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Tisztelt polgárok !
Újra itt van december
és közeleg az év vége, amikor is
elkezdhetjük értékelni a 2016
évben végrehajtott
látható,
esetleg láthatatlan önkormányzati tevékenységünket.
A 2016-os évben tevékenységünk irányvonalát elsősorban az egyes programok
alapján elfogadott költségvetés
határozta meg.
Program 1 – „Képzés
és a gyerekekre, fiatalokra, fiatal
családokra, idősekre irányuló
sportolási, kulturális és társadalmi tevékenységek támogatása”. A gyerekek és a polgárok
számára elkészített rendezvények és projektek megvalósítása
az iskolákkal közösen történt
(Napocska, Romák Napja, Óvodások, iskolások sportnapja,
futballtornák, idősek napja,
folklórfesztivál,
karácsonyi
vásár kulturális programmal).
Folytattuk a hagyományt és idén
már a 14. Falunapot rendeztük
meg.
Évvégén szeretnénk
megköszönni és egyúttal felhívni mindenki figyelmét, hogy
községünkben már 15 éve működik a BOGLÁRKA néptánccsoport és Mgr. Singlár Gyöngyi és férje vezetésével sikeresen képviseli községünket itthon és külföldön is.

A múlt évben sikeres pályázatot
nyújtottunk
be
és
idén
a Besztercebányai Megye valamint a szülők hathatós segítségével új játszó csúszdát és mászókákat adtunk át. Ezzel két
éven belül sikerült az óvoda
udvarát
teljesen
felújítani.
A magyar tannyelvű alapiskola
vezetősége szintén felújította az
alapiskola udvarát, valamint
nagyszabású átalakítások történtek a szlovák alapiskola mindkét
épületében. Az Iskola utcai
melléképületén önerőből felújítottuk a tetőszerkezetet (első
félév), ami később műhelyként
működhet és így javíthatjuk a
munkára nevelést és biztosíthatjuk a gyerekek gyakorlati felkészülését. Mivel eddig már három éven keresztül sikertelenül
pályáztunk a Népiskola épületének felújítására, elhatároztuk,
hogy a helyzet megoldására más
megoldást találunk és az
Energocom energetikai cég,
valamint a KomPaS kft alkalmazottainak segítségével önerőből elvégeztük az épület felújítását.
Program
2
–
„A szociális
szolgáltatások
fejlesztése és a marginalizált
roma közösség problémáinak
megoldása”
Év elején elkészült
a közösségi központ és a hozzá
tartozó öt lakás felújításának
projekt dokumentációja, azzal
a céllal, hogy felújításra kerül
a Szövetkezeti utcában található
épület
tetőszerkezete
azon
igyekvő s családok számára,
akik különböző programokon
belül
aktívan
dolgoznak
a községünkért.
A pályázatot
2017 januárjában adjuk le. Községünkben elkészült a közösségi
szolgáltatások új terve, mely
nemcsak a marginalizált csoport
problémáit oldja meg, de

a szociálisan szegényebb rétegét
is, főleg a nyugdíjasokról való
gondoskodást.
Egyúttal
az
együttműködés mintájaként két
sokgyermekes
marginalizált
család gondjait is megoldottuk,
azzal a céllal, hogy a saját lakóhely iránti felelősségre neveljük
őket. A roma lakossággal közösen a Szövetkezet utcai lakások
átfogó fejújításán is dolgozunk.
Tervünket a képviselőtestület is
jóváhagyta és reméljük, hogy
a szociális vállalatunkon keresztül programunkba azok a
marginalizált főleg roma családok is bekapcsolódnak, akik
javítani szeretnének életkörülményeiken és lakóhelyükön.
A „ Biztonságvédelem és
rendfenntartás területén “
(Program 3) három projektet
dolgoztunk ki, s reméljük, hogy
külső anyagi támogátást is kapunk valamelyikre, mivel eddig
nem kaptunk semmilyen támogatást a kérvényeinkre.
A közvilágítás fejlesztése, ezen
belül kiterjesztése az új szabványok szerint a gyalogos átkelők
megvilágítása, ez szintén egyben energetikai projekt is.(lásd
a 4 programot). Továbbá szükségünk van támogatást szerezni a kamera- rendszer kiépítésére is a falu központjában,
és
nem
utolsó
sorban
a függőleges és vízszintes közlekedési jelzések felújítására az
egész községben az ú.n. „ Közlekedési jelzések paszportja –
tevezet szerint.
Mint Feled polgármestere
aktívan dolgozok más községekkel és kollégákkal is,
mégpedig a Gömöri Falvak
és Városok Szövetségének

Tanácsában, a Szlovák Városok és Falvak Tanácsában
a közigazgatási
bizottság
szekciójában, A HACS Cerovina igazgatási tanácsában
a különböző lehetőségek és
fejlesztési
projektek
elkészítésénél.
Mindez
a elősegíti a 2 program
azaz – „ A gazdasági aktivitások és vállálkozások
támogatását
községünkben és a környező
vidéki térségben, az integrálás, együttműködés és
lehetőség biztosítása elvei
szerint“ Ez évben alkotója
voltam a ZMOGaM keretén
belül más partnerekkel
karöltve
a Rimaszombati
járás
akciótervének
a kidolgozásában.,
amit
a Szlovák Kormány kirendelt ülésén június 24.-én hagyott jóvá az egyik legnagyobb munkanélküliséggel
súlytott járás támogatására.
Feled számára nagyon fontos, hogy segítsük és koordináljuk a fejlesztési projekteket a térségünk fellendítésében és a kisebb falvak
támogatásához is hozzájáruljunk az egyes mikrorégiókban és a HACS / MAS
Cerovina, keretén belül.
Folytatás a 2.old.

2.
Újra sikerült leadni a térség
CLLD Stratégiájának a pályázatát – ami a vidékfejlesztési LEADER programra
helyezi a hangsúlyt. További
tervezeteink a feledi szociális cég megalapítására irányulnak, egyben leadtuk a
pályázatunkat közigazgatási
szolgáltatások centrumának
építésére és minőségének
fejlesztésére, a városok és
falvak közös községi hivatalának fejlesztésére a Rimaszombati járásban. A határonátívelő együttműködés területén a partnereinkkel közös munkával leadtunk az
INTERREG VA pályázati felhívásra egy
újabb pályázatot, amely
Feled és
Pétervására
együttműködését segíti elő,
de egyben a térség fejlesztéséhez is hozzájárulhat
a tapasztalatcserében. Az
úthálózatunk fejlesztése –
a 2016 -2017-es évben
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium
alatt működő vidékfejlesztési program (PRV) támogatásával építjük és újítjuk a
mezei utakat és a Gortva patakon lévő hidat. A további
karbantartásokat
a helyi
utainkon saját költ- ségvetésből végezzük.
A Rimaszombati járás akció tervének intézkedéseiben aktívan kivesszük a részünket,
különböző aktivitásainkkal,
mégpedig az irányítás támogatásában, a műszaki infrastruktúra bővítése területén,
a turizmus számára érdekes
régiós helyszínek marketingjében,
a gazdaságosabb
energiafelhasználás területén a községekben, multifunkciós
szolgáltatások
a képzés és tréning központok területén a munkaerőpiac támogatására.

„Az egészséges és tiszta
Feled, a környezetünk védelme és a zöldövezet
bővítése “ program 3 keretén belül szeretnénk továbbra is támogatni polgáraink tájékoztatását, hogy
mindenki rákösse a háztartását a szenyvízcsatornára
és a tisztítóállomásunkra,
hogy ne engedjék ki a szennyvizet a természetbe. (ez
azért is fontos, mert egyes
polgártársaink felelőtlenül
állnak a környezetünkhöz,
s mindezt nehezíti a jogi vita
a Környezetvédelmi
Minisztériummal -MŽP SR).
Ezévben
megváltozott
a hulladékgazdálkodási törvény is. Ezen a területen
sikerült a közbeszerzés által
gazdaságosabbá
tenni a hulladék kihordását.
Új rendszerben kell a szeparált hulladék kezelését
biztosítani, a különféle termékgyártók által létrehozott társaságokon
keresztül. Mint minden új
törvénynél, itt sem lehetünk
még a 2016-os évben elégedettek, mivel a szeparált
hulladék kihordása gyakran
akadozik, így a minőség és
a polgárok
elégedettsége
csökken. Bizonyos előrehaladást jelenthetne, ha saját
hulladékgyűjtő udvart létesíthetnénk Feleden, mivel
már kidolgoztattuk a projektdokumentációt. Az elhelyezése pedig saját telken
lenne a szennyvíztisztító állomásunk
mellett,
ha
sikerülne
támogatást
nyernünk.
A Pigagro kft.-vel létrejött
vita a környezetünk védelmének érdekében továbbra
is folytatódik, mert szeretnénk elérni, hogy minden
előírást tartsanak be, és

