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Vážení občania!
Prišlo letné obdobie
a I. polrok 2018 rýchlo
ubehol. Zvláštnosťou je,
že onedlho hodnotenie
našej činnosti sa vyústi
aj preto, lebo štvorročné
obdobie máme za sebou.
Aj tento polrok bol charakteristický neustálymi
zmenami, očakávaniami,
aktívnou činnosťou, prípravou
a implementáciou
rôznych projektov a aktivít,
ktoré sme naplánovali
na tento polrok, alebo už
dlhšie obdobie vykonávame. Dôležité medzníky sme mali v tomto polroku, a to;
Projekty dávnejšie začaté boli úspešne dotiahnuté do konca. Projekt
„Spoločné zariadenia
a opatrenia v obci Jesenské“ na rozšírenie

Jún 2018
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a skvalitnenie komunikácií v extraviláne sa
dokončil z hľadiska kontroly
a financovania.
Podľa zmluvy o NFP boli
vyfinancované
všetky
oprávnené
náklady.
Z vlastného
rozpočtu
obce a na základe požiadaviek občanov sme
pripravili ďalšie sektory
a ulice na rekonštrukciu
povrchov a to; cesta
v cintoríne, komunikácia
v smere k miestnej časti
Ivanovo, ktoré už 40 rokov čakalo na rekonštrukciu a v pláne máme
ešte ďalšie skvalitnenie
miestnych chodníkov
a ulíc. Celková hodnota
asfaltovania presiahne
170 tis. EUR čo sme
investovali na jeseň
2017 a v súčasnom období na tento účel. (cca
14 000 m2) Dôležitou
súčasťou našich plánov
je
aj
pokračovanie
energetických projektov.
V súčasnosti už pripravujeme rekonštrukciu a
montáž
verejného
osvetlenia na hlavnej
trase v obci na ceste II.
triedy ul. Sobotská, Mieru, 1. Mája, Aduš a na
Pekárenskej (cesta III.
tr.), 100 nových LED
lámp
namontujeme
s firmou, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Dôležitou sú-
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časťou našej práce je
získavanie zdrojov na
naše plány a projekty.
Nepodarilo sa nám vybudovať prvé sociálne
byty na ul. Družstevnej
(5 b.j.) nad komunitným
centrom
z finančných
dôvodov. Máme a mali
sme v pláne pomáhať pri
oprave obydlia rôznym
rodinám,
ktoré
sme
v rámci sociálneho programu aj v tomto polroku
realizovali. Máme naďalej medzi aktivitami plán
budovania
nájomných
bytov pre tých sociálne
slabých, ktoré sa pričinia
o zveľaďovanie
obce
a dokážu sa integrovať
medzi občanov obce
a preukázali túto ochotu
za posledné roky. Veľmi
ťažko sa nám darí získať
zdroje na vyčistenie parcely v majetku obce
a likvidáciu
nelegálnych skládok. Žiadostí
za posledné roky ako aj
v tomto polroku na tento
účel sme podali spolu 4.
Na
Družstevnej ulici
a na Dobre sa naďalej
hromadia nelegálne vyvážané odpadky. Na
likvidáciu sme vynaložili
už v tomto volebnom
období viac ako tisíc
EUR. Je to výzva pre
nás pre všetkých, aby
sme v ďalšom období
dbali oveľa lepšie o naše

životné prostredie. Tento
polrok sme mali niekoľko
úspešných
projektov,
ktoré sme odovzdali ešte
v predchádzajúcich rokoch.
Rekonštrukciu multifunkčnej budovy, t.j.
administratívnej
časti
a celého kultúrneho domu
začneme
už
v septembri. Získali sme
financie
na
výmenu
okien a dverí, komplexnú rekonštrukciu strechy
vrátane zateplenia, ako
aj celej budovy, rekonštrukciu
elektriky
a kúrenia. Podobne sme
už podpísali zmluvu na
Rozšírenie
kapacity
materskej školy o dve
triedy.
Začíname
v súčasnom
období
s výberom dodávateľa.
Podobne prijali našu
žiadosť
aj
hasiči
a protipovodňový
a hasičský príves získala aj naša obec a s
radosťou nás napĺňa, že
sa nám podarilo doplniť
mladými družstvo dobrovoľných
hasičov.
Ochotne pomáhajú aj pri
preventívnych prehliadkach a aktívne sa zapájajú aj do odbornej príprave a vzdelávania.

Pokračovanie na strane 2

2.
Pozitívne hodnotíme
aj kontrolu bezpečnostnej situácie pomocou miestnej poriadkovej služby, kde
v podporenom
projekte zamestnávame
šesť zamestnancov.
Ich činnosť podporuje
a zároveň aj dohliadajú na kamerový systém v obci, ktorý sme
dokončili minulý rok
v novembri. Majú na
starosti kontrolu a dohľad bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce ako aj
ochranu
životného
prostredia. Neustále
nás trápi prevádzkovanie kanalizácie a ČOV
v Jesenskom,
na
dvoch úrovniach, jednak na úrovni financovania, ktoré ešte stále
riešime z hroziacej korekcie, a na strane
druhej zo strany nedisciplinovaných obyvateľov, ktorí hádžu odpadky a rôzne predmety do kanalizačnej
siete a značne poškodzujú prečerpávacie
stanice.
Podobne plným nasadením rozvíjame aj
športový areál, obnovili sme oplotenie na
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štadióne
a zaviedli
sme prevádzkovanie
multifinkčného ihriska, ktoré vábi obyvateľov
a záujemcov
o rôzne športy z celého okolia (využíva sa
najmä na mini futbal,
nohejbal,
tenis)
K tomu pripravujeme
obnovu spŕch v telocvični v mesiaci júl
a august. Projekt na
rekonštrukciu
telocvične sme už tiež tretíkrát odovzdali, dvakrát
nebol podporený, teraz očakávame výsledok.
Pre inkluzívnu výchovu najmä rómskych detí, sme získali dotáciu z Akčného
plánu pre okres Rimavská Sobota na prístavbu 4 tried pre ZŠ
VSZ. Riešili sme skvalitnenie
materiálnotechnikého zabezpečenia školskej jedálne,
obecného
úradu,
KomPaS, s.r.o., domu
smútku atď. Dôležitým
zámerom je posilnenie a skvalitnenie integrovaných
zdravotných
a sociálnych služieb pre dospelých ako aj pre
deti. Je to výzva aj pre

ďalšie volebné obdobie 2018-2022, lebo
sme už na konci volebného obdobia a projekt so žiadosťou riešime v tomto období.
Medzi viditeľnými aktivitami
nájdete aj
opravu pomníkov padlých na námestí ako aj
v cintoríne,
opravu
priestorov
komunitného centra, odstránenie havarijného stavu
prasknutých vodovodných prípojok v ZŠ
a MŠ, čistenie kanálov
a priekop
v rôznych
častiach obce, rôzne
športovo-spoločenské
a kultúrne
aktivity
(športové dni pre MŠ,
ZŠ,
hasiči-hasičom,
cyklistické
preteky,
strelecké súťaže, výstavy a pod.)
V tomto období už
v plnom
nasadení
každý pracuje na prípravách XVI. Dňa
obce Jesenské, ktorá
sa koná 7.7.2018 a tak
ako už tradične, čakáme Vás s rôznorodým a bohatým programom.
Vzhľadom k tomu, že
do komunálnych volieb v novembri máme

už len štyri mesiace a
je to posledné číslo Jesenčanov, chcem sa
poďakovať za dôveru
a podporu, ale aj za to,
ak Vás aspoň poteší
činnosť našej samosprávy,
za kritické
slová, ktoré nás motivovali k skvalitneniu
života v našej obci.
Napriek rôznym ťažkostiam v našom regióne a politickým, sociálnym a ekonomickým vplyvom snažili
sme sa čo najviac urobiť podľa našich možností pre rozvoj našej
obce. Viem, že nikdy
nie je dosť, názory sú
rôznorodé, ale teší
ma, že podľa našich
možností sme sa snažili spolu so zamestnancami
a členmi
obecného zastupiteľstva, aktívnymi občanmi a podnikateľmi
zlepšiť náš každodenný život v našej
krásnej obci. Ďakujem
Vám všetkým za spoluprácu.
S úctou.
Mgr. Gabriel Mihályi starosta
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Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.
občanov.
Zoznam
služieb
a prác aj s cenou
nájdete na internetovej stránke
obce Jesenské:
www.jesenske.sk

