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Vážení občania
Prichádza záver roka
a je tu december a môžeme
v našich novinách sumarizovať
viditeľné aj neviditeľné aktivity
našej samosprávy celý rok
2016.
Aktivity v roku 2016
smerovali aj na základe schváleného rozpočtu obce do plánovaných aktivít podľa programov.
Program 1 – „Vzdelávanie a podpora športových,
kultúrnych a spoločenských
aktivít s orientáciou na deti,
mládež,
mladé
rodiny
a senioro. Pripravené podujatia
a projekty boli zrealizované
pre deti spoločne aj s našimi
školami (Slniečko, Deň Rómov,
Športové dni pre materské
školy, školy, futbalové turnaje,
Deň seniorov, Folklórny festival, Vianočné trhy s kultúrnym
programom). Pokračovali sme
v tradícii a už XIV. Deň obce
sme
mohli
zorganizovali
v tomto roku. Na záver roka by
sme sa chceli poďakovať a
v predvianočnej
atmosfére
upriamiť pozornosť aj na to, že
náš detský tanečný

19. vydanie december 2016
súbor BOGLÁRKA už 15. rok
vyvíja svoju činnosť pri MKS
Jesenské a reprezentuje našu
obec doma aj v zahraničí vďaka
nadšeným deťom, vedúcej Mgr.
Gyöngyi Singlárovej a manžela.
Minulý rok podaný projekt
Kráčajme s dobou, II etapa –
detské ihrisko pre pohyb detí v
MŠ sme implementovali na
nádvorí MŠ Jesenské, za pomoci BBSK a aktívnych rodičov
sme aj zmontovali nové konštrukcie. Takto sa nám podarilo
za dva roky obnoviť nádvorie
MŠ. Pre deti sa obnovili aj
nádvoria v ZŠ VSZ VJM, ktorú
iniciatívne riešilo vedenie školy, podobne to bolo aj
s rozsiahlymi rekonštrukčnými
prácami v ZŠ slovenskej na ul.
Mieru a Školskej, kde sme
vo vlastnej réžii obce a školy
obnovili strechu (1.polrok) na
vedľajšej budove za účelom
vytvoriť v budúcnosti dielenské
priestory a zlepšiť výučbu pracovných aktivít, aby deti získali
lepšie zručnosti. Dôležitou
súčasťou bolo aj to, že už niekoľkokrát sme žiadali neúspešne dotáciu (už trikrát každý
rok) z ministerstva na havarijný
stav Ľudovej školy, tak sme sa
pripravili
inú alternatívu,
a úspešne sme zrealizovali
rekonštrukciu pomocou energetickej firmy Energocom a najmä pomocou firmy KomPaS
z vlastných zdrojov.
Program 2 – „ Rozvoj
sociálnych služieb a riešenie
marginalizovaných Rómskych
komunít “
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Na začiatku roka sme pripravili
Projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu
komunitného
centra a 5. bytových jednotiek
s cieľom obnoviť strechu na
budove na ul. Družstevnej pre
slušné rodiny, ktoré odvádzajú
aktívne dobrú prácu v rámci
rôznych programov pre našu
obec, žiadosť na ŠFRB odovzdávame v januári 2017. Vypracovali sme nový plán komunitných služieb, ktorá rieši
nielen marginalizované skupiny, ale aj sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva, najmä starostlivosť o dôchodcov. Zároveň ako
vzor súčinnosti sme riešili dve
početné marginalizované rodiny, s cieľom výchovy v oblasti
bývania
a starostlivosti
o vlastné obydlie. Pracujeme na
štúdii komplexnej obnovy
obydlí na ul. Družstevnej za
spoluúčasti Rómov. Tento
zámer odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo a budúci rok veríme, že sa do programu aj prostredníctvom nového sociálneho podniku zapoja aj iné vybraté
marginalizované
najmä
Rómske rodiny, ktorý si chcú
zlepšiť svoj život a bývanie.
V oblasti „ Zabezpečenie bezpečnosti a poriadku
v obci“ (Program 3) sme pracovali na troch projektoch, na
ktoré verím, že sa nám už
podarí získať aj finančné prostriedky na realizáciu, lebo sme
zatiaľ nezískali dotáciu. Jedná
sa
o verejné
osvetlenie
a zvýšenie bezpečnosti podľa
nových požiadaviek

prechodov pre chodcov, ktorá
zároveň je aj energetickým
projektom (viď. aj program 4),
kamerový
systém
najmä
v centre obce a v neposlednom
rade podľa „Pasportu dopravného značenia obnoviť vodorovné a zvyslé dopravné značky“ v celej obci Jesenské.
Ako starosta obce, aktívne
spolupracujem
s ostatnými obcami v rámci
Rady Združenia obcí Gemera
a Malohontu, Rady ZMOS a
sekcie verejnej správ, Správnej
rady MAS Cerovina, na využití
príležitostí rozvoj a prípravy
rozvojových projektov. Je to
v súlade s určeným Programom
2 pre našu obec – „Podpora
hospodárskych
aktivít
a podnikania v obci ako aj
v širšom vidieckom regióne,
podľa zásad: integrovať, spolupracovať a umožňovať“ Bol
som hlavný tvorca za ZMOGaM a spoločne s partnermi
sme vytvorili Akčný plán okresu Rimavská Sobota, ktorú
schválila Vláda na výjazdovom
zasadnutí
v Rim.
Sobote
24.6.2016.
Pokračovanie na str.2

