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Tisztelt polgárok!
Optimista
tervekkel
indultunk
a 2020- as év elején. Decemberben
az önkormányzatunkban kiértékeltük az elmúlt év eredményeit, megterveztük az ezévi újításokat és
fejlesztéseket. A tervek különböző
területekből sok új tevékenységeket
foglalnak magukba. A januári és
a februári hónap gyorsan elrepült,
de még a terveink szerint haladtunk.
Januárban újra előterjesztettük
a falunkban megtertvezett lakáskoncepciónkat, amely konkrétan
definálja az egyes lakás minőségi
fokozatokat, azaz a szükséglakás
típust, az ideglenes startlakás típust,
a szociális- és a standardlakás tipust
is ami tartalmazza egyben a családi
lakások építésének lehetőségét is az
érdeklődőknek.
A mindennapi
tevékenységeinkez sajnos új feladatokat
is
csatolnunk
kellett.
A februári hónapban már gyakran
hallhattuk a médiákból a Kínából
származó COVID19 vírus terjedését, más országokban is és
a pandémia veszély már reálissá
vált az egész világban. El sem
tudtuk képzelni ezelőtt, hogy pár
héten belül még a községünkben is
olyan intézkedéseket kell hoznunk
ami az alapjaikban megváltoztatja
életünket, hogy másképp kell élnünk, dolgoznunk és teljesen át kell
értékelni a terveinket.
Új kihívások előtt állunk, amelyeket
ezelőtt csak a filmekben láthattunk
a
TV-ben
vagy
a moziban.
A februári hónapban már gyakran
láthattuk a kormányunk tagjait vagy
az állami válságkezelő stáb tagjait,

akik
figyelemmel
kísérték
a világban történt eseményeket és
folyamatosan döntéseket hoztak
a veszélyhelyzet kezelésére. Mindezek mellett 2020. február 29 -én
megtartottuk a választásokat is
a SZK
Nemzeti
Tanácsba.
A választások után szemmel kísérhettük az új koalíciós kormányunk
megalakítását a 2020/2024-es választási
ciklusra.
A pandémiahelyzet
súlyosbodni
kezdett, így a mindennapi feladataink, a projektjeink megvalósítása
mellett,
községünk
Feled,
a polgármester vezetésével és a
többi intézményünk részvételével is
(óvoda, iskolák, iskola konyha)
kihirdettük az ún. „rendkívüli helyzetkezelést“, ami a Szlovák Kormány 111.sz. rendelete alapján
lépett érvénybe a COVID19 megbetegedés elleni küzdelem kezelésére
2020.március
11-től.
Ennek
a rendeletnek az alapját az Egészségügyi Világszervezet rendelete
képezte amelyet a szervezet vezérigazgatója írt alá és átvette a mi
azaz a Szlovák Központi kríziskezelő stábunk is a döntéshozó intézkedéseiben.
A községünk nagyon sok intézkedést
hozott
a fenti
és
a Közegészségügyi hivatal által
kiadott utasítások alapján, ami
a falunkban volt és érvényben van
mind a mai napig. A kezdetben
a szociális szolgáltatásinkat változtattuk meg, ami főképpen az ebéd
főzésre és a kiszállításra vonatkoztak
a nyugdíjasaink
és
a gyermekeink védelmére. Továbbá
bebiztosítottuk a védő szájmaszkok
gyártását és szükségszerinti beszerzését a különböző fertőtlenítőszerek
és eszközökkel együtt az alkalmazottaknak és a különböző legjobban
veszélyeztetett
célcsoportoknak.
Mindezek az intézkedések mellett
az utasítások betartásának az ellenőrzését is biztosítottuk a falu alkalmazottaival és a helyi polgárőrség
tagjaival. A felkészülés szerves
részét képezte az önkéntes tűzoltócsapat szükség szerinti bevonása is
az intézkedésekbe. Segítettük felügyelni a 14 napos karantén betartását is azoknál a polgároknál akik
külföldről
jöttek
haza
és

a családtagjaikkal is otthon tartózkodtak. Bezártuk az iskoláinkat,
óvodáinkat és egyéb közszolgálati
intézményeinket (sport és szabadidő
központjainkat) is a meghatározott
időszakra az előírások és utasítások
alapján. A községi hivatalunk az
infocentrum és a közösségi irodai is
csak korlátolt üzemben működhetett.
Az önkormányzatunk de főleg
a községi hivatal igyekezett minden
munkát és feladatot teljesíteni úgy
a rendkívüli helyzetkezelés alatt
mint később a kényszerhelyzet
kihirdetése után is az elmúlt hónapokban.
Az első negyedévben a hivatalon
belül befejeztük a belső építkezési
átalakításokat. A földszinten megnyitottuk az új kliens- centrumunkat
a polgárok részére, de egyben
a közös hivatalon belül a 28 társtelepülésnek is. A projekt neve: „
A közszolgáltatások bővítése, minőségének javítása és szolgáltatási
centrum kialakítása a közös községi hivatal részére Feleden“ Az
Akció terv céljai szerint volt finanszírozva és önerőből, 67293.- Eur
költségvetéssel. Nagy bevetéssel
hozzáláttunk az óvoda új 2 osztályos szárnyának építésehez, amelyet
EU pályázatból finanszírozunk az
ún. IROP Alapból (Integrált regionális operációs program). A projekt
neve: Az óvoda kibővítése – Feled.
A befejezés már 2020 szeptemberére van tervezve. A projekt teljes
költségvetlése 311 869,50,- €.
A további befektetéseink
a sportpálya minőségének javítására
irányítottuk, mégpedig
a futballpálya öntözőberendezésének kiépítésére. Ezzel enrgiát spórolunk meg, mégpedig a víz és az
áramfogyasztása csökken. S projekt
részét tartalmazza a szociális helységek egy részének a felújítását is
az FK lelátó épületében, amelyet
a II. félévben szeretnénk befejezni.
A tervezett befektetés a 25% önerővel 20 ezer euró. Továbbra is
a biztonsági programunkon belül
biztosítjuk a közbiztonságot falunkban. További minőségi kamerákkal
bővítettük a kamera rendszerünket a
„ A kamera rendszer bővítése és
minőségének emelése Feleden“

