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Vážení občania!
Spolu sme zvládli aj tento veľmi
náročný rok, ktorý nás obmedzoval
v rôznych oblastiach života. Bol
poznačený pandémiou, ktorú spôsobuje vírus COVID19. Verím, že
napriek všetkému spoločne oslávime
aj
Vianočné
sviatky
a Silvester 2020, ktoré rýchlo
prichádzajú. Možno pre rôzne
rodiny budú s rôznymi obmedzeniami, ale solidarita a zodpovednosť sa týka nás všetkých. Druhý
polrok sme začali s miernym optimizmom, že snáď sa postupne
život vráti do normálnych koľají
a obavy sa znížia. Žiaľ všetci sme
svedkovia opaku. Krízové štáby na
celom svete riešia zo dňa na deň,
nové a nové ohniská nákazy
v rôznych regiónoch a celkové
ukazovatele ochorení sú nevídané.
No napriek sťažených podmienok
a už druhýkrát predĺženého „núdzového stavu“ aj naša obec funguje ďalej a museli sme plniť a
realizovať svoje úlohy, ciele ako aj
rozvojové aktivity. Nemôžeme sa
zastaviť a snažíme sa Vám zabezpečiť aj potrebné služby, veď súčasťou Vašich životov je aj naša
miestna samospráva. Je to aj naše
poslanie byť stále v prvej línii,
v dobrom aj zlom.
Obec a naše školy musela prijať na
miestnej úrovni veľa opatrení,
špecifickou oblasťou je aj poskytovanie sociálnych služieb v obci,
ktoré taktiež mohli fungovať len v
zmysle opatrení Úradu verejného
zdravotníctva. Týkalo sa to najmä
prípravy
a rozvozu
obedov
a dohľad nad činnosťou seniorov
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a pod. Zabezpečovali sme šitie
a kúpu ochranných rúšok pre
zamestnancov obce a ohrozené
skupiny obyvateľstva, kontrolu
dodržiavania opatrení na území
obce
zamestnancami
obce
a miestnou občianskou poriadkovou hliadkou, dohliadali sme na
kontrolu dodržiavania 14 (v súčasnosti 10) dňových karanténnych
opatrení obyvateľmi, ktorí sa vrátili
zo zahraničia a im blízkych osôb
zdržiavajúcich sa v jednej domácnosti, uzatvorenie škôl, školských
zariadení a ostatných zariadení na
voľnočasové aktivity v správe obce
stanovených v zmysle Verejnej
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Dôležitou súčasťou prípravy
podľa potrieb a vývoja situácie bolo
aj zaangažovanie dobrovoľných
hasičov ako pomocnej jednotky.
Obecný úrad a infocentrum, komunitné centrum pár týždňov fungovalo v obmedzenom režime pre
verejnosť.
Napriek tomu popri plnení služieb
a nového klientskeho centra aj
druhý polrok sme pokračovali so
skvalitnením
materiálnotechnickej základne obecného
úradu a spoločného obecného
úradu. Dokončili sme výmenu
hlavných dverí (podľa pôvodného
vzoru z dubového dreva) na OcÚ
v Jesenskom a modernizovali sme
výbavu kancelárií a orientačných
tabúľ. (spolu cca 8 tis. EUR).
Praskajúce múry t.j. narušenú
statiku na starej Základnej škole
Janka Jesenského sme stabilizovali podľa statického posudku.
V minulých rokoch sme riešili časť
havarijného stavu, a to; odvodnenie z nádvoria a tento rok ďalšiu
etapu -spevnili základy so železobetónom. Tieto stavebné úpravy si
vyžiadali 25 tis. EUR.
V druhom
polroku
z vlastných
a projektových zdrojov sme skvalitnili štadión obce. Pokračovali
sme s projektom Slovenského
futbalového zväzu, ktorá smerovala do rekonštrukcie sociálnych
zariadení štadiónu. Vlastné zdroje sme investovali do drenážného
systému trávnatej plochy. Plánované investície s 25% spolufinancovaním je 20 tis. Eur.
Kvalita športového areálu sa zvyšuje aj s ďalším úspešným projek-
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tom „ Zvyšovanie energetickej
účinnosti budovy telocvične
v obci Jesenské“. Tento projekt
bol
financovaný
z Environmentálneho fondu na r.
2020 vo výške 200 tis. EUR
a spolufinancovania obce vo výške
10%. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu strechy, okien a dverí, zateplenie celej budovy. Zároveň obec na
vlastné náklady obnovuje aj plynový kotol pre zlepšenie energetickej
účinnosti celej budovy.
V prvom polroku sme dokončili
realizácii projektu „Rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice v obci Jesenské“, nová fasáda a dvere sa
výrazne zmenila. Tieto nové zmeny sú viditeľné aj pre nezainteresovaných. V druhom polroku sme
sa nezastavili, logá a reklamné
fólie sa dostali na označenie tohto
objektu a vzadu sme vybudovali
kovovú striešku pre odstavenie
techniky a vozidiel našej komunálnej firmy KomPaS, s.r.o. (cca
investícia 4 tis. EUR)
Podnikateľský zámer pod názvom „
Skvalitnenie a rozvoj verejnoprospešných a sociálnych služieb v obci Jesenské“ ktorý som
vypracoval na podporu rozvoja
našej komunálnej firmy bol podporený z Akčného plánu okresu
Rimavská Sobota a umožnilo to
modernizovať materiálno-technickú
a vozidlovú základňu, rozšírenie
personálu ako aj služieb pre obyvateľov obce a užšieho regiónu.
Celkové investície presiahli 40 tis.
EUR a smerovali do nákupu osobných vozidiel Dacia (5 a 7 miestne)
na rozvoz obedov a poskytovanie
servisných služieb, malotraktor pre
kosenie, záhradnícke a iné služby
pre obyvateľov a rôzne nástroje
a náradie pre pracovníkov firmy
pre skvalitnenie služieb, údržby
budov a výkon servisných služieb.
Podľa príležitostí a Vládou SR
vypísaných možností na zmiernenie následkov pandémie sme
využili všetky možnosti na zníženie
výpadku
podielových
daní
a aktívne sme podávali žiadosti na
získanie
podpôr
a výhodného
úveru bez úrokovej sadzby, ktoré
sme investovali do kapitálových
položiek. Preto sme v druhom
polroku
pokračovali
s asfaltovaním ulíc – Ružová,

