleta Királyová
Halgašová Katarína
ktorý splnili kritériá VZN č.
7/2011 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov 2 x 4 b. j.,
čl. 2 o pridelenie štandardných
nájomných bytov. Nájomný vzťah
začína dňom 1.3.2014.
Hlasovanie : 6 : 0 : 0 - jednohlasne
Mgr. GabrieMihályiStarosta obce

Zasadnutie zo dňa 27.03.2014
Uznesenie č. 347
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Rúgó Alexander, Ing.
Borbáš Tibor
b/ zapisovateľku zápisnice: Bc.
Daniela Bődová -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 348
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie prezentáciu
spoločnosti PIGAGRO, s.r.o na
navýšenie kapacity farmy pre chov
ošípaných – farma Domafala.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 349
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje doplnenie bodov
programu zasadnutia.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 350
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
20.02.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav
investičných aktivít a financovania
d/ schvaľuje vypracovanie
projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu budovy na sociálne
byty a KC a 10%spolufinancovania projektu cca. 400 EUR.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 351
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
zvolilo prísediacich p. Feledyová
Margita, p. Marta Hanákova, p.
Varga Jozef pre Okresný súd
Rimavská Sobota § 140 ods. 3
zákona č. 385/2000 Z.z. o súdoch
a prísediacich a o doplnení
niektorých zákonov na funkčné
obdobie rokov 2014 – 2018.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 352
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
deleguje do školskej rady pri
Materskej školy pani Pavelkovú
namiesto pani Juhászovej .
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 353

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje
1/ Dodatok č. 3 k VZN č. 18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa
materskej školy, školských
zariadení (školský klub detí pri ZŠ
slovenskej a školský klub detí pri
ZŠ Viktora Szombathyho)
a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jesenské
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 354Obecné
zastupiteľstvo v Jesenskom berie
na vedomie správu o výsledkoch
kontroly za obdobie od 1.11.2013
do 31.12.2013.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 355
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
navrhuje riešenie problému na
základe sťažnosti občanov ulica 1.
Mája a ulica Nová a to :
vyhľadať možné
lokality na umiestnenie celej rodiny
/rodina Bikkešová/
prešetriť alternatívne
riešenie situácie rodiny
vrátiť sa k tomuto
problému na každom zastupiteľstve
v osobitnom bode
toto uznesenie ruší
predošlé č. 300
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi -starosta
obce

Zasadnutie zo dňa 15.05.2014
Uznesenie č. 356
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: František Fábián, Ing.
Albert Ján
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea - pracovníčka
OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 357
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 358
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
27.03.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav
investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 359
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie správu
Obvodného oddelenia Policajného
zboru o stave bezpečnostnej
situácie v obci Jesenské za rok
2013.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 360
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie bez pripomienok
hlásenie majetkových priznaní :

7.

Mgr. Gabriel Mihályi – starosta
Mgr.Agáta Zimanová riaditeľka
.ZŠ maď.
Mgr.Alena Vontorčíkováv riaditeľka ZŠ
Ildikó Babušová – riaditeľka ZUŠ
Elena Sekelská – riaditeľka MŠ
Hlasovanie 5 : 0 : 0
Uznesenie č. 361
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje dohodu o dočasnom
pridelení zamestnancov na výkon
práce k BRSC na dobu určitú od
19.05.2014 – 30.09.2014.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 362
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie zvýšenie
rozpočtu o 101 875,00 Eur
v príjmovej aj výdavkovej časti –
sú to účelovo určené prostriedky zo
štátneho rozpočtu.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 363
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a) použite rezervného fondu obce
na kapitálový transfer vo výške
9000,00 € na rekonštrukciu centra
obce mimo projektu ,, Revitalizácia
centrálnej zóny v obci Jesenské"
ktorá bola financovaná zo ŠR a EU
b)- zvýšenie rozpočtu v príjmovej
časti na položke 454001 Z
rezervného fondu obce
o 9000,00 €
- zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
časti na oddiely 06.6.0 ,,
Revitalizácia centrálnej zóny v obci
Jesenské" na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív
o 9000,00 €
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 364
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie žiadosť
Ladislava Felediho o zámenu
parciel /vymenované v žiadosti/.
Poslanci dávajú za úlohu
vypracovať geometrický plán
a následne zápis GP do katastra
nehnuteľnosti.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 365
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného
strediska pre MUDr. Dudáša
Olivera za účelom poskytovania
zdravotnej starostlivosti –
všeobecný lekár pre dospelých s
účinnosťou od 1.6.2014.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 366
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
deleguje do Rady školy pri
Základnej školy Viktora
Szombathyho s VJM nasledovných
poslancov :
MVDr. Éli Tomáš, Barta Ladislav,
Rúgó Alexander, Ing. Tibor Borbáš
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi starosta obce