csökkentsék a levegő ammónium-gáz tartalmát, ami
az istállói szennyvizek kiszállításakor
keletkeznek,
mivel a környezetünket így
eléggé kellemetlenné teszi
a büdös szag. Ezt a problémát különböző fórumokon és hivatalos eljárásban
is próbáljuk kezelni. Ez
évben megterveztük és jövő
évben szeretnénk elindítani
az új zöldesítést különböző
helyszíneken, azaz fák,
bokrok és virágok kiültetését az ú.n. Zöldövezetek
program alapján, amit még
a múltban kidolgoztunk.
Intenzíven dolgozunk A falu
tulajdonában lévő ingatlanok felújítása és energiatakarékosság biztosztása
program 4 keretén belül is.
Erről bizonyosságot adnak
az ez évben folytatott felújítási
projektjeink, főleg a helyi
szlovák
alapiskolában,
mégpedig: a fűtési rendszer
teljeskörű
felújítása
–
forrólevegős
szivattyú
rendszerrel ellátva, az elavult ablakok és ajtók kicserélése, a fűtőtestek cseréje
és a további fejlesztésekhez
a projektdokumentumok
kidolgozása. További
tervdokumentációk vannak
kidolgozva a multifunkciós
adminisztratívára, az óvodához két új osztály
építésére, a közös községi
hivatal fejlesztésére, új
tetőtéri szociális lakások
kiépítésére, amelyeket már
szintén az új energetikai
szabványok szerint kell felépíteni.
Ezek a fejlesztési területek
az ökológia és a gazdaságosság területén mindig
a prioritásaim között szere

peltek, és 2006-tól a képviselő testület támogatásával
lett megvalósítva.
Ami A lakások kultúráját
fejlesztő programot illeti
(Program 5) a falu területtervezési dokumentumának
újabb felújítását tervezzük,
amelybe újabb helyszíneket
szeretnénk feltüntetni házés lakásépítésre, és szociális
lakás építésre is. Szeretnénk
egyben bekapcsolni a környezetünk szépítésébe mindenkit a saját házaik és lakásaik felújításával vagy jobb
karbantartása
által.
Ugyanígy tervezzük a közterületek
szebb
és
jobbátételét. Ebbe tartozik
az önerővel felújított és felépített lakások és bérlakésok
koncepciója is.
Az évvége közeledtével
szeretném mindenkinek
megköszönni a jó együtt működést. Kívánok minden polgárunknak, a kéviselőtestületünk tagjainak,
különböző
partnereinknek, szponzorainknak, s
nem utolsó sorban minden munkatársamnak is,
akik
falunk
alkalmazottjaiként
dolgoznak, kellemes kará
csonyi
ünnepeket
és
a 2017 –es új évben jó
egészséget, lelkesedést,
pozitív hozzáállást önmagukhoz, a munkájukhoz
és mások életéhez is. Kívánom,
hogy
legyenek
boldogok, sikeresek mind
a magánéletben,
mind
a közösségi életben.
Üdvözlettel, Mgr. Mihályi
Gábor – Feled polgármestere

3.
Pedagógusnap 2016

A Feledi Kulturális Központ és a
Községi Hivatal közösen szervezték meg a tanítónapi ünnepséget

2016. március 18-án. Ebben
az évben ugyanis a pedagógusnap ( március 28.) húsvéthétfőre esett. Nemcsak az
időpont, de a szervezés is módosult. Az előző években az
ünnepség programját a helyi
pedagógusok és diákjaik állították össze. Annak érdekében, hogy a pedagógusokat tehermentesítsük, s ezen a napon

egy kicsit pihenhessenek és élvezhessék a műsort, a kultúrház
vezetése a Rimaszombati Magán
Zenei és Drámatagozatos Konzervatóriumot kérte fel a szereplésre. A jelenlévők ennek
örültek és ki is fejezték tetszésüket. A kultúrház munkatársai
szlovákul és magyarul üdvözölték a pedagógusokat. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a

község polgármestere Mgr. Mihályi Gábor, aki nagyrabecsülését és elismerését fejezte ki a pedagógusok elkötelezett munkája
iránt. Köszönete és hálája jeléül
okleveleket
adott
át.
A frissítőkről Kovács Olívia az iskolai konyha vezetője és munkatársai gondoskodtak.

Májfaállítás
2016. május 2-án a kultúrház
előtti téren gyülekeztünk, hogy
közösen elevenítsük fel a májfavagy májusfaállítás hagyományát, amely lassan visszatér a falvak és városok életébe. Engedjék
meg, hogy közelebbről is szóljunk ennek a hagyománynak az
eredetéről, hiszen a májfaállítás
szokása ismert volt már az ókorban is. A májusi hónapot emberemlékezet óta a szerelem és az
újjáéledés hónapjának tartották.

A május már megérkezett. Minden élet, ami ebben a hónapban
jön a világra, jobban növekedik,
fejlődik. Az ókori népek május
1-je előtt faágakat tettek a házakra és gazdasági épületekre,
hogy megvédjék őket a gonosz
szellemek és a betegségek ellen.
Később április utolsó napjára tevődött ez a szokás. A fiúk az éj
leple alatt állítottak májfát annak
a lánynak, aki iránt jobban érdeklődtek. A legények felvonulása

gyakran ünnepélyes felvonulás volt, ének- és zeneszó kíséretében. Maga a májfa fiatal
fa, legtöbbször fenyő- vagy
nyírfa, melyet színes szalagokkal díszítettek. Ennek
szimbolikus jelentése volt: a
közelgő tavasz harcát jelképezte a téli természettel, az
élet és halál harcát, a megújuló természetet és életet

Slniečko Napocska Fesztival
A Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal 2016. május 12-én rendezte

– Napocska Fesztivál 8. évfolyamát. A fesztivál a Feledi Községi
Hivatal védnöksége
alatt került megrendezésre és az ünnepséget megnyitotta Feled
polgármestere
Mgr. Mihályi Gábor.
A résztvevő gyerekek és óvónénik ez

úttal is megmutathatták kreativitásukat, ügyességüket és tehetségüket. A rendezvényen a következő óvodák léptek fel: Feled,
Serke,
Simonyi,
Gesztete,
Almágy,
Tajti,
Balogfala,
Várgede és Rimajánosi. A fesztivált anyagilag támogatták a résztvevő óvodák polgármesterei.
Örömünkre szolgál, hogy újból
sikeres, szép társadalmi akciót sikerült megszerveznünk.

Köszönet jár mindazoknak, akik
bekapcsolódtak az előkészületekbe és részt vettek a rendezvényen. A szervezők számára azonban a legszebb ajándék a csillogó,
boldog gyerekszemek voltak.
Örömmel várjuk a fesztivál kilencedik évfolyamát, amelyre a jövő
év májusában kerül sor.

meg a körzet óvodáinak Slniečko

A KomPaS kft községi cég tevékenysége
A KomPaS kft községi cég 2016
januárjától a következő munkákat végezte el. Mindjárt januárban hozzákezdtek a tűzoltóállomás épületében lévő bérlakás
javításához. Teljesen felújították

a fürdőszobát és a konyhát. Szintén felújították a KomPaS kft
öltözőjét és szociális helyiségeit.
Ezt követte az egészségügyi központ parkolójának a javítása és
a falusi vízvezeték bekötése
a tornaterembe. Az óvodában

felszórták a mászókák alatti
területet és járdaszegélyt raktak. A szlovák iskola Iskola utcai
épületén kicserélték a tetőszerkezetet
és
elvégezték
a
szigetelést. Miután ezt a munkát
befejezték, a Pékség utcai bérház

javítása
következett,
ahol
a homlokzatot újították fel. Jelenleg az egészségügyi központ
tetőszerkezetének
felújítása
folyik.

4.
Akciók a Szombathy Viktor Alapiskolában a 2015/2016-os tanév II. félévében
“Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg a nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi,
mint megmutatni a lehetőségeket. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
/Paulo Coelho/
egy kisfilm keretein belül feldolgozzák iskolánk történetét egészen napjainkig.
Az év egyes hónapjaihoz, napjaihoz kötődő szokásokra is nagy
figyelmet fordítunk. A farsangi
időszakban az alsó tagozaton
maszkabált rendezünk és május
első vasárnapját mindig az édesanyák köszöntésének szenteljük.

Örömmel jelentjük, hogy pedagógusaink az idei tanév II. félévében is számos lehetőség kapuját
nyitották meg diákjaink előtt,
amit a versenyek és eredmények
végeláthatatlan sora bizonyít
a legjobban. A régi, úgymond hagyományossá vált versenyek
mellett igyekszünk új versenyekbe is bekapcsolódni, szélesítve
ezzel a palettát diákjaink előtt.
A vers- és mesemondó verseny
a legnépszerűbb versenyek közé
tartozik tanulóink körében. A 25.
alkalommal
megrendezett
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen a 9.A osztályos Filo Beáta egészen az országos döntőig menetelt, ahol ezüstsávos besorolást nyert. Antal
Márk meséjével kápráztatta el
a zsűrit az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. A rozsnyói országos döntőn képzeletetüket az Óperenciás-tengeren
is túlra repítette, amiért aranysávval jutalmazzák. A Szép Magyar Beszéd versenyen az alsó tagozatot a 4.A osztályos Feledy Bíborka, még a felső tagozatot
Oláh Letícia képviselte. Iskolánk,
illetve tanulóink neve a szlovák
nyelvű versenyeken is ismert.
A Poznaj slovenskú reč elnevezésű versenyen Molnár Jenifer

a 3. helyen végzett, ezzel továbbjutott a körzeti döntőbe. A szintén szlovák nyelvű egészségügyi
versenyen a 8. és 9. évfolyamos
lányok csapata a 3.hely méltó
birtokosa lett, még a Baby program c. versenyen az 5. helyen végeztek.
Az idei tanévben több angol
nyelven folyó versenybe is bekapcsolódtunk. Az angol olimpiászon Ruszó Chiara és Fodor Alexandra képviselte iskolánkat. Először vettünk részt az English Star
nemzetközi versenyen, melynek
célja az angol nyelv népszerűsítése az alapiskolások körében.
Iskolánk a magyar kultúra ápolására, megőrzésére törekszik.
Március 15-i ünnepi műsorunkat
a Vécsey-szobornál tartottuk
meg, melyet a falu lakói is meghatódottan
néztek
végig.
Ősi Tudás címmel hirdetett versenyt a Palóc Társaság. A verseny során tanulóink a magyarok
ősi írását, a rovásírást sajátították el. A Dunaszerdahelyen megrendezett országos döntőben
Varga Gabriella és Fodor Alexandra rótta a betűket.
A projektnapot az idén Tornalján
rendezték meg ,,Én iskolám, köszönöm…”címmel. A téma lehetőséget adott diákjainknak, hogy

