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Tisztelt Polgárok
Lassan a 2021-ev végéhez közeledünk, összegezhetjük az esztendő
történéseit, kiértékelhetjük munkánkat. A múlt év tapasztalata után
reménykedtünk
és
vágytunk
a Covid-19 koronavírus- járvány,
valamint az ezzel járó megszorítások és változások enyhülésében.
A korlátozások
ellenére,
azokat
betartva
is
sikerült
a képviselőtestülettel együtt dolgoznunk, a kitűzött feladatokat elvégeznünk, az elfogadott költségvetés
szerint működnünk. Munkavégzési
lehetőségeink megváltozásával az
év elejétől számoltunk , mégis igyekeztünk terv szerint dolgozni.
A korlátozások miatt alatt új szolgáltatásokat vezettünk be a lakosság
számára.
Átszerveztük
a községháza működési rendjét ,
hogy mindig elérhetőek legyünk és
rendelkezésére
álljunk
úgy
a lakosságnak,
mint
a környék
településeinek, állami szerveknek.
Polgármesterként
a válságstábbal
együtt lankadatlanul figyeltük az
aktuális
helyzet
változását,
s igyekeztünk azonnal reagálni rá.
Több hónapon keresztül kényszerill. rendkívüli állapot megszorításában dolgoztunk. Januárban községünkben „ingyenes mobil mintavételi
pontot“ kérvényeztünk és állítottunk
fel, hogy gyermekeink szülei, hozzátartozói részére valamint a falu
lakosságának
és
a környékbeli
településeknek is helyben biztosítsuk a antigén tesztelési lehetőséget.
Helyszíne a kultúrház nagyterme
lett, melyet a kultúrház alkalmazottai
kellőképpen átrendeztek, hozzáigazították az aktuális közegészségügyi
előírásokhoz. A szolgáltatást szakemberek végezték, egészségügyi
dolgozók, nővérek, orvosok vették
a mintákat, a községháza alkalmazottai vezették a jelenkezési listákat,
a fertőtlenítést pedig a helyi önkéntes tüzoltók, és a polgárőrség végezte.
Ezekre
a mintavételekre
rendszeresen, egészen júniusig volt
igény, amíg a szerződésünk tartott,
illetve amíg közegészségügyi helyzet javulni kezdett. Ez az időszak
leírhatatlanul
nehéz
volt
valamennyiünk számára. Elveszítettük biztoságérzetünket, betegség,
családtagok elszigetelődése egymástól (karantén) , kórházi kezelés.
Sok családban nagyon súlyos nyomokat
hagyott
a vírus.
A veszteségeink
pótolhatalanok,
s az éberségünkre, óvatosságunkra

így az év vége felé is nagy szükség
van.
A 2020/2021-es tanév nehézségeivel megbirkózva a végzős tanulóink
június 30-án elballagtak. Személyesen elköszönhettek az iskolájuktól,
melyet 9 évig látogattak, tanítóiktól
és iskolatársaiktól. Szeptembertől
már új kihívások várták őket az
általuk választott középiskolákban.
Községünk
fejlődését
a járvány
ugyan korlátozta,de nem állította
meg. Beruházások és fejlesztések
sorozata szolgálja úgy a lakosok
mint gyermekeink életét. Befejeztük
a sportközpont
felújítását,
rendberaktuk a tornaterem helységeit valamint a szezon nyitásra
a sportpályát is. A második félévben
sikerült a pálya füves talaját megújítani és kibővíteni azt. Ennek legjobban az alapiskola tanulói és
a edzésen résztvevő feledi Futballklub
játékosai
örültek.Lassan
beindulhatot
községünkben
a sportélet is, így a futball, láb-foci,
tenisz de az aerobik is. A fuball klub
a faluval karöltve egy nagy focitornát
is
megrendezett
júliusban.
A lövészeink is elkezdték edzéseiket
a lőtéten, 2021. június 12-én megvalósult a Polgármester serlegéért
elnevezésű lövészeti vereseny.
2021 első negyedévének fontos
eseménye volt az óvodánk kibővítése 2 új tanteremmel. Ebben az
időszakban fejeztük be a teljes
építkezést, használatba véve lett,
berendezve, melyet az EU ún. IROP
(Integrált regionális operációs program) pályázatából. A projekt c.
Prístavba Mmaterskej školy-Óvoda
Jesenské. A tantermek bebútorozása februárban valósult meg. Ennek
a beruházásnak
köszönhetően
községünkben minden 5 éves kisgyermeknek 2021 szeptemberétől
biztosítani tudjuk a kötelező óvodalátogatást. Előny számunkra többek
között az is , hogy ennek
a beruházásnak
köszönhetően
minden óvodás csoportunk ugyanabban az épületben lett elhelyezve.
Megszüntettük a Béke utcai kihelyezett óvodai részleget, vagyis a „Kisovit“, s az épületben azóta bérleti
szerződés alapján a Gyermekotthon
irodái lettek kialakítva.
Az óvoda eredeti főépülete is fel lett
újítva, mert a tetőszerkezete beázott. A munkálatok folyamán
a javítások mellett a hőszigetelést is
megerősítettük, az energiatakarékosságot szem előtt tartva. A helyi
KomPas Kft. is kivette részét
a munkából. A megtakarított anyagi
eszközeinkből
szigetelőanyagokat