Pracovníci našej obecnej
firmy KomPaS, s.r.o. nezaháľali ani v zimnom období.
Tak tomu bolo aj tohto
roku, keďže sme mali hojnú
snehovú nádielku, túto odstraňovali na miestnych komunikáciách v celej dedine
a taktiež na Aduš pustatine, Cifra a Barta pustatine
a na Ivanove. Mimo odhŕňania snehu robili ešte
údržbu na strojoch ako sú
auto, UNC, traktor a kosačky. Príchodom jari sa
rozbehli jarné práce, ktoré
naši občania hojne využívajú a to hlavne oranie
.

a rotovátorovanie,
ale
i ďalšie práce ako sú výrub
stromov a kríkov, odvoz
nepotrebného materiálu,
nakladanie s UNC a kosenie trávy. Kosenie trávy
a postrekovanie proti burine prevádzajú v letnom
období na všetkých obecných priestranstvách a taktiež na futbalovom štadióne.
Aj touto cestou chceme občanom ponúknuť služby
obecnej firmy, ktorá za výhodné podmienky posktuje
rôzne služby a vykonáva
práce podľa požiadaviek

Ďalšou
prácou
našej firmy bola
jarná údržba ciest
po zime. Všetci
veľmi
dobre
vieme, ale najmä
vodiči, že po zime
sú naše cesty nie
v najlepšom
stave a to hlavne
z dôvodu výtlkov. Tento rok
sa postarali o odstránenie
tohto zlého a nebezpečného stavu našich miestnych komunikácii. Prevádzali terénne práce a asfaltovanie výtlkov na Uliciach
poľná, ružová, agátová,
jazmínová a záhradná. Terénne práce prevádzali aj
na ceste na Ivanovo a samotné asfaltovanie previedla firma Inžinierske
stavby Košice. V druhej polovici minulého roku pracovníci KomPaS, s.r.o. pripravili cestu v cintoríne na
asfaltovanie, tento rok sa

v mesiaci jún prevádzalo
samotné asfaltovanie Inžinierskymi stavbami Košice.
Týmto sa prispelo k pohodlnému a bezpečnému prístupu na naše pietne
miesto.
Na vodovode do materskej
školy na Ulici školskej sa
vyskytol havarijný stav,
ktorý odstránili výmenou
vodovodných rúr.
Ďalšou prácou bolo úprava
parkoviska pri Požiarnej
zbrojnici, kde prevádzali
zemné a výkopové práce,
dovoz a zhutnenie šotoliny.
Vlani prevádzali rekonštrukciu na obecnom dome
na Ulici pekárenskej. Tento
rok previedli rekonštrukciu
elektrického
vedenia
v obecnom dome pri komunitnom centre na Ulici družstevnej.
Na rad prišiel i štadión a telocvičňa. Na štadióne vymieňali
a natierali
reklamné tabule a konštrukciu , vymieňali ochranné
siete, ktoré namontovali
i na telocvičňu, nakoľko tu
neboli. Na telocvični očistili
a natreli drevený obklad.
Autor: Eva Melicherová
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Zateplenie obvodového plášťa budovy, ZŠ slovenská Mieru 154, na
Ulici školskej
na Ulici školskej č. 250, kde
sa vyučuje prvý stupeň t.j.
od prvého ročníka do tretieho
a sídli tu i školská družina.

Základná škola slovenská na
Ulici mieru 154 sídli v dvoch
budovách. Budova sídliaca na
Ulici školskej č.250 sa nachádzala v havarijnom stave ,
bolo tu nevyhnutne potrebné
previesť rekonštrukciu, do ktorej spadala výmena okien, rekonštrukcia kúrenia, izolácia a
zateplenie.
V roku 2016 obec z vlastného
rozpočtu zabezpečila kompletnú rekonštrukciu kúrenia
a boli namontované nové tepelné čerpadlá a vymenené
všetky radiátory s najmodernejším digitálnym riadením.
Rekonštrukciu vykonala firma
ENERGOCOM PLUS s.r.o.,

Košice. Zároveň v tom istom
roku boli vymenené aj všetky
okná a dvere a tým sa dosiahlo výrazné zníženie nákladov na vykurovanie. Taktiež
z dôvodu vyriešenia priestorových problémov bola vykonaná prestavba bytu na jednu
učebňu a na zborovňu, ktorú
vykonala obecná firma KomPaS s.r.o. Obecná firma
v tomto období zabezpečila aj
rekonštrukciu dielne.
Žiadosti na havarijný stav sme
podávali Okresnému úradu
Banská Bystrica opakovane
3 roky
a konečne
v roku
2017 sme získali finančné
prostriedky na školskú budovu

Na základe úpravy rozpočtu
na rok 2017 bolo z výdavkového účtu štátneho rozpočtu
Ministerstva vnútra SR poskytnutých 20 000,- EUR
na odstránenie
havarijného
stavu. Napriek požiadavke
obce na výmenu a rekonštrukciu strechy a obvodového
plášťa budovy, bola okresným
úradom odsúhlasená len dotácia na zateplenie obvodového
plášťa budovy ZŠ na Ulici
školskej č. 250.
Verejné obstarávanie vyhrala
firma XENON s.r.o. Čičarovce
a práce vykonala firma EXEN
s.r.o. Jesenské. Zateplenie
bolo prevedené polystyrénom
s farebnou omietkou, cokeľ je
z marmolitu a bola prevedená
i výmena žľabov a žľabových
rúr.
Výška dotácie postačovala
na zateplenie len troch strán
budovy, z tohto dôvodu obec
zadotovala zateplenie štvrtej

Deň učiteľov
Dňa 28. marca 2018
v Miestnom kultúrnom stredisku v Jesenskom sa
oslavoval Deň učiteľov.
Tento deň sa stal chvíľou,
aby sme si pripomenuli,
aký dôležitý je prínos pedagógov vo vzdelávacom
procese a pre rozvoj spoločnosti.
V kultúrnom programe vystúpili žiačky Základnej
školy v Jesenskom a Základnej
školy
Viktora
Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským
s básničkami a Súkromné

hudobné a dramatické konzervatórium z Rimavskej
Soboty s hudobným pásmom. Po slávnostnom programe, učiteľov
privítal
starosta obce, Mgr. Gabriel
Mihályi,
následne odovzdal riaditeľkám škôl ďakovné listy, venované pre
vedenie školy a ďakovné
listy pre všetkých pedagogických zamestnancov. Po
ocenení učitelia sa mali
možnosť občerstviť pri
švédskych stoloch, ktoré
pripravili pracovníci MKS
spoločne so školskou jedálňou.