című projekt keretein belül, amit
a Szlovák Belügyminisztérium
támogatásával nyertünk 2019-ben.
Ebben a félévben megvalósítottuk
a „ A Feledi tűzoltóállomás épületének felújítását“ c. projektet is.
A rekonstrukció tartalmazta az
egész
tető
leszigetelését,
a bádogosmunkákat, az ablakok
kicserélését amelyek még eddig
nem voltak lecserélve, a fém kétszárnyú garázskapuk cseréjét, hőszigetelő szekcionált garázskapukra. Végezetül felújítottuk az épület
homlokzatát is. Űj szürke-piros
szinezetet kapott. A rekonstrukció
33 ezer euróba került a Szlovák
Belügyminisztérium 95%-os támogatásával.
A pandémia által okozott költségvetési megszorítások ellenére is
a betervezett aszfaltozásokat végrehajtottuk a forgalmas Kertmegi
és Akácos utcákon. Ugyanakkor
elvégeztük a téli időszak utáni
karbantartási munkálatokat is sok
helyen szétvert utca részeken, ami
a meleg aszfaltos javításokat jelentette. Több mint 25 ezer eurót fektettünk ezekbe a munkálatokba.
A megszorító intézkedéseinket nem
a beruházásokra irányítottuk, s így
a terveinket ebben a félévben teljesíteni tudtuk.
Tisztelt polgárok, képviselők, alkalmazottak, s nem utolsósorban
az intézményeink minden alkalmazottai! Engedjék meg, hogy megköszönjem az együttműködést és a
fegyelem betartását minden feladat
elvégzésében amelyet a COVID 19
pandémia okozott, s így sikerült
megakadályozni, hogy a falunkban
a vírus máig el ne terjedhessen.
A jelenlegi helyzet megköveteli
a nagyobb összefogást, együttműködést a jobb kommunikációt
a családokban,
de
a közösségeinkben is.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, kölcsönös támogatást, hogy
közösen minden problémát, krízis
helyzetet és a COVID19 átal okozott gondokat is megoldjuk.
Tisztelettel, Mgr. Mihályi Gábor,
PhD. – Feled község polgármestere.
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A lakossági szolgáltatások színvonalának emelése központi hivatal kiépítésével Feleden
A projekt megálmodója és
megvalósítási tervének kidolgozója Mgr. Mihályi
Gábor, PhD Feled polgármestere volt, aki a Rimaszombati járásra, mint az
elmaradottabb régiók egyikére akciótervet készített, s
melyben a szlovák kormányhivatal
elmaradott
regiókat segítő pénzcsomagjára pályázott. Ez
a projekt már része volt egy
nagyobb, komplexebb és
megvalósításra váró pályázatnak:
mely
a
066/2016/RS szerződési
számmal ellátott és a Rimaszombati járás GömörKishonti Városok és Falvak Szövetségében közös
hivatalainak fejlesztésére ,
központi hivatalok minőségének emelésére lett kidolgozva, és a megvalósítása
2017/2018-as évben elkezdődött. Ennek a társulásnak zászlós pillére Feled,
mely alapító tagja és aktív
mozgatórúgója
ennek
a szövetségnek. Kezdeményezésére lett megpályázva
és megvalósítva a projekt.
Az eljárások a közös községi hivatalok minőségi
működésére
öszpontosulnak járásunkban, mégpedig a déli területen központi szerepet Feled , az északi Nyústya+

Tiszolc,
Rimaszombat
+Bátka pedig a közép régiói területeken töltenének
be. Ez egy olyan működő
rendszer, melyben azok
a minőségi szolgáltatások
lennének elérhetőek amelyek az átruházott valamint
az originális kompetenciák
alkotnak.
A Feledi közös községi hivatal alapjai, valamint működési elve, feltételei 2003ban az önkormányzatok decentralizációjával indult,
amikor 28 község ( Feled
körzetében több mint
16 300
lakossággal)
együttműködési megállapodást kötöttek egy közös
hivatal létrehozására Feled
központtal (Szombati utca
10 szám alatt), átruházott
állami kompetenciókkalépítésügyi és iskolai hivatallal. Már több mint 15 évi
működést követően újra
fejlesztésre, optimalizásra
került sor. Az elgondolás
alapján mintegy 107 települést terveztünk összekötni, valamint átjárhatóságot bioztosítani az egyes
közös hivatalok között.
2019. végén és 2020. év
elején kezdtük megvalósítani a projekt egyik fázisát.
Első lépésben a közös hivatal helységeinek felújításaira került sor.Ezek a hely

ségek a községi hivatal
földszintjén
találhatók.
A kivitelező a közbeszerzési eljáráson lett kiválasztva így a Sťavina építkezési cég végezte a munkálatokat. Falakat bontottak és alakították ki az ügyfélfogadó
helységeket,
padlót, mellékhelységeket
csempéztek, ajtókat cseréltek az épület emeletén.
A földszinten Kliens - centrumot alakítottunk ki, valamint felújítottuk a közös
tanügyi hivatal irodáját és
az építésügyi hivatal helységét, amely ezidáig Rimaszombatban végezi a szolgáltatást. Az ügyfélfogadó
irodáinknak elsősorban az
idősebb és a mozgásukban
korlátozott lakosság örült,
mert egy helyen a sok lépcsőzés elkerülésével intézhetik az anyakönyvi hivatallal, adóügyekkel kapcsolatos elintézni valókat. Hasonlóan modernizáltuk az
infocentrumot is, ahol nemcsak a feledi lakosság szolgálatában áll. Erre a rekonstrukcióra 24 985,- eurót költöttünk.
A második fázisban ezeknek a hivataloknak az informatikai modernizálása
valósult meg. A kivitelező
Ing. Agócs István cége volt
Rimaszombatból. A beru-

