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Vianoc a koniec roka 2019. Za
všetkým sú naši pracovití ľudia,
pedagógovia, zamestnanci obce,
aktívni rodičia, dôchodcovia
a naše milované deti.

Vážení občania!
Rok 2019 je už na konci. Posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva
sme
mali
12.12.2019, kde sme sa pripravili na ďalší prichádzajúci rok.
Poslanci obce schválili najdôležitejšie VZN t.j. programový
rozpočet na rok 2020, ktorý
naďalej bude podporovať investície do obnovy a rozvoja majetku obce. Záver roka je ako vždy
veľmi nabitý, tak pracovnými
aktivitami, ako aj bohatým programom pre verejnosť zo strany
našich škôl, klubov dôchodcov,
rôznych organizácií, ako aj úradu resp. celej obce. Každá akcia
vábi
veľa
návštevníkov
a obecenstva. Mikuláš v obci,
roznášal darčeky priamo domov
pre naše deti. Vianočné programy škôl, materskej školy ako aj
základnej umeleckej školy krásne umocňovali vianočnú atmosféru. Vyvrcholením bol spoločne pripravovaný vianočný program a vianočné trhy obce, ktoré
patria so svojim 5. ročníkom už
medzi neoddeliteľné súčasti
nášho života. Ozdoba obce ako
aj krásne trblietajúce svietidlá
vianočného stromčeku pred
kultúrnym domom dotvárali naše
očakávania, atmosféru

Rozbehnuté projekty na prípravu
projektových zámerov a dokumentácií na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, na
prestupné bývanie a sociálne
bývanie, na zníženie energetickej
náročnosti
telocvične
a optimalizácie osvetlenia, boli
pripravené a podľa nových noriem a výziev obnovené pre
potreby našej obce.
Strechy
našich škôl boli tiež rekonštruované a plánujeme ďalšie etapy
podľa finančných možností
obce. V druhom polroku po
kontrole verejného obstarávania
sme pristúpili k podpísaniu
zmluvy o dielo na prístavbu
materskej školy s cieľom rozšírenia kapacitu o dve triedy.
Znamená to, že po zimných mesiacoch ihneď môžeme začať
s výstavbou v roku 2020. Začali
sme s implementáciou aj pilotného projektu na rozvoj integrovaných služieb spoločnej úradovne, ktorý bol podporený
z regionálneho
príspevku
z Akčného plánu RS. Dodávku
tovaru a služieb realizujeme
priebežne
v decembri
2019
a začiatkom roka 2020. Rozširujeme o ďalšiu etapu aj kamerový
systém v obci ako aj športovú
infraštruktúru. Zároveň modernizujeme a profesionalizujeme
vzdelávacími aktivitami aj činnosť našich dobrovoľných hasičov. Aktívni členovia obnovili
staré historické hasičského vozidlo AVIA. V decembri sme
slávnostne prevzali od MV SR
nové hasičské vozidlo IVECO
s plnou výbavou. Uchádzali sme
sa o toto vozidlo ešte pred troma
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rokmi. Všetky investičné práce
budeme realizovať po zimnom
období v roku 2020.
Dôležitou otázkou a zároveň
rozpornosť medzi poslancami sa
týka podpory a lokalizácie nových sociálnych bytov. Rozpornosť vyvolávajú neprispôsobivý
občania, ktorí ani po 14 rokoch
rôznych programov našej samosprávy nedodržujú slušné spolunažívanie
so
susedmi
a starostlivosť o svoje obydlia a
rodiny. Avšak prečo 80 až 90%
obyvateľov sa vie slušne správať
a žiť a prečo majú trpieť ľudia,
susedia, hlavne Rómskej národnosti a etnickej príslušnosti za
neprispôsobivých
občanov?
Tieto otázky musíme spoločne
vyriešiť v nadchádzajúcom období, lebo máme záujem podľa
programu „Zdravá a čistá obec
Jesenské“ vylepšiť bývanie aj
pre najchudobnejšie vrstvy prostredníctvom nájomného bývania. Už sú pripravené stavebné
projektové dokumentácie na
rekonštrukciu budovy na ul.
Družstevnej (s komunitným centrom) a ďalšie 2 x 8 bytových
jednotiek
na
prestupné
a sociálne bývanie. Ďalším dôležitým projektom pre inkluzívnu
výchovu je nadstavba 4 tried na
Základnú školu VSZ s VJM.
Podpora prípravy stavebných
pozemkov
pre individuálne
bývanie už prináša taktiež svoje
ovocie. Už 9 mladých rodín sa
rozhodlo stavať nové rodinné
domy na ul. Školskej.
Očakávame po obnovenom verejnom obstarávaní a hĺbkových
kontrolách aj realizáciu rekonštrukcie multifunkčnej budovy
(administratíva a kultúrne stredisko obce). Cieľom je komplexné zníženie energetickej
náročnosti tejto dominantnej
budovy v centre obce Jesenské.