2.
Pre obec Jesenské je
dôležité aby sme tvorili a koordinovali rozvojové projekty
s dopadom aj pre okolité obce
v rámci našich mikroregiónov
a MAS Cerovina, kde som
znova odovzdal aj Stratégiu
CLLD – pre rozvoj vidieka
z Programu LEADER. Projekty s účasťou obce Jesenské
sú pripravované na založenie
sociálneho podniku, odovzdali sme na RP MDVRR
SR a implementujeme projekt,
Budovanie
centier
a štandardizácia kvality verejných služieb spoločných
úradovní pre mestá a obce
ZMOGaM v okrese Rimavská
Sobota (vrátane spoločného
úradu so sídlom v Jesenskom
+ ďalšie 4 v okrese). V oblasti
cezhraničnej spolupráce –
sme odovzdali spoločný projekt INTERREG V-A - Jesenské – Pétervására – budovanie sietí pomocou efektívnych
a viacstupňových spoločných
aktivít. Budovania infraštruktúry – rozvoj komunikácií –
realizujeme v roku 2016-2017
projekt Spoločné zariadenia
a opatrenia v obci Jesenské
s fin. podporou PRV MPRV
SR -poľné cesty a most cez
potok Gortva. Ďalšiu opravu
miestnych
komunikácií
z vlastného rozpočtu riešime
priebežne. Aktívne sa pripravujeme pomoc a organizáciu
ďalších aktivít na realizáciu
opatrení Akčného plánu
okresu RS a to: na podporu

riadenia a budovania technickej infraštruktúry, marketingu
turistických lokalít v užšom
ako aj širšom regióne, zníženie energetickej náročnosti
obcí, multifunkčných služieb,
vzdelávacích inštitúcií a tréningových centier pre potreby
trhu práce.
V oblasti „Zdravá a čistá
obec Jesenské, ochrana životného prostredia a zazeleňovanie“ (Program 3) by
sme chceli naďalej pokračovať s osvetou pre našich občanov aby sa napojili na kanalizačnú sieť a ČOV Jesenské
aby nevypúšťali odpadovú
vodu do prírody (lebo niektorí
občania nemajú ohľad na ŽP
a zároveň aj právne spory
s MŽP SR nás zaťažujú).
V tomto roku sa menil zákon
o odpadoch, podarilo sa nám
prostredníctvom
verejného
obstarávania zlepšiť ekonomiku vývozu TKO a naštartovať nový spôsob vývozu separovaného zberu odpadov, cez
zberné spoločnosti. Žiaľ
každý nový zákon má nevychytané chyby a preto ešte nie
sme spokojný v roku 2016 so
systémom a štýlom vývozu
separovaného odpadu, najmä
čo sa týka kvality a spokojnosti občanov. Podporou by
mohlo byť aj zberný dvor Jesenské, na ktoré sme v tomto
roku vypracovali projektovú
dokumentáciu na pozemku
obce v lokalite pri ČOV Jesenské.

Spor s Pigagro s.r.o. o rozšírením
farmy
v súvislosti
s ochranou životného prostredia
pokračuje,
lebo
chceme dosiahnuť dodržiavanie našich požiadaviek z hľadiska predpisov, ktoré smerujú do zníženia amoniaku
v ovzduší, čo spôsobuje v určitých obdobiach nepríjemný
zápach v celej obci. Tento
problém sa snažíme riešiť na
rôznych fórach. V tomto roku
plánujeme a budúci rok pokračujeme s realizáciou projektov výsadby stromov a zazeleňovania v rôznych lokalitách v obci v súlade s Generelom zelene čo sme ešte v minulosti vypracovali.
V oblasti „Znižovanie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov majetku
obce (Program 4) intenzívne
pokračujeme, svedčia o tom aj
v tomto roku zrealizované
projekty v Základnej škole
slovenskej, a to: komplexná
rekonštrukcia kúrenia – systémom teplovzdušných čerpadiel, výmeny dverí a okien,
rekonštrukcie
radiátorov
a projektovej prípravy ďalších
rekonštrukčných prác na tejto
škole. Ďalej sú pripravené
projekty pre získanie dotácie
na multifunkčnú administratívnu budovu, prístavba materskej škôlky, spoločný
obecný úrad, rekonštrukcia
strechy na sociálne bývanie,
ktoré v sebe majú zahrnuté
nové normy na rekonštrukciu

podľa energetických auditov.
Táto vymenovaná oblasť z
hľadiska ekológie a ekonomiky obce bola vždy mojou
prioritou ako aj prioritou
obecného vedenia od r.2006.
Čo sa týka rozvoja kultúry
bývania (Program 5), pracujeme na novom dodatku
k územnému plánu obce Jesenské, ktoré zahrňuje lokality pre výstavbu nových domov, ako aj bytov vrátane sociálneho bývania. Máme záujem podporovať všetkých
obyvateľov obce aby sa zapojili do skrášlenia vlastných
domov, záhrad ako aj verejných priestranstiev. Konkrétne podľa záujmu aj obec
sa bude podieľať na svojpomocnej výstavbe a rekonštrukcii bytov a nájomných
bytov.
V závere roka sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu všetkým občanom,
poslancom OZ, partnerom,
sponzorom ako aj zamestnancom obce za celoročné
úsilie a spoluprácu a prajem
Vám do Nového roka 2017
pevné zdravie, elán a pozitívny postoj k sebe ako aj
k práci a životu iných občanov, prajem aby ste boli
šťastný celý rok a aby ste
boli úspešný tak v osobnom,
ako aj v pracovnom živote.
S pozdravom, Mgr. Gabriel
Mihályi – starosta obce Jesenské