vásároltunk, mellyel a helyi cégünk
szigetelte az épületet, feújította
a homlokzatot, új köntössel egységesítette a régi valamint az új épületet. A KomPas KFT részére mint
polgármester a számviteli adatok
szerint amit Danka Bődová adott le,
elkészítéttem az új vállalkozási
tervet,
mely
alapján
már
a Szlovákiai szociális cégek közé lett
besorolva.
Ebben
a félévben
elkezdődött
a Szombathy
Viktor
Alapiskola
főépületének
kibővítése
is.
A pályázati
dokumentáció
még
2019-ben elkészült „ Rozšírenia
kapacity Základnej školy Viktora
Szombathyho s VJM- I. a II. Etapa“
címmel. A munkálatok elvégzésére
közbeszerzés lett kiírva, mely alapján a kivitelezésre késve,csak ebben
az évben került sor. A pályázat első
fázisára 203 ezer euró a második
fázisra , mely a (regionális hozzájárulás) 97 ezer euró lett jóváhagyva.
4 új tanteremmel fog bővülni az
iskola, mely az inkluzív oktatást is
szolgálni fogja. Remélhetőleg 2022
első
félévében
befejeződnek
a munkálatok,
s 2022-2023-as
tanévet gyermekeink már az új
tantermekben kezdik.
A 2021-es évben legjelentősebb
veszteségünk az a sikertelen közbeszerzési
pályázatunk,
melyet
a jelenkező felek „huzavonája“ miatt
nem tudtunk megvalósítani ugyanis
a pályázat kicsúszott a határidőkből.
(2020
végéig)
„
Zníženie
energetickej
náročnostiMultifunkčná budova Jesenské“
elnevezésű pályázatunk szerződését
felmondtuk a NFP KŽP-PO4-SC4312017-19/H329 z OP ŽP számmal.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben új
pályázati
lehetőségeket
újra
keresnúnk.
Az új családi házak építéséhez
elengedhetetlenül
szükséges
a
csatornahálózat bővítése az Iskola
utcában. Ezeket a munkákat júniusban fejeztük be, s így lehetőséget
adtunk minden háztartásnak rákapcsolódni a szennyvízcsatorna rendszerre.Ebben a félévben is vannak
még terveink. Dolgozunk a :
-Janko Jesenský Alapiskola fűtési
renszerének felújításán úgy a Béke
mint az iskola utcában (az Iskola u.
már sürgősen felújítottuk és új gázkazánnal láttuk el az ősz folyamán)
-A Cifra puszta úthálózatának felújításán, terv és megvalósítás szintjénAz egészségügyi központ energiatakarékos épületévé alakítása, projekt
dokumentáció elkészítése

-A temetőben urnafal kialakítása,
projekt dokumentáció elkészítése
-Az úthálózatok felújítása, folytatása
az elkezdett munkálatoknakTerveink
között szerepel pályázat benyújtása
a LEADER
programba
a MAS
Cerovina által, melyben 1. fázisként :
„Energetické
zefektívnenieRekonštrukcia verejného osvetlenia
vedľajších ulíc v obci Jesenské“
címmel a mellék utcák kivilágítását
újítanánk fel. 3 fázisban valósulna
meg, melynek 1. fázisában a Barta,
Cifra puszták, Ivánfala SO02
Optimalizácia RVO és SO03 villamos
vezeték
cseréje.
A rekonstrukció magába foglalja az
izolált villamos vezetékre való cserét, amely kiküszöbölné a villamos
áram kiesést. Ki kellene cserélni
mintegy 5,775 km vezetéket, beiktatni 1 új elosztót és megszüntetni 3
elavult elosztót.Tervek és megvalósítások sokasága vár ránk. Bízunk
benne, hogy sikerül is megvalósítani
azokat, s beszámolhatunk Önöknek
róla. A többi intézményeink, Művészeti Alapiskola, Janko Jesenský
Alapiskola fejlesztésére is mintegy
20 000 eurót költöttünk. Takarékoskodunk, de a fejlesztésekbe ésszerűen, gazdaságosan akarunk befektetni az áremelkedéseket és az
ország gazdasági helyzetét is figyelembe véve.
Polgármesterként a helyi a regonális
igényeket szem előtt tartva állami
szinten is igyekszem szolgálni közösségünket. Elnökségi tagja vagyok a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása
tanácsának
valamint
a Közigazgatási szekció vezetője.
Ebben az évben munkám elismerése képpen Köszönőlevelet vehettem
át a társulás megalakulásának 30.
évfordulója alkalmából.
Tisztelt polgárok, képviselőtestület
tagjai, községünk alkalmazottai,
pedagógusok,és
munkatársaink!
Ezúton szeretném megköszönni
mindannyiuknak 2021-ben elvégzett
munkájukat és együttműködésüket.
Mindannyiuknak kívánok nagyon jó
egészséget, békés karácsonyi ünnepeket, megérdemelt jó pihenést.
Bízok benne, hogy közös akarattal,
erővel és munkával az elkövetkező
nehéz időszakot is megoldjuk.
Kívánok Önöknek békés,szeretteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet 2022-re!
Tisztelettel: Mgr. Mihályi Gábor,
PhD. – Feled Polgármestere
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Tisztelt nyudíjas társaim – Kedves lakosok!

Lassan elbúcsúzunk a 2021es évtől. Gyorsan elszaladt
sok rosszal és kellemetlenséggel, amit a Covid-19 vírus okozott. A pandémia ellehetetlenítette a közvetlen
találkozásokat, társalgást,
s e miatt nem tudtuk a kitűzött célokat teljesíteni.
2021. június 21-én a Nosztalgia étteremben megtartottuk az évzáró tagsági gyűlésünket, ami a múltban már
márciusban megvalósult. Az
évzáró gyűlésen kiértékeltük
az előző évi munkánkat, köszöntöttük a jubiláló tagjainkat, és kitűztük évi feladatainkat, természetesen csak
kérdőjellel.
A pandémia ellenére az előírásokat betartva július 8-án
a KomPas kft. autójával felkerestük a rapi gyógyfürdőt.