8.
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FARSANG AZ ÓVODÁ
ÓVODÁBAN
Milyen lenne a FARSANG
farsangi bál nélkül?! Idén ezt a
vidám ünnepet az óvodában
ünnepeltük. A gyerekek már
reggel jelmezben léptek be az
osztályba, mely az alkalomhoz
illően szépen fel volt díszítve.
Az óvónők fogadták a szebbnélszebb mesebeli szereplőket,
harcosokat, állatkákat, spiderman-okat és más érdekes jelmezbe öltözött gyerekeket. Volt
mit csodálni. A gyerekek szépen sorban bemutat-

koztak, majd mindenki kiválas-

ztotta a neki legjobban tetsző

jelmezt. Az egész napos az
óvónénik gondoskodtak, akik
különböző szórakoztató versenyeket és disco-t szerveztek a
gyerekeknek.
Természetesen
nem hiányozhatott a mulatságból a frissítő sem. Minden
maszka ajándékkal volt jutalmazva. Az idei farsangi ünnep
igazán színesre sikeredett és
várjuk a következőt.

Farsang hajdanán
A farsangi időszak utolsó napján szerettük volna közelebb hozni a gyerekek
részére a régi hagyományokat. A
Feledi Szlovák Alapiskola diákjai
népviseleti ruhában táncoltak néptáncot a kis ovisoknak, ahogy hajdanán
dédszüleik a farsangi időszakban. A
gyerekeknek a tánc nagyon megtetszett, így a nagy diákok táncba vitték a
kis
ovisokat.

Nőnap az óvodában
Nőnap alkalmából vidám programmal kedveskedtek a gyerekek anyukáiknak, melyet idén is az egyes osztályokban rendeztünk meg. A
gyerekek verssel, énekekkel és tánccal köszönték meg azt az odaadó szeretetet és gondoskodást, melyben minden nap részük van. A kis
művészek a program végén saját készítésű festett szívvel ajándékozták meg anyukáikat.

HÚSVÉTVÁRÓ DÉLUTÁN AZ ÓVODÁBAN
A hagyományokhoz hűen az idén is
megrendeztük húsvéti alkotó műhelyünket, melyre meghívtuk a szülőket is. Jó hangulatban festették a
gyerekek és szülők a tojásokat,
valamint készítették közösen a
szebbnél szebb ikebanákat és más
húsvéti díszeket. Jó hangulatban telt
ez a közös húsvétváró délután az
óvodában. Szeretnénk köszönetet
mondani a szülőknek, hogy részt
vettek ezen a rendezvényen.

KONCERT AZ ÓVODÁ
ÓVODÁBAN

JÚNIUS 2014

ÉRDEKESSÉGEK

9.

2014- A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia patrónusának éve
A Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe szeptember 15.
Emlékezés és tisztelgés

A szlovákok régóta különleges
tisztelettel és bizalommal övezik e
védőszentet.
2014-ben
országunk patrónusa
évében lehetőségünk nyílik, hogy
felidézzük a Szűzanya fájdalmának
és szenvedésének legfontosabb
döntő pillanatait, ami azt a hitet
kelti bennünk, hogy „most sem
szűnik meg könyörögni értünk, és
anyai szeretettel törődik Fia testvéreivel”.
A Hétfájdalmú Szűzanya tisztelete
már a középkorban kezdődött a
Stabat Mater himnusszal, amely