3.
Deň učiteľov 2016

Miestne kultúrne stredisko v Jesenskom v spolupráci s OcÚ dňa

18.3.2016 zorganizovalo posedenie pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa učiteľov
pripadajúceho na veľkonočný pondelok 28.3. 2016.
Tento rok sa zmenila organizácia celého dňa. Každoročný slávnostný program
doteraz pripravovali učitelia
so svojimi žiakmi. Aby boli odbremenení od príprav, a mohli si

tento deň v pohode užiť a oddýchnuť, vedenie MKS v Jesenskom pozvalo na vystúpenie Súkromné hudobné a dramatické
konzervatórium z Rimavskej Soboty, čo sa stretlo u všetkých prítomných s pozitívnym ohlasom.
Uvítací príhovor mali zamestnankyne MKS v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Slávnosť uctil
svojou prítomnosťou aj starosta

obce Mgr. Gabriel Mihályi, ktorý
vysoko vyzdvihol záslužnú a obetavú prácu pedagógov a svoju
vďačnosť prejavil odovzdaním
pochvalných listov.
Občerstvenie zabezpečila vedúca
školskej jedálne pani Olívia Kovácsová prostredníctvom svojich
zamestnankýň.

Stavanie mája
V pondelok dňa 2. mája 2016
sme sa zišli, aby sme si spoločne
pripomenuli tradíciu stavania
mája, ktorý sa v súčasnosti vracia
do dedín a miest. Dovoľte nám,
aby sme Vám tento milý zvyk
troška priblížili, veď stávanie
mája bolo známe už v antike.
Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a zrodu
nového života. Tento mesiac je tu
. Všetko živé, čo prišlo na svet
v mesiaci máj malo tendenciu

rásť a rozvíjať sa. Staroveké národy dávali pred 1. májom na
domy a hospodárske budovy
stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Neskoršie,
posledný aprílový deň, máj stavia aj mládenec dievčaťu, o ktoré
mal vážny záujem a to v noci,
často v slávnostnom sprievode
muzikantov a so spevom. Samotný máj je pôvodne mladý
stromček, najčastejšie smrekový,
jedľový alebo brezový ozdobený

pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu v
boji zimy s jarou, smrti so
životom; symbol na jar sa
obnovujúcej prírody.

súborom Boglárka a s detičkami
z materskej školy.

Tradíciu stavania mája
sme Vám pripomenuli
prostredníctvom Folklórneho súboru Lipka, ktorá
pôsobí pri Základnej škole
v Jesenskom, Folklórnym

Festival Slniečko Napocska
Spoločný školský úrad v Jesenskom zorganizoval 12.5. 2016
pre materské školy z obvodu,

ôsmy ročník festivalu Slniečko.
Konal sa pod záštitou Obecného
úradu Jesenské. Festival slávnostne otvoril starosta obce Jesenské
Mgr. Gabriel Mihályi. Zúčastnené deti a
pani učiteľky aj tento
rok úspešne prezentovali svoju tvorivosť, šikovnosť a talent. Predstavili sa

materské školy z Jesenského, Gemerského Jablonca, Hostíc, Širkoviec, Šimonoviec, Tácht, Blhoviec, Hodejova a z Rimavských
Janoviec. Festival finančne podporili starostovia obcí zúčastnených materských škôl. Piesne,
básne a pestré tance, z ktorých
deti uvili krásnu kyticu, potešili
divákov a skrášlili tento májový
deň
v
Jesenskom.
Teší nás, že sa nám opäť úspešne

podarilo pripraviť takúto krásnu
spoločenskú akciu. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej akcii. No najkrajšou odmenou pre organizátorov boli rozžiarené, šťastné očká
detí. Tešíme sa už na deviaty ročník festivalu, ktorý sa bude konať
v máji na budúci rok.

Činnosť prác obecnej firmy KomPaS s.r.o., pre obec
Obecná firma KomPaS, s.r.o. vykonávala pre obec od januára
2016 nasledovné práce. Hneď
v januári sa pustili do opravy nájomného bytu v Požiarnej zbrojnici. Previedli tu komplet opravu
kúpeľne a kuchyne s výmenou
kanalizačných
a vodovodných

rúr. Taktiež zrekonštruovali
prezliekáreň a sociálne zariadenie pre zamestnancov KomPaS,
s.r.o.Za tým nasledovala oprava
parkoviska pre zamestnancov
Zdravotného strediska a zavedenie dedinského vodovodu do te-

locvične. V Materskej škole vysypali priestranstvo pod preliezkami a osadili obrubníky. V Slovenskej škole na Ulici školskej vymenili komplet strechu a obnovili jej izoláciu. Po skončení tejto
práce mali na programe opravu

nájomného domu na Ulici pekárenskej, kde obnovovali jeho fasádu. V súčasnosti prevádzajú
obnovu mäkkej krytiny strechy
na zdravotnom stredisku.
Pokračovanie na strane 7

4.
Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku školského roka 2015/2016