házás 7 551,05 euróba került. Felújítottuk a számítógépes teljes hálózat.
A pályázatban
szerepelt
a helységek berendezése,
bútorozása is. Az új bútorzat 9 254,- euróba került.
Pályáztunk még egy szolgálati autó vásárlása is, melyet 2019-ben valósítottunk
meg. Így 15 800 euróért vásároltunk egy Škoda Scala
személygépkocsit.
A községi hivatal épülete
mely egyben a közös községi hivatal épülete is Feled
központjában
található
a 132/1 parcella számon,
beépített területként a 10es házszám alatt. Mindenki
számára elérhető és szolgáltatásaival mindannyiunk valamint a környező
társult községek lakosságának a hasznára lett kialakítva. A beruházás teljes
összege 58 400 euró az önrész pedig 8 908 euró.
„ a projekt Szlovákia kormányhivatala alelnökénekinformatizációért és befektetésekért felelős miniszterének anyagi támogatásával lett megvalósítva- a fejletlen járásokért program
keretén
belül.
Szerző: Mgr.Gabriel Mihályi PhD.- polgármester
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Biztonsági kamerarendszer telepítése Feleden
Biztonsági kamerarendszer kiépítésére Feled már
a harmadik pályázatát nyújtotta be a belügyminisztériumba. A projekt célja a biztonságos közlekedés betartására, a bűncselekmények megelőzése volt. A beruházás összege 10 533, 66 euró volt, amelyből 8 000
eurót Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma finanszírozott, az önrész pedig mintegy 2 533,66
euróvolt. Ezt a támogatást ez év végéig, vagyis 2020.

december 31-ig lehetett kimeríteni. A község már az
első félévben élt a lehetőséggel. Megvásároltunk három inteligens kamerát, mely az autók sebességét 200
km/óra képes mérni és beazonosítani rendszámot az
adott útsávban. A falu határában a kamerákat oszlopokra szereltettük fel, mégpedig egyet Serke, másikat
Várgede a harmadikat pedig Rimaszombat felé.
Szerző: Eva Melicherová

A KomPaS cég tevékenysége 2020-as év első félévében
Cégünk még 2019- ben kezdte el felújítani a szlovák
alapiskola tetőszerkezetét, amit aztán 2020-as év első
felében is folytatott, mert a tető kritikus állapotban
volt. Alapos és időigényes munkával lebontottuk az
előző szerkezetet, majd új tetőt kapott az iskolaépület.
A munkálatok 9 162,10 euróba

kerültek, melyet teljes mértékben a falu finanszírozott.
A következő munka az óvoda előtti járda javítása,
felújítása volt. Az eredeti betonozást váltotta fel szegélykő és betonlapok, nagy méretű járólapok.
Szerző: Eva Melicherová

A Nyugdíjasok Feledi Alapszervezetének tevékenysége
A nyudíjasok feledi szervezete- továbbiakban csak nyugdíjas klub a 2020-as évet kirándulás szervezésével kezdte
Bükkszékre a gyógyfürdőbe. A jelentkezők január 27-én
a kisebb autóbusszal vettek részt a kiránduláson, mely
mindannyiuk számára testileg-lelkileg áldásos volt, hisz
énekszóval, jókedvvel tértek haza.
A koronavírus járvány miatt kialakult gyülekezési tilalom bevezetése előtt pár nappal, vagyis 2020. március 9én tartottuk meg hagyományos tagsági gyűlésünket a helyi
kultúrház nagytermében. Az ünnepi ülésen részt vett Mgr.
Mihályi Gábor, PhD. falunk polgármestere is.
A gyűlést az elnöknő Feledy Margit nyitotta meg és vezette le. A nemzetközi nőnap alkalmából kedves, figyelmes szavakat intézett hozzánk Fábián Ferenc a nyugdíjas
klubunk egyik férfi tagja. A továbbiakban is a kultúráé
volt a szerep, mert tagjaink programot készítettek. Ezt

kvetően az elnöknő beszámolt az elmúlt időszak tevékenységéről, valamint gazdasági és pénzügyi elszámolást is készített. Köszönőlevélben részesültek Bial Ilona és Bódi
Edit a szervezetben kifejtett aktív munkájukért. Megajándékoztuk apró figyelmességgel a tizenöt jubiláns tagunkat
is. Ezt követte a 2020-as év tervének ismertetése, megvitatása, melynek a megvalósítása sajnos a járvány miatt
még várat magára.
A járási 12 nyugdíjas alapszervezet közül a feledi a legnagyobb létszámú és a leggazdagabb tevékenységű.A tagsági gyűlésről ebben az évben sem hiányozhattak a finomabbnál finomabb étkek, édességek, italok. Az elfogyasztásuk utána helyi művészeti alapiskola növendékei és tanárai szórakoztattak bennünket szebbnél szebb melódiákkal. Ezúton ishálásan köszönjük nekik, valamint mindenkinek aki munkájával hozzájárult a szervezet működéséhez és az évzáró megvalósításához.
Feledy Margit a nyugdíjas szervezet elnöke
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Rajtunk múlik- osztályozunk, szelektálunk vagy sem
Napjainkban tanúi vagyunk
az
enviromentalisztika fejlődésének, amely az élő környezettel foglakozik, az
ember hatásával reá, természetvédelemmel, valamint
a káros hatások megelőzésével,vagy azok elhárításával.
Meggyőződésünk,
hogy
a ma emberének ez az
egyik
legfontosabb
feledata. A levegő, a víz,
a talajszennyezés mindennapi gondunk, hatással van
nemcsak a mi, de a jövő
nemzedékek életére is.
A hulladéktermeléssel
mindannyian szennyezzük
környezetünket. El nem
tudjuk kerülni, de jelentős
mértékben rajtunk is múlik,
hogy mennyi szemét borítja bolygónkat. Apró dolgokkal is jelentős eredményeket érhetünk el. Ha a
vásárlásaink
alkalmával
bevásárlótáska, szatyor van
nálunk, ha műanyag zacskó
helyett, amelynek a természetben 100 év akár 1000
év is kell a lebomlásához,
papírzacskót használunk,
vagy egyszerűen a műanyagot a sárga hulladékzsákokba
gyűjtjük.
Az üveg, amely a zöld
színű konténerekbe való, a
természetben 4000 év alatt
bomlik le, de megfelelő
osztályozás után szinte teljesen
újrahasznosítható.
Ezáltal a természeti kincseinket is megspóroljuk.
A papír osztályozása után
a kék zsákba kerül, így
megkerülve a természetben