A gyógyhatású víztől felfrissülve, teli optimizmussal tértünk haza. Még ebben a hónapban
15-én
autóbuszkirándulást szerveztünk Sztregovára a csodálatos Welnes fürdőbe.
Mindannyian
kellemesen
meglepődtünk a nagy tisztaságon, a terasz magasán
függő virágokon, a nyugdíjas kedvezményeken, hisz az
egésznapi belépő ára csupán
7
euró
volt.
Nem is volt kétséges, hogy
ezt a napot megismételjük.
Így július 29-én autóbusszal
indultunk újra felfedezni
a sztregovai élményfürdőt,
ahová ezúttal a nagymamák
az unokákat is vitték. Leírhatatlan volt az öröm és a boldogság a közösen eltöltött
napon, melyen 54-en vetünk

részt.
Nem hagytuk ki programunkból a magyarországi
Zsóri fürdőt sem, ahová kisbusszal utaztunk. A tengerszemből áramló gyógyvíz jó
hatással volt a megkopott
izületekre, csuklókra, csontokra, no meg az egri pincékben elfogyasztott , megvásárolt jó nedű (bor) még fokozta a fájdalmak csillapítását.
2021. szeptember 30-án
a kultúrházban megtartottuk
az őszi találkozót, őszi gulyáspartit.
A finom gulyást Kuna úr és
csapata főzték. A tombolajegyek kisorsolása eredményeként
a gyorsforralót
Š.Gabmayer társunk nyerte.
Kedves Tagok! Nem tarthattuk meg az év legszebb nepi

találkozóját- a Karácsonyi
találkozót, a még mindig
uralkodó Covid-19 vírus miatt. Ezt az elmaradt eseményt igyekeztünk pótolni
egy kis karácsonyi csomag
eljuttatásával tagjainkhoz,
ami a szeretetünket jelképezi.Ez volt szervezetünk tevékenysége 2021-ben. Ezúton mondok köszönetet
a községi hivatalnak az
anyagi és egyéb támogatásért, hiszen anékül nem tudtunk volna annyi programot
szervezni.
Köszönet illeti a vezetőségi
tagokat is, akik segítségemre
voltak a kitüzött feladatok
elvégzésében.
Mindenkinek egészségben
gazdag karácsonyt, és békés,
lelki nyugalomban töltött új
esztendőt
kívánok!
Feledy Margit- elnök

A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők alapszervezetének életéből
A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők alapszervezetének életében is nyomott hagyott a Covid-19 pandémia.
A tervezett akciók többsége
a korlátozások miatt csak
részben vagy egyáltalán
nem valósulhatott meg.
Az évzáró taggyűlésre is július 7-én került sor, amikor
már a szabályok megengedték azt. A megnyitót Eva
Medveďová elnökő tartotta,
és a 42 fős tagság megszavazta a napirendet, elfogadta a gazdasági beszámolót, valamint megszavazta
a következő félév munkatervét is.A kultúrműsor keretén belül Mária Kminiaková
szavalat

tal invitálta a közönséget
egy közös tornára, a fájó
hátgerinc megmozgatására.
14 tagunk jubilált ebben az
évben,
akiket
Alena
Csomorová kedves szavakkal és csekély ajándékkal köszöntötte. A tagsági gyűlésünk következő pontja
a mozgás, versenyzés volt. 6
versenyszámban mozogtak
a tagok, mérték össze tudásukat, s így 8 versenyző kapott elismerést a teljesítményéért.A következő időszakban alapszervezetünk két kirándulást is szervezett a magyarországi
bükkszéki
gyógyfürdőbe. Az első kiránduláson nyolc tagunk volt,
míg a másodikon, amely június 24-én volt már mintegy

25 taggal vettünk részt.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy ebben a kétséges olykor ijesztő időszakban is legalább ezt a 2 kirándulást
tudtuk biztosítani tagságunknak. Ezzel is az volt
a szándékunk, hogy feledjék
az elmúlt időszak nehéz
napjait, gondjaikat,
így
könnyítsük meg mindennapi
életüket.
Ebben az évben az utolsó
közös találkozásunk az Öszi
találkánk 2021. Október 20án
volt.
A kultúrműsor keretén belül
Mária Kminiaková szavalattal invitálta ismét a közönséget a fájó hátgerinc megmozgatására. Az Öszi találkánk következő pontja

a mozgás, versenyzés volt. 5
versenyszámban mozogtak
a tagok, mérték össze tudásukat, s így 5 legsikeresebb
versenyző kapott elismerést
a teljesítményükért.
A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők alapszervezetének vezetősége ezúton kíván áldott, szép karácsonyi
ünnepet és egészségben
bővelkedő , boldog és eredményes 2022-es esztendőt
az alapszervezeti tagoknak,
valamint a falusi újság minden kedves olvasójának!
Szerző: Eva Melicherová
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A község KomPaS, s.r.o. vállalatának tevékenysége
A koronavírus okozta szigorítások ezéven sem került el
minket. A tavalyi évtől egészen 2021.5.15-ig szükséghelyzet és kijárási tilalom volt
elrendelve. Mindannyian korlátozott módon éltük mindennapjainkat, viszont a
KomPaS k.f.t. alkalmazottjai
ez idő alatt is szorgosan tevékenykedtek. Januárban a község irattárának felújítását vé

gezték el. Felújították a villamos vezetékeket, letakarították a falakat, új vakolattal látták el. A mennyezetet gipszkarton lapokkal fedték be, lefestették az ajtókat és a padlót. A téli időjárás ellenére sikerült
megtisztítani
a
Kertmegi utca területét az illegálisan kihordott hulladéktól. Februárban megkezdték
az óvoda Béke utcai épületé

nek felújítását. A mennyeze
tet gipszkarton burkolattal
látták el, lefestették az ajtókat, falakat. Márciusban és
áprilisban a futballstadionban
lévő öltözőket újították fel,
megjavították a padokat, lefestették, új lécekkel látták el,
padlóburkolatot cseréltek, kifestették az öltözőket. Májusban az óvoda épületének tetejét újították fel. Eltávolítot

ták ahidroizolációs réteget,
szigetelőanyagot,
kavicságyat, új szigetelőanyaggal
látták el, illetve védőréteget
helyeztek rá. A félévet az Iskola utca szennyvízelvezető
csatornarendszerének kiépítésén végzett munkálatokkal
zárták. A tavaszi hónapoktól
folyamatosan karban tartják a
község
füves
területeit.
Szerző: Eva Melicherová

