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Vážení občania
Už konečne sa blížia najkrajšie
chvíle roka Vianoce. Prečo
konečne, lebo naša obec by
potrebovala k rozvoju práve
takú atmosféru ako cítime na
Vianoce. Všetci by sme mali
byť zhovievavejší, všímavejší
a o tom, že by sme sa mali mať
radi ani nehovorím. To je jediná
tvorivá energia, ktorá môže
veci pohnúť k lepšiemu.
Vy ste vážení a milí obyvatelia
odovzdali 15.11.2014 žezlo
zodpovednosti za našu obec
starostovi a 9 poslancom. Sľub
sme zložili 11.12.2014, takže
nové volebné obdobie 20142018 sa práve začína pre našu
miestnu samosprávu. Je našou
zodpovednosťou aby sme riešili
veci verejné, vylepšovali veci
a využili príležitosti v prospech
života v našej obci .
Som pevne presvedčený, že
práve doma, by sme mali veci
meniť k lepšiemu, lebo to
vieme spoločne ovplyvniť.
Tí ktorí chceli vidieť a vnímať
zmeny, mohli sa presvedčiť o
tom, že sme našli kompromis
na rozvoj a zlepšenie života
v našej obci Jesenské v tejto
ťažkej sociálno-ekonomickej
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situácii aj vo volebnom období
2010-2014. Fungovali sme tak,
aby
sme
posunuli
veci
k lepšiemu.
Napriek
nezhodám,
kompromisy sa rodili na
každom
obecnom
zastupiteľstve v prospech obce
a nikdy sme neprešli do
osobného osočovania, lebo sme
sa snažili oddeliť ľudí od
problému. A aj keď sme sa
niektorí nemali v „láske“
počúvali sme sa. Túto kultúru
som zažil tu, lebo aj Jesenské
patrí do tohto regiónu. Ani sám
som už nechcel veriť tomu, že
to zažijem. Ďakujem za to
všetkým
poslancom,
zamestnancom
a občanom,
ktorý sa o to pričinili.
Skutočný rozvoj v budúcnosti
nastane len vtedy, ak si ľudia
začnú vážiť seba, ale aj
ostatných....
Chodníky,
kanalizácia,
budovy, nové
technológie, nové metódy bez
dobrých myšlienok, chcenia,
prajnosti
nikdy
neožijú
a neprinášajú pridanú hodnotu.
PRETO napriek všetkému, čo
sa udialo aj v tomto volebnom
roku, nech je nové myslenie
cieľom pre ďalšie volebné
obdobie
a zároveň
aj
Vianočným prianím starostu,
aby sa to aj naplnilo:
Prajem, aby každý Jesenčan
bol úspešný v tom, čo robí,
doma, v práci ale aj v našej
komunite.
Prajem, aby ste si všímali to,
že sú tu deti, mladí, starší ľudia
ale aj seniori, ktorí si zaslúžia
Vašu pozornosť, lebo sú
šikovní
a vedia
aj
Vás
inšpirovať, v tom čo práve
robíte, aj keď práve ste
nezamestnaný, alebo práve nie
ste motivovaný k tomu aby ste

Vydal: Starosta &Obecný úrad Jesenské - Sobotská 10, 980 02
pracovali.
Prajem aj to, aby sme sa
častejšie stretávali a hľadali
cesty ako ďalej a nielen
kritizovali veci a závideli, ktoré
niekto urobil.
„Urobí sa to“ nie je heslom
výkonu a úspechu.
Urobíme to, je jediná cesta,
ktoré zmení naše prístupy.
Platí to veľmi aj v našom
okrese.
Prajem všetkým obyvateľom
a občanom, aby nové volebné
obdobie
2014-2018
bolo
v znamení „chcieť zmeniť veci
verejné“ k lepšiemu. Nestačí
meniť veci len v jednej obci, je
potrebné spolupracovať, aby
sme spoločne našli rýchlejšie
a lepšie východiská zo

súčasného stavu. Je potrebné,
aby sme chceli vykročiť
a pomôcť sami sebe, v našich
obciach a mestách v okrese
Rimavská Sobota. Keď my
sami vieme čo chceme, možno
aj pomoc nám ľahšie príde
z rôznych zdrojov.
Nekritizujme, pozerajme sa,
hľadajme riešenia, pracujme
a vylepšujme to, čo je dobré,
čo nás tu ešte drží a čo máme
radi. Zabezpečme budúcnosť
aj pre mladých a nové
generácie.“
Ďakujem za Vašu podporu
a dôveru. Užite si sviatky
v šťastí a pokoji. PF 2015
Mgr. Gabriel MIHÁLYI –

starosta obce Jesenské
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IV. ročník festivalu Život v pohybe

28. októbra 2014 sa konal už IV.
ročník
festivalu tanca, hudby
a spevu ŽIVOT V POHYBE
v kultúrnom
dome
Jesenské
Hlavným organizátorom bolo
Gemersko – malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote,
spoluorganizátor obec Jesenské,
projekt bol realizovaný vďaka
finančnej podpore Úradu vlády
Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je
vyhľadávanie
a
podpora talentovaných rómskych detí,
vzájomný kontakt a
výmena skúseností
medzi účinkujúcimi,
pedagógmi, aktívna
účasť
cieľovej
skupiny na programe, ktorý sa snaží
ich integrovať do
spoločnosti,
zvýšenie
záujmu
rómskych detí o kultúru a umenie,
uľahčenie prístupu tejto skupiny
obyvateľstva k živej kultúre,
prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi
majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou prostredníctvom
prezentácie rómskej kultúry. Projektom chceme podnietiť záujem
rómskej, ale aj nerómskej mládeže
o svoje kultúrne tradície a predstaviť novú hudobnú i slovesnú
tvorbu, ktorá z tejto tradície vychádza, ukázať bohatstvo a pestrosť

rómskej kultúry a tradícií, ktoré sú
súčasťou slovenskej i celosvetovej
kultúry.
Po pozitívnych skúsenostiach a
ohlasoch pri organizovaní festivalu, ho organizujeme ako jednodňovú slávnosť rómskej kultúry,
ktorej prínosom je zbližovanie
občanov v multikultúrnej oblasti
nášho regiónu. Festivalu sa zúčastnia žiaci základných a špeciálnych
základných škôl, mladí ochotníci v
oblasti tanca, spevu a hudby z
regiónu Gemer-Malohont. Verejné
vystúpenie im dá možnosť prezentovať svoj talent v rámci rovesníckej skupiny, napomôže existujúcim
kolektívom i jednotlivcom nadviazať a udržiavať vzájomný kontakt,
konfrontovať svoju prácu a vzdelávať sa, pozitívnymi príkladmi
motivovať mladých ľudí a meniť
stereotypný pohľad spoločnosti na
Rómov. Súčasťou podujatia budú
aj výstavy výtvarných, literárnych
prác rómskych detí a mládeže a tiež
výstupy z tvorivých dielní róm-

skych detí a mládeže / košíky
a rôzne ozdoby z pedigu, pohľadnice vyrobené technikou enkaustika/.
Tohtoročného fastivalu sa zúčastnilo 148 detí a mládeže a 42 pedagógov, zastúpené boli ZŠ M.
Tompu Rim.Sobota, Jesenské
s VJM, s VJS, Tornaľa s VJM,
s VJS, Nová Bašta,
Základná
umelecká škola Hnúšťa, Špeciálne
základné školy Klenovec, Hnúšťa,
tanečná skupina Šukar čhaja
z Rimavských Janoviec, Reedukačný
domov
Čerenčany.
Organizátorov
tohto
festivalu
veľmi potešila mnohopočetná
účasť, ale aj rôznorodosť vystúpení
jednotlivcov a kolektívov, čo dalo
možnosť na vytvorenie pestrého
a bohatého
programu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,
pedagógom a vedúcim skupín, za
účasť
na
festivale
ŽIVOT
V POHYBE a tešíme sa na stretnutie na V. ročníku v roku 2015.

