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Tisztelt polgárok !
Gyorsan közeledik az év
vége, a karácsonyi ünnepek, a 2015ös év Szilvesztere, s mire felocsúdunk már vége lesz ennek az évnek
is. Így a Felediek c. lapunkban
értékelhetjük ezt az évet is, azon
belül is röviden az elmúlt félévet.
A június és júliusi hónapokban megrendezésre kerültek
önkormányzatunk életében
az
iskoláinkkal, polgárainkkal karöltve
az év legnagyobb rendezvényei.
A nyári hónapok nagyon aktívan
teltek el – mivel júniusban és júliusban megünnepeltük a Zeneiskolánk
megalakulásának 50. évfordulóját,
a szlovák alapiskolánk az atlétika
területén egy új hagyományt kezdett építeni, mivel megrendezésre
került a Janko Jesensky emléknevet
viselő futóverseny.
A környező
falukkal karöltve közösen készülünk
az EU új vidékfejlesztési programjainak megvalósítására a megalapított
MAS Cerovina szervezetünk által is
(megcélozva a Vidékfejlesztési és
a Leader programokat 2014-2020).
Elkészítettük
a közmegvilágítás
modernizációjához
szükséges
fejlesztés-tanulmányt az egész
falura, hogy a jövőben minden
utcán
optimalizálhassuk
a közmegvilágítást.
Pétervására
testvérvárosunkkal közös képviselő
testületi tanácsülést szerveztünk,
hogy közösen mélyítsük és építsük
az együttműködést, kihasználva
a Szlovák és Magyar Interreg program lehetőségeit
a 2014-2020
időszakban.
A találkozón
részt
vettek a két önkormányzat vezetői,
képviselői és intézményvezetői is.

A 2015. 7.-hó 11.-én rendezett XIII.
Falunap
a
képviselőtestület,
a kultúrház és a további intézményeink erőfeszítésének eredményeképpen ebben az évben is meghozta a várt gyümölcsöt a színes
kulturális és közösségi programjával. Munkánk és falunk képviselete
nemcsak falunk saját szükségleteire
irányul, hanem mint járásunk második legnagyobb települése, támogatjuk a fejlesztési erőfeszítéseket
úgy mikrorégiónk, mint
a tágabb értelemben vett régiók
szintjén is,
vagyis támogatjuk
a falvak és városok szövetségének
erőfeszítéseit, különböző állami és
kormányintézményeket, mindenkit,
aki gazdasági és szociális szinten
segíti a rimaszombati járás hanyatlásának megállítását, fejlesztését és
a munkanélküliség csökkentését.
Községünk az élet minden területén
végzett tevékenységbe aktívan
bekapcsolódik,
mely
fejleszti
a polgároknak nyújtott szolgáltatásokat, így van ez a közigazgatás
elektronikus
szolgáltatásainak bevezetésével a községi hivatalban és az anyakönyvi hivatalban
is.
A web
oldalunkat
(www.jesenske.sk) új elektronikus
térkép portállal is bővítettük, amihez lakosaink is hozzá tudnak férni
(geosense-geoportál).
2016-ban
további új szolgáltatásokat is készítünk DCOM (falvak és városok
adatközpontja),
melyről
a polgárokat folyamatosan fogjuk
tájékoztatni. Ebbe a rendszerbe már
1500 falu és város kapcsolódott be.
További rendszer az ún. IOM (integrált államigazgatási ügyfélszolgálati
pont), mely a polgárok mindennapos problémait próbálja megoldani
helyi szinten. Támogatja és közvetíti
a közigazgatási adatbázisok hozzáférhetőségét (azaz a közigazgatás
„e-szolgáltatásait“), így spórolva az
ügyfél idejét és pénzét. (így elérhetővé válik a tulajdonlap, erkölcsi
bizonyítvány stb.)
Az RS-NET céggel sikerült átalakítani a TV hálózatot, mely
a kábel tévé (TV programok) és

optikai hálózat újításába fektetett,
hogy bővítse a gyors internet szolgáltatások hozzáférhetőségét lakosaink igényei szerint.
Az évek múlásával fokozatosan a középületek is újítást
igényelnek, főleg az energia csökkentést illetően. Ezért fokozatosan
felmérjük a fűtés modernizációját
és a szigetelés lehetőségeit, hogy
lépésről
lépésre
hatékonyabbá
tegyük épületeink energia takarékosságát.
Fontos mérföldkövet értünk el
a szennyvízelvezetés és tisztítás
területén is, mivel minden, a falu
tulajdonában lévő középületünk rá
van kapcsolva az új csatornahálózatra. Az utolsó jelentést a pályázat
folyamatáról 2016 januárjában
adjuk le. A polgárainknak adott
volt a lehetőség, hogy időben rákapcsolódjanak a rendszerre, s így
segítsék
a környezetünk
és
a talajvizek védelmét a régiónkban.
Ehhez
a területhez
tartozik
a Pigagro kft. működésével kapcsolatos feladat megoldása is a 2016
évben. Pontosabban az említett cég
bővítésének kérdése, a termelés
által keletkezett szennyvíz tárolása
és kezelése. Kérem a lakosokat,
hogy ne hozzanak létre illegális
hulladék lerakatokat a falu kataszterében, és járuljanak hozzá saját
kezdeményezésükkel ahhoz, hogy
más falvakból se hordják hozzánk a
hulladékot. Sajnos az Enviro alapból nem sikerült támogatást szerezni a már meglévő illegális hulladék
lerakatok eltávolítására. Az új
hulladékgazdálkodási
törvény
értelmében új feladatok várnak
ránk 2016-ban hulladékgazdálkodás
területén. Lépésről lépésre igyekszünk modernizálni a község infrastruktúráját, technikai és eszközi
felszereltségét. Nem feledkezünk
meg a szlovák iskola alsó tagozatos
épületének válságos helyzetéről
sem az Iskola utcában. Ebben az
évben is sikerült közösen új játszó
elemeket
kiépíteni
az
óvoda udvarán a szülőkkel és a falu,
valamint a kerületi önkormányzat
(BBSK)
anyagi támogatásával
karöltve. Az új „Örház“ múzeum I.
szakaszát is befejeztük a Május 1.

utcában. Az ún. elektronikus piac
beszerzési
portál
segítségével
a helyi KomPaS kft (100% községi
tulajdon) megvehette az új Zetor
Proxima traktorunkat, hogy szolgáltatásaival támogassa községünk, és
közeli régiónk lakosságát .
Ahogy már figyelemmel
kísérhették, az év végére elkészítettünk további 3 építkezési engedély
tervezetet.
Mégpedig
–
a közvilágítás felújítása, közös
berendezések és intézkedések a helyi úthálózat bővítése a falu
extravilánjában - 5 egységű emeleti
bérlakások kiépítése a szövetkezeti
utcában. Ezen tervezetek sikere
azon is fog múlni, mennyire lesznek sikeresek a pályázati pénzek
kérvényezései, ez múlik az EU
források megszerzésén is, mivel két
kérvényt is leadtunk már hozzá
(megj. a források megszerzése
a településeknek sajnos soha nincs
garantálva) Az év végén szeretnék
köszönetet mondani a jó együttműködésért minden polgárnak, képviselőnek, a hivatal, iskolák, iskolai
intézmények
munkatársainak,
a munkanélkülieknek is, akik az
aktiválási program keretén belül
dolgoznak, mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja, vagy
személyesen járul hozzá tevékenységünkhöz és rendezvényeinkhez és
részt vesz a rendezvényeinken.
Ezúton is meg szeretném köszönni
mindenkinek, aki a szívén viseli
a rendet községünkben és hozzájárul, hogy jobban nézzen ki a falunk,
mivel törődik a saját házával, lakásával, kertjével de a közterülettel is.
A községünk mindannyiunk, a lakosaink
névjegye is, ezért is becsülöm, ha közös
erővel akarjuk fenntartani és szépíteni.
Ebben a szellemben szeretnénk az Új
Évben községünk imázsát továbbfejleszteni. Köszönöm a nézeteket és javaslatokat, hogy hogyan is lehetne jobbá
tenni a mindennapi életünket itt Feleden.
Kívánom, hogy a 2016-os Új Évben is
legyen mindenkinek tartósan jó egészsége, kívánom hogy valósítsák meg
minden céljukat, hogy legyenek boldogok egész évben, legyenek sikeresek
úgy a magánéletben mint a munka
területén is.
Üdvözlettel, Mgr. Mihályi Gábor –
Feled polgármestere

2.
XIII. Falunap Feled
Az idei falunapot 2015. július 11-én
tartották. A szép idő kitartott, így a
látogatóknak lehetőségük volt ezen
a napon a gazdag kulturális és
sportrendezvények, valamint a
különböző
attrakciók
közül
válogatni. A délelőtti kulturális
műsorban felléptek
a helyi
óvodások, zeneiskolások, a szlovák
és a magyar alapiskola növendékei,
valamint
a
Boglárka
Néptánccsoport és az almágyi
citerazenekar. A délutáni kulturális
program az önfeledt szórakoztatás
jegyében telt, amiről a Kassai Thália
művészei gondoskodtak, valamint
az est vendégei: Dušan Grúň,
Božanka és Martin Jakubec.
A kultúrház környékén a látogatók
megtekinthették a hüllőkiállítást, a
motorkerékpáros
kaszkadőr
mutatványokat,
a
Mátrix
rockegyüttest,
a
huszárok
lovasbemutatóját
és
pónilovaglásra is lehetőség nyílt.
A játszótéren és környékén a

Husqvarna
kiállítása,
a
mezőkövesdi matyó kiállítás, a
kézműves
műhelyek,
a
portréfestés, az arcfestés, az óvoda

A szlovák alapiskola
tanulói
különböző játékos versenyekre
hívták a közönséget, mint pl. az
íjászat. A gyerekeknek lehetőségük

és a Szombathy Viktor Alapiskola
alkotó
műhelyeinek
kínálata
kötötte le az érdeklődők figyelmét.

volt játszani a felfújható csúszdán,
ugrálni a trambulinon, játékautókat
vezetni és megülni a rodeó bikát.

A sportrajongókat és látogatókat a
tornaterembe
csábította
egy
lézeres bemutató, a futballpályára a
labdarúgó-mérkőzések
és
a
mazsorettek
fellépése.
A
labdarúgás rajongói szurkolhattak
az idősebb urak, a két feledi iskola
tanulói, valamint az 5-7 és a 8-11
éves gyerekek mérkőzésein.
Hasonlóan érdekes volt a Pigagro
Kft standja, ahol jelképes áron
kínálták a húsipari termékeket és
árverésen a malacokat. Figyelemre
méltó, hogy a termékek eladásából
befolyt összeget a helyi óvodának
ajándékozták.
A frissítőkről a községi hivatal és a
KomPas kft. munkatársai, valamint
a helyi vállalkozók gondoskodtak.
Meg lehetett kóstolni a sertés-, a
bárány- és a babgulyást, a sült
kolbászt, hurkákat,
kebabot,
palacsintát, halat, hasábburgonyát,
hamburgert és főtt kukoricát.

A Legszebb udvar, legszebb kert verseny kiértékelése
Ebben az évben ismét meghirdettük a Legszebb
udvar, legszebb kert versenyt. A versenybe öten
jelentkeztek, a Pavlová, a Csank, a Szekfű,
a Balog és a Juhász család. Közülük választottuk
ki a három legszebbet. A legszebb kert a Szekfű
családé lett az Orgona utca 537 szám alatt, így az
övék lett az első helyezés. A második helyen

a Pavlová család végzett a Szövetkezeti utca 99
szám alatt. A harmadik helyet a Balog család
Orgona utca 536-os házszám alatti kertje nyerte.
A nyertesek oklevelet és kisebb használati
tárgyakat
kaptak, melyekkel a kertek
szépítésében munkálkodhatnak. Ezúton is

gratulálunk a győzteseknek és szívből kívánjuk,
hogy még sok örömük teljen a kertben végzett
munkában és gyönyörködjenek kertművészetük
eredményében. Szintén ezúton hívjuk fel a többi
kerttulajdonos figyelmét is, hogy kapcsolódjanak
be a jövő évi versenybe.

Turisztikai barangolásaink
Ez az év nem volt kegyes turisztikai barangolásainkhoz, mivel a nyár nagyon meleg volt, az ősz eleje viszont csapadékos. Emiatt csak pár túrán voltunk,
éspedig Nagytöréken a Maginhradon és Feleden egy fánál. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy ezen a nyáron vihar söpört végig falunkon, ami az
egyik fa kidőlését okozta. A fa egyik felét 2014. május 29. előtt néhány nappal döntötte ki, másik felét pedig körülbelül két nappal 2015. július 20. előtt.
Nagy kár, mert a helyi lakosok részére kedves és szép látnivaló volt. A fa kidőlésének bűne azokat is terheli, akik a fa törzsében tüzet gyújtottak, amely
legyengítette a fát.

3.
Október az idősek iránti tisztelet hónapja
Minden év októberében, amikor
a természet őszi szépségében
pompázik, Feled község a Helyi
Kulturális Központtal együttműködve tisztelettel és örömmel
rendezi meg az ünnepi összejövetelt a korábban született polgárok részére. Ebben az évben
sem volt ez másként. 2015. október 28-án 13. 00 órai kezdettel

minden idősebb lakos, aki elfogadta a
meghívást,
örülhetett
a
gazdag
kulturális programnak. Mgr. Mihályi Gábor pol-

gármester úr ünnepi köszöntőjével
nyitotta meg
az ünnepséget. Beszédében
üdvözölte
a megjelenteket és
az alapszervezetek elnökeit,

megköszönte a nyugdíjasok lelkes közmunkáját és köszönőleveleket adott át. A gazdag és változatos kultúrműsort az óvodások
és az alapiskolák tanulói biztosították. A művelődési ház alkalmazottai ízletes frissítőt készítettek. A kellemesen eltöltött délután végén mindnyájan energiával feltöltődve tértek haza.

Ismét sikeres volt a Feled Polgármesterének Serlegéért folyó
szórakoztató sportverseny

Már hagyományosan október elején
kerül sor a Feled Polgármesterének
Serlegéért meghirdetett szórakoztató sportversenyre.Ebben az
évben október 1-jén az óvodások
versenyére, október 2-án pedig az
alapiskolások versenyére került sor.A
Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal kör-

zetébe tartozó óvodák közül a következő óvodák öt
fős csapatai vettek részt:
Balogfalai Óvoda, Dobócai
Óvoda, Almágyi Óvoda,
Gortvakisfaludi
Óvoda,
Várgedei
Óvoda,
Gesztetei Óvoda, Feledi
Óvoda, Simonyi Óvoda,
Serkei Óvoda, Rimajánosi
Óvoda
A KTH körzetébe tartozó
iskolák közül a következő iskolák
hattagú csapatai vettek részt a versenyben: Balogfalai AI, Dobócai AI, Almágyi AI, Gortvakisfaludi AI,
Várgedei AI, Feledi Szlovák Alapiskola, Feledi Szombathy Viktor MTNY
AI, Serkei AI, Rimajánosi Szlovák AI,
Rimajánosi
MTNY
AI
Az óvodások a tornateremben

sorakoztak. A versenyt Feled polgármestere Mgr. Mihályi Gábor, a KTH
vezetője Sebők Valéria és a Feledi
Óvoda igazgatzónője Elena Sekelská
nyitotta meg. Hajnovič Gabriella
óvónénivel a gyerekek vidáman tornáztak. Ezután elkezdődött a verseny. Az érdekes feladatokat vígan és
sportszellemben végezték.A verseny
győztese a serleg tulajdonosa a
Feledi
Óvoda
csapata
lett.
1.
hely:
Feledi
Óvoda
2.
hely:
Almágyi
Óvoda
3.
hely:
Várgedei
Óvoda
Az alapiskolák csapatai a tornateremben sorakoztak fel Mgr. Ján
Kurák tornatanár vezetésével. A versenyt Feled polgármestere Mgr. Mihályi Gábor nyitotta meg, a versenyzőknek sok sikert és becsületes
versenyzést kívánt..Jó hangulatban
folytak az érdekes versenyfeladatok.