A feledi Önkéntes tűzvédelmi szervezet
A feledi Önkéntes tűzvédelmi
szervezet folyamatosan bővíti tagjai számát és az alapfelszerelést. Az aktív tagoknak és a kibővített felszerelésnek
köszönhetően
a 611/2006-os rendelet értelmében az országos erő- és
eszközelrendezésen belül, a
tűzveszély-elemzés és anyagi
felszereltség alapján a szer

vezet feljebb lépett a „B“ típusú kategóriába.A szervezet
tagjai különféle tevékenységekbe kapcsolódnak be: segítség a COVID-19 országos
vizsgálatokon a kialakított
mintavételi helyen Feleden,
tűzcsapnyílások és föld feletti
tűzcsapok festése és karbantartása, kutak szivattyúzása
ésegyéb szolgáltatások Feled

lakosai részére, a tűzoltó berendezések folyamatos karbantartása és tesztelése, alapkiképzés, a lehetséges tűzveszélyes helyeken végzett megfigyelés
és
járőrözés,
tűzoltófelszerelés bemutatója
különböző rendezvényeken
pl. feledi nyári gyermektábor,
tűzoltótámadás
bemutatója

óvodákban és iskolákban, valamint beavatkozások száraz
füves tüzek és áradások esetén.Továbbra is érvényes a
314/2001-es számú tűzvédelmi törvény, amely alapján
tilos a növények, bokrok és
fák égetése. A törvény megszegése büntetéssel jár.
Szerző: Ing. Michal Kováč

A KomPaS cég tevékenysége 2021 második félévében
A nyár elején a Covid -19
megszorítások enyhülése
okán falusi cégünkben is
megindultak a munkálatok. Júliusban sikerült a katolikus temlomnál a járdákat felújítani, újra burkolni
valamint a
szennyvízcsatornahálózato
t megjavítani. A templom

felújításánál, festésénél,
tetőszerkezet javításánaál
a zselízi Galčík s.r.o. cég
mellet illetve a villámhárító cseréjénél, amelyet
a rimaszombati ELE-FRID
s.r.o. végzett és az ablakok
cseréjénél, melyet a feledi
Okná - RS s.r.o. végzett is
segítkeztünk. Ezt követte

az Óvoda épületének homlokzati tisztítása és festése.
Az Iskola utcában 40 méteren szennyvízcsatornahál
ózati munkákat fejeztünk
be. A futballpálya körül is
sok volt az őszi munka.
Tereprendezésselsegítetük
a rimaszombatiMarian
Bitala – MB závlahy

a záhrady cég munkáját,
aki az automata öntözési
rendszert vezette be. A cég
munkájának
befejezése
után a KomPaS cég felújította a pálya fűves talaját,újra vettetük és szakszerűen gondoztuk azt.
Szerző: Eva Melicherová

4.

12/2021
Egy rendhagyó iskolaév maradandó eredményei
A Szombathy Viktor Alapiskola eredményei 2020/21-es tanév 2. félévében

Nehéz, embert próbáló év áll
mögöttünk. A járvány felborította a gondosan megtervezett
mindennapjainkat, beleszólt a
terveinkbe, felülírta jól bevált
szokásainkat, s egy teljesen új
helyzetet teremtett, melyhez
alkalmazkodnunk kellett. A
távoktatás mellett az idei versenyek, műsorok és projektek
is az online térbe szorultak, és
virtuális keretek között valósultak meg.
A farsangi móka, kacagás ebben az évben sem maradhatott
el. Alsó tagozatos tanulóink
kreatív jelmezekbe öltözve
kisvideókon keresztül mutatkoztak be, és versikéket szavalva szórakoztatták egymást.
Az 1848-as szabadságharc
régmúlt eseményeire mi is
tisztelettel emlékeztünk. Mint
Petőfi és társai, úgy a kicsiktől
a nagyokig a 12 pont köré
gyűltek márciusi ifjaink és egy
kisvideó segítségével idézték
fel a forradalom eseményeit, s
rótták le tiszteletüket eme ünnep előtt.
Az alsó tagozatos tanulók az
életet adó víz jelentőségére
hívták fel társaik figyelmét a
Víz világnapja alkalmából
egy projekt keretén belül. Készültek poszterek, makettek,
vízi ökoszisztéma.
A húsvéti ünnepkör jelentésének, eredetének, szokásainak vizsgálatában merültek el
az alsó tagozat tanulói. Festettek hímes tojást, készítettek
szebbnél szebb tavaszi dekorációt.Amint a napocska magasabbra emelte sugarait, tarka
színekben pompáznak virágágyásaink, melyeket az alsó tagozat tanulói gondoznak –
osztályonként egyet-egyet.„
Ünnepeljük együtt a költészet napját!” – szólt a HEBE
Kft. felhívása az alap- és középiskolás tanulókhoz. A bekapcsolódott diákok közül
Molnár Virág Lilla 7.A osztályos tanulónk szavalata el-

nyerte a szavazóközönség tetszését, és több mint 400 szavazattal az 1. helyet. Ugyanebben a kategóriában Rajkovics
Alexandra
kreatív
lapbookját a zsűri a 6. hellyel
és különdíjjal jutalmazta. A
Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép –európai Tanulmányok Karának „Hozz
egy verset!” elnevezésű kezdeményezése hozzánk is eljutott. Egy szavalóest keretein
belül iskolánk 5.A és 7.A osztályos tanulói egyetemistákkal karöltve adták elő kedvenc
verseiket, így emlékezve meg
a költészet napjáról.Olvasás,
memorizálás, fejtegetés, „nyomozás” jellemezte a Katedra
Irodalomverseny országos
döntőjének résztvevőit az elmúlt hetekben. A benevezett
38 csapat közül a 7.A osztályosok csapata/ Czikora Boglárka, Molnár Virág Lilla és
Tóth Balázs/ a nem várt nehézségek ellenére is helytállt,
és a 12. helyen végzett. Április 19-22. között diákjaink körében megvalósult a Föld
Hete elnevezésű projekt,
mely előadások sokaságával
hívta fel a figyelmet Földünk
megóvására, védelmére, igaz,
az online térben – Kozmetikumok a konyhából, Ilyenek
vagyunk – ember okozta katasztrófák a Földön, illetve Fejes Bíborka 7.A osztályos tanuló „Mini Zoo” –ja, aki bemutatta mini állatkertje lakóit,
történetüket, illetve mindennapi tevékenységét az állatkert
lakói között. Az alsó tagozat
tanulói is hasonló témájú beszélgetések, foglalkozások részesei voltak, elkészítették saját posztereiket. A projekt részeként valósult meg egy fotópályázat is, mely a Csodálatos tavasz megnevezést kapta,
s tanulóinkat az ébredő természet szépségeinek megfigyelésére ösztönözte. A lencsevégre
kerülő apró csodákat, nemcsak
a zsűri, hanem a fotókat megtekintő közönség is értékel-