a 3 –tól 12 hónapig is eltartó lebomlási időszakot, s
megkímélve rengeteg fát,
melyeket nem kell kivágni,
s feldolgozni a papírgyártáshoz.
Megmarad
nak a fák oxigénforrásnak,
meggátolják a talajcsúszásokat, lakhelyéül szolgálnak az erdőlakóknak, állatoknak, madaraknak, rovaroknak.
Az elektronikai hulladék
egy része is zsákban végzi.
A sörös és más italok pléh
alapú flakonjaik ezek, melyek a természetben 20-100
év alatt bomlanának le. A
nagyobb eszközöket a Fúra
cég gyűjti be, szállítja el
feldolgozásra.
Mivel falun élünk, így
lenne lehetőségünk komposztálni is. A szerves hulladékot nagyon jó minőségű komposzttá alakíthatjuk, így nem kell égetni,
nem kell a kommunális
hulladék közé rakni és még
jó szolgálatot is teszünk
kertjeinknek.
A községi hivatal zöld
komposztáló helyet alakított ki a lakosság számára a
tisztítóállomás
mellett,
melyre a KomPaS munkásai közreműködésével minden érdeklődő elviheti a
hulladékják, vagy elszállítathatja. Érdeklődni a 0911
202 113-as telefonszámon
kell.
Az építkezési törmeléket,
hulladékot is hasonló módon a Dobrán kialakított
lerakatra kell elvitetni a
KomPaS céggel. Érdeklődni a 0911 202 113-as te

lefonszámon
kell.
Az illegális szemétlerakat
ellen Feled községe már
évek óta harcol. Sikerült
felszámolni a Dobrán kialakított szemétlerakatot,
ugyanúgy
a
Cifrán,
Ivánfalán, Akácosban, Orgona utca végén, de szinte
állandóan valami új szemétdomb bukkan fel helyettük. A polgárőrség hivatott ezeket a helyeket ellenőrizni, s a szabályszegőkkel szemben megfelelően intézkedni. A járási hivatal
környezetvédelmi
osztálya utasítására ezekben a napokban is május
18. és 25-e között Ivánfalán
illegális szemétlerakatot
számoltunk fel. Ez a munka
nagyon időigényes, drága
és felesleges anyagi terhet
ró minden lakosunkra.
Ezek a szemétdombok egyrészt a környezetünket
szennyezik, másrészt csúfítják azt, s nem utolsó sorban nagyon drága „mulatság”, amelyet vagy a falu
vagy az elkövető fizet.
Amennyiben céget érnek
tetten, úgy a bírság
16 596euró is lehet, magánszemélyeket pedig 166

euróra
büntetünk.
Tehát rajtunk múlik, szemetelünk,
mérgezzük-e
esetleg vegyszerekkel is a
környezetünket, vagy kíméljük, ha minden szemét
a
helyére
kerül.
A válaszunk egyértelmű
lenne… Ezúton kérünk
minden lakost, vegye fontolóra a leírtakat, mert
nemcsak a környezetét kímélné, de a pénztárcánk is
bánhatja. Minél kevesebb
és jobban szétválogatott
szemetet „termelünk”, annál kevesebbe kerül a falunak az elszállítása és tárolása, s így a lakosságnak is
olcsóbb lesz. Ha kevesebb
szemetet termelünk, kevesebbe kerül az egyénnek is.
Szeretnénk megköszönni
azoknak a lakosoknak,
akik már eddig is nagyon
tudatosan bántak a szeméttel, s osztályozták, annak ellenére is, hogy az
osztályozás nélküli jegyük volt kiváltva, de tudatosan élve egy tisztább,
szebb, élhetőbb környezetben szeretnek élni.
Szerző: Eva Melicherová
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Hogyan dolgozott a feledi óvoda a koronavírus alatt
Tisztelt Szülők, nehéz időszakot élünk át – amit nemrég
még elképzelni sem tudtunk, az ma már valósággá vált.
Mint a feledi óvoda igazgatónője szeretném Önöket megkérni, hogy minden munkát, rajzot és alkotást, amit
a gyerekekkel készítenek 2020.03.16-tól, kérem tegyenek
el, őrizzék meg. Ha ennek a nehéz időszaknak vége, óvodánk kiállítást szeretne szervezni Feled község kultúrházában - ahol

megmutathatnánk a nyilvánosságnak is, milyen ügyes
óvodásaink és szüleik vannak. Ezzel a felhívással az a célunk, hogy képzőművészeti alkotásokon keresztül mutassuk be, hogyan élték meg ezt az időszakot a gyerekek.
Előre is köszönjük az együttműködést és mindnyájuknak kívánunk jó egészséget.