A verseny győztesei az Almágyi Alapiskola tanulói lettek. A helyezettek
további
sorrendje:
1. hely:
Almágyi Alapiskola
2. hely: Feledi Szlovák Alapiskola
3. hely: Szombathy Viktor MTNY Alapiskola
Feled
A frissítők elfogyasztása után polgármester úr átadta az Almágyi Alapiskola tanulóinak a serleget és az aranyérmet, a Feledi Szlovák Alapiskola
tanulóinak az ezüstérmet, s a Feledi
Szombathy Viktor MTNY Alapiskola
tanulóinak a bronzérmet. A helyezést
elért csapatok oklevelet, a többiek
emléklapot kaptak, s minden csapat
sporteszközöket.
A szórakoztató
sportverseny ebben az évben is hű
maradt elnevezéséhez. A tanulók
játékos formában sportoltak, versenyeztek, ismerkedtek egymással és
szórakoztak.

MOZGÁSBAN AZ ÉLET - zenei , ének- és táncfesztivál
2015. október 27-én ötödik alkalommal került megrendezésre a
fesztivál a Feledi
Kultúrházban,
melynek fő szervezője a Rimaszombati Gömör – Kishonti Kulturális Központ volt. A projekt célja, hogy
felfedezze és támogassa a tehetséges
roma gyerekeket, a kölcsönös
kapcsolattartást és tapasztalatcserét
az előadók és a tanárok között a
program
célcsoportjának
aktív
részvételével. A projekt további célja
a társadalomba való integrálódás
elősegítése, a fokozott érdeklődés
felkeltése a roma gyermekek körében saját kultúrájuk és művészetük
iránt, megkönnyíteni e korosztály
hozzáférését élő
kultúrájához, a
roma kultúra bemutatásán keresztül

hozzájárulni a kapcsolatok javulásához a többségi társadalom és a roma
közösség
között
.
A projekttel növelni akarjuk az érdeklődést a roma, valamint a nem
roma fiatalok körében a kulturális hagyományaik iránt, áttekintést nyújtani az új zenei és szóbeli alkotásokból, amely e tradícióra épül.
Szeretnénk bemutatni a roma kultúra és hagyományok gazdag és
változatos tartalmát, amely a szlovák
és az egyetemes kultúra része.
A fesztivál résztvevő az általános
iskolák, a speciális iskolák és a reedukációs központok tanulói. Idén a
gömör - kishonti régió iskoláinak 96
tanulója lépett fel. Bemutatták te-

hetségüket a zene, ének, tánc, valamint a különböző hangszereken való
játék terén.
A projektre pozitív visszajelzést kaptunk a pedagógusok és az asszisztensek
részéről
, mert
magában
foglalja
a gyermekek
és fiatalok szabadidős
tevékenységét
is , és így

védi őket a negatív társadalmi hatásokkal
szemben.
A projekt a SZK Kormányhivatalának
KNM-754/2015 / 1.3 alprogramja
pénzügyi támogatásával valósult
meg. Forrás: GMO Rim.Sobota

4.
A Szlovák Alapiskola tevékenysége a 2015/2016 tanév szepetemberdecember hónapjaiban
2015. szeptember 10-én az 5.
évfolyam tanulói informatikai képzésen vettek részt a Matej Hrebenda Könyvtárban Rimaszombatban. A gyermekosztály munkatársa rövid áttekintést nyújtotta a könyvtár feladatairól és
küldetéséről.A tanév során bekapcsolódunk a különböző karitatív gyűjtésekbe. Így volt ez
ebben az évben is. Szeptember
25-én részt vettünk a "Fehér ceruza" elnevezésű gyűjtésben,
hogy segítsünk nem látó honfitársainknak. Az Idősek iránti
tisztelet hónapja alkalmából fellépett a Lipka folklórcsoport. Az
előadáson 14 gyermek lépett fel,
akik a Repülj fecském népdalra
táncoltak. Szlovákiának újabb
profi kerékpárosa van a kontinentális viadalon. "Ez tényleg egy
csodálatos érzés, amikor valósággá válnak álmaid és teljesülnek céljaid.
Keményen
küzdöttem érte és mindig
bíztam, hogy ez nekem egyszer
sikerül és profi sportoló leszek“,
ezeket a szavakat Kamil Juhaniak
mondta szeptember 23-án az
alapiskola napközijében. Október elején az alsó tagozatos
tanulók befejezték a nyústyai közlekedési téren tett látogatásuk
első szakaszát. A cél az volt, hogy
felmérjék a közlekedési jelzőtáblák és a kerékpár felszerelését illető tudásukat. Lehetőséguk nyílt a közúti forgalom

praktikus kipróbálására - kerékpáron. Október 2-án tanulóink
részt vettek Feled Polgármesterének Serlegéért rendezett sportversenyen, ahol a 4. osztályos
tanulók a 2. helyen végeztek.Október 13-án részt vettünk
a mezei
futóversenyen
Rimaszombatban. 2015. október 6án került sor a szlovák népmesék
előadóinak iskolai fordulójára,
melyen 18 tanuló vett részt. A regionális fordulóba minden kategória 1. helyezettje jutott.A regionális fordulóra október 20-án
kerult sor Derencsényben, ahol
iskolánkat Simona Makóová,
Janka Auxtová és Veronika
Kobolová képviselték. Janka Auxtová bejutott az országos
döntőbe is, ahol nemcsak iskolánkat, hanem a járást is képviselte. Október 27-én iskolánkon
ún. Sárga nap volt. A tanulók és
a tanárok is sárga ruhába öltöztek, az osztályokban gyümölcsés zöldségtálakat készítettek,
amiért pontokat gyűjtöttek.Október 27-én a Romale čajore tánccsoport 12 tagja részt vett az
„Mozgásban az élet“ táncfesztivál " ötödik évfolyamán. Temperamentumos
fellépésüket
tapssal
jutalmazta
a közönség.Október 28-án tanulóink
a hagyományosan Hallowen napot tartottak, sok meglepetéssel,
ijesztgetéssel, tánccal és különböző finomságokkal. Az iskolai

Mit ad a világnak (világomnak) a
zeneiskola? A zene minden ember életében jelen van. Olykor
háttérzajként,
szórakoztató
eszközként, máskor ez az, ami
megnyugtat vagy éppen jobb kedvre derít. A muzsika összeköti az
embereket, gondoljunk csak a
csoportokba verődött rockerekre
vagy egyéb zenei irányzatok fanatikusaira. A zenehallgatásnál
csak egy jobb dolog van: zenélni.
Nincs annál felemelőbb érzés,
mikor az ember a saját ujjaival
vagy éppen lélegzetével hívja
életre eleinte a hangot, majd
később a dallamot és végül egész

zeneműveket. Azonban nem
mindegy, hogy az ember hogyan
használja a hangszert és a kottát
sem árt ismerni. Ezt a tudást
legkönnyebben a zeneiskola
tudja átadni, ami amellett, hogy
megtanít a zenei alapismeretekre és a választott hangszeren
való játékra sok más plusz dolgot
is ad az embernek. Ott vannak
például a koncertek, amik segítenek, hogy a tanulók hozzászokjanak a közönség előtti játékhoz és
később gond nélkül zenéljenek
kisebb-nagyobb tömeg előtt.
A Feledi Művészeti Alapiskola
már sok éve tanítja a gyerekeket

klubban a gyerekek szép faragott
sütőtököket faragtak, maszkákat
készítettek és megkóstolták a
kísérteties nyalánkságokat.Ezen
a napon a felső tagozat tanulói
Fülekre kirándultak. Célunk a vár
volt, ahol
történelmi harcművészeti
bemutató
várt
ránk.Iskolánk tanulói minden
évben bekapcsolódnak a Timravina studnička szlovák prózamondó versenybe. A járási fordulóban, amelyre 2015. november
4-én Rimaszombatban került sor,
iskolánkat a következő tanulók
képviselték: Adam Gombala,
Janka Auxtová és Kristina Nagy.
Auxtová Janka elnyerte a zsűri
díját. 2015. november 10-én az
5.-9.osztály válogatott tanulói
részt vettek a Matej Hrebenda
Könyvtár rendezvényén Rimaszombatban,
amely „Azt
mondta könyv a könyvnek“ címet viseli. A rendezvényen megjelentek a szlovák gyermekirodalom képviselői is. Beszélgetés
folyt többek között Roman Jobas
íróval is. Az 5., 6. és 7. osztályos
tanulók a 9. évfolyamosokkal
együtt vettek részt a Bobor elnevezésű országos informatikaiversenyen. Két kategóriában - Benjaminok és Kadétok –gyakorolták
az informatikai és logokai feladatokat, szép helyezést érve el szlovákiai méretben is.

A 6.- 9. osztályos tanulók részt
vettek a Multipiády verseny második évfolyamán november 16án. A verseny szorzási feladatokból áll. Az első három helyen
végeztek a 9. évfolyam tanulói S. Gembický, A. Bérešová, K. Singlárová.
A népszerű dalok POP 2015
országos versenyén november
20-án
Besztercebányán
a döntőbe került Janka Auxtová
5. A osztályos tanulónk.
A november 23-27 közötti
héten zajlottak az iskolai prevenciós tevékenységek, melynek
témája: " A kábítószerfüggés és
kóros szociális következményei".
Decemberben
Fehér napot
üdvözöltünk. Meglátogatott bennünket a Mikulás és az ördög, aki
azonban senkit sem vitt el, mivel
minden gyerek jó volt egész
évben. Az osztályok téli királysággá változtak.
December 11-én részt veszünk
Feled karácsonyi vásárán, ahol az
általunk készített termékeket
fogjuk árusítani. Ugyanezen a napon tanulóink Lipka II. folklórcsoportja is fellép Feled karácsonyi
kultúrműsorában,
mégpedig karácsonyi dalokkal és
jókívánságokkal.
December 17-én kerül megrendezésre iskolánk karácsonyi
mňsora. Egy sor dal, tánc, vers és
jelenet eleveníti meg a karácsonyi témát.

Mit ad a világnak a zeneiskola?
zenélni, de mindemellett rajzolni, színészkedni is. Jómagam
zongorázni tanulok, immáron
hetedik éve látogatom az intézményt. Az iskola családias jellege és hangulata mindig is nagyon tetszett. A teóriák alkalmával érdekes és játékos módszerekkel tanuljuk meg az új dolgokat, nem a szokásos, iskolában
megszokott rend szerint.A zongoraórák alkalmával nem csak a
kottában lévő hangokat tanulom
meg sorban lejátszani, hanem
igyekszem megérteni és átadni
magát a művet. Bár a jövőben
nem tervezem, hogy hivatásosan

zenével foglalkozzak, az itt töltött éveknek mégis sok hasznát
fogom venni, mert megtanultam,
hogy a zene és a zenélés milyen
fontos és mennyi előnye van.
Hiszen ha rossz kedvem van vagy
ideges vagyok elég leülni a zongorához, eljátszani a kedvenc
darabomat és bár a gondom-bajom nem oldódik meg, de kicsit
megnyugszom és jobb kedvem
lesz. A zeneiskolát mindenkinek
csak ajánlani tudom, hiszen a
zene jó, zenélni tudni pedig még
jobb.
Kristína Sesztáková

5.
Akciók a Szombathy Viktor Alapiskolában a 2015/2016-os tanév
első negyedévében
2015. november 21-22-én
5 pedagógusunk Nagykaposra látogatott, ahol Kölcsey
Ferenc születésének 225.
évfordulójára rendezett tanári konferencián emlékezett
a
kiváló
íróról,
gondolkodóról.

Szeptember 2-án megkezdtük az új tanévet. A tanévnyitót az igazgató asszony
beszéde és a kultúrműsor
tette még ünnepélyesebbé. A
legkisebb diákok, az elsősök
üdvözléséről hagyományaink
szerint a kilencedikes tanulók
gondoskodtak.
Nemzeti gyásznapunkon,
október 6-án műsorral emlékeztünk meg a Vécsey-szobornál. Összeállításunk a falubelieket is mélyen meghatotta és diákjaink szereplését
tapssal jutalmazták.
Október az idősek hónapja.
Ilyenkor többet gondolunk rájuk, figyelmesebbek vagyunk
velük.
Összejövetelükön
tanulóink egy kedves kis
műsor keretein belül köszöntötték őket.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte október 17én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az
SZMPSZ országos elnöksége
oklevél átadásával fejezte ki
köszönetét mindazoknak a
pedagógusoknak, akik az el-

múlt évek alatt aktív tevékenységükkel segítették a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztését. Köztük volt iskolánk 9 pedagógusa is.
Az Ochtinai-aragonitbarlang
különleges természeti jelenség, amely a képződmények gazdagságával és változatosságával valamint a járatok sajátos kifejlődésével
vonja magára a figyelmet. Nyolcadikos és kilencedikes
tanulóink egy exkurzió alkalmával tekinthették meg.
Mesedélelőttöt tartottak
a bátkai alapiskolában. A diákok szórakoztatásáról az Ipolyi Arnold Mesemondó verseny döntősei, Antal Márk és
Filo Beáta gondoskodott, valamint aranysávos bábcsoportunk, a Meseláda is bemutatta Gyöngyvirág Palkó c.
népmeséjét.
A rimaszombatban 13. alkalommal
megrendezésre
kerülő Regionális Diáknapon
iskolánk kilencedikesei vettek
részt, amiről a 2. helyezéssel
tértek haza.

Iskolánk azon 200 certifikált iskola közé tartozik, ahol
a hazai és nemzetközi
mérések E-formában zajlanak. Így zajlott az ötödik osztályosok tesztelése a Monitor 5 is, ahol egy csoport elektronikus formában töltötte ki
a tesztlapokat.
Az idén első alkalommal
került megrendezésre intézményünkben a tudomány
és technika napja. A nap két
részből állt, az első részben a
tanulók hasznos előadásokat
hallgattak meg, még a második részben játékos, gyakorlati feladatokat oldottak meg
a matematika, fizika, biológia
és kémia világából.
Évről –évre bizonyítjuk,
hogy a szlovák nyelvű versenyek sem állnak távol tőlünk.
A Dobré slovo iskolai fordulója után tanulóink a bátkai
megmérettetésen
vettek

részt és méltóan képviselték
iskolánkat. A felső tagozaton
Molnár Jenifer 9.A osztályos
tanuló a 3. helyen végzett, és
az alsó tagozatos Molnár Virág Lilla szintén a 3. hellyel
büszkélkedhet.
Kilencedikeseink iskolabörzére látogattak a novemberi
hónap folyamán. Itt a középiskoláknak lehetőségük nyílik
a bemutatkozásra és a leendő
tanulók érdeklődésének felkeltésére.
English One címmel online
angol nyelvű versenybe kapcsolódott be 15 tanuló a 9.A
osztályból.
A sport és mozgást kedvelőknek is kedvezett az ősz.
Futballversenyeken
vettek
részt a 8. és 9. évfolyam tanulói , valamint az Ember és
egészség védelme c. gyakorlat által elméleti és gyakorlati problémákat oldottunk
meg a természetben.
Az őszi hónapokat maguk mögött hagyva elmondhatjuk,
hogy sok munka, rengeteg
eredmény, színes programok
és kirándulások részesei lehettünk. Bízunk benne, hogy
kitartásunk és szorgalmunk a
elkövetkezendőkben is meghozza gyümölcsét.

6.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Jesenského zo dňa 22.10.2015
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
Jesenské od posledného zasadnutia OZ 24.09.2015
zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za :
9
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
-

a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného

Jednohlasne

V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1.s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce
Jesenské pod č. 79/2015 zo dňa 24.09.2015.
predaj a prevod majetku obce Jesenské a návrh kúpnej zmluvy:
predmetom kúpy a prevodu vlastníctva je nehnuteľnosť, vedená Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jesenské na
liste vlastníctva č. 1, pod B1 v podiele 1/1, t. j. v celosti, a to pozemok E KN 753/1 – orná pôda o výmere 172 m2.
V prospech kupujúceho:
PaedDr. Beata Visnyaiová, rodená Končeková,
narodená: 28.04.1969, trvale bytom: Školská 250/6, 980 02 Jesenské, Slovenská republika
za kúpnu cenu 2,32 €/m2 , spolu 399,04 € slovom (tristodeväťdesiatdeväť eur štyri centov)
2.p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia
a zverejnil zmluvu o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom dáva za úlohu komisii životného prostredia aby do 19.11. 2015 pripravila návrhy VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.b o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe
usmernenia, vypracovaného Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
schvaľuje žiadosť Základnej školy Jesenské, Ulica mieru 154 zapožičanie názvu školy „Základná škola Janka Jesenského„ a to bez pripomienok.
poveruje p. Sebőkovú, p. Juhászovú a p. Mgr. Vontorčíkovú vykonať všetky predpísané kroky, na základe ktorých Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
zapožičia Základnej škole čestný názov „Základná škola Janka Jesenského“
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské súhlasí s časovým harmonogramom predpokladanej realizácie aktivít a projektu – ZŠ Jesenské. Plánovaný termín realizácie
aktivít :
1 Implementácia a koordinácia projektu
2 Príprava podkladov k riešeniu priestorových problémov - vedľajšia budova
3 Zainteresovanie nájomníkov, komunikácia, odovzdanie priestorov bytu
4 Príprava a realizácia stretnutí a proj. prác s projektantmi (všetky aktivity)
5 Dodatok k PD Ľudová škola, zmena účelu - byty na triedu pre 1. roč.
5 Príprava PD a realizácia rekonštrukcie vedľajšej budovy - "Dielne"
6 Opakované podanie žiadosti na havarijný stav
8.Riešenie zefektívnenia kúrenia ZŠ Jesenské, energetické úspory
9 Realizácia rekonštrukčných prác I. alt. všetko, II. alt. čiast.
10 Oprava strechy - výmena krytiny ZŠ Jesenské
11 Hodnotenie projektov a prác
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
-

7.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Jesenského zo dňa 22.10.2015
Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské dáva za úlohu sociálnej komisii vypracovať koncepciu na prijatie sociálnych
opatrení obce pre marginalizované skupiny obyvateľov, najmä z radu Rómov do januára 2016 v ktorom sa zadefinujú
kritéria sociálnej pomoci, zásady, aktivity.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :

9
-

Jednohlasne

V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok CKN 9/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 107
m2, zameraný geometrickým plánom č. 40611442-27/2015, zhotoveným súkromným geodetom Pavlom Gaberom z
Fiľakova, nachádzajúci sa v katastrálnom území Jesenské, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastníctvo pod B1,
vlastník – Obec Jesenské, Sobotská 10, Jesenské, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti, vytvorený z pôvodnej parcely C
KN 9/1, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3994 m2, je svojou výmerou (CKN 9/6 – 107m2) málo
významný majetok obce,
b) že táto nehnuteľnosť je svojou polohou a výmerou nevhodná k priamemu predaju,
c) že v súčasnej dobe je obcou málo využívaná,
d) že k predmetnej nehnuteľnosti je možný prístup z areálu kultúrneho domu a telocvične, ktorý je však v neskorých
hodinách verejnosti neprístupný, a je uzatváraný, alebo z pozemku žiadateľa, t. j. iný budúci vlastník by mal
k nehnuteľnosti obmedzený prístup,
d) že žiadateľ o odpredaj pozemku tento chce použiť na rozšírenie ihriska pre deti, ktoré bude slúžiť na podnikanie
a bude prístupné verejnosti,
e) že úpravou nehnuteľnosti, na ktorú sa žiadateľ zaviazal, dôjde k zlepšeniu vzhľadu verejného priestranstva.
2. r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Jesenské prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku CKN 9/6, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 107 m2, zameranom geometrickým plánom č. 40611442-27/2015, vedenom Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jesenské, ako parcela C KN 9/1, vlastníctvo na
základe listu vlastníctva číslo 1, pod B1 v podiele 1/1 budú nasledovné:
- Predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 4,95 €/m 2 plochy, t. j. spolu 529,65 € slovom
(päťstodvadsaťdeväť eur 65 centov).
- náklady vkladu zápisu do katastrálneho operátu bude znášať kupujúci.
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora uvedeného majetku
obce Jesenské
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :

V Jesenskom, dňa 22.10.2015

9
-

Jednohlasne

Mgr. Gabriel Mihályi

8.

Ösz az óvodában
Óvodánkban nagy volt a sürgésforgás az egyik októberi napon. „Mi készül itt?“ Őszanyó megajándékozott minket sokféle
őszi terméssel, melyek között ott volt a tök is. „Nagy kár lenne érte, ha nem készítenénk belőle valami szépet“ - mondták
a gyerekek és tanító nénik. Így eldöntöttük, hogy Töklámpást készítő alkotóműhelyt szervezünk, melyre meghívtuk a szülőket is. Az idő is kedvezett ezen a napon – így az akciót az óvoda udvarán tartottuk meg. A munka közben a gyerekek gyümölcsökből, frissen sütött maffinból és sült tökből lakmároztak. Mindenki igyekezett a lehető legszebb töklámpást faragni.
Végezetül a kész töklámpásokat az óvoda udvarán állítottuk ki, hogy minden arra járó megcsodálhassa.
Mára már óvodánkban hagyománnyá vált, hogy októberben meghívjuk a gyerekekhez a nagyszülőket, mely az egyik legkedvesebb ünnepek közé tartozik az évben. A gyerekek kis műsorral kedveskedtek – szavaltak és verseltek, majd átadták
ajándékukat a nagyszülőknek, melyet nagy szeretettel közösen készítettünk. Kicsik és nagyok őszi termésekből különböző
díszeket formáztak és a frissítő mellett egy kicsit elbeszélgettünk. Mindenki elégedetten és élményekkel teli távozott az óvodából.
Novemberben megtartottuk óvodánkban az almanapot. Közösen verseket szavaltunk, énekeltünk az almáról. Az egyes osztályokban kiállítást rendeztünk azokból az almákból, melyeket a gyerekek otthonról hoztak erre a napra. Ezután következett a verseny a legszebb alma díjáért. Édes, illatos és lédús – ilyenek voltak a mi almáink. Végére maradt a legjobb – almaszüretet tartottunk.
Novemberben a gyerekeknek színházi előadást szerveztünk. A gyerekek a vendégeket tapssal fogadták. A mesebeli történet
nagyon vicces és vidám volt – a nevetés mindenünnen csak úgy visszhangzott az óvodában. Az előadás után a színészek elbeszélgettek a gyerekekkel és megmutatták a gyerekeknek a díszletet. A gyerekek nagy tapssal jutalmazták az előadást és végezetül
közös fotót készítettünk.

Röviden
A KomPas kft önkormányzati cég alkalmazottai és az aktivációs munkavállalók 2015-ben javították a Cifra pusztára és az
Ivánfalára vezető utat, a kanalizációs hálózathoz csatlakoztatták a középületeket és a magánházakat, javították a Lipovec házat,
amely múzeumként fog szolgálni.Decemberben falunkban járt a Mikulás, és december 11-én harmadik alkalommal került megrendezésre a karácsonyi vásár.

9.
Štúr születésének 200. évfordulója

2015-ben-ben emlékezünk a
szlovák nemzet modern történelme egyik nagy alakjának,
Ľudovít Štúr születésének 200.
évfordulójára. Ez a kerek évforduló egy rendkívüli lehetőség
életének és munkásságának méltatására nemcsak regionális és
nemzeti szinten, hanem külföldön is, főleg azokon a területeken, amelyek kapcsolatban vannak életével, és a külföldön élő
szlovákok közösségeivel.
Ľudovít Štúr 1815. október 28án született Ugrócon. 1828-tól
tanulmányait Győrben az evangélikus gimnáziumban folytatta.
A tehetséges diák szorgalmát és
ügyességét észrevette Petz professzor, aki tanítványait a szláv
szerzők műveinek tanulmányozására ösztönözte, így a fiatal
Štúr érdeklődését a szlávok élete
iránt. Miután Győrben két évet
befejezett, a pozsonyi evangélikus líceumba íratkozott be.Megérkezése után Štúr Pozsonyban
Juraj Palkovič professzor előadásait látogatta a Cseh-szlovák
nyelv és irodalom tanszékén,
amelyen előadásokat a bibliai
cseh nyelven tartották, hiszen

három évszázadon keresztül ez
volt a nyelve a szlovák evangélikus értelmiségnek. 1829-ben
a diákok megalapították a CsehSzlovák Társaságot, ahol a fő feladatok közé tartozott az anyanyelven történő tanulás, a nyelvtani gyakorlatok, irodalmi művek
írása és a szláv népek történelmének tanulmányozása. Štúr aktív és lelkiismeretes hallgató volt,
különösen kedvelte a történelmet, az ókori szerzők műveit olvasta, érdeklődött az esztétika és
a művészettörténet iránt. A Társaság egyik jelentős akciója
a Dévényújfalun megrendezett
nemzeti ünnepség volt 1836. április 24-én. Ezen az ünnepségen
Štúr megemlékezett a Nagy
Morva Birodalom történelméről,
majd a versek és dalok után a kirándulás résztvevői eredeti nevükhöz másik, szláv nevet választottak. Štúr a Velislav nevet vette
fel. 1838-ban a 24 éves Štúr beiratkozott a Halle-i egyetemre,
amelyet az evangélikus értelmiségiek látogattak és műveltséget
szereztek teológiából, filozófiából, történelemből és nyelvészetből. Štúr a két éves tanulmányai során megismerkedett Hegel és Herder filozófiájával, melynek történelem koncepciója elkísérte egész filozófiai-történeti világképét.
Németországból való hazatérése
után Štúr első igyekezete arra
irányult, hogy visszaszerezze

Palkovič professzor számára a
helyet a Cseh-szlovák Nyelv és
Irodalom Tanszéken . 1843 elején Lajos tájékoztatta közeli barátait azzal a gondolattal, hogy
összekapcsolják a katolikus és
evangélikus szlovákok törekvését
az egységes köznyelv alapján. Ennek alapjául a közép-szlovákiai
nyelvjárást választotta, elterjedtsége, eredetisége és érthetősége
miatt. A szlovákok egyesítésére
a Tatrín Egyesület volt hivatott.
1843. július 11-én Štúr, Hurban
és Hodža találkoztak Hurban
Hlboká-i parókiáján, ahol megegyeztek a szlovák irodalmi nyelv
gyakorlati bevezetésének menetéről. 1846-ban Štúr kiadta
A szlovák nyelvjárás vagy annak
írásbeli szükségessége c. munkát, melyben az új köznyelv használatának fontosságát bizonyította. Ugyanebben az évben kiadta nyelvészeti munkáját A szlovák nyelv tudománya címmel,
amely tartalmazza az új nyelvtani
szabályokat. Az 1851-es év Štúr
személyes tragédiáinak sorát nyitotta meg, mert januárban meghalt testvére Karol (pap és tanító
Modorban) és hat hónappal később az apja. 1853-ban halt meg
Bécsben lelki barátja Adela
Ostrolúcka, Trencsénben pedig
anyja. Ebben az időszakban ér véget Štúr életútja is. 1855 decemberében egy vadászaton, amint
át akart ugrani egy Modor melletti patakot, szerencsétlenul
meglőtte magát. 1856. január

12-én halt meg Modorban negyven évesen. Figyelembe véve
Štúr személyiségének fontosságát és az ő felbecsülhetetlen hozzájárulását a szlovák nemzetté
válás és a modern szlovák történelem kialakulásához 2015
Ľudovít Štúr Év lett, melynek keretén belül támogatást nyertek
országos és regionális, valamint
nemzetközi rendezvények, amelyek a szakmai és a laikus közönségnek is szólnak, különös figyelmet fordítva a fiatal generációra.
Tudományos, szerkesztői, kiállítások, kulturális- társadalmi,
népszerűsítő és egyéb kezdeményezések emlékeztettek arra,
hogy Štúr egy nagyon aktív vezető és többdimenziós személyisége volt a szlovák történelemnek a szlovák nemzeti ébredés
mozgalmas időszakában, aki kiemelkedik mint nyelvész és a
szlovák
irodalmi
nyelv
kodifikátora, újságíró és a szlovák
nemzeti újságírás alapítója, aki
kiváló tanár volt és vezetője
a Štúr- generációnak, a nemzeti
és a társadalmi elnyomás elleni
harc és a jobbágyfelszabadítás
harcosa az emberiesség és a tolerancia szellemében, európai
szemléletű tudós és a szláv
együttműködés és a kölcsönösség képviselője. Az ő tiszteletére
adták ki az alkalmi bélyeget és
emlékérmet.

M.R. Štefánik generális születésének 135. évfordulója
Milan Rastislav Štefánik generális születésének 135. évfordulójára emlékeztek július 25-én
szombaton a generális Košarisky-i szülőháza előtt megjelent politikusok, fegyveres erők
és a lakosság.
A megemlékezés M. R. Štefánik
szülőfalujába a látogatók sokaságát vonzotta a környező városokból és falvakból. A SZK FE
Díszőrségének és a Szlovák Fegyveres Erők Katonai Zenekarának

jelenlétében koszorút helyeztek
el történelmünk e kiemelkedő
alakjának mellszobrához az elnöki hivatal, a fegyveres erők,
egyházi, különböző egyesületek
képviselői, valamint a francia
testvérváros
Paulhan
küldöttsége.
Az emlékező beszédekben a vendégek Štefánikra nemcsak mint
kiváló csillagászra, katonai pilótára, stratégára és diplomatára
emlékeztek, aki részt vett a

csehszlovák állam megalakításában, hanem egy egyszerű emberre, aki nyitottságával és
őszinteségével tudott inspirálni,
ösztönözni és meggyőzni. Azt
mondják, hogy a francia és az
olasz tábornokoknak gyakran
mondta, hogy a háború után tábornoki
csillagait az égbolt
csillagainak áldozza, ami a prioritása volt.

10.
A feledi nyugdíjasok Egyesülétenek alapszervezetének tevékenysége a 2015-ös év második felében
Mint ahogy az iskolák és egyéb
községi szervezetek a maguk elé
kitűzött célok megvalósítását
minél eredményesebben szeretnék teljesíteni, a feledi nyugdíjasok Egyesülete alapszervezete
is az évzáró taggyűlésen elfogadott tervek alapján látott
munkához. 2015 júliusában autóbuszos kirándulást szerveztünk
az egri fürdőbe. A kirándulás
iránt nagy volt az érdeklődés,
ami a résztvevők számában is
tükröződött, hiszen a 48 személyes autóbuszt a tagok és
hozzátartozóik teljesen megtöltötték. Az újonnan épült
fürdőmedencék és a welnes centrum a legkényesebb igényeket
is kielégítették. A fürdőzés mellett a városnézésre és a vár megtekintésére is jutott idő. A jó
fürdőzés után szép élményekkel

és nótaszóval tértünk haza az esti
órákban.

A kiránduláson 41 személy vett
részt.

Szervezetünk a Falunap ünnepségébe is bekapcsolódott, megköszönve a feladatok teljesítéséhez nyújtott segítséget.
A vezetőség tagjai sok palacsintát sütöttek a vendégek, de a nagyközönség számára is.

Október elején a egyesülete
nyugdíjas alapszervezet őszi jubileumi gulyáspartit rendezett
a kultúrház területén. S miért
volt jubileumi? Mert a Jednota
nyugdíjas alapszervezet megalakulásának 25. évfordulóját ünnepeltük.

A júliusi kirándulás annyira megtetszett a résztvevőknek, hogy a
tagok kérésére újból megszerveztük az egri kirándulást. Az
utazást Pelle Tibor úr biztosította
számunkra luxus berendezésű
autóbusszal. A fürdés közben
megízleltük a magyar ételspecialitásokat és a finom egri borokat.
A kellemesen eltöltött nap után
biztonságosan tértünk haza.

Szervezetünkben még olyan tagok is tevékenyen dolgoznak,
akik alapító tagjai voltak a szervezetnek, mint Mede, Feledy,
Mihályi és Torma tagtársak. Sokéves munkájukat megköszönve
átnyújtottuk nekik a köszönőlevelet és virágot. A szervezet elnökasszonya tájékoztatta a jelenlevőket arról az áldozatos
munkáról,
amelyet
ezek

a nyugdíjasok fejtettek ki, s így
lerakták a jelenlegi nyugdíjas
szervezet alapjait. A szabad
beszélgetés után elfogyasztottuk
a gulyást és a süteményeket.
Ezúton is köszönetet mondunk
támogatóinknak,
akik
gondoskodtak az üdítőkről és az
édességekről.
Az eseményt anyagilag is támogatta Feled Községi Hivatala,
amit nagyon köszönünk.
Feledy M. a Egyesülete NY ASZ
elnöke

Rokkantnyugdíjasok Feledi Alapszervezetének tevékenysége a 2015-ös évben
A RNY Feledi Alapszervezetének
első
tevékenysége
a 2015-üs évben az évzáró
taggyűlés volt a Nosztalgia étteremben 2015. március 12én . Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ezen a találkozón jóváhagyták a 2015-ös
cselekvési tervet azzal a megjegyzéssel, hogy a következő
hónapokban még lehet rajta
változtatni.Májusban
változás állt be szervezetünk
életében. Május 22-én Štefan
Gabmayer helyett Eva Medveďová lett az elnök és a
pénztáros Varga Viktor.2015.
június 24-én autóbusszal
szerveztünk kirándulást a

bükkszéki
termálfürdőbe.
2015.08.12-én pedig a tiszaújvárosi termálfürdőt látogattuk meg.2015. augusztus 31én vonattal utaztunk a kassai
állatkertbe. A szervezet tagjainak megvettük a belépőjegyeket. A következő esemény
a nyugdíjasok találkozója volt
Zbojskán 2015. szeptember
10-én. Ezen a találkozón 360
nyugdíjas vett részt Besztercebányáról és Breznóról.
Tagjaink is részt vettek a zenés megnyitón. Utána elfogyasztották a kiváló gulyást. A
szabad program keretén belül
tagjaink úgy döntöttek, hogy
rövidebb gyalogtúrát tesznek
a gyönyörű környezetben.
Kár, hogy ezen a csodálatos
eseményen csak nyolc tagunk vett részt.A következő
esemény ismét egy autóbuszos kirándulás volt a demjéni termálfürdőbe 2015.

szeptember 29-én. A kellemes fürdőzés után meglátogattuk a borairól híres Szépasszonyvölgyet, ahol jól szórakoztunk a hírneves magyar
borkóstolón.
Szervezetünk
vezetősége
először döntött úgy, hogy őszi
sportnapot és gulyáspartit
szervez. A szervezést Varga
Viktor vállalta. A találkozót
október 15-én tartottuk 34
tag
részvételével.
A sportnapot Eva Medveďová
elnök nyitotta meg, szintén
jelen volt a szervezet kerületi
elnöke Marta Henczová. A
sportverseny első díját Andrea Patakiová nyerte, a másodikat Szolnoky úr és a harmadikat Eva Melicherová.
Miután kihúzták a 12 tombolát, mindenki jóizűen fogyasztotta el a gulyást, amelyet Varga Viktor és Orosz Tibor
készített
el.
A bizottság tagjai köszönetet

szeretnének mondani mindazoknak, akik ajándékokkal,
süteményekkel és italokkal járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.
Nyári tevékenységünket november 4-én a bükkszéki termálfürdő látogatásával zártuk.A 2015-ös évet a Nosztalgia étteremben szeretnénk
befejezni egy ünnepi, karácsonyi
hangulatú
összejövetelen,
mégpedig
december 17-én. Végezetül a
szervezet vezetése háláját fejezi ki a kapott pénzügyi támogatásért Mgr. Mihályi Gábornak Feled polgármesterének.Pozitívan tekintünk vissza
az 2015-ös évre és elmondhatjuk, hogy a szervezenk
sikeres és mozgalmas évet
zár. A RNY Alapszervezetének
vezetősége nevében mindenkinek jó egészséget és erőt
kívánunk az elkövetkező
2016-os évben.

11.
Téli terembajnokság Feleden 2015/2016
A téli terembajnokság 2015/2016 –os évada Feleden 2015.11.27-én kezdődött és 2016. 01.23-án játsszák az utolsó meccset.
Péntekenként játszanak, csak az 5. és 8. fordulót szerdán, a 6. és 7. fordulót vasárnap és a 11. fordulót szombaton. 12 csapat
vesz benne részt. Ezek a csapatok: Zigo, RIMATEX, Tacabroteam, Várgede, Borussia, Sárkányok, AS Koma, Gask, Casablanca, Via
Nova ŠK Balogfala, Almágy és Tophause.

A 2015/16-os versenyév őszi fordulójának értékelése
A Feledi FK vezetősége
Elnök:
Tóth
Tamás
Helyettes: Mgr. Mihályi Gábor
A klub menedzsere: Singlár
Csaba
Tagok: Figei László, Figei Szabolcs, Pál Attila, Kókai Oszkár,
Fábián
Ferenc,
Kisantal Károly, Éli Tamás,
Hajdú László, Bálint László
FK támogatók: Feled község,
KomPas kft, Gasko, Bartex,
Styavina, Exen, AG doprava,
Babi pizzéria, Casablanca bár,
Mihályi pékség, Kisantal Károly, OK MIX-Kisantalová,
Lamata,
Hajdú Bútor
Felnőttek: 2015 januárjától
Miroslav Kéry helyett a felnőtt csapat vezetését Milan
Spacek vette át. A csapat a IV.
ligába való bejutásért harcolt,
ami végül is nem sikerült,
mert az ifi csapat nem nyert a
rendkívül fontos mérkőzésen
(Feled-Tornalja 0: 2, HnúšťaFeled 3: 2, Cinobaňa-Feled 1:
0). Bár végül a szép második
helyen végeztek, de ez a csapatnak csalódás volt. Júliusban a csapatból oszlopos játékosok mentek el (Juhász Róbert, Marek Sárkány, Marian
Kudlik és René Prečuch). Emiatt a csapatot újjá kellett szervezni. Az előkészületekre
nem volt sok időnk, de a kezdet
ígéretes
volt.