Orgovánová,
Jazmínová
a dočkali sa obyvatelia asfaltovania na ďalšej pustatiny resp.
miestnej časti Barta ako aj nádvoria materskej školy. Celkovo
sme investovali 107 tis. EUR.
Areál materskej školy v tomto roku
bola komplexnejšie riešená
a
realizovaná
s cieľom
prípravy
ďalších tried pre povinnú dochádzku do MŠ pre 5 r. deti, ktorá bude
od ďalšieho ŠR povinná. (ŠR
2021-2022) Dokončili sme podľa
plánu a skolaudovali sme výstavbu
resp. prístavbu 2 tried k pôvodnej
materskej škole. Finančné zdroje
sme získali z programu EÚ tzv.
IROP
(Integrovaný
regionálny
operačný program). Názov projektu je: Prístavba materská škola
Óvoda Jesenské. Náklady na
realizáciu
boli
vo
výške
311 869,50,- € s DPH. Financovali
sme aj rozšírenie detského ihriska
na nádvorí vo výške 2,5 tis. EUR
a nový elektrický trojdielny šporák
do kuchyni (3,5 tis EUR). Čaká nás
ešte v budúcom roku 2021 oprava
strechy na staršej časti budovy MŠ
a obnova fasády podľa novej farebnej štruktúry.
Vážení občania, vážení poslanci
OZ, v neposlednomrade zamestnanci obce, ale aj zamestnanci
našich rozpočtových organizácií,
rád by som sa prihovoril pri tejto
slávnostnej príleťitosti s aktuálnou
básničkou;
„Prichádza sviatočný čas, na
ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás
podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí,
dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško
cinká, každému sa splní túžba,
aspoň malilinká.
Prajem Vám popri šťastia najmä
pevné zdravie a toleranciu v týchto
obmedzujúcich časoch, keď sú
rodiny často rozdelené a izolované
od seba a dúfajme, že budúci rok
bude lepší a ľahšie budeme zvládať nové príležitosti a výzvy.
S úctou. Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.
– starosta obce Jesenské
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Pilotný projekt, ktorý myslí aj na občanov, spoluprácu obcí a budúcnosť
„Budovanie centra a štandardizácia kvality verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v obci Jesenské - okres
Rimavská Sobota“
Účel: Vybudovanie centra, skvalitnenie
a rozšírenie verejných služieb spoločnej
úradovne so sídlom v Jesenskom
Často sa stretávame pri našich životných
situáciách s činnosťou obecného úradu
v Jesenskom. Zároveň často nestačí ísť
len na obecný úrad, veľakrát musíme
chodiť z jedného úradu na druhý. Každý
úrad rieši iný problém , alebo poskytuje
rôzne služby podľa jeho kompetencií.
Občan v každodennom živote často nemôže vedieť, ktorý úrad čo všetko vybavuje aké má kompetencie.
Vieme len to či chceme vybaviť sobášny
list, zaplatiť dane, podať nejakú žiadosť
na odkúpenie pozemku, alebo chceme
prepísať nejaký majetok, ideme žiadať
nejaké potvrdenie. Chceme riešiť naše životné situácie a problémy, prípadne sa
sťažovať v nejakej veci. Veľa vecí náš
obecný úrad v Jesenskom ani nemôže
riešiť, lebo to nemá v kompetencii, avšak
naši pracovníci Vás vedia nasmerovať,
poradiť, pomôcť. Niekedy je však vybavovanie agendy časovo náročné, ak musíme zapojiť rôzne inštitúcie do riešenia
Vašich problémov, alebo vybaviť – problémy občanov. Niekedy ako aj v našom
prípade, vybavovanie úradných záležitostí sme chceli vylepšiť aj technicky
a priestorovo. Preto sme pokračovali
v modernizačných krokoch a prispôsobili
a sprístupnili úradné priestory, tak aby
sme jednoduchšie mohli vybavili bežné
služby na prízemí obecného úradu
v rámci klientskeho centra.
Obec a miestna samospráva je však súčasťou verejnej správy a na miestnej
úrovni rieši rôzne samosprávne úlohy
podľa kompetencií, ale aj prenesený výkon štátnej správy. Našťastie spolupráca
medzi obcami na zmluvnej báze dokáže
riešiť aj spoločné problémy niekoľkých
obcí. Známejšie sú napríklad naše služby
v matričných obvodoch, ale aj už spomínaná spolupráca obcí pri založení spoločného stavebného úradu, ako aj spoločného školského úradu.
Teraz by som Vám chcel priblížiť menej
známu medziobecnú spoluprácu v rámci

výkonu týchto náročných a vysoko odborných kompetencií na spoločnom
úrade v Jesenskom.
Projekt sa sústreďuje na skvalitnenie súčasného modelu spoločných obecných
úradov s orientáciou na budovanie integrovaného centra verejných služieb t.j. na
pilotné budovanie (v našom obvode so
sídlom v Jesenskom, min. pre 28 obcí, pre
viac ako 16 300 obyvateľov) ako aj na optimalizáciu a prepojenie úradov a ďalších
spoločných úradov v oblasti regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota
v 107 mestách a obciach v prospech občanov v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu.
Základy fungovania spoločného úradu
Jesenské boli vytvorené po decentralizácii miestnej územnej samosprávy v roku
2003, keď na zmluvnom základe začal
svoju činnosť spoločný úrad so sídlom
v Jesenskom. Po viac ako 15 ročnej činnosti projekt rieši ďalšiu modernizáciu
a rozšírenie činnosti a služieb pre obyvateľstvo v užšom regióne nášho okresu.
Celá modernizácia je dlhší proces na niekoľko rokov.
Cieľom projektu je :
 Skvalitnenie riadiacich procesov
a štandardov kvality pri výkone
kompetencií miestnej samosprávy a preneseného výkonu
štátnej správy s orientáciou na
Vás občanov.
 Podpora a harmonizácie riadiacich procesov s elektronickými
službami pre klientov (občanov,
podnikateľov a pod.) s cieľom
praktického využívania elektronických služieb (e-governmentu)
v podmienkach miestnej samosprávy, s prepojením na všetky
elektronické systémy verejnej
správy na miestnej úrovni t.j.
v podmienkach našich zainteresovaných obcí.
 Podporiť odborný výber zamestnancov (podľa kvalifikácie a odborných skúseností) na pracovné
pozície a odborné vzdelávanie
výkonných zložiek obecných úradov – s orientáciou na dostup-

nosť a skvalitnenie verejných služieb v obciach v pôsobnosti spoločného úradu
 Formou spoločných školení/tréningov zainteresovaných miest
a obcí okresu Rimavská Sobota
(podpora dobrej praxe „best
practice“ v rámci Združenia
miest a obcí Gemera a Malohontu, najmä SPÚ Jesenské, Rimavská Sobota, Hnúšťa) podporiť implementáciu požadovaných
a vytvorených štandardov kvality
pri poskytovaní služieb miestnej
územnej samosprávy.
 Zvýšenie informovanosti, zlepšenie služieb pre občanov v obciach a medzi zainteresovanými
úradmi a budovania partnerstva
medzi sektormi na území okresu
Rimavská Sobota, ako aj medzi
regiónmi na Slovensku.
Projekt nadväzuje na 1.etapu projektu
realizované Združením miest a obcí Gemera v roku 2017 a pilotný projekt obce
Jesenské v roku 2018-19 v súlade so zámerom a cieľmi opatrenia 15.1 - Akčného plánu. Názov projektu: „Budovanie
centier a štandardizácia kvality verejných služieb spoločných úradovní pre
mestá a obce ZMOGaM v okrese Rimavská Sobota“
6 aktivít projektu zahrňuje, manažment
projektu, verejné obstarávanie, nákup
zariadení, nábytku, služobného vozidla,
stavebné úpravy, vybudovanie klientskeho centra, vnútornej siete tzv.intranetu, ale aj vypracovanie organizačnometodických smerníc a materiálov pre
personálne, materiálne a finančné riadenie, vzdelávanie zamestnancov úradu
a spoločného úradu v Jesenskom v prospech zainteresovaných obcí a ich obyvateľov.
Celkový rozpočet projektu bol financovaný z regionálneho príspevku, podľa
schváleného Akčného plánu okresu Rimavská Sobota vo výške 58400.- EUR
a spolufinancovania obce min. 3500.EUR
Gabriel Mihályi – starosta obce Jesenské
a autor projektu
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Asfaltovanie ulíc III. etapa
Dňa 28. októbra 2020 bola podpísaná
zmluva s firmou COLAS Slovakia, a.s.
z Košíc na asfaltovanie III. etapy ulíc
v Jesenskom. Jednalo sa o ulice Ružová, Orgovánová, Jazmínová, nádvorie materskej školy a Barta pustatiny.
Toto asfaltovanie prebiehalo v mesiaci
november 2020. V najviac dezolátnom
stave bola cesta na Barta pustatinu,
takže tu prebehla celková

rekonštrukcia a bol natiahnutý nový
asfaltový koberec. Na iných uliciach bol
na betóne položený liaty asfalt, ktorý
bol už tiež v dezolátnom stave, preto sa
tu muselo frézovať, museli sa zdvihnúť
poklopy a tak potiahnuť nový asfaltový
koberec. Celkovo bolo položené 6 873
m2 asfaltového koberca, z toho 3 141
m2 len na Barta pustatine. Financovanie bolo z návratnej finančnej výpo-

moci v sume 62 592,- EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19. Zvyšných 40 371,13 EUR bolo z vlastných
prostriedkov obec, z čoho vyplýva, že
celková suma za asfaltovanie III. etapy
činila 102 963,13 EUR.
Autor: Eva Melicherová

Rekonštrukcia telocvične v Jesenskom
Na zvyšovanie energetickej účinnosti
telocvične sa pristúpilo v roku 2020
a to v mesiacoch september až november zateplením telocvične, výmenou okien, dverí a kotla. Tepelno-izolačné práce, výmenu okien a dverí
previedla firma Stavina spol. s r.o. z Jesenského za sumu 209 225,13 EUR,

z čoho suma 190 000,00 Eur bola obci
poskytnutá z Environmentálneho
fondu a samofinancovanie obcou bolo
vo výške 19 225,13 EUR. Výmenu kotla
previedla firma GAS-KO s.r.o. z Jesenského za sumu 8 084,10 Eur a bolo to
financované z vlastných zdrojov
obce.Namontovaný bol kondenzačný

závesný 80 kW kotol s vysokou účinnosťou. Touto celkovou rekonštrukciou telocvične sa zvýšila jej energetická účinnosť, čo nás veľmi teší, nakoľko telocvičňa je jedna z najvyťaženejších budov v Jesenskom.
Autor: Eva Melicherová

Závlahový systém na futbalovom ihrisku
V mesiaci jún 2020 na základe úspešného projektu s finančnou podporou
Slovenského futbalového zväzu sme na
futbalovom ihrisku vybudovali závlahový systém. Zmluva bola uzatvorená
medzi obcou Jesenské zastúpenej starostom obce Mgr. Mihályim Gabrielom
PhD a firmou Marian Bitala – MB závlahy a záhrady z Rimavskej soboty
dňa 15.06.2020. Celý projekt stál
13 905,55 €, z čoho

obec financovala projekt vo výške
5000,00 € a Slovenský futbalový zväz
vo
výške
8
905,55
€
Trávniky pestované na futbalových
ihriskách, ktoré sú využívané či už na
úrovni ligových zápasov alebo tréningov sú vysoko náročne na pravidelnú a rovnomerne aplikovanú závlahu. Trávnik pri kvalitnej závlahe vykazuje zdravý rast a po záťaži sa rýchlo
regeneruje. Závlaha

priamo ovplyvňuje distribúciu živín ku
koreňom trávnika pri povrchovej aplikácií hnojiva. Posledné roky sme svedkami výrazne suchých rokov nielen počas leta, ale aj jari a jesene. Z tohto dôvodu sa zvyšujú nároky na vybavenie
futbalových ihrísk doplnkovou závlahou. Polievanie závlahovým systémom
je aj finančne menej náročné a efektívnejšie ako pracné zavlažovanie hadicami. Autor: Eva Melicherová

Rekonštrukcia soc. zariadenia na futbalovom štadióne a odvodnenie futbalového ihriska
Futbalový areál bol vybudovaný a odovzdaný do užívania ešte v roku 1996.
Od vtedy nebolo sociálne zariadenie na
futbalovom štadióne rekonštruované.
Dostalo sa na rad až teraz. Prevádzala
ju Obecná firma KomPaS, s.r.o., zmluva
bola podpísaná 21.10.2020. Firma tu
odstránila komplet vodovodné a kanalizačné potrubie, staré wc, umývadlá,
sprchy a obklady, toto všetko urobili na
novo. Dielo bolo financované z vlastných zdrojov vo výške 4 357, 31 eur
a zo spolufinancovania Slovenského

futbalového zväzu vo výške 6 000,- eur
Celková cena diela teda bola 10 357,31
Ďalším dielom bolo odvodnenie futbalového ihriska, toto taktiež prevádzala
Obecná firma KomPaS, s.r.o. Zmluva
o dielo bola podpísaná 30.09.2020. Financované bolo z vlastných prostriedkov obce vo výške 5 305,13 eur. Výkopové práce, ryhy robila firma Marian
Bitala-MB závlahy a záhrady , nakoľko
oni majú stroj na vykopanie niekoľko
centimetrov širokých rýh. Taktiež majú
stroj na vysekanie trávy, štvorce ktoré

vybrali uložili a po dokončení odvodnenia ich Obecná firma KomPaS, s.r.o.
pokládla späť tak, aby sa nepoškodili
a čo najskôr zregenerovali. Pracovníci
s navozenou zeminou vyrovnali povrch
ihriska a zasiali trávou. Tieto práce
bolo vhodné robiť v tomto období, nakoľko sa na ihrisku od konca októbra
nemohli konať futbalové zápasy ani
tréningy z dôvodu obmedzení ohľadne
koronavírusu COVID 19.
Autor: Eva Melicherová
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IN MEMORIAN Árpád Pólos
Divadlo Thália v Košiciach: Noah (N. Richard Nash:
Vyrábač dažďa);
Slim (John Steinbeck: Myši
a ľudia);
Kapulet (William Shakespeare: Rómeo a Júlia);
Charley (Arthur Miller:
Agentova smrť);
Osgood Fielding Peter
Stone–István Mikó: Niektorým ľuďom sa to páči horúco;
Starosta (Nikolaj Vasilievič Gogol:
Revízor);
Hyppolit (István Zágon –Károly Nóti– Mihály Eisemann: Hyppolit, služobník);
Učiteľ (László Dés–István Nemes: Niekde v Európe);
Henrik, generál (Sándor
Márai: Sviečky horia na peň)
Árpád Pólos sa narodil 15. marca 1957 v Rimavskej
Sobote. Základné vzdelanie získal v rodnej obci Jesenské. V roku 1976 zmaturoval v rimavskosobotskom Gymnáziu a v roku 1978 v Martine získal zameranie knihovníka. Od 1982 sa stal hercom košického Matesza - Pódium Thália, potom divadla Thália.
Vďaka predstaveniam v šírom okolí dokázal zažiť
skutočné uznanie za svoje vynikajúce herecké výkony a lásku publiku od Bratislavy po Veľkých Kapušian, ale aj po území Maďarskej republiky. Od
roku 1982 až do svojej smrti bol verným, rozhodujúcim členom a vynikajúcim hercom divadla Thália
v Košiciach. Postavil sa na javisko počas niekoľkých
predstavení, predviedol niekoľko vynikajúcich hier,
spolupracoval s uznávanými režisérmi a divadelnými
umelcami a kde sa mohol stretnúť aj so svojou budúcou manželkou, herečkou Máriou Szabóovou.
Od konca 80-tych rokov mala dvojica nespočetné
úspechy v hudobných a literárnych predstaveniach
na maďarských školách Slovenska a v Maďarsku.
Jeho hlavné divadelné roly:
Pódium Thália Košice : Lipitlotty (Mihály Csokonai Vitéz: Karnyóné);
János Bodnár (László Nemeth:
Bodnárné);
Juraj (Karel Čapek: Matka);
Kanyai (Ede Szigligeti: Liliomfi);
Wurm (Friedrich Schiller: Intrigy a láska).

Ocenenia, uznania:
XII. Festival maďarských divadiel za hranicami,
Špeciálna cena obce Kisvárda, Kisvárda, 2000;
24. Kisvárda Festival maďarských divadiel,
Cena za celoživotné dielo ministerstva ľudských zdrojov, Kisvárda, 2012
Naposledy sme ho videli 6. júna 2019 ako pána Pósalakyho v scéne Zostaň navždy dobrý. V kultúrnom dome
pre naše publikum vykúzlili fantastickú atmosféru.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu „Prípad chlapca
z Nosty s Máriou Tóth“ už nemohlo vidieť obecenstvo.
Predstavenie sa uskutoční začiatkom februára, bohužiaľ bez Árpáda Pólosa.
Napriek tomu, že bol ďaleko od svojej rodnej dediny,
vždy sa tam rád vrátil - do Jesenského k priateľom,
príbuzným a známym. Stretnutie s ním bolo vždy veľkým zážitkom, Árpi bol nevyčerpateľným úložiskom
starých príbehov, anekdotov.
Árpád Pólos zomrel 23. novembra 2020 vo veku 64 rokov. 27. novembra 2020 sa rozlúčil so svojím milovaným divadlom – ktorému bol 38 rokov stálym členom
- a divákmi.
Jeho posledná vôľa bola, aby mohol odpočinúť na cintoríne v Jesenskom spolu s rodičmi. Strata tejto osoby
znamenala oveľa viac aj pre obec Jesenské. Stratili sme
nielen herca, partnera, priateľa ale aj človeka.
Jeho pamiatka sa zachová na vždy.
Gabriel Mihályi - starosta obce Jesenské
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8. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Covid 19, Covidu 19, s Covidom
19... a takto by sa donekonečna
mohol rok 2020 skloňovať. Opatrenia priniesli v životoch ľudí veľa
zmien a nevyhli sa tomu ani športové akcie. Tradičná strelecká súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“, plánovaný na máj sa odložil
na neurčito. Spolu s ďalšími aktivitami klubu sa dostal na „listinu“,
možno aj úplne zrušených akcií.
Ale, našťastie na nejaký krátky čas
došlo k uvoľneniu opatrení, a nám
nedalo túto možnosť nevyužiť.
Usporiadali sme niekoľko súťaží,
no predsa aby sme úplne nezmeraveli, a našli sme aj náhradný termín pre tak očakávanú, obľúbenú
a strelcami vyhľadávanú súťaž
o Pohár starostu obce!
Deň 4. júl 2020 sa stal tým, kedy
sa v spolupráci pána starostu Mgr.
Gabriela Mihályiho, PhD. a Streleckého klubu TRITON konal 8.
ročník tejto súťaže v streľbe
z krátkych zbraní. Na strelnici sa
stretlo, zmeralo svoje kvality - taktiku, presnosť, silu a rýchlosť 35
strelcov z domovského klubu ako

aj hostí. Pán starosta, za krásneho
letného počasia, privítal všetkých
prítomných - strelcov, fanúšikov,
rodinných príslušníkov a poprial
pekné zážitky a strelecké úspechy.
Nálada bola výborná, súťaž pestrá,
fazuľový guľáš bezchybný, výsledky vyrovnané, očakávania
veľké ...
Strelci si zasúťažili na troch parkúroch a už tradične aj v rozstrele
o trofej najrýchlejšieho strelca.
Celá súťaž sa niesla v priateľskej
atmosfére, ale zdravá rivalita nechýbala, veď o cenné trofeje – poháre, ktoré je z roka na rok ťažšie
získať, bolo treba zabojovať.
Roky praxe, skúseností a pravidelný tréning prinášajú svoje výsledky – pribúdajú strelci vysokej
kvality, na ktorých je radosť pozerať !
Z výsledkov súťaže bolo všetkým
jasné, že získať poháre určené pre
najlepších, vôbec nie je jednoduché. Rozdiely vo výkonoch medzi
tými najlepšími strelcami sú minimálne a je potrebná aj dávka šťastia, aby sa niekomu ušla trofej.

Každopádne je každá skúsenosť
poučná a motivujúca.
Diplomy a ceny pre víťazov odovzdal pán starosta Mgr. Gabriel
Mihályi, PhD. ktorý všetkým
strelcom zagratuloval k dosiahnutým výsledkom a do budúcna im
poprial veľa zdravia, osobných aj
streleckých úspechov. S úprimnou
radosťou skonštatoval, že až neuveriteľne rýchlo ubiehajú roky od
1. ročníka a nádej, že sa raz súťaž
o „Pohár starostu obce Jesenské“
stane tradíciou, je realitou a nezabránil v tom ani tak náročný rok,
akým je aktuálny!
V celkovom hodnotení si zlato vystrieľal Zdeno DOLŇAN (SWS
Banská Bystrica), striebro Attila
SZABÓ (SK TRITON), bronz
Alexander VÉGH (SK TRITON), najmenej obľúbená „zemiaková“ cena sa ušla Štefanovi
VARGOVI (SK TRITON). V kategórii senior (10 strelcov) sa najviac darilo Emilovi CIRBUSOVI
(SK TRITON), v kategórii super
senior (6 strelcov) Ondrejovi
CSALOVI (SK TRITON). Putovný pohár starostu obce Jesenské, určený pre najrýchlejšieho
strelca Streleckého klubu TRITON, bude celý rok hrdo zdobiť
trofejovú
policu
Erika
TOLDYHO.
Ďakujeme pánovi starostovi a sme nesmierne šťastní, že naša spoločná
práca a vytýčené ciele prinášajú zaslúžené ovocie. Už len samotná,
z roka na rok rastúca účasť, je toho
svedectvom! A nech to dopadne akokoľvek, aj s Covidom 19, kto by sa
netešil na 9. ročník „Pohár starostu
obce Jesenské“, niekedy v roku
2021...?!  Predstavenstvo SK

TRITON, občianske združenie

6.

12/2020

Vyhodnotenie aktivít ZŠ Janka Jesenského v 1.polroku školského roka 2020/2021
Školský rok 2020/2021 začal na našej

hodín slovenčiny o tom, aká bola

žiackou knižkou a aj tento rok sme sa

škole netradične. Kvôli protipande-

škola, v čase, keď do nej chodili oni.

zapojili do projektu „O2 -Športová

mickým opatreniam sme nemohli na-

Z týchto rozhovorov vznikli krásne in-

akadémia Mateja Tótha“.

šich žiakov privítať tradičným sláv-

terview a veríme, že aj príjemne strá-

nostným otvorením na školskom

vené chvíle v spoločnosti blízkych.

dvore. Napriek tomu sme sa na nich
veľmi tešili. Nový školský rok mohol
začať. Žiaci svoju cestu do školy mohli
v septembri absolvovať aj na bicykli
či kolobežke. Zapojili sme sa totiž do
projektu „Do školy na bicykli“. Vyhrať sa nám síce nepodarilo, ale podporili sme zdravie našich žiakov
a snáď sme ich aj motivovali k zvýšeniu ich pohybovej aktivity.

Škola stíchla a vzdelávanie sa presu-

školské kolo súťaže v prednese slo-

nulo do online priestoru. V hlavnej

venskej rozprávky „Zlatá podkova,

budove sa tento čas využil na prácu-

zlaté pero, zlatý vlas“. Žiaľ, aj toto sa

spevnenie základov časti budovy,

mohlo konať iba v súlade s aktuál-

ktoré nás už dlho trápili. Touto ces-

nymi opatreniami -v rámci tried. Aj

tou sa chceme veľmi pekne poďako-

regionálne i celoslovenské kolá pre-

vať starostovi obce Mgr. Gabrielovi

behli netradične. Porota vyberala ví-

Mihályimu, PhD.

ťazov na základe videonahrávok.

Nie každý má to šťastie byť zdravý.

kole dve umiestnenia- 3.miesto pat-

Mnohí zdravotne postihnutí sú odká-

rilo Lukáškovi Jamnickému z 5.roč-

zaní na pomoc iných a k nej sa sna-

níka a 1.m. Simonke Makóovej z 9.A

žíme viesť i naše deti. V septembri

triedy. Simonke sa podarilo uspieť aj

sme sa zapojili do zbierky „Biela pas-

na celoslovenskom kole, kde vybojo-

telka“ a prispeli sme svojou troškou

vala krásne 2.miesto 

cich.

stredia. Väčšina žiakov sa však stále
učí z domu a všetkým nám veľmi chýbajú. Sme veľmi radi, že prezenčne sa
môžu vzdelávať aspoň naši najmenší
a tí sa už spolu s pani učiteľkami
na prichádzajúce vianočné sviatky.

Mihályia Tompu v Rimavskej Sobote,

túciami sa nám po vzájomnej dohode

ktorý bojuje s ťažkou chorobou. Dru-

podarilo zúčastniť sa koncertu na

hou je už tradičná zbierka pre útulok

dvore v miestnej ZUŠ. Žiaci sa mohli

„Šťastné labky“ vo Fiľakove. Pravi-

zoznámiť s hudobnými nástrojmi, pe-

delnou aktivitou tohto mesiaca bola

dagógmi, odbormi, ktoré sa na tunaj-

aj

šej umeleckej škole vyučujú a taktiež

detí

sa prihlásiť na niektorý z ponúkaných

za mier.“

akcia

„Milión

sa

modlí

Pedagógovia absol-

Október- mesiac úcty k starším, si

vovali v rámci aktu-

žiaci

alizačného vzdelá-

vyučovaní

a zo sociálne znevýhodneného pro-

zbierky. Jednou z nich je zbierka

ným možnostiam spolupráce s inšti-

na

žiaci špeciálnych tried, deti so ŠVVP

a pani vychovávateľkami pripravujú

vrchnáčikov z PET fliaš pre žiaka zo ZŠ

pripomenuli

Postupne sa do školy mohli vrátiť

V októbri sme vyhlásili aj ďalšie dve

Napriek súčasnej situácii a obmedze-

odborov.

stupňa na dištančné vzdelávanie.

Začiatkom mesiaca sme zorganizovali

Naši šikovníci získali v regionálnom

(155,05,-) k lepšiemu životu nevidia-

Od 26.10.2020 prešli žiaci druhého

i v rámci ŠKD: vyrábali pozdravy, pria-

vania

školenie

nia, kreslili obrázky a piataci sa so

o novinkách v práci

svojimi starkými porozprávali v rámci

s elektronickou

Všetci si prajeme, aby sme ich prežili
v zdraví, v pokojnej rodinnej atmosfére a pevne veríme, že v novom
roku škola opäť ožije vravou a smiechom našich detí.
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Pohľad do života Základnej školy Viktora Szombathyho s VJM v Jesenskom

Po minuloročnom nezvyčajnom
školskom roku, 3. septembra sme
všetci netrpezlivo očakávali otvorenie brán školy, návrat do školských lavíc. Školský rok začal radom rôznych opatrení a obmedzení, napriek tomu tieto chuť do
práce žiakov ani pedagógov neovplyvnili.
Na začiatku roka sme sa snažili
vzbudiť záujem žiakov o informatiku a robotiku zaujímavou ukážkou troch nových robotov, ktoré si
škola v tomto roku zaobstarala
s cieľom zlepšiť IT zručnosti žiakov, zvýšiť ich vedomosti v rámci
krúžkovej činnosti –osloviť najmä
žiakov, ktorí sa zaujímajú o IT svet,
algoritmizáciu a programovanie.
Školský dvor bol rozšírený o lavice
a malú kvetinovú záhradu, v ktorej
si každá trieda založila svoj záhon.Starostlivosť o ne je súčasťou
vzdelávacej oblasti Svet práce.
Tento rok sme si pripomenuli výročie popravy Aradských mučeníkov netradičnou formou, cez školské rádio, vo forme hudobno-básnickej kompilácie. Na programe sa
podieľali žiaci 7.A triedy, vďaka
ktorým sme si pripomenuli udalosti z čias 1849, uctili spomienku

13 generálov, popravených
v Arade.
Väčšina
súťaží
plánovaných na
prvý polrok školského roka sa neuskutočnila alebo
bola realizovaná
netradičnou – online
formou.
Žiačky z 5.A a 7.A
triedy sa zapojili
do literárnej súťaže Katedra, žiačky Alexandra
Rajkovicsová a Virág Lilla Molnár
zo 7.A triedy sú nadšenými účastníčkami medzinárodnej súťaže „
Magyar gyerek“ – „Maďarské
dieťa“.
Katolícka základná škola Karolíny
vo Váci usporiadala v tomto roku
súťaž runového písma pri príležitosti 100. výročia Trianonskej mierovej zmluvy.Podstatou súťaže
bolo šírenie runového písma a zachovanie histórie v pamäti mladých. Do súťaže sa zapojili i žiaci
našej školy, ktorí mali za úlohu
prepísať báseň Trianon od Gyulu
Juhásza do runového písma a tiež
ilustrovať báseň voľnou technikou. Do tejto náročnej súťaže sa
zapojili žiačky 9.A
triedy - Réka Petrusová, Anna Dorina
Rákiová a Réka Zagyiová.
Rušný život mali aj
žiaci prvého stupňa
našej školy.30. októbra si pripomenuli
výročie narodenia
Eleka
Benedeka,
maďarského
rozprávkara, spisova

teľa. Menovaný deň
sa niesol v duchu rozprávok - žiaci
si mohli pozrieť, vypočuť niekoľko
rozprávok, podieľali sa na spoločnej ilustrácii rozprávok. Žiakov
navštívila bývalá pani učiteľka našej školy, pani Irena Pelleová,
ktorá žiakom čítala rozprávky. Z jej
láskavého hlasu a jej príjemnej
osoby sa mohli tešiť žiaci celý deň.
11. novembra sa na prvom stupni
uskutočnil projekt Zvyky na Martina s cieľom oboznámiť žiakov s
ľudovými tradíciami, tradíciami
regiónu Gemera na Martina. Žiaci
sa v triedach venovali tematike
Zvyky na Martina rôznymi aktivitami a deň ukončili hodmi, pochutili si na krajci chleba natretým husacou masťou – aby, ako ľudové
príslovie hovorí – neostali hladní
po celý rok.
Napriek súčasným podmienkam,
opatreniam
a obmedzeniam
máme za sebou rušné obdobie.
Budeme sa naďalej usilovať dosiahnuť čo najlepšie výsledky,
spestriť a obohatiť žiakom život
v škole, vniesť zábavu, hru, tradície ako aj vedu do všedného života.
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Návšteva Mikuláša v MŠ
Každé dieťa nedočkavo čaká či sa
čižmička naplní sladkosťami,
alebo tam nájdu varešku, aby sa
lepšie správali. Aby sme úsmev
nadetských tvárach vyčarili aj

v našej škôlke, dňa 4. decembra
nás navštívil Mikuláš aj s pomocníčkou - nezbednou čerticou. Deti
slušne privítali Mikuláša, prichystali sa s básničkami, pesničkami,

pripravili mu aj maľované výkresy. Po prevzatí mikulášskych
balíčkov nasledvala zábava v spoločnosti Mikuláša. Vidieť šťastné
úsmevy detí nám zakaždým rozjasnia srdce.

Úcta k starším v Materskej škole
Padajúce listy zo stromov,
pestrofarebná a úžasná príroda – to je jesenné čaro.
Mesiac október nie je obľúbený len tým, že vyrezávame tekvicové lampášiky,
ale v tomto mesiaci od roku
1991 oslavujeme svetový
deň „ Úcta k starším”. K
tejto príležitosti, aby sme zachovali tradície, každý rok
organizujeme posedenie so starými rodičmi. Bohužiaľ v tomto
roku kvôli pandémii nie je možné
toto stretnutie zrealizovať. No my
sme na nich aj napriek tomu nezabudli. Kto iný by nás neustále obdaroval bohatými životnými skúsenos-ťami ako sú pozornosť,

čestnosť, láska, zodpovednosť a
múdrosť, keď nie práve oni. Aj
tento rok sme usilovne a s veľkou
oddanosťou nacvičovali krátky
kultúrny program s básničkami,
pesničkami a tančekom. Natočené
video sme pomocou sociálnej siete
doručili k starým rodičom a dtičky

ich obdarovali aj s
vlastnoručne vyrobeným darčekom.
Vyrezávanie tekvicových lampášikov
sme
organizovali
bez rodičov a starých rodičov, Každá
skupina vo svojej
triede s pomocou
pani učiteliek vyrezávali rôzne strašidelné tekvičky,
ktoré teraz zdobia náš školský
dvor.
Každému prajeme pevné zdravie v
tomto ťažkom období, venujme
väčšiu pozornosť a starostlivosť
voči starším a prejavme úctu k
nim.

Jesenná vychádzka v prírode
Vychádzka do prírody je veľkým
zážitkom v každom ročnom období. Každoročne nás jesenná príroda obdaruje svojou farebnosťou
a čarom. Takú farebnosť a úžasnú
atmosféru má jedine JESEŇ.
Škoda, že na tohtoročnej vychádzke sa nemohli zúčastniť aj
starí rodičia, a tak sa deti vybrali
na cestu bez nich. Trieda „ Slniečko” sa vybrali na cyklotrasu a
skupina „Včielok” a „Lienok” sa
rozhodli pre vychádzku do blízkej
Agačinky. Počas vychádzky sme

sa porozprávali s deťmi o premene
prírody, o zvieratkách ,ktoré sa
chystajú na zimný spánok.
Takto nielenže boli na čerstvom vzduchu, ale sme aj
obohatili ich vedomosti. Počas
vychádzky zbierali šípky,
trnky a lúčne kvety. Pri kukurici sme pozorne počúvali, či
nemaškrtí nejaký diviačik.
Najkrajšie zážitky z vychádzky
boli spod rúška usmievavé detské tváre. Každý sa cítil veľmi

dobre, a pýtali sa kedy prídeme
najbližšie?
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3. športový tábor
Okolo futbalového štadióna sa od 27.7. do
31.7.2020 stretli deti nielen z Jesenského, ale aj
z okolitých obcí. Bolo ich
celkom 35 a v rámci športového tábora už tretíkrát mohli vyskúšať
rôzne druhy športov, hier
a súťaží, zúčastnili sa tréningov (futbal, streľba,
zumba, stolný tenis,
tramplína), turistiky na
hrad Šomoška, navštívili
kúpalisko
v
Kurinci
a v neposlednom rade im

predviedol svoje umenie aj viacnásobný majster sveta v chanbare
Tibor Figei.
Na posledný deň prišli hasiči
z DHZO Jesenské, ktorí nielen
predstavili svoju techniku, ale deťom pripravili obrovskú penovú
party, v ktorej sa mohli riadne vyšantiť (a to nielen deti😊).
Organizátorom tábora bola obec
Jesenské, Základná škola Viktora
Szombathyho a FK Jesenské.
Autor: Ing. Tibor Borbás
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Činnosť základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom za druhý polrok 2020

Vážení členovia, milí občania,
chcem Vás pár vetami informovať o činnosti ZO-JD za druhý polrok 2020. Tak ako rôzne iné inštitúcie, firmy a spoločnosti národného hospodárstva nevedeli splniť vytýčené úlohy, žiaľ ani naša
organizácia nevedela kráčať podľa
plánu aktivít a to kvôli rozšíreniu
epidémie koronavírusu COVID 19.
Nemohli sme sa ísť kúpať do rôznych liečivých a termálnych kúpe

ľov, navštíviť kultúrne pamiatky
Slovenska a uskutočniť príjemné
stretnutia.
V letných mesiacoch sa nám podarilo zorganizovať i napriek koronavírusu pár zájazdov. V mesiaci
júl sme boli autobusom dva krát
vo Welnese Bukszék, a taktiež
v polovici augusta, kde chodíme
s veľkou radosťou.
Ešte pred zákazom zhromažďovania sa, dňa 30.09.2020 sme v kul-

túrnom dome usporiadali už tradičné stretnutie pri guľáši. Na
stretnutie sa každý člen tešil, čo sa
odzrkadlilo aj na účasti. Dobrý guľáš uvaril Vladko Kuna. O nápoje,
kávu a pekný program sa postaralo vedenie ZO-JD. Za pečivo
a darčeky do tomboly ďakujeme
sponzorom: Márii Kánovej-drogéria a pekárni Mihályi, za finančnú
podporu Obecnému úradu Jesenské. Neviem, či sa tohto roku ešte
stretneme, kvôli pandémii koronavírusu preto aj touto cestou
prajem všetkým členom: Veľa
zdravia – lebo je vzácne, veľa šťastia – lebo je krásne, veľa lásky –
lebo je jej málo a všetko najlepšie,
aby žiť za to stálo.
Príjemné Vianoce a Šťastný Nový
rok 2021 bez vírusu Vám praje
predsedkyňa ZO-JD Margita
Feledyová

Letné aktivity ZO ŤZP
V roku 2020 nás zasiahla pandémia koronavírusu COVID 19. Odzrkadlilo sa to vo všetkých oblastiach nášho života. Jedným z nich
bol aj zákaz zhromažďovania. Postihlo to aj našu organizáciu ZO
ŤZP.
Výročná členská schôdza ktorá sa
zvykla konať niekedy v marci sa
pre túto pandémiu konala 30. júla,
kedy boli opatrenia uvoľnené.
Z toho dôvodu sa v tento deň konal aj športový deň, kde sa

súťažilo v piatich disciplínach
a športovania sa zúčastnilo 20 členov, z ktorých bolo päť odmenených peknými cenami.
Schôdzu zahájil Ondrej Hriň,
správu za rok 2019 predniesla
pani Božena Mojžišová a plán
práce na rok 2020 predsedníčka
Eva Medveďová. Pri tejto príležitosti sme zagratulovali aj naším
trom jubilantom a odovzdali im
milé darčeky. Organizácia ku dňu
výročnej členskej schôdze mala 49
členov.

Našej predsedníčke sa v lete 12.
augusta podarilo zorganizovať aj
zájazd na kúpalisko Dolná Strehová. Účasť a nálada na podujatí
bola dobrá.
Záverom sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za účasť na akciách a popriať im pekné Vianočné sviatky a všetko najlepšie
do nového roka 2021, hlavne to
najcennejšie čo máme a to veľa,
veľa zdravia.
Eva Melicherová, členka ZO ŤZP
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Celoštátne testovanie na COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“
Po relatívne kľudnom lete, ohľadne
pandémie korona vírusu COVID-19
sa v jeseň situácia rapídne zhoršila.
Vláda Slovenskej republiky sa preto
rozhodla vykonať celoštátne testovanie na COVID-19. Logistickú časť
tohto projektu malo na starosti Ministerstvo obrany SR. Prvé kolo celoštátneho testovania sa uskutočnilo cez
víkend 31. októbra a 1. novembra
2020 za výdatnej pomoci samospráv.
V našej obci sa testovania zúčastnilo
cca 1300 ľudí, vrátane ľudí z iných
obcí. Výsledky testovania odhalili tri
pozitívne prípady. Zriadené tu boli
dve odberné miesta s dvoma odber-

nými tímami a to v priestoroch kultúrneho domu. Jeden tím bol zloženýz desiatich ľudí: s troch zdravotníckych pracovníkov, z dvoch administratívnych pracovníčok, ktoré boli
pracovníčky obecného úradu a jedna
dobrovoľníčka zo Základnej školy
Viktora Szombathyho, pomáhali všetci pracovníci MOPS a šiesti členovia
DHZO. Na celý priebeh akcie dohliadali dvaja vojaci a dvaja príslušníci
polície. Testovalo sa obidva dni od
siedmej hodiny rannej do 21,30 hod.
Samotné
testovanie
prebiehalo
v kľudnej atmosfére, nevyskytli sa
žiadne incidenty, rady čakajúcich neboli príliš dlhé a bola tu aj pracov-

níčka MKS, pri ktorej sa dalo telefonicky informovať o počte čakajúcich.
Druhé kolo celoštátneho testovania sa
uskutočnilo cez víkend siedmeho
a ôsmeho októbra, ale len v okresoch
kde bola pozitivita na COVID-19
vyššia ako 0,7 % v prvom testovaní.
Okres Rimavská Sobota mal 0,42 %
pozitívnych prípadov ochorenia,
preto testovanie nebolo povinné.
Obec Jesenské aj touto cestou ďakuje
všetkým zúčastneným, v neposlednom rade dobrovoľníkom, za pomoc
pri zabezpečovaní bezproblémového
priebehu testovania.
Autor: Eva Melicherová

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

V Jesenskom sme mali dve budovy
materskej školy, jednu hlavnú na
Ulici školskej a druhú malú na Ulici
mieru. Elokované pracovisko MŠ na
ulici Mieru nevyhovovala kapacitne,
bol problém so stravovaním, jedlo sa
dovážalo z hlavnej budovy materskej
školy. Starosta obce s poslancami
obecného zastupiteľstva preto rozhodli o vybudovaní dvoch tried Materskej školy - Óvoda Jesenské.V roku 2018 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (NFP) z európskych štruk

turálnych a investičných fondov.
Obec Jesenské podala žiadosť
o tento NFP, ktorá bola schválená.
Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvorila medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, 11.06.2018 na základe právoplatnosti rozhodnutia o schválení
žiadosti o poskytnutie NFP zo dňa
24.04.2018. Celková suma potrebná na realizovanie projektu
bola 325 000,00 EUR. Nenávratný finančný príspevok z toho bol 95%
z celkovej sumy čo predstavuje sumu
308 750,00 EUR. Zvyšných 5 % je
samofinancovanie obcou, čo predstavuje sumu 16 250,00 EUR. Na základe verejného obstarávania v roku
2019 bola vybratá firma na realizáciu
stavby a zhotoviteľom sa stala firma
CASON CONSULTING, a.s., so sídlom v Rimavskej Sobote. Zmluva
o dielo bola podpísaná 10.12.2019.
Stavba bola dokončená koncom augusta 2020, do užívania bola odovzdaná v septembri 2020. Nové

triedy Materskej školy - Óvoda Jesenské svoje brány pre tých najmenších
otvorili 12.10.2020 s kapacitou 50
detí, čím sa rozšírila kapacita
o 25 detí z pôvodných kapacít oboch
budov MŠ.
Projekt zahŕňal aj zníženie energetickej náročnosti aj v staršej časti budovy. Vymenili sa tu radiátory s regulátorom tepla, vybudovalo sa alternatívne kúrenie a obnovila sa kotolňa.
Rozšírila sa kapacita kuchyne, vrátane skvalitnenia osvetlenia, namontovali sa nízkoenergetické svietidlá.
Do budúcnosti sa v rámci plánovaných projektov plánuje rekonštrukcia
strechy staršej budovy MŠ, úprava
nádvoria, úprava hracieho priestoru
pre detičky a jeho doplnenie novými
hračkami. V súčasnosti ešte prebieha
verejné obstarávanie na komplexné
zariadenie nových priestorov Materskej školy - Óvoda Jesenské.
Autor: Eva Melicherová
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Vitajte do života:
„Dieťatko sa cez pusinky dostalo až do perinky.
Krásne oči, krásne vlásky,
narodené z veľkej lásky.
Nech tá láska je vždy stála,
plná šťastia, neskonalá.“
Johny Glulyo
Leo Miko
Melinda Ráczová
Ján Albert
Tomáš Makši
Fanny Mihályi
Bianka Bariová
Rajmund Lázi
Gabiela Czeneová
Scarlet Fodorová

Manželstvo uzavreli:
„Jeden pre druhého nech ste
vždy oporou,
nech Vaše prstienky nie sú
len ozdobou,
v živote nech stretne Vás len
šťastie a láska
a čelá nech nezbrázdi Vám
žiadna vráska.
Štefan Millei a Janette Oláhová
15.07.2020
Štefan Rubint a Nikoleta Pálová
05.09.2020
“
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INFO CENTRUM
Stránkové dni
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 - 11,30

65. narodeniny:
František Köböl
Mária Habodászová
Marta Visnyaiová
Katarína Šóterová
Magdaléna Katiová
Ladislav Šárközi
Helena Kureková
Irena Motošková
László Mogécz
Štefan Szabó
70 narodeniny:
Otto Bial
Ladislav Križo
Ján Jamnický
Helena Bialová
Kamila Križová
Alena Csomorová
Júlia Tóthová

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA

Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

60 narodeniny:
Flóra Sóterová Mgr.
Izolda Ráczová
Magdaléna Czeneová
Ladislav Jakab
Helena Ráczová
Pavel Ádám
Ján Balog
Pavel Parobek
Gejza Balog
Zdenka Kureková
Ivan Danyi
Šarolta Bariová
Marta Verešová
Alžbeta Vargová
Barbora Belasová

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

12/2020
Marcela Tučeková
75.narodeniny:
Helena Szajková
80.narodeniny:
Irma Balogová
Elemér Szabó
Milan Ulický
Štefan Kaličiak
85.narodeniny:
Alfréd Mihályi
Gejza Spevák

Navždy nás opustili:
„Dotĺklo srdce, ktoré vedelo
potešiť, Nebolo lieku, aby
mohlo žiť. Ruky pracovité už
museli skrehnúť. Zažiadalo
sa im navždy odpočinúť.“
Česť ich pamiatke. †
Róbert Bari 5 mes.
Mikuláš Vincze 70
Jozef Kováč 54
Ján Cibuľa 52
Erika Visnyaiová 78
Tibor Balog 89
Viola Vezérová 81
Koloman Šárközi 78
Vojtech Ziman 63
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