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Príhovor starostu obce Jesenské

Vážení občania,
Blížia sa najkrajšie chvíle roka,
Vianoce a spoločne s Vami obyvateľmi naša samospráva môže
zhodnotiť druhý polrok roka
2013. Na stránkach našich novín
Jesenčania sa môžete dočítať
v kocke o živote našej samosprávy, inštitúciách, školách ale aj
našich obyvateľoch. Cieľom pri
zakladaní týchto novín, ktoré
vychádzajú dvakrát do roka už
siedmy rok bolo, aby sme čitateľov informovali o živote našej
obce a jej obyvateľoch.
Aj keď sa blíži len koniec roka
2013 a miestna samospráva má
ešte celý rok na dokončenie
funkčného obdobia, predsa musím napísať, že sme prišli na
ďalšie rázcestie po 7 rokoch.
V tomto roku t.j. 31. 12.2013 sa
končí pre nás prvé programové
obdobie EÚ 2007-2013. Ako
starosta obce som prišiel
s rozvojovým programom pre
celú obec s využitím vlastných a
aj EU zdrojov. Bola to veľmi
náročná cesta, ktorú podporovali
aj poslanci OZ. Práve v tomto
polroku sme technicky dokončili
dve veľké stavby už zo spomínaných EÚ štrukturálnych fondov
a to; „ Revitalizácia centrálnej
zóny obce“ a „Kanalizáciu
a ČOV“. Ja ako starosta obce by
som sa mal tešiť, že sme dokončili nejaké veľké veci . Žiaľ len
čiastočne ma to teší, politika
a súčasná neistota vo financovaní
, sociálna a ekonomická kríza
veľmi pôsobia aj v podmienkach
našej obce. Základom práva je
„ľudskosť“, ale z práva sa vytratila práve „ľudskosť“. Denne sa
môžeme presvedčiť o tom, že aj
keď do rozvoja inde ide veľa

peňazí, v našom okrese najviac
peňazí ide do sociálnej sféry, lebo
žiť a jesť treba. Tí ktorí sú chudobní a marginalizovaní, zodpovednosť za súčasný stav dávajú
najavo u starostu, miesto prosby
často nahlas vyjadrujú svoju
nevôľu; miesto vlastnej zodpovednosti svoju nespokojnosť
takisto vyslovujú na obecnom
úrade. Tí vysoko postavení politici, tiež zodpovednosť prenášajú
na samosprávy, bez podpory
a hlavne bez ľudskosti
a zodpovednosti. A aké môžu
byť riešenia? Jedine na miestnej
úrovni vieme ešte zmeniť veci,
preto žabo-myšie vojny už musíme zanechať a viac si všímať
jeden druhého. Je potrebné spolupracovať, či v samospráve
alebo medzi rodinami. Predsudky,
závisť a nejednotnosť cieľov
nevedie nikam, zdroje ubúdajú
a aj keď , sú ťažko dostupné.
Preto musíme rozmýšľať viac
o tom, čo vlastne chceme dosiahnuť v obci a ako chceme žiť,
pracovať a pomáhať jeden druhému, bez rozdielu národnosti

a sociálneho postavenia. Boj
s chudobou môžeme vyhrať len
vtedy, ak zadefinujeme čo chceme spoločne dosiahnuť. Chudoba
to nie je len to, že nemáme zdroje, ale aj to, že nevieme čo vlastne chceme, len kritizujeme, ale
zodpovednosť necítime za vlastný
život. Tak ako aj Vy aj starosta
potrebuje motiváciu od vlastných
obyvateľov. Preto miesto toho,
aby som Vám popisoval čo robím
a čo sme robili v uplynulých
mesiacoch a rokoch pre Vás,
hodnoťte Vy! Hodnoťte, či ste
mali objektívnu informáciu
o tom, čo sa u nás deje, či boli
nové aktivity v oblasti kultúry,
športu, či vnímate veľké investície, či na obecnom úrade Vám
zabezpečujeme veci, či sa vieme
postarať o Vaše deti v škôlkach
a na našich školách, či infocentrum a komunitné centrum Vám
pomáha, či Vám poskytujeme
služby na úrovni a kvalitne, či sa
vo Vašich očiach naša obec rozvíja .... a či ste aj Vy prispeli
k životu a rozvoju obce niečím.....?!?

Teraz je obzvlášť dôležitá chvíľa,
aby sme spoločne komunikovali,
zadefinovali a vytvorili nový plán
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Jesenské pre druhé
programové obdobie 2014-2020.
Nikdy predtým nebolo tak potrebné, aby sme mobilizovali
všetky naše vnútorné sily, nás
obyvateľov obce Jesenské. Že
ako? Povedzte svoje návrhy,
nápady ale aj kritiku toho, čo ako
funguje, poprípade návrhy na
riešenia. Možno sa dopracujeme
spoločne k reálnejším plánom
podľa súčasnej sociálno – ekonomickej situácie a dostupných
vlastných a vonkajších zdrojov.
Očakávania boli a sú nesmierne
vysoké vždy, ale výsledky vyžadovali aj prácu a tej sme odviedli
dosť, ale nemôžeme sa zastaviť.
Je tu však čas, keď sa môžeme na
chvíľu pristaviť, zabudnúť na
každodenné povinnosti v práci a
zaspomínať si, zamyslieť sa nad
čarom vianočných sviatkov. Je to
čas sviatočný keď sa spoločne
stretávajú príbuzní, priatelia,
známi a rodiny. Vianoce oživujú
túžbu po vnútornom pokoji a
šíria v ľuďoch dobrotu. Táto
dobrota by mala pokračovať aj
budúci rok.
Prajem Vám krásne
a požehnané Vianoce, veľa
úspechov, šťastia a pevné
zdravie do budúceho roka
2014. Smerovanie obce je vo
Vašich rukách a postoji.
Som presvedčený, že vieme
v Jesenskom žiť a pracovať
podľa nasledujúcej myšlienky:
„ Veľa malých ľudí na
mnohých malých miestach,
keď vykonajú veľa malých
vecí, môžu zmeniť aj celkovú
tvár súčasného sveta“

XI. DeN obce Jesenské
V mesiaci júl sa v našej obci už
tradične organizuje Deň obce.
Tento rok to vyšlo na sobotu
trinásteho. Na tento deň zamestnanci Obecného úradu spoločne
so zamestnancami MKS a KomPas pripravili pre návštevníkov
bohatý program spojený s kontaktnou výstavou a burzou.

a burzu slávnostne otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi ,
ktorý podotkol že v obci podniká
okolo 100 ľudí a časť z nich sa
predstavila práve na výstave.
V športovej oblasti to ožilo už o

V dopoludňajších hodinách po
slávnostnom otvorení starostom
obce v rámci „Detského folklórneho festivalu Cerovina“ vystúpili deti z Maďarska a od nás
v dvoch blokoch pod názvom
„Detská kytica“ – vystúpenia detí

Návštevníci podujatia si mohli
prísť na svoje v oblasti kultúrnej,
športovej, zábavnej ale nezabudlo
sa ani na občerstvenie o ktoré sa
postarali zamestnanci obce
a miestni podnikatelia.
Veľmi efektne pripravená telocvičňa sa na deň obce premenila na výstavisko a burzu, kde sa
podnikatelia prezentovali so
svojimi produktmi a službami
a jednotlivé vzdelávacie inštitúcie
a ÚPSVaR Rim.Sobota, CPK
Poltár a SOPK B.Bystrica
ponúkali návštevníkom svoje
produkty, t.j. vzdelávacie kurzy a
služby, ktoré môžu byť štartovacím bodom pre uplatnenie sa na
trhu práce, alebo inšpiráciou pre
budúcich podnikateľov. Projekt
„Pracuj doma! Integrovaný trh
práce a program sprostredkovania vzdelávania“ je financovaný z programu Cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Túto kontaktnú výstavu

ôsmej hodine rannej na tenisovom ihrisku, kde sa hral turnaj pri
príležitosti Dňa obce 2013. Futbalisti si po celodennom zápolení
z rúk starostu obce prevzali ocenenia. Vyhralo domáce mužstvo
za ním mužstvo z Pétervásara,
tretí boli Fiľakovčania a štvrtí
starší dorast z Rimavskej Soboty.
Počas celého dňa tu bola aj možnosť kultúrneho vyžitia sa
v hlavnej sále MKS.

z MŠ a „Tanečný dom“- súbory
Boglárka, Lulugya virág, Hájik,
Szederinda, Romale čajore
a Gemeri kisrózsák.
V popoludňajších hodinách sa
predstavili svojim vystúpením
deti zo základných škôl
a základnej umeleckej školy
z Jesenského, ženský spevácky
súbor z Gemerských Dechtárov,
speváčka Katalin Bús
a Alexander Agócs zo Sávoľa
hrou na tárogató. Účinkujúcich

po celý čas doprevádzala živá
hudba Folt zo Salgotariánu
z Maďarska.
Priestranstvá okolo MKS boli
zaplnené rôznymi atrakciami ako
„Múzeum na kolesách“ -zbrane
a vojnová výstroj z II. svetovej
vojny, Tábor zážitkov so športovými hrami, Defensores
z Fiľakova predviedli život
a bojový štýl v stredoveku ako
prechádzku v čase. Pre odvážnejších tu bolo Rodeo býk, pre deti
Box ring nafukovacia šmýkačka,
maľovanie na tvár, Tvorivá dielňa
a remeselník z Krásnohorskej
Dlhej Lúky, ktorý predvádzal
svoje umenie v pletení z drôtu
a šúpolia.
Popri štyroch druhoch guľášu a
držkách sa dalo pochutnať aj na
varenej kukurici, palacinkách a
cukrovej vate. Ako novinka
tohtoročného dňa obce zožala
úspech aj tak zvaná „Cukráreň
dňa obce“, kde 14 šikovných
gazdiniek vystavovalo v pekne
zariadenej cukrárničke svoje
fantastické zákusky.
Príjemná atmosféra, spokojné
úsmevy na tvárach zúčastnených
a veselé šantenie detí na XI. Dni
obce boli odmenou organizátorom za ich nemalé úsilie pri
organizovaní tohto podujatia.

Únia nevidiacich a slabozrakých
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 25.09.2013 organizovala pod vedením a schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v nasledujúcich obciach Hnúšťa, Jesenské, Klenovec, Rimavská Sobota a Tisovec verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka. Celonárodná zbierka bola konaná pod húževnatou účasťou dobrovoľníkov zo Základnej školy na Ulici Mieru, ktorí boli
označení tričkami a pútačmi o zbierke a ponúkali biele pastelky.
Biela pastelka sa stala symbolom sveta nevidiacich, ktorá
pomáha hľadať riešenie v ťažkých životných situáciách a znamená pomoc, svetlo všade tam, keď je temnota.
Organizátori spolu v Rimavskej Sobote a Jesenskom predali 423 ks bielych pasteliek, z čoho výnos činil 363,76 €, ktoré poputujú na poradenstvo
nielen pre nevidiacich ale aj slabozrakých, kurzy zameraných na obnovu ich samostatnosti a osobnostných zručností.
Nepredané ,,Biele pastelky“ budú následne dopredané v inštitúciách mesta Rimavská Sobota do konca novembra 2013 a dúfame, že sa stretla
a stretne s porozumením a podporou obyvateľstva regiónu.

Verejná zbierka!
Verejná zbierka bola realizovaná
aj v druhej polovici roku 2013,
ktorú realizovali Barcziová Júlia,
Medveďová Eva, Mojžišová
Božena, Felediová Margita a
Info-centrum Jesenské. Zbierka
sa týkala a týka zakúpenia stoličiek do domu smútku. Prvá etapa
zbierky sa vyznamenala úspešnej-

šou uzávierkou v sume 1 516,22 €
z ktorých zakúpili 50 ks stoličiek.
Druhá fáza dobrovoľnosti mala
miernejší ohlas a prispeli do nej
občania v priloženom zozname.
Spolu bolo vyzbieraných pod
záštitou obecného úradu, pokladníčok a info-centrumom ešte
115,- €. Obecný úrad v Jesen-

skom touto cestou ďakuje
ďalším a zároveň všetkým
prispievateľom dobrej vôle.
1. Parobeková Helena
2. Trifontiová Adela
3. Berki Alexander
4. Gallová Klára
5. Ivaník Ivan
6. Júlia Petruszová

7. Lenka a Elemér Szabó
8. Eva Purdeková
9. Erika Lászlová
10. Štefan Gabmayer
11. Helena Rugová
12. Mária Danyiová
13. Marta Czikorová
14. Mogéczová Helena
15. Edita a Viktor Csonka

OBECNÝ ÚRAD V JESENSKOM
I N F O R M U J E:
O projekte kanalizácia a ČOV a o spôsoboch pripojenia sa domácností
na kanalizáciu

KANALIZÁCIA a ČOV má v obci
veľký význam kvôli jej účelnému
spracovaniu odpadových vôd, čím sa
zabráni ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia a následne sa silne zníži
zápach z odpadových vôd v obci.
Kanalizácia slúži na odvedenie
a spracovanie splaškových vôd
z domácností. Splaškovými vodami nie
sú dažďové vody vzniknuté na pozemku
majiteľa nehnuteľnosti ( producenta).

Na prípojke ku kanalizácii je účelné
vybudovať čistiace šachty na každých
10-15 m prípojky.
NA KANALIZÁCIU JE ZAKÁZANÉ
- Pripojiť sa bez ohlásenia drobnej
stavby pod hrozbou sankcie
- Vypúšťať zakázané tekutiny ako sú
oleje, kyselina a podobne

- Vhadzovať pevné časti ako sú detské
plienky, dámske vložky a iné pevné
predmety
- Pripájať odtokové vody z vlastných
čističiek odpadových vôd a odtoky
dažďových vôd
UPOZORNENIE
nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu je priestupok na úseku
verejných vodovodov a kanalizácií
podľa §40 ods. 1 písm. e) Zák. č.
442/2002 Z.z. rovnako ako pripojenie
nehnuteľnosti bez uzavretej zmluvy
o pripojení. V období od 01.09.2014 do
31.12.2014 bude prebiehať kontrola
pripojení nehnuteľnosti na kanalizáciu
v obci a majitelia nepripojených nehnuteľností (pripojených bez zmluvy
o pripojení) budú riešení
v priestupkovom konaní, pričom sankcie
za porušenie sa pohybujú od 16,- Eur do
331,- Eur.
POSTUP PRIPOJENIA
Majiteľ nehnuteľnosti (producent) pri
zapojení prípojky musí podniknúť tieto
nevyhnuté kroky:
- Vyplní priložené tlačivo na ohlásenie
drobnej stavby, ktoré doručí na Obecný úrad, sekretariát starostu obce. Obec
vydá producentovi povolenie na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

- Vybudovanie prípojky - svojpomocne, alebo prostredníctvom dodávateľa.
- Zdokumentovanie prípojky
a podpísanie protokolu a zmluvy
o pripojení so zamestnancom obce
a vyplnenie dotazníka pre určenie
množstva vypúšťaných odpadových vôd
za dodržania zákonom stanovených
podmienok.
CENA ZA PREVÁDZKU
V skúšobnej dobe v roku 2014 bude
obec fakturovať skutočné náklady za
prevádzku vzniknuté v tomto čase.
Producent bude hradiť od prvého dňa
mesiaca, nasledujúcom po pripojení
zálohu 2,00 Eur/osoba/mesiac
v prípade využitia SIPO aj poplatok 0,35
Eur/mesiac.

Zmluva o partnerskej spolupráci – „Pracuj doma – Dolgozz itthon
Partneri medzinárodného projektu „Pracuj doma /Dolgozz itthon“ Obchodná
a priemyselná komora župy Heveš, Banskobystrická regionálna komora SOPK, Obec
Jesenské, Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, uskutočnili akciu Burza vzdelávania, pod
názvom „Burza informácii o trhu práce, „ ktorá sa uskutočnila V Mestskom
kultúrnom stredisku v Rimavskej sobote, dňa 28.októbra.
Na akcii sa uzavrel i PAKT ZAMESTNANOSTI– ZMLUVA O PARTNERSKEJ
SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAMESTNANOSTI MEDZI MAĎARSKÝMI

A SLOVENSKÝMI REGIÓNMI. V zmysle zmluvy majú kľúčoví činitelia
a organizácie informácie pre informačné zdroje a záujem o dosiahnutie významného
vplyvu v oblasti integrácii pracovnú silu a o podporu zvyšovania miery zamestnanosti v krajoch Heves a Banská Bystrica.
Za vystavovateľov na „Burze informácií“sa zúčastnilo 25 stredných škôl
z banskobystrického kraja. Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná a úspešná nakoľko
tam bolo viac ako 700 účastníkov.

5. ročník zábavno - športovej súťaže o Pohár starostu obce
Už tradične, na začiatku októbra sa koná Zábavno-športová súťaž o Pohár starostu
obce Jesenské.
V tomto roku to bolo 3. októbra a konal sa už 5. ročník súťaže pre 1. stupeň žiakov
ZŠ a 4. októbra 4. ročník súťaže pre deti MŠ.
Zo základných škôl obvodu Spoločného školského úradu sa zúčastnili nasledovné
šesťčlenné koedukované družstvá 1. stupňa ZŠ:
1 . ZŠ Rimavské Janovce
7. ZŠ Jesenské
2. ZŠ s vjm Rim. Janovce
8.ZŠ Szombathyho Jesenské
3. ZŠ Širkovce
9. ZŠ Šimonovce
4. ZŠ Gortva
10. ZŠ Hodejov
5. ZŠ Blhovce
11. ZŠ Dubovec
6. ZŠ Gem. Jablonec
12. ZŠ Hostice

Zábavno-športová súťaž aj v tomto roku bola verná názvu. Žiaci sa zábavnou formou
venovali športovým aktivitám

Družstvá nastúpili v telocvični pod vedením pána učiteľa Mgr. Dezidera Pála a Mgr.
Draka.
Súťaž zahájil pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi, zaprial súťažiacim veľa úspechov a
čestné súťaženie. V dobrej nálade prebiehali zaujímavé športové súťažné úlohy.
Víťazom súťaže sa stalo družstvo žiakov ZŠ Jesenské.
Ďalšie poradie umiestnených:
1. miesto: žiaci Základnej školy Jesenské
2. miesto: žiaci ZŠ Viktora Szombathyho s VJM Jesenské
3. miesto: žiaci Základnej školy Blhovce
Po občerstvení pán starosta odovzdal Pohár starostu a zlaté medaily žiakom ZŠ
Jesenské, žiakom ZŠ V.Szombathyho s VJM Jesenské strieborné medaily a žiakom
ZŠ Blhovce bronzové medaily. Každé družstvo zaslúžene obdržalo diplomy a
pamätné listy, ako aj po dve lopty.
.

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku - vyhodnotenie
Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ udelili ocenenie v súťaži
„O najkrajší dvor a predzáhradku“ pre
rodinu Bettešovú Ulica 1. mája č.453.
Ocenenie získala len jedna záhradka,
nakoľko sa viacerí majitelia záhradiek
do súťaže nezapojili. Majiteľka ocenenej
záhradky dostala praktické pomôcky
a diplom, ktoré jej odovzdala Eva
Melicherová z infocentra a Marika
Borbášová z MKS. Keďže pekných

záhradiek je veľa, aj touto
cestou ich majiteľov vyzývame
na zapojenie sa do súťaže v roku
2014. Súťaž prebieha od mája
do septembra. Do súťaže
môžete svoju záhradku prihlásiť
aj sami priamo v infocentre,
alebo zaslaním e-mailu na
adresu: infocetrum@jesenske.sk

„Nemôže byť celkom šťastný ten človek, komu hudba nespôsobuje radosť.“
Nový školský rok naša škola začala
so 150 žiakmi, a nezmeneným
pedagogickým zborom a s peknými
nádejami. Z našich plánov by som
spomenula prípravy Vianočných
programov, medzi ktorými sú rôzne
Vianočné koncerty a iné činnosti.
Počas adventu by sme radi prekvapili poslucháčov regiónu

a samozrejme aj vážených rodičov
programom hudobného, výtvarného
a literárno – dramatického odboru,
ktoré sme si pripravovali predchádzajúce tri mesiace. Spoločný
program chystáme aj na Vianočné
trhy, aby sme každému navodili
Vianočnú atmosféru. Za tým, pred
Veľkonočnými sviatkami nasledujú

prípravy Jarného umeleckého festivalu pre všetky odbory našej školy,
aby žiaci mali celkový prehľad –
pohľad do práce svojich spolužiakov a samozrejme aj so zapojením
sa ostatných. Radi by sme zorganizovali spoločný deň detí
s miestnymi ZŠ a MŠ, kde by sa aj
tieto

deti mohli zapojiť do umeleckej
činnosti.
Popri týchto činnostiach vystupujeme aj na rôznych podujatiach
organizovaných inými obecnými
organizáciami a tiež sa pripravujeme na Dni obce

1. športový ples
Dňa 30.11.2013 sa v našej obci po dlhej dobe usporiadal Futbalový klub Jesenské 1. športový ples na ktorom do taktu hrala skupina MAG TRIO
z Fiľakova.Účasť bola hojná a dúfame, že sa z tohto podujatia stane tradícia, nakoľko takáto akcia bola naposledy usporiadaná pred
15 rokmi

OZNAM
Miestne kultúrne stredisko a OcÚ organizujú dňa 25.12.2013 Štefanskú zábavu na ktorú Vás srdečne pozývajú. Vstupné 12 EUR s večerou. O príjemnú zábavu sa postará skupina KONTRA BAND.

Aktivity ZŠ v mesiacoch júl – október školského roka 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 pokračujú
aktivity v rámci rozbehnutého dvojročného projektu „ Moderná škola pre život“.
Počas letných prázdnin do 17. júla a od
19. augusta prebiehali školenia všetkých
17 pedagogických zamestnancov na témy:
IKT vzdelávanie, Internet a komunikácia,
Práca s multimédiami, Budovanie čitateľskej gramotnosti, Práca s interaktívnou
tabuľou, Tvorba digitálnych obsahov,
ktoré pokračujú až do konca apríla 2014.
Všetky školenia svojim obsahom rozvíjajú vedomosti a zručnosti pedagógov
a obohacujú ich o nové poznatky, ktoré
využívajú už pri prebiehajúcom pilotnom
overovaní vyučovacích hodín a tvorbe
nových metodík v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Dňa 28. augusta nás navštívili poslanci
Mgr. Michal Bagačka, poslanec NR SR,
primátor mesta Hnúšťa, Ing. Peter Mináč, poslanec BBSK, primátor mesta
Tisovec a JUDr. Pavel Struhár, poslanec
BBSK. Poslanci sa zaujímali o chod
školy a problémy, s ktorými sa škola
stretáva. Informovali sa oprebiehajúcom
projekte "Moderná škola pre život", ktorý
na škole práve prebieha
V septembri sa žiaci 1. – 4. ročníka tak
ako každý rok sa zúčastnili návštevy
dopravného ihriska v Hnúšti. Cieľom
bolo preskúšanie si vedomostí o dopravných značkách a výbave cyklistu a možnosť vyskúšať si cestnú premávku naživo
- na bicykloch
.Touto cestou by sme chceli poďakovať
zamestnancom Mestskej polície v Hnúšti
za čas, ktorý nám venovali, pretože takéto
skúsenosti sú nenahraditeľné.
V priebehu školského roka sa zapájame
do rôznych charitatívnych zbierok, aby

sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú
a viedli k tomu aj našich žiakov.
26.09. 2013 sa vybratí žiaci 7. a 8.
ročníka rozšírili vedomosti z dejepisu,
výtvarnej výchovy a literatúry vďaka
exkurzii po sakrálnych historických
pamiatkach Gemera. Navštívili kostol
(románsku baziliku) sv. Jána Krstiteľa
v Rimavských Janovciach, gotický kostol
v Žípe zo 14. storočia a kúpeľnú obec Číž,
kde bol v 60. rokoch 19. storočia objavený

žiakov v 3 kategóriách. Najlepší z nich
postúpili do okresného kola.
Dňa 27.9.2013 sa uskutočnila akcia „
Ošetrenie 300 ročného duba Goliáša“v
obci Čierny Potok, ktorej sa zúčastnili
štyria žiaci 8.ročníka a šiesti žiaci
7.ročníka. Ošetrovanie realizovali dvaja
arboristi, ktorí mali na začiatku prednášku
o ošetrovaní. Niektorí žiaci si mohli
vyskúšať priamo na mieste prácu
s takýmto náradím. Spomenutý 300

uskutočnia ešte aj iné akcie podobného
druhu, pretože v deťoch upevňujú lásku
k prírode.
30.9.2013 sa vybratí žiaci 7. -9. ročníka
zúčastnili penaltového festivalu družstiev
v Rimavskej Sobote, kde obsadili z 8
družstiev pekné 3. miesto.
1.10.2013 v spolupráci s Osvetovým
strediskom v Rimavskej Sobote sme
pripravili pre žiačky 2. stupňa zaujímavé
ukážky práce s drobným materiálom.
Dievčatá si vlastnoručne vyrábali pre seba
náušnice, náramky, prívesky a preukázali
aj v tejto práci svoju zručnosť a kreativitu.
Pre veľký záujem plánujeme spoluprácu aj
pre školský klub detí a výrobu ozdôb pred
Vianocami.
Žiaci 1. stupňa následne zavítali do
pekárne pána Mihályia, kde mali možnosť
vidieť dlhú cestu pšeničného zrna na stôl
v podobe chleba.
3.10.2013 prebiehala každoročná športová
súťaž „ O pohár starostu obce“. Vybrané
družstvo žiakov 4. ročníka vyhralo 1.
miesto a potvrdilo, že máme šikovných
žiakov aj v oblasti športu.
V mesiaci október plánujeme pre našich
žiakov ďalšie aktivity. 8.10. 2013 pre nás
divadlo Maska zo Zvolena pripravilo
divadelné predstavenie „ Alica v krajine
zázrakov“.
Počas celého roka sa na škole vystriedajú
farebné dni, z ktorých každý podľa farby
liečivý jódo–brómový prameň. Oboznámi- ročný dub Goliáš má priemer koruny 23
bude mať vlastnú tému a jeho obsahom
li sa tak s južnou časťou Gotickej cesty
metrov a výšku 33 metrov. Jeho dolný
budú aktivity žiakov a učiteľov.
v našom okrese a obohatili si svoje vedo- obvod kmeňa je 5,8 metra a v metrovej
24.10. 2013 nás čaká prvý „ žltý deň“ kde
mosti o rodnom Gemeri.
výške 4,8 metra.
všetci žiaci a zamestnanci prídu oblečení
V tento deň ďalej prebiehala na
Žiakom sa akcia veľmi páčila, pretože sa
v žltom. Tento deň venujeme správnej
škole aj literárna súťaže v prednese „
konala v peknom prírodnom prostredí a na životospráve, zdravej strave, ovociu
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ a „ dôvažok sme navštívili prameň šťavice,
a zelenine, vitamínom, v rámci ktorého
Timravina studnička“. Súťažilo v nej 24
ktorý má liečivé účinky, keďže je bohatý
žiaci budú pripravovať zdravé misy.
na železo. Dúfajme, že sa v budúcnosti

Septembrové akcie na ZŠ s VJM Viktora Szombathyho
Nový školský rok sa začal 3-ieho septembra. Hlavnými účinkujúcimi boli prváčikovia, ktorí stáli so svojimi rodičmi nesmelo na školskom dvore. S peknými kyticami ich
privítali deviataci. Už po prvých dňoch sme sa dostali do normálnych koľají. Popri
vyučovaní sa dostávajú do pozornosti aj súťaže, kultúrne akcie, športové podujatia
a exkurzie.

„Pohyb nám dáva radosť a slobodu„ – vyjadrili sa naši žiaci, ktorí bojovali za pohár
starostu obce Jesenské. Svoje sily si vyskúšalo 12 tímov z okolitých dedín. Po ťažkom
súboji naši žiaci získali 2.miesto. Ako by si mali žiaci zachovať svoje zdravie a dobrú
kondíciu, - môžu nájsť odpoveď práve na týchto cvičeniach, ktoré sa uskutočnia
koncom októbra, pod názvom „ Ochrana ľudského zdravia a jeho bezpečnosť“ .
Žiakov čaká dlhšia prechádzka, ktorá sa preruší len vtedy, keď sa triedy zastavia
pri jednotlivých staniciach kde vyriešia rôzne praktické úlohy.
Naša škola kladie veľký dôraz na skutočnosť, že každý štátny sviatok môže byť na
správnom mieste - ak je v srdciach a mysliach našich študentov. Pekným kultúrnym programom sme si pripomenuli 6. október výročie popravy „ aradských
mučeníkov“. Naša úspešná bábkarská skupina „ Meseláda“ ani cez letné prázdniny
nebola nečinná, vystúpila na Deň obce v Jesenskom a v Gem. Dechtároch .
K tomu, aby sme vedeli poskytnúť to najkvalitnejšie, sa musia neustále vzdelávať aj
pedagógovia. Cez letné prázdniny sme sa zúčastnili na Letnej Univerzite v Komárne. V Rimavskej Sobote sme sa zaoberali s rozborom textov a ich teoretickým a praktickým chápaním.
Zúčastnili sme sa aj päťdňovej študijnej cesty, na ktorej sme mohli obdivovať aj
krásu švajčiarskej krajiny . Úspešné opatrovanie talentov a pozitívne postoje žiakov k
učeniu sľubuje program KIP, ktorý bude prezentovaný na našej škole koncom
októbra.
Tešíme sa na ďalšie úspešné dni v tomto školskom roku a dúfame, že naše dni
budú sprevádzať nadšenie našich učiteľov a žiakov.

Jesenné aktivity v MŠ v novom školskom roku 2013/2014
Jeseň pani bohatá, farbí všetko do zlata. Aj my sme spestrili život našim
škôlkarom jesennými aktivitami. Zapojili sme do nich aj rodičov. Keď si už
aj nové deti zvykli na materskú školu vybrali sme sa na jesennú vychádzku
– „Chodníkom zvedavých myšiek“. Pozorovali jesennú prírodu, púšťali

šarkana a vyhľadávali sme rôzny hmyz. Začiatkom októbra sme sa zúčastnili na športovej súťaži o pohár starostu obce Jesenské. Aj keď sa nám
tento raz nepodarilo získať víťazný pohár aj tak sme boli spokojní a plný

zážitkov. Deti sa veľmi tešili na ďalšiu aktivitu, ktorú sme organizovali
spolu s rodičmi – Tekvičkovú párty. Hotové práce nám zdobili školský

dvor pri hlavnej bráne. Deti boli veľmi hrdé na svoje výtvory. Medzi naše
obľúbené akcie patria besiedky pre starých rodičov. Aj tento rok sme ich

pozvali medzi nás pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti s pani učiteľkami pripravili pekný kultúrny program – zatancovali, zaspievali a zarecitovali. Do tanca pozvali aj starých rodičov. V novembri sme zorganizovali
Deň jabĺčka. Tento deň sme sa už od rána chystali na súťaž o najkrajšie
jabĺčko. Čítali sme si o jabĺčkach rozprávky, básničky, naučili sme sa
o jabĺčku pesničku a pani kuchárky nám pripravili chutnú dobrotu – pečené
jabĺčko.

Navštívil nás aj kúzelník, ktorý pobavil deti svojimi kúzlami. Veľký zážitok
mali deti aj s divadelného predstavenia Janko Hraško, na tieto akcie sme
pozvali aj našich kamarátov z prvého ročníka.

Úcta k starším
Stalo sa už dobrým zvykom
v našej obci pripomenúť si
a pripraviť malé občerstvenie pre
našich seniorov pri príležitosti
„Október mesiac úcty k starším.“
Tak tomu bolo aj tohto roku.
Pracovníci MKS s finančnou
podporou OcÚ pripravili pre
našich seniorov krásne vyzdobenú sálu a chutné občerstvenie
v piatok 25. októbra.
No v tento deň nejde len
o výzdobu či občerstvenie, ide
hlavne o vďaku a preukázanie
úcty k šedinám našich skôr narodených spoluobčanov. Na
posedenie boli pozvaní všetci
občania našej obce nad 65 rokov.
K tomuto sviatku im pripravili
malý, ale krásny kultúrny program žiaci Základnej školy na
Ulici mieru, Základnej školy
Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom maďarským ako i žiaci Základnej umeleckej školy. V úvode ich privíta-

la pracovníčka MKS Marika
Borbášová ako i starosta obce
Gabriel Mihályi Mgr. Škoda by
bolo veľa slov a tak spomeniem
báseň – možno modlitbu ženy,

Bože môj. Komu to povedať ?
Nikto ma nechce počúvať. Že
ubúda mi už síl. Nevládzem. Už
dobre nevidím. Sluch – ide kdesi
do ticha. Na listoch života píše sa

ktorá bola prečítaná v úvodnom
príhovore a dojala nás všetkých
prítomných na tejto milej akcii.

nová rubrika. V úzkosti pridlho
čakám na dobré slovo. Všetko je
inak. Nič už nie je tak, ako bolo.

Na dvere klope mi staroba. Pst! –
ani muk – to je ona. Neotvorím!
Pre nikoho nie som doma. Tak
ako po búrke steblo trávy, či
poľný kvet, zodvihnem hlavu
sklonenú, vyrovnám skrivený
driek. Veď život krásny je pre
každý vek. Ďakujem za každý
nový deň a vodu, za vzduch, za
zeleň, za každý kúsok chleba, čo
ako manna mi padá
z nebaĎAKUJEM!
Aké je to jednoduché a ťažké
zároveň. Ďakovať za každý deň,
ktorý príde, bez výhrad, bez
otázok. Ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote - osudu,
bohu ľuďom naokolo.
Naši najdrahší želáme vám, aby
všetky dni vášho života boli
naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a požehnaním

Komunitné centrum
V komunitnom centre pracuje trojčlenný tím a to menovite Mária Danyiová, Alexander Berki a Margita Hroncová, ktorí vykonávajú aktivity pre každú
vekovú skupinu obyvateľstva.
Pre najmenších sprístupňujú predškolskú výchovu, kde sa deti naučia základné veci, ktoré im budú nápomocné v prvom ročníku školskej dochádzky.
Tínedžeri sa učia „križovatku“, ktorá náučným spôsobom dokazuje ako mať v živote ciele a tvorivými aktivitami ich aktivizovať a uplatniť v každej situácii
svojho života. V našej obci pôsobí aj protidrogový klub, kde mladí členovia rozprávajú o tom, ako zle vplýva droga na ich život a rodinu.
Kategória tehotných žien sa môže zúčastniť projektu ,,Mladé mamičky“, kde sa oboznámia, aké je dôležité nosiť deti na očkovania a prečo treba chodiť do
poradne.
V neposlednom rade poskytujú finančné poradenstvo nielen etnickým skupinám, ako si treba zadeliť sociálnu dávku, aby mohla tá-ktorá skupina obyvateľstva žiť bez dlhov. Do tejto skupiny začleňujeme aj nezamestnaných, ktorým vyššie spomenutí členovia zabezpečujú plánovanie prác (denne, týždenne a
mesačne), rozdelenie pracovných činností, kontrolu dochádzky a ich plnenie a kontrolu odvedených prác.
Zároveň vypracovali ďalšie programy, do ktorých sa zapojilo viac záujemcov, ktorými sú ,,Zdravý životný štýl – Ako si chrániť zdravie (ako sa starať o
osobnú hygienu, zdravá výživa, zdravotné odborné poradenstvo), Voľno časové programy (krúžok varenia, šikovné ruky a remeselnícka dielňa).“
Pre deti, ktoré veľmi radi chodia na športový a tanečný krúžok sú tieto aktivity sprístupnené poobede.
Na každodenných aktivitách komunitného centra sa zúčastnilo 20 dospelých, 12 detí
a 10 maloletých osôb. Klienti sú rozdelení do rôznych aktivít a to po skupinách,
ktorými sú:
Predškolská
výchova funguje - 2 krát do
týždňa, po štyri
hodiny
Križovatka - 3
krát, po dve
hodiny,
Zdravý životný štýl - 3 krát,
po jednu hodinu,
Protidrogová a
sexuálna výchova - 2x krát,
po jednu hodinu,

História Rómov - 1 krát, po jednu hodinu.

Letné aktivity seniorov
Tak ako si vytýči program školská
mládež na letné prázdniny, tak aj členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu
invalidov pristúpili k zrealizovaniu
prijatých aktivít ešte z februára 2013.
Začiatkom júla zorganizovali autobusový zájazd do maďarských kúpeľov
Bukkszék a v auguste do Bogácsu.
O zájazdy zo strany členov bol veľký
záujem, takže autobus sa
naplnil s veselými seniormi. Oba zájazdy boli financované z dotácie od Obecného úradu Jesenské.
Termálne kúpalisko Bukkszék je
obľúbené kvôli jeho liečivej termálnej
39-40 stupňovej vode. Termálnu vodu
objavili v rokoch 1930, vďaka skúmaniam po uhľovodíku a už vtedy tu
založili menšie kúpele. Liečivú vodu,
známu po celom Maďarsku plnia aj do
fliaš a predávajú pod názvom Salvus.
Táto voda slúži na liečenie rôznych
ochorení, ako napríklad choroby žalúdka, dýchacích ciest, alebo cukrovky.
Liečivá voda v Bogácsi účinne pomáha
pri liečení reumatických a kĺbových
chorôb, ochorení pohybového ústrojenstva, dá sa používať pri zápale priedušnice, gynekologických chorobách,
ochoreniach štítnej žľazy, žalúdočnom

katare, ochoreniach žlče a pečene, a pri
dodatočnej rehabilitácii zlomenín.

zregenerovali, a tak sa rozhodli zorganizovať ešte jeden zájazd z vlastných

Vápnik účinkuje na znižovanie zápalov,
keďže sa vstrebáva cez pokožku, môže
mať priaznivé účinky u chorých na
osteoporózu. Je výborná aj na pitnú
kúru, keď sa užíva dlhšiu dobu po 2-3-4
dl, možno ju veľmi účinne používať aj
na hygienu zubov a úst.
Naši seniori sa z liečivej vody dobre

prostriedkov.
5. septembra 2013 pri príležitosti „Dňa
otvorených dverí“ v rádiu „Regina“
Banská Bystrica bol do jeho štúdia
zorganizovaný vlakový zájazd. Zájazdu
sa zúčastnili dve členky.

Dňa 10.09..2013 sa konal vlakový
zájazd do Košíc do Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013. Na
zájazde sa zúčastnilo 17 členov, ktorý si
prezreli historické miesta mesta ako
napr. námestie, Dóm svätej Alžbety,
Národné divadlo a rôzne iné pozoruhodnosti.
Koncom septembra sa stretli seniori
v kultúrnom dome na jesennej guľáš
párty. Vynikajúci guľáš pripravoval
Peter Vincze z Casablabca baru. Posedenie bolo spojené aj s predajom lístkov
na tombolu, kde boli vyžrebované
hodnotné ceny. Posedenie navštívil aj Ľ.
Kaník, ktorý sa predstavil prítomným
ako kandidát na post župana pre Banskobystrický samosprávny kraj
a prítomným predniesol svoj program.
Túto akciu financovali organizácie
z vlastných zdrojov. Posedenia sa zúčastnilo 47 členov a starosta obce, ktorý si
správou o ČOV a kanalizácie získal
mimoriadnu pozornosť.
Oba kluby chcú ešte do konca roka
uskutočniť Vianočné stretnutie, aby
pripravili a prežili krásny sviatok aj
v kruhu svojich vrstovníkov a spoločne
sa tešili na príchod Ježiška a Nového
roka.

Kultúrne pamätihodnosti v našom okolí
V našom okolí sa nachádzajú tri múzeá
a dve Pamätné izby ľudového umenia.
Najstaršie múzeum je v Rimavskej
Sobote. Je piate najstaršie múzeum na
Slovensku. Jeho vznik sa datuje od 3.
septembra 1882. Po usporiadaní veľkolepej umelecko-archeologickej výstave
jej organizátori položili základy budúceho župného múzea. Od roku 1910 múzeum sídli na námestí Mihálya Tompu
v budove ktorá pôvodne slúžila ako
delostrelecké kasárne. Bola postavená
v roku 1850. Jej priečelie dostalo novú
podobu v roku 1910. Prvá expozícia bola
sprístupnená 18.mája 1913. Vlastivedná
expozícia múzea bola nainštalovaná
v roku 1979 a člení sa na dva prírodovedné a ďalšie chronologicky usporiadané celky, ktoré dokumentujú historickospoločenský vývoj regiónu. Geologickominerálna časť je doplnená o nálezy
z paleontologického výskumu v lokalite
Hajnáčka. Pozoruhodné sú aj časti
z archeologickej expozície nálezy z doby
bronzovej, urny predstavujúce božskú
trojicu zo Včeliniec zo zač. 2. tisícročia
pr.Kr. vari najatraktívnejší exponát je
kompletná múmia ženy so sargofágom
z lokality Abusír el Melek z obdobia 21.-

25. dynastia ( 1087-664 pred Kr.)
Ďalším múzeom je Vodný mlyn Veľké
Teriakovce bol otvorený v roku 2011.
Má dve podlažia sprístupnené pre návštevníkov. Mlyn bol postavený v roku
1800, prestavaný v roku 1917
a zrekonštruovaný v roku 2008 až 2010.
Je to národná kultúrna pamiatka a jeho
unikátom je, že ako jediný na Slovensku
mal vodné koleso postavené horizontálne. Nachádza sa v ňom viac ako 200
predmetov. Prezentujú tu nielen mlynárstvo, ale aj roľníctvo, pekárstvo
a remeslá ako pradenie a tkanie. Je tu
i unikátna zbierka kyjatických hračiek
a tradičná teriakovská izba a kuchyňa.
V novembri 2012 otvorili ďalšie múzeum v našom okolí a to v Hodejove.
V múzeu sa nachádzajú vzácne unikáty
ako hlava tretieho najväčšieho losa,
najstaršie kubánske cigary na svete
z roku 1889a je tu i najväčšia zbierka
jelenieho a danielieho parožia
z destinácií Srbsko, Morava, Maďarsko
či Nový Zéland. Múzeum zachytáva
i históriu ôsmych okolitých obcí
z okresu Rimavská Sobota a každá
z nich má vytvorenú vlastnú miestnosť.

Pamätná izba ľudového umenia
v Studenej materiál začali zbierať na
začiatku 70-tych rokov20 storočia.
Iniciátorkou bola Elza Mag grúber,
členka Csemadoku. V roku 2012 zakúpili kompletný sedliacky dvor , ktorý
pozostával z rodinného domu, hospodárskych budov dedinskej pece a studne. Po
menšej rekonštrukcii boli v nich vystavené pozbierané predmety ľudovej
tradície. Pamätná izba ľudovej kultúry
v Studenej bola otvorená v roku 2013.
Exponáty slúžia na zachovanie remeselníckej a sedliackej tradície.
Pamätná izba ľudového umenia z Čierneho Potoku je
presťahovaná do múzea
v Hodejove. Nachádzajú sa v nej
exponáty z 20 storočia ako
krosná, kolovrátky, a drobné
predmety kuchynského náradia.
Sú tu i knihy z Národnej ľudovej
školy od roku 1928 ako
i písomnosti o padlých
v koncentračnom tábore Dachau.
V neposlednom rade Vám
chceme predstaviť zámer

o vybudovaní nového múzea
v Jesenskom. Ide o starý bunker ktorý
sa nachádza v obci pri strážnom domku
Lipovcov v bezprostrednej blízkosti
železnice. Bunker bol postavený v roku
1938 ako súčasť pevnostného pásma,
ktoré sa tiahlo skoro celou vtedajšou
Československou republikou. Slúžilo na
ochranu hraníc. Pevnostný úsek pod
názvom RS1 v počte objektov 63 sa
vtedy nazýval Feledince ako sa do roku
1948 Jesenské nazývalo. Po mníchovskej dohode boli takmer všetky bunkre
zničené, zachoval sa len tento jeden č.
24 pod názvom ROPÍK.

Na prvý pohľad je bunker v dobrom
stave, ale po prehliadke sa zistilo že je
do značnej mieri poškodený. Na jeho
záchranu sú potrebné rozsiahle záchranné práce ako oprava vrchnej izolácie,
nová omietka s dobrou kamuflážou,

kompletné očistenie interiéru, ošetrenie
a náter všetkých kovových častí, doplnenie interiéru chýbajúcim
inventárom a osadenie dreveného obkladu. Po dohode s rodinou Lipovcou
a ŽSR by bolo upravené i tesné okolie

bunkra a osadenie náučnej tabule
s podrobným popisom histórie, okolností
a jeho osudom. Cieľom zámeru je aby
bunker slúžil ako atrakcia v obci o ktorú
je vo svete veľký záujem, školám (
vzdelávacia funkcia), turistom a všetkým

ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo
nové.

INFORMÁCIE Z TENISU „2013“
„Memoriál Milana Mráza“
Dňa 14.9.2013 sa konal na tenisovom dvorci v Jesenskom už IV.ročník
„Memoriál M.Mráza“
ako spomienka na nášho spoluhráča a priateľa.
Na turnaji sa zúčastnili: N.Tóth, V. Kuna, M. Pančík, V.Varga, T.Tóth,
V.Štepanovský, M.Kurek, L.Balogh.
Hralo sa o víťaza v dvojhre a vo štvorhre.
Dvojhra sa hrala vylučovacím spôsobom na jeden set.
Do finále sa prebojovali N.Tóth a T. Tóth.
Zvíťazil Tomáš Tóth v pomere 6:2
Štvorhra sa hrala systémom, každý hral s každým.
1.
2.
3.

N.Tóth-V.Kuna
M.Pančík-V.Varga
L.Balogh-V. Štepanovský

Putovná cena starostu obce Jesenské
Tento turnaj sme odohrali 5.10.2013. Tento rok to bol už VII. ročník.
Zúčastnení hráči: A.Czene, V.Kuna, M.Pančík,V.Štepanovský, P.Maksi
Hrala sa dvojhra a štvorhra.
Dvojhra sa hrala systémom, každý hral s každým. Víťazom sa stal Péter
Maksi
Poradie: 1. P.Maksi
2. M.Pančík
3: V.Štepanovský
4. A.Czene
5. V.Kuna
Vo štvorhre sa hralo priamo finále, keďže boli len dva tímy.
Víťazom sa stala dvojica V.Kuna- M.Pančík
Na druhom mieste skončila dvojica A.Czene- P.Maksi
Putovnú cenu odovzdal víťazom p. starosta obce Mgr.Gabriel Mihályi
Jesenské 06.10.2013

Za To Jesenské MUDr M.Pančík

Športové aktivity našich futbalistov v roku 2013
Dospelí:
Tréner: Miroslav Kéry
Ved.dr.: Pavel Berki
Hráči: Drak Marek, Michálek Michal (hosťovanie), Trizna Csaba, Trizna Gergely, Szabó Tomáš,
Juhász Róbert, Pál Gabriel, Domík Attila, Barta
Gabriel, Barta Dávid, Petrocký František, Kókai
Kristian, Bolčo Marek (hosťovanie), Nagy Norbert,
Szekfű Dávid (hosťovanie), Lakatoš Richard,
Radič Koloman, Uhrin Roman.
Mužstvo dospelých je po 13. kole v roku
2013/2014 v V.liga v skupine „D“ na 1. mieste.
Od jesennej časti mužstvo vedie nový tréner Miroslav Kéry. Pod jeho vedením sa pokúsime vybojo-

vať stratenú IV. ligu.

Žiaci:

Tréner : Marek Drak
Ved.dr.: Alexander Berki
Tréner: Ladislav Szabó
Hráči: Ľubomír Auxt, Mário Banda, Patrik Bitala,
Ved.dr.: Alexander Berki
Gergely Boján, István Borbás,Milan Fodor, KlauHráči: Rácz Zoltán, Boris Vilhan, Michal Kurek,
dio Fodor, Sebastian Gembický, Christian Hanák,
Peter Gyurcsík, DanielVarga,Michal Rácz, Flórian Dávid Horváth, Adrian Jakuba, Attila Kökény,
Váradi, Róbert Bohó, Martin Pinter, Dominik
Kristián Lakatoš, Mário Malý, Richard Oláh, MarHank, Csaba Lakatoš, Jozef Staz, Erik Resutík,
cel Oláh, Kristína Singlárová, Aladár Szitai, Patrik
Augustín Balog, Daniel Rácz
Vrťo, Kristián Žiga
V mužstve dorastencov takisto pôsobí nový tréner, Žiaci sú na 5. mieste, zatiaľ nevyhrali ani jeden
Ladislav Szabó. Začiatok sezóny nevyšiel tak ako zápas. Z ôsmych zápasov nastrieľali len 6 gólov.
sme to plánovali. Posledné 2 výhry mám zabezpe- Na jar by sme chceli dosiahnuť zlepšenie.
čili 11. miesto.

Dorast:

Od nového roku 2013 Futbalový klub
Jesenské má nového prezidenta Tomáša
Tótha, ktorý vystriedal Ladislava Figeiho. Managerom ostal aj naďalej Csaba Singlár. Jarnú prípravu začíname 7. januára 2014, využije sa
telocvičňa ako aj terén. Súťaž sa začína koncom marca pre dospelých a dorastencov a žiaci až v apríli. O tento šport je u nás pomerne veľký
záujem, nakoľko domáce zápasy sú navštevované v hojnom počte a to okolo 100 až 150 ľudí. Vstupné na zápas je jedno euro pre dospelých
a pre ženy a dôchodcov je päťdesiat centov. Deti do 15 rokov vstupné neplatia. Vážení občania aj touto cestou Vás srdečne vítame na našich
zápasoch v nastávajúcom roku 2014 .

Manželstvo uzavreli:
„Láska je nielen byť spolu, ale aj ísť spolu.“
Beata Kováčová a Zoltán Imrecze – 27.07.2013
Gabriel Berki a Csilla Portelekiová – 14.08.2013
Ernest Danyi a Monika Czirbusová – 24.08.2013
František Baláž a Denisa Váradiová – 16.10.2013
Stanislav Horváth a Gabriela Šárköziová – 24.10.2013
Pavel Kukla a Helena Bariová – 30.10.2013

Vitajte do života
„Dieťa sa narodí s túžbou byť milované - a nikdy z toho nevyrastie.“
Bálint Juhász – 04.06.2013
Folková Karolína – 05.07.2013
Bariová Katarína – 03.07.2013
Štorková Bianka – 14.08.2013
Bari Michal – 28.08.2013
Bikkešová Angelika – 06.10.2013

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. †
Ladislav Kisfaludi - 60 rokov –29.07.2013
Gejza Mag - 81 – 14.08.2013
Margita Lőcsösová 64 – 28.08.2013
Július Oláh - 60 – 04.09.2013
Irena Köbölová - 90 - 24.09.2013
Jolana Ulická – 88 – 20.10.2013
Terézia Horváthová – 81 – 06.11.2013
Mária Venczúgová – 81 – 15.11.2013
Irena Kováčová – 71 – 21.11.2013

INFO CENTRUM

OBECÝ ÚRAD

Stránkové dni
Pondelok:
7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Utorok: 7,30 11,30
12,30 – 16,00
Streda: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Štvrtok:
7,30– 11,30
12,30 – 16,00
Piatok: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00

JESENSKÉ

14.VYDANIE

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA

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

7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
nestránkový deň
7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
7,30 - 12,00 nestránkové hodiny
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