Első alkalommal jelentkeztünk a Szlovák Kupába. A történelmi mérkőzést otthon játszottuk a negyedik ligás MFK
Spartak Hriňová csapatával. A
mérkőzés végül 4: 2 lett a javunkra, és mi jutottunk a második
fordulóba.
A bajnokságot otthon kezdtük Szentkirállyal 2: 0. A má-

mérkőzésre kapott eltiltást.
Az utolsó két fordulóban
nyertünk, így végül a nyolcadik
helyen
végeztünk.
Most mutatóba tekintsük
meg az első és az utolsó mérkőzés összeállítását ( Szentkirályi Družstevník : Michálek,
Szabó, Zagyi, Dominik, Čiešok,
Hank Dominik, Pintér, Farkas,

sodik fordulóban Ajnácskővel
játszottunk, a mérkőzést 5: 1
arányban nyertük, Nyústyával
pedig otthon 2:0 . Ezután három vereség következett.
Nem sikerült a hazai kettős
mérkőzés sem, Csábbal 4:4 –
es döntetlen lett, Óvárral pedig 1: 1. A csábiakkal való
meccset mentálisan sem bírtuk, a videófelvétel alapján
két játékost kizártak. Múcsik
Zsolt 6, Farkas Milan pedig 4

Lakatos Dávid, Hank Denis,
Alsósztregovai
Forrás:
Michálek,
Nagy,
Szabó,
Singlár, Domik, Barta Gábor,
Hank Denis, Pintér, Andrássy,
Kókai,
Styavina)
Az őszi szezonra 24 versenyképes játékosunk volt: Michal
Michálek, Attila Dominik, Tomáš Szabó, Norbert Nagy,
Csaba Singlár, Oliver Andraši,
Jakub Čiešok, Barta Dávid,
Barta Gábor, Dominik Hank,

Mikulási ZumbAerobic
December 7-én este fél 6kor
került megrendezésre a helyi
tornateremben
a mikulási
ZumbAerobic.
A Feleden
zumba - fitness-t oktató Nagy

Ildikó és Rási Denisa aerobic
oktató felváltva zumba és aerobic órákkal szórakoztatta
a tornázni
vágyókat.
A résztvevőket
a Mikulás

apró meglepetéssel várt.
A szervezők mindenkinek köszönik a részvételt és szeretettel várnak mindenkit
legközelebb is! 

Denis Hank, Milan Farkaš, Róbert Bohó, Styavina Mátyás,
Dávid Lakatoš, Csaba Lakatoš,
Tibor Buša, Lukáš Kuna, František Petrócký, Attila Bálint,
René Zagyi, Kristián Kókai,
Martin Pinter és Zsolt Múčik.
Ificsapat:
Az ificsapat a Rimaszombati MFK csapatával egyesült, úgyhogy azok az ifjak, akik
játszani szeretnének, Rimaszombatba kell járniuk.
Tanulók:
A tanulók edzője Berki Sándor. A csapat járási versenyt
játszik. Az őszi fordulóban nyolc meccset játszottak, ebből
hetet megnyertek s egy lett
döntetlen. A gólarány 78:4.
A csapat legjobb góllövői:
Csavnický Szilárd 16, Balog
Erik 11 és Rácz Sergio 11
góllal.
A csapat tagjai: Bálint Balázs
, Váradi Zoltán, Danyi Roman,
BalogErik I., Botos Norbert,
Szajkó Ádám László, Rácz Sergio, Puška Dezider, Balázs
Iván, Čavnický Szilárd, Ján Bobál, Balog Erik II., Horváth Dávid, Balog Ottó, Lakatos Kristián, Balog Tibor, Oláh Márió.
Az őszi szezon befejezéseképpen a Feledi FK sportmulatságot rendezett.

ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT

12.
Gólyahír: "

Évfordulójukat ünnepelték:

A gyermek a szeretet vágyával
születik – és soha nem nől ki
belőle.

Sok boldogságot, jó egészséget
kívánunk, s azt, hogy szerelmük
sosem lanyhuljon

Danyi Zoltán 17.06.2015
Láziová Alexa 23.06.2015
Molnárová Cynthia 05.07.2015
Bariová Kristína 18.07.2015
Vincze Áron 23.07.2015
Ondrejšík Lilien 14.08.2015
Šerešová Fanny 06.09.2015
Kaločaiová Veronika 18.09.2015
Bariová Federika 23.09.2015
Danyi Ladislav 16.11.2015
Házasságot kötöttek: "

Ahhoz hogy a házasság sikeres
legyen, többször kell
beleszeretnünk, de mindig
ugyanabba a személybe
Šárközi Edmund a Šárköziová Lucia
08.07.2015
Bódi Štefan a Czipóová Katarína
07.11.2015
Rácz Peter a Radičová Katarína
04.11.2015
Kaločai Ondrej a Páterková Martina
02.12.2015

60 évesek:
Köböl František
Bikkeš Ján
Habodászová Mária
Mlynarčík Štefan
Visnyaiová Marťta
Šóterová Katarína
Katiová Magdaléna
Šárközi Ladislav
Kureková Helena
Motošková Irena
Mogéc Ladislav
Szabó Štefan
65. évesek:
Bial Otto
Križo Ladislav
Jamnický Ján
Bialová Helena
Križová Kamila
Hablák Jozef
Csomorová Alena
Tóthová Júlia
Vincze Mikuláš
Tučeková Marcela
70. évesek:
Szajková Helena
75. évesek:

12/2015
Balogová Irma
Szabó Elemér
Bálint Štefan
Szabó Ernest
Ulický Milan
Kaličiak Štefan
80. évesek:
Petrincová Anna
Bencsöová Margita
Mihályi Alfréd
Spevák Gejza
85. évesek:
Radič Vojtech
Béke poraikra: :

Aki hisz, sosincs egyedül –
életében és halálában sem.
Tisztelet emléküknek†
Kureková Mária
Szakeres Barnabáš
Križo Štefan
Matovič Ján
Juhaniaková Margita
Balogová Helena
Grulyová Júlia
Dezider Mihályi
Imrich Gomboš
Vincze Štefan

Brémai tuskó

Nyersanyagok
¼l tej, 150 g vaj, 70 dkg cukor, 500 g félgrízes liszt, 40 g élesztő, 150g mazsola, 20g kardamón, citromhéj, 30 g mandula.
Adjunk egy pohár meleg tejbe egy teáskanál cukrot, a lisztet és az élesztőt. Keverjük össze, fedjük le egy ruhával, és tegyük
meleg helyre. Közben óvatosan keverjük habosra a vajat, aprítsuk fel a mandulát kisebb darabokra, és áztassuk be a
mazsolát. A kovászt, vajat, cukrot és lisztet, csipet sóval gyúrjuk sima tésztává, hogy váljon el a kezünktől. Ha nem, akkor adjunk hozzá egy
kevés lisztet. Összegyúrjuk a tésztát, bele a citromhéjat, a mazsolát és az apróra vágott mandulát. Ne felejtsük el a zúzott kardamont. A
tésztának az állaga úgy lesz a legjobb, ha a kidolgozás közben forgatjuk és szétnyomkodjuk. A tésztát tenyerünkkel nyomkodjuk szét a
gyúródeszkán, felére hajtjuk, megfordítjuk és ismét szétnyomkodjuk. Ezt a műveletet ismételjük legalább 8-szor. Az így kapott tészta réteges
lesz. A tésztát ismét lefedjük konyharuhával és kelni hagyjuk 20 percig. Ezután a tésztát a meglisztezett gyúródeszkán 2 ujjnyi vastagra
nyújtjuk. A tészta közepén erősebben nyomjuk a síkárlót. Ezen a ponton a tésztát hosszában hajtsuk ketté. Helyezzük a sütőpapírral bélelt
tepsire ívelt tekercs formában. Egy kis késsel a külső szélen pár helyen bemetsszük. Az így elkészített kalácsot még néhány percig pihentetjük,
majd egy órán át 160 ° C fokon süssük, előnyösebb ventilátor nélkül. Nem kell megkenni sem vajjal sem cukorral.

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

18.KIADÁS

FELEDIEK

FELEDIEK

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

INFORMÁCIÓS ANYAG

Ügyfélfogadás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7,30 – 11,30 12,30 – 16,00
nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 12,30 – 17,30
7,30– 11,30 nincs ügyfélfogadás
7,30 – 11,30 nincs ügyfélfogadás
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obec@jesenske.sk,
Info-centrum, e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Szöveg és kezelés: Melicherová Eva, Sebők Valéria Fordítás: Sebők
Valéria.