Szívesen mozgó, sportszerető
tanulóinknak is kedvezett a II.
félév. Február elején a felső tagozatos tanulók sítanfolyamon
vettek részt Kokaván, majd márciusban a 3. és 6. évfolyam úszótanfolyamon sajátíthatta el az
úszás technikáját. Krokavára is
ellátogattunk, ahol diákjaink
napjaik nagy részét a természetben töltötték. Az erdei iskolában
a túrázás mellett megismerkedtek a környék növényvilágával és
gyakorlati ismereteket sajátítottak el.
Számos tehetséges és kreatív
diákunk képzőművészeti versenyeken képviseli iskolákat. 2. helyen végzett Meringer Liliána és
Gažo Anna az Európa az iskolában c. versenyen. Az első helyet
ugyancsak iskolánk diákja, Váradi Zoltán szerezte meg. A Ferenczy István Képzőművészeti
Versenyen Fodor Alexandra oklevelet kapott. Évek óta díjazottjai
vagyunk A világűr gyermekszemmel c. versenynek, melynek
országos győztese Rácz János
8.B osztályos tanuló. Értékeink címmel Varga Noémi
munkája a 2. helyen végzett.
A Várgedei Palettán szintén
az első és második hely birtokosai vagyunk. Ruszó Chiara
és Váradi Viktória bibliai témájú rajzát az első, Zagyi
Csabáét pedig második hellyel díjazták.

Iskolánk első évben vett részt
a bibliaismereti versenyen, ahol
minden évben a Biblia más-más
könyvéből állítják össze a feladatokat. Az alapos ismereteket
igénylő versenyen kilencedikes
tanulóink a 14. helyet szerezték
meg az országos döntőben.
Szép számmal bekapcsolódunk
a Pitagórász és Kenguru matematikai versenyekbe is.
Meseláda bábcsoportunk az
idén Kádár Kata balladáját vitte
színpadra. A dunaszerdahelyi országos döntőn a szerelmesek tragikus története és kilencedikeseink bábjátéka elnyerte a zsűri
tetszését és aranysávval jutalmazták őket.
Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról a
Szombathy Viktor Nap keretein
belül , illetve iskolánk volt pedagógusáról, Punka Gyuláról, a róla
elnevezett rajzverseny megrendezésével. A II. félévben is továbbfolytatódott a papírgyűjtés.
A legtöbb papírt gyűjtő osztályok
édességgel voltak jutalmazva, az
első helyen végzett osztálynak
pedig mindkét tagozaton /4.A,
8.A/ torta járt.
Tartalmas, lehetőségekkel
és eredményekkel teli félévet
zártunk.

5.
A Feledi Szlovák Alapiskola tevékenysége a 2015/2016-os tanév második felében januártól júniusig
Január 11-15 között a 8. és 9. évfolyam tanulói sítanfolyamon
vettek részt a Hriňová - Biele
Vody sípályán. Január 11-én iskolánk bekapcsolódott a Nagy őskori versenybe. Az osztályok őskori neandervölgyiekké változtak, ritmust, éneket és mozgást
találtunk ki, például a sikeres vadászat megünnepléséhez, vagy a
neandervölgyi banda ebédre hívásához. Január 28-án iskolánkat
a „Šaliansky Maťko” prózamondó verseny járási fordulójában M. Jamnická (4. évf.) és V.
Köbölová (7. évf.) képviselte, aki
a 3. helyen végzett. Január 29-én
tartottuk a farsangi karnevált a
helyi kultúrházban. A gyerekek
számára tombola is volt, verseny
a narancs táncban, s minden
maszka édes jutalmat is kapott.
Február 12. - a vörös napot Valentin napi postával ünnepeltük pozitív üzenetet küldtünk a barátainknak és rózsaszín-vörös ruhát öltöttünk. Február 25-én iskolánk tanulói színházi előadáson vettek részt. Március 9-én a
Rimaszombati Művelődési Házban vendégszerepelt a zólyomi J.
G. Tajovský Színház " A Tátra
sólyma” című előadással. Az előadáson iskolánk kilencedikes tanulói vettek részt. Az előadás kifejezetten a DJGT ( J.G. Tajovský
Színház) részére íródott Ľudovít
Štúr születésének 200. évfordulója alkalmából. Március 11-én a
Lipka I. és a Lipka II. néptánccsoport tagjai kiszehajtással üdvözölték a tavaszt. 2016. március
16-án
a rimaszombati
M.
Hrebenda Járási Könyvtárban került sor az „Arany Táj” versenyre,
amelyen kilencedikes tanulóink
saját műveikkel versenyeztek: A.
Gibalová Terápia című novellájával, V. Luptáková A sors iróniája
című elbeszélésével és
D.
Berkyová verssel. Munkájukat
Marta Hlušíková neves szlovák
írónő méltatta. Március 17-én a
Relax Szabadidő Központban került sor a "Hviezdoslavov Kubín"
vers-és prózamondó verseny járási fordulójára. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: S.
Makóová - 1.kat. próza - 2. helyen végzett, A. Gombala - 1. kat.

vers – 2. hely, J. Auxtová - 2. kat.
vers - 2. hely, D. Šinková - 2. kat.
próza - 2. helyezés és K. Nagy - 3.
kat. - 3. helyezést nyert.Március
17- én az 1. és 2. osztályosok a
Március - a könyv hónapja alkalmából meglátogatták a Matej
Hrebenda Járási Könyvtárat,
ahol meséket és mondákat olvastak. Március 21-én a 7. évfolyamos tanulók, valamint az alsó és
felső tagozat speciális osztályainak tanulói a rimaszombati
Gömör- Kishonti Múzeumban
vettek részt a „Görögország a
történelem hajnalán” címmel
rendezett kiállításon. Március
22-én K. Nagyová a "Dobšinský

rák elleni küzdelem napja alkalmából. Április 22. a föld napja –
az alsó tagozatos tanulók színes
krétával rajzoltak az aszfaltra, a
téma a Föld és környezetvédelem volt. Május 2-án a Lipka I. és
a Lipka II. folklórcsoportok részt
vettek a hagyományos májusfaállításon. A fiúk ünnepélyes felvonulással dalolva hozták a fiatal
nyírfát a kultúrház elé, ahol az iskolásokkal és óvodásokkal feldíszítették színes szalagokkal. Május 3-án „ A jövő tűzoltói” képzőművészeti verseny második
kategóriájában az első helyen
rangsorolt K. Nagyová, a 3 kategória 2. helyén C. Pelleová és a

mesebeli világa" című képzőművészeti versenyen 2. helyezést
ért el a 3. kategóriában.Április 5én a Gömör - Kishonti Múzeum
termeiben
került
sor
a
"Hviezdoslavov Kubín" vers-és
prózamondó verseny kerületi
fordulójára. A járási forduló
győztesei közül J. Auxtová a versmondók 2. kategóriájában a 3.
helyen végzett. Április 12-én tartották a Biológiai Diákolimpia E
kategóriájának ( állattan) kerületi fordulóját. Iskolánkat P.
Marcineková és B. Szabová 7.
évf. tanulók képviselték. Április
12-én a kézilabda kerületi fordulójában a 9. évfolyamos lányok
a
2.
helyen
végeztek.
Április 14-én a 9. évfolyam fiúcsapata a kézilabda bajnokság járási fordulóján az 1. helyet vívta
ki. Április 15-én iskolánk bekapcsolódott az önkéntes adománygyűjtésbe a nárciszok napja - a

3. kategória 3. helyén V.
Köbölová. végzett. Május 18-án
Rőcén
tartották a „Štúrov
Zvolen” elnevezésű szónoki versenyt. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: V. Köbölová
(7. évf.) és V. Luptáková (9. évf.),
A. Gombala ( 4. évf.) és A.
Barkócziová (4. évf.), aki kategóriájában a 3. helyen végzett. Május 19-én a családok nemzetközi
napja alkalmából megszerveztük
az iskola alsó tagozatosai részére
a szórakoztató sport délelőttöt.
Ezen a rendezvényen részt vettek
az anyukák és apukák, akik versenyeztek a hordógurításban, tolták a gyermekeiket a talicskán,
zsákban ugrálásban, és összekötött lábbal való futásban a gyerekekkel közösen. Május 25-én Felsőszikláson volt a Štúr költészet
napja. A versenyzők között ott
volt V. Köbölová (7. évf.), aki a 2.