hette. Az alsó tagozaton megosztott 1. helyet osztottunk ki
Pelle Stefánia és Vincze Mátyás részére, a felső tagozaton
pedig Fejes Bíborka, Bettes
Bianka és Molnár Virág
Lilla szerepeltek a díjazottak
között.
A közönségdíját,
vagyis a legtöbb szavazatot az
alsó tagozaton Vincze Mátyás, a felső tagozaton pedig
Feledy Anna megörökített pillanatai kapták.
Május első vasárnapján az
édesanyákat köszöntöttük.
A hagyományostól eltérően
ezúttal online műsorral kedveskedtünk nekik, és csaltunk
örömkönnyeket a szemükbe.
Iskolánk első alkalommal kapcsolódott be a magyarországi
szervezésű MatekÁSz matematikaversenybe, melynek
országos fordulóján Nagypál
Katalin Krisztina 6.A osztályos tanuló az 1. helyen végzett, Fejes Bíborka 7.A osztályos tanuló pedig a 18. hely
büszke
tulajdonosa.
A Pitagórász matematikai
versennyel tovább folytatódott Nagypál Katalin Krisztina sikerszériája, hiszen saját
kategóriájában az 1. helyre,
a további kategóriákban pedig
a 2. és 4. helyre tornázta fel
magát. Évfolyamonként 2-2
tanuló kapcsolódott be a Kenguru elnevezésű matematikai versenybe, melynek legsikeresebb megoldói: Pelle
Stefénia /1.S/, Fejes Áron /1.
S/, Pelle Olivér /3.A/, Tóth
Emese /4.A/, Nagypál Katalin Krisztina /6.A/ és Barta
Dániel
/8.A/.A gyermekek
mosolya,
elégedettsége
számumkra mindennél többet
ér. Június 1-jén gyermeknapot tartottunk, melynek keretein
belül
sor
került
Szombathy Viktor emlékművének megkoszorúzására
is a „kisiskola“ udvarán. Ezen
a napon minden osztályfőnök,
kicsiké és nagyoké, szórakoztató foglalkozásokkal, játékokkal kedveskedett csemetéi

nek. Volt, aki túrára indult,
valaki
palacsintasütéssel,
csapatépítő játékokkal, kidobóval töltötte a napot. A
lényeg a jókedv, kacagás, a közös pillanatok élményei voltak.A felső tagozaton nagy
számban kapcsolódtak be a tanulók az Aranyország nevű
projektbe, versenybe, melynek
kiértékelésén Rimaszombatban több felső tagozatos tanuló saját versét is díjazták.A tanulók ezéven is bekapcsolódtak a papírgyűjtésbe. Összesen több mint 4
tonna papírt sikerült összegyűjteni, s az újrahasznosítás
lehetőségével így nagymértékben járultak hozzá Föld tüdejének – az erdőink megóvásához. A távoktatás hosszú időszakát iskolánk további szépítésére,
korszerűsítésére
használtuk ki. A visszatérő tanulókat átalakított műhely,
új lámpákkal és nyílászárókkal ellátott tantermek, felújított padok és székek, valamint díszített folyosók és lépcsők fogadták. Bekapcsolódtunk a Korszerűbb iskola
nevű projektbe, az iskola részben minisztériumi forrásokból, részben pedig saját finanszírozással két osztály gyermekeinek elegendő tablettet
szerzett be, valamint lehetőség nyílt arra is, hogy a tanulók
az internet lehetőségeit a
tanórákon is felhasználják –
az Edunet-nek köszönhetően. A jövő tanévtől az iskolai dokumentáció elektronikus vezetése is beindul, ehhez
már minden feltételt sikerült
biztosítani. A napokban kezdetét vette iskolánk főépületének átépítése, illetve egy új
emelettel történő kibővítése,
mely helyet ad majd több új
tanteremnek és egy díszteremnek is. Tartalmas, nehéz 2. félévet tudhatunk magunk mögött,a távoktatás buktatóival, a
viszontlátás örömével, a versenyek okozta izgalmakkal és
sok-sok őszinte, boldog mosollyal.
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A 2020/2021-es tanév 2. félévének értékelése
A 2021/2021-es tanév a koronavírus okozta járvány jegyében zajlott, megbélyegezte annak minden egyes
napját. Ősszel az iskolák bezárták kapuikat, az oktatás
hosszú hónapokig az online
térbe szorult. A tanulókat is
próbára tevő távoktatást különböző aktivitásokkal igyekeztünk színessé, érdekessé
tenni. A járványhelyzet fokozatos javulásával a tanulók
csak hónapok múltán térhettek vissza az iskolapadokba.
A távoktatás és a jelenléti
oktatás fontos mozzanatairól
rendszeresen beszámoltunk
iskolánk facebook profilján.
Februárban tanulóink a rimaszombati Magán Szakközépiskola által szervezett farsangi versenybe kapcsolódtak be a facebookon, melyben hét tanulónk munkáját
díjazták a szervezők - L. R.
Bartko, M. Spodniaková,
L. Kureková, A. Feledyová,
V. Gregušová, A. Faragó.
Büszkék
vagyunk
R.
Trečková, 3.A osztályos tanulónk munkájára, aki a
„Karácsonyi
képeslap“
című képzőművészeti versenyen 3. helyezést ért el. Az
első
osztályba
való
beíratkozás ezéven is rendhagyó módon, a jövendő kisdiákok nélkül zajlott, akiket
mindannyian örömmel, kíváncsian várunk s vezetünk
be az iskolai élet rejtelmeibe.
A felső tagozat tanulói márciusban a Könyv hónapjára
emlékeztek egy projekt keretén belül. Ennek alkalmából
a témával kapcsolatos érdekes hangfelvételeket, videókat készítettek. A 3. évfolyam tanulóinál a könyv és
az olvasás a mindennapja