Autor:Andrea Kureková

strany a podpísala
s firmou EXEN s.r.o.

zmluvu

Stavebné práce zateplenie
budovy
Základnej
školy
na Ulici školskej č. 250 boli
dokončené
v novembri
2017 a základná škola stavbu
riadne prevzala 7.11.2017.
Realizáciou tohto projektu sa
znížia náklady na vykurovanie, čo prinesie škole značnú
úsporu finančných prostriedkov a zároveň sa esteticky
zmenil i vzhľad školy. Obec
Jesenské
v rokoch
2016 a 2017 celkovo vynaložila na rekonštrukciu tejto budovy sumu 138 089,48 eur
a 20.000,- eur boli použité
z dotácie Ministerstva školstva SR. V ďalšom období
obec vykoná všetky opatrenia
na zabezpečenie finančných
prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu strechy, či už
na základe dotácie z príslušného ministerstva alebo z rozpočtu obce.

Autor: Eva Melicherová
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Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre
operačný program Ľudské
zdroje schválilo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby
v obciach s prítomnosťou
MRK“ vo výške 143 646,16
eur, celkové oprávnené výdavky
projektu
sú
151 206,48 eur.
Obec
Jesenské
od
01.12.2017 do 30.11.2020
zriadila v rámci projektu
„Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou
MRK“
(marginalizované rómske
komunity) 6 člennú miestnu
občiansku
poriadkovú
službu( ďalej len MOPS)
s pôsobnosťou na území
obce Jesenské.
Medzi hlavné úlohy MOPS
patrí: Ochrana verejného
poriadku, tu sa zamerivajú
hlavne na predchádzanie

poškodzovania
majetku
obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce,
ochranu opustených rodinných domov a obydlí, na
ochranu verejného majetku
pred poškodzovaním a na
nelegálny odber elektrickej
energie. MOPS pri zistení
podozrenia zo spáchania
trestného činu musí bezodkladne nahlásiť útvaru PZ
SR, útvaru vojenskej polície alebo útvaru finančnej
správy.
Ďalšou úlohou MOPS je
ochrana detí a mládeže
pred negatívnymi javmi.
Tu sa ich činnosť zameriava hlavne na pohyb maloletých detí v neskorých
nočných hodinách (po 22
hodine) bez prítomnosti rodičov. Kontrolu miest stretávania sa detí a mládeže
vo večerných hodinách
hlavne na športoviskách
a cintoríne, kontrolu maloletých a mladistvých na
miestach kde sa podávajú
alkoholické nápoje a iné
návykové látky. Kontrolujú

školopovinné deti ktoré sa
zdržiavajú v obci počas vyučovania a zisťuje príčiny
ich neúčasti na vyučovaní.
Upozorňujú rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a poskytuje im základné informácie v oblasti
prevencie ochrany zdravia
a hygieny.
MOPS taktiež zabezpečuje
aj ochranu plynulosti
a bezpečnosti
cestnej
premávky. Hliadka sa tu
zameriava hlavne na bezpečnosť detí pri prechode
cez cestu a dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky,
zamedzuje možnosť poškodzovania vozidiel. Monitoruje a nahlasuje PZ SR
prípady podozrenia jázd
motorových a nemotorových vozidiel vodičmi pod
vplyvom alkoholu.
Jeden z posledných bodov
činnosti MOPS je ochrana
životného
prostredia,
ktorá spočíva hlavne v nahlasovaní čiernych skládok, upozorňuje na zákaz
vypaľovania
trávnatých

a lesných porastov, ohlasovanie požiaru, upozorňuje na stavby bez stavebného povolenia a poskytuje
základné informácie v oblasti prevencie a ochrany
životného prostredia.
Príslušníci MOPS sú vybavení pracovnou rovnošatou
s reflexnou bundou a majú
prísľub na baterku a zastavovací terčík. MOPS pracuje vo dvojiciach v čase
od 7,00 – 15,00 hod.,
10,00– 18,00 hod. a v čase
od 12,00 do 20,00 hodiny.
Doteraz sa zúčastnili pri
dodržiavaní poriadku už aj
na niektorých spoločenských a športových podujatiach ako sú: Zimný halový turnaj, koncerty usporiadané ZUŠ, Vianočné
trhy, Katolícka zábava,
Štefanská zábava, Hasiči
hasičom 2018 a taktiež ako
stráženie parkoviska pri akciách MAS Cerovina.

Autor: Eva Melicherová

Medzinárodný deň Rómov s ochutnávkou tradičných rómskych jedál
Kapustnicová polievka, špecialita z vnútornosti a rómsky
chlieb "bodak". Tieto boli vystavené jedlá, ktoré priniesli
dňa 5. 4. 2018 do Miestneho
kultúrneho strediska v Jesenskom nielen domáce rómske
gazdinky, ale aj zo Širkoviec,
Šimonoviec a z Gortvy so starostami, aby reprezentovali
svoju obec na ochutnávke tradičných rómskych jedál. Po
programe, kde vystúpili žiaci
Súkromného
hudobného
a dramatického konzervatória,
došlo k vyhodnoteniu menu.

Šikovné kuchárky zo Šimonoviec získali prvú a druhú cenu
za
najchutnejšiu polievku
a hlavné jedlo a Jesenčania
tretiu cenu za rómsky chlieb.
Starosta obce Jesenského,
Mgr. Gabriel Mihályi odovzdal účastníkom diplomy
a vecné dary za účasť. Po vyhodnotení pán starosta každého z obecenstva pozval k
stolu, aby ochutnali pripravené fajnoty. Aj napriek nízkej
účasti akcia prebehla v dobrej
nálade .
Autor: Andrea Kureková
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Fašiangové oslavy v materskej škole
Fašiangy sú obdobím plným zábavy a radostí – v
mesiaci február ožili fašiangové tradície a zvyky aj v
našej materskej škole. S
deťmi sme pripravili veselý
týždeň fašiangových edukačných aktivít. Vyrábali
papierové masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, zdobili
priestory MŠ a strašne sa
tešili na tento karneval.
Najveselší bol deň, keď
naša materská škola premenila na pestrofarebnú
miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Na karnevale boli prítomný aj rodičia, ktorým sme tiež pripravili zábavný program.

Fašiangová oslava prebehla vo veselej nálade –

krásne, tak sme ich odmenili peknou a chutnou ce-

deti spievali, súťažili, recitovali a tancovali. Keďže
všetky masky boli veľmi

nou, aby nebol nikto
smutný. Poďakovanie patrí
rodičom za prípravu ma -

siek a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej
nálady v kruhu detí a rodičov, a preto si fašiangové
tradície v MŠ zachováme
naďalej.
V tomto období zavítal do
škôlky aj spevák Viktor
Guľvás. Zo svojim programom zabával detí veselými
pesničkami, pri ktorých si
mohli nielen s chuťou zaspievať, ale aj aktívne sa
zapojiť. Deti sa na chvíľu
ocitli medzi domácimi a lesnými zvieratkami a na záver si spoločne aj zatancovali.

Hvezdáreň
V máji sme organizovali pre
našich škôlkarov exkurziu do
rimavskosobotskej
hvezdárne. Deti sa už veľmi tešili
na očakávaný deň - tešili sa
tomu, že budú cestovať auto-

busom, sami iba s pani učiteľkami a hlavne tomu, že prežijú
pekný deň. Po príchode do
hvezdárne nás vítala pani
sprievodkyňa. Najprv nám
premietli film o vesmíre. Deti

získali predstavu o otáčaní
Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci aj ročných
období. Získali dôležité poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozem -

skej prírody a života na nej.
Počasie nám neprialo, oblohy
nám neumožnili pozorovať
Slnko cez ďalekohľad, preto
sme pozorovali okolie mesta
a prírodu.