Úspešne
sme
dokončili
a finančne
vyúčtovali
v programe zdravá a čistá obec
Jesenské dva projekty na zvyšovanie separácie odpadu v škôlke
a na základných školách prostredníctvom učenia detí – Ja
separujem, ty separuješ, my
separujeme – s deťmi hravo a
zdravo, ako aj úspešný projekt
financovaní z EU zdrojov OP ŽP
- likvidácie nelegálnej skládky
v časti obce Dobra.
Dôležitou súčasťou našich služieb je aj činnosť KomPaS,
s.r.o., kde sa snažíme rozširovať
naše služby a zlepšovať materiálno-technickú
základňu.
V tomto roku sme kúpili aj 8
miestne vozidlo Citroen, ktoré
podporuje aj sociálne služby,
najmä aktivity pre dôchodcov,
deti a mládež. Podali sme
a získali sme ďalší úspešný podnikateľský zámer (projekt) na
modernizáciu techniky. Verejné
obstarávanie začneme na vozidlá
a malotraktor v roku 2020 po
podpísaní zmluvy z regionálneho
príspevku z podpory najmenej
rozvinutých okresov.
Vážení občania, vážení poslanci
OZ, zamestnanci obce, ale aj
našich rozpočtových organizácií
prajem Vám úspešné vykročenie
do Nového roka 2020, prajem
aby ste mali pevné zdravie,
dobrých ľudí a priateľov okolo
seba, a dosiahli všetky vytýčené
ciele, tak aby ste boli šťastný
a mali radosť z dosiahnutých
osobných a pracovných úspechov.
Ďakujem Vám za dôveru
a podporu, ktorú si vážim
a potrebujem ju aj ako starosta.
S úctou. Mgr. Gabriel Mihályi,
PhD. – starosta obce Jesenské
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XVII deň obce
nenú rodinnú atmosféru.
Kultúrny program už tradične
zahájili naše školy, ako prvá
vystúpila Základná umelecká
škola, po nej materská škola,
folklórny súbor Lipka, detský
folklórny súbor Boglárka a na
záver sa predstavilo bábkové
divadlo Meseláda zo Základnej školy Viktora Szombathyho. Po pätnástej hodine
sme si mohli pozrieť vystúpenia našich

Leto.... všetci naň netrpezlivo
čakáme, deti na letné prázdniny, dospelí na dovolenky ,
ale aj občania našej obce na
ich deň a to deň obce. Tohto
roku sa konal 6. júla. Počasie
nám našťastie prialo, na oblohe nebolo ani mráčika a tak
sa slávnostné otvorenie konalo na tribúne na detskom
ihrisku.
Milovníci futbalu si prišli na
svoje už od deviatej hodiny na
multifunkčnom ihrisku kde sa
nám predstavili naši najmenší
futbalisti.
Zápasy
otvorili prípravkári, pokračovali
mladší a starší žiaci. Túto skupinu zápasov uzavrel dorast.

Futbalový štadión ožil od pol
dvanástej kde otvárajúci zápas
odohrali starí páni Jesenské
s Rimavskými
Janovcami.
Svoje sily si zmerali aj futbalisti FK Mesta Tornaľa s našimi futbalistami a futbalisti
z Pétervására s FTC Fiľakovom. Čo nás veľmi teší je fakt,
že naše mužstvo obhájilo
v turnaji minuloročné prvenstvo. Deň obce slávnostne
otvoril starosta obce Mgr.
Gabriel Mihályi pekným príhovorom. Celým programom
nás sprevádzali moderátorky
Janka Folková Mgr. a Anna
Vinczeová Mgr., ktoré do moderovania vniesli takú uvoľ-

hostí a to: Pako Mária a jej
žiaci, Tom a Elo, Elán forever, Alexander Agócs s tárogató, Dred a Doris a na záver kultúrneho programu vystúpila skupina Póker, ktorá
nám hrala až do konca nádherného ohňostroja., ktorý sa
uskutočnil po dvadsiatej druhej hodine.
Počas celého dňa boli k dispozícii rôzne atrakcie. Novinkou bol Bumper ball, kde sa
mohli vyšantiť tak deti ako
i dospelí. Aj tento rok nechýbali pre deti nafukovacie atrakcie, tvorivé dielne, trampolína, maľovanie na tvár, Archery, Fotobúdka, výroba obrazov z piesku ale i jazda na

koni. Vystavené bolo i naše
hasičské auto na obnove ktorého majú zásluhu Mihalyi
Pišty a Borbáš Gabriel. Naši
dobrovoľní hasiči umožnili
záujemcom, jednalo sa hlavne
o deti, prehliadku hasičského
auta , bola pre nich pripravená
aj malá štafeta a ako bonus si
mohli vyskúšať striekanie
prúdnicou na terč, ktorý predstavoval požiar.
Nezabudlo sa ani na občerstvenia a už tradične sme sa
mohli tešiť na rôzne guľáše,
pečenú klobásu, držky a plnenú kapustu. Tieto dobroty
nám pripravili zamestnanci
obecného úradu a miestni poľovníci. Pochutnať sa dalo
i na varenej kukurici, pukancoch, cukrovej vate, gofry
a zmrzline od miestnych podnikateľov. Touto cestou sa
chceme poďakovať majiteľovi zmrzliny za sponzorský
dar vo forme zmrzliny pre vystupujúce deti a zároveň ďakujeme všetkých pracovníkom za zdarný priebeh XVII
dňa obce.
Autor: Eva Melicherová

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom (MOPS)
V roku 2019 sa obec opätovne zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky na predkladanie projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí
MRK (marginalizované rómske komunity) poskytovaním
služieb MOPS o nenávratný finančný príspevok. Projekt bol
schválený na 2 roky a výška

príspevku činí 140 737,19
EUR. MOPS bude pokračovať
vo svojej práci s tým istým
počtom šiestich členov. Výsledkom projektu je zvýšenie
dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK.
MOPS sa zameriava hlavne na
zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie
verejného poriadku, zvýšenie

bezpečnosti, ochrany majetku a verejného poriadku,
podpory zmien v prostredí
MRK, zlepšení rizikového
správania, ochranu vlastníckych práv a dodržiavaní pravidiel občianskeho spolunažívania. Asistujú v obci pri organizovaní rôznych spoločenských, športových a kultúrnych podujatiach.
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Sanácia nelegálneho odpadu na Dobre

Obecný pozemok Dobra,
asi všetci dobre poznáme
a vieme, že sa tam už roky
nachádzala
nelegálna
skládka odpadu.
Obecný úrad Jesenské uzatvoril zmluvu o dielo na likvidáciu tejto nelegálnej
skládky s firmou Pro Class,
s.r.o. Odpad museli najskôr
naši pracovníci KomPaS,

s.r.o. vytriediť na stavebný
a komunálny, následne ho
UNC-čkom zhrnúť na kopy,
potom už zmienená firma
odviezla niekoľko ton odpadu na legálnu skládku.
Likvidácia tejto skládky
stála našu obec 56 707,80
eur, ktorú si firma Pro
Class, s.r.o. vyúčtovala za
odvoz a likvidáciu odpadu.
Pokiaľ bude všetko v poriadku, 95 % nám preplatí

Ministerstvo vnútra SR a 5
% je spolufinancovanie
obce.
Po odvezení tam opäť nastúpili zamestnanci našej
firmy, terén vyčistili od buriny, naviezli zeminu a terén vyrovnali. Všetci by
sme si mali uvedomiť, že
zákon zakazuje uložiť,
alebo ponechať odpad na
inom mieste ako na tom
určenom. Za porušenie
tohto zákona hrozí previnilcovi pokuta vo výške
16 596 eur pokiaľ ide
o podnikateľa, alebo takmer 166 eur ak sa jedná
o fyzickú osobu. Mali by
sme si uvedomiť aj to, že
nelegálne skládky majú aj
viacero negatívnych dosahov na krajinu, biotop,
ekonomiku a zdravie ľudí.
Hrozí tu aj potencionálna

kontaminácia pôdy, vody,
ale aj ovzdušia.
Mali by sme ešte vedieť
ako postupovať pri objavení čiernej skládky. Čiernu
skládku by sme mali oznámiť obecnému úradu a príslušnému
Okresnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Zaslať písomný podnet.
V podnete je potrebné
uviesť:
-

Dátum, kedy bola
nelegálna skládka
objavená
- Detailný
popis
miesta
ak
je
možné aj odfotografovať nelegálnu
skládku
- Uviesť jej veľkosť
Autor: Eva Melicherová

Rekonštrukcia javiska v MKS
13. februára 2019 sa konalo v Jesenskom výjazdové zasadnutie vlády SR.
Obec Jesenské dostala na
obnovu domu kultúry
a jeho interiérové úpravy
15 000,- eur. Obecný úrad
tieto finančné prostriedky
využil na obnovu javiska,
ktorá prebehla koncom
septembra a začiatkom októbra 2019. Rekonštrukciu
previedla obecná firma
KomPaS, s.r.o., celková
suma rekonštrukcie predstavovala sumu 15 450,eur. Samotné práce prebiehali nasledovne. Po odstránení koberca, vymenili

nosnú časť, nakoľko táto
bola už v zlom stave, pri vystúpeniach na javisku sa
prehýnala. Po jej osadení
znovu pokládli dosky, tepelno-zvukovo
izolačnú

podložku, na to OSB dosky,
druhý rad OSB dosiek krížom, ktoré slúžia ako vyrovnávacie. Na to položili
veľkoplošnú drevenú podlahu. Táto je veľmi dôležitá

pretože musí vyzerať veľmi
dobre, musí mať slávnostný vzhľad a správnu
farbu. Taktiež je dôležitá
trvanlivosť, opotrebovanie, pohodlie a protišmykovosť. Nemenej dôležité
sú aj estetické vlastnosti
a schopnosť odrazu svetla,
ktoré
v podmienkach
scény môžu vytvoriť jedinečný efekt. Zakúpený koberec s gumenou spodnou
časťou sa bude používať
len podľa potreby. Do pridelenej sumy sa vmestilo i
vymaľovanie javiska a
obnova
schodov.
Autor : Eva Melicherová
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Čo všetko sme spravili v II. polroku 2019
V letných mesiacoch sa podarilo opraviť strechy na
Základných školách Janka Jesenského na Ulici mieru
a Ulici školskej ako i na materskej škole na Ulici školskej.
Opravu strechy na Základnej škole Janka Jesenského
na Ulici školskej previedla firma KomPaS, s.r.o. Pôvodná krytina tu bola škridla, po jej zhodení vymenili
latovanie a pokládli novú škridlovú krytinu. Celková
cena toho diela činila 8 717,69 Eur, ktoré sú z vlastných zdrojov obce.

Strechu na Základnej škole Janka Jesenského na Ulici
mieru opravila firma Böd Miroslav z Jesenského
s ktorým Obecný úrad uzatvoril dňa 08.07.2019
Zmluvu na rekonštrukciu strechy . Pôvodná krytina
bola škridla, nová strecha je položená z plechu. Celková cena diela činila 14 000,-Eur z čoho 12 000,Eur bola dotácia zo štátneho rozpočtu a 2 000,- Eur
vlastné prostriedky obce.

Opravu strechy na materskej škole na Ulici školskej
previedla firma KomPaS, s.r.o. Pôvodná krytina bola
lepenka, ktorú odstránili , čiastočne poškodený betón vybrali a zabetónovali nanovo, natreli penetrákom, na to nalepili novú lepenku. Celková cena diela
činila 18 000,-Eur všetko vlastné prostriedky obce.
Priestranstvo pri kultúrnom dome , nepôsobilo veľmi
vábnym dojmom. Starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi
PhD. preto na jeho úpravu a postavenie prístrešku
pre dve vozidlá, prípadne posedenia pri príležitosti
Dňa obce vyčlenil z rozpočtu obce finančné prostriedky. Realizácia tohto projektu stála 3973,26
EUR.

Úrad vlády pre našu obec poskytol dotáciu vo výške
19 000,- Eur na II. Etapu rekonštrukcie telocvične.
Tieto prostriedky sa použili na opravu klubovne a sociálnych zariadení v telocvični. Celkové náklady činili
sumu 19 268,05 Eur.
Autor: Eva Melicherová
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Jesenné aktivity v Materskej škole

Po letných prázdninách
s príchodom farebnej jesene aj našu škôlku naplnili detské hlasy. Začal sa
nový školský rok.
Aj v tomto školskom roku
sme naplánovali pre deti
a takisto aj pre rodičov
veľa spoločných aktivít,
tvorivé dielne a mnoho zaujímavých
programov.
Hneď v mesiaci október,
a to presne 16. októbra
Spoločný školský úrad
v Jesenskom organizoval

pre naše deti a pre deti
z okolitých MŠ „Športovú
súťaž o Pohár starostu“,
kde mali deti pripravené
športové hry, súťažili medzi sebou a prekonávali
rôzne prekážky. Naša
škôlka sa umiestnila na
druhom mieste, a tak priniesli striebornú medailu.
Ani tento rok sme nezabudli na babičky a deduškov, k príležitosti „Úcta
k starším“ sme ich pozvali
do kultúrneho domu, kde

sme pre nich pripravili
rôzne aktivity. Privítali sme
ich krátkym kultúrnym
programom, následne si zasúťažili s vnúčikom alebo
vnučkou a pri ďalšom stanovišti spolu vyrezávali
tekvicové lampáše. Touto
cestou sa chceme poďakovať starým rodičom, že
nám na tento deň pripravili
rôzne sladké a slané maškrty. Na záver všetci odchádzali spokojní a plní radosti.
Veľmi nás potešilo, že babičky čítali rozprávku pre

našich škôlkarov pred popoludňajším odpočinkom
aj v tomto školskom roku.
Rozhodli sme sa navštíviť
aj niektoré z babičiek. Ďakujeme pani Bálintovej,
Köbölovej, Kovácsovej a
pani Pólosovej, že nás prijali a deti mali možnosť sa
s nimi porozprávať a obzrieť si dvor s domácimi
zvieratkami. Dúfame, že
sme im spravili radosť. Detičky im sľúbili, že ich navštívia aj na ďalší rok.

Ako separujú deti odpad v obci Jesenské
Obec Jesenské získala dotáciu z rozpočtu BBSK na
projekt „JA separujem, TY
separuješ, MY separujeme
– s deťmi hravo a zdravo“.
Cieľom projektu bolo, aby
sme rozvíjali vedomosti,
zručnosti a schopnosti detí
v predškolskom a školskom veku v oblasti separovania a triedenia odpadu,
a aby si deti a žiaci uvedomovali význam recyklácie

v 21. storočí. V rámci projektu sme zabezpečili pre
naše inštitúcie farebné interiérové a exteriérové odpadkové koše a dvojjazyčný edukačný plagát, aby
si deti a žiaci v budúcnosti
vedeli budovať návyky
správneho separovania.
Ďalšou významnou akciou
v rámci projektu bude výstava z odpadového materiálu pod názvom: „Dajme

šancu odpadu!“, ktorá
bude realizovaná v Miestnom kultúrnom stredisku
obce Jesenské
od
18.11.2019
–
do
20.11.2019, kde srdečne
pozývame všetkých záujemcov, ktorí
sa chcú
osobne presvedčiť o tom,
aké kreatívne produkty vedia deti od 3 do 15 rokov
vytvoriť z odpadové materiálu. Do akcie sa zapojili:

Materská škola – Óvoda,
Základná škola Janka Jesenského, Základná škola
Viktora Szombathyho s
VJM a Základná umelecká
škola.
„Veríme v tom, že separácia sa stane životným štýlom našich detí.“
Manažérka projektu: Bc.
Alžbeta Mihályiová
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Projekty - aktivity na začiatku školského roka na ZŠ Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom maďarským
Žiaci mohli získať prehľad o tom, ako sa chlieb v domácnosti
vyrába pomocou „moderného stroja“. Žiaci s radosťou vyberali, vážili ingrediencie potrebné na prípravu chleba, dokonca si mohli vyskúšať aj samotné miesenie cesta. Nemohli
sa dočkať, kým sa vlastnoručne vyrobený chlieb upečie.
Druhý deň sa začínal vysielaním v školskom rozhlase, žiaci
si vypočuli prednášku o pôvode svetového dňa chleba,
a počas dňa mali možnosť ochutnať rôzne druhy chleba.
Vďaka pekárni Mihályi mohli žiaci vidieť celý priebeh výroby
chleba a rôznych druhov pečív od samého začiatku až po dovoz do našich obchodov. Široký sortiment výrobkov pekárne
Mihályi, ktorý sme dostali ako sponzorský dar mohli žiaci
v škole aj ochutnať.

Týždeň športu
Hlavnou témou tohto projektu bolo nabádať žiakov k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po
celý rok. Športové aktivity mali za úlohu podporiť pohyb,
šport a zdravý životný štýl. Škola sa do tejto akcie zapojila v
niekoľkých športových či pohybových aktivitách.
Žiaci 5. – 9. ročníka navštívili plaváreň v Rimavskej Sobote,
na ďalší deň absolvovali turistickú prechádzku na rozhľadňu
Maginhrad. Pre veľký úspech z minulého roka na tretí deň
sme zorganizovali turnaj vo vybíjanej a vo futbale. Ďalší deň
žiaci riešili súťažné otázky zo sveta športu. Na záver projektu
sme hľadali „najšportovejšiu triedu“ - každá trieda mala za
úlohu vyhotoviť fotografiu so športovou tematikou - aká je“
super športová trieda“. Všetci žiaci boli aktívni a do priebehu
projektu sa zapájali s radosťou. Vďaka projektu sme v tomto
týždni zvýšili športovú a pohybovú aktivitu ,,veľkých aj malých“.
Svetový deň chleba
Naši žiaci I. stupňa 16. októbra si pripomenuli Svetový deň
chleba. Cieľom tohto dňa bolo predviesť význam chleba ako na svete najdôležitejšieho potravinárskeho výrobku.
Pre žiakov boli vytýčené nasledovné ciele:
spoznávanie obilnín,
spoznať cestu zrna od siatia po pečenie,
spoznávanie pekárskej práce.

Zdravý životný štýl

Keďže starostlivosť o zdravie patrí v našej škole medzi priority, snažíme sa ukázať našim žiakom, akou cestou kráčať.
Žiaci sa zúčastnili besedy o pyramíde zdravej výživy vo svojich triedach. Naučili sa, ktoré potraviny tvoria základ potravinovej pyramídy a teda sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Dôležitosť sme kládli na sezónne potraviny,
zdôrazňovali sme dôležitosť konzumácie najmä surovín dopestovaných v našich končinách, a hlavne v domácich záhradkách. Počas týždňa mohli žiaci ochutnať rôzne druhy zelenín a ovocia, ako hruška, mrkva, slivka, kaleráb, jablko
a pečená tekvica.
Veríme, že žiaci získali bohatý obraz o tom, ako si možno
pestovať aj v súčasnej uponáhľanej dobe zdravý životný štýl,
stravovať sa zdravo, žiť zdravo.
MGR. Andrea Szekfűová
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„Počúvajte, čo sa stalo, čo máme nového. Oddnes sme Základná škola Janka
Jesenského...“

Tieto slová úvodnej piesne
otvorili slávnosť, ktorá sa
u nás konala 29.10.2019
pri príležitosti zapožičania
čestného názvu školy.
Podujatie bolo vyvrcholením viacročného úsilia našej školy o získanie čestného názvu.
Predchádzalo tomu veľa
práce. Výber osobnosti,
preukázanie spojitosti s našou školou, hľadanie dokumentov v archíve.... Na

našu veľkú radosť sa to podarilo a mohli sme začať
s prípravou slávnostného
podujatia. Tou žila celá
škola. Chystala sa výzdoba, pripravovali sa pozvánky
a samozrejme,
pestrý kultúrny program.
O ten sa postarali naše šikovné deti so svojimi pedagógmi. Pracovali s nadšením, veľmi zodpovedne,
príprave venovali veľa času
a energie. Výsledkom bol

krásny program, ktorý pobavil, poučil, dojal a naplnil
nás pocitom hrdosti.V tento
deň nás navštívilo množstvo pozvaných hostí, rodičov žiakov a ďalších priateľov, ktorí sa rozhodli nás
podporiť. Sála kultúrneho
domu sa zaplnila a všetci
sme si užívali krásny program. Tance, piesne, divadelná scénka, prednes
a zaujímavá prezentácia
o Jankovi Jesenskom divákov zaujali a účinkujúcich
odmenili veľkým po
tleskom.
Odmena prišla aj v podobe
certifikátu, ktorý pani riaditeľke Mgr. Alene Vontorčíkovej odovzdal generálny
tajomník služobného úradu
MŠVVaŠ SR Ing. Mário
Schrenkel a asistovala mu
aj vedúca odboru školstva
Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Oľga
Búryová. Stali sme sa nositeľmi mena Základná škola
Janka Jesenského.

Október, mesiac úcty k starším
Krásna pestrofarebná jeseň
je už tradične spojená so
seniormi a október mesiac
úcty k starším si pripomíname takmer tri desaťročia.
Tento mesiac úcty k starším bol vyhlásený so zámerom poukázať na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos,
znalosti a skúsenosti. Inak
tomu nebolo ani v našej
obci. Obecný úrad spoločne s Miestnym kultúrnym strediskom zorganizovali pre našich seniorov
krásnu oslavu. Konala sa
23.10.2019 Pre prítomných
bolo prichystané pohoste-

nie, ktoré pripravili pracovníčky MKS spoločne so
školskou jedálňou.
Na úvod sa našim milým
seniorom prihovoril starosta obce Mgr. Gabriel
Mihályi PhD, krátkym ale
milým príhovorom, poďakoval sa im, že sú súčasťou
našich životov, ktorý nám
obohacujú o svoje cenné
skúsenosti a rady, vyzdvihol ich aktívny spoločenský život, na záver im poprial ešte dlhé roky prežité
v dobrom zdraví. Organizátorom sa poďakovali za
usporiadanie milej oslavy
aj predsedkyne Jednoty dô-

chodcov a Zdravotne ťažko postihnutých Margo
Feledyová a Eva
Medveďová.
Tohto ročný kultúrny
program
pripravila
Základná umelecká
škola. Prvá časť
bola koncertná
a druhá zábavná,
kde si veru naši
milí seniori aj zatancovali. Celá
oslava sa niesla
v príjemnej
a družnej atmosfére.
Autor: Eva Melicherová

Následne sme sa všetci
presunuli pred budovu
školy, kde bola odhalená
pamätná tabuľa, ktorá
bude každému dávať na
známosť, kto je naším patrónom. Spontánna radosť
a potlesk našich žiakov
hriali pri srdiečku.
Vyšlo to! Pocit, radosti, zadosťučinenia, hrdosti, spolupatričnosti bol dôkazom
toho, čo všetko dokážeme,
ak sa spojíme pre dobrú
vec. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa o túto akciu
pričinili: pedagógom, žiakom, rodičom, všetkým zamestnancom školy, pánovi
starostovi našej obce Mgr.
Gabrielovi Mihályimu Phd.,
sponzorom,
zamestnancom školskej jedálne, kultúrneho domu a každému,
kto akýmkoľvek spôsobom
pomohol.
Mgr. Miroslava Gombalová
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Predstavíme Vám občianske združenie Ramus Palladius z Jesenského

Učitelia zo Základnej
školy Viktora Szombathyho s vyučovacím
jazykom maďarským už
dlhšiu dobu rozmýšľali
nad tým, že by bolo
dobré ukázať aj verejnosti tie pekné vystúpenia umelcov z nášho regiónu alebo netradičné
vyučovacie hodiny, koncerty, ktoré naše deti
pravidelne
absolvujú
v škole, ale rodičom nie
sú prístupné. Miestne
učiteľky v marci 2018 zo
Základnej školy Viktora
Szombathyho založili občianske združenie s názvom : Ramus Palladius,
čo v preklade do slovenčiny znamená: olivová
ratolesť. Pri voľbe názvu
boli inšpirované s modlitebnou knížkou Mihálya
Tompu.
Občianske združenie Ramus Palladius je záujmovým združením občanov,
ktorí sa zaoberajú alebo

majú záujem o
problematiku
rozvoja vzdelania
na všetkých úrovniach a pre všetky
vekové skupiny, a
taktiež sa zameriavajú na zachovanie tradície a
kultúrneho dedičstva maďarskej národnostnej menšiny v regióne. Zameriavame sa najmä
na: posilňovanie
demokratických princípov a hodnôt, na
ochranu ľudských práv a
životného prostredia, na
podpor komunikácie a
dialógu medzi ľuďmi a
medzi jednotlivými sektormi a na posilňovanie
komunikácie a spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni vo
všetkých oblastiach života.
Predsedom občianskeho
združenia je Mgr. Katarína Bódiová. Naše prvé
pokusy boli usporiadanie spoločensko -kultúrnych a osvetových akcií.
19. marca 2019 sme privítali V Jesenskom troch
významných spevákov
Vadkerti-Zsabka- Sipos,
ktorí nám pred plnou sálou zaspievali veľmi
známe a krásne maďarské hity od Gábora
Presszera, alebo od Pála
Szécsiho, od skupiny
Kormorán ale aj zhudob

nené básne . Bola vynikajúca
atmosféra,
umelci boli veľmi kvalitní
a obecenstvo z Jesenského a z okolia veľmi
vďačné.
Naša ďalšia akcia bola,
napísať projekt, ktorý
bol aj úspešný s názvom:
Detský úsmev - Gyermekmosoly- žiak aj v
školskom klube vie byť
kreatívny! Pre všetky
školy v našom regióne.
Chceli sme s týmto projektom dosiahnuť, aby sa
deti
venovali takým
záľubám, ktoré vyčarujú
úsmev na ich tvárach .
Spoločne bez rozdielu na
národnosť a vyučovací
jazyk školy vytvoriť hodnotné programy, akcie.
Cieľom je spájať nie len
deti ale aj umenie - ako
výtvarné umenie s tancom a hudbou. Tento
projekt vyvrcholí na festivale 11. júna 2019
Ďalšiu akciu sme mali
23. mája 2019, keď vyso
koškolský učiteľ, docent
Dr. Gergely Agócs rodák

z Fiľakova nám predstavil palócsku kultúru. Je
to veľmi známy umelec
ľudovej kultúry , hudby
a rozprávok. Aj tento večierok bol veľmi zaujímavý.
Naše pokusy sú nepravidelné ale veľmi osožné,
lebo sú pre nás. Spolupracujeme s miestnym
kultúrnym
domom,
obecným úradom, ale aj
obecnými úradmi okolitých obci, základnými
školami,
materskými
školami, umeleckou školou, Csemadokom, dôchodcami ale aj mladými
rodinami z Jesenského
ako aj s každým, kto sa
chce zapojiť do našej činnosti. Naše aktivity pravidelne nadväzujú na
danú problematiku, pracujeme na základe dobrovoľníctva a pre prospech našich partnerov
a spoluobčanov ako aj
pre občanov z regiónu.
Autor: Katarína Bódiová
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Európsky týždeň športu v Jesenskom

Tak ako každý rok, tak i v
tomto roku sa obec Jesenské zapojila do Európ-

skeho týždňa športu,
ktorý sa uskutočnil v dňoch
23.-30. septembra 2019. V

roku 2019 je to už 5. ročník tohto podujatia popularizujúceho šport v Európe. V našej obci dňa 28.
sep-tembra 2019, ako
športovú aktivitu sme vybrali turistiku k Jednému
stromu. Pri registrácii sa
zapísalo 30 osôb vo veku
od 3 – 65 rokov. Spred
kultúrneho domu sme sa
na bicykloch vybrali na
Barta pustatinu, kde sme
dopravné prostriedky zaparkovali a od-tiaľ do hodiny sme pešo zvládli výstup k Jednému stromu.
Krásne slnečné počasie

nám doprialo ešte krajší výhľad. Po pol hodinovej prestávke sme sa vybrali naspäť k naším bicyklom,
kde na čistinke sme rozložili naše deky, opekali
a deti sa hrali v malom lesíku. Hoci nikomu sa nechcelo, okolo pol štvrtej
sme sa vrátili ku kultúrnemu domu.
Každému ďakujeme za
účasť, za dobrú náladu
a tešíme sa na ďalší aktívny deň s Vami!

Autor: Andrea Kureková

MAS Cerovina
V tomto článku by sme
Vám chceli priblížiť činnosť kancelárie Miestnej
akčnej skupiny Cerovina
za 2.polrok 2019. Hlavnou úlohou kancelárie je
implementácia Stratégie
rozvoja územia prostredníctvom vyhlasovania výziev z Programu
rozvoja vidieka 20142020 a Integrovaného
regionálneho
operačného programu. Po rokoch čakania boli v júni
2019 vyhlásené prvé 2
výzvy na podporu rozvoja regiónu.
Do 1.výzvy sa mohli prihlásiť obce z územia
MAS Cerovina za účelom
získania nenávratného

finančného príspevku z
podopatrenia 7.4 na
podporu miestnych základných služieb a rozvoj
infraštruktúry. V tejto
výzve bolo vyčlenených
celkovo 222.000 €, s maximálnou výškou podpory 37.000 na jeden
projekt.
Druhá výzva je určená
pre poľnohospodárov
z podopatrenia 4.1 na
podporu investície do
poľnohospodárskych
podnikov. Ďalšie informácie sú k dispozícii
v kancelárii MAS Cerovina v budove kultúrneho domu v Jesenskom
ako aj na www.mascerovina.sk.

Kancelária sa popri svojej hlavnej činnosti venuje aj podpore regionálnych výrobcov. V júli
získali dve remeselníčky
z územia MAS Cerovina
certifikát
regionálnej
značky, čo svedčí o tom,
že vyrábajú kvalitné tradičné miestne výrobky.

Tieto produkty a regionálnu značku ako takú
sme prezentovali záujemcom na Dni obce
v Jesenskom
dňa
6.7.2019.

Autor: Ing. Anna Feledyová
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Bandi bol ocenený ministrom!

Svojou prácou pomáhajú
iným v núdzi, často nahrádzajú deťom rodičov. Takýchto výnimočných ľudí aj
z okresu Rimavská Sobota
ocenil tento rok minister
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Medzi
nimi bol aj pán Ondrej Köböl - Bandi (ako ho každý
pozná) z našej obce.
Bandi je profesionálny
náhradný rodič
v Centre pre deti a rodiny
Jesenské – bývalý detský

domov – už 13 rokov, čím
patrí medzi najdlhšie pracujúcich náhradných rodičov v našom zariadení.
Dlhé roky so svojou rodinou: manželkou, osvojenou dcérkou a dcérkou v
pestúnskej starostlivosti,
vytvára ideálne podmienky
pre deti, ktoré mu boli zverené do starostlivosti. Cieľovou skupinou sú najmä
deti od narodenia do troch
rokov a neodmietne zabezpečiť starostlivosť aj o deti

so zdravotným postihnutím aj v čase, ak má zverené tri deti. Pri zabezpečovaní starostlivosti o deti
v tomto rannom veku
Bandi spolupracuje tak s
biologickými rodinami, ako
aj s osvojiteľmi, alebo pestúnmi, pričom je veľmi
ohľaduplný, flexibilný a prispôsobivý, čoho výsledkom bol veľký počet osvojení detí v jeho starostlivosti.
Vedeli by sme vymenovať
príbehy mnohých detí, ktorým Bandi s manželkou zabezpečovali starostlivosť a
výchovu a hlavne dali
mnoho lásky, nakoľko počas 13-tich rokov zabezpečil starostlivosť 42 deťom!!!
Pán Ondrej je človek s veľkým srdcom, nielen deti,
ale aj dospelí si ho obľúbia

pre jeho bezprostrednosť,
láskavosť
a
neustálu
ochotu pomôcť. Pre všetky
zverené deti je "ujo Bandi"
zároveň "veľký otec", nerobí rozdiely medzi svojimi
deťmi a deťmi, ktoré má
dočasne v starostlivosti.
Deti nielen vychováva, poskytuje im lásku, bezpečie
a emocionálnu podporu,
teší sa z ich úspechov, robí
všetko, čo dobrý rodič robiť má. Záleží mu, ako aj
celej jeho rodine na tom,
aby všetky deti boli spokojné a šťastné, nakoľko
jeho povolanie sa mu stalo
zároveň aj poslaním.

Je to Veľký človek s Veľkým srdcom !

Mgr. Mária Borbášová,
riaditeľka CDR Jesenské

DHZO Jesenské
Primárnou úlohou DHZO
je plnenie úloh súvisiacich
so zdolávaním požiarov
a vykonávaním záchranných prác v katastrálnom
území obce. Hasičský tím
je pripravený pre občanov
obce Jesenské na zásah
v prípade povodní, požiarov a rôznych iných nepredvídateľných okolností.
V príspevku by sme Vás
chceli oboznámiť ako napreduje dobrovoľný hasičský zbor obce Jesenské
svojimi aktivitami za druhý
polrok 2019. Prvou aktivitou bola obnova hasičskej

techniky (Hasičská Ávia
A30, čerpadlo PS 12).
Ďalej sme členom DHZO
zabezpečili vhodný odev
na vykonávanie činnosti.
Členovia sa zúčastňujú prezentáciou hasičskej techniky na rôznych podujatiach ako napríklad výstava
hasičskej techniky na dni
obce v Jesenskom dňa
6.7.2019, aktivity pre deti
v športovom tábore atď.
Členovia sa zúčastnili tohto
roku základnej hasičskej
odbornej prípravy v rozsahu 40 hodín v Rimavskom Brezove. Ďalšie činnosti DHZO: protipožiarne

kontroly objektov (domov,
bytov) v rámci obce Jesen

ské, rôzne služby občanom
obce za pomoci techniky.

Autor: Ing. Michal Kováč
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Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?




ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s
celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé
alebo kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky,
12 mesiacov - spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
s vložkou.
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s
celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

-

2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče
na kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

-

v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

-

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu
(môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín?
Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína
vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu
požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých
vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac
o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do
daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania
základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde
v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

12.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte do života: „Z rannej rosy
spektra farieb, z vône krehkých
ruží, prišlo na svet niečo krásne, po
čom človek túži, vitaj teda medzi
nami utešené dieťa, nech na teba
iba dobré sudby žitia letia, nech ti
Pán Boh požehnáva všetky žitia
kroky a buď šťastné v svete krásnom mnohé roky“
Kovácsová Sandra
Vlčeková Malanie
Varga Botond
Borsos Ján
Parobek Peter
Kováč Jozef
Láziová Viktória
Lázi Tibor
Tözsérová Ticiána
Berkiová Sófia
Tóth Aliz
Záborská Elena
Ivanik Leo
Vojtek Peter
Horváth Giovanny
Bystriansky Juraj
Nagy Daniel
Vinczeová Letícia
Vargová Tímea
Bari Kemal

Životné jubileum oslávili: „Len to
najkrajšie, čo život môže dať,
chcem Vám pri Vašom jubileu zaželať. Nech slza bolesti Vám tvár
nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa Vám chrbtom otáča, nech len
zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú
náplňou ďalších rokov Vášho života“
60 narodeniny:
Kotroczoóvá Priška
Vargová Eva
Kollárová Klára
Babiková Zlata
Daniel Ján
Albertová Mária
Rúgová Edita
Veres Ferdinand
Chabada Vladimír
Šarlina Ladislav
Jánošíková Ružena
Šárközi Július
Horváth Barnabáš
Kovács Zoltán
Kisantalová Helena
Melicherová Eva
Láziová Mária

Manželstvo uzavreli: „Šťastné
manželstvo je stavba, ktorú treba
znova stavať každučký deň.“ Blahoželáme.
Michal Šárközi a Erika Sanela
Horváthová 12.08.2019
Martin Rozum a Mária Bojtošová
14.09.2019
Zoltán Gríger a Denisa Jakabová
19.09.2019
Kristian Lakatoš a Martina Balogová 09.10.2019

JESENSKÉ

25.VYDANIE

INFO CENTRUM
Stránkové dni

Utorok:

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

70 narodeniny:

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

nestránkový deň

Bariaková Anna
Feledyová Danica
Góraszová Helena
Poprocká Mária
Csabay Pavel
Csank Ondrej
75.narodeniny:
Danyi Ernest
Zigová Jolana
Ulická Alica
Bálintová Alžbeta
Matovicsová Juliana
80.narodeniny:
Vezérová Viola
Hutášová Helena
Kunyová Ida
Bartová Mária
Balázsová Marta
Tóthová Magdaléna
Gečeová Irena
Výboštek Štefan
85.narodeniny:
Szanyiová Antónia
Balogová Malvína
Tóthová Jolana
Gombošová Jolana
95.narodeniny:
Batová Helena
Navždy nás opustili: „Aj slnko
zapadá ústupom do noci, kto raz
púť dokonal, nieto viac pomoci.“
Česť ich pamiatke. †
Albertová Mária 83
Lázi Richard 31
Vinczeová Katarína 71

Šaját Milan
Obrtancová Valéria

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA

Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

65. narodeniny:
Danyiová Irena
Trapl Jiří
Šóter Eugen
Csala Ondrej
Grulyo Ľudovít
Balogová Šarlota
Belas Milan
Kollár Jozef
Csomai Ladislav
Gríger Jozef
Feledy Jozef
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OBECNÝ ÚRAD
Stránkové dni
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