Dobré výsledky našej školy aj naďalej povzbudzovali žiakov a pedagógov, ktorí si ani neoddýchli
a už sa pustili do nových úloh.
Ako vieme, dobrá práca prinesie
svoje ovocie, tak aj my sa môžeme pýšiť mnohými výsledkami.
V II. polroku sme rozhýbali jazykové a literárne súťaže. Zapojili sme sa do anglickej, slovenskej a maďarskej súťaže. Na súťaži ,,Poznaj slovenskú reč“ sa zúčastnili zo školy aj žiaci I. a II.
stupňa, a naša deviatačka Jenifer Molnárová nám priniesla už
dlho očakávané 3. miesto a tak
aj postup do krajského kola. Na
anglickej olympiáde sa zúčastnili
Alexandra Fodorová a Chiara
Ruszóová. Obidve súťažiace
žiačky úspešne reprezentovali
školu v tejto súťaži a veľmi dobre
zvládli náročnejšie úlohy. Pätnásti z deviateho ročníka úspešne zvládli testy z celoštátnej
súťaže „ English One“. ENGLISH
STAR je medzinárodná súťaž v
anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.
Niektorí žiaci sa v rámci krúžkovej činnosti oboznamujú so základmi rúnového písma. Prednedávnom dostali pozvánku do súťaže rúnového písma okresného
kola. Našu školu reprezentovali
viacerí žiaci, ale Gabriela Vargová
a Alexandra Fodorová sa dostali
aj do celoštátneho kola. Žiačky
svojou prítomnosťou a šikovnosťou v cudzom prostredí presvedčili každého, že rúnové písmo je
po stáročiach ešte stále transparentné.
Na našej škole sa usporiadala recitačná súťaž v maďarskej

reči, na ktorej sa zúčastnilo viac
ako 30 žiakov. Recitačná súťaž patrí k obľúbeným podujatiam, na ktorú sa žiaci svedomito pripravujú na hodinách maďarského jazyka. Ozajstný, nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova si odniesla Beáta Filová na celoštátnej
recitačnej súťaži Mihálya Tompu
a vrátila sa so zlatým pásmom.
Z menších žiakov Máté Nagy sa
ukázal najšikovnejším, pretože sa
dostal do strieborného pásma. V
prednese rozprávky vynikol Márk
Antal, ktorý doniesol zlaté
pásmo a Máté Nagy zas strieborné pásmo. Na okresnom kole
„ Pekná maďarská reč“ sme
znova dokázali naše schopnosti.
Skupina žiakov sa zúčastnila aj na
projekte, ktorý bol usporiadaný
v Tornali. “ Dejiny škôl na Gemeri
a v Novohrade “ - projektový deň
je veľký festival talentovaných
žiakov, ktorí sa zaoberajú výskumom regionálnych hodnôt
Gemera
a
Novohradu.
15. marca sme si spomenuli
na náš národný sviatok „ Boj za
slobodu v revolučných rokoch
1848-49“ , uctili sme si ho pekným kultúrnym programom.
Unavujúci februárový mesiac sa
skončil so zábavou na maškarnom plese, kde si žiaci z I. stupňa
obliekli
vtipné
a zaujímavé
masky. Marec sa začal s testovaním deviatakov, tzv. Monitorom,
ktorý
úspešne
zvládli.
Prvá májová nedeľa bola na našej
škole venovaná mamičkám. Žiaci
každý rok poďakujú svojím matkám za starostlivosť a lásku pekným kultúrnym programom.
Naša škola už 14. rok nosí meno
spisovateľa,
prekladateľa
a skauta Viktora Szombathyho.

Na jeho pamiatku každý rok zorganizujeme Deň Viktora Szombathyho. Zároveň je to aj Deň
detí, kde sa žiaci mohli zúčastniť
na
rôznych
aktivitách.
Pobyt v škole v prírode je plánovaný, zámerný a cieľavedomý pobyt detí v prírode, ktorý trval týždeň pre našich najmenších.
Aj v tomto školskom roku bol pre
siedmakov zrealizovaný lyžiarsky
výcvik
v Kokave.
Žiaci sa tu naučili lyžovať
alebo sa zdokonalili počas 10
výučbových hodín v základných
technikách
lyžovania.
Žiaci 6. ročníka a 3. ročníka sa
zúčastnili plaveckého výcviku,
kde sa deti naučili plávať, a iní
zase zdokonalili svoje plavecké
schopnosti. Zdravotnícka súťaž,
ktorá prebiehala po slovensky
bola pre žiačky II. stupňa veľkou
výzvou. Staršie žiačky z 13 súťažiacich skupín získali tretie
miesto. Naši futbalisti sa zúčastnili na futbalovom turnaji v Rimavskej Sobote. Hrali aj žiaci z
a II. stupňa, a dobrým zápasom
prispeli k tomu, aby získali aj
dobré miesta na obvodnom
kole.
Žiaci s dobrým logickým myslením dokázali svoju spôsobilosť
na súťažiach z matematiky a fyziky. S pekným počtom sa zapojili
do matematických súťaží „Klokan“
a
„
Pytagoriáda“.
Výborné výtvarné súťaže sa
taktiež
stretávajú
s veľkým
ohlasom u žiakov. Zapojili sme
sa do výtvarných súťaží: „Európa
v škole“ - 2.miesto získali Liliána
Meringerová a Anna
Gažová, 3.miesto Diana
Ruszóová,
1.miesto
získal Zoltán Váradi,
FIKIV / súťaž na škole
Istvána Ferenchyho/ diplom získala Alexandra Fodorová. „Naše
poklady“ – pod týmto
názvom bola usporiadaná súťaž, na ktorej
Noémi Vargová získala 2.miesto. Pre našich žiakov bola veľmi
zaujímavá výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“, ich dôkazom
boli výsledky, a to nasledovné:
Michal Šolc 1.miesto a Ján Rácz –
celoštátny víťaz. Pod názvom