Szűz Máriának a keresztfa
mellett átélt fájdalmáról
szól, de a hívők időtlen idők
óta tisztelettel emlékeztek a
Hétfájdalmú
Szűzanya
fájdalmára.
Az
első
liturgikus ünnepet a kölni
zsinaton rendelték el 1423.
április 22 –én, Emlékezés
Boldogságos Szűz Mária
fájdalmára címmel. Az
egyház ezt az ünnepet húsvét
vásárnapot követő harmadik
pénteken tartotta.
IX. Kelemen pápa 1668-ban
megengedte, hogy ezt az
ünnepet szeptember harmadik vasárnapján tartsák a Boldogságos
Szűzanya szerzetesrendi hívei. Korábban 1482-ben IV. Sixtus pápa
rendszeres misét rendelt el a Fájdalmas Szűz tiszteletére, melyet a
Misekönyv is tartalmazott. 1727től XIII. Benedek pápa engedélyével az egész katolikus egyház számára lett kijelölve ezen ünnep.
1814. szeptember 18. után VII.
Pius pápa jóváhagyásával szeptember harmadik vasárnapjára esett.
A végleges szeptember 15-i napja
X. Pius pápa rendelkezésére történt, hálából annak emlékére, hogy

biztonságosan hazatért fogságából,
s ez a vasárnap szabadnap lett.
A hét a bibliai szövegben jelképes
szám, és a teljességet jelenti. Mária
tisztelői az Isten Anyjának legalább
hét legismertebb fájdalmát sorolják
fel. Az első Simeon jóslata, amely
a Jézus születése utáni 40. napon
nehéz jövőt jósol Isten Fiának. Meg
azt, hogy „az anya lelkét tőr járja
át”. Másodszor akkor szenvedett
Mária, amikor a gyermekkel
Egyiptomba kellett menekülnie,
mert Herodes, az új királytól való
félelmében, legyilkoltatott minden,
két évesnél kisebb fiút Betlehemben. Mária harmadik fájdalma 12
éves fiának elvesztése volt húsvétkor a jeruzsálemi templomban. A
negyedik és az ötödik fájdalmat az
Isten Fiának anyja fia megkínzásakor érezte a keresztúton és a keresztfa alatt állva. Az utolsó két fájdalmat Jézus halála után érezte,
mikor a holttestet a karjában tartotta, és mikor elvették tőle, hogy a
sírba helyezzék. Szenvedésében
Mária együttműködött Fia megváltói tevékenységével, és a hívők
mint fájdalommal teli anyát tisztelik őt.

Mária mély hittel viselte a fájdalmát. Simeon jövendölése arról,
hogy Jézus feláldozza magát az
emberekért, Mária egész életét
meghatározta. Tőrként hatolt át
lelkén a fájdalom, amikor Egyiptomba menekülve kétségbeesve
keresvén fiát Jeruzsálemben, szembesülnie kellett a názáretiek gyűlölködésével Jézussal szemben, aki
végül érettük is kínhalált szenvedett a kereszten. Amikor a katona
lándzsával átszúrta Jézus halott
szívét, Simeon megjövendölése
szerint a tőr teljesen áthatolt az
anyja lelkén is.

2014 - Szlovákia védőszentjének
Hétfájdalmas Szűz Máriának van
ajánlva. Ez a Szlovák Püspöki
Konferencia 76. plenáris ülésének
határozatára történt.
Az ünnep kegyhelye a sastíni templom, ahol az idén is szeptember
15-e és 19-e között zajlik a nemzeti
zarándoklat. A Hétfájdalmú Szűz
napja Szlovákiában államünnep.

Kivonat a krónikából - a falu felszabadítása a Vörös Hadsereg által
A Vörös Hadsereg érkezése előtt a
faluban a helyzet a következő volt.
A magyar hatóságok, mint a járásbíróság, a csendőrségi állomás és a
posta , befejezték
a kiürítést.
Ugyanakkor néhány család is elhagyta a falut, mert úgy érezték,
hogy elvesztették hatalmi pozíciójukat és lábuk alól a talajt. A német
csapatok a Pálfala felé vezető út
melletti legelőn tároltak nagyobb
mennyiségű lőszert, a legtöbb
ágyúgolyó volt, amit körülbelül 1516 teherautóval szállítottak. 1944
december 22-én kiürítették a vasútállomást is, amelyen addig az időpontig több evakuálási vonat haladt
keresztül, a legtöbb civil menekülttel és holmijukkal. Csak a helyi
vasutasok maradtak ott Ondrej
Záturecký diszpécserrel. Azon a
napon három nagy mozdony érkezett Dobóca felől lépésben, amely
maga mögött mintegy 2 km hoszszan feltépte a vasúti talpfát a sínek
között. Mögötte jöttek a németek,
akik szétlőtték a vasúti pályát és
felrobbantották a Rima fölött ívelő