kategória 2. helyét szerezte meg.
Május 27-én Hnusta városnapja
keretén belül sor került a
„Hrebenda tarisznyája” elnevezésű versenyre, ahol a versenyzők saját szerzeményeikkel versenyeztek. Kilencedikeseink közül V. Luptáková és A. Gibalová
vettek részt, aki az Ějszaka című
elbeszélésével dicséretben részesült.Június 1. – a gyermeknapon iskolánk tanulói filmvetítésen vettek részt Rimaszombatban. Megnézték a Kung Fu
Panda 3 című filmet, a 8. és 9.
osztályos tanulók szalonna- és
kolbászsütést szerveztek a falu
közelében levő kavicsbányánál.
Június 15-én Serkében került sor
a Gyermekmosoly fesztiválra,
amelyen fellépett a Lipka I. néptánccsoport, valamint a Romale
čajore az Acalari bomba cigánytánccal. Június 15-én a 7. A osztály tanulói
B. Szabová, T.
Czeneová, V. Teleková, N.
Hricová és Daniel Danyi részt vettek a honismereti „Források” elnevezésű verseny kerületi fordulóján. Június 21-én a 6. évfolyamos tanulók kiránduláson voltak
a mesebeli Derencsényben. Miután megtekintették a Paul
Emanuel Dobšinský Emlékházat,
végig sétáltak a Derencsényikarszt tanösvényen. Június 21én az 5. és 7. évfolyam tanulói
szintén kirándultak. Nagytöréken
átsétálva értek a Maginhrad kilátóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílt minden irányba - a Királyhegytől a Rima-völgyön át egészen Magyarországig. Június 23án az 1. és a 4. évfolyam tanulói
iskolai kiránduláson vettek részt,
melynek során meglátogatták a
Betléri kastélyt és a Domicai-barlangot. Június 24-én az iskolában
színházi vívó előadás volt "Szlovákia ékszerei”címmel, melynek
keretén belül a Tres Companeros
csapat történelmi hangvételű
tanulságos történeteket mutatott be. Június 29-én tanulóink a
diákönkormányzat kezdeményezésére Ing. E. Kovácsová vezetése mellett konyhai napot szerveznek, ahol minden osztály bemutatkozik az általa kiválasztott
és elkészített ételekkel.

6.
Tisztelt polgárok!
Feled község ezúton hívja
fel a lakosság figyelmét a
környezetvédelem fontosságára és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok betartására.

rácsatlakozás elmulasztása végett a járási
hivatal szabhat ki.
A község a szakmai
munka elvégzésére
felajánlja a KomPaS
kft. segítségét.

Felhívjuk a község ingatlantulajdonosainak figyelmét,
hogy környezetvédelmi
szempontból akkor döntenek helyesen, ha rácsatlakoznak a kiépített szennyvízcsatorna-rendszerre,
mert ezzel óvjuk vízkészletünket és nem utolsó sorban védjük egészségünket,
főként pedig gyermekeink
egészségét!

ELJÁRÁS:
1. Nyomtatvány: Kisméretű építkezés bejelentése – a kitöltött
nyomtatványt a községi hivatal titkárságán
kell leadni.
2. Illeték befizetése:
természetes személyek 10 €, jogi személyek 30 €.
3. A község jóváhagyása/értesítésének

A KÖZSÉG A
KÖVETKEZÖ MEGOLDÁST JAVASOLJA:
Csatlakozzanak a kiépített
nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerhez!
A szennyvíztisztító telepen, szakmai felügyelet
mellett, fokozatosan eltávolítódik az összes
szennyeződés, így a szennyvíztisztító-telepről
tiszta víz kerül vissza a természetbe. Kiemelt figyelemmel ellenőrzik a nitrogén, foszfor, valamint
más anyagok értékeit.

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik még
eddig nem csatlakoztak rá a szennyvízcsatornarendszerre, ajánljuk, hogy ne habozzanak, mert
közeleg a 2017.9.30-i határidő és feleslegesen fizetnének akár 331,- eurós pénzbírságot, melyet a

kézhezvétele után következik az építkezés
végrehajtása.
4. A munkálatok befejezését a szennyvíztisztító alkalmazottjának a 0911 202 110-es telefonszámon kell bejelenteni.
5. Az építkezés befejezése - behantolás.
Elég megtenni ezt az öt egyszerű lépést és máris
sokat teszünk környezetünk védelmé

KÖSZÖNJÜK!

Tóth Mátyás segít a rászorultaknak
Matej Tóth aranyérmet szerzett a Rio
de Janeiro-i Olimpián az 50 kilométeres gyaloglásbanA nyilvános
adománygyűjtő kampány a Fehér
zsírkréta 2016 a gyaloglás mint
sport és a vakok fehérbotos sétája
közti kapcsolat szellemében zajlik.
Ennek a nyilvános gyűjtésnek a célja,
hogy anyagi támogatást nyújtson a

vak és gyengén látó emberek beilleszkedését segítő tevékenységekhez. Ennek is köszönhető, hogy részt
vehetnek ingyenesen speciális rehabilitációs programokban, amelyek a
fehér bottal való séta, illetve járás
gyakorlására, a háztartási munkák elvégzésére, a Braille- betűk olva-

sására, az információs és kommunikációs technológiák elsajátítására irányulnak. S nem utolsó sorban ez felvilágosító munka is - az ÚNSS törekszik a közvélemény figyelmének felkeltésére a vakok és gyengén látók
problémáira, tájékoztatni a társadalmat a lehetséges megoldásokról, és

megszerezni támogatásukat. December 31-ig lehet hozzájárulni a nyilvános adománygyűjtéshez: átutalással
a közgyűjteményi számlára, egy SMS
küldésével, amelynek értéke 2 €
a 820-as szám hívásával, illetve online módon egy új oldalon
www.bielapastelka.sk/chcempomoct.

7.

A Pékség utcai bérházak felújítása
Feled község idén júniustól szeptemberig sikeresen befejezte a község
tulajdonában lévő Pékség utcai bérházak felújításá. A házakat az előző
bérlők tönkretetették és még a bérleti
díjat sem fizették rendesen. Idén júniustól fokozatosan felújítottuk a házak homlokzatát és rendbe hoztuk
a tetőzetet. Ezeket a munkálatokat
a község és a KomPaS kft munkatársai valamint az aktivációs munkában
résztvevő alkalmazottak végezték el.
Végül a bérlők segítségével kitisztították a kutat és a házak környékét.

Ezek után a szociálisan gyengébb
családok kisgyerekeikkel együtt
(konkrétan a Bikkes család tizenegy
gyerekkel és a Grulyo család három
gyerekkel) végre elfoglalhatták a bérházakat. Jelenleg a község a villanyvezeték teljes átalakítását és a hálózatra való csatlakozását tervezi.
A bérlőkkel a község bérleti szerződést írt alá, és az előző bérlőktől eltérően, a jelenlegi bérlők rendesen fizetik a bérleti díjat, amivel a községi
hivatal rendkívül elégedett. Egyúttal
reméljük, hogy a bérlők fizetési fe-

gyelme a jövőben is megmarad.
A végén még egy fontos adat: Mihályi Gábor, Feled község polgármesterének több éves igyekezetének köszönhetően a bérházak felújítására
sikerült külföldi támogatást szerezni
és a Verein Direkthilfe: Roma, Bécs,
Ausztria, társasággal kötött szerződés alapján, az 5.000 eurós átalakítást a társaság átfizette. Egyúttal vállalta, hogy az elkövetkező időben is
támogatja a szociálisan hátrányos
családok házainak felújítását.

A községi hivatal ezúton
is szeretné mindenkinek megköszönni a felújítási munkálatokban
végzett segítségnyújtást, nem utolsó
sorban a község, a KomPaS kft és a
közösségi központ alkalmazottainak
munkáját, akik egyúttal rendszeresen ellenőrzik a lakások tisztaságát,
rendjét is és külön köszöni a bécsi
Verein Direkthilfe: Roma Társaság
támogatását.
Feledi Községi Hivatal

A KomPaS kft további tevékenysége – folytatás a 3. oldalról
A KomPaS kft alkalmazottai 2016
második félévében a szlovák alapiskola Iskola utcai épületében egy tantermet és egy tanárit alakítottak ki, elvégezték az elektromos hálózat felújítását és közreműködtek a fűtési
rendszer átépítésében. Ezután a helyi kultúrház melletti utat betonozták
le, ezzel előkészítették a terepet
a későbbi aszfaltozáshoz. Kijavították az iskolakonyha tetejét, a temető

kerítését és a Mezei utcán kijavították a járdaszegélyt, valamint kiszélesítették a kereszteződést. Elkezdődött a helyi utak javítása is, valamint
a közvilágítás felújítása, LED lámpákra való cseréje. Év végéig még
a Szövetkezeti utca javítását tervezik, valamint a két bérházra a külső
lámpák felszerelésére is sort kerítenek.A KomPaS kft, a községnek
végzett munkákon kívül, a következő

szolgáltatásokat biztosítja a község
és a környék lakosainak: szántás kis
és nagy traktorral, rotoválás kis traktorral, kaszálás, áru szállítás,
szennyvíz elhordása, földmunkák
UNC géppel, áru szállítása pótkocsival. Biztosít egyéb munkák végzését
is, mint például kaszálás motoros kaszával, láncfűrésszel végzett munkák, apró építési munkálatok.

A KomPaS kft a fentebb említett
szolgáltatásokat a község gépparkjához tartozó gépekkel végzi: Renault
Kangoo személyautó, Multicar M25,
Zetor Proxima és Crystál (eke, kasza, pótkocsi, műtrágyaszóró, nagy
henger, hóeke, 5000 literes tartálykocsi), Mitsubishi kistraktor (eke, talajlazító kapa, szárzúzó, rotációs kapa,
henger, hóeke, sószóró), UNC 060.