„Fašiangy na Gemeri a v Malohonte“ bola uskutočnená súťaž,
kde Vanesa Lakatošová získala
1. miesto. Na súťaži „Biblia očami
detí“ sa zúčastnili Csaba Zagyi,
Viktória Váradiová a Chiara
Ruszóová. Na „Hodejovskej palete“ so svojimi úspešnými prácami získali 1. miesto Viktória Boricsová a 2. miesto Csaba Zagyi.
Zorganizovali sme výstavu Júliusa Punku , ktorá je vlastne aj
súťaž v dvoch kategóriách pre
našich žiakov a pre žiakov z
okolitých
škôl.
Tak ako po iné roky, aj v tomto
školskom roku pokračuje celoslovenská súťaž Biblická olympiáda.
Naša škola sa zúčastnila prvýkrát
so žiačkami 9. ročníka, ktorí sa
umiestnili na 14. mieste.
Žiačky 9.A triedy ukázali svoju
spôsobilosť v opatrovaní dojčiat
v rámci „Baby program“.
V škole prebiehal zber starého
papiera, a najšikovnejšia trieda,
ktorá nazbierala najviac papiera,
dostala
za odmenu tortu.
Posledný mesiac sme otvorili
s úspechom našej pýchy bábkovej skupiny „Meseláda“. Po úspešnom vystúpení v Tornali sa
dostali na „ Podunajskú jar „ do
Dunajskej Stredy. Ich predstavenie „ Kádár Kata „ donieslo tak
veľmi vytúžené miesto v zlatom
pásme. Koniec školského roka je
aj rozlúčkou deviatakov a slávnostný zápis do „ Knihy cti“, kde
sa zapisujú mená žiakov s vynikajúcimi výsledkami.
Po vymenovaní našich výsledkov
sa môžem oprávnene vyjadriť, že
sme uzavreli zase bohatý a ús-

pešný školský rok.

5.
Aktivity ZŠ v mesiacoch január – jún školského roka 2015/2016
11. – 15. januára žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik
v lyžiarskom stredisku Hriňová Biele Vody, 11. januára sa naša
škola zapojila do Veľkej pravekej
súťaže. Triedy sa premenili na
pravekú tlupu neandertálcov, vymýšľali sme rytmus, spev a pohyb, napr. oslava úspešného
lovu, zvolávanie členov neandertálskej tlupy na obed . 28. januára našu školu v okresnom kole
v prednese slovenskej povesti
„Šaliansky Maťko“ reprezentovali žiačky M. Jamnická (4. roč.)
a V. Köbölová (7. roč.), ktorá obsadila 3. miesto. 29. januára sa
uskutočnil fašiangový karneval
žiakov I. stupňa v kultúrnom
dome v Jesenskom. Na deti čakala tombola, súťaž v pomarančovom tanci a pre každú masku
aj sladká odmena.12. februára –
červený deň sme si pripomenuli
valentínskou
poštou
–
pozitívnymi
odkazmi
pre
kamarátov a ružovo-červeným
oblečením. 25. februára sa žiaci
našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Československý muzikál.9. marca sa v Dome
kultúry v Rim. Sobote konalo divadelné predstavenie Divadla
J.G. Tajovského zo Zvolena pod
názvom „ Orol tatranský“. Predstavenia sa zúčastnili vybratí žiaci
9. ročníka. Autorská inscenácia
bola napísaná špeciálne pre DJGT
pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 11. marca
žiaci z folklórnych súborov Lipka
I. a Lipka II. pri ZŠ Jesenské privítali jar pri vynášaní Moreny.16.marca 2016 sa knižnici
M. Hrebendu v Rim. Sobote konala prezentácia vlastnej tvorby
pod názvom „ Zlatá krajina“.
Vlastnou tvorbou prispeli žiačky
9.ročníka: A. Gibalová s poviedkou Terapia, V. Luptáková s ukážkou Irónia osudu a básňou D.
Berkyová. Ich práce komentovala
známa slovenská spisovateľka
Marta Hlušíková.17.marca sa
v priestoroch CVČ Relax v Rim.
Sobote konala súťaž v prednese
poézie a prózy „ Hviezdoslavov
Kubín“ , okresné kolo. Našu