Slniečko
Naša materská škola v spolupráci so Spoločným školským
úradom
Jesenské
dňa
30.5.2018 zorganizovala jubilejný 10. ročník festivalu Slniečko pre okolité materské
školy. Konal sa pod záštitou
Obecného úradu Jesenské.

Festival slávnostne otvoril starosta obce Jesenské Mgr.
Gabriel Mihályi. Na festivale
sa predviedli materské školy z:
Tácht, Gortvy, Širkoviec, Hostíc a z Jesenského. Zúčastnené deti a pani učiteľky aj
tento rok presvedčili divákov,

Deň detí
Deň detí sme oslavovali aj
v našej materskej škole vo veselej nálade. Už od rána naše
pani učiteľky pripravovali pre
deti oslavu ich veľkého sviatku
a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore. Deti
súťažili po triedach v rôznych
disciplínach. Odmenou za príjemne strávený deň bola
zmrzlina na námestí pred

miestnym kultúrnym domom
a koncert na školskom dvore.
Veríme, že naše detičky sa cítili príjemne a z tohto dňa si
odniesli množstvo zážitkov a
dobrej nálady.

Autor: Alžbeta Mihályiová

že deťom a pani učiteľkám z
materských škôl nechýba tvorivosť a talent. Deti zatancovali moderné, scénické aj karnevalové tance, speváčky
z materskej školy z Jesenského zaspievali ľudové pesničky a dievčatko z Hostíc

nám predviedla rozprávku
o smutnej princeznej. Veríme,
že dobrá nálada a pekné spomienky budú ešte dlho pretrvávať v detských srdiečkach.
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Vyhodnotenie aktivít ZŠ Jesenské na Ulici mieru 154 v školskom
roku 2017/2018
Blíži sa čas prázdnin,
čas, kedy si užívame leto,
slnko, vodu a oddych. Je to
súčasne aj obdobie bilancovania a hodnotenia našej práce.
Aj
školský
rok
2017/2018 bol na našej
škole plný zaujímavých aktivít a úspechov.
Žiaci mohli rozvíjať svoj talent a záujmy v krúžkoch
ako škola hrou, čitateľský
krúžok, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, divadelný i športovo-turistický,
počítačový a folklórny krúžok.
K výchovno-vzdelávacím aktivitám patrili aj
rôzne prednášky, kurzy,
divadelné predstavenia,
projektové dni. Tento rok
to boli napr. beseda s príslušníkom
policajného
zboru SR v ŠKD, prednáška s MUDr. J. Štempelovou na II.st. Navštívili
sme výchovný koncert
Spolužiak,
divadelné
predstavenie
Buďme
ľuďmi a divadelnú prehliadku Divadlo a deti
v Rimavskej Sobote.
Každoročne sa zapájame do dobročinných
zbierok ako Hodina deťom, Deň narcisov, Biela
pastelka, Slnečnice. Súčasťou školského roka sú

aj rôzne kurzy a cvičenia
(dopravné ihrisko, škola
v prírode, lyžiarsky výcvik,
plavecký kurz, účelové cvičenia).
Sme veľmi radi, keď
môžeme rozvíjať spoluprácu s rôznymi inštitúciami v okrese. Príkladom
na ňu boli úspešné tvorivé
dielne pre ŠKD a našich šikovných tanečníkov z FS
Lipka v spolupráci s GMOS
z Rimavskej Soboty.
V ŠKD sa nikdy nenudíme a ani tento rok nechýbalo Pasovanie prvákov,
Halloween,
tvorivé
dielne, hra a zábava.
Žiaci 1.-4. ročníka si
v októbri pripravili milý program pre starkých. Svoje
športové sily si zmerali
s kamarátmi na súťaži „O
pohár starostu obce Jesenské“. V decembri ich
navštívil Mikuláš a Fašiangy oslávili veselým
karnevalom.
December sa na celej
škole niesol vo vianočnej
atmosfére, ktorú umocnilo
vystúpenie žiakov školy
pred zrakmi rodičov. O privítanie jari sa postaral FS
Lipka akciou „Vynášanie
Moreny“. Svoje zručnosti
si žiaci mohli preskúšať
v rámci tradičných „Farebných dní“. Na finančnú

gramotnosť a medzipredmetové prepojenie bol zameraný veľmi zaujímavý
Deň mlieka. V réžii školského parlamentu sa
niesla oslava Dňa učiteľov
a čaká nás ešte ochutnávka gastronómie rôznych krajín v závere školského roka.
Regionálna výchova
sa odzrkadlila na zameraní
ďalších akcií školy, akými
bola
exkurzia
na
Šomošku, literárno-dejepisná exkurzia v spolupráci s Maticou slovenskou, návšteva Knižnice
M.Hrebendu a Gemerskomalohontského
múzea
v Rimavskej Sobote i čitateľský oriešok
„Pendechos“ žiakov špeciálnych tried.
Na podporu
lásky ku knihám a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti bol zameraný Deň
školských knižníc. Ním
sme sa zapojili aj do súťaže o „Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice“
organizovanej Slovenskou
pedagogickou knižnicou.
A výsledok? Z 243 škôl
z celého Slovenska sme sa
umiestnili na 7. mieste
a získali finančná hotovosť na nákup kníh do
školskej knižnice  Táto
cena nám bola oficiálne
odovzdaná tajomníkom

Ministerstva
školstva
SR na slávnostnom odovzdávaní
v Bratislave
3.5.2018.
Na našej ceste za
poznaním a objavovaním
krásy kníh sme pokračovali
besedou so súčasným spisovateľom a autorom kníh
pre deti a mládež, Braňom
Jobusom, ktorý nás navštívil v mesiaci marec.
Úspešný rok, nielen
s knihou, sme zažili aj
v rámci iných súťaží. Zúčastnili sme sa speváckych, dejepisných, matematických,
športových.
Najúspešnejší sme boli vo
výtvarných a recitačných
súťažiach, kde sme získali
hneď niekoľko umiestnení (
výtvarnéokr.
kolo:
1.,2.m., reg.kolo: 1.,3.m.,
celoštátne: 2.,dve 3.m.,
recitačné- okr.kolo: štyri
1.m., tri 3.m., reg.kolo:
1.m., 2.m., celoštátne
kolo: 2.m., 3.m.).
Školský rok sme ukončili ešte niekoľkými aktivitami. Za pozornosť určite
stála záverečná Akadémia, kde nám žiaci predstavili svoje ročníkové
práce. Uskutočnila
sa
27.6.2018 v KD v Jesenskom.
Mgr. Janka Auxtová
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Zo života ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarskýmv Jesenskom v II. polroku školského roka 2017/2018
V týchto dňoch už žiaci
a pedagógovia využívajú
všetky sily na to, aby dosiahli čo najlepšie výsledky vo svojej práci. Doťahujú posledné resty
a hodnotia práve skončený
školský rok. Aký bol? Určite
náročný, ale vynikajúce výsledky našich žiakov len
potvrdili, že naša škola má
dobrý kredit.
Jedným cieľom našej
školy
je
pestovanie
a chránenie materinského
jazyka. Práve preto sme
sa zúčastnili na zopár súťaží, ktoré posilnili u našich žiakov úctu a lásku k
maďarskému jazyku. Vo
februári prebiehala školská recitačná súťaž. Súťaže sa zúčastnili recitátori
nižších a vyšších ročníkov.
Ộsmačka,
Chiara
Ruszóová sa dostala až na
krajské kolo.
„Katedra“ – literárna súťaž je veľkým ohlasom u
našich žiakov. Našu školu
reprezentovali
deviataci
na celoslovenskej súťaži
v Dunajskej Strede.
Na súťaži ,,Poznaj slovenskú reč“ sa zúčastnili zo
školy aj žiaci I. a II. stupňa,
a štvrtáčka, Bíborka Feješová
v celoslovenskej
súťaži sa umiestnila v striebornom pásme.
15. marca sme spomenuli
o našom národnom sviatku
„ Boj za slobodu v revolučných rokoch 1848-49“ , uctievali sme ho s pekným
kultúrnym programom.
Marec sa nám začínal
s testovaním deviatakov,
tzv. Monitorom, ktorý aj úspešne zvládli.
V tomto roku tzv. „projektový deň“ organizovali
u nás,
v
Jesenskom,
v rámci čoho žiaci kráčali