Alkotóműhely az óvodában – szappan készítés
Az óvodások a „Mi leszek, ha nagy leszek?“- elnevezésű
heti témakörön belül megannyi hivatással és kézműves
mesterséggel ismerkedtek meg, illetve azok jelentőségével társadalmunkra nézve. Megkérdeztük a gyerekeket,
mit szeretnének dolgozni, ha nagyok lesznek. Különböző
foglalkozásokat, mesterségeket neveztek meg. De mi is az
a kézműves mesterség? A mai generációnak kevésbé ismert ez a kifejezés, épp ezért az idén úgy gondoltuk, több
időt szánunk ennek a munkakörnek. Tehát 2020. február
18-án Varga Emese anyuka vezetésével kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol bemutatta, hogyan lehet a 21.

században, otthoni körülmények között is szappant készíteni. A gyermekek kiválaszthatták a formát, a színt és
a szappan illatát is. A szappan készítés az óvodásoknak
nagyon tetszett, aktívan bekapcsolódtak a tevékenységbe
és a kész szappanokat haza vihették emlékbe. A sikeres
nap után a gyermekek versel és dallal fejezték ki köszönetüket.
Ezúton szeretnénk megköszönni Varga Emesének, hogy
megismertette az ifjabb generációt a kézműves szappan
gyártásának rejtelmeivel.

Búcsúzás az óvodától
Az idő, ami megállíthatatlanul repül - újra elérkezett a búcsúzás ideje! Tekintettel az elmúlt időszak eseményeire,
mindnyájan bíztunk abban, hogy a 2019/2020-as tanévben is, méltóképp búcsúzhatunk el az iskolába készülő
óvodásainktól. A ballagási ünnepség nem rendhagyó módon, az óvoda udvarán került megrendezésre, szűk családi
körben. A jövendőbeli iskolások osztályonként, rövid műsorral: verssel és közös énekkel köszöntek el az óvodától.
Gondtalan időszakot töltöttünk el együtt, melyben volt
sok játék, szórakozás, öröm és kacagás. A gyerekek óvodás évei alatt igyekeztünk fejleszteni készségeiket, bőví-

teni tudásukat és szívükben elültetni a szeretetet és a tiszteletet környezetük iránt. Így felfegyverkezve indulnak útnak, hogy leküzdjék az élet akadályait és könnyedén megbirkózzanak az új feladatokkal az iskolában.
A ballagási műsor végén egy kis „kerti partival“ készültek
az óvodapedagógusok és az anyukák, ahol vendégül látták
a jelenlévőket.
Mindenkinek kívánunk kellemes szünidőt, vidám nyarat
és hogy szeptemberben: jó egészségben és kipihenve lépjék át az iskola „nagy kapuját“.
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A feledi Janko Jesenský Alapiskola tevékenységeiből
verseny iskolai fordulójába
az idén is sokan kapcsolódtak be. Március 3-án délelőtt kirándulást szerveztünk Rimaszombatba a jégpályára. A legkisebbjeink
vették
hatalmukba
a korcsolypályát, amit nagyon élveztek.

A 2019/2020-as tanév első
félévét a farsangi időszakot
egy nagyon vidám karnevállal kezdtük, amelyet
a kisdiákok számára vagyis
az 1.-4. évfolyamnak rendeztünk. Sok szép álarc,
maszka készült az ügyes
kezű szülők segítségével
mindannyiunk örömére.
A szórakozás még folytatódott a Bálint napra szer

vezett a napközisek diszkójával és közös játékokal.
A farsangi vigadalomban
szinte állandóan szólt
a zene és a tánc, mert fontos szerepet töltött be az iskolai klub egyéb tevékenységei között.
Tanulók tehetségüket a
versenyeken is megmutathatják. A Hviezdoslavov
Kubín elnevezésű szavaló

2020.3.20-án iskolánkat jeles vendég látogatta meg.
Ebben az évben a Második
világháború
befejezésének 75. évfordulójára emlékezvén iskolánkon üdvözölhettük JUDr. J. Pupala
urat,aki előadásában a Gömöri
régióban
lezajlott faszisztaellenes
harcokról mesélt.
A márciusi napsugarak érkezésével, más is eljutott
hozzánk. Határokat és földrészeket
áthágva
a COVID-19 mint egy új,

ismeretlen és félelmetes vírus jelent meg hazánban is.
Bezártak az intézmények,
iskolák. A oktatás folytatása a világhálón keresztül
zajlott.
Sikeresen megbirkóztunk
ezel a feladattal is. Úgy az
iskola, mint a tanuló, tanítók és szülők is jól vizsgáztak. Nagyon megöröltünk
amikor
a vesztegzárnak
részlegesen vége lett, s az
alsó tagozatosok valamint
az ötödikesek már jöhettek
iskolába. Bár önkéntes alapon jelentkezhettünk, de
szinte mindenki ott volt
már a padikban. A tanítás 3
csoportban
folytatódott,
blokkosítva. Akik még eddig nem jöhettek, azoknak
folytatódott a távoktatás,
bízva abban, hogy hamaroson ők is az iskolapadban
ülnek már.