školu
reprezentovali
žiaci S. Makóová - v 1.kat. próza
získala 2. miesto, A. Gombala 1.kat.
poézia
získal
2. miesto, J. Auxtová - 2.kat. poézia získala 2.miesto, D. Šinková
2.
kat.
próza
získala 2.miesto a K. Nagyová 3.kat. získala 3. miesto. 17.
marca žiaci 1. a 2. ročníka navštívili okresnú knižnicu Mateja Hrebendu v Rim. Sobote, kde si čítaním príbehov a rozprávok a pripomenuli Marec – mesiac kníh.
21. marca sa žiaci 7. ročníka, I.
a II. stupňa špeciálnych tried sa
zúčastnili výchovno-vzdelávacích
aktivít v rámci výstavy „Grécko

chlapci z 9. ročníka 1. miesto v
okresnom kole v hádzanej chlapcov.15. apríla sa naša škola zapojila do dobrovoľnej zbierky pri
príležitosti akcie Deň narcisov –
deň boja proti rakovine, ktorej sa
zúčastnili žiaci 9.ročníka.22. apríla bol Deň Zeme - žiaci 1.stupňa
kreslili farebnými kriedami na asfalt na motív ochrany Zeme a životného prostredia2. mája sa folklórne súbor Lipka I. a Lipka II. zúčastnili na tradícii stavania mája
v obci Jesenské. V slávnostnom
sprievode so spevom chlapci priniesli pred miestny kultúrny dom
mladý stromček – brezu, ktorý
spolu s deťmi s MŠ ozdobili fa-

na úsvite dejín“ v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote.22. marca sa žiačka K. Nagyová, ktorá sa umiestnila na 2.
mieste v 3. kategórii vo výtvarnej súťaži „ Dobšinského rozprávkový svet“. 5. apríla sa v priestoroch Gemersko – malohonstského múzea v Rim. Sobote sa
konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín“. Z víťazov okresného kola si 3.miesto odniesla J.
Auxtová v 2. kat. poézia.12. apríla sa uskutočnilo okresné kolo
biologickej olympiády kategória
E – zoológia. Našu školu sa reprezentovali žiačky 7.roč. P. Marcineková a B. Szabová.12. apríla sa
na okresnom kole v hádzanej
dievčat umiestnili dievčatá 9.
ročníka
na
2. mieste.
14. apríla vyhrali

rebnými stuhami. 3. mája sa vo
výtvarnej súťaži „Hasiči budúcnosti“ v 2. kategórii na 1. mieste
umiestnila K. Nagyová, na 2.
mieste C. Pelleová, v 3. kategórii
na 3. mieste V. Köbölová. 18.
mája sa konala súťaž v rétorike
„Štúrov Zvolen“ v Revúcej. Školu
reprezentovali žiaci V. Köbölová
(7. roč.) a V. Luptáková (9. roč.),
žiaci 4. ročníka A. Gombala a A.
Barkócziová, ktorá získala vo svojej kategórii 3. miesto. 19. mája
sme organizovali pre 1. stupeň
našej školy športovo – zábavné
dopoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Akcie sa
zúčastnili mamičky a oteckovia,
ktorí súťažili v gúľaní sudov, vození detí vo fúriku, . skákaní vo
vreci a behu s dieťaťom so spoločne zviazanými nohami.25.

mája sa vo Vyšnom Skálniku konalo podujatie „ Deň štúrovskej
poézie“. Prednesu sa zúčastnila
V. Köbölová (7. roč.), ktorá
v 2.kat. obsadila 2.miesto. 27.
mája sa v rámci Dní mesta
Hnúšťa konala prehliadka vlastnej tvorby pod názvom „ Hrebendova kapsa“. Zúčastnili sa jej
žiačky 9. ročníka V. Luptáková a
A. Gibalová, ktorá za poviedku
Noc získala čestné uznanie.1.
júna na Deň detí žiaci našej školy
navštívili filmové predstavenie
v Rim. Sobote kde si pozreli film
Kung Fu Panda 3, žiaci 8. a 9. ročníka si opekali špekačky na štrkovisku pri obci Jesenské.15. júna
sa na festivale Detský úsmev
v Širkovciach zúčastnili folklórny
súbor Lipka I. a tanečný súbor
„Romale čajore“ s cigánskym
tancom „ Acalari bomba „..15.
júna sa naši žiaci 7.A triedy B.
Szabová, T. Czeneová, V. Teleková, N. Hricová a Daniel Danyi
zúčastnili okresnej vlastivednej
súťaže „PRAMENE“.21. júna sa
uskutočnil výlet žiakov 6.ročníka,
ktorí strávili deň v rozprávkových
Drienčanoch. Po prezretí Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského sa prešli náučným chodníkom Drienčanský kras. 21. júna
sa uskutočnil výlet žiakov 5. a 7.
ročníka, ktorí sa prešli obcou
Veľké Teriakovce na rozhľadňu
Maginhrad, odkiaľ mali krásny
výhľad na všetky strany – od Kráľovej hole, cez celú Rimavskú dolinu až do Maďarska.23. júna sa
žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili
školského výletu, počas ktorého
navštívili kaštieľ Betliar a jaskyňu
Domica.24. júna sa v škole konalo divadelno-šermiarské predstavenie „Klenoty Slovenska“,
kde nám kumpánia Tres Companeros predviedla historicky ladený náučný príbeh o slovenských skvostoch. 29. júna nám
žiaci na podnet žiackeho parlamentu pod vedením Ing. E. Kovácsovej pripravia Deň kuchyne,
kde sa každá trieda prezentuje
prípravou a uvarením jedla podľa
vlastného výberu.

6.
Vážení občania!
Obec Jesenské týmto vyzýva verejnosť
k ochrane životného prostredia a k
zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti
s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa
odvádzania odpadových vôd.

kanalizáciou. Takýmito systémami sú
najmä vodotesné žumpy alebo malé
čistiarne odpadových vôd. Použitie
individuálneho systému alebo iného
primeraného systému v povolení pri
vodotesných žumpách odôvodní orgán
štátnej správy a pri malých čistiarňach
odpadových vôd orgán štátnej vodnej
správy.