8.
A nyugdíjasok őszi gulyáspartija
2016. október 10-én a Nyugdíjasok Szövetségének feledi alapszervezete a helyi kultúrházban
szervezte meg hagyományos „
Őszi
gulyáspartiját“.
Az
üdvözlések után a szeniorok népdalokat énekeltek. A kávé és a

tea elfogyasztása után tombolajegyeket árultak, és a szerencsés
nyertesek szép ajándékokat vettek át. Ez az összejövetel abban
különbözött a többitől, hogy
a műsort maguk a nyugdíjasok
készítették, ami mindenkinek

tetszett. A kitűnő gulyást Éli
István főzte. A nap költségeit
Kisantal O., Mihályi J. és maga
a vezetőség szponzorálta, amit
ezúton is köszönünk. A gulyáspartin 47 tag és a községi hiva-

tal elöljárója vett részt. A kultúrház előcsarnoka zengett a szép
daloktól,
amelyek
minden
résztvevőt felvidítottak . Az esti
órákban mindenki megelégedetten távozott haza.

Őszi sportnap
2016. 11. 9-én-ben kerult sor
a ESS /egészségileg súlyosan
sérültek vagy invalidus nyugdíjasok/ hagyományos őszi sportnapjára a helyi kultúrházban.
Nyugdíjasaink szép számban vettek részt ezen a rendezvényen .
A verseny öt sportágban folyt és
a legsikeresebb versenyzők

emléktárgyakat kaptak. Az első
helyet Barczi Júlia szerezte meg
600 ponttal, a második helyen
Bartha László végzett szintén
600 ponttal, harmadik Ondrej
Hriň lett 590, negyedik Eva Melicherová 515, ötödik Pádár Mária
505, hatodik Anna Hanzlíková495 ponttal. A szórakozást

ajándéktárgyak sorsolása /tombola/
is gazdagította.
A
résztvevők lelkesen figyelték,
hogy kihúzzák-e az ő számukat.
A szerencsés nyertesek örültek
a szép díjaknak. Ezután a szeniorok és a vendégek a Vincze
Péter által készített finom guly-

ásra voltak hivatalosak. A rendezvényről nem hiányzott a község
polgármestere Mgr. Mihályi Gábor és a hivatal vezetője Borbás
Tibor sem, akik a további sporttevékenységhez sok erőt és egészséget kívántak és sok sikert
a hasonló rendezvények szervezéséhez.

Karácsonyi mézeskalács
750 g simaliszt, 350 g porcukor,
4 tojás, 125 g vaj, 5 kanál méz,
1 kávéskanál szódabikarbóna,
1 mézeskalácsba való fűszer, 1
tojás a kalács megkenésére
Az elkészítés menete
A lisztet, a porcukrot, a szódabikarbónát, és a fűszerkeveréket

átszitáljuk. Az összes alapanyagot sima tésztává gyúrjuk és legalább 24 órán át pihentetjük
a hűtőben.
Én este kiveszem a hűtőből, hogy
reggelre
szobahőmérsékletű
legyen, s akkor még egyszer
átdolgozom. Ezután 0,5 cm-re k

nyújtom , s tetszőleges
formákkal
kiszaggatom,
sütőpapírral bélelt tepsire helyezem, s 180°C sütőben megsütöm.
A sütőből kivéve megkenem
a felvert egész tojással. Ha a mézeskalácsot fehér habbal szeretnék díszíteni, a tojás sárgáját egy

kevés vízzel keverem ki,
a fehérjét pedig 150 g jól átszitált
porcukorral és egy kevés citromlével.
A megszikkadt
mézeskalácsot
dobozba rakom, s így mindig
olyan puha marad mint a frissen
sütött.

9.
" Feled Polgármesterének Serlegéért” rendezett lövészverseny
4. évfolyama

2016. május 7-én negyedik alkalommal találkoztak a feledi lőtéren a hazai
és
a
Rimaszombati
járáslövészklubjainak tagjai, hogy
összemérjék erejüket és felkészültségüket a pisztolylövészetben, s versenyezzenek " Feled Polgármesterének
Serlegéért". A versenyt együttműködésben szervezte Feled polgármestere Mgr. Mihályi Gábor és a TRITON lövészklub. A trófeáért a 31 legjobb lövész versenyzett, ami a tavalyi
részvételi rekordot is
túlszárnyalta.

Reggel a lőtéren gyönyörű tavaszi
időjárás fogadott bennünket, a nap
mosolygott, és tudtuk, hogy a jó hangulatunkat semmi sem veheti el.
Feled polgármestere és a TRITON
Sportklub elnöksége köszöntötte a
résztvevőket – lövészeket, vendégeket és rajongókat, és hivatalosan is
elrajtolt a " Feled Polgármesterének
Serlegéért" kiírt lövészverseny 4. évfolyama.
A lövészek összemérték tudásukat a
pisztolylövés három igényes pályáján, valamint a már hagyományosnak

tekinthető leggyorsabb lövész vándorserlegért is. Annak ellenére, hogy
az egész versenyt barátságos légkör
és jó hangulat jellemezte, mindenkiben megmaradt a kellő lelkesedés és
törekvés, hogy a lehető legjobb eredményt nyújtsa és elnyerje valamelyik
szép serleget, amelyet a polgármester,
mint "erős motiváló erőt" már a verseny kezdetén közszemlére tett.
Minden résztvevő pótolhatta elhasznált energiáját a kiváló babgulyással,
vagy egy kávé mellett ülve egy kicsit
megpihenhetett és beszélgethetett a
barátokkal.
A verseny nagyon kiegyensúlyozott
volt, a lövészek minőségi teljesítményt nyújtottak, amit a szoros eredmény is bizonyít. Mindenki számára
világos volt, hogy a legjobbaknak kiírt trófeák elnyerése évről évre nehezebb.
A díjakat, a serlegeket és az érmeket
Mgr.Mihályi Gábor polgármester
adta át, aki minden versenyzőnek gratulált az elért eredményhez és mindnyájuknak további sok boldogságot
és sikert kívánt. Az 1. helyen Bogár
Norbert végzett, elnyerve a győztesnek járó serleget, s egy évig ő lesz a
TRITON Sportklub leggyorsabb lövészének járó vándorserleg boldog
tulajdonosa is. Az ezüstérmet Gáspár

Gábor, a bronzot pedig Varga István nyerte el. A vendégek között értékes trófeákat nyertek -az első helyen Peter Kasár, a 2. helyen Pavol
Kapišovský és a 3. helyen Miroslav
Porubiak.
A kétségkívül vonzó esemény hivatalos részét a polgármester zárta, aki
megköszönte minden jelenlévő érdeklődését, valamint a TRITON
Sportklub társszervezését. Őszinte
örömmel konstatálta, hogy hihetetlenül gyorsan telt el az idő az 1. évfolyam óta, s kifejezte reményét, hogy a
Feled Polgármesterének Serlegéért
kiírt lövészverseny szép hagyománya
folytatódik.. Jövőre lesz az ötödik, jubileumi évfolyam! Hozzátesszük,
hogy mindig is hittünk a verseny hagyománnyá válásában, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a kitűzött célok
érdekében végzett közös munka meghozta
gyümölcsét!
Akinek még volt energiája és kedve,
kipróbálhatta a lövést barátaival, vagy
beszélgethetett, pihenhetett. Ismét
szép élmények, jó közérzet, egyszerűen kellemes és sikeres nap! Milyen
kár, hogy 2017. május 9- éig kell
várni
a
következőre...
A TRITON Sportklub elnöksége

Miért fontos a háztartási hulladék elkülönítése?
Míg Szlovákiában a háztartási
hulladék 13%-át hasznosítjuk
újra és komposztáljuk, addig Németországban ez 64%! A hulladékválogatás látható eredménye
elsősorban a "nagy" szemetes ládák kiürítésekor mutatkozik meg,
amelyeket a szemetesek ürítenek
ki (több hely marad a kocsiban,
nem kell olyan gyakran a hulladéklerakóra menni, takarékoskodnak a fosszilis tüzelőanyagokkal stb.), és persze hatással
van a hulladék mennyiségére is,
mert a hulladék csak halmozódik
és halmozódik és halmozódik...
és akkor újabb hulladéklerakót
kell létesíteni (vagy a kommunális hulladék elégetődik, de ez sem
egy jó megoldás). Nem utolsó
sorban az elszállítást meg kell fizetnünk. Minél kevesebb hulladék kerül a szemetes ládákban,
annál kisebb lesz a szállítás költsége és annál kevesebbet fizetünk
mi is a szemét elszállításáért. Jelenleg a szelektív gyűjtés ingyenes!!!
Feleden már régen működik a
szelektív gyűjtés, a lakosság

jobb tájékoztatása végett ismét
leírjuk, mit és hogyan kell szétválasztani (szeparálni):
Szerves
hulladék
Gyakorlatilag ide tartozik az öszszes növényi eredetű hulladék. A
gyümölcs- és zöldséghéj (a citrusfélék kis mennyiségben, de a
banán héja igen, a banán nem citrusféle), kávé és tea maradék, tojáshéj, az ételmaradék (de csak a
nem
romlott).
De
a
biohulladékhoz tartoznak például
a lenyesett ágak, kis állatok ürüléke, az elhervadt virágok, kerti
hulladék és hasonlók.
És mit csinálunk a szerves hulladékkal? Egyszerűen fogalmazva,
komposztáljuk.
Műanyagok
A műanyagok - különböző csomagolások, táskák, fóliák, a tisztítószerek műanyag flakonjai és
így tovább. Ezeket narancssárga
zsákokban tároljuk, és évente hatszor szállítják el. A PET-palackokat elkülönítve gyűjtjük - lásd
alább.