ikba is belopózott. Egész
éves
projektjük,
a
Nyolcadjankó irodalmi virágoskertje során számos
könyvet olvastak el, dolgoztak fel, s oldottak meg a témával kapcsolatos érdekes
feladatokat. A projekt részeként tanulóink
játékokat
ajándékoztak rászoruló gyermekeknek.
A Hviezdoslav Kubínja nevet viselő szavalóverseny az
idén sem maradt el. Az iskolai forduló az online térben
zajlott, s a győztesek a járás
legjobbjaival
mérettették
meg
tehetségüket.
A.
Gombala előadását a zsűri 1.
helyezéssel jutalmazta, S.
Makóová a 2. helyen végzett, s szintén a 2. helyezést
érdemelte ki V. Šinková.
Ezen tanulók a körzeti fordulón képviselhették iskolánkat, eredményeikre joggal
lehetünk büszkék - Šinková
és Gombala a 2. helyen végeztek, S. Makóová a 3. helyet érdemelte ki.
A Föld Napján érdekes, ötletes aktivitásokkal igyekeztek felhívni diáktársaik figyelmét bolygónk állapotára
s a megoldás lehetőségeire a
3.A osztály tanulói – a nevelő
nénik segítségével az iskolai
klubbot látogató tanulók növények kiültetésével jelképezték a zöldövezet jelentőségét, helyeztek az udvarra
rovarhoteleket, mások különböző megfigyeléseket végeztek a természetben, hulladéktól tisztították meg a környéket. A Víz világnapján is érdekes aktivitások vártak az
alsó
tagozatos
tanulókra.2021.3.4-én iskolánk 8.
osztályos tanulói számára Š.
Malík regionális koordinátor

tartott online előadást a duális oktatásról, annak előnyeiről, illetve ismertette a duális
oktatásban való részvétel lehetőségeit a besztercebányai
kerületben.Május első napjaiban zajlottak a végzős diákok felvételi vizsgái. Minden
kilencedikes tanulónk felvételt nyert a választott középiskolába, s mi ezúton kívánunk nekik kitartást és sikert
céljaik eléréséhez.
A felső tagozat tanulói az
„Expert geniality show“ vetélkedőn mérhették össze ismereteiket, rátermettségüket.
Két adott témában versenyeztek nemcsak egymás között, hanem szlovákiai viszonylatban is. Az alsó tagozat tanulói sportjátékoknak
örülhettek s mérték össze fizikai erejüket.
Június első napja a gyermekeké. A Gyermeknapon
minden tanulót ötletes játékokkal, aktivitásokkal vártak
az osztályfőnökök, csaltak
mosolyt minden tanuló arcára. Az iskola diákjait egy
kedves ajándék lepte meg, az
„Olvasni jó 2” című projekt
könyvcsomagja,
melynek
feladója a felelős minisztérium. A könyvek iskolánk
könyvtárának polcait gazdagítják. Bekapcsolódtunk a
„Közösen okosabbak, bölcsebbek” című projektbe,
mely április, május és június
hónapokban zajlott. A projekt célja a gyenge teljesítményű tanulók felkarolása,
fejlesztése, az iskolai kudarc
elkerülése volt.
A 3. és 4. évfolyam tanulói
számára az iskolai pszichológus tartott prevenciós programként foglalkozást, melynek témája az emberi test
volt.
S. Makóová, M.

Jamnická és J.Jamnický
saját költeményükkel neveztek be az Aranyország címú
versenyre. A résztvevőknek
Iveta Zaťovičová tartott tartalmas előadást, elemezték
közösen a pályamunkákat.
A speciális osztályban is lelkes, szorgos munka folyt,
mely eredményhez is vezetett. A Föld Napja 2021 alkalmából megrendezett környezetvédelmi témájú rajzversenyen V. Ruszó munkáját emelték ki s értékelték nagyon pozitívan.
Végzős diákjaink egy kedves
gesztussal járultak hozzá a
légkör tisztaságának megóvásához – elültették a kilencedik osztályosok fáját –
létrehozva ezzel egy új hagyományt iskolánkon. Az idő
előrehaladtával az elültetett
fák élő sövényt alkotnak
majd, így élő emlékei lesznek majd diákjainknak.
A tanév végét a várakozás
jellemzi – azon projektek
eredményeit várjuk, melyekbe a tanév folyamán bekapcsolódtunk: Korszerűbb
iskola,
Nyári
iskola,
Enviroprojekt.
Közeleg a végzős diákoktól
való búcsúzás, illetve a nyugdíjba vonuló kollégák elköszönése. Ezúton kívánunk
nekik jó egészséget, nyugodt,
békés napokat családjuk körében, optimizmust a mindennapjaikba.
Köszönet az iskola minden
alkalmazottjának,
diákoknak, szülőknek a közösen elvégzett eredményes munkáért. Bízunk abban, a pihenés
után szeptemberben újult
erővel, tenni vággyal találkozunk s kezdünk egy új, remélhetőleg könnyebb tanévet.
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Márton nap

E napon, mikor minden Márton a nevét ünnepli, az időjá-

rást is szemmel tartjuk, mivel a közmondás szerint, „Ha Szent
Márton fehér lovon
érkezik, enyhe tél lesz,
ha barnán nyargalász,
kemény tél várható“.
A népi szokásokhoz
híven, november 11én, az óvodánkban is a
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységeket, fog

lalkozásokat
végeztünk.
A gyermekek érdekes történetekkel, mondákkal és jóslatokkal ismerkedtek meg.
A Márton-nap elengedhetetlen ételei a libafogások,
a jóslat szerint „Aki Márton
napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik“.
A nyalánkság sem maradhatott le az asztalról, így Márton-napi kiflik is készültek.

Mivel Szent Márton fehér
lovon érkezik, egy ilyen lovat a gyermekek is készítettek a foglalkozások alatt.
Ezen kívül nagy érdeklődéssel hallgatták a történeteket,
jóslatokat, melyek erről
a napról szóltak.
Bízzunk benne, hogy az idei
télen végre megérkezik
a várva- várt puha hótakaró.

Projektoktatás - Díszfák és virágok ültetése az óvoda udvarán
gyermekeknél, olyan szociális-érzelmi készségeket fejlesztünk, mint az együttműködés, a csapatmunka, a
megfigyelőképesség, a gondolkodás és nem utolsó sorban a környezethez való pozitívérzelmi viszonyt. Végezetül szeretnénk köszönetet
mondani a Szülőknek, hogy
ezzel a nemes gesztussal, bekapcsolódtak a gyűjtésbe, támogatták óvodánkat, aktívan részt vettek az ültetésben, ezzel is emelve óvodánk színvonalát.
Köszönjük.

Projektoktatás részeként innovatív módon szerettük
volna megismertetni a gyermekekkel a növények életét
és azok növekedési folyamatát. Ennek kapcsán az óvodánk gyűjtést szervezett, az
összegyűjtött pénzösszegből
pedig díszfákat, díszcserjéket és virágokat vásároltunk.
Ennek köszönhetően a tanév
során a gyermekeknek lehetőségük lesz a gyakorlatban
is kipróbálni a növénygondozást és figyelemmel kísérni növekedésüket. A közvetlen tapasztalás által a

Haladjunk a korral, III. Etap – megújult játszótér a gyermekek mozgásfejlesztéséért
A Besztercebányai Kerületi
Önkormányzat pénzbeli támogatást hagyott jóvá Feled községnek és a Feledi
Óvodának a „Haladunk
a korral, III. Etap – megújult
játszótér a gyerekek mozgásfejlesztéséért“ című projekt megvalósítására, melynek révén új mászókával és
hintával bővült intézményünk játszótere.
A projekt célja a óvodai játszótér korszerűsítése volt,
mely gazdagon hozzájárul
a gyermekek fejlődéséhez,
a biztonságos és hasznos
időtöltéséhez több gyermek

számára a létszám növelése
után is. A gyermekek életében a mozgás rendkívül fontos, ezért vagyunk az említett téma iránt ennyire elhivatottak – gyakran szervezünk az óvoda gyermekei
számára különböző sport tevékenységeket és rendezvényeket. Az egészség szempontjából a szabadtéri mozgás a legmegfelelőbb. Ezt
alátámasztja a TRIATLON elnevezésű óvodai sportrendezvény is, melyen részt
vett az óvoda összes gyermeke. Egy kiadós bemelegítés után a gyermekek stafé

tafutásban, távolugrásban
és célba dobásban mérhették össze erejüket. A óvodai
sportrendezvényt sikeresen
zártuk, minden óvodai csoport elnyerte a megérdemelt győztes kupát, természetesen minden gyermek
a sikereiért és ügyességéért
egy csillogó éremmel lett
gazdagabb.
Mit lehetne még hozzáfűzni? A időjárás nekünk
kedvezett,
a gyerkőcök
a sportban kiélték minden
örömüket és minden erejüket beleadták a versenybe,
ezért az érmeket valóban

megérdemelték. Örömmel
tölt el minket a projekt sikere és mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy
egyetlen különleges nap
nem biztosítja a gyermekeink egészséges fejlődését –
óvodánk lehetővé teszi
a mindennapi egészséges és
spontán mozgást a friss levegőn. A végén mindenki
mosolyogva és a sportolásból adódó jó érzéssel megtelítve tért vissza saját osztálytermébe.
3 x Hipp -hipp hurrá a sportolásnak!
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12/2021

Cseres Helyi Akciócsoport, polgári társulásásA

Cseres HACS-ban 28
község, magánvállalkozók, nonprofit szervezetek és egyének társulnak,
akik a Cseres hegység
régiófejlesztéséhez próbálnak
hozzájárulni.
2021. május 25.-én került sor a minden évben
megtartott tagsági gyűlésre.
2021. június 13.-án az
iroda alkalmazottai tanulmányi utat készítettek
„Ismerd meg, ahol élsz –
Cseres-hegység“ címmel. Az exkurzió célja
a Cseres HACS területének alaposabb megismerése, amelyen belül

a résztvevők meglátogatták a várgedei 19. századi Sztojkovics kastélymúzeumot és az ajnácskői templom pincéjében
a „30 év természetvéde-

Tímea – kerámia, amit
borkóstoló kisért. Ádám
Sándor, önkéntes természetvédő érdekes információkat adott át a Cseres-hegység védelméről

lem a Cseres-hegységben“ nevű kiállítást. Ezután az ajnácskői várba
sétált fel a csoport, ahol
megtekintette a GömörKishonti Helyi Termék
Védjegy két termelőjének
a bemutatóját:
Agócs Anna - kézi hímzett textiláru és Csank

és természeti jelenségeiről.
Ezt
követően
Újbástban ebéd és hagyományos
kézművesbemutató (szövés, fonás) várta a résztvevőket. Végül a tajti kilátóra mehettek fel az érdeklődők,
és
utolsóprogramopontként

a rimajánosi
gótikus
templomot
vehették
szemügyre.
A Cseres HACS, p.t. európai és állami forrásbol
pénzügyi támogatást kínál községeknek és vállalkozóknak. Bővebb információk
a www.mascerovina.sk
oldalon és az iroda alkalmazottainál kaphatók.
Szerző: Feledy Anna,
HACS menedzser

Gondozási, ápolási szolgáltatás indul Feleden
Sikeres pályázat lett beadva és elfogadva községünknek 2021. október
12-én. Címe: Gondozási,
ápolási szakszolgálat nyújtása Feled községében,
mely
az
Emberi
Erőforrás
Fejlesztési
Operatív program keretén belül lett benyújtva.

Célja új munkalehetőségek teremtése ugyanúgy,
mint a lakosságunk szociális ellátásának fejlesztése az otthoni gondozásra irányítva, s így
a intézményes ápolási
rendszer elkerülése.Ez
a szolgáltatás azon családoknak kíván segítségére

lenni, ahol az idős illetve
a beteg, rokkant családtagok ápolása az otthoni
környezetben valósulhat
meg.
A gondozási,
ápolási
szolgáltatás célja a hogy
családi
környezetben
szakember segítségével

ápolhassák az arra rászolrult idős illetve beteg lakosainkat.
A pályázat futamideje 24
hónap mely 2021 decemberétől 2023 novemberéig tart.
Szerző:Eva Melicherová

8.

KÖZÖSSÉGI OLDAL
Gólyahír:

Huszti Ladislav
Nagyová Ildikó
Berki Dezider
Repcsíková Parla
Mihályi Attila
Tóthová Alžbeta
Gibala Štefan
Bernáth Igor
Rúgó Tibor
Ivaniková Alena
Šťavina Ladislav
Horvát Oto

" A gyermek a szeretet vágyával
születik - és sosem nől ki belőle."
Šolcová Gyongyi
Albertiová Simona
Lázi Manuel
Barta Peter
Korych Norbert
Berki Alexander
Černáková Lea
Balogová Vivien Szuliett
Szitai Noel
Váradi Blažej
Bariová Tifany
Agócs Kiss Lelle
Ivaniková Ema
Fazekasová Lara
Grlák Leonidas
Tóth Bálint
Rubint Attila
Lázi Juraj
Pataki Emma
Czene Adrián
Ország Anna
Cirjak Arnold

Házasságot kötöttek:
„A szerelem nemcsak együttlétet
jelent, henem közös úton haladást is."
Baláž Ladislav a Csobó Viktória
Šaját Miroslav a Pappová Lucia
Bárdos Štefan a Singlárová Enikő
Langyel Zsolt a Rákosiová Katalin
Orosz Dávid a Vengrínová Bettina
Trifonti František a Botošová Karina
Bikkeš Mário a Balogová Rebeka

Évfordulójukat ünnepelték:
„Emeljük poharainkat és igyunk azokra
az évekre, amelyek már eljöttek, s
azokra, amelyek ezután jönnek. Mert
az élet a boldogság cserépdarabjaiból
tevődik össze, melyeket meg kell
becsülni és mérhetetlenül szeretni“.
60 évesek:
Bariová Elena
Matovičová Ibolya
Melišík Jaroslav
Balogová Zdenka
Berki Pavel
Šimko Ján
Varga Jozef
Bari Arpád
Šarlinová Jolana
Szitai Anton
Szitai Rudolf
Danišová Libuša
Drdolová Katarína
Bandová Priška
Šárköziová Margita
Beňo Ján
Balog Tibor
Farkašová terézia
Ivora Pavel
Speváková Mária
Medeová Erika
Šťavinová Eva
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65 évesek:
Vilhanová Mária
Bojtošová Mária
Sojka Emil
Motoška Jozef
Kurek Štefan
Gáka Tibor
Motoška Bohuš
Pólošová Marta
Köbölová Eva
Pelleová Irena
Kurek Pavel
Radicsová Elvíra
Panáčeková Anna
Szitai Koloman
Vinczeová Terézia
Csobová Zuzana Mgr.
Rácz Ľudovít

70 évesek:
Šándorová Mária
Bikkešová Elena
Szekfu Jozef
Šárköziová Irena
Farkašová Edita
Bálintová Magdaléna
Kováčik Ján
Szekfuová Margita
Gaál Ladislav
Fabian František
Csonková Edita
Trebuľa Milan
Rohály František
Oláhová Margita
Kminiak Jozef
Csizik Ferdinand Ing.
Jamnická Eva
László Elemír JUDr.
Kalocsaiová Irena
Mihályi Július
Györgbová Aranka
Szabó Ľudovít
Danyiová Mária
Bartová Irena
Panáček Ján
Balogová Alžbeta
Purdeková Eva
Együdová Magdaléna
Parobek Ján

75 évesek:
Mihályiová Juliana
Feledy Štefan
Kaličiaková Etela
Balog Koloman
Vilhanová Júlia
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Šajátová Jolana
Hanková Helena
Bariak Ján
Hanzlíková Anna
Mojžišová Božena
Šaját Michal
Együd László

80 évesek:
Agócs Kissová Helena
Števko Ondrej
Mihályi Daniel
Botošová Jolana
Gabmayer Štefan
Kurek Emil
Kminiaková Mária
Mihályi Štefan

85 évesek:
Gyüréková Margita
Juhaniaková Emília
Paprčková Júlia
90 évesek:
Bolykiová Alžbeta
Szaniszlová Jolana
Spodniaková Emília

95 évesek:
Jakabová Jolana

Béke poraikra
"Béke poraikra: : " Mi a halál? Csak egy
út, melyen az ember lépked és földi
vándorlásának vége." Tisztelet
emléküknek "
Tisztelet emléküknek†
Funka Karol 57
Figei Ladislav Ing. 66
Csonka Viktor 74
Oláh Gejza 72
Felediová Marta 71
Gečeová Irena 82
Korychová Júlia 61
Cibuľa Róbert 45
Korych Jaroslav 68
Balogová Mária 52
Kováč Ľudovít 79
Danyiová Mária 70
Banda Tibor 60
Ulický Milan 81
Vargová Margita 85
Barnoczká Alžbeta 93
Žilková Anna 77
Kunyová Ida 82
Huszti ladislav 93
Berki Alexander 58
Trifontiová Alžbeta 79
Kminiak Jozef 70
Visnyai Jozef 77
Petrincová Anna 86
Mag Barnabáš 73
Szanyi Štefan 86
Berkiová Klára 30
Rúgoová Margita 85
Paprčková Elena 80
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