Upozorňujeme
vlastníkov
nehnuteľností
v
obci,
že
najsprávnejšou ekologickou voľbou
vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa
na vybudovanú verejnú kanalizáciu
a tým spoločne chránime naše
vodné zdroje, ako aj svoje zdravie
a najmä zdravie svojich detí!

§ 36 ods. 4) Vodného zákona:
Povolenie na stavbu iného primeraného
systému alebo individuálneho systému
podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na
dobu určitú. V lokalitách, kde je
vybudovaná a uvedená do prevádzky
verejná kanalizácia sa po skončení
platnosti povolenia toto predlžovať
nebude.

OBEC PONÚKA RIEŠENIE:
Pripojiť sa na vybudovanú verejnú
kanalizáciu!
V čistiarni odpadových vôd (ČOV) v
profesionálnej správe obce sa postupne
odbúravajú všetky nečistoty tak, aby
z ČOV, spĺňajúc nesmierne prísne
limity, mohla vypúšťať odpadové vody
späť do prírody. Osobitne sa sledujú
hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších
látok.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí ste sa ešte
nepripojili na verejnú kanalizáciu
neváhajte, termín 30. septembra 2017 je
onedlho tu a zbytočne by ste platili pokutu
(do 331,- eur), ktorú Vám uloží okresný
úrad za nepripojenie sa k verejnej
kanalizácii.

5.

Ukončenie
zasypanie.

stavby

–

Stačí urobiť len týchto jednoduchých päť
krokov a urobíme veľa pre životné
prostredie!!!
ĎAKUJEME!

Zároveň obec prostredníctvom KomPaS
s.r.o. Jesenské, za výhodných podmienok
zabezpečí všetky odborné činnosti
vrátane výkopových prác.
POSTUP:
1.
Tlačivo: Ohlásenie drobnej
stavby – vyplnené odovzdať
sekretárke starostu.
2.
Zaplatiť správny poplatok:
fyzické osoby 10 €, právnické
osoby 30 €.
3.
Po doručení oznámenia
Obce Jesenské nasleduje
realizácia stavby – výkop a
pripojenie sa.
4.
Oznámenie správcovi ČOV tel.č. 0911 202 110, kvôli
zdokumentovaniu stavby.

§ 36 ods. 2) Vodného zákona:
Komunálne odpadové vody, ktoré
vznikajú v aglomeráciách nad 2 000
ekvivalentných obyvateľov, sa musia
odvádzať a prejsť čistením len
verejnou kanalizáciou. Tam, kde
výstavba
verejnej
kanalizácie
nepredstavuje prínos pre životné
prostredie alebo vyžaduje neprimerane
vysoké
náklady,
možno
použiť

§ 80 ods.3 - Prechodné ustanovenia k
úpravám účinným od 15. januára 2015
Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení
a rozhodnutí vydaných do 14. januára
2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom
účinným od 15. januára 2015, je potrebné
do 30. septembra 2017 uviesť s ním do
súladu, inak povolenia a rozhodnutia
strácajú platnosť.
§ 40 ods. 1 písm. e) Vodného zákona –
Priestupky:
e) vlastník stavby a vlastník pozemku,
kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí
stavbu alebo pozemok na verejnú
kanalizáciu a nesplní technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a
spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
a neuzatvorí zmluvu o pripojení s
vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci,
na ktorej území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je verejná kanalizácia zriadená
a vlastník stavby alebo vlastník pozemku
nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s
odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2.
Podľa § 40 ods. 2 písm. b) Vodného
zákona okresný úrad uloží pokutu za
priestupok uvedený v odseku 1 písm. e)
do 331 eur.

Štát zákonom č. 364/2004 o vodách
(Vodný zákon) obyvateľov zaväzuje sa
pripojiť, ak je v obci vybudovaná
kanalizácia.

individuálne systémy alebo iné primerané
systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká
úroveň ochrany životného prostredia ako
pri odvádzaní odpadových vôd verejnou

Najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka je:

Matej Tóth chodí za tých, ktorí to potrebujú
Matej Tóth vyhral zlatú medailu
v chodeckej päťdesiatke na
Olympiáde v Riu de Janeiro.
Kampaň verejnej zbierky Biela
pastelka 2016 sa ponesie
v duchu prepojenia chôdze ako
športovej disciplíny a chôdze
nevidiacich s bielou palicou.
Cieľom tejto verejnej zbierky je

získať finančné prostriedky na
podporu aktivít pomáhajúcich
nevidiacim a slabozrakým ľuďom
začleniť sa do normálneho
života. Aj vďaka nim sa môžu
bezplatne
zúčastniť
na
špeciálnych
rehabilitačných
programoch zameraných na
výcvik samostatnej chôdze s

bielou palicou, starostlivosť o
domácnosť, čítanie Braillovho
písma či prácu s informačnokomunikačnými technológiami.
V neposlednom rade je to aj
osvetová činnosť - ÚNSS sa
usiluje upozorňovať verejnosť na
problémy
nevidiacich
a
slabozrakých ľudí, oboznamovať

ich s možnosťami ich riešenia a
získavať ich podporu. Do 31.
decembra bude možné prispieť
vkladom na účet verejnej
zbierky, zaslaním SMS správy
v hodnote 2 € na číslo 820
alebo online cez novú stránku
www.bielapastelka.sk/chcempo
moct.