po stopách zvestí dávnych
minulostí. Siedmaci, šiestaci a piataci ukázali každým, ako sa žilo medzi
ľudmi v dávnych časoch.
Koncom mája sme usporiadali „ Deň Viktora Szombathyho“, na ktorom žiaci
sa mohli súťažiť na rôznej
súťaži, ako literárno-vlastivednej, výtvarnej, športovej
a na remeselníckej .Sme

pásme a Jenifer Cibuľová
v striebornom páse.
Prvá májová nedeľa patrí
všetkým mamičkám. Žiaci
každý rok poďakujú svojím
matkám za starostlivosť
a lásku pekným kultúrnym
programom.
Posledný mesiac sa nám
otvoril s úspechom našej
pýchy bábkovej skupiny
„Meseláda“. Po úspešnom

hrdí na literárno - dejepisnú súťaž
„Letí báj
z hradu na hrad“. Súťažiaci
mali vzrušujúcu súťaž
o dielach Viktora Szombathyho.

vystúpení v Tornali sa dostali na „ Podunajskú jar „
do Dunajskej Stredy
Každý rok sa zapojíme
aj do športových súťaží.
.Na anglickej olympiáde sa
zúčastnili Klaudia Zagyiová a Nikoleta Bodnárová.
Obidve súťažiace žiačky
úspešne
reprezentovali
školu v tejto súťaži a veľmi
dobre zvládli aj náročnejšie úlohy. ENGLISHSTAR
je medzinárodná súťaž v
anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, na
ktorej sa zúčastnili aj naši
žiaci.
Žiaci s dobrým logickým
myslením dokázali svoje
spôsobilosti na súťažiach
z matematiky.
S pekným počtom sa zapojili do matematických súťaží „Klokan“, „IlonaZrínyi“
a„Pytagoriáda“. Zo žiakov,

Aj v tomto školskom roku
bol zrealizovaný pre siedmakov lyžiarsky výcvik a
žiaci 6. ročníka a 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku.
Začiatok fašiangového obdobia zaznamenali aj žiaci
našej školy. V piatok 8. februára v miestnom kultúrnom dome prebiehal maškarný ples.
Už siedmy krát usporiadajú
celoštátnu
súťaž
v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho,
kam sa dostali aj naši
žiaci. Najúspešnejšími boli
Daniel Bobáľ v bronzovom

ktorí sa hlásili na súťaž
Pytagoriáda, ôsmy sa dostali aj do krajského kola.
.Zapojili sme sa do výtvarných
súťaží: „Vesmír
očami detí“ - 1.miesto získal Daniel Balog. Pre našich žiakov bola veľmi zaujímavá
výtvarná súťaž
„Vážme si slobodu“,tvorba
plagátu, za to získala
Chiara Ruszóová 1.miesto.
Pod
názvom „Biblia
v očami detí“ bola uskutočnená súťaž, kde Adrian Oláh získal 3.miesto.
Zorganizovali sme výstavu Júliusa Punku ,
ktorá je vlastne aj súťaž
v dvoch kategóriách pre
našich žiakov a pre žiakov z okolitých škôl.
Začiatkom
júna
bol
usporiadaný festival družín „Detský úsmev“, na
ktorom sa zúčastnili žiaci
z našej školy v hojnom
počte.
Tematické dni a projektové vyučovanie je pravidelnou súčasťou vyučovania vyučovacieho procesu
na našej škole.Pri príležitosti Svetového dňa vody
sa uskutočnil v škole projektový týždeň.
Koniec školského roka je
aj rozlúčkou deviatakov
a slávnostný zápis do „
Knihy cti“, kde sa zapisujú
mená žiakov s vynikajúcimi
výsledkami.
Kvalitnú prácu odviedli pedagógovia aj v oblasti mimoškolských aktivít a záujmového
vzdelávania.
Z nich treba spomenúť
najmä zapojenie sa do projektov a aktivít.Všetky naše
aktivity smerujú k skvalitňovaniu práce a prinášajú
žiakom potešenie a radosť
z príjemne prežitých chvíľ.
/Mgr. Andrea Szekfűová/
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Hasiči Hasičom - 2018
V piatok 19. januára 2018
sa v kultúrnom dome v obci
Jesenské uskutočnil už 5.
ročník podujatia s názvom

spoločenskej udalosti „Hasiči pre hasičov“. Hlavným
organizátorom každoročne
je HaZZ B.Bystrica plk.

vzorom pre rozvoj a nastolenie lepšieho života
v týchto ťažko skúšaných
končinách. A v čom môžu

a každodennú
pomoc
v rôznych krízových situáciách zaslúžene majú dôveru
verejnosti.
Hasiči vedia, že požiar neuhasia, bez poznania princípov hasenia. Takisto deň
čo deň sú pripravený
na okamžité zásahy na záchranu životov a majetku
ľudí. My vieme aj to,
že bez ich
angažovanosti, plného
nasadenia
a odhodlanosti by nevykonávali túto prácu. Preto
si profesionálnych a dobrovoľných hasičov a ich výkon
nesmierne ceníme
a vážime.
Podľa známeho porekadla - v „Núdzi poznáš
priateľa“.
Milí priatelia – hasiči

"Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica a obcou Jesenské.

Reprezentovali sme
náš región ako spoluorganizátor 5. ročníka
„Hasiči pre hasičov“
Pre Jesenčanov bolo cťou,
že sme mohli privítať organizátorov a predstaviteľov
HaZZ a Dobrovoľných hasičov Banskobystrického
kraja
a rôznych
hostí
na čele
s prezidentom
HaZZ pána gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., delegácia HaZZ z Česka
a Maďarska, krajských delegácii HaZZ z celého Slovenska, pozvaných primátorov a starostov z regiónu
s DPO ako aj iných vážených hostí z rôznych inštitúcií a v neposlednom rade
miestnych poslancov a občanov z Jesského v rámci