XII. deň obce Jesenské
Tento rok XII. deň obce pripadol
na sobotu 12. júla 2014. Pomerne
dosť upršané počasie sa nám
celkom vydarilo. Spadlo len zopár
kvapiek, čo nebolo žiadnou prekážkou pre návštevníkov. Tí si
mohli
plne vychutnať bohatý
športový
a kultúrny
program.
Na futbalovom štadióne sa už
tradične hral futbal. Súpermi boli
hráči
Fiľakova,
Tornale
a Pétervására z Maďarska a svoje
sily si zmerali i starí páni Jesenské
verzus Starí páni Tornaľa. Toto
celé podujatie
spríjemňovali
mažoretky so ZŠ s VJM VSZ,
svojím vystúpením. V MKS si
návštevníci mohli pozrieť kultúrny
program pripravený základnými
školami, MŠ, tanečným súborom
Boglárka
a vystúpením
ZUŠ.
V miestnej telocvični sa už tradične
konala IV. Kontaktná výstava
a veľtrh. Poobede to zase roztočili
brušné tanečnice orientálnymi
a havajskými tancami, tanečná

skupina
NETZ
a Sendreiovci
z Kokavy. Pred kultúrnym domom
pozývalo divákov na svoje vystúpenie chodúľové divadlo. Na
detskom ihrisku zaujali prítomných
sokoliarske ukážky, v susedstve

svojimi výrobkami ing. Ottó lászló
majster tepaného železa. Detičky sa
potešili
maľovaniu na tvár
a možnosťou pohladiť malé prasiatka pri stánku Pigagra. Tento rok
sa žiaľ neuskutočnil tenisový turnaj

prezentovala svoje výrobky firma
Husqvarna pod názvom záhradná
technika , ako aj vyrezávanie
sochy motorovou pílou Husqvarna.
Vedľa nich sa prezentoval so

a tak sa v jeho priestranstve rozprestierali nafukovacia šmýkačka,
skladací
hrad,
rodeo
býk
a trampolína . Za kultúrnym domom sa to ozývalo bučaním krav-

Október mesiac úcty k starším
Ako každý rok, tak aj toto krásne jesenné popoludnie strávili naši seniori
pri hudbe, zábave a občerstvení. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa
im prihovoril pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi. Radosť im robili deti zo
ZUŠ s pestrím programom. Občerstvenie pripravili zamestnankyne MKS.
Na tejto akcii sa zúčastnilo 62 dôchodcov.

ky, ktorá tu bola aj s teliatkami
a ovečky pre potešenie našich detí
ale aj dospelých. Neďaleko nich
bola výstava poľnohospodárskej
techniky
John
Deere.
O občerstvenie sa počas celého dňa
starali pracovníci Obecného úradu,
KomPaSu,
s.r.o.,
poľovníkov
a miestni podnikatelia. Ponúkali
prítomným
kotlíkový
guľáš
z diviny, bravčoviny, baraniny
a fazuľový guľáš, pečené klobásky
a hurky ako aj lángoše, varenú
kukuricu, pečené ryby, laci pečene,
držkový perkelt a v cukrárničke
MKS zase sladkosti od miestnych
šikovných gazdiniek, ktoré svojimi
dobrôtkami podujatie podporili
sponzorsky.
Šťastné úsmevy detí a dobrá nálada
návštevníkov boli odmenou organizátorom za ich niekoľko týždňovú prípravu tohto podujatia.
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Rok 2014 sa niesol v znamení volieb
Rok 2014 sa niesol v znamení
volieb. Ako prvé sa konali
voľby na prezidenta republiky
a to 1. kolo 15. marca a druhé
29. marca 2014. Volebná účasť
v prvom kole bola 22,4 %
a druhom kole 29,26 %. Druhé
boli voľby do európskeho parlamentu, ktoré sa konali

24.05.2014.
Celoslovenská
účasť bola len 13,5 %. Posledné
voľby v tomto roku boli komunálne voľby, ktoré sa konali
15.11.2014. V našej obci za
starostov kandidovali
dvaja
kandidáti a to Gabriel Mihályi
Mgr. ako nezávislý kandidát
a Milan Slovák SMER-SD. Za

starostu si občania v našej obci
zvolili Gabriela Mihályiho so
724. platnými hlasmi. Za poslancov boli zvolení nasledovní
kandidáti Ladislav Barta, MostHíd 361 hlasov, Zuzana Csobová NEKA 334 hlasov, Gabriel
Czene NEKA 317 hlasov,
Tomáš Éli MOST-HÍD 268

hlasov, Zoltán Feledy Ing.
SMK-MKP 251 hlasov, Attila
Pál Ing. MOST-HÍD 243 hlasov, Gabriela Vargová NEKA
236 hlasov , Ferdinand Veres
SMK-MKP 233 hlasov a Milan
Slovák SMER-SD 206 hlasov

Krok za krokom
Budova nášho MKS si už čo to
pamätá. Od jej postavenia
uplynulo viac ako 30 ?, 40 ?...
rokov, no rekonštrukcia sa tu
neprevádzala žiadna. Z jej
obnovou sa začalo v roku 2013,
kedy bola obnovená fasáda.
V tomto roku sa pokračovalo
a pristúpilo sa k náteru strechy
a obnoveniu sociálnych zariadení na prízemí budovy, ktoré
boli
v dezolátnom
stave
a vyžadovali si neodkladnú
rekonštrukciu. Všetky tieto
práce na budove MKS prevádzala Obecná firma KomPaS,

Pravá strana chodníka na Ulici
mieru

V apríli 2012 sa v našej obci prevádzala revitalizácia centra obce.
Táto bola dokončená v novembri toho istého roka. Tŕňom v oku
mám ostala pravá strana chodníka na Ulici mieru, ktorá nebola
obnovená. Stalo sa
tak preto, že táto nebola zahrnutá do Európskeho projektu. Po
ukončení projektu revitalizácie centra obce, túto časť chodníka
obnovila naša Obecná firma KomPaS, s.r.o. z vlastných zdrojov
obce.

s.r.o. a finančné prostriedky boli
hradené z vlastných zdrojov
obce. Pri jej obnove sa počíta
ešte i v nasledujúcich rokoch,
keď sa plánuje obnova sociálnych zariadení na poschodí,
obnova elektrického vedenia
ako i obnova vnútorného zariadenia. V budúcnosti je preto
potrebné vypracovať aj energetický projekt a taktiež zrealizovať výmenu okien, dverí
a izolácii, nakoľko tieto práce
nie je možné realizovať
z vlastných
zdrojov
obce.

Nové parkovisko v Jesenskom

O budove za Obecným úradom, bývalá škola, sa uvažovalo vo
viacerých variantoch. Bol tu návrh o prerobenie na kancelárske
priestory v prípade spoločného úradu. Ako bolo však jasne vidno,
že na budove sa v značnej miere podpísal zub času a tak voľba
padla na zbúranie. Vybavili sa potrebné povolenia a obecná firmy
KomPaS, s.r.o. začala v prvej polovici tohto roka s búracími
prácami a v druhej polovicu tu už stojí nové parkovisko, nakoľko
parkovacích priestorov pri Obecnom úrade bolo žalostne málo.
Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov obce.

Obec Jesenské a MKS usporiadali dňa 12. decembra 2014 Vianočné trhy s vianočným programom. Vystúpili tu žiaci MŠ, ZŠ, ZŠ V.
Szombathyho s vjm a ZUŠ. Pred kultúrnym domom sa varila vianočná kapustnica, pečená klobása a varené víno. Vo vestibule MKS
čakal prítomných malý vianočný trh.
V stredu 10. decembra mali už tradične vianočné stretnutie aj naši seniori v reštaurácii Nostalgia s programom žiakov ZUŠ
a podávaním vianočnej kapustnice.
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Akcie ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom
maďarským
v Jesenskom od začiatku školského roka 2014/2015
Ani v tomto školskom roku
neochabovalo nadšenie žiakov
a pedagógov našej školy, čo potvrdzujú aj výsledky dosiahnuté za ten krátky čas.
Každý školský rok sa začína
s očakávaním, s novými úlohami tak pre žiakov ako pre učiteľov. Školský rok sme už tradične otvorili so slávnostným
programom, kde po kultúrnom
programe naši deviataci uvítali
prváčikov s jedným kvietkom.
S veľkou úctou a pekným kultúrnym programom sme si
spomenuli 6. októbra výročie
popravy „ aradských mučeníkov“.
Naša úspešná bábkarská skupina „ Meseláda“ ukázala svoje
čary so
svojim vystúpením
v rámci „Kultúrnych dní Dezső Győryho“.
Naša škola sa už pravidelne
zapája do súťaže „Najkrajšie
kŕmidlo“, ktorú vyhlásilo Gemersko-malohontské múzeum
aj v tomto školskom roku. Táto
súťaž obohacuje žiacke grafiky, maľby a rôzne výtvarné
produkty. S podobným nadšením sme sa zúčastnili na súťaži
„Bocian“, kde žiaci mohli ukázať svoje výtvarné práce, prezentácie, mapovanie, krátke
eseje a vlastné vymyslené rozprávky o bocianoch. V rámci
prírodovedy sa zúčastnili traja
siedmaci na prírodovedeckej
súťaži v Rimavskej Sobote.
Žiaci našej školy ukázali svoje spôsobilosti aj na športových
aktivitách: Pohár riaditeľa 5.miesto, Coca Cola Cup –
1.miesto, Kolo majstrov –
mladší žiaci – 2.miesto, Kolo

majstrov – starší žiaci –
3.miesto.
Pre
terajších deviatakov
usporiadali
Burzu škôl
v Rimavskej Sobote, na ktorej
aj naši žiaci mohli dostať informácie o stredných školách.
S cieľom ochrany človeka
a prírody sme usporiadali terénne cvičenie, kde si žiaci mohli
vypočuť zdravotnícku prednášku a mohli riešiť aj úlohy súvisiace s dopravou, výchovou a

V októbri, v tunajšom kultúrnom dome žiaci nadšene
tancovali
na pódiu. Žiačky
z našej školy spolu so žiakmi
nášho okresu ukázali obecenstvu svoje hudobné a tanečné
schopnosti.
Matematické talentky nás
potešili dobrými výsledkami,
ktoré mohli získať na súťaži
„Počíta
celá
škola“
v Gemerskom
Jablonci.
V tímovej súťaži Chiara Rus-

civilnou ochranou.
25. novembra v prednese
poézie a prózy v slovenskej reči „Dobré slovo“ vynikali žiačky Liliána Obrtalová a Jenifer
Molnárová, ktoré pre našu veľkú radosť dosiahli II. a III.
miesto.
Dve žiačky – Agnesa Mátéová
a Klaudia Zagyiová dostali
knižné odmeny.
Naši žiaci sa nepretržite zapájajú do rôznych výtvarných
súťaží,
no
a tentokrát
z príležitosti 70. výročia SNP
v Dobšinej bol ocenený Vojtech Balog z deviatej triedy.

zóová získala 2.miesto.
Jedným cieľom našej školy
je pestovanie a chránenie materinského
jazyka.
V Gemerskom Jablonci sa
usporiadal „Deň
maďarskej
knihy“, kde sa naši žiaci stali
najšikovnejšími prepisovateľmi
tzv. kódexov.
Zúčastnili sme sa aj na
Regionálnom dni pre študentov, ktorý každý rok zorganizuje Reformované Gymnázium
Mihálya
Tompu
v Rimavskej
Sobote. Naša
účasť bola úspešná, pretože na
2. mieste sa umiestnili devia -

tačky – Kinga Szabómihály,
Karolina Bődová a Monika
Bojánová.
Pedagógovia na I.stupni pripravili dopravné ihrisko za
účelom doržiavania
bezpečnostnej dopravy žiakov. Žiaci
boli nadšení aj z toho dôvodu,
že nové ihrisko im odovzdávali dvaja policajti.
Divadelné predstavenia nám
spestrili kultúrny život. Cez
predstavenie sme sa mohli
stretnúť
s rozprávkami
a zhudobnenými básničkami.
24. október bol pre náš kolektív dňom očakávania , pretože sme navštívili divadlo
v Miškovci.
K tomu, aby sme vedeli poskytovať to najkvalitnejšie, aj
pedagógovia sa musia neustále
vzdelávať. Zúčastnili sme sa :
Spomenieme si Pósa Lajos –
Vplyv rozprávky na kognitívny
a emočný rozvoj dieťaťa ,
vzdelávanie pre vychovávateľky.
Naše aktivity sa neskončia
ani na konci posledného mesiaca tohto roku. Chystáme sa na
Vianoce so sviatočnými programami
a s Betlehemom.
K vianočnej atmosfére sa pripája aj dojímavá divadelná scéna,
ktorú prednesú žiaci našej školy
na „Slávnostnom vianočnom
koncerte“. Už druhý rok je
v našej obci usporiadaný vianočný trh, ktorý nám umožní
ukázať zručnosti žiakov cez
ich vyrobené produkty.
Hojná aktivita žiakov očividne prebiehala v uplynulých mesiacoch v plnom rozsahu.
Andrea Szekfűová

Aktivity ZUŠ Jesenské
V školskom roku 2014-2015 našu ZUŠ navštevuje 150 žiakov. Tento počet
ešte narástol v prvom štvrťroku, ale aj touto cestou chcem upozorniť vážených rodičov, že v nasledujúcom období to už nebude možné po 15. septembri, ani z organizačných, ani z hospodárskych dôvodov. Pri zmeškaní
termínu, treba počkať na ďalší školský rok.Dopredu Vám ďakujeme za porozumenie, totiž žiakov máme na 7 tried, a vyučuje len 6 učiteľov v 3 odboroch umení: v hudobnom, výtvarnom a v dramatickom odbore. Činnosť
školského roka sme naplánovali podobne ako vo vlaňajšom roku. Našich
žiakov chceme inšpirovať, aby si zmerali sily v rámci našej školy, na jar na
festivale , a to v každom odbore. Najlepšie výsledky môžu prezentovať na
galakoncerte pred menším ale aj pred väčším obecenstvom. Okrem toho
s radosťou splníme každú pozvánku a ideme na vystúpenie v rámci regiónu,
ale aj mimo regiónu, hoci podmienky cestovania nás dosť zaťažujú. Vlaňaj-

šia premiéra hudobno-tanečného divadla na festivale s musicalom Rómeo
a Júlia zožala veľký úspech. Vystúpili sme pred širokou verejnosťou nášho
regiónu.Pre žiakov dramatického odboru plánujeme exkurziu do Budapešti
do Operett Színház / divadlo / , práve na tento predstavenie, lebo naši žiaci
chcú vidieť i pôvodnú inscenáciu tohto musicalu a porovnať s vlastnou choreografickou verziou. Po realizácii týchto plánov v druhej polovici roku 2015
chceme dôstojne osláviť 50. výročie založenia našej školy. K tomu očakávame širokú podporu zriaďovateľa školy.Keďže sa blížia Vianoce, na konci
mojej správy o činnosti našej školy chcem Vám, milí čitatelia, zaželať pokojné
vianočné
sviatky
a šťastlivý
nový
rok:
Sviatky sú ozajstné, keď žiaria v našej duši, a aspoň v takýto čas dúfame
len všetko dobré. Pravdivé, vety želané z úprimného srdca, aby všade
skrývali len lásku
Ildikó Babusová
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Aktivity ZŠ v mesiacoch júl – október školského roka 2014/2015
V školskom
roku
2014/2015
pokračujú
aktivity
v rámci
rozbehnutého dvojročného projektu
„ Moderná škola pre život“. Počas
letných prázdnin
do 11. júla
prebiehali školenia všetkých 17
pedagogických zamestnancov. V
septembri absolvovali žiaci prvého
stupňa návštevu dopravného ihriska
v Hnúšti.
Cieľom
by
bolo
preskúšanie
vedomostí
o
dopravných značkách a výbave
cyklistu, možnosť vyskúšať si
cestnú premávku naživo - na
bicykloch. Dňa 8. septembra sa
žiaci špeciálnej triedy II. zúčastnili
Prírodovednej vychádzky smerom
na Jánošíky. Témou bolo POLE
AKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
11. septembra sa v rámci Svetového
dňa prvej pomoci naši žiaci
zúčastnili na aktivitách a učili sa
poskytnúť prvú pomoc pod vedením
profesionálnej záchranárky, pretože
„ PRVÁ POMOC SA TÝKA NÁS
VŠETKÝCH
!“
V priebehu
školského roka sa zapájame do
rôznych charitatívnych zbierok, aby
sme pomohli ľuďom ktorí to
potrebujú a viedli k tomu aj našich
žiakov. Tak je tomu aj tento rok
25.9. sme sa zapojili do zbierky „
Biela pastelka“ , aby sme pomohli
našim nevidiacim spoluobčanom.
V októbri sme si v rámci
Európskeho
dňa
jazykov
v špeciálnej triede pripomenuli
históriou
Rómov
–
odkiaľ
pochádzajú, kadiaľ putovali, kým sa
dostali na naše územie a čo všetko
pritom prežili. Deti svoje pocity na
záver
výtvarne
spracovali.
V októbri sme sa zúčastnili IX.
ročníka
regionálnej
súťaže
v prednese slovenskej rozprávky
„Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas“, kde náš druháčik Martinko
Tóth obsadil 3. miesto v I. kategórii
a postúpil na celoslovenské kolo.
Žiaci II. špeciálnej triedy sa
zúčastnili celoslovenskej výtvarnej
súťaže Rómska paleta, kde sa na
tému „Leto“ v 2. kategórii do 11.
rokov umiestnil Ľudovít Cibuľa.
V matematickej
súťaži
Multiplyáda, ktorej prvý ročník sa
konal v týždni od 13. 10. do 17.10
2014 na hodinách matematiky
súťažili v troch kolách medzi sebou
žiaci 6., 7., 8. a 9.ročníka. Víťazi sa
stali Mag Nikol, Christian Hanák
a Andrej Jakuba z 8. ročníka. Počas
celého roka sa na škole vystriedajú

farebné dni, z ktorých každý podľa
farby bude mať vlastnú tému a jeho
obsahom
budú aktivity žiakov
a učiteľov. 16. októbra sa niesol
v znamení Oranžového dňa a dňa
boja proti drogám.
Žiaci
a zamestnanci
prišli
oblečení
v oranžovom a venovali sa správnej
životospráve, zdravej strave, ovociu
a zelenine
i vitamínom.
Na
poslednej hodine žiaci pripravili
zdravé misy.Na prvých hodinách
prebiehali prednášky a besedy
o látkových
a nelátkových
závislostiach. 28. októbra sme sa
zúčastnili na IV. ročníku festivalu
„Život v pohybe“ v Jesenskom, kde
sme zažili explóziu radosti z tanca,
spevu a pohybu na javisku aj v
hľadisku. Veľa vystúpení a každé
iné, ale všetky mali jedno spoločné
spontánnosť a oduševnenosť,
ktoré boli priam hmatateľné. Diváci
videli cigánsky tanec, hip – hop,
techno, spev, hru na husle, saxofón
a potom: „ Romále“ našich

a 2. miesto v III. kategórii žiak 9.
ročníka
Ľubomír
Auxt.
V celoslovenskom kole sa žiačka 4.
ročníka Janka Auxtová umiestnila
na 2. mieste v I. kategórii. Dňa 29.
októbra zažili žiaci našej školy už
tradične hallowenský deň plný
prekvapení,
strašenia,
tanca
a rôznych
dobrôt.
V ŠKD
vyrezávali pekné tekvice. Po
strašidelnom pohostení sa spolu
s pani učiteľkami 1.stupňa a p.
vychovávateľkou
vybrali
na
lampiónový sprievod, na ktorom si
vyzbierali
kopec
sladkostí.
V novembri 2014 sa žiaci špeciálnej
triedy aktívne zapojili do XI.
ročníka
medzinárodnej detskej
výtvarnej súťaže VIANOČNÁ
POHĽADNICA.
Súťaž
organizovalo Oravské kultúrne
stredisko
v Dolnom
Kubíne.
Dievčatá
a chlapci
s radosťou
kreslili, maľovali, strihali, lepili
a naša dobrá kamarátka Zdenka
Gombošová
nám
pomohla

chlapcov a dievčat z I. a II.
špeciálnej triedy, ktoré rozpútalo v
hľadisku vlnu nadšenia a potlesku.
3. októbra prebiehala každoročná
športová súťaž „ O pohár starostu
obce“. Vybrané družstvo žiakov 4.
ročníka
vyhralo 2. miesto
a potvrdilo, že máme šikovných
žiakov aj v oblasti športu. 10.
októbra sme sa učitelia, rodičia
i žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili
exkurzie v koncentračnom tábore
Osvienčim v Poľsku. V októbri sme
sa zúčastnili XVIII. ročníka súťaže
v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej prózy TIMRAVINA
STUDNIČKA. V okresnom kole
získala 1. miesto v I. kategórii
žiačka 4. ročníka Janka Auxtová

s grafickou počítačovou úpravou
jednotlivých pohľadníc. Žiaci 5.
a 6. ročníka sa spolu so žiakmi 8.
a 9.
ročníka
zúčastnili
celoslovenskej informatickej súťaže
Bobor. V dvoch kategóriách –
Benjamíni a Kadeti si precvičili
úlohy z informatiky i logiky a
získali pekné umiestnenie v rámci
celého
Slovenska.
Dňa
20.
novembra sa žiaci 6.,8.a 9.ročníka
zúčastnili na exkurzii Hvezdárne
a múzea v Rimavskej Sobote. Vo
hvezdárni
sme absolvovali
prednášku o optických prístrojoch,
o spektrách a o Slnečnej sústave,
ďalekohľadom sme pozorovali
škvrny
na
Slnku
a slnečné
protuberancie.
Na druhú časť

exkurzie
sme sa presunuli do
múzea, kde sme si prezreli
expozíciu zameranú na regionálne
dejiny
v sprievode
odborného
pracovníka múzea. V novembri
v rámci
športových
súťaži
obvodného kola futbalu sa naši
mladší žiaci umiestnili na 4. mieste
a starší žiaci na 2. mieste. Dňa 27.
novembra sa žiaci špeciálnych tried
v spolupráci
s pracovníkmi
Gemersko-Malohontského
osvetového strediska zúčastnili
tvorivých
dielní.
Náplňou
zaujímavej hodiny bolo pletenie
košíkov,
výroba
náramkov
a náušníc. Súťaže populárnej piesni
POP 2014 sa zúčastnili naše žiačky
Janka Auxtová (4. ročník), Kristína
Nagyová a Petra Csomósová (6.
ročník). Janka Auxtová postúpila do
celoslovenského kola, kde sa
umiestnila
na
4-7
mieste.
V decembri sme hneď na začiatku
Bielym
dňom
privítali
Mikuláša.Oslávili sme ho škole
besiedkou s Mikulášom pre prvý
stupeň. Všetky triedy sa zmenili na
malé zimné kráľovstvá . Každý
z nás mal na sebe aspoň jednu vec
bielej farby a to ešte umocňovalo
sviatočnú atmosféru. Sneh síce
absentuje , ale naše triedy
pripomínajú ,že Vianoce sú za
dverami. V dňoch 10. a 11.
decembra sa uskutočnil školské
kolo
matematickej
súťaže
Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnilo
spolu 25 žiakov, z toho 9 je
úspešných riešiteľov. Úspešným
riešiteľom sa budú vyučujúci
individuálne venovať a pripravovať
ich na obvodné kolo, ktoré sa
uskutoční v marci 2015.Dňa 12.
decembra sa zúčastníme na
Vianočných trhoch obce Jesenské,
kde budeme predávať výrobky
našich žiakov. V rovnaký deň
vystúpia naši žiaci z folklórnych
súborov Lipka I. a Lipka II.
s pásmom
vianočných
piesní
a vinšovačiek
na
Vianočnom
programe obce Jesenské. 16.
decembra sa uskutoční vianočný
program našej školy - Vianočná
akadémia. Súbor piesní, tancov,
veršov
a scénok
s vianočným
námetom si môžu prísť pozrieť
všetci, ktorí si nájdu chvíľu času.
Vianočná akadémia sa koná o 15:00
hodine v priestoroch kultúrneho
domu obce Jesenské.
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Uznesenia obecného zastupiteľstva od 25.09.2014 do 23.10.2014

b)
Pripraviť návrh dotazníkovej metódy aby sa obyvateľstvo
vyjadrilo k prípadnému navýšeniu
kapacity ANO /NIE .
25.09.2014
„Súhlasíte s navýšením kapacity
firmy Pigagro s.r.o. o produkciu
Uznesenie č.395
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
23 000 ks ( ošípané s váhou od 7 28 kg)?” Termín realizovania je
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
koniec októbra 2014.
v zložení: Ondrej Kurek, Štefan
c)
Obecné zastupiteľstvo
Gabmayer
žiada firmu Pigagro s.r.o. a Obecný
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
úrad aby predložil každú zmenu
Vargová Tímea - pracovníčka
týkajúcej sa výroby, rekonštrukcie
OcÚ
alebo iných zmien, ktoré môžu mať
Hlasovanie – 5:0:2
dopad na obec Jesenské a okolité
obce ( v pôsobnosti Pigagro s.r.o.)
Uznesenie č. 396
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
pred zastupiteľstvo, ktorá sa bude
schvaľuje programu zasadnutia.
realizovať od dnešného dátumu.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Starosta obce bude informovať
o došlej pošte ktorá sa doručí na
Uznesenie č. 397
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
obec ohľadne Pigagro s.r.o.
a/ berie na vedomie správu
Hlasovanie – 6:1:0 – jednohlasne
o činnosti OcÚ, starostu
Uznesenie č. 403
a samosprávy obce Jesenské od
Obecné zastupiteľstvo Jesenské
posledného zasadnutia OZ
1. s c h v a ľ u j e
14.08.2014
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
b/ berie na vedomie plnenie
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
uznesení od posledného zasadnutia
obcí v znení neskorších predpisov
OZ
a v súlade s uznesením obecného
c/ berie na vedomie stav investičzastupiteľstva obce Jesenské pod č.
ných aktivít a financovania
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
391 zo dňa 14.08.2014.
Uznesenie č. 398
zámenu, prevod majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
Jesenské a návrh zámennej
schvaľuje hospodárenie obce za I.
zmluvy: predmetom zámeny a
polrok 2014
prevodu vlastníctva sú nehnuteľHlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
nosti vedené Okresným úradom
Uznesenie č. 399
v Rimavskej Sobote – katastrálny
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje rozpočtový harmonoodbor pre katastrálne územie
gram prípravy rozpočtu na rok
Jesenské.
2015
1. novovytvorená časť č. 1 pozemHlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
ku CKN 50/146, druh pozemku –
Uznesenie č. 400
zastavaná plocha, o výmere 123
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
m2, zameraná geometrickým
a)schvaľuje návrh plánu kontrolplánom č. 36626449-13/2014,
nej činnosti hlavnej kontrolórky
zhotoveným geodetickou kanceláobce Jesenské.
riou A-Zenit, s. r. o. so sídlom
a)poveruje hlavnú kontrolórku
v Rimavskej Sobote, nachádzajúca
obce na výkon kontroly v súlade so
sa v katastrálnom území Jesenské,
schváleným plánom kontrolnej
vedená na liste vlastníctva číslo 1,
činnosti.
vlastníctvo pod B1, vlastník – Obec
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Jesenské, Sobotská 10, Jesenské,
Uznesenie č. 401
vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti,
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
vytvorená z pôvodnej parcely C
schvaľuje výšku tvorby fondu
KN 50/38, druh pozemku - zastaopráv v súlade Všeobecne záväzvaná plocha o výmere 5425 m2
nom nariadení č.23/2014 O zása2. nasledovné pozemky vo vlastdách tvorby a čerpania fondu
níckom podiele Ladislava Felediho,
opráv, prevádzky a údržby nájomnar.: 19.08.1947, trvale bytom:
ných bytov v bytových domoch
Janka Jesenského 525/4, Jesenské:
obstaraných s použitím verejných
prostriedkov čl. 3 ods. 3 v rozpätí
– pozemok CKN 42/17, výmera:
0,5% – 1,5% z nákladov na obsta98 m2, druh pozemku: ostatné
ranie nájomného bytu.
plochy, vedený na liste vlastníctva
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
č. 520, vlastníctvo pod B 2, vlastUznesenie č. 402
nícky podiel 1/36, výmera podielu:
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
2,72 m2,
k činnosti Pigagro s.r.o dáva nasle
– pozemok CKN 43, výmera: 444
dovné stanovisko :
a)
Obecný úrad má vyhľadať m2, druh pozemku: zastavané
všetky projektové dokumentácie, povole-plochy a nádvoria, vedený na liste
nia od založenia firmy vrátane všetkých vlastníctva č. 845, vlastníctvo pod
dokumentov výstavby, prevádzkovania
B 2, vlastnícky podiel 1/36, výmera
a dopadu na hodnotu životného prostrepodielu: 12,33 m2,
dia. Dokumentáciu požadujú
– pozemok CKN 107/3, výmera: 33
v chronologicky od 2002 do 2014.
m2, druh pozemku: zastavané

