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vel való értekezés is része
volt a programnak.

Tisztelt polgárok!
Beköszöntött
a nyár.
A gyerekeinknek
a 2018/2019-es iskolai év
végét jelenti, mi pedig a helyi
önkormányzatunkban
a féléves tevékenységünket
és a falu életét lehet értékelés alá vetni.
Az önkormányzati választások után idén márciusban
megválasztottuk az első köztársasági elnöknőnket, májusban pedig az Európai
parlamenti
képviselőinket.
A nagy politika úgy tűnik
sokszor messze van tőlünk,
de
a kivétel
erősíti
a szabályt. A legmagasabb
alkotmányos tisztviselőink –
a miniszterek, magas államigazgatási
hivatalnokok
a jelenlegi miniszterelnökünk
Peter Pellegrini vezetésével
a 141. kihelyezett kormányülést Feleden tartották meg
2019.
február
13-án.
A kormányülés célja informálni
a lakosságot
a Rimaszombati járás Akciótervének megvalósításáról,
egyben jóváhagyni a járás
részére szánt egy milió euros
támogatást. Nem utolsó sorban a járás polgármesterei-

Az önkormányzatunk tervei
között, amelyeket meghatároztunk erre a választási
ciklusra, olyan projektek is
szerepeltek,
amelyeket
a kormány kihelyezett ülése
által is támogatva lettek.
Három projektet is állami
támogatásból finanszírozunk,
ezeket a kormány hagyta
jóvá. A helyi szlovák alapiskola tetőjavítása a Béke utcán, a tornatermünk belső
helységeinek
felújítása
a helységek
szigetelésével
együtt, a Peter Pellegrini
kormányfő által rendelkezésünkre bocsátott támogatásból
pedig
egyenesen
a multifunkciós épületünk a kultúrház pódiumát szeretnénk felújítani, ahol a 141.
kormányülést tartotta meg
a Szlovák kormány. Ezen
projektekre összesen 46 ezer
euros támogatást kapott
községünk.
Jóvá hagyásra került kísérleti
projektünk is: a közös községi hivatalunk szolgáltatásainak
fejlesztése,
amelyet
a regionális támogatási alap
támogatott a járási Akció
terven keresztül. Célja, hogy
integrált
közszolgáltatási
centrumot
hozzunk
létre
a közös községi hivatalunkon
belül az egész régióra kiterjesztve. Már szétdolgoztuk
a közbeszerzéseket a bútor,
a berendezések,
a szolgáltatások és a belső
tér átépítésére. A tervezett
befejezés 2019 decembere.
Már folyik az óvoda kétosztályos bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás. Hasonlóan
folyik az egészségügyi és

szociális szolgáltatások projektjének az előkészítése.
A tűzoltó szertár leszigetelésének projektjén is dolgozunk.
Befejeztük
a közbeszerzést
a további
aszfaltozásra, ami kisebb
szakaszokon a járdákra fog
irányulni. Újabb anyagi befektetésekre volt szükség az
óvoda
tetőszerkezetének
a javítására és a festésre,
valamint az Iskola utca-i
alapiskola tetőszerkezetének
részleges felújítására, mivel
a nagy esőzéseknél átáztak.
A lakástámogatások területén 8 + 4 transzfer és szociális bérlakásokra készítettük el
a projektdokumentációkat.
Hasonlóan támogatjuk az
építkezési területek elkésztését az individuális vagy csoportos építkezésekre. Nagy
örömünkre szolgál, hogy már
újabb három fiatal család
vásárolt építkezési telket
családi ház építésére.
Már nagyon várjuk, hogy
a közbeszerzési eljárás ellenőrzése után hozzákezdjünk a multifunkciós épületünk (kultúrház) felújítására
és energetikai hatékonyságának növelésére Feled központjában.
Az egészséges és tiszta
Feled c. programunkban több
irányban is dolgozunk. Kisebb sikeres pályázatokon
belül el szeretnénk érni hogy
a gyerekekkel karöltve és
tanítva az óvodákban és
iskolákban
növeljük
a kiválogatott hulladék arányát. Továbbá fel szeretnénk
számolni az illegális hulladéktelepet a Dobrán,
de
a falu más részein is. Támogatjuk a polgári kezdeményezéseket a tiszta és

egészséges
környezet
megtartására és az ez
irányú
információcserét.
Nagyon várjuk a hulladék
gazdálkodási telepre kiírt
pályázatunk kiértékelését
is, azaz hogy megkapjuk-e
vagy nem a kiépítésre
szükséges anyagi támogatást EU forrásokból.
A szlogenünk szerint
„
Kapcsolódjunk
be
a községünk és régiónk
közös fejlesztésébe az új
2018-2022-es választási
ciklusban“ igyekszem aktívan dolgozni mint polgármester karöltve az alkalmazottakkal a régiónkért
a vidékfejlesztésben
a
HACS Cseres, A GömörKishont Városok és Falvak
szövetségben
de
a Szlovákiai Városok és
Falvak Szövetségében is.
Fontos része
a tevékenységeinknek a
KomPaS, Kft., szolgáltatásainak kínálata, ahol folyamatosan
bővítjük
a szolgáltatásokat és javítjuk a cég anyagi és technikai hátterét. Ebben az
évben egy 8 férőhelyes
személyautót is vásároltunk,
amely
főleg
a szociális szolgáltatásainkat segíti a nyugdíjasok,
gyerekek és fiatalok részére.
Mindenkinek kellemes és
szép nyarat kívánok.
Tisztelettel, Mgr. Gabriel
Mihályi - polgármester
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A községi hivatal epülétének energiatakarékos megújítása

2018. július 10-én került sor
annak a szerződésnek az
aláírására, melyben az
EXEN cég részéről Pál Attila cégvezető és a községi
hivatal képviseletében Mihályi Gábor polgármester
megállapodtak a községi

hivatal épületének energiatakarékos megújításáról.
A kivitelezés eredményeként ki lettek cserélve az
ablakok és az ajtók, kivéve
a Szombati utca felőli bejárati ajtó. Szigetelték a falakat is, s így a jövőben

jelentős fűtési költségek
megtakarításával számolnak. A beruházás összköltsége 123 078,74 euró,
melynek jelentős része,
mintegy 110 000 euró a
Környezetvédelmi Alapból
lett finanszírozva, míg

a község
részéről
13
078,74 euró volt az önköltség. Az épület ünnepélyes
átadásán 2019. február 15én részt vett Solymos
László környezetvédelmi
miniszter is.
Szerző: Eva Melicherová

Tavaszi díj 2019 - kerékpárverseny
teljesítette a versenytávot. Mögötte klubtársa,
Stanislav Béreš ért a
célba, míg a 3. helyen
Tomáš
Nagy,
az
Osmoscycling klub tagja
végzett. A starthoz 73 kerékpáros állott fel. Az alacsonyabb részvételt valószínűleg a nem éppen
ideális időjárás okozta.
Feled község, a Cseres
helyi akciócsoport és a Rimaszombati kerékpárklub
Vasárnap, 2019. május
5-én, községünkben Feleden a kerékpározásé volt
a főszerep. Ezen a napon
zajlott ugyanis a Tavaszi
díj 2019 elnevezésű kerékpárverseny,
valamint
a gyermekeknek és szülőknek szervezett „Pörgessük
fel a vidéket a gyerekekkel!“ elnevezésű gyorsasági bicikliverseny is.