PET-palackok
A PET-palackokat a többi műanyagtól elkülönítve kell gyűjteni, és mindig összenyomva,
hogy ne növekedjék feleslegesen
a térfogat. Ezeket sárga zsákokban tároljuk, és elszállítása
évente szintén hatszor történik
biztosítva.
Fémek
A következő anyag, amelyet szintén elkülönítve osztályozunk, a
fémek. Általában a fémek szórványosan fordulnak elő, de egy fém
rendszeresen jelen van a háztartási hulladékban: az alumínium.
Az alumíniumhoz tartoznak a
joghurtos dobozok fedelei, a csokoládé csomagolása, különböző
fóliák és fémdobozok. A fémeket
a helyi művelődési ház udvarán
kell leadni.
Papír
Idetartoznak az újságok, magazinok és kartonok. A papírt is osztályozzuk, hasonlóan, mint a műanyagokat, s nem muszáj, hogy

teljesen tiszta legyen. A különböző előítéletek ellenére, az újrahasznosított papírból készülnek a
legjobb minőségű és leginkább
környezetbarát termékek. A szeparált papír gyűjtését kétszer
évente végzik, és elég a gyűjtés
napján a ház elé kirakni.
Üveg
Ez magában foglalja az üres palackokat, a törött táblaüveget stb.
A faluban zöld tartályok vannak
kirakva, amibe mindenki elhelyezheti az üvegeket. Az üveggyűjtést évente háromszor végzik.
Elektronikai hulladék
Ez magában foglalja a fehér és fekete technikát, televíziókat, számítógépeket és hasonlókat. De
nem gyűjtődnek a gázkészülékek.
A szeparált gyűjtés évente kétszer történik a falu által kijelölt
helyszínen, általában a helyi művelődési ház mögötti udvaron.
Forrás:
http://matejsykora.blog.sme.sk
http://www.fura.sk

10.
Őszi tevékenységek az óvodában

A Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal már hagyományosan megrendezi a Feledi Polgármester Serlegéért folyó szórakoztató sportversenyt az óvodák részére. Az
idei rendezvényre 7 óvoda nevezett be a következő falvakból:
Serke, Simonyi, Várgede, Gortva,

Almágy, Gesztete és Feled. Az öttagú csapat
szorgalmasan
készült
erre az akcióra. A gyerekek szórakoztató küzdelemben vettek részt. Sikeresen versenyeztek és
küzdöttek, így megnyerték az 1. díjat és a polgármester
serlegét. Gratulálunk Nekik.
Októberben óvodánk megszervezte a töklámpás faragó napot,
melyen részt vettek a szülők is. A
gyerekek körében az egyik leg-

kedveltebb rendezvény a töklámpás készítés, melyet az idén
is nagy örömmel vártak. A kis
ovisok már napokkal a rendezvény előtt nagy örömmel hozták a szebbnél szebb tököket és
barátaikkal közösen tervezgették hogyan fogják kifaragni. A
rendezvényen sok szülő vett
részt és reméljük kellemesen
érezték magukat nálunk. A kész
munkákat a főkapu mellett helyeztük el, hogy az arra járók
megcsodálhassák a töklámpásokat. Köszönjük a szülőknek, hogy

eljöttek a mi kis akciónkra, és
hogy ezáltal is segítettek színesebbé tenni és új élményekkel
gazdagítani a gyerekek életét az
óvodában.

Látogatás a csillagvizsgálóban
Óvodánk idei tanulmányútja

figyelni a napot és a napfolto-

minden résztvevő számára

kat. Ezután a gyerekek egy

emlékezetes

marad.

bemutatót néztek végig a vi-

2016.4.5.-én tanulmányutunk

lágűrről. Az idő gyorsan ha-

célállomása a Rimaszombati

ladt, s csakhamar elkövetke-

Csillagvizsgáló volt.

Mivel a

zett a búcsú pillanata. Ovisa-

napocska szorgosan sütött,

ink nagyszerű és feledhetetlen

így a gyerekeknek alakalmuk

élményekkel tértek haza erről

nyílt távcsövön keresztül meg-

a tanulmányútról.

Haladunk a korral, - játszótér a gyerekek mozgásáért
A Besztercebányai Kerületi Ön-

elemei tanúsítvánnyal rendelkez-

is, melyre 9 gye-

kormányzat pénzbeli támogatást

nek és különböző elemekből te-

rek jelentkezett

hagyott jóvá Feled községnek és

vődnek össze: csúszdából, má-

be. A kis ovis

a Feledi Óvodának a Haladunk a

szókából, kilátó-toronyból, hintá-

focistáknak le-

korral, - játszótér a gyerekek

ból és mászó-falból. A pályázatba

hetőségük lesz

mozgásáért c. pályázatra, mely

bekapcsolódott a helyi önkor-

gyakorolni

tevékenységeivel kapcsolódik a

mányzat, az óvoda alkalmazottai,

futballt az új fo-

2015-ben realizált pályázathoz. A

az ovis gyerekek és a szülők, akik

cipályán.

pályázati tevékenységek révén

2016. szeptember 17-én segítet-

A pályázatot a Besztercebányai

eredmények is alátámasztanak.

felújul és tovább bővül az óvoda

tek felépíteni az új játszóteret. Ez-

Kerületi Önkormányzat és a Fe-

Örömmel tölt el minket, hogy si-

játszótere, mely elősegíti a gyer-

úton szeretnénk megköszönni a

ledi Önkormányzat támogatta.

került minden tevékenységet vég-

mekek mozgásának fejlődősét.

segítséget: Pál, Béres, Kurek,

A pályázaton belül az új és mo-

Vilhan, Folk, Auxt, Klamo, és

dern fából készült konstrukciók

Balog apukának.

segítségével sikerült felújítanunk
az óvoda udvarát. Az új játszótér

a

A pályázaton belül célul tűztük
ki, hogy a gyermekek mozgásá-

rehajtanunk – a gyermekek mosolya is erről tanúskodik.

nak egészséges fejlődése érdeké-

Projektmenedzser: Mihályi Er-

A pályázaton belül az új iskolai

ben megteremtsük az ehhez szük-

zsébet

évben beindítottuk a futballkört

séges feltételeket, melyeket az

11.
XIV. Feledi Falunap
Feled község önkormányzata
minden év július második hetén
rendezi meg a falunapot. Ebben
az évben ez július kilencedikére
esett.
Az időjárás kedvező volt, így a látogatók kedvüket lelhették a
különböző programokban. Az ünnepélyes megnyitó
a helyi
művelődési házban volt 10 órakor, amelyet Mgr. Gabriel Mihályi polgármester nyitott meg.
A kultúrműsorokat Szekfű Andrea és Borbáš Kristínka konferálta. A Feledi Szlovák Alapiskola Lipka Néptáncegyüttese,
a Szombathy Viktor MTNY Alapiskola Meseláda Bábszínháza
szórakoztatta a közönséget,
majd bemutatkoztak a Művészeti
Alapiskola virtuóz zongoristái,
valamint
a Veréb-házaspár
vezette Boglárka Folklórcsoport

táncosai. Végül a kokavai Čercheňora gyermek kórus is bemutatta műsorát. Nagyon kedves
kulturális élményt nyújtottak
a feledi óvodások, s nagy érdek-

lődés kísérte a Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes és a Háj Néptáncegyüttes műsorát.
Az

egész napos műsorok sorában
érdekes volt a veteránautók kiállítása, a helyi iskolások környezetvédelmi tárgyú rajzkiállítása, valamint a kovácsmunkák

és a láncfűrészes faragás bemutatói. A gyerekeket különböző
látványosságok szórakoztatták,

mint például a felfújható játékok,
bikalovaglás, íjászat, arcfestés,
lovaglás, bábszínházi bemutatók
: a szlovák nyelvű Martinka
a mesék birodalmában és a magyar nyelvű Katinka álmai.
A tornateremben újból volt lézer
aréna. A sport szerelmesei
a sportpályán találták meg szórakozásukat, ahol a hazai csapat
mellett Ajnácskő, Fülek és Rimaszombat csapatai is futballoztak. A hangulat fokozása végett
itt sörivó versenyt is rendeztek
a Polgármester Serlegéért.
Nem
feledkeztek
meg
a frissítőkről sem. Meg lehetett
kóstolni a finom
vadgulyást,
melyet a helyi vadászok készítettek, a sertés- és babgulyást, a
halételeket, főtt kukoricát, a gyerekek pedig a vattacukrot és
a fagylalt.

A Legszebb udvar és kiskert verseny kiértékelése
Ebben az évben is meghirdettük a Legszebb udvar és kiskert elnevezésű
versenyt. A versenybe
csak egy személy jelentkezett: Marta Strapková
a Szövetkezet utca 99-es

számból, így első helyen végzett.
A győztes oklevelet és emléktárgyat nyert, melynek a kertje
szépítésében veheti hasznát.
Ezúton is szívből gratulálunk és
kívánjuk, hogy sok öröme teljen
a kertápolásban.

Újból felhívjuk a többi kerttulajdonos figyelmét, hogy jövőre
bátran jelentkezzenek ebbe
a versenybe, hiszen hangyaszorgalmukkal hozzájárulnak községünk szépítéséhez.

Roma Nap és hagyományos roma ételek kóstolás
2016.08.04-én Roma Napot
szerveztünk roma ételek kóstolásával egybekötve. Meghívásunkat a következő falvak fogadták el: Darnya, Serke, Pálfala és
Rimasimonyi. Minden faluból
olyan élelmet kellett hozni, amilyen náluk hagyományos. A
programban felléptek: a kiskorú
gyermekek roma tánccal, a tizenévesek megmutatták tehetségüket a modern és a roma

táncban. A műsort Gabriela
Cibuľová tanította be, akinek ezúttal is köszönetünket fejezzük
ki. Balog Béla és Oláh Éva verseket szavalt. Darnya község gyermekei táncban és versmondásban mutatták meg tehetségüket.
A kellemes hangulatról a Dönci
Trio gondoskodott, aki minden
zsánerű zenét játszott. A program alatt már folyt az ételek kóstolása, a program után pedig a

zsűri értékelte az elkészített ételeket.
A legjobb leves díját Darnya
szakácsnői vitték el, a legjobb
bodak (cigány kenyér) címet
szintén Darnya nyerte el, a
legjobb főételt a simonyi szakácsok
főzték.
Minden csapatnak gratulálunk, és reméljük, hogy egy év
múlva újra találkozunk..

12.
A helyi „ Nyugdííjas Egyesület“ évzáró közgyűlése
A helyi „ Nyugdííjas Egyesület“
vezetősége már nagyon várta a tavasz eljövetelét, hogy kitűzhesse
a 2015. év kiértékelő gyűlését. Erre
2016. március 7-én került sor a Nosztalgia étteremben. Az ünnepélyes
gyűlést, melyen 59 tag vett részt,
szép kis műsorral köszöntötték
a helyi iskolák diákjai, melyhez verssel és dalokkal csatlakoztak maguk
a szervezet
tagjai
is.
Az évzáró gyűlést a szervezet elnöke
Feledy Margit nyitotta meg és
vezette. A vezetőségi tagok ismertették a tagokkal a 2015-ös év tevékenységét és pénzügyi gazdálkodását. Köszöntötték a jubilánsokat,

kik születésük egyik kerek évfordulóját ünnepelték és szeretetük jeléül

Az összejövetelt tombolajegyek árusításával kötötték össze, majd kihúzták a szerencsés nyerteseket. A kiér-

apró
ajándékokkal
lepték
meg
őket.
Informálták

tagjaikat a 2016-os év célkitűzéseiről.

hozzászólásával elégedettségét fejezte ki a szervezettel szemben. Az
évzáró gyűlés kiadásait részben a községtől kapott támogatásból finanszíroztuk.
Mindnyájunk örömére szolgál, hogy
szervezetünk taglétszáma évről évre
emelkedik. Tehát e szervezet közösségében jól érezzuk magunkat.
A kitűzött célok eléréséhez mindenkinek jó egészséget kívánok.
Feledy Margit a szervezet elnöke

tékelő gyűlésen részt vett a falu polgármestere Mg. Mihályi Gábor, aki

Az ESS Alapszervezetének évzáró taggyűlése
Az Egészségileg Súlyosan Sérültek
Alapszervezetének idei bevezető rendezvénye az évzáró taggyűlés volt,
melyre 2016. március 17-én került sor
a Nosztalgia étteremben, és a szervezet 43 tagja vett részt. A találkozót
Ondrej Hriň alelnök nyitotta meg, aki
köszöntötte a jelenlevő tagokat és
a vendégeket, külön Feled polgármesterét Mgr. Mihályi Gábort. Ezután ismertette a gyűlés programpontjait. Eva Medveďová elnük értékelte a 2015- ös év tevékenységét,
Božena Mojžišová pedig előterjesztette a 2016-os év munkatervét és
a pénzügyi jelentést. A következő akciókat tervezzük: termálfürdők látogatása Bükkszéken, Podhájskán,

A helyi „Nyugdíjasok
egycsúletének „ tevékenysége
2016-os évben.
A tavasz érkeztével elkezdődött a
munka a feledi nyugdíjasok alapszervezetében is. Az áprilisi hónapban elkezdődött a klubtevékenység
és 2016. május 15-én kirándulást
szerveztünk a rozsnyói bányászati
múzeumba. Miután megtekintettük a
gyönyörűen felújított főteret, a bányamúzeum értékes anyagát, megcsodáltuk a ferences rendiek templomát, gyönyörű, csodálatos katedrálisát. Az orgona hangjai lélekben egy
koncertterembe repítettek bennünket,
ahol csak a zene volt és mi. Miután a
"Három Rózsa" étteremben elfogyasztottuk a finom ebédet, a betléri
kastélyba mentünk, amely az
Andrássyak nemzetségének székhelye volt, s amelyben történelmi
könyvtár is található. A kastély 56
hektáros park közepén létesült,
amely egyike a legértékesebbeknek
Szlovákiában.
Elmondhatjuk, hogy ez a kulturális
kirándulás teljesítette célját és küldetését, s mindenki boldogan tért haza.
A túrán szervezetünk 19 tagja vett

Demjénben, Egerben és Tiszaújvárosban. További tevékenységek közé

tartozik Domica, Ólubló, Betlér,
Kassa, Szilvásvá
rad
és
Zbojská meglátogatása.
További
rendezvény
lesz a sportnap, a nyári
gulyásparti
és az év
végére a tervek szerint
Mikulás
partit szervezünk. Ma-

részt. Az autóbusz költségét a Feledi
Községháza állta, amit ezúton is köszönünk.
Feledy Margita a
szervezet elnöke

A Nyugdíjasok Egyesületének sportnapja
A feledi Nyugdíjasok Egyesületének tagjai türelmetlenül várták
2016. június hatodikát, hogy
részt vehessenek a hagyományos sportnapon. A találkozó a
művelődési ház nagytermében
volt 10.00 órakor. A reggeli kávé
és tea elfogyasztása , valamint a
szlovák és a magyar dalok közös
éneklése után részt vettünk a különböző sportversenyekben, természetesen olyanokban, amelyek megfeleltek az idősebb korosztálynak. Lehetőség nyílt szép
ajándékok megnyerésére is, ha
valaki tombolajegyeket vásárolt.
A különböző sportágakban a legtöbb pontot szerzett, s így az
első helyen végzett Somogyi Zoltán. A tombolán Feledy László
nyerte az első díjat. Miután kimerítettük a sportnap programpontjait, jóízűen elfogyasztottuk a

Vincze Péter által főzött finom gulyást. A sportnapon jelen volt a
község polgármestere Mgr. Mihályi Gábor is. A nap költségeit a
falu önkormányzata állta. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a
támogatásért a községi hivatalnak, s minden támogatónak ,
akik, édességekkel, frissítőkkel
és tárgyi ajándékokkal járultak a
nap sikeréhez.

Sportnap
Már hagyomány, hogy minden év
első félévében a MSZSZ feledi
alapszervezete sportnapot szervez. Így történt ez ebben az évben is, mégpedig május 27-én.
Sportolóink a helyi kultúrházban
találkoztak, ahol öt sportágban
mérték össze erejüket. A legjobbak jutalma apró figyelmesség
volt. Az első helyét megvédte
Varga Viktor, a második helyen
Szolnoky István, a harmadikon
Makó Elemér végzett. A rendezvényt tombola is gazdagította,
amelyen 10 díjat sorsoltak ki. Befejezésképpen elfogyasztottuk a

rika Kminiaková javaslatot tett
a vezetőségi tagokra, akiket egyhangúlag jóváhagytak. Varga Viktor
ismertette a határozati javaslatot. A
hivatalos rész után a jubilánsok köszöntése következett, akiknek gratuláltunk és átadtuk az ajándékokat.
Idén emlékezünk meg
alapszervezetünk megalakulásának 30. évfordulójáról. Ebből az alkalomból két
alapító tag, Barczi Júlia és Božena
Mojžišová kaptak elismerő oklevelet
és ajándékot a szervezetben végzett
harminc éves munkájukért. Ezután
a kedves esemény után a tombolára
került sor. A találkozót ebéddel fejeztük be.
finom gulyást, amit Kovács Erzsike főzött, s amelyért hálás köszönetünket fejezzük ki.

Kirándulás MSZSZ a
Domicai-barlangba
A kezdeti akciók után sor került
az év első kirándulására is, mégpedig 2016. június 6-án a
Domicai - barlangba. Vonaton
utaztunk Pelsőcre, onnan pedig
autóbusszal Domicára. A kiránduláson 9 tagunk vett részt. Domica
a Szlovák-karszt Nemzeti Park
legismertebb és leghosszabb barlangja. Jelentős geomorfológiai
értékei mellett a különösen gazdag és értékes régészeti leletek:
különböző pajzsok és dobok, valamint a jelentős denevér populáció is vonzzák a látogatókat. A
barlang a természeti világörökség
része. A barlangban folyik a földalatti Styx folyócska, amelyen hajóztunk is. A hajókázás hossza
150 m. Sokan az iskolapadokból
emlékeznek Domicára, de most
ez már teljesen más.
Ez a kirándulás sikeres volt, elégedetten tértünk haza.

13.
Július Nôta Emlékverseny
2016. 2. 20-án, szombaton a feledi tornateremben került sor az
Idősebb Urak – Július Nôta Emlékverseny 7. évfolyamára. A
verseny szervezői Feled Község
és a Feledi FK voltak. A rendezvényen hat csapat (Šťavina – Feled, Casablanca – Feled, Jánosi,
ŠKP - Rimaszombat, Rimaszobat
1, MŠK Rimaszombat) vett részt.
Minden meccs 20 percig tartott ,
és mindenki mindenkivel játszott.
A versenyt Jánosi polgármestere
Stanislav Krahulec úr nyitotta
meg. Üdvözölte a játékosokat és
az elhunyt közvetlen családját. A
díjakat ifjabb Julius Nôta és a
Feledi FK elnöke Tóth Tamás
adták át.

Végeredmény:
1.ŠKP R.Sobota
2.MŠK R.Sobota
3.Stavina
4.Casablanca
5.Rim.Janovce
6.R.Sobota 1

22:6
16:12
17:15
13:15
10:18
9:21

13
12
9
7
1
1

Gólkirály: Roman Uhrin ŠKP
Rimaszombat
10
gól
Legjobb kapus: Gabriel László Casablanca
A csapatok a következő felállásban
léptek
pályára:
ŠKP R.Sobota - Robert Vilček,
Ján Lás, Peter Izrael, Roman
Kočiš, Dušan Sarvaš, Tibor
Albert, Roman Uhrin, Ferenc

Iványi
MŠK R.Sobota - Roman Ciprus,
Ternóczky Ferenc, Tóth Tibor,
Tomáš Kočiš, Jozef Pisár,
Ondrej
Václavík,
Juraj
Csarnakovics, Ladislav Klement,
Tibor Farkaš, Jozef Slovák,
Milomir
Sivčevič
Šťavina - Martin Rydzoň,
Radomir Rydzoň, Milan Kurek,

Milan Odler, Miroslav Pidík, Peter Repka, František Goceliak,
Zdenek Šťavina, Roman Darči,
Milan
Slovák
Casablanca - Gabriel László,
Marek Valkučák, Ján Budai,
Csaba Singlár, Ladislav Šťavina,
Jozef Suhajda, András Csank,
Karol
Kisantal
Rim.Janovce - Zoltán Csízi,
Štefan Uhrin, Zoltán Vincze,
Endre Vincze, Gabriel Tóth,
Štefan Páleš, Ľubomír Zvoda,
Csaba
Szendrei
R.Sobota 1 – Tomáš Máté, Zoltán Šereš, Jozef Albert, István,
Štefan Fodor, Erik Váradi, Róbert Farkas, Attila Bari

Téli teremfoci bajnokság
Már szép hagyománnyá vált,
hogy a feledi tornateremben
minden évben megrendezésre
kerül a „ Téli teremfoci bajnokság“. A bajnokság kezdete
a 2015-ös év végén volt, s 2016
januárjában fejeződött be. 12
csapat vett benne részt, s mindenki mindenkivel játszott.
A mérkőzéseket minden pénteken az esti órákban játszották.
A verseny értékelésére január
23-án került sor a helyi kultúrházban.
Végeredmény:
1.
2.
3.

Rimatex
GasKo
Casablanca

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tophouse
Zigo
G.Jablonec
Draci
Borussia
AS Koma
Tacabroteam
Hodejov
Blhovce
Legjobb góllövők a 11. forduló után:

1.Farkaš Milan (Zigo) 40 gól
2.Pál Dávid (AS Koma)31gól
3.Szabó Tomáš (Tophouse)28
4.Uhrin Roman (Rimatex)27
5.Dušan Laššák (Draci)23 gól
A bajnokság legjobb kapusa: Michálek Michal (GasKo)

Nemzetközi teremtorna U 19 " Varga Gyula Emlékverseny"

A nemzetközi junior labdarúgó torna „ Varga Gyula Emlékverseny” 4. évfolyamára
2016. február 27-én került sor

a helyi tornateremben.
Négy csapat
vett részt, egy
Magyarországról Mályiból, és 3 hazai: Feled A,
Feled B és Rimaszombat. A
tornát a klub
elnöke Tóth
Tamás nyitotta meg. A jelenlévők egy perces néma
csenddel adóztak az elhunyt
emlékének. A tornán részt

vettek az elhunyt Varga Gyula
mérnök fiai is.
Hat mérkőzésre került sor. A
győzelemnek a hazai játékosok a Feled A csapat tagjai
örülhettek. A díjakat az elhunyt fiai, Varga Péter és
Varga Csaba adták át. A verseny résztvevői számára káposztalevest tálaltak.
EREDMÉNYEK:
Feled B –Mályi
4: 5
Feled – Rimaszombat
9: 3
Feled B - Feled
2:13
Rimaszombat – Mályi
1: 2

Feled B – Rimaszombat 3: 4
Feled –Mályi
13: 2
HELYEZÉSEK:
1. Feled 9 pont
2. Mályi 6 pont
3. Rimaszombat 3 pont
4. Feled B 0 pont
A verseny gólkirálya Belányi Robert (Feled A)
15 gól
A legjobb kapus - Horváth Péter (Mályi)

ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT

14.
Gólyahír: “ A gyermek védtelen kis
teremtmény, akinek gondját viseljük, e
gondoskodásért cserébe, nap mint nap
mindazzal a szeretettel halmoz el minket,
amit mástól nem kapunk meg“
Grulyová Júlia10.12.2015
Bari Kristian 11.12.2015
Kaločaiová Liliana 09.01.2016
Borsosová Rebeka 13.01.2016
Bari Ronaldo 14.01.2016
Lajka Zsolt 13.03.2016
Balogová Klaudia 20.03.2016
Bari Alex 02.04.2016
Kuklová Valentína 16.04.2016
Hrabovská Michaela 14.12.2015
Danyi Dávid 11.04.2016
Horváthová Lívia 11.05.2016
Pálová Lilien 28.07.2016
Baláž Adam Ladís 11.08.2016
Cibuľová Zuzana 06.09.2016
Baláž Imrecze 26.08.2016
Horváthová Katalin 16.03.2016

Házasságot kötöttek: " A szerelem
nemcsak együttlétet jelent, henem közös
úton haladást is."
Ujpálová Anita a Šálek Zoltán 08.02.2016
Nagyová Judita a Dóša Mário 26.02.2016
Lacíková Dana a Sojka Emil 14.05.2016
Ziman Erzsébet a Károly Rudolf Toldi 21.05.16
Stiaranková Alžbeta a Farkaš Ladislav 04.06.16
Petrincová Erika a Zsóry Vojtech 16.06.2016
Horváthová Dagmar a Rafael Róbert 10.08.2016
Lakatošová Göngyi a Sarközi Róbert10.08.2016
Borbás Orsolya a Máté György 27.08.2016
Ing Ádámová Beata a Czene Gabriel 17.09.2016
Nagyová Silvia a Ondrejčák Ladislav 01.10.2016

Évfordulójukat ünnepelték:
Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk,
s azt, hogy szerelmük sosem lanyhuljon
60 évesek:
Vilhanová Mária
Bojtošová Mária
Sojka Emil
Borsos Ján
Motoška Jozef
Kurek Štefan
Gáka Tibor
Pólošová Marta
Köbölová Eva
Pelleová Irena
Kurek Pavel
Radicsová Elvíra
Panáčeková Anna
Szitai Koloman

Vinczeová Terézia
Csobová Zuzana
Rácz Ľudovít

Mihályi Daniel
Botošová Jolana
Gabmayer Štefan
Bálintová Margita
Kminiaková Mária
Kováčová Elena
Kurek Emil
Mihályi Štefan
Paprčková Elena

65. évesek:
Šándorová Mária
Bikkešová Elena
Szekfu Jozef
Šárköziová Irena
Farkašová Edita
Köbölová Irena
Matuška Jozef
Bari Gejza
Bálintová Magdaléna
Kováčik Ján
Szekfuová Margita
Gaál Ladislav
Gallová Klára
Fabian František
Csonková Edita
Trebuľa Milan
Rohály František
Oláhová Margita
Kminiak Jozef
Fodorová Katarín
Csizik Ferdinand
Jamnická Eva
Lászó Elemér
Kalocsaiová Irena
Mihályi Július
Györgyová Aranka
Szabó Ľudovít
Dynyiová Mária
Bartová Irena
Panáček Ján
Mlynarčík Ladislav
Balogová Alžbeta
Purdeková Eva
Együdová Magdaléna
Parobek Ján

80. évesek:

Bernáth Ladislav
Gyuréková Margita
Albertová Mária
Potocká Mária
Juhaniaková Emília
Paprčková Júlia
Pólošová Marta
Rúgová Margita
Vargová Margita
85. évesek:
Balogh Tibor
Križová Ružena
Bolykiová Alžbeta
Spodniaková Emília
Szaniszlová Jolana

90. évesek:
Babečková Jolana
Mihályiová Klára
Jakabová Jolana

95. évesek:

Mihályiová Margita

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

Tisztelet emléküknek†

Garajová r. Sörösová Irena
Beňová Anna
Szabo Ernest
Petrus Štefan
Bikkeš Ján
Vilhanová r. Školníková Mária
Szabová Priška
Ivaniková Helena
Grígerová Mária
Mihályi Gabriel
Vencúg Blažej
Kuna Marian
Sendrei Róbert
Maruškinová Albína
Medeová Jolana
Csank Zoltán

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

Agócs-Kissová Helena
Števko Ondrej

INFO CENTRUM

Községi hivatal

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

FELED

19.KIADÁS

FELEDIEK

FELEDIEK

12/2016

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

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7,30 – 11,30 12,30 – 16,00
nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 12,30 – 17,30
7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 nincs ügyfélfogadás
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