Zasadnutia zo dňa

plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 11 m2,
– pozemok CKN 106/4, výmera: 20
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 6,7 m2,
– pozemok CKN 106/1, výmera: 53
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 17,7 m2,
– pozemok CKN 109/5, výmera: 33
m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 11 m2,
– pozemok CKN 109/13, výmera:
24 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste
vlastníctva č. 150, vlastníctvo pod
B 3, vlastnícky podiel 1/3, výmera
podielu: 8 m2,
– pozemok EKN 583/2, výmera: 99
m2, druh pozemku: orná pôda,
vedený na liste vlastníctva č. 931,
vlastníctvo pod B 1, vlastnícky
podiel 1/3, výmera podielu: 33 m2,
2.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
zámennú zmluvu o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na webovej stránke obce.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 404
Obecné zastupiteľstvo 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.
389 zo dňa 14.08.2014.
predaj a prevod majetku obce
Jesenské a návrh kúpnej zmluvy:
predmetom prevodu vlastníctva je
nehnuteľnosť – pozemok CKN
53/81, druh pozemku – záhrada,
o výmere 1112 m2, 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.
V prospech kupujúcej: MUDr.
Anna Kučáková, rodená Makovská, narodená: 18.10.1948, trvale
bytom: Novosadská 1383/36, 979
01 Rimavská Sobota, občianka
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Slovenskej republiky. Za kúpnu
cenu 1,-- € za celú nehnuteľnosť,
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 kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 405
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1) súhlasí s odkúpením pozemku
„C“KN 42/2 o výmere 1410 m2
orná pôda, v katastrálnom území
Jesenské, okres Rimavská Sobota,
do výlučného vlastníctva obce za
kúpnu cenu 2,30 € za m2 plochy.
Pozemok vedený Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
152, vlastníctvo pod B1 Karczag
Štefan, r. Karczag a Edita Karczagová, r. Bódyová, Hostice č. 179,
980 04 Hostice.
2) súhlasí s návrhom kúpnej
zmluvy a s právnym úkonom –
vkladom kúpnej zmluvy do operátu
katastra nehnuteľností v zmysle § 9
ods. 1-2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
3) vyhlasuje, že toto uznesenie je
v súlade s čl.3 Kompetencie pri
nakladení s majetkom obce a čl. 5
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 14/2012
s názvom: Zásady hospodárenia
s majetkom obce a so schváleným
rozpočtom obce Jesenské na rozpočtový rok 2014, ako aj
s osobitnými predpismi zák. č.
431/2002 Z. z., 523/2004, Z. z.,
583/2004 Z. z..
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 406
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e, že
a) parcela registra CKN č. 51/2
v katastrálnom území Jesenské,
druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 385 m2, ktorá
je v súčasnosti zapísaná na liste
vlastníctva č. 1 ako majetok obce
Jesenské pod B 1 vo vlastníckom
podiele 1/1, bola podľa prešetrených dôkazov a to Hospodárskej
zmluvy č. Fin-4-5/1984 HZ nesprávne zapísaná ako majetok obce
zápisom registra obnovy evidencie
pozemkov (ROEP),
b) vlastníci predmetnej nehnuteľnosti podľa hore uvedenej Hospodárskej zmluvy nepodali námietku
na ešte neschválený register ROEP
v zákonnej lehote,
c) o zmene schváleného registra
ROEP možno rozhodnúť do troch
rokov od zápisu údajov registra do
katastra nehnuteľností podľa
zákona č. 180/1995 Z. z.
d) obec podľa Hospodárskej
zmluvy č. Fin-4-5/1984 HZ tento
nehnuteľný majetok nemohla
nadobudnúť,

12/2014

Uznesenia obecného zastupiteľstva od 25.09.2014 do 23.10.2014

e) vlastníci v súčastnej dobe
využili všetky dostupné
prostriedky na znovunadobudnutie predmetného majetku
f) že prevod predmetného
majetku podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov je vhodným spôsobom nápravy súčasného
stavu.
2. r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené
zhora pod bodmi a) až f) 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 prevod vlastníctva
majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku C KN
51/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 385 m2,
vedenej Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálnym odborom pre katastrálne územie Jesenské,
vlastníctvo na základe listu
vlastníctva číslo 1, pod B1
v podiele 1/1, t. j. v celosti
sa uskutoční kúpnou zmluvou za cenu 1.-- € za nehnuteľnosť v celku,
c) náklady zmluvy znáša obec
Jesenské a náklady zápisu
vkladu zmluvy do katastrálneho operátu znáša žiadateľ.
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne náležitosti
súvisiace s prevodom
vlastníckeho práva zhora
uvedeného majetku obce
Jesenské
Hlasovanie – 6:1:0
Uznesenie č. 407
Obecné zastupiteľstvo za prítomnosti starostu obce prerokovalo a schvaľuje žiadosti
pre žiadateľa :
Végh Ladislav, ktorý splnil
kritériá VZN č. 7/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre
občanov 2 x 4 b. j., čl. 2
o pridelenie štandardných
nájomných bytov.
Nájomný vzťah začína dňom
26.09.2014.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 408

Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom
a)
schvaľuje Dodatok
č. 4 k zriaďovacej listiny Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom
maďarským -Szombathy Viktor
Alapiskola, Námestie Slobody
141, Jesenské – Feled
b) žiada starostu obce
oznámiť zmenu vyplývajúcu z bodu a)
tohto uznesenia Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a
športu SR.
Hlasovanie – 7:0:0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta
obce
Zasadnutia zo dňa 23.10.2014
Uznesenie č.409
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: František Fabián,
Ing. Ján Albert
b/ zapisovateľku zápisnice:
Ing. Vargová Tímea - pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 7:0:2
Uznesenie č. 410
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 411
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
25.09.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít
a financovania
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 412
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje audítorskú správu Obce Jesenské za
rok 2013
Hlasovanie – 9:0:0 – jednohlasne
Uznesenie č. 413
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje zmeny
v rozpočte, tak ako bolo predložené v návrhu OcÚ Jesenské.
Hlasovanie – 7:2:0
Uznesenie č. 414

Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy, školských zariadení (školský klub detí pri ZŠ slovenskej
a školský klub detí pri ZŠ
Viktora Szombathyho)
a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jesenské
Hlasovanie – 9 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 415
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom na základe vyjadrenia sa obyvateľov
a štatistického vyhodnotenia
výsledkov dotazovania
k investičnému zámeru Pigagro
s.r.o. zamieta navýšenie kapacity firmy Pigagro s.r.o. o
produkciu 23 000 ks ( ošípané
s váhou od 7 -28 kg)
Oprávnený voliči celkom :
1770
Vyjadrilo sa : 1044 /58,98%/
Nevyjadrilo sa : 726 /41,02%/
Za hlasovalo /ANO : 141
/13,50%/
Proti hlasovalo /NIE : 903 /
86,50%/
Hlasovanie – 7 : 2 : 0
Uznesenie č. 416
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom dáva za úlohu
starostovi obce Jesenské pripraviť zmluvu o vzájomnej
spolupráci v záujme dodržia
podmienok ochrany životného
prostredia s ochrany obyvateľov a pre skvalitnenie spolupráce medzi firmou Pigagro
s.r.o. a obcou Jesenské, do
termínu 31.1.2015.
Hlasovanie – 9 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 417
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.
406 zo dňa 25.09.2014.
predaj a prevod majetku
obce Jesenské a návrh kúpnej
zmluvy:
predmetom kúpy a prevodu
vlastníctva je nehnuteľnosť

7.

vedená v katastri nehnuteľnosti
u Okresného úradu
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne
územie Jesenské na liste vlastníctva č. 1, pod B1 v podiele
1/1, t. j. v celku, a to pozemok
C KN 51/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 385 m2.
V prospech kupujúcich:
1.Ladislav Barta, rodený
Barta, narodený: 07.07.1965,
trvale bytom: Záhradná 601,
980 02 Jesenské,
Slovenská republika, vlastnícky
podiel 1/2,
2.Tibor Barta, rodený Barta,
narodený: 11.10.1970, trvale
bytom: Družstevná 107, 980 02
Jesenské,
Slovenská republika, vlastnícky
podiel 1/2,
za kúpnu cenu 1,--€ za nehnuteľnosť v celku.
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 – 8 : 1 : 0
Uznesenie č. 418
Obecné zastupiteľstvo
v Jesenskom schvaľuje na
základe žiadateľov Vincze
Peter a Szabó Ladislav prenájom pozemkov vo vlastníctve
obce v katastrálnom území na
dobu určitú od 01.01.2015 do
31.12.2015.
KN-parc.č – „C“ 186/18, „C“
9/1
LV – 1, 1
celk.v. _ 928 m², 3994m²
diel 1/1, 1/1
pod B._1,1
vým. Podielu 200m², 25m²
druh pozemku_- zastavané
plochy a nádvoria
Celková výmera predmetu
prenájmu: 225 m2
Hlasovanie : 9 : 0 : 0
Mgr. Gabriel Mihályi-starosta
obce

8.

NOVINKY Z MŠ
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Jesenné aktivity v MŠ
Zábavno-športovú súťaž o pohár starostu obce Jesenské organizuje každoročne pre materské školy Spoločný školský úrad v Jesenskom. Zúčastnila sa ho aj naša materská škola. Päťčlenné družstvo
našich športovcov sa usilovne pripravovalo na túto akciu. Deti prežili pekný športový deň a získali 2. miesto – Gratulujeme im.

pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti s pani učiteľkami pripravili pekný kultúrny program – zatancovali, zaspievali a zarecitovali.
Do tanca pozvali aj starých rodičov. Nakoniec im odovzdali milé
darčeky ktoré pre nich s láskou zhotovili. Pripravili pre nich aj malé
občerstvenie, pri ktorom sa porozprávali, pospomínali. Domov odchádzali so svojimi vnúčatami s úsmevom na tvári.

V októbri sme organizovali Deň tekvičkových lampiónov – tvorivú dielňu s rodičmi. Tvorivé dielne v našej materskej škole sú u detí veľmi obľúbené. Aj na túto sa deti tešili. Už niekoľko dní predtým
prinášali krásne tekvice a s
kamarátmi vymýšľali aké
lampáše s nich spolu s
rodičmi vyrobia.
Na akcii sa zúčastnilo veľa
rodičov, cítili sa príjemne a
deti boli šťastné keď zhotovené lampášiky nakoniec
rozsvietili. Ďakujeme rodičom že sa zúčastnili na tejto
akcii, že prispeli k našej
snahe spestriť život detí v
materskej škole.

Deň jabĺčka si pripomenuli deti s pani učiteľkami vo všetkých triedach. Spoločne sme zarecitovali básničky a zaspievali sme pesničky
o jabĺčku. V triedach sme pripravili výstavu jabĺčok, ktoré si deti
priniesli z domu. Potom nasledovala
súťaž o najkrajšie jabĺčko. Sladké,
voňavé, šťavnaté – také boli naše
jabĺčka. A nakoniec to najlepšie –
pripravili sme si jablkové hody.

Medzi naše obľúbené akcie
patria besiedky pre starých rodičov. Aj tento rok
sme ich pozvali medzi nás

V októbri nás navštívili umelci
a
v materskej škole sa konal výchovný
koncert pre deti. Organizovali sme aj
jesennú vychádzku zvedavých myšiek.
Naše talentované deti reprezentovali našu materskú školu v Maďarsku v Egri na
podujatí Csűrdöngölő, kde sa prezentujú
detí z materských škôl s detskými hrami, ľudovými pesničkami, básničkami a
prózou. Bettina Speváková a Benjámin
Csank predviedli ľudové piesne.

Vážení rodičia, milé kolegyne,
Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh prevádzky materskej
školy, ďakujem rodičom za ich účasť a pomoc v spoločných aktivitách.
Pani učiteľkám a zamestnancom školy ďakujem za dobre odvedenú prácu a dobrú starostlivosť o našich najmenších.

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.
Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca Vám prajeme prekrásne Vianoce.

Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, k tomu veľa spokojnosti, šťastia a zdravia do nového roku Vám všetkým želá riaditeľka
materskej školy Elena Sekelská

12/ 2014

ZAUJÍMAVOSTI

9.

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku – vyhodnotenie
Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ udelili ocenenie
v súťaži „O najkrajší dvor a predzáhradku“ v roku 2014. Na prvom
mieste
sa

na Ulici školskej a vďaka patrí aj pracovníčkam verejnoprospešných prác, ktoré tu upravujú okolie.

umiestnila záhradka rodiny Csízikovej Ulica rimavská 180, na
druhom mieste záhradka rodiny Kovácsovej, Školská ulica 618
a ako tretia bola pani Elena Miklošková Ulica J.Jesenského 525.
Majitelia ocenených záhradiek dostali diplom a praktické pomôcky,

Keďže pekných záhradiek je veľa, aj touto cestou ich majiteľov vyzývame na zapojenie sa do súťaže v roku 2015. Súťaž prebieha od
mája do septembra. Do súťaže môžete svoju záhradku prihlásiť aj
sami priamo v infocentre, alebo zaslaním e-mailu na adresu :

ktoré im odovzdali Eva Melicherová z infocentra a Marika Borbášová z MKS, ako malú pozornosť za ich snahu pri skrášľovaní
našej obce. Tohto roku dostalo ocenenie aj vedenie Materskej školy

infocentrum@jesenske.sk

Tvorivé dielne pre pedagógov a žiakov
Spoločný
školský
úrad
v spolupráci s Kultúrnym domom v Jesenskom dňa 18. novembra zorganizovali tvorivé
dielne pre pedagógov. Lektorkami boli zamestnankyne Gemersko- malohontského osvetového strediska v Rimavskej
Sobote. Záujem bol nesmierne
veľký. Do práce sa zapojilo 60
účastníkov. Záujemcovia pri-

chádzali do KD z obvodu SŠÚ
Jesenské, ale okrem nich aj pedagógovia od Hnúšte cez Rimavskú Baňu až po Cinobaňu.
Lektorky nám ukázali pletenie
košíka, navliekanie korálikov a
dve patchworkové techniky.
Účastníci si s radosťou odniesli
domov krásne zhotovené výrobky: pletený košík alebo
ozdobnú
vázu,
anjelika

Svet si v tomto roku pripomína
100. výročie od vypuknutia prvého
veľkého globálneho konfliktu. Zámienkou na rozpútanie prvej svetovej vojny bol atentát spáchaný na
rakúskeho následníka trónu Ferdinanda d´Este a jeho manželku v
Sarajeve. Svet si 28. júna pripomenul prvý veľký svetový konflikt,
ktorý spôsobil zánik mnohých veľkých štátnych útvarov a dal podnet
na vznik nových štátov v Európe.
Bol to ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júna
1914 do 11. novembra 1918. Odohrával sa prevažne v Európe, no

zasiahol aj Afriku, Rusko či Blízky
východ.
Vojna vypukla následkom zostrených rozporov medzi svetovými
mocnosťami snažiacimi sa získať
vo svete sféry vplyvu, kolónie, suroviny a trhy. Nemecko, sa zjednotilo až v roku 1871, za ostatnými
mocnosťami zaostávalo, a tiež si
chcelo ukoristiť nejaké kolónie, čím
sa s nimi dostalo do sporu.
Nemecko malo pocit, že je na vojnu
lepšie pripravené ako ostatné krajiny. Boj o vplyv na Balkáne zasa
zostril nezhody medzi RakúskomUhorskom a Ruskom. Zámienka sa

z korálikov a dve nádherné vianočné gule. Najväčším prínosom príjemného dňa je, keď
učitelia môžu tieto techniky
naučiť deti a žiakov materských a základných škôl.
Lektorky GMOS zavítali do
Jesenského aj 27. novembra.
Navštívili ZŠ slovenskú aj maďarskú. Na obidvoch školách

pracovali s nadšenými žiakmi.
Pre nich pripravili pomerne
ľahšie, ale zaujímavé techniky.
Pletenie košíka šikovne zvládali
aj žiaci. Žiačky mali veľkú radosť z navliekania korálikov:
zhotovili si krásne náramky
a náušnice. Na obidvoch školách bola príjemná, tvorivá
atmosféra.

100. výročie 1. svetovej vojny
naskytla v júni 1914, keď RakúskoUhorsko uskutočnilo v Bosne, ktorú
si nedávno pripojilo, vojenské manévre.
Odboj obyvateľov Bosny a Hercegoviny podporovalo Srbsko. A tak,
keď 28. júna navštívil rakúsky následník trónu František Ferdinand
d´Este s manželkou Sarajevo, srbský študent Gavrilo Princip ich zastrelil.
Vojna si vyžiadala milióny životov
Nemecko vyzvalo RakúskoUhorsko, aby tvrdo zakročilo a prisľúbilo mu pomoc. RakúskoUhorsko vypovedalo 28. júna 1914

Srbsku vojnu, ktorá začala prvý
veľký medzinárodný konflikt vo
svete.
Po boku Rakúsko-Uhorska bojovalo
Nemecko, neskôr sa pripojilo Turecko a Bulharsko (Ústredné veľmoci), na strane Srbska stál jeho
stály spojenec Rusko, ku ktorému sa
pridali Francúzsko a Veľká Británia
a neskôr USA, Taliansko a ďalšie
krajiny (Dohoda).
Vojna sa skončila kapituláciou
ústredných veľmocí 11. novembra
1918 v Compiegne. Vojna si vyžiadala životy 9,6 milióna vojakov a 7
miliónov civilistov.

10.

ZO ŽIVOTA SENIOROV
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„Hurá je tu leto „
Áno, príchod prázdnin a leta
nečakali len žiaci škôl, ale
usilovne sa na letné aktivity
pripravili aj seniori , členovia
organizácii ZŤP a Jednoty
dôchodcov. Za účelom zlepšenia
telesnej
kondície
a nadobudnutia nových síl
k letným záhradníckym prácam
sa rozhodli, že dňa 20. júna
2014 autobusom navštívia
blízke termálne kúpalisko
„BUKKSZÉK“. Toto miesto už

dobre poznajú, nakoľko každý
rok vyhľadávajú túto dobrú
liečivú slanú vodu. Po vykúpaní sa im uvoľnia stuhnuté
svaly, viac sa rozhýbu už aj tak
opotrebované kosti. Popri
kúpaní a oddychu v saunách si
vychutnajú aj ponúkané špeciality miestnej kuchyne a dobré
voňavé vínko. Ako sa hovorí,
že s jedlom rastie chuť, tak aj
naši seniori po tomto zájazde
do Bukkszéku zorganizovali

ešte jeden autobusový zájazd
dňa 07.08.2014 do maďarských
kúpeľov Mezőkovesd – Zsór.
Kúpele sú po rozsiahlej rekonštrukcii a maximálne vyhovujú
všetkým
očakávaniam.
O zájazd bol veľký záujem.
Zúčastnilo sa ho celkovo 48
osôb z radov členov a ich
rodinných príslušníkov. Vo
večerných hodinách sa všetci
príjemne unavení vrátili domov
a ešte teraz spomínajú na krás-

ne prežitý letný deň. Za tieto
príjemné zájazdy patrí vďaka
organizátorom
a obecnému
úradu, ktorý hradil poplatky za
autobusy a musíme podotknúť,
že obecný úrad je veľmi ústretový k aktivitám našich seniorov za čo mu aj touto cestou
ďakujeme.
Vedenie ZO ŤZP
a JDS

Posedenie seniorov pri príležitosti 70. výročia SNP

Tak ako v predchádzajúcich
rokoch aj v tomto roku ZO
ŤZP a Jednota dôchodcov
usporiadala jesennú guľáš
párty. Toto posedenie sa od
predchádzajúcich líšilo v tom,
že bolo zorganizované na
počesť 70–teho výročia SNP.
Medzi členmi oboch organizá-

cií ešte žijú také
osoby,
ktoré
prežili hrôzy tohto
povstania.
S hlbokou úctou
sa spomínalo na
tých
miestnych
občanov, , ktorí
životom zaplatili
v boji
proti
okupantom. Na
ich počesť bol
postavený pomník
s pamätnou
tabuľou s ich menami pri
miestnom cintoríne. Česť ich
pamiatke.
Po smútočnej spomienke sa
prikročilo k veselšiemu bodu
programu a to ku konzumácii
dobrého guľáša, ktorý varil
Peter Vincze a k voľnej debate.
Prítomných
rozveselilo aj

žrebovanie tomboly, kde si
výhercovia prevzali
milé
darčekové predmety. Svojou
účasťou poctil prítomných aj
pán starosta Mgr. Gabriel
Mihályi, ktorý okrem iného
informoval
prítomných
o splnení úloh za rok 2014
a úloh, ktoré ešte mieni do
konca roka
zrealizovať. Medzi
iným
i napojenie
jednotlivých
domácností
na verejnú
kanalizáciu.
Na
tejto
vydarenej
jesennej

guľáš párty sa zúčastnilo 49
členov, ktorí odchádzali domov
spokojní a uvoľnení. Ďakujem
všetkým členom za účasť na
tomto podujatí ako aj jeho
organizátorom za jeho prípravu.
Š.Gabmayer

a M.Feledyová

Meranie zrakovej ostrosti očnou optikou
Dňa 30.10.2014 sa v Miestnom
kultúrnom dome konala akcia
očnej optiky Anpek. Akcia bola
zameraná na meranie zrakovej
ostrosti očnou optikou, ktorá

bola zdarma. Bola tu i výmena
skiel do vlastného rámu prípadne nových rámov, ktorých
cena bola s 50% zľavou. Po
vyhotovení okuliarov bola ich

donáška priamo do domu. Túto
akciu využili hlavne naši starší
občania, ktorým je jednoduchšie prísť za touto službou do
MKS v mieste bydliska ako

cestovať do Rimavskej Soboty,
nakoľko v našej obci nemáme
očného lekára.
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Tenisový turnaj „Memoriál M.Mráza“ V.ročník
Dňa 5.9.2014 sa konal už V.
ročník tenisového turnaja, na
ktorom sa od roku 2010 hrá o
putovnú tenisovú raketu Milana
Mráza. Pred začiatkom turnaja
sme si pripomenuli nášho
tenisového kolegu Ing. Milana
Mráza. Milan bol veľmi priateľský človek, kamarát, ktorý

veľmi miloval tenis.
Aj keď ráno bolo počasie
chladnejšie, predpoludním už
zahrievali hráčov celkom príjemné slnečné lúče, ale pre
istotu, svojim „domácim produktom s liečebnými účinkami,“ účastníkov ponúkol Viktor
Varga. Na rozdiel od minulých

ročníkov sa účastníci turnaja
dohodli, že sa budú hrať len
zápasy v štvorhre.
V príjemnej priateľskosúťaživej atmosfére v piatich
skrátených setoch sa nakoniec
z víťazstva tešila dvojica Marian Pančík-Viktor Varga, ktorá
získala putovnú cenu. Na dru-

hom mieste skončila dvojica
Norbert Tóth-Vendo Štepanovský. Poďakovanie za prípravu
tenisového kurtu patrí Vladovi
Kunovi.
Dovidenia o rok.
Za TO Jesenské Dr.Marian
Pančík

Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 FK Jesenské
Predstavenstvo FK Jesenské:
Predseda: Tomáš Tóth
Podpredseda: Gabriel Mihályi
Mgr.
Manager: Csaba Singlár
Členovia: Ladislav Figei, Szabocs Figei, Oskár Kókai, Attila
Pál, František Fábian, Tomáš
Éli, Karol Kisantal, Ladislav
Hajdú, Ladislav Bálint
Celoroční sponzori ktorým FK
Jesenské ďakuje za finančnú
a organizačnú pomoc: Obec
Jesenské, Pigagro, KomPaS,
Gasko, Bartex, Stavina, Exen,
AG doprava, Renova, Pizzéria
Babi, Casablanca bar, Pekáreň
Mihályi, Böviba Šimonovce,
Primax Rim.Sobota, Karol
Kisantal, OK MIX – Kisantalová, Lamata, Nábytok Hajdú
Mužstvo dospelých FK Jesenské pod vedením Miroslava
Kéryho začalo prípravu na

novú sezónu 10. júla. Nové
tváre v mužstve boli bratia
Prečuchovci (René, Michal)
z Hnúšte, Marek Bolčo z Hrnč.
Zalužian,
Richard
Illéš
z R.Soboty a navrátilec Denis
Hank, ktorému sa skončilo
hosťovanie v R. Sobote.
Prvý majstrovský zápas sme
odohrali 3. augusta a posledný
26. októbra. Odohrali sme 13
zápasov z toho sme 8 vyhrali, 4
remizovali a 1 prehrali.
Po polovici súťaži sme na
peknom druhom mieste, kde V.
Krtíš je len o 1 bod pred nami
na prvom mieste.
Na jeseň nastúpili títo hráči:
Marek Drak, Zoltán Csízi –
brankári, Tomáš Szabó, Attila
Domík, Richard Illés, Marian
Kudlík, Martin Pinter, Róbert
Bohó, Milan Farkaš, Róbert
Juhász, Michal Prečuch, Marek
Bolčo, František Petróczky,
Norbert Nagy, Denis Hank,

Richard Lakatoš, Dávid Barta,
Gabriel Barta, Csaba Singlár,
René Prečuch, Kristián Kókai.
Pri mládežníckych mužstvách
nastali zmeny na trénerských
postoch. U dorastencov doterajšieho trénera Ladislava
Szaba nahradil Csaba Singlár
a u žiakov Mareka Draka vystriedal Alexander Berky.
Dorastenci začali súťaž výborne , keď doma zdolali Žarnovicu vysoko 7:1, ale potom hráči
podali podpriemerný výkon
(slabá dochádzka na tréningy,
nezodpovedný
prístup
k zápasu) a tak po polovici
súťaži sú na 10. mieste so 16
bodmi.
Úradujúci hráči: Adrian Strýček-brankár, Tibor Buša, René
Zagyi, Peter Gyurcsík, Daniel
Varga, Klaudio Fodor, Csaba
Lakatos, Kristián Lakatos,
Róbert Bohó, Boris Vilhan,

Denis Hank, Marek Juhász,
István Borbás, Michal Rácz,
Michal Kurek, Sebastian Gembický, Patrik Rácz, Erik Resutík, Dávid Váradi
Žiaci po zrušení III. Ligy skupina „D“ (nízky počet mužstiev) sa prihlásili do okresu.
Odohrali 8 zápasov, kde 6
vyhrali, 1 remizovali a 1 prehrali. Prezimujú na druhom
mieste.
Od septembra sa začalo robiť
aj s prípravkou, kde sú žiaci od
7 do 10 rokov. Ich trénerom je
Zoltán Csízi.
Koniec sezóny sme ukončili
športovou zábavou, ktorú sme
zorganizovali už druhý rok. Do
tanca nám hrala skupina Mag
Trio z Fiľakova.

Aeribic a zumba
Našu telocvičňu nevyužívajú len muži na svoje športy, ale aj my
ženy a to hlavne na Zumbu a Aeirobic. Zumba sa cvičí dvakrát
týždenne a to v pondelok a vo štvrtok zo začiatkom o 18,30 hod.
Precvičuje ju Ildikó Nagyová. Cvičenie na formovanie postavy pre

všetky vekové kategórie precvičuje v utorok od 18,00 hod.
a v piatok od 19,00 hod Deniska Rási. V sobotu je zase aj pre tie
skôr narodené a to od 18,00 hod. a precvičovateľkou je Katka Csomósová. Týmto všetky záujemkyne srdečne pozývame, pridajte sa
k nám.
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Vitajte do života: „Dieťa sa

narodí s túžbou byť milované - a
nikdy z toho nevyrastie.“
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Marta Balázsová
Magdaléna Tóthová
Irena Gečeová
Štefan Výbošťok Ing.
80.narodeniny:
Antónia Szanyiová
Magdaléna Holeková
Malvína Balogová
Jolana Tóthová
Jolana Gombošová
Štefan Šinglár
85narodeniny:
Šarolta Kovácsová
90narodeniny:
Helena Batová
Margita Juhaniaková

radosti, šťastia a krásnych
spomienok.“

Jazmín Farkašová 13.06.2014
Adam Balog 15.06.2014
Martina Kaločaiová 21.06.2014
Dominik Betteš 11.08.2014
Adela Gombalová 09.09.2014
Mátyás Imrecze 10.09.2014
Lilien Máková 28.09.2014
Milan Kukla 25.10.2014

Manželstvo uzavreli: „Láska je

nielen byť spolu, ale aj ísť
spolu“
Csaba Bálint a Jarmila Krupová
21.08.2014
Ján Vilhan a Jana Kabelová
23.08.2014
Martin Marcinek a Zuzana Kovácsová
27.09.2014
Zoltán Danyi a Anastázia Szajkóová
22.10.2014

Životné jubileum oslávili: „Sú
dni, keď sa obyčajné chvíle
menia v jedinečné okamžiky, keď
sa sny stávajú skutočnosťou,
dni, ktoré zanechajú krásne
spomienky. Prajeme Vám mnoho

60 narodeniny:
Irena Danyiová
Priška Szabová
Jiři Trapl
Eugen Šóter
Ondrej Csala
Ľudovít Grulyo
Šarlota Balogová
Milan Belas
Helena Baloghová
Jozef Kollár
Ladislav Csomai
Jozef Feledy
65. narodeniny:
Milan Šaját
Valéria Obrtancová
Anna Bariaková
Danica Feledyová
Helena Góraszová
Mária Poprocká
Pavel Csabay
Ondrej Csank
70 narodeniny:
Mária Bodnárová
Ernest Danyi
Jolana Zigová
Alica Ulická
Alžbeta Bálintová
Juliana Matovicsová
75.narodeniny:
Elena Hutášová
Ida Kunyová
Mária Bartová

Navždy nás opustili“Čo je Smrť?
Je to len jedna s ciest ktorou
každý človek kráča a koniec jeho
putovania po Zemi“.
Česť ich pamiatke. †
Bohumil Ondriš 85 rokov
Barnabáš Szelec 101 rokov
Mária Vargová 82 rokov
Štefan Lakatoš 63 rokov
Barnabáš Kovács 94 rokov
Emília Spodniaková rod.Lalíková 82 rokov
Priška Funková 78 rokov
Attila Csomor 67 rokov
Štefan Pataki 82 rokov
Helena Parobeková 77 rokov
Alžbeta Antalová 77 rokov

Vianočné cukrovinky- linecké snehové venčeky
300 g hladká múka, 100g práškový cukor, 200 g palmarín, 1 bal.prášok do pečiva,1 ks vajce, 1 bal.vanilkový cukor, strúhaná citrónová kôra
Bielková pena
4 ks bielka, 360 g kryštálový cukor jemný
Do stredu:
250 g ríbezľový džem, trochu vody, trochu rumovej arómy
Postup prípravy
Cesto : múku, práškový cukor a prášok do pečiva zmiešame pridáme vajce, palmarín a citrónovú kôru,
vypracujeme hladké cesto. Zabalíme do mikroténu a dáme na 30 min. do chladu. Rozvaľkáme na 3 mm,
vykrajujeme kolieska a upečieme vo vyhriatej rúre. Vychladnúť.
Bielková pena 240 g. kryštálový cukor dáme do hrnca, zalejeme vodou, aby bol cukor zaliaty (100-120 ml) Keď začne vrieť znížime teplotu
na minimum a varíme dokiaľ sa cukor nerozpustí, bez miešania. 4 bielky vyšľaháme so štipkou soli do peny, zašľaháme po lyžiciach 120 g
kryštálový cukor a po troške pridávame uvarený sirup. Šľaháme 3-5 min. na husto.
Upečené kolieska rozložíme po plechu a nastriekame na ne bielkovú penu. Sušíme pri 50 °C asi 45 min.
Ríbezľový lekvár zmiešame s vodou, zohrejeme, pridáme rumovú arómu a nanesieme do stredu každého venčeka

INFO CENTRUM

OBECNÝ ÚRAD

Stránkové dni
Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

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

Stránkové dni
12,30 – 16,00
12,30 - 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

A ešte niečo letné a rýchle - Cuketový koláč

Pondelok: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Utorok:
nestránkový deň
Streda: 7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
Piatok: 7,30 - 11,30 nestránkové hodiny

16. Vydanie – December 2014 • Vydal Starosta Gabriel

JESENSKÉ
16.VYDANIE
INFORMAČNÝ
2hrnček
múka polohrubá,
1/2 hrnček
olej, 1/2 hrnčekMATERIÁL
(orechy) kokos, naMihályi
potretieMgr.
džem&Obecný úrad Jesenské•Kontakt: 047/5698
Postup prípravy rece
283, 5698422, 047/5811277, www.jesenske.sk, e-mail:

JESENČANIA

obec@jesenske.sk,
Infocentrum: e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Spracoval: Text a úprava Eva Melicherová, Preklad: Valéria

Sebőková