A Tavaszi díj 90 km hosszú
útvonala
Gömör-Kishont
déli részén, épp a Cseres
hegység mentén vitte végig
a versenyzőket. A kerékpárosokat az esős és szeles idő sem rettentette el attól, hogy új rekordot érjenek el.
A leggyorsabb versenyző
Štefan Nôta (CK Spartak
Tlmače) 2 óra 9 perc alatt

szervezésében
létrejött
„Pörgessük fel a vidéket
a gyerekekkel!“
elnevezésű 300 méteres kerékpárversenyen
44
versenyző mérte össze erejét.
A verseny győzteseit feljebb tüntettük fel.
Szerző: Anna Feledyová
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Szemétszedő nap Feleden

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy polgári kezdeményezés révén 2019. május 11-én szemétszedő
nap valósult meg Feled
község területén, a helyi
önkormányzat és egyes
helyi vállalkozók támogatásával.
A szemétszedő nap reggel
9-kor gyülekezővel kezdődött, melyet a jelenlévők
csoportba rendezése követett. Minden csoport egy

előre meghatározott útvonalon haladt, rendületlenül
gyűjtötték a hulladékot, hol
a vízvezető árkok mélyéről,
hol burjánzó aljnövényzet
rejtekeiből. A jól elvégzett
munka után 13 órakor az
utolsó csapat is befutott a
sportpálya területére, melylyel lezárult a kemény
munka, és kezdődhetett a
felhőtlen és megérdemelt
szórakozás. A megfáradt
brigádot ízletes gulyás és
egyéb frissítők várták, amit

a jó közösség kötetlen beszélgetéssel folytatott, valamint a gyerekek is összemérhették tudásukat az íjászatban és a fociban. A nap
végeztével mind a résztvevők, mind a szervezők
megegyeztek abban, hogy
az akció jókedvvel teli, családias hangulatú volt, bár a
jó légkört beárnyékolta a
tény, hogy egyes lakosok
szeméttelepnek nézik a
köztereket. Többek közt erről árulkodik az a közel
2 m3 vegyes hulladék, melyet nem egész 3 óra alatt
gyűjtöttek össze a résztvevők.

A jó hangulatot tetézte a
tudat, hogy a résztvevő
nagy létszámú gyereket remények szerint sikerült játékos módon a természet
szeretetére és a környezet
védelmére nevelni. A szervezők a falu lakossága nevében is köszönik a résztvevők fáradhatatlan munkáját és hősies helytállását.
Reménykedünk
abban,
hogy ezzel egy hagyományt sikerült teremteni a
falu közösségének életében.

Szerző: Varga Péter

Szelektív hulladékgyűjtés
A háztartási hulladék osztályozását és gyűjtését
a 79/2015 sz. törvényrendelet szabályozza. A lakosság tudatos tevékenységeként határozza meg, mely
kötelező érvényű mindenki
számára. Községünkben
2007-ben kezdtük meg
a háztartási hulladék osztályozását kisebb nagyobb
sikerrel. A rendszeres elszállítás gyűjtőzsákokban
a hét meghatározott napjain valósul meg.
A sárga színű zsákokba
PET műanyag flakonokat
gyűjtjük, de csak tiszta állapotukban. A narancssárga
színű zsákok az egyéb műanyag alapú hulladékoknak
szolgálnak. Ebbe a színű
zsákba kerülhetnek a zacs-

kók, tisztítószerek flakonjai, kozmetikai tubusok, tégelyek, műanyag alapú fóliák, és egyéb élelmiszert
tároló műanyag edények,
poharak. Az üveg alapú
hulladék helye a zöld zsákban van. Törött üveglemezek, de az élelmiszer tárolására szolgáló üvegek is itt
kapnak helyet. A piros zsák
a pléh alapú eszközeink
tárhelye. Ide gyűjtjük a kitisztított konzervdobozokat, dzsúszos, tejes, tejfölös, sörös, kólás és egyéb
üdítők dobozait, tartóit is.
Az elromlott vagy lecserélt
elektromos háztartási eszközöket, mint pl. mosógép,
hifi torony, televízió, hajszárító, mixer, elektromos
hajvasaló - az elektromos

alkatrészeikkel
együtt
a házak elé kirakva, az
adott napon közös begyűjtéssel oldjuk meg. A kék
színű zsák a papír alapú
hulladék- újság, kartonlapok, dobozok gyűjtésére
szolgál. A törvénymódosítás kimondja, hogy minél
hatékonyabban fogjuk szelektálni a háztartási hulladékainkat, annál kevesebbet fogunk érte fizetni. Ennek a módosításnak az is
a célja, hogy a lakosságnak
kedvet
teremtsen
a hulladék osztályozására,
bár mindenki tudatosíthatná, hogy ez elsősorban
a mi érdekünk is lenne. Az
élő természet létezése,
a községünk tisztasága, de
a saját pénztárcánk bő-

sége is hamarosan befolyásolja majd a szeméthez
és a szemeteléshez való
viszonyunkat.
Minden ember számára
fontosnak kellene lennie az
élőhelye
tisztaságának
megtartása, valamint a helyes hulladék osztályozásiés gyűjtési formájának betartása. Mindannyian szeretnénk egy egészségesen
élhető környezetet hagyni
a következő generációra.
Rajtunk múlik, hogy a családokban, az óvodában, iskolában, de bárhol másutt
is ne csupán beszéljünk erről a problémáról, hanem
tegyünk is érte!
Szerző: Eva Melicherová
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A feledi székhelyű Cseres Helyi Akciócsoport
polgári társulás egy
olyan partnerség, amely
a Cseres hegység 28 községének területén lévő
önkormányzatok, vállalkozók képviselőit és polgárjait képviseli. Olyan
különböző érdeklődésű
egyéneket egyesít, akik
egy régióban élnek és
közös erővel szeretnének
hozzájárulni a vidékfejlesztéshez.
Stratégiánk célja az infrastruktúra kiépítésével,
új munkahelyek kialakításával, vállalkozók és az
idegenforgalmi termékek támogatásával a lakosság életminőségének
javítása, illetve egy
olyan régió kialakítása
mely attraktív minden lakos számára. A Cseres
HACS-nak jelenleg 63
tagja van, ebből 28 köz-
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ség, 26 vállalkozó és
9 polgár.
Társulatunk első közösséget építő rendezvénye
a „Pörgessük fel a vidéket
a gyerekekkel!“
nevű kerékpárverseny
volt 2019.5.5-én, amelyen 44 versenyző vett
részt 300 méteres biciklisprint kategóriában.
A verseny
a Cseres
HACS, Feled község és
a rimaszombati Kerékpárklub együttműködésével került megrendezésre a „Tavaszi díj 2019
Feled“ kerékpárverseny
keretein belül.
A Cseres HACS következő feladatai közé tartozik a Gömör-Kishonti
Regionális Termék védjegy terjesztése, amelynek célja a helyi termelők és kézművesek támogatása. A védjegyet a
Gömör-Kishont régió te-

WWW.MASCERIVINA.SK

rületén
működő
kézművesek,
magángazdák és kereskedők kérvényezhetik. A
Cseres HACS területén
már 3 termelő is elnyerte
a védjegyet.
A helyi termékek regionális védjeggyel való
megjelölése ideális lehetőség nemcsak a terme-

lők, hanem a Gömör-Kishont
régió egyes tájegységei
közötti együttműködésre
is. A védjegy odaítélését
a Kishonti HACS irányítja, amely más helyi
akciócsoportokkal
is
együttműködik ezen a területen, egyebek közt a
Cseres HACS-csal.
Szerző: Anna Feledyová

www.produkty.gemer-malohont.sk
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Múltidéző Juraj Dubecký egykori feledi pedagógus tollából

Életem alkonyán gyakran visszaemlékezem gyermekkoromra, ifjúságomra, tanulmányokkal eltöltött éveimre, sikereimre és meg
nem valósult álmaimra egyaránt.
Emlékezem
első
munkahelyemre, a feledi szlovák iskolára
s annak falain belül eltöltött
évekre.
1949. szeptembere volt. Verőfényes nap fogadott megérkezésemkor a csendes, déli városkában, mely Magyarország és
Csehszlovákia határához közel
terült el. Hová, kihez is forduljak,
kit szólítsak meg a járókelők

közül, hisz a nyelvet, melyet
az utcán a járókelők beszéltek- nem ismertem. A hivatalok már bezártak, mert késő
délután volt. A hivatalnokok
már az otthoni, családi teendőkkel voltak elfoglalva. Véletlen sorsom úgy hozta, hogy
az egykori iskolagondnok házában találtam magam, akinek
szíves vendéglátásában részesültem. Megértően és segítőkészen fogadta a kissé bizonytalan idegent, fedelet
adott fejem fölé, vendégül látott. Később még a lovait is
befogta, bricskájával elvitt
a szőlőjébe, s a saját pálinkafőzdéjében kóstolgatás mellett jó tanácsokkal is ellátott.
Másnap a helyi nemzeti bizottságon az állami hatalmi
szervek megbízásából kiutaltak számomra szállást, lakhelyet egy helyi mezőgazdász
házában, ahol már Karol
Sobienky postai alkalmazott
is lakott. A háziak 3 tagú családját egy 70 év körüli háziasszony, annak fia és menye
alkották, akiknek nem volt
gyerekük. A háziak nem csak

szállást, de étkezést is biztosítottak számomra étkezési jegyek ún. pontok ellenében. Az
albérletért is havonta kellett
fizetni. Télen a szoba nem
volt fűtve, hisz se kéménye, se
tűzhelye nem volt a szobának.
Azt tartották, hogy majd megmelegszem a dunyha alatt,
mert Feleden nincsenek kemény telek. Így kezdődött pályafutásom, tanítói hivatásom,
nevelői és kulturális munkám
– Feleden
. A háború utáni helyzet miatt
az állam következetesen kezdett el foglalkozni az ifjúsággal. Emlékszem, hogy elrendelték a fiúk kopaszra nyírását. A háború után az iskolába
kiskanalat kellett hordaniuk
a tanulóknak, és a nagyszünetben mindenkinek egy kiskanálnyi halolajat kellett elfogyasztania a D vitamin pótlására. Később már elviselhetőbb formában-zselatin kapszulákban kapták meg a gyerekek
a vitamint
Minden iskolába havi rendszerességgel bevezették a menetgyakorlatokat. A 10 kilométeres tehermentesített gyakorlatokra is minden hónapban sor került. Szívesen emlékszem vissza ezekre a gyakorlatokra, mint a helyi középiskola tanára diákjaimmal
bejárhattam a környező falvakat: Serkét, Simonyit, Gortvát
és Darnyát is. A szülők már
vártak bennünket, s a kerti
asztalkáknál, vagy a kisiskolák tantermeiben már illatoztak a finomabbnál finomabb
ételek: tyúkhúslevesek, pör-

költek, rántott vagy sült baromfihúsok, gyümölcsök és
jobbnál jobb kalácsok. A tanárokat gyakran egy pohár finom borral is megkínálták.
Ezek a beszélgetések a szülőkkel szorosabbra fonták
kapcsolatunkat, s gyakran az
oktatási-nevelési problémák
is megoldódtak mindkét fél
megelégedésére. A barátságos
közösségi
hangulat,
amely ezekből a találkozásokból áradt, örökre megmaradt
bennem. 1949. októberében
az állami tanfelügyelet továbbképzésre küldött, mely
során elsajátítottuk az oktatói
és bírói teendőket az ún. Tyrš
féle rátermettségi jelvény
megszerzéséért.
Beindult
a helyi segítők képzése is. Járási sportversenyeket szerveztünk Feleden, ahol az elért teljesítményeket bronz, ezüst és
arany fokozattal jutalmaztuk.
Emlékszem, hogy a tanulóink
mellett rendszeresen versenyeztek a szülők és az idősebb
testvérek is, valamint emlékszem az őszinte, hamisítatlan
örömre, mely a győzelemből
fakadt, vagy a győztesnek járt
egy-egy sportágban. Szeretném még Önöknek pár szóval
bemutatni a élelmezési jegyrendszert is. Ma már keveset
beszélnek róla, s a fiatalok talán nem is hallottak még ehhez hasonlóról sem, de az idősek sem emlegetik szívesen.
A lakosság a háború után városainkban és vidéken is egyaránt éhezett. Kormányunk
olyan intézkedést vezetett be,
amelynek alapját jegyrendszer képezte, s elsősorban az
élelmiszerekre, később pedig
a textil és ipari árukra is kiterjedt. A helyi és a járási bizottságok 1945. végén a lakosságnak jegyeket ún. pontokat osztottak ki korosztálytól és szociális ráutaltságtól függően.
Az állami szervek meghatározták és gyakran módosítot

ták a ráutaltság fokozatait is.
Előnyben részesültek a gyerekek, a nehéz fizikai munkát
végzők és a betegek. Ellenkezőleg a kedvezményes juttatásokból néhány csoportot teljesen kizártak, mint pl. a magángazdákat. A vásárlások során a
kereskedő a pontokból az ellenértéknek megfelelő számút levágta,
s többivel tovább lehetett vásárolni. Ilyen módon a pontokból
vásárolták meg szüleim az ágyneműm alapanyagát, melyet aztán
Feleden használtam. Ebben az
időszakban házasodtam meg.

Feleségem Bozska még Feleden tanított, én azonban időközben már a Garam mentén
oktattam. A lakodalmi vendégség bebiztosítása sem volt
egyszerű feladat. Az alapanyagot, vagyis az élelmiszert
csak a feketepiacról lehetett
beszerezni. Menyasszonyom
Bozska megegyezett az egyik
ivánfali gazdával a disznó vásárlásában és a lagzira történő
feldolgozásában. Ennek lebonyolítása sem volt egyszerű.
Engedélyt kellett volna kérni
az arra hivatott szervektől, és
beszolgáltatni a helyi nemzeti
bizottságra a disznó értékes
bőrét, épp ezért mindez feketén történt. A gazda titokban
levágta, feldolgozta és még a
vasútállomásra is segített kiszállítani a disznót. A szállítólevélbe disznóhús helyett
könyveket írtunk be, s így
csempésztük el húst Óhegyre
a lakodalomra. Egész idő alatt
rettegtünk a szabálysértés
esetleges következményei miatt. A lakodalom és a házasságunk is sikeres lett immár 60
éve. A jegyrendszernek 1953-ban
a pénz megreformálása vetett véget. Ezt a rendszert az utókor az
akkori kormány egyik legnagyobb tévedésének könyveli el.

Feleden eltöltött éveimre, tanítói pályafutásomra valamint
azokra, akiknél laktam, annyi
év elteltével is szívesen emlékezem vissza. Ján Dubecký egykori feledi tanító

6.

6 /2019

Mi leszek, ha nagy leszek
A „Foglalkozások” című
tematikus hét alkalmával,
2019. január 21.-én ellátogatott óvodánkba Németh
és Dóša anyuka, akik a Rimaszombati
kórházban
dolgoznak, mint egészségügyi nővérkék. Elmesélték
az ovisoknak mi mindennel

foglalkozik a nővérke, és
hogy hogyan törődik a betegekkel. Erre a napra az
anyukák kellőképpen felkészültek – felvették nővérke
ruhájukat és számos szituációs tevékenységet készítettek elő, melyeket a gyerekek is kipróbálhattak,

mint pl.: hogyan kell ellátni
a sebet, az égési sérüléseket, hogyan kell bekötni a
töréseket, megmérték a
gyerekek vérnyomását, hogyan kell elsősegélyt nyújtani a különböző baleseteknél és főleg kit kell értesíteni az ilyen esetekben.

Nagyon hálásak vagyunk
az anyukáknak, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy
megismertették a gyerekeket a nővérke munkaköri
feladataival.

Farsang az óvodában
Itt a farsang, áll a bál az
oviban is! Hiszen már tradíciónak számít, hogy minden évben maskarába bújnak a gyerekek. Játékkal,
vidám énekkel és zeneszóval búcsúztatják a telet,
s köszöntik a tavasz jöttét.
Ilyenkor
mesebeli
országgá változik az óvoda,

mivel királylányok, lovagok,
szuperhősök, katicabogarak, méhecskék és sok színes álarc lepi el a csoportszobákat.
A gyermekek
életében várva várt esemény ez, mert ha egy
napra is, de kedvenc mesehősük bőrébe bújhatnak.
A farsangi mulatság már

kora reggel kezdődött és
délután zárult a szülőkkel,
ahol ők is megcsillogtathatták tudásukat és ügyességüket. Karneváli álarc készítés, párnatánc, széktánc, tombola és táncos
mulatság várta a gyerekeket egész nap. Mindenki

beöltözött és remek hangulatú maszkabált tartottunk
az idén is - a telet átmenetileg sikerült elkergetnünk.
Remekül éreztük magunkat és jövőre újra megismételjük.

Húsvétváró alkotóműhely az Óvodában
A Húsvét Ünnepéhez elengedhetetlenül hozzátartozik a húsvéti tojás, mely
több ezer éve a születés és
új élet kezdetének jelképe,
napjainkban pedig tavaszi
dekorációként díszítik lakásainkat. Jézus feltámadásával a kereszténység leg-

nagyobb ünnepe, a valláson kívül pedig a tavaszvárás, az újjászülető természet eljövetelének, a tavasz ünnepe is. Húsvét közeledtével 2019. április
11-én rendezte meg a feledi óvoda hagyományos
húsvétváró alkotóműhelyét

Tavasz jöttével nemcsak
a természet ébredését, de
az édesanyákat, a nőket is
ünnepeljük.
A legszebb,
legvarázslatosabb
szó,
mely elhagyja a beszélni
tanuló kisgyermek ajkát ez

az: ANYA. Az anya a legértékesebbet adja - adhatja,
még pedig magát az életet.
Dolgos, gondoskodó, türelmes, szerető, odaadó és
még sorolhatnánk a jelző-

szülőknek és gyerekeknek
egyaránt. Az alkotóműhely
alatt a gyerekek szüleik segítségével csodaszép tojásokat festettek, pet-palack
tetőből pedig húsvéti nyuszit és hímes tojást raktak
ki. Mindenki kreatív és leleményes volt, a pompáza-

tos festett tojások pedig
óvodánk helyiségeit díszítik. A Feledi Óvoda alkalmazottjai nevében minden
gyereknek, szülőnek és
kedves ismerősnek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Anyák napja az óvodában
ket, ami minden nőt megillet. E szép ünnep örömére
óvodásaink kultúrműsorral
készültek, ahol táncoltak,
verseltek és énekeltek. Az
apróságok szeretetük je-

léül saját készítésű ajándékokkal lepték meg édesanyjukat.
A vendégség
után mindenki jó érzéssel,
mosollyal az arcán és
örömmel hagyta el az óvodát.
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Beszámoló a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola 2018/2019-es
tanév 2. féléves eredményeiről
senyeken is. A „Šaliansky
Maťko“ szavalóverseny kerületi fordulójáról Simonka
Makóová 7. A osztályos tanuló a zsűri különdíját
kapta. A Hviezdoslavov
Kubín elnevezésű szavalóversenyen is sikeresek voltak a diákjaink: Patrik
Becher, Janka Auxtová
és Daniela
Šinková.
Danielkának sikerült megnyernie a saját kategóriáját, s így eljutott a kerületi
fordulóba
Besztercebányára.
Hamarosan vége a tanévnek, s büszkén állapítjuk
meg, hogy ez a félév is
eredményes és eseményekben gazdag volt. Márciusban a könyvhónap alkalmából több akciót is
szerveztünk.
A speciális
osztály tanulói a könyvek
„relytéjeit“ kutatták az értő
olvasást fejlesztve, s projektjüket „Pendechos“ cím
alatt népszerűsítve. Meglátogattuk a rimaszombati M.
Hrebenda Könyvtárat ahol
interaktív órán vehettünk
részt Gömör-Kishont szépségeit is bemutató „Szlovákia- a titkok országa“ könyv
ismertetője alkalmából. Barangolást tettünk a GömörKishonti Múzeumban, ahol
múltbéli
„Krónikásokká“
válhattunk. Az iskolában
könyvbörzét szerveztünk,
amelyen diákjaink a saját
könyveiket elcserélhették
iskolatársaik
könyveire.
A vívók sportklubja bemutatót tartott tanulóinknak,
s így színpadi módon népszerűsítették a vívást.

A tanítónap is tartogatott
meglepetést számunkra.
A Diákönkormányzatunk
javaslatára „fordított“ napot
tartottunk, amelyen a tanítóból diák a tanulóból pedig
tanár lett. Az alsó tagozatos tanulók áprilisi programja a rimaszombati Csillagvizsgáló meglátogatása
volt, ahol az Asztroparkban
az égi jelenségekre csodálkozhattak rá. A Lipka folklórcsoportunk a télbúcsúztatást
szervezte
meg,
s Morenát jó messzire vitték és egyben a telet is elűzték véle. A kilencedikeseink is sikeresen vették az
akadályt az országos mérésen, ahol a szlovákiai átlagnak megfelelően teljesítettek. Minden évben, így
az idén is bekapcsolódtunk
a Nárciszok
napja
és
a Napraforgó napja gyűjtésekbe. A Föld napja alkalmából papírt gyűjtöttünk,
virágokat ültettünk, takarítottuk és szépítgettük az iskolánk környezetét. Sikeresek voltak tanulóink a ver

Nagyon
tehetségesek
gyermekeink a képzőművészetben
is.
Lucka
Kisantalová Ochranárik nč.
112 rajzverseny országos
fordulójában 3. helyen végzett, míg Cyntia Pelleová
a regionális fordulóban jeleskedett
a 3.
hellyel.
Lucka egyéb sikereket is
elért. Losonc polgármesterének
díját
kapta
a
„Štefánikove
cesty
za
poznaním“
elnevezésű
rajzversenyen. Június a gyermeknappal
kezdődik,
mely ebben
az évben is
nagyon jól
sikerült. Interaktív feladatokban
vettek részt
diákjaink,
s így a fizika
és
a kémia rejtelmeiben
kóstolhat-

tak bele a kísérleteken keresztül,
melyeket
a
Spoznaj vedu polgári társaság aktivistái mutattak be.
Ezt követték a tornateremben megszervezett sportversenyek.
Természeti iskolában is
voltunk ebben az évben is.
A festői szépségű Kassa
melletti Aranyidán emlékezetes napokat tölthettünk
el. Az év végi kirándulásaink is már kezdetét vették.
Selmecbánya, Besztercebánya de Kékkő is szerepelnek a tanulmányúttal
egybekötött osztálykirándulások
jegyzékében.
Megvalósítjuk
még
a Gasztronómiai napunkat,
a Természet és Ember
egészségvédelmének napját, valamint június 26-án
9:30 órától a helyi kultúrházba a Rubik kocka kirakóversenyt,melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Betekintés a Szombathy Viktor Alapiskola munkájába
a 2018/19 –es tanév II. félévében

A tanév vége a számadásé.
Végiggondoljuk az elmúlt 10
hónapot, felsorakoztatjuk az
elért eredményeket, mérlegeljük a tanév során szerzet tapasztalatokat, s nem utolsó
sorban büszkék vagyunk tanulóink és pedagógusaink sikereire, hiszen a szorgalmas,
jól végzett munka mindig meghozza a gyümölcsét.
Iskolánk legnagyobb büszkesége a Meseláda bábcsoport
az idén számos új taggal bővült. A főként ötödikes kisdiákokból álló csoport alázatos és
kitartó munkájának köszönhetően gyémántsávos besorolást nyert a 40. alkalommal
megrendezésre kerülő Duna
Menti Tavasz elnevezésű versenyen, ahol ismert és kevésbé ismert mesehősök, eredeti és új ruhában, különleges
bábos feldolgozásban léptek
színpadra. A csoport határon
túli versenyekbe is bekapcsolódik, s immár 2. alkalommal
hozta el a biatorbágyi „Kezemben a kobakom” c. gyermekbábos találkozó vándordíját.
Ugyancsak
Dunaszerdahelyen került megrendezésre a
sokéves tradícióra visszatekintő Katedra Irodalomverseny, melynek országos döntőjében iskolánkat az 5. A osztályos lányok háromfős csapata képviselte. Az emlékezetre, tudásra és logikára
épülő feladatok megoldása
után a lányok a 9. hely büszke
tulajdonosaivá váltak.
Az irodalom, versek és prózák
kedvelői a Tompa Mihály
Országos Versenybe kapcsolódhattak be, melynek iskolai
fordulója után Ruszó Chiara
9. A osztályos tanuló egészen

az országos döntőig menetelt,
ahol ezüstsávos minősítést
szerzett, nem sokkal maradt le
mögötte az 5.A osztályos Fejes Bíborka, aki a verseny országos elődöntőjén szintén az
ezüstsávban kapott helyet.
A mesék káprázatos világa
nemcsak a kicsiket, hanem a
nagyobbakat is rabul ejti. Ezt
bizonyítja, hogy tanulóink az
Ipolyi Arnold Népmesemondó
Verseny országos döntőjében
is sikeresen szerepeltek, az
első kategória legügyesebbje
Varga Máté Péter a bronzsávban, még a második és harmadik kategória elhivatott versenyzői, Máté Ágnes és
Ruszó Chiara az aranysávban
végeztek.
Iskolánkon a legnépszerűbb
versenyek közé tartoznak a
nyelvi versenyek, melyek
nemcsak magyar nyelven, hanem szlovák és angol nyelven
is megvalósulnak. A Poznaj
slovenskú reč című versenyen
iskolánkat a 4. A osztályos
Horváth Natália képviselte,
akit tudása egészen a körzeti
fordulóig repített. Az angol
nyelvű
versenyeket
az
EnglishOne és Englishstar elnevezésű versenyek nyitották,
majd ezt követte az angol
olimpiász, ahol a sokoldalú
Ruszó Chiara és a 6. A osztályos Bobál Letícia csillogtatta
meg tehetségét.
12. alkalommal valósult meg a
pedagógiai projektnap, mely
az idén Gömör és Nógrád értékeit és örökségét vette górcső alá, s a „Megmutatjuk,
megéri“ címet viselte. A projektek Rimaszombatban kerültek bemutatásra, ahol iskolánk

diákjai több hónapos kutatómunkájuk eredményét, Feled
és Vécsey Károly kapcsolatát
osztották meg a résztvevőkkel.
Iskolánk egyik fő célja kultúránk és nyelvünk ápolása,
ezért minden évben nagy
hangsúlyt fektetünk nemzeti
ünnepeink méltó megünneplésére. Március 15-i ünnepi műsorunkat a felújított Vécsey –
emlékoszlopnál
tartottuk,
melynek leleplezése a műsor
keretein belül valósult meg.
Ősi írásunk, a rovásírás szépségének felismerése, és annak megszeretése indította el
diákjainkat a XII. Felvidéki Országos Rovásírás Vetélkedőn, ahol a gútai országos
döntőn a B korosztályt Fejes
Bíborka és Barta Dániel képviselte, még a C korcsoportot
Bodnár Nikoletta és Petrus
Réka tudása gazdagította.
Mint minden évben, most is
megvalósult a 3. és 6. évfolyam számára az úszótanfolyam, valamint a 7. évfolyamosok sítanfolyamon vehettek
részt. A farsangi időszakot az
alsó tagozatos tanulók egy farsangi projekthéttel és maszkabállal zárták.
A matematikaversenyek célja,
hogy fejlessze a tanulók logikus gondolkodását. Szép
számmal
bekapcsolódtunk
a Zrínyi Ilona Matematikaversenybe, a Pitagoriászba, és
a Kenguru c. versenybe, ahol
alsó tagozatosaink közül Pelle
Olivér és Singlár Bence voltak
a legsikeresebbek,
még
a felső tagozaton a legmagasabb pontszámok Singlár
Máté, Barta Dániel és Bodnár
Nikoletta nevéhez fűződnek.

A Föld Hete c. projektünk keretein belül egy hetet szenteltünk környezetünk megóvására, megtisztítására. Ültettünk évelő virágokat, hulladékot gyűjtöttünk faluban és aszfaltrajzot is készítettünk e témában.
Rendhagyó Szombathy Viktor
Napot tudhatunk magunk mögött, melyet az író szobrának
felavatása tett különlegessé.
Az ünnepélyes szoboravatást
a már jól ismert vetélkedők és
foglalkozások követték, melyekkel iskolánk diákjainak
kedveskedtünk gyermeknap
alkalmából.
Rajzversenyek
sorozata színesítette mindennapjainkat, ahol diákjaink
szorgos munkája nem maradt
eredmény nélkül. A Farsang
Gömör és Kishont térségében
elnevezésű versenyen Danyi
Dominika 7. A osztályos tanuló rajzát a zsűri 1. hellyel jutalmazta. Rimaszombat felszabadulásának 74. évfordulója volt a témája annak a rajzversenynek,
ahol
Ruszó
Chiara munkája szintén az
1. helyen végzett. Bekapcsolódtunk továbbá a Legkedvesebb mesém és a „Romano
Dživipen“ c. versenyekbe is,
valamint
megrendeztük
a Punka Gyula rajzversenyt
és kiállítást is.
A tanévet a kilencedikes tanulók búcsúztatásával és ünnepélyes tanévzáróval fejezzük
be.
Az eredményes tanév végén
minden tanulónak és pedagógusnak kellemes nyári szünetet kívánunk, hogy az új tanévben megújult erővel hasonló
sikereket érjünk el.
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A feledi Művészeti Alapiskola életéből
Ifjú Művészek Pódiuma
2019
Az Ifjú Művészek Pódiuma elnevezésű versenyt 2019. április 5én Tiszolcon rendezték meg.
Az idei megmérettetést, melyen
Gömör, Nógrád, Hont és Kishont
tehetséges szintetizátoron játszó
tanulók versenyeztek a tiszolci
művészeti alapiskola tanítói szervezték. Tíz művészeti alapiskola
diákjai kapcsolódtak be, s kötelező darabként 3 különböző korstílusnak, tehát 18. 19. és a 20.21. századnak megfelelő darabbal lehetett nevezni. A harmadik
kategóriában Čavnicky Karolina
ezüstsávos lett a második kategóriában pedig Tomáš Visnyai elismerő
oklevélben
részesült.

Nyitott nap a kihelyezett
tagozaton Rimaszécsen
Rimaszécsi kihelyezett tagozaton
2019. április 8-án nyitott napot
szerveztünk azzal a céllal, hogy
a tehetséges gyermekek csatlakozzanak a kihelyezett tagozatunk többi növendékéhez. A fúvós hangszereket népszerűsítettük, így a klarinét, szaxofon, furulya került bemutatásra. Ezekek
a hangszerek nagy tetszést váltottak ki a gyermekek körében, s lehetőséget akarunk biztosítani,

hogy új hangszerként megtanulhassanak ezeken játszani. A bemutatón a szülők is részt vettek,
s a tanítók prezentáción keresztül
népszerűsítették az 50 éves múlttal rendelkező iskolánkat. Koncert keretén belül bemutattuk
a csodálatos
hangszereket.
A kedvcsináló délután végén
a szülők érdeklődtek a beiratkozás lehetőségeiről és igényüket
fejezték ki.

a zsinagóga kiváló akusztikájának is köszönhetően szép teljesítménnyel és élvezetes előadással
bronzsávos minősítést értek el.
Könyvjutalomban, elismerő oklevélben részesültek. Bár az időjárás nem kedvezett, de egy forró
csoki mellett szívesen beszélték
meg legszebb élményeiket a versenyről, megosztva Szlovákia
más sarkából érkezett versenyzőkkel, tanáraikkal így is öregbítve iskolánk és falunk hírnevét.

Lévai zenei fesztivál

Felvételi vizsga a Művészeti
Alapiskolában

Az ötödik alkalommal megszervezett lévai Zenei Seregszemlén növendékeink is részt
vettek a 19 éven aluli kamarazenészek kategóriájában. Iskolánk
ebben az évben vett részt először
ilyen típusú versenyen, s rácsodálkoztunk a virtuózok lenyűgöző előadásaira. A harmonika és
az elektroakusztikus hangszerek
domináltak. A versenyszámoknak, vagyis a versenyző csapatok
repertoárjának kötelezően egy
barokk, egy klasszicista és egy
romantikus darabból kellett állnia. A zsűri elnöke Mgr. Art. Roland Cucor értékelte a versenyzőknél a zene szeretetét és művelését. A feledi Kamara trió melyet Dávid Tibor/harmonika/,
Berki Patrícia /zongora/ és Máté
Ágnes /szintetizátor/ alkottak

A következő tanévre 2019. május
20-án és 21-én lehetett felvételizni fúvós hangszerek szakra, valamint harmonika, hegedű és zongora szakokra is. 21 új gyermek
nyert felvételt. Terveink között szerepel
a szakok bővítése fúvós
hangszerek oktatásával,
hegedű- és harmonikaoktatással.

családi koncertet rendeztünk,
amelyen a családtagok együtt zenéltek a diákokkal. Ezek a kamarazenekarok, melyeket duettek,
triók, kvartettek alkottak, komolyzenét vagy populáris zenét
is játszhattak. Az alkalmi tagot
egymáshoz nemcsak megjelenésben hangolódtak, hanem a zene
hullámhosszán is. Teltház volt
a koncert alatt, de az azt követő
„Kalács Partin“ is, ahol az élménybeszámolók mellett elhangzottak a köszönet szavai is.
Horváth Roland a Művészeti
Alapiskola igazgatója

Családi koncert és
„Kalács
Parti“
a Művészeti Alapiskolában
Egy különleges napot
szerveztünk 2019. május 19-én növendékeink
számára. Az iskolában

Az feledi Önkéntes tűzoltószervezet életéből
A feledi Önkéntes tűzoltószervezet
tevékenységének célja
a lakosság
életének és
vagyonának védelme tűz vagy
egyéb veszély esetén, önkéntes
segítségnyújtás a rászorulóknak
valamint az önkéntes tűzoltóság
szervezeti életének fejlesztése és
biztosítása
településünkön.
Segítségük főleg a kisebb tüzek
eloltására, árvízvédelmi munkák-

nál segítségnyújtásra irányul. Nagyobb tűzeseteknél a hivatásos
tűzoltóknak is hasznukra tudnak
lenni.
A feledi Önkéntes tűzoltószervezet olyan szervezeti egység,
melynek fenntartója Feled községe. Tevékenységeinek területei
és hatáskörei pedig a Szlovákiában érvényes törvényi rendeletek
alapján vannak meghatározva.
2017-től a feledi Önkéntes tűzoltószervezet a Besztecebánya Kerületi Tűzoltó- és Mentőszol-

gálat (HaZZ) besorolása alapján a
„C“ kategóriás tűzoltóerőkhöz
tartozik. Felszereltségüket árvízvédelmi és technikai eszközök,
többnyire különféle szivattyúk és
vontatók alkotják.
A lelkes csapatot
jelenleg 20 fő alkotja, akik rendszeresen iskolázásokon, szakgyakorlatokon, kiképzéseken vesznek részt.
Évente az évzáró

tagsági gyűléseiken összegeznek,
értékelnek. Tervezik a női csapat
megalakítását is, hogy minél többen kedvet kapjanak ehhez a nemes feladathoz, munkához.
Szerző: Ing. Michal Kováč
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Beszámoló a feledi nyugdíjasok alapszervezetének évzáró taggyűléséről

Szervezetünk évzáró taggyűlésére 2019. március 5-én került sor, amelynek előkészületei már februárban elkezdődtek. Tervezgettük már a következő időszak tevékenységeit is. Az évzáró taggyűlést
Feledy Margit elnöknő nyitotta
meg s vezette. A községi hivatal képviseletében Borbás Tibor elöljáró és Feledy Zoltán
szociális ügyekért felelős referens voltak jelen.
Az éves beszámolóban elhangzott, hogy 2018-ban
alapszervezetünknek 84 tagja
volt, melyből nyolcan a szomszédos
településeken,
Gotvakisfaludon, Várgedén és
Feketepatakon élnek. A tagság nagyra értékeli a hűséget.
A 25 éves tagságot emléklap-

pal köszönte meg Pólos Mártának, Spevák Juliannának,
Spevák Gézának, Rohályiová
Soňának valamint Gabmayer
Štefannak. Elismerésben részesültek a szervezetünk érdekében kifejtett önkéntes
munkájukért is. Alapszervezetünk 2018-ban tevékenységekben gazdag évet zárt.
Több akciót is szerveztünk.
Sportnapokat, kirándulásokat
a magyarországi fürdővárosokba, mint Egerbe, Mezőkövesdre a Zsóry Gyógy- és
Strandfürdőbe, Bükkszékre.
Az őszi programjaink keretén
belül októberben az egészségmegőrzésre
fektettünk
hangsúlyt. Összejövetelt tartottunk, melyen megkóstoltuk
a
gyümölcsöskertjeinkben
megtermett szilvát, almát és
körtét,

természetesen a töltött káposzta
után.
A tavalyi év utolsó akciója a
Nosztalgia étteremben megrendezett Karácsonyváró volt,
amelyen régi karácsonyi szokásainkat elevenítettük fel
szebbnél szebb énekekkel fűszerezve. Ebben az évben is
tervezzük megvalósítani a sikeresnek vélt és hasznos tevékenységeinket,
mint
a
sportnapok, fürdőlátogatások,

de készülünk Selmecbányára
is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a községi hivatal
anyagi támogatását, a tagoknak pedig a lelkes munkájukat. A közös találkozás reményében kívánunk mindannyiinknak nagyon jó egészséget
és
töretlen
életkedvet.
Feledy Margit – alapszervezeti elnök

Beszámoló a feledi Rokkantnyugdíjas-alapszervezet évzáró taggyűléséről

A
feledi Rokkantnyugdíjasalapszervezet évzáró taggyűlésére 2019. március 26-án
került sor a helyi kultúrházban. A taggyűlést Ondrej Hriň
vezette, aki köszöntötte a tagságot, valamint a vendégeket:

Marta Henczovát a járási
szervezet elnökét és Mihályi
Gábort Feled község polgármesterét.
Eva Medveďová elnöknő beszámolt a 2018-as év tevékenységeiről, majd Božena

Az az áldott teremtmény, aki
mindig és mindenütt jelen
van.“
Ezzel a mottóval szervezték
meg 2019. május 13-án
a nyugdíjasok alapszervezetének tagjai az idei első és
egyben rendhagyó anyák napi
összejövetelüket.
Az ünnepséget a megnyitó
után az alapiskolások műsorával folytattuk. Ezt követte az
édesanyák megjutalmazása,
ahol csekély figyelmességgel

köszöntöttük a mindenkori
anyukákat. A rendezvényeinket már hagyományosan
a tombolákkal tesszük érdekesebbé, színesebbé. Most
sem volt ez másképp. A szerencsések praktikus díjakban
részesültek. A program vége
kötetlen szórakozással zárult,
amelyre ebédet és frissítőt biztosítottunk, ami mindenki számára nagyon finom volt.
Az ünnepelt édesanyáknak jól
esett a köszöntés és tetszést

Mojžišová a tagság létszámának alakulását ismertette.
A szervezet a múlt évben 52
taggal dolgozott, akik közül
33-an az évzáró taggyűlésen
is jelen voltak.
A 2019-es
munkatervben
ismertették
azokat
a tevékenységeket,
amelyeket erre az évre terveznek. Májusban sportnap, júniusban Alsósztregova meglátogatása fürdőzéssel egybekötve, júliusban a losonci zsinagóga megtekintése a rapi
fürdőhely meglátogatása, augusztusban somoskői kirándulás,
szeptemberben
Zbojská, októberben Szilvanapok Nagytöréken, novemberben sportnap s decemberben
a karácsonyi ünnepi ülés vár
a tagságra.

A munkaterv ismertetése után
a jubilánsok köszöntése következett. Apró, kedves figyelmességgel kedveskedtek tizenkét tagunknak. A köszöntést közvetlen beszélgetéssel
folytattuk.
Tisztelettel megköszönjük támogatóinknak segítségüket,
akik rendszeresen vagy alkalomadtán hozzájárulnak szervezetünk működéséhez, mindenekelőtt Mihályi Gábor polgármesternek.
A taggyűlést finom ebéddel
zártuk a helyi Ascona étteremben.
Szerző: Eva Melicherová

„Édesanya“!
aratott ez a rendezvény is.
Megköszönjük mindenkinek,
hogy ezen a délutánon eltöltethettünk együtt egy kevés
időt.

parkban és jobbnál jobb falatokkal kényeztettük magunkat.
Feltöltődve és kipihenve, természetesen énekszó közepette érkeztünk meg haza.

Rendezvényeinket 2019. május 28-án folytattuk, méghozzá tiszaújvárosi fürdőzéssel. Ennek a gyógyfürdőnek a
wellness részlege a 2. legnagyobb Magyarországon. Kipróbáltuk a procedúrák sorozatait, sétáltunk a gyönyörű

A klub vezetősége már előkészíti a következő akciókat is,
vagyis sportnapot és kirándulást tervezünk Selmecbányára
is.
Szerző: Feledy Margit a nyugdíjas szervezet elnöke.
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SLNIEČKO – NAPOCSKA FESZTIVÁL
A Napocska Fesztivál immár 11. alkalommal került
megrendezésre, amelynek
keretén belül régiónk óvodái mutathatták meg menynyi ügyes és talpraesett
óvodásuk van. Talán pont
ez a gondolat indította útjára ezt a rendezvényt 11
évvel ezelőtt, hisz remek
alkalom nyílik, ilyenkor
arra, hogy az óvodák pedagógusai találkozhassanak,
bemutassák
óvodájukat,
tehetséges
óvodásaikat,
bepillantást
engedjenek
munkájukba és nem utolsó
sorban egy kellemes délelőttöt töltsenek el együtt.

Minden gyermek hordoz
magában valamilyen adottságot: van, aki az énekben
tehetséges, van, aki gyorsan fut, van, aki jól táncol,
van, aki humoros és van,
aki fantasztikus logikai
gondolkozással rendelkezik. Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű. Ezért,
nagy örömünkre szolgált,
hogy az idei fesztiválra 10
óvoda jelentkezett, köztük
a: tajti, az almágyi, a
gesztetei, a détéri, a
gortvai,
a
serkei,
a
várgedei, a dobócai, a Feledi és az idei évben a

bátkai óvoda is elfogadta
meghívásunkat. A 11. Napocska fesztivál remek
hangulatban telt, bízunk
benne, hogy mindenki elégedett volt és egy év múlva

újra találkozhatunk községünkben, Feleden.
Szerző: Alžbeta Mihályiová

Romák nemzetközi napja

Feled községi hivatala és a romák helyi közösségi központja
2019.4.13-án közösen re

dezte meg gyermekeik számára a Roma nemzetközi napot. Erre a rendezvényre

a tornateremben
került
sor,melyet Mihályi Gábor polgármester nyitott meg. Több
mint 90 résztvevő, akik 3 éves
kortól egészen 15 éves korig
szórakoztak, játszottak, mint
egy 12 sportállomáson megküzdve saját képességeikkel.
Korcsoportok szerint 2 kategóriában mérhették össze tudásukat, mozgásképességüket, leleményességüket és kitartásukat. Némely versenyszámban a szülőkkel kellett

együttműködniük. Nagyon élvezték még a 15 évesek is
ezeket a feladatokat. Minden
versenyző ajándékban részesült, mely édesség és frissítő
volt. Nagyon jó hangulatú napot sikerült az önkéntes szervezőkkel együtt biztosítani a
gyerekek számára.

Szerző: Margita Hroncová

Detský úsmev- Gyermekmosoly fesztivál Feleden
Az iskolai klubok küldetése,
hogy felkészítse a gyermekeket az önálló tanulásra, az iskolai munkára, baráti kapcsolatok kiépítésére osztálytársaikkal, de a érdeklődéseiknek
megfelelően a alkotókészségük, tehetségük fejlesztésére
is. Ezeket az elveket követve
10 évvel ezelőtt született meg
az a gondolat, hogy az iskolai
klubok seregszemléjét és mindennapi munkájukat a Detský
úsmev- Gyermekmosoly fesztiválon
mutathassák
be.
Erre a rendezvényre Feleden

az idén június 11-én került sor,
amelyet a helyi iskolák nevelőnőivel és a kultúrház alkalmazottjaival együtt szerveztünk meg. Az iskolai klubok
fesztiváljára
a tajti,
az
almágyi, az ajnácskői, a balogfalai, a gortvai, a serki,
a dobóci és a helyi két iskola
a szlovák és a Szombathy
Viktor Alapiskola mellett működő klubok neveztek be.
Rendezvényünket Borbás Tibor elöljáró úr nyitotta meg.
Táncok színes palettájával
szórakoztattak
bennünket

a napközisek. Láthattunk néptáncot, cigánytáncot, retró táncot, cowboy táncot, de táncoltak szívecskékkel, virágokkal,
hula-hoop karikával is. Minden
iskolai klub emléklappal és
ajándékkal tért haza. A frissítőről is gondoskodva volt. Az előcsarnokban
a napközis munkákból nyílt kiállítás, melyet a helyi
nevelőnők készítettek el, s melyet
megtekinthettek

a műsor
folyamán
is.
Bódi Katalin a tanügyi hivatal
módszertanosa megköszönte
az iskolák munkáját és kiértékelte a fesztivált.
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7. Lövészverseny Feled Polgármesterének Vándorserlegéért
lelkes versenyzőket, amint lelkesen és legjobb formájukat
hozva igyekeztek jó eredményt elérni.

A Triton lövészklub május elején immár 7. alkalommal szervezte meg a méltón közkedvelt és nagy számban látogatott lövészversenyét, mely
a „Feled
Polgármesterének
Vándorserlegéért“ címet viseli. Mihályi Gábor polgármester nemcsak pártolója, de
szervezője is ennek az eseménynek, amelyre az idén
már 7. alkalommal került sor.
2019. május 4-én mintegy 30
hazai klubtag, vendégversenyzők, családtagok és érdeklődők találkoztak, hogy
összemérjék tudásukat és hódoljanak hobbijuknak. Úgy
a hangulat, mint az időjárás is
egyaránt kitűnő volt. Valamennyi versenyző bizakodott
a jó teljesítményben, a finom
gulyásban s nem kevésbé kitűnő eredményben.

A megnyitót követően Polgármester úr megadta a jelet
a rajthoz s megkezdődött a
„rövid fegyverek- pisztolyok“
versenye.
A verseny teljes lefolyása alatt
nagyon jó volt a hangulat, a lövészek megmérettek taktikában, erőben, pontosságban,
gyorsaságban, s már hagyományosan ún. „szétlövéssel“
lelt gazdára a győztesnek
járó trófea. Nem szenvedtek
hiányt az egészséges versengésben sem, hisz a díj évről
évre nagyobbodik ☺, s ezért
minden alkalommal meg kell
tisztességesen küzdeni. Mint
a legtöbb versenyszámban, itt
is számít a gyakorlat, rendszeres edzés s egy kis szerencse sem árt a győztesnek.
Jó volt látni a tehetséges és

A papírforma nagyon nehezen
igazolódott be, hisz a legjobbak között is nagyon kevés
volt a különbség, s a szerencse is kellett ahhoz, hogy kinek győzött, s kinek a vigaszdíj jutott. Az elismerő okleveleket, a kupát és az érmeket falunk polgármestere Mgr. Mihályi Gábor úr adta át elismerő
gratulációk közepette.

Aranyérmet szerzett
Emil CIRBUS (TRITON LK),
az ezüst DOLŇAN (SWS
Banská Bystrica) a bronz Erik
TOLDY (TRITON LK) tulajdonába került. Az idősebb korosztály kategóriáját is Emil
CIRBUS nyerte, míg az ezüstöt Zdeno DOLŇAN (SWS
Banská Bystrica) a bronzot
JERIGA Imre (SK TRITON)
szerezték meg. A legidősebbek korosztályában, akik itt is
5-en voltak, ami össz-szlovákiai viszonylatban kimagasló
szám, Ondrej CSALA vitte
haza a trófeát, míg az ezüstöt
SIMKÓ Károly a bronzot pedig Karol KÁROLY (valamennyi a TRITON LK tagjai).
A Feled Polgármesterének
Vándorserlegét a leggyorsabb

lövész TOLDY Erik szerezte
meg (TRITON LK), aki egész
évben büszkélkedhet vele és
a polcát is díszítheti.
A verseny lezárásaként s a hivatalos rész befejezésekor
polgármester úr örömét fejezte ki a TRITON LK sikerei
miatt, megköszönte a verseny
színvonalas szervezését és
lebonyolítását is. Felidézte,
hogy nem is volt olyan régen
az első verseny, amikor reménykedett abban, hogy hagyománnyá válik, s rendszeresen meg lesz tartva, s ma
már ez nem álom, hanem va-

lóság!
Hozzátesszük azonban, hogy
a folytonosságban ugyan hittünk, de a megvalósításban és
a közös munkában Polgármester Úrnak is nagyon jelentős szerepe van! Mindezért
egy hatalmas Köszönet jár!
Élményekkel
gazdagodva
nemcsak a verseny által, hanem a kötetlen baráti beszélgetésektől gazdagodva a kora
esti órákban búcsúztunk el
egymástól abban a hitben,
hogy 2020. május első szombatján ismét találkozunk a 8.
Lövészversenyen Feled Polgármesterének Vándorserlegéért!
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Feledi Futballklub

A Feledi Futballklub (FK Feled) a 2018/2019-es évadot is sikeresen teljesítette. Lentebb a csapatok elért eredményeit tüntetjük fel:

U-11 – előkészítő csoport
Rimaszombati területi bajnokság:
Negyedik hely

U-13 – fiatalabb tanulók
III. liga – C csoport
Hetedik hely

U-15 – idősebb tanulók
III. liga – C csoport
Második hely 😊😊

U- 19 – ifjúsági csapat
IV. liga – D csoport
Első hely 😊 😊😊

Felnőttek
V. liga – D csoport
Negyedik hely 😊

A klub vezetősége ezúton is szeretné megköszönni a község polgármesterének, a képviselőtestületnek és a szponzoroknak, hogy biztosították a klub működésének anyagi feltételeit, a játékosoknak az elvégzett munkát, és nem utolsó
sorban a szurkolóknak, akik nagy számban látogatták a hazai és az idegenbeli mérkőzéseket
egyaránt, és buzdították csapatainkat.

HAJRÁ FELED!

14.

KÖZÖSSÉGI OLDAL

Gólyahír: „Kétféle ember létezik:
az egyik felnőttként is képes
gyermekszemmel nézni a világot, a
másik nem.“
Farkaš Mário
Grulyo Tomáš
Lakatošová Melody
Cibuľová Denisa
Kalocsay Nikolas
Hukel Miroslav
Murányiová Olívia
Vencúg Denis
Lázi Leonardo
Váradiová Juanita
Balog Markus
Baláž Andrej

Botoš Aladár

Bariová Mária

65 évesek:

80 évesek:

Balog Aladár
Mike Zoltán
Bartová Terézia
Vincze ladislav
Botošová Irena
Gaálová Ema
Habláková Klára
Póloš Aladár
Tóth Ladislav
Bodnárová Helena
Kisfaludiová Helena
Daniová Mária
Csiziková Elena

Veresová Viera
Šinglárová Magdaléna
Dancsová Mária
Szitaiová Irena
Trifonty Karol

Házasságot kötöttek:
„A boldog házasság a legszebb
regény.“
Varga Ladislav a Bariová Eleonóra
13.03.2019
Évfordulójukat ünnepelték:

„Fiatalon azonnal és mindent
akarunk Istentől, aki éppolyan
fiatal, mint mi. Aztán
megöregszünk, és az Isten is
lassúbbá válik. Végtére is elég időt
adott nekünk, hogy lehiggadjunk.“
60 évesek:
Mikeová Mária
Fodor Alexander
Balázs František
Albertová Mária
Feledyová Irena
Tóth Július
Kováč Zoltán
Borsosová Marta

FELED

24.KIADÁS

6/2019

85 évesek:
Kurek František
Tormová Mária
Ádam Barnabáš
Felediová Klára
Béke poraikra: Mivel nem vártam
nyugton a halált,
Így fékezte jöttét hozzám.
Kocsija csak bennünket vett fel,
És az örökkévalóságot.“
Tisztelet emléküknek†

70 évesek:
Stojková Rozália
Tözsérová Priška
Dóšová Anna
Hanáková Vlasta
Magová Irena
Oláh Gejza
Tóth Gejza
Maronová Gabriela
Murányiová Anna
Csabayová Katarína
Berki Ernest
Garaiová Irena

Fodorová Katarína 67
Záborská Marta 80
Borsos Ján 63
Bari Gejza 68
Mlynarčík Štefan Ing 64
Albert Ján 87
Magová Viktória 35
Betteš Július 57
Bálintová Helena 83
Csiziková Priška 92
Holeková Magdaléna 85
Mlynarčík Ladislav 68
Bartová Mária 80
Radičová Fánia 81

75 évesek:
Tormová Elena
Huszti Zoltán
Szabová Magdaléna
Kminiak Mikuláš
Balázs František
Visnyai Jozef

INFORMÁCIÓS ANYAG
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FELEDIEK

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

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