A Szombathy Viktor Alapiskola tevékenysége a 2019/20-as tanév II.félévében
Lassan egy rendhagyó iskolaév végére érünk, mely
rengeteg nehézséggel és
kihívással járt , ugyanakkor
számos új lehetőséget ,
módszert és nézőpontot tárt
elénk.
A félévet hagyományos
módon a Tompa Mihály
Országos Verseny iskolai ,
majd járási fordulójával
nyitottuk meg, ahol Szitai
Krisztina 9.A osztályos tanuló és Varga Máté Péter
2.A osztályos tanuló aranysávos besorolást nyert, ami
egyben meghívóként is
szolgált a kerületi döntőbe.
Lezárult a Katedra Irodalomverseny első része is ,
amelybe a 6.A osztályos

lányok/ Molnár Virág Lilla,
Czikora
Boglárka,
Rajkovics Alexandra/ csapata kapcsolódott be és teljesen a dunaszerdahelyi országos döntőig menetelt.
Nemcsak az irodalom és
versmondás terén bizonyítottuk rátermettségünket,
hanem a helyesírás terén is,
hiszen a 8.A osztályos Zagyi Réka és Ráki Anna Dorina a Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyen képviselte iskolánkat. Bekapcsolódtunk a Katedra Történelemversenyébe és a
Pénzes István Anyanyelvi
Vetélkedőbe is.
Ősi írásunk varázsa évről
évre számos új tanulót ejt

rabul. Számukra rendeztük
meg Ősi tudás címmel a
rovásírás-vetélkedő iskolai
fordulóját, mely több mint
30 tanuló számára okozott
izgalmas perceket.
A logika, és számok világában otthonosan mozgó tanulóink matematikai versenyek rendszeres résztvevői.
Sikeres matematikusaink
Nagypál Katalin Krisztina,
Singlár Máté és Barta Dániel maguk mögött tudhatják már a Pitagorasz és a
Zrínyi Ilona Matematikaversenyt, de újabb célként a
Kenguru matematika verseny sikeres megoldását
tűzték ki, melyre jelenleg is
készülnek.

Mindennapjainkat az egész
félév folyamán, az online
tanítás időszakában is különböző projektek színesítették, melyek egy-egy témával behatóbban foglalkoztak.
A körülmények ellenére
gazdagodtunk. Új módszereket volt lehetőségünk
megismerni és alkalmazni
az oktatási folyamatban,
melyek során mindkét fél
rengeteg új tapasztalatot
szerzett, s melyek a jövőre
nézve kulcsfontosságúak
lehetnek számunkra az oktatásban.
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A Cseres HACS életéből
Ezúton szeretnénk bemutatni Önöknek a Cseres Helyi Akciócsoport fontosabb tevékenységeit a 2020-as év első
félévéből.
A polgári társulásunknak a Cseres hegység területéről 62
tagja van, ebből 28 falu, 25 vállalkozó és 9 magánszemély.
Régiófejlesztésben a közszolgálati-magán partnerség elv
szerint és a Mezőgazdasági Minisztériummal megkötött
szerződés alapján működünk. Fő feladatunk a Helyi Fejlesztési Stratégia alapján önkormányzati tagjaink és vállalkozóink részére pályázatok kiírása. 2020 januárjában
lezártuk a 2019-ben kiírt 4.1-es pályázatot, amelyben a
vállalkozók hozzájárulást igényelhettek mezőgazdasági
befektetéseikhez. Mint az már megszokott, az idén is sor
került tagsági gyűlésünkre, még pedig 2020. február 6-án.
2020. márciusában két újabb pályázatok írtunk ki. A 7.5-ös pályázaton
belül rekreációs és turisztikai infrastruktúrára az

önkormányzatok összesen 217.014 €
igényelhetnek. A 6.4-es pályázatból a Cseres HACS vállalkozói kérvényezhetnek nem-mezőgazdasági jellegű tevékenységeikre. Ebben a felhívásban 225.000 € áll rendelkezésre. Az érdeklődők a kiírt pályázatokról információkat
a www.mascerovina.sk oldalon találnak. A Cseres HACS
a Gömör-Kishont regionális védjegy által a helyi termelőket és kézműveseket is támogatja.
Szerző: Feledy Anna, HACS menedzser

A feledi Önkéntes tűzvédelmi szervezet életéből
A szervezetnek 22 aktív tagja van, ebből 21 férfi és egy nő.
Az anyagi felszereltséget egy IVECO Daily jármű, egy árvízvédelmi pótkocsi és egyenruhák alkotják. A napokban
folyik a község és a Belügyminisztérium pénzügyi támogatásával a tűzoltó szertár felújítása, amelynek értéke
31.000 €.

A szervezet fő célja az önkéntes tűzoltóság építése, szervezése és tökéletesítése. Tevékenységei közé tartozik
még élet- és tulajdonmentés elsősorban Feled község területén:





technikai segítséggel való beavatkozások
tűzmegelőzés
szakmai felkészülés, iskolázások, gyakorlatok és
készültségpróbák
polgári védelem

A feledi Önkéntes tűzvédelmi szervezet tagjai aktívan bekapcsolódnak a szervezet tevékenységébe. A 2020-as év
első felében több rendkívüli tűzeset is adódott Feleden és
környékén, mint pl. a Szövetkezet utca közeli száraz füves
területen, a pétarfalvai erdőben (40 ha) és a Cifra pusztai
füves területen. Minden beavatkozás szerencsésen, a
tűzoltók egészségének károsodása nélkül végződött.
Egyúttal felhívjuk minden lakos figyelmét a Besztercebányai Tűzoltó- és Védelmi Egyesület Megyei Igazgatóságának a felhívására, amely a gazégetés tilalmára figyelmeztet. A 314/2001-es számú tűzvédelmi törvény alapján tilos a növények, bokrok és fák égetése, melynek megszegése büntetéssel jár.
Szerző: Ing. Michal Kováč
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Koronavírus járvány- Covid 19
A 2020-as év eleje Szlovákiában a választási kampánnyal indult, mivel február 29-én parlamenti választások voltak. Az ország
lakossága
türelmetlenül
várta az eredményeket.
Ebbe a hangulatba hirtelen
csapódott be az első számú
esemény, mely mindmáig
meghatározza életünket.
A koronavírus Covid 19 az
égész világban elterjedt.
Kínában Chu-pej tartomány Wu-chan városa
örökre beírta nevét a köztudatba. December óta innen
terjedt el a vírus az egész
világon, megváltoztatva az
emberek addigi életmódját.
Márciusban, amikor nálunk
és Európa többi országában
megjelent, mát Kínában lecsengőben volt, így a fertőzések gócpontja Európa lett
majd az Amerikai Egyesült
Államok.
Szlovákiában az első beteget ezzel a vírussal március
6-án regisztrálták. A leköszönő miniszterelnök Peter
Pellegrini első intézkedései
március 13-án léptek életbe.
A központi válságstáb döntése alapján bezártak a szórakoztató parkok, fürdők,
diszkók, síközpontok, üzletek és leálltak a szolgáltatások. Kivételt képeztek a lakosság és az állatok alapellátására irányuló üzletek és
szolgáltatások,
mint
a gyógyszertár, egészségügyi boltok, élelmiszerek,
drogériák, trafikok, telekommunikációs szolgáltatások, benzinkutak, állateledel boltok. Korlátozva