Ing. Dušan Sľúka a Krajský
výbor DPO SR Banská
Bystrica a vyberajú mesto
alebo obec na území Banskobystrického
kraja
za spoluorganizátora tohto
krásneho podujatia.
Jesenské privítalo hostí
a hasičov na juho-východe
Banskobystrického kraja
na Gemeri ako druhá najväčšia obec okresu Rimavská Sobota so svojimi obyvateľmi v počte 2250. Sme
skutočnou Európskou obcou, s rôznymi národnosťami a vierovyznaním,
ktorý tu v pokoji spolunažívajú a pracujú. Aj keď nie
sme mesto, ale máme rôznorodé inštitúcie ako aj vybudovanú potrebnú infraštruktúru pre život našich
obyvateľov a návštevníkov.
Snažíme sa neustále zveľaďovať tento kút nášho regiónu. Kultúrny a spoločenský život zabezpečuje
hlavne obec a rôzne športové a kultúrne ustanovizne. Hasiči sú a môžu byť

byť pre nás vzorom a inšpirujúcim
spolupracovníkom?
Každý deň žijú v určitej neistote a v neustálej pohotovosti. Vždy vedia, že musia
riešiť
nečakané
často
vážne a ťažké prípady, no
napriek tomu s odvahou
čelia
výzvam. Nenariekajú, že vzniknuté problémy sa nedajú riešiť,
alebo dajte nám viac ľudí
a zdrojov a lepšie potom
splnia úlohy. Čas je vždy
neúprosný pre hasičov,
musia riešiť problémy
s tým čo majú a v takých
podmienkach do akých
ich osud zaženie. Starajú
sa o to aby boli pripravení na rôzne
situácie,
dbajú o svoju kondíciu, ako
aj stav techniky a materiálu
s čím každý deň pracujú.
Aj tu vidím podobnosti
a vzor pre naše samosprávy. A práve preto,
že ľudia vidia obetavosť
hasičov, pripravenosť

Sú chvíle, ako aj dnešná
slávnosť, ktoré vyslovujú aj
takýmto spôsobom vďačnosť za to že ste, a že nám
všetkým
sebaobetovane
pomáhate. Sme radi, že aj
my predstavitelia obcí
a miest a všetci pozvaní
hostia, môžeme byť súčasťou tejto slávnostnej
chvíle. Som presvedčený,
že táto oslava – „Hasiči
pre hasičov“ prispeje aj
do osobného života každého z nás s peknými zážitkami a budovaním priateľstiev. Prajem Vám príjemnú atmosféru a cíťte sa
tu u nás v Jesenskom ako
doma.
Ďakujem
za aktívnu
účasť, prípravu a podporu
tohto veľkolepého podujatia všetkým mojim kolegyniam a kolegom na rôznych úsekoch, vystupujúcim deťom a rodičom ako
aj pedagógom za prípravu
krásnych vystúpení v hlavnom programe.
Gabriel Mihályi – starosta
obce Jesenské
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6. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“
Tak ako predchádzajúcich
5 rokov, začiatok mája patril dlho očakávanej streleckej udalosti – súťaži o Pohár starostu obce Jesenské. 6. ročník sa tentoraz
konal 5. mája 2018, už tradične na strelnici v Jesenskom. So stále veľkým
nadšením ho pre priaznivcov streľby z krátkych
zbraní – pištolí a revolverov pripravovali Strelecký
klub TRITON v spolupráci
s pánom starostom obce
Jesenské - Mgr. Gabriel Mihályim.
Od skorého rána
sme mali všetci plné ruky
práce, ale cieľ pripraviť
kvalitnú súťaž a príjemný
deň pre všetkých účastníkov nám dodával energiu
a napĺňal nás radosťou.
Počasie nám tiež prialo,
takže
zážitkami
plný
a krásny deň sa mohol začať.
„Pohár starostu“ je
vyhľadávanou
a obľúbenou
súťažou,
o ktorú
je medzi strelcami veľký
záujem, má svoje dobré
meno v tomto športe na regionílnej aj nadregiónálnej
úrovni. Každoročne patrí
k najviac obsadzovaným,
6. ročníka sa zúčastnilo 26
strelcov, a sme radi, že po
dlhšej dobe bola okrem
streleckej divízie „štandard“ naplnená aj divízia
„open“. To už nehovoríme
o naplnení kategórií, zastúpenie mali tak muži, seniori, super seniori ako aj
ženy.
Po
slávnostnom
otvorení súťaže, ktorej sa
okrem strelcov z domovského klubu zúčastnili aj
strelci zo streleckých klubov Arsenal SC Rimavská
Sobota a Comars Rimavská, pán starosta a predstavenstvo SK TRITON

privítalo hostí, fanúšikov,
kamarátov, príbuzných.
Strelci si zmerali
svoje kvality - taktiku, presnosť, silu a
rýchlosť
v streľbe z krátkych zbraní
v troch parkúroch a už tradične aj v rozstrele o trofej
najrýchlejšieho
strelca.
Celá súťaž sa niesla v priateľskej atmosfére a dobrej
nálade, ale zdravá rivalita
nechýbala, veď o cenné
trofeje bolo treba skutočne
zabojovať. Rokmi praxe a
tréningom pribúdajú kvalitní strelci, avšak pri niekom stála „Šťastena“ viacej, no niektorým sa lepila
aj „smola“ na päty.
Každý účastník si
po odstrieľaní parkúrov doplnil stratenú energiu výborným perkeltom, posedel
pri káve, trochu si vydýchol,
porozprával a pripravil sa
na očakávaný rozstrel – súboj.
Z výsledkov súťaže bolo
všetkým jasné, že získať
poháre určené pre najlepších, vôbec nie je jednoduché. Rozdiely medzi výkonmi strelcov boli malé, čo
svedčí o ich zvyšujúcej sa
kvalite. V mnohých prípadoch, o tom či niekto bude
1. alebo 2., 3. či 7. alebo
20.,
rozhodol
rozdiel len niekoľko málo bodov. Každý si
svoju streľbu rozanalyzoval, zistil
kde pochybil, ako
sa tomu môže
vyhnúť do budúcna, kde mal
šťastie, v čom je
najlepší, či vyšla
jeho
taktika
a pod, čo je pre
každého jedného
strelca poučné a
do budúcna aj
motivujúce.

Ceny pre najlepších odovzdal pán starosta Mgr.
Gabriel Mihályi, ktorý všetkým strelcom zagratuloval
k dosiahnutým výsledkom
a do budúcna im poprial
veľa osobných aj streleckých úspechov. V celkovom hodnotení si v divízii
„štandard“ zlato vystrieľal
Attila SZABÓ (SK TRITON), ktorý sa stal aj absolútnym víťazom súťaže. Za ním spomedzi členov domovského klubu sa
na 2. mieste umiestnil Attila KOVÁČ, ktorý bol súčasne aj najlepším strelcom medzi seniormi a na 3.
mieste skončil Norbert
BOGÁR. V kategórii seniorov si striebro vystrieľal
Igor OLŠIAK, bronz Eugen PÁL. Medzi super seniormi si odniesli ceny Ondrej
CSALA,
Štefan
HOLLÓ a András HOLY.
Z hostí boli najlepší Rudolf
UTRATA, Ján KOZLÍK
a Milan MIŠÁK. V divízii
„open“ boli za svoje výsledky ocenení Alexander
SZABÓ, Stanislav GOMBOŠ a Zoltán GÁL. Putovný pohár starostu obce
Jesenské, určený pre najrýchlejšieho strelca Streleckého klubu TRITON,

bude celý jeden rok hrdo
zdobiť trofejovú policu Štefana VARGU.
Oficiálnu časť tohto
vydareného
podujatia
ukončil pán starosta s
úprimným
poďakovaním
všetkým prítomným, ktorí
jej svojou účasťou vyjadrili
poctu – strelcom, hosťom,
divákom ako aj Streleckému klubu TRITON za
spoluorganizovanie. Po 6.
ročníku právom a s hrdosťou mohol skonštatovať, že
súťaž o „Pohár starostu
obce Jesenské“ sa stal tradíciou a má svoje nezastupiteľné miesto medzi významnými
regionálnymi
streleckými
súťažami,
ktoré nám mnohé obce
a mestá môžu, v tom dobrom slova zmysle, závidieť.
Rozchádzali sme vo
večerných hodinách, plný
krásnych zážitkov z bezchybného dňa. Už teraz
sa tešíme na máj 2019,
kedy pripravíme 7. ročník
streleckej súťaže o „Pohár
starostu obce Jesenské“.
Dovidenia !
Predstavenstvo SK TRITON
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Cyklistická súťaž Jarná cena 2018 v Jesenskom
V nedeľu 6. mája sa obec
Jesenské opäť stala miestom odkiaľ vyštartovali cyklisti na jarnú klasiku naprieč
južnou časťou Gemera
a Malohontu. 4. ročník medzinárodného cyklomaratónu, Jarná cena 2018
usporiadali
Cyklistický
klub Rimavská Sobota
a obec Jesenské. Štart
bol spred kultúrneho
domu v Jesenskom a zúčastnili sa ho desiatky
pretekárov na 90 km dlhej trati s 500 metrovým
prevýšením. Slávnostný
štart bol o 10,45 hod.
Cyklisti Jarnej ceny boli
rozdelení do nasledujúcich kategórií: Muži do 18
rokov, od 19 do 29 rokov,
30-39 rokov, 40-49 rokov,
50-59 rokov, 60-65 rokov
a 66 rokov a viac. Ženy : do
29 rokov a 40 rokov a viac.
Súťaže sa zúčastnili domáci pretekári, pretekári
z Maďarska a jeden Rus.

Trasa 4. ročníka Jarnej
ceny viedla z Jesenského
smerom na Dubovec, Gemerský Jablonec a Hajnáčku. Pretekári prešli
okrajovo cez Fiľakovo

ktorými cyklisti prechádzali.
Tento rok si organizátori
pripravili súťaž aj pre deti
a to pod názvom Na Sagana v podobe šprintu od
Slovenskej sporiteľne do

Ostatné medvede do 99 rokov 200 m. Ani títo malí
pretekári neodišli zo súťaže
naprázdno a za svoje výkony dostali ocenenia v podobe rôznych drobnosti.
Veľkých športovcov, ktorí
sa postavili na štart Jarnej
ceny a do cieľa dorazili ako
prví čakala voľná vstupenka do neďalekého wellness centra, kde môžu zrelaxovať.

a Buzitku. Tu ich čakala
občerstvovacia
stanica.
Ďalej
pokračovali cez
Dolné Zahorany popri Rimavskej Sobote cez Rimavské Janovce, Pavlovce
a finišovali v Jesenskom.
Pretekárov mohli povzbudzovať vo vyše 20 obciach,

cieľového kopca pred kultúrnym domom. V tejto súťaži boli deti rozdelené do
nasledujúcich kategórii :
Mini do 3 rokov na 100 m,
Midi do 6 rokov 100 m, Vyžly do 8 rokov 100 m, Gepardi do 10 rokov 100 m,
Kone do 14 rokov 200 m,

Riaditeľ pretekov bol Pavel
Hedvigy, predseda organizačného výboru Mgr. Gabriel Mihályi a členovia Peter
Zajíc, Ing. Branislav Sibyla
a Mgr. Ondrej Bakša.
Aj touto súťažou sme opäť
úspešne prezentovali našu
obec a dúfame, že o rok sa
dočkáme ďalšieho ročníka
Jarnej ceny so štartom
a cieľom v Jesenskom.
Autor: Eva Melicherová

Známy bylinkár v Jesenskom
Pán György Szabó sa narodil v Miskolci dňa 15. apríla
1928. Jeho stará matka
a jeho predkovia sa tiež
zaoberali liečením s bylinkami. V pokročilom veku sa
začal zaujímať o prírodné
liečenie. Vedomosti o blahodarných vplyvoch rastlín
získal na začiatku roka
2000. Je
zakladateľom
Asociácie ľudových liečiteľov.
Dňa 29. novembra 2017
sme mohli privítať v našej
obci známeho bylinkára
z Maďarska Szabó Gyuri
bácsi - ho. O jeho prednášku bol veľký záujem.

Miestne kultúrne stredisko
naplnili návštevníci z okolitých dedín a miest. Prednáška trvala hodinu a pol,
kde nás oboznámil so silou
liečivých rastlín a ich používaním pri rôznych chorobách. Záujemcovia si jeho
vzácne slová
zapisovali
do zošitov, no našli sa aj
takí, ktorí rovno nahrávali,
aby na nič nezabudli.
Ročne má 100 vystúpení
o bylinkách,
po ktorom
vždy má aj osobnú konzultáciu
s jednotlivcami.
Od roku
1991 v Novej
Hute (Bükkszentkereszt,
Maďarsko), vo svojej

ambulancii prijíma záujemcov o poradenstvo, kde ho
navštevujú a prosia ho
o radu, a to nie len z Maďarska, ale aj z okolitých
štátov.
Svojimi
otázkami sa môžete na neho

obrátiť aj cez internet. Jeho
čaj proti cukrovke je svetoznámy. Poznajú ho
od Austrálie
po Brazíliu,
od Švédska až po Afriku.
Autor: Andrea Kureková
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Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
senskom p. Mgr. Gabriel Mihályi a Ing. Tibor Borbáš.

Svätej Alžbety a sochu spisovateľa S. Márayho.

Ročné aktivity organizácie
môžeme zaradiť do týchto
skupín :

3./ Aby sme mohli byť dlhšie
zdraví a žiť bez bolesti vyhľadali sme termálne a liečivé kúpele a to: Rapovce, Eger,
Zsóri,
Kurinec,
Bogács
a Bukkszék dvakrát, kde popri
kúpaní sme okoštovali aj
chýrne Egerské víno a tradičné maďarské jedlá za
slušné ceny.

1./ Za účelom spoznávania
a utuženia
medziľudských
vzťahov sa konali : Výročná
členská schôdza, športový
deň, jesenná guľáš párty
a Vianočné stretnutie, kde si
členovia pri dobrom obede vymenili svoje názory a vyrozprávali svoje životné skúsenosti.
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch aj v tomto roku sa začiatkom marca konala Výročná členská schôdza ZOJednoty dôchodcov v Jesenskom. K 1.1.2018 eviduje 86
členov z toho 77 členov
priamo z obce a 9 členov zo
susedných dedín.Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa p.

Feledyová. Pozvaní boli: Mgr.
Jozef Rajzinger predseda
Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov Rimavská Sobota,
ktorý organizáciu hodnotil ako
druhú najlepšiu v okrese
a odovzdal dvom členkám
„Ďakovné listy“ za aktívnu
prácu, ďalej starosta a prednosta Obecného úradu v Je-

2./ Absolvovanie kultúrnych
a poznávacích zájazdov a to
do Lučenca za účelom obhliadky pamiatkovej budovy
„Synagógy“. Navštívili sme
druhé najväčšie mesto Slovenska Košice, kde sme popozerali najznámejšie historické
miesta, ako Hlavné námestie
s hudobnou fontánou, Chrám

Vážení občania, horeuvedené
akcie by sme nemohli uskutočniť bez finančnej pomoci
obecného úradu. Starosta
obce p. Gabriel Mihályi nám
už viackrát dokázal, že v obci
dôchodcovia sú viac než peniaze a staroba nie je ťarcha
ale hodnota.
Ďakujeme.
Predsedkyňa
organizácie
Margita Feledyová

Výročná členská schôdza ŤZP
Výročná členská schôdza
ŤZP sa tohto roku konala
23.3.2018 v reštaurácii
Nostalgia.
Schôdzu zahájil a viedol
pán Ondrej Hriň, ktorý privítal všetkých prítomných
medzi nimi aj hosťa pána
starostu Mgr. Gabriela Mihályia, a oboznámil prítomných s programom schôdze.
Pani predsedníčka Eva
Medveďová
prečítala
správu o minuloročnom
programe a pani Božena
Mojžišová zase o
stave
členov, kde k 1.1.2018 je
52 členov a schôdze sa zúčastnilo 37 členov, ďalej
.

prečítala plán práce na rok
2018. V tomto roku sú naplánované aktivity: termálne
kúpaliská, návšteva salaša
Zbojská, Gaštanové dni v
Modrom kameni, dva športové dni: jarný a jesenný, a
vianočné posedenie.
Ďalším bodom programu
bolo pozdravenie jubilantov
a odovzdanie im malej pozornosti. Po tomto milom
akte prišla na rad diskusia,
kde sa prihlásili pani Kminiaková a pán starosta
Mgr. Gabriel Mihályi.
Aj touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli vynikajúcimi sladkosťami ako i

slaným pečivom na našu
schôdzu. Veľké ďakujem
patrí aj pánovi starostovi
Mgr. Gabrielovi Mihályimu
za finančnú pomoc, bez
ktorej by naša organizácia

nemohla organizovať tieto
skvelé podujatia. Schôdzu
sme ukončili chutným obedom.
Autor: Eva Melicherová
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Medzinárodný halový turnaj „Memoriál Júliusa Vargu“
Šiesty ročník medzinárodného futbalového turnaja
žiakov
In
memoriam
Ing.Július Varga sa konal
v nedeľu 18. februára 2018
v miestnej telocvični.
Zúčastnili sa ho 4 mužstva
U-15, Jesenské, Tornaľa,
Hajnáčka
a Radzovce, štyri mužstvá
U-13, Jesenské, Mályi z
Maďarska, Tornaľa a Radzovce.
Turnaj otvoril starosta obce
Mgr. Gabriel Mihályi a prítomní si uctili pamiatku Júliusa Vargu minútou ticha.
Podujatia sa zúčastnili aj
synovia Júliusa Vargu:
Csaba a Peter Vargovci
a vnuk Máté Péter Varga,
ktorý otvoril turnaj slávnostným výkopom. Vnuk zdedil
od starého otca aj lásku k
futbalu, nakoľko v súčasnosti trénuje v skupine

mladšej prípravky. Ceny
odovzdali víťazom starosta
obce
Gabriel Mihályi, synovia
Júliusa Vargu † a vnuk
Máté Péter.

V každej skupine bolo odohratých 6 zápasov s nasledujúcim umiestnením:
Skupina U 15:
1. Tornaľa
2. Radzovce
3. Jesenské
4. Hajnáčka

Za najlepšieho brankára
bol vyhodnotený Daniel
Kotrík-MFK Tornaľa, najlepšieho hráča Ľudovít Radič-FK Jesenské a najlepšieho strelca Zoltán Danyi
– MFK Tornaľa
Skupina U-13
1. Mályi
2. Tornaľa
3. Jesenské
4. Radzovce
V tejto skupine bol za najlepšieho brankára vyhodnotený Hosszúreti Bálint
FK Jesenské, najlepší hráč
Vidiečan Martin FK Jesenské a najlepší strelec János Horváth-Mályi Maďarsko
Na záver akcie bolo pre zúčastnených pripravené pohostenie.
Autor: Eva Melicherová

Starí páni – memoriál Júliusa Nôtu
V nedeľa 25.02.2018 sa
v telocvični v Jesenskom
uskutočnil 9. ročník halového turnaja „Starí páni“
memoriál Júliusa Nôtu. Organizátormi turnaja boli
Obec Jesenské a FK Jesenské a zúčastnilo sa ho 6
mužstiev ( Casablanca,
Matyas, Rimavské Janovce, Realtherm, Keram
Lučenec a ŠKP R.Sobota).
Každý zápas trval 15 minút
a hralo sa systémom každý
s každým. Turnaj otvoril
Karol Kisantal, podpred-

Konečná tabuľka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casablanca
ŠKP R.Sobota
Keram Lučenec
R.Janovce
Matyas
Realtherm

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1

1
1
2
3
3
4

12:7 12
12:9 12
10:6 9
13:15 4
11:14 4
9:16 1

seda FK Jesenské a privítal hráčov a dvoch synov
Júliusa Nôtu. Ceny odovzdal prezident klubu Tomáš Tóth, Július Nôta
mladší
a Jakub
Nôta.
Za najlepšieho brankára
bol vyhodnotený Ľubomír
Adamík (Keram Lučenec),
najlepšieho strelca Tomáš
Kočiš (ŠKP R.Sobota, 7
gólov) a najstarší hráč bol
Viliam Juhaniak (Keram
Lučenec , 55 rokov)
Autor: Eva Melicherová
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Vitajte do života: „Život je plameň
, ktorý neustále spaľuje , ale ktorý
sa vždy znovu zrodí, keď sa narodí
dieťa.“
Kiara Berkiová
Ronaldo Horváth
Jessica Rafaelová
Róbert Balog
Kristína Czeneová
Róbert Bari
Emma Bódiová
Sharon Parobeková
Zoltán Nagy
Ladislav Bari
Martin Páterko
Richard Szabó
Životné jubileum oslávili: „Nech
vám stále slnko svieti v oknách
vášho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie, nech Vám
šťastie, zdravie, láska, nablízku
vždy zostane!“
60 narodeniny:
Ján Albert
Július Pál
Eugen Lakatoš
Dušan Kurek
Alexander Agocs
Tibor Lázi
Jaroslava Gaálová
Alexander Cirják
Jozef Sekelský

JESENSKÉ
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65. narodeniny:
Rudof Balog
Július Balog
József Maksi
Florián Váradi
Hilda Magová
Judita Bálintová
Alžbeta Mihályiová
Margita Vargová
Viera Kunová
Milan Slovák
Imrich Balog
Zdenek Štiglinc
Gustáv Radič
Mária Oláhová
Eva Traplová
Aladár Forgoň
70 narodeniny:
Alžbeta Szabová
Marian Pančík MUDr.
Anna Patakiová
Ľudovít Danyi
Pavel Kukla
Barnabáš Mag
Helena Husztiová
Katarína Bencsová
Alfréd Varga

INFORMAČNÝ MATERIÁL

INFO CENTRUM
Stránkové dni
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 - 11,30

Ladislav Szabó
Zoltán Balog
Ferdinand Holek
Zoltán Nagy
Ján Albert

Jolana Somodyiová
Mária Berkiová
Mária Kureková
Mária Szekeresová
80.narodeniny:
Gizela Magová
Marta Záborská
85.narodeniny:
Ema Meszárosová
90.narodeniny:
Alžbeta Barnoczká
Navždy nás opustili: „Osud je
občas veľmi krutý, nevráti čo raz
vzal... Zostanú iba spomienky a v
srdci veľký žiaľ“Česť ich pamiatke. †
Bodnár Jozef 80
Darina Hroncová 85
Helena Jónášová 90
Mikuláš Mag 70
Mária Gruľová 94
Irma Csobová 84
Pavel Berki 76
Vojtech Szitai 60
Brigita Gyurcová 27
Július Šrámek MUDr. 71
Klára Mihályiová 92
Ladisdlav Szabó 70
Barnabáš Botoš 90

75.narodeniny:
Katarína Szekeresová
Júlia Bárcziová

JESENČANIA

Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:
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12,30 – 16,00
12,30 - 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
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 - 12,00 nestránkové hodiny
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