vasúti hidat is. A falu lakossága
tudatában volt, hogy ez az utolsó
visszavonuló katonai egység a
Vörös Hadsereg előnyomulása
előtt. Egyébként a falun keresztül
nem vonult a front, mert a németek
Bánréve és Rimaszécs között a
Sajó és a Balog völgyében északra
fordultak. A késő esti órákban
Fülek felől német katonák érkeztek
azzal a céllal, hogy egyesítsék a
ketté szakadt frontot. Érkezésükről
sokan csak 1944. december 23-án
reggel vettek tudomást, amikor
hajnalban puska- és géppuska ropogásra ébredtek. Ezek a németek
elfoglalták a Rima jobb partját a
lerombolt vasúti hídtól Pálfaláig. A
második vonal a vasútpálya mellett helyezkedett el az állomástól
Rimajánosi felé. Ezek száma a
becslések szerint 200 volt, géppisztolyokkal, puskákkal és aknavetővel felszerelve. Jó lőállást foglaltak el. 1944. december 23-án reggel a Vörös Hadsereg előőrse érkezett a Rima bal partján kelet
felől. Pálfala és Rimajánosi felé

nyomultak. A falu előtt nem volt
fedezékük, a V.H. harcosai a fák
mögé bújtak. Reggeltől körülbelül
14 óráig tartott a tűzharc mindkét
oldalról. Míg a serki úton a vasúti
őrház mellett megjelent egy orosz
tank , elsütött egy ágyút a nagy
állomás felé a várgedei útra, ahol
a németek már óvatosan menekültek. Erre a lövésre a német katonák
a Rima mellett kiugráltak és rohantak a falun keresztül. 16 óra
körül az egyik német felrobbantotta
a Rima vasúti hídját, miközben
maga is megsebesült, és a megsérült hídon áthaladó vörös katonák
lelőtték, mert továbbra is ellenállást
tanúsított. A falu északi szélén a
Hóstya és Ivánfala még a németek
által megszállt terület volt, de a
V.H. 1944.12. 23-án estére a község teljes területét elfoglalta. December 24-én a németektől elfoglalták Ivánfalát és a Sárközy pusztát is, ahol a menekülő németeket
elfogták vagy agyonlőtték. 1944.
december 24-én délután megszűnt
a lövöldözés. A front átvonulását a

falu nagyobb veszteségek nélkül
úszta meg. A civil lakosság közül
senki sem esett áldozatul. A V.H.
itt harcoló csapatainak legmagasabb
fokozatú
parancsnoka
Malinovszkij marsal volt. 1944.
december 24. a falu számára a szabadság első napja lett, a fasizmus
és kapitalizmus alóli felszabadulás
első napja, mely átütő változásokhoz vezetett a szocializmus építésének útján, a dolgozók szebb jövőjének építésében.
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A nyugdíjasok aktivitásai
2014. február 28-án a Nostalgia
étteremben
került
sor
a Nyugdíjasok Feledi Alapszervezetének
évzáró
taggyűlésére,
melyen 51 tag vett részt.
A gyűlésre
meghívást
kaptak
községünk vezetői Mgr. Mihályi
Gábor és Fábián Ferenc, akik
elfogadták a meghívást és részt is
vettek.
Az összejövetelt Feledy Margit, az
alapszervezet elnöke nyitotta meg
és vezette. A résztvevők üdvözlése
után a Művészeti Alapiskola gazdag kultúrműsora következett.
Utána a 2013-as év gazdag tevé-

kenységének kiértékelésére került
sor ( kirándulások, kulturális
emlékhelyek
meglátogatása,
sportnap, karácsonyi ünnepség stb.
Az elnöknő ismertette a 2014-es év
programját. Ezután a jubilánsok
köszöntése és megajándékozása
következett, akik kerek születésnapot ünnepeltek. A tagság elfogadta
a folyó évre tervezett programot,
amely azonban csak a községi
hivatal támogatásával valósulhat
meg. A kitűzött célok megvalósításához minden tagunknak kívánok
jó egészséget, lendületet és kellemes
közösségi
munkát.

Az egészségi fogyatékkal élők /ŤZP/ évzáró taggyűlése
Már hagyomány, hogy minden év
márciusában tartja évzáró taggyű-

A közgyűlést Ondrej Hriň vezetőségi tag, Feketepatak polgármes-

lését az EFÉ alpszervezete. Erre az
eseményre ebben az évben március
21-én került sor. Eddig a napig
a szervezetnek 44 tagja volt.

tere nyitotta meg és vezette. Szívélyesen üdvözölt mindenkit, külön
a járási központ vezetőjét Ján
Juhász elnököt és helyettesét,

valamint Fábián Ferencet, Feled
község polgármesterhelyettesét.
A tagság megszavazta a gyűlés
programját. Ezután Božena Mojžišová
beszámolt az ellenőrző
bizottság jelentéséről és a pénztár
állapotáról. A 2013-as év tevékenységét Štefan Gabmayer ismertette, mint ahogy a 2014-es év programtervezetét is. Ebben az évben
két melegvizű fürdőhely meglátogatása van tervbe véve : Bükkszékre vagy Rapra, illetve Feketepatak
Községi Hivatalának szervezésében
Alsósztregovára. A tagság megszavazta továbbá egy sportnap,
gulyásparti és karácsonyi találkozó
szervezését.
Ezeknek
a tevékenységeknek
a megszervezése a községi hivatal
támogatásától
függ,
melynek
jóváhagyását a szervezet tagjai
ezúton is köszönnek Feled polgár-

mesterének Mgr. Mihályi Gábornak és az önkormányzat képviselőinek.
A következőkben Gabmayer úr
gratulált a jubilánsoknak : Melicher
Evának, Máté Magdának, Tóth
Piroskának, Feledy Józsefnek és
Tóth Gézának, akiknek átnyújtotta
a kedves
emléktárgyakat.
A tomboláról sem feledkeztek meg,
a jegyeket Bárczi Júlia és Visnyai
Erika árulták.
A hivatalos rész befejezéseképpen
Juhász János úr kitüntetéseket adott
át az alapszervezetben végzett
sokéves példás munkáért. A kitüntetésben
részesült:
Gabmayer
Štefan, Feledy Margit, Volzovák
Vojtech és Pataky István.
A felszólalások után kötetlen
beszélgetés és az ünnepi ebéd zárta
a programot.

Szép hagyománnyá vált
Falunk szeniorjai körében már szép
hagyománnyá vált, hogy a katolikus
és a református templom környékét
társadalmi munkában teszik rendbe.
Mivel az idén a tavasz korán beköszöntött, már 2014. április 5-én
megszervezték a brigádot, melybe
14 idősebb és fogyatékkal élő
nyugdíjas kapcsolódott be. De

bekapcsolódtak
a munkába
a fiatalabb hívők is. A templomok
környékén munkához is láttak. Az
asszonyok a virágágyásokat vették
gondozásba: gyomláltak, virágot
ültettek, megritkították az iriszbokrokat, amelyek már nagyon várták
az ügyes kezek beavatkozását,
kikapálták
a gyomot
a kerítés

mellől, a Mária Fénykereszt körül
virágokat ültettek és kinyesegették a
fák
vadhajtásait.
A férfiak
a nehezebb munkákat végezték,
mint a bokorvágás és -ritkítás.
Közös erővel sikerült a templomok
környékén
összegereblyézni
a száraz füvet, a lehullott avart és
gallyakat. A jól végzett munka után

Kéz a kézben - mozgás és jó hangulat
A szeniorok közös sportnapjára 2014.
május 29-én került sor. Gabmayer
Štefan nyitotta meg. Üdvözölte a
jelenlévőket, a járási központból
érkező vendégeket és polgármester
urat. Ezután Feledy Margit ismertette
a szeniorok legközelebbi nyári aktivitásait. Maga a verseny három
sportágban folyt. Legjobban Szolnoky István vette az akadályokat, s így

a győzelem legmagasabb fokát
foglalta el. A második helyezett
Feledy József lett, míg a harmadik
hely Rohályi Ferencnek jutott, a
negyedik hely Mojžiš Jánnak és az
ötödik helyet Barczi Júlia szerezte
meg. A díjak átadása után a tombolahúzás következett. Az idő gyorsan
haladt a kellemes légkörben, s észre
sem vettük, hogy itt van az ebéd

frissítő
és
gulyás
formájában,
amelynek
már
mindnyájan
örültünk.

egy kicsit megpihentek, majd
megállapodtak, hogy a legközelebbi
brigádot május elején szervezik,
amikor már a környék kaszálása
lesz soron. Az idősebbek ezen
társadalmi munkáját Nt. Martin
Pivovarník tisztelendő úr nagyra
értékelte, s a vasárnapi misén
nyilvánosan is köszönetet mondott.
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A Július Nôta Emléktorna V. évfolyama
2014.2.22-én Feleden került megrendezésre a Július Nôta Emléktorna ötödik évfolyama mint „idős
urak“ teremtornája. Hat csapat
jelentkezett a versenybe: KomPaS
Jesenské, Exen Jesenské, Stavina
Jesenské,
Hajdú
nábytok
Rim.Janovce, PolíciaRim.Sobota,
Beati Rim.Sobota.
Mindenki mindenkivel játszott.
Egy-egy meccs 15 prcig tartott.
Az emléktornát
Feled alpolgármestere Fábián Ferenc úr nyitotta meg, s egyúttal üdvözölte az
elhunyt Július Nôta családjának
tagjait is. A játékosok és a jelenlévők egy perces néma csenddel
adóztak emlékének.

A mérkőzések lejátszása után
a kiértékelés és a díjak átadása
következett, melyeket ifjabb Július
Nôta adott át. A játékosoknak
gratulált az alpolgármester és
Singlár Csaba a Feledi TK menedzsere is. A torna résztvevői
elégedettek voltak a szervezéssel és
a verseny
lebonyolításával,
s megegyezett véleményük abban,
hogy ilyen ember mint Július Nôta
volt, megérdemli a hasonló
megemlékezést
a jövőben
is.
Az emléktorna szervezői Feled
Község és a Feledi Tornaklub
voltak.
EREDMÉNYLISTA:
1. Exen 5 4 0 1 20:10 12
2. Hajdú 5 4 0 1 16:7 12

3. Polícia 5 3 0 2 14:8 9
4. Stavina 5 3 0 2 12:8 9
5. KomPas5 1 0 4 7:16 3

6. Beati

5 0 0 5

5:25

0

Nemzetközi ifjúsági teremfutball torna Varga Gyula mérnök emlékére

2014. március 3-án került sor
a Nemzetközi ifjúsági teremfutball emléktornára Varga
Gyula mérnök emlékére, aki
évek hosszú során a község
futball-életének tevékeny
résztvevője volt, főként az
ificsapatokkal foglalkozott, aki
nélkül ez a sport nem fejlődött

volna akkora vehemenciával.
Az eredmények nélküle sokkal
szerényebbek lettek volna.
Az emléktornát Varga Gyula
mérnök fiai Varga Csaba és
Péter nyitották meg, illetve
Mgr. Mihályi Gábor a község
polgármestere
üdvözölte

a csapatokat, sport szerencsét
és sok sikert kívánt minden
versenyzőnek. A torna résztvevői: Nyékládháza SE, Mályi
SC Magyarországról, valamint
Füleki FTC, Tornaljai FK,
Feledi FK.
A mérkőzések sportszellemben
folytak. Minden csapat hatalmas
lelkesedéssel
és
a győzelem reményében
versenyzett. A mérkőzéseket
Pataky Sándor vezette.
A sikeres mérkőzések után
a község polgármestere és az
elhunyt Varga Gyula mérnök
fiai kiértékelték a versenyt, az
egyéni teljesítményeket is,
s minden csapatnak
megköszönték a lelkes és sportszerű versenyzést
A csapatok sorrendje:
1. FTC Fülek 10 pont 17 : 9
2. FK Tornalja 7 pont 12 : 9
3. Mályi SC
6 pont 10 : 9
4. FK Feled
6 pont 9 : 9
5. Nyékládháza SE 0pont4 : 17
A legjobb játékosok:

Góllövő: Keresztes Patrik –
FTC Fülek
Játékos: Stumpfh Ákos –
Mályi SC
Kapus: Hegedűs Patrik –
Nyékládháza SE
Az emléktorna védnöke Feled
község és a Feledi Futballklub
volt.
Köszönet illeti Mgr. Mihályi
Gábor polgármestert és Berki
Sándor főszervezőt, aki egyúttal az ificsapat vezetője is,
továbbá a szponzorokat, Vincze Pétert a Casablanca bár
tulajdonosát, Mihályi Gyulát
a Mihályi pékség tulajdonosát,
valamint a KomPas kft, akik
nélkül nem lett volna az emléktorna ilyen sikeres.
Köszönettel
tartozunk
a vendéglátó asszonyoknak a
kedves gondoskodásért. Az
esemény
befejezéseképpen
szendvicseket és finom gulyást
tálaltak fel, amelyet Tóth Tamás és Vladimír Kuna főztek.

A Feledi FK ificsapata 2013/14-es tavaszi idényének értékelése
A Feledi FK ificsapata Szabó
László edző
és Berki Sándor
csapatfelelős
vezetésével
a 2013/14-es év tavaszi idényében
változó eredményeket ért el. A
csapat tavasszal
a nem
éppen
sikerült téli felkészülés után néhány
erős támasz nélkül kezdett, akik
elhagytak bennünket. Új játékosokkal bővült a csapat, akiket
kisebb-nagyobb nehézségek árán
sikerült integrálni. A fent említett
előkészület idején a Rimaszombati
műfüves pályán három előkészületi
meccset játszottunk. Ellenfeleink
a Zsaluzsányi FK, a Szentkirályi
FK és az Ozsgyáni FK felnőtt
csapatai voltak.

A további mérkőzéseket ebben
a kvalifikációban a felnőtt csapat
vívta. Ezek az eredmények és a
Feledi FK vezetőségének döntései
tették lehetővé , hogy részt vehessünk Tornalján a torna döntőjében,
a Nyústyai Iskra és az Ozsgyáni FK
futballistáival együtt. A Nyústyai
Iskra csapatával döntetlent játszottunk 2 : 2 arányban, a tizenegyesek
lövését mi nyertük, s így a döntőbe
jutottunk, ahol a Tornaljai MFK
ellen alulmaradtunk 0 : 5 arányban.
A tavaszi versenyidőszak második
féléve színuszgörbés teljesítményt
mutat: jó eredmények és teljesítmények váltakoztak olyan mérkőzésekkel, melyeknek kevés köze
van a jó focihoz. Végül mégis

sikerült a kielégítő tizedik helyet
megszerezni,
mégpedig
húsz
ponttal 54 lőtt és 85 kapott góllal.
A lőtt gólok számát tekintve a szép
negyedik helyen voltunk, de
a kapott gólokat tekintve sokkal
rosszabb volt a helyzet, s ez tükröződött a végleges táblázatban is.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy
az elért tizedik hely a harmadik
ligában történelmi siker, de
a futball szakemberei, akik a klub
tevékenységének menetét biztosítják ugyanúgy tudják mint én:
néhány játékos hozzáállása nem
volt a kívánt szinten, az edzések
morálja szörnyű volt, s így tudjuk,
hol szorít a cipő. Végezetül mint
edző
szeretném
megköszönni

a játékosok teljesítményét, a csapat
vezetőjének Berki Sándor úrnak
a lelkiismeretes munkáját, s nem
utolsó sorban a Feledi FK vezetőségének, élén a klub elnökével és
menedzserével, Tóth Tamás és
Singlár Csaba uraknak, hogy
megteremtették a feltételeket, hogy
az ificsapat a harmadik ligában
tevékenykedhetett.

a Feledi FK ificsapatának edzőjeSzabó László
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ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT
Évfordulójukat ünnepelték:

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“
Gólyahír :“

„A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.(...)
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt.“

Béres Márton 2014.02.07.
HorváthováVeronika 2014.02.08.
Lakatos Ricardo .2014.02.21.
Spodniaková Michaela .2014.02.24.
Horváthová Mária 2014.03.16.
Figei Vivien 2014.04.15.
Trifontiová Karolína 2014.04.28.
Danyi Damian 2014.04.29.
Csalová Jázmin .2014..05.01.
Parobeková Scarlet Helen .2014.05.06.

60 évesek:
Kováčiková Viera Mgr.
Balog Aladár
Mike Zoltán
Bartová Terézia
Kotróczó Zoltán
Fodor Štefan
Vincze Ladislav
Botošová Irena
Gaálová Ema
Habláková Klára
Póloš Aladár
Šárközi Štefan
Tóth Ladislav
Bodnárová Helena
Kisfaludiová Helena
Daniová Mária
Csíziková Elena
65. évesek:
Stojková Rozália
Tözsérová Periška
Dóšová Anna
Hanáková Vlasta
Magová Irena
Oláh Gejza
Tóth Gejza
Maronová Gabriela Mgr.
Csabayová Katarína
Berki Ernest
Bariová Marta
70. évesek:
Huszti Zoltán
Szabová Magdaléna
Kminiak Mikuláš
Balázs František
Visnyai Jozef

Házasságot kötöttek:

„Csak annak a párnak lesz boldog
a házassága, amelyik képes
megtalálni az egyensúlyt szeretet és
szabadság között. Ha mindkét
igényünknek meg akarunk felelni,
időnként kompromisszumot kell
kötnünk.“
Cibuľa Róbert és Péter Gizella
.2014.01.08.
Kukla Milan és Bariová Barbora
2014.02.05
Illés Richard és Trifontiová Veronika
2014.02.10.
Cibuľa Róbert és Bariová Žaneta
2014.02.26
Danyi Ivan és Dudomová Adriana
.2014.03.01.
Lázi Rajmund és Cibuľová Valéria
2014.03.26.
Rafael Zdeněk és Baloghová Lenka
2014.05.21.

Bariová Mária
Kováčová Alžbeta
75. évesek:
Veresová Viera
Šinglárová Magdaléna
Szekeresová Lenka
Dančová Mária
Lakatos Július
Trifonti Karol
80. évesek:
Csobová Irma
Kurek František
Tormová Mária
Ádám, Barnabáš
Mihályová Mária
Juhaniaková Anna
Felediová Klára
85. évesek:
Kovácsová Sarolta
Ondriš Bohumil
90. évesek:
Grulyová Mária
Batová Helena
Béke poraikra: „A halál a közös

úticél, amiben mindannyian
osztozunk, és ami elől nincs
menekvés. De ez nem baj, mert a
halál valószínűleg az élet legjobb
találmánya, a változás
mozgatórugója: eltünteti a régit,
hogy helyet adjon az újnak.“
Šárköziová Mária szül. Bandová 54 éves
Kurek Ondrej 85 éves
Singlárová Edita Mária 66 éves
Horváthová Eva 28 éves
Magová Irma70 éves
Mogéczová Helena szül. Felediová 82 éves
Bari Michal 1 éves
Köbölová Mária77 éves
Mlinarčíková Mária 83 éves
Ráczová Helena 81 éves
Bencs Ján 73 éves
Kureková Margita 82 éves
Parobeková Anna 93 éves
Boháčik Martin 34 éves

Még egy nyári gyors recept – cukkinis kalács
Hozzávalók: 2 bögrényi reszelt cukkini, 1 bögre kristálycukor, 1 vaníliás cukor, 4 tojás, 1 sütőpor, 2 bögre félgrízes liszt, ½ bögre olaj, 1/2
bögre dió vagy kókusz, dzsem
Az elkészítés menete:
A cukrot és a tojást kikeverjük, hozzáadjuk a többi nyersanyagot, kizsírozott és –lisztezett tepsin sütjük. A még meleg kalácsot megkenjük
a dzsemmel. Megszórjuk a dióval vagy kokusszal, esetleg csokoládé öntettel.

INFO CENTRUM
Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

FELED

7,30 – 11,30
7,30 - 11,30
7,30 – 11,30
7,30– 11,30
7,30 – 11,30

15.KIADÁS

12,30
12,30
12,30
12,30
12,30

Községi hivatal
Ügyfélfogadás

–
–
–
–
–

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

INFORMÁCIÓS ANYAG

FELEDIEK

Hétfő: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
Csütörtök: 7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7,30 – 12,00 nincs ügyfélfogadás
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