lett részben a hazai és teljesen a nemzetközi autóbusz, vonat és légiközlekedés is. A hátárátkelés csak
az állandó vagy átmeneti
lakhellyel rendelkező lakosok számára volt elérhető.
Külföldről hazaérkezőket
14 napos házi karantén
várta. Március 16-val bezárták az oktatásügyi intézményeket, iskolákat, óvodákat, napközi otthonokat,
szabadidő központokat és
kényszerállapotot hirdettek
ki. Ezek az intézkedések
Európában az elsők között
vezettük be.
2020.
március
21-én
Zuzana Čaputová köztársasági elnök kinevezte az új
kormányt. A négy koalíciós kormányt az Egyszerű
Emberek és Függelten Személyiségek
pártja
(OĽANO), a Család Vagyunk párt ( Sme rodina),
a Szabadság és Szolidaritás
párt (SAS) és Az Emberekért párt (Za ľudí) alkotják
Igor Matovič kormányfővel. Az újonnan kinevezett
kormány betartotta elődje
intézkedéseit, sőt még szigorított is rajtuk, ahogyan
az alakuló helyzet megkívánta. Ennek következtében a 14 napos házi karantént államivá alakíttatta,
megemelte a napi teszteltek számát, korlátozta az
utazást a húsvéti ünnepek
alatt, a nyugdíjasok és 65
év felettiek számára kijelölt
vásárlási időpontot, valamint elrendelte a védőmaszk kötelező viselését.
Ezek az intézkedések haté

konynak
bizonyultak,
a megbetegedések száma
fokozatosan
csökkent,
s így
elkövetkezhetett
a szigorítások és rendelkezések fokozatos enyhítése.
A megengedő intézkedéseket 4 fázisban határozták
meg, s az első április 22-én
lépett életbe. Ennek értelmében megnyitották a 300
m² nagyobb alapterületű
boltokat,
nyilvános
értezdéket elvitelre készített ételekkel, piacokat,
autó
kereskedéseket.
A második fázis május 6tól lett bevezetve: fodrászat,
borbélyság, minikűr és pedikűr szalonok, turistaközpontok, istentiszteletek, esküvők, taxiszolgálat kezdtek el újra működni. A 3. és
a 4. fázis a kedvező változások miatt május 20-tól lépett érvénybe: kinyitottak
az üzletközpontok , megnyithatták teraszaikat az éttermek, kávézók, fagyizók,
látogatókat
fogadhattak
a múzeumok,
képtárak,
könyvtárak,
kiállítások,
színházak, mozik, uszodák,
spotcentrumok, vendéglők.
A nyilvános rendezvényeken legtöbb 100 ember vehet részt. A meghatározott
országokba 24 illetve később már 48 óráig is kiutazhatunk a megfelelő nyomtatványok felmutatásával.
A szájmaszkok használatában is engedményeket vezettek be, kültéri használata
már nem kötelező, ha legalább 5m-re vagyunk egymástól. Június elsején szigorú intézkedések betartása mellett megnyitották

kapuikat az óvodák és az
iskolák.Szlovákiában május 20-án 1496 fertőzöttet
és 28 halálos megbetegedést regisztráltak. Európában a legkevésbé fertőzött
államok közé tartozunk,
míg a szomszédos államok,
így Csehország 8630 fertőzöttet 302 halálos esetet,
Ausztria 16 261 fertőzöttet
632 halálos esetet, Magyarország 3556 fertőzöttet 467
halálos esetet, Lengyelország 19 080 fertőzöttet 941
halálos esetet, Ukrajna pedig 18 876fertőzöttet 548
halálos esetet tart nyilván.
Európában legsúlyosabb a
helyzet Olaszországban,
Spanyolországban
és
Oroszországban. Az aktuális nyilvántartás szerint,
melyet az amerikai John
Hopkins Egyetemen állítottak össze, május 19-ig
a világon 4 800 000 ember
fertőződött meg kínai Wuchan városból elterjedt vírussal, és eddig 318 ezer
halálos áldozatot követelt
a Covid-19. A gyógyultak
száma 1 800 000. Községünkben egyetlen pozitív
eset sem volt. 38 lakos érkezett haza külföldről az
intézkedések bevezetése
óta, s legtöbben Németországból és Ausztriábol.
Mindannyian házi karanténban voltak.
A koronavírus tünetei:
Láz, Száraz köhögés, Légzési nehézségek, légszomj,
Izomfájdalom,
Fejfájás,
Fáradtság
Szerző: Eva Melicherová
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A Feledi Futballklub életéből
A futballklub a 2020-as év elején több teremtornát is rendezett, melyekből felidézünk néhányat.:

A feledi tornateremben került megrendezésre 2020. január 11-én az U-11-es előkészítő csoport teremtornájára, melyen a feledi FK két csapattal, valamint Nyústya, Osgyán, Tornalja és Hajnácskő csapatai vettek részt. Végeredmény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FK Iskra Hnúšťa
FK Jesenské A
TJ Ožďany
FK Jesenské B
FK Mesta Tornaľa
FC 98 Hajnáčka
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17:0
5:2
6:10
2:7
3:10
1:17

15
10
6
5
4
0

A tornán részt vett a Rimaszombati Területi Futballszövetség elnöke Marian Petrok és titkára Ivan Ostrihoň, akik a község polgármesterével Mihályi Gáborral, együtt adták át
a megérdemelt díjakat és okleveleket.
Idén a Varga Gyula emléktornára 2020. február 8-án került sor az U-15-ös és az U-13-as korosztályok számára.
U-15
Helyezés
1.
2.
3.
4.

Csapatok
FTC Fiľakovo
FK Mesta Tornaľa
FK Jesenské A
FK Jesenské B

Pontok
7
6
4
0

U-13
Helyezés
1.
2.
3.
4.

Csapatok
FTC Fiľakovo
FK Mesta Tornaľa
FK Jesenské
Mályi SE

Pontok
9
6
3
0

A Nôta Gyula öregfiúk emléktornát február 22-én tartottuk. Eredmények:
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csapatok
KERAM Lučenec
REALTHERM Jesenské
ŠKP Rimavská Sobota
EXEN Jesenské
Admiral Ožďany
Rimavské Janovce

Mérkőzés
5
5
5
5
5
5

Győzelem
4
3
3
1
0
0

Döntetlen
1
1
1
2
2
1

Vereség
0
1
1
2
3
4

Gólarány
14:2
13:6
20:6
6:11
6:12
4:26

Pontok
13
10
10
5
2
1

Mint minden évben így idén is, decembertől februárig tartott a már hagyományos téli teremtorna nyolc csapat részvételével. A torna
végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DAMM HOUSE
MATYAS
EXEN Jesenské
Gemerský Jablonec
KomPaS Jesenské
Admiral Ožďany
Blhovce
Hasiči Jesenské

Tavasszal, sajnos az ismert okok miatt, csapataink nem kezdték el a bajnoki küzdelmeket és a futballszövetség döntése értelmében az egész
bajnoki évadot törölték. A járványügyi helyzet csak május végén tette lehetővé, hogy elkezdjük a felkészülést az új idényre. Az edzéseket már
az összes korosztály elkezdte és várhatóan augusztus első hétvégéjén a szurkolók már láthatják a felnőtt csapat első bajnoki mérkőzését. Az új
idényt előreláthatóan a többi csapat augusztus végén, szeptember elején kezdi el. Szorítsunk nekik! HAJRÁ FELED!

10.

KÖZÖSSÉGI OLDAL

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“
Marcineková Simona
Ruszoová Barbora
Lakatošová Mária
Bari Róbert
Trebuľa Veronika
Vargová Eleonóra
Stieranka Richard
Matuchová Kristína
Šerešová Izabella
Házasságot kötöttek:
„Csak annak a párnak lesz boldog a
házassága, amelyik képes megtalálni
az egyensúlyt szeretet és szabadság
között. Ha mindkét igényünknek meg
akarunk felelni, időnként
kompromisszumot kell kötnünk.“
Tóth Dávid a Anita Kováčová
21.02.2020
Bolyky Tomás a Bartóková Brigita
06.06.2020
Ruszó Patrik a Láziová Vanessa
08.07.2020
Évfordulójukat ünnepelték:
Emeljük poharainkat és igyunk azokra
az évekre, amelyek már eljöttek, s
azokra, amelyek ezután jönnek. Mert
az élet a boldogság cserépdarabjaiból
tevődik össze, melyeket meg kell
becsülni és mérhetetlenül szeretni.
60 évesek:
Baláž Tibor
Brumovská Eva MUDr.

FELED

26.KIADÁS

Mihályi Alfréd
Pálová Agnesa
Bődová Anna
Korychová Júlia
Albertová Viera PharmDr.
Lakatošová Elena
Ivaniková Anna
Gombošová Jana Mgr.
Juhaniaková Anna
Gregorová Edita
Tóthová Eva
Bolyky Ladislav Ing.
Albertová Irma
Betteš Tibor
Feledy Gyöngyi Mgr.
65 évesek:
Balogová Eva
Berki Jozef Ing.
Szitai Július
Balázs Sándorné
Szabó Mihály
Zagyi Jozef
Zimanová Agáta Mgr.
Váradiová Mária
Balogová Eva
Figei Ladislav Ing.

INFO CENTRUM

85 évesek:
Husztiová Júlia
Hutáš Ladislav
Szanyi Štefan
Vengrínová Anna
Mišuráková Irena

Béke poraikra
" Mi a halál? Csak egy út, melyen az
ember lépked és földi vándorlásának
vége."
Tisztelet emléküknek†
Albertová Helena 92
Petrincová Anna 87
Gallová Klára 68
Kováčová Elena 79
Garai Štefan 78
Barta Ladislav 66
Matuška Jozef 69
Bencsöová Margita 84
Bikkeš Ján 36
Bernáth Ladislav 84
Obrtanec František 80
Trifonti Karol 57
Kisantalová Irma 88

75 évesek:
Hulinová Jaroslava
Radics Elemír
Górász Jozef
Hanák Imrich
Bőd Jozef
Danyi Aladár
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Ügyfélfogadás
8,00 – 11,30
8,00 - 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30

80 évesek:
Somogyi Mikuláš
Pataki Pavel
Zelienková Alžbeta
Bódiová Edita
Felediová Margita

Info-centrum, e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Kezelés: Melicherová Eva, Fordítás: Bódi Katalin

FELEDIEK
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Ráczová Magdaléna
Miklošková Helena
Kureková Mária

90 évesek
Medveďová Mária

70 évesek:
Gálová Šarolta
Pančíková Elena
Kosec Jiŕí
Felediová Marta
Brozman Štefan

INFORMÁCIÓS ANYAG

FELEDIEK
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12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