7.

Rekonštrukcia rodinných domov na ulici Pekárenskej
Obec Jesenské v tomto
roku v mesiacoch jún až september
úspešne dokončila jeden významný
projekt na obnovu bytových domov
na ulici Pekárenskej, ktoré sú majetkom obce. Domy boli v predchádzajúcom období zničené a nevyužívané, pričom nájomníci neplatili ani
nájomné za užívanie týchto domov.
Od júna tohto roku sme na týchto domoch postupne kompletne obnovili
fasádu a opravili strechu. Tieto práce
vykonali zamestnanci obce, KomPaS
s.r.o. a pracovníci zaradení na aktivačné práce v obci. Následne aj za
pomoci nájomníkov bola vyčistená

studňa a okolie domov. Po týchto
úpravách sa mohli dve sociálne slabšie rodiny aj so svojimi maloletými
deťmi (menovite rodina Bikkesova
s jedenástimi deťmi a rodina Grulyova s troma deťmi) nasťahovať do
týchto nájomných domov. V súčasnosti obec vybavuje kompletnú
opravu elektrického vedenia a jeho
napojenie na elektrickú sieť. S nájomníkmi obec podpísala nájomné
zmluvy a na rozdiel od predchádzajúcich nájomcov s potešením môžeme konštatovať, že súčasní nájomníci pravidelne mesačne vopred
platia nájomné a s platobnou disciplí-

nou je obecný úrad nadmieru spokojný. Dúfame len, že takýto spôsob
úhrady nájomného vydrží dlho.
A na záver ešte jedna dôležitá informácia: Starosta obce pán Mgr. Gabriel Mihályi, po niekoľko ročnom snažení, vybavil zahraničnú dotáciu na
uvedené domy a to na základe
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku so združením: Verein Direkthilfe: Roma, Viedeň, Rakúsko,
celý projekt vo výške 5.000,- eur bol
financovaný týmto združením. Na
základe predbežného prísľubu tohto
združenia z Rakúska, ak aj v budúcnosti vieme takýmto spôsobom za-

bezpečiť rekonštrukciu rodinných domov pre sociálne slabšie rodiny,
združenie je nám ochotné sa spolupodieľať na refinancovaní takýchto
rekonštrukcií.
Obecný úrad chce týmto zároveň poďakovať všetkým za pomoc pri realizácií tohto projektu, v neposlednom
rade zamestnancom obce a KomPaS-u za vykonané práce, zamestnancom komunitného centra, ktorí
pravidelne kontrolujú aj udržiavanie
poriadku a združeniu Verein Direkthilfe: Roma, Viedeň, za finančnú
dotáciu.
Obecný úrad v Jesenskom

Činnosť prác obecnej firmy KomPaS s.r.o,. pre obec, pokračovanie zo str. 3

V Základnej škole na Ulici školskej vybudovali jednu triedu
a zborovňu, previedli rekonštrukciu elektrického vedenia
a podieľali sa na rekonštrukcii kúrenia. Opravili cestu vedľa MKS –
príprava na asfaltovanie, opravili
strechu na školskej jedálni previedli opravu a údržbu oplotenia
miestneho cintorína, pokládli
cestné obrubníky na Ulici poľnej
a parkoviska, čím sa rozšírila križovatka. Prevádzali aj opravu
miestnych komunikácií ako

i opravu verejného osvetlenia
a výmenu svietidiel za LED svietidlá. Do konca roka majú ešte
naplánované nasledovné akcie.
Asfaltovanie cesty k štadiónu
a pri zdravotnom stredisku,
opravu miestnych komunikácií
ako i opravu cesty na Ulici družstevnej a v neposlednom rade
namontovanie vonkajších svietidiel na obecné bytovky.
Okrem prác prevádzaných pre

obec, Obecná firma KomPaS
s.r.o. poskytuje občanom obce

a širokého okolia i nasledovné
služby: oranie s malým a veľkým
traktorom,
rotovátorovanie
s malým traktorom, kosenie
s traktorom, preprava s traktorom a multikárou, vývoz odpadových vôd, výkopové práce,
nakladanie a kopanie s UNC,
preprava s prívesným vozíkom
za autom. Ďalej odborné práce:
kosenie krovinorezom, práca
s reťazovou pílou, drobné stavebné práce. KomPaS s.r.o. na
poskytovanie vyššie uvedených
služieb pre obyvateľov využíva

vozový park , ktorý pozostáva
z osobného auta Renault Kangoo, Multicar M25, Zetor Proxima a Crystál,( pluh, bubnová
kosačka, rozmetedlo umelých
hnojí, traktorový príves, valec
veľký, snehová radlica, fekálny
príves 5000 l.) Mitsubishi malotraktor ( pluh, rotovátor, kultivátor, mulčovač, valec, snehová
radlica, sypač soli), UNC 060
(podkop, nakladač).

8.
Jesenná guľáš párty ZO JD
Dňa 10. októbra 2016 Základná
organizácia Jednoty dôchodcov
v Jesenskom usporiadala už tradične „Jesennú guláš párty“
v miestnom kultúrnom dome. Po
privítaní prítomných seniori spoločne zaspievali pekné ľudové

pesničky, vzťahujúce sa na nich.
Po skonzumovaní kávy a čaju sa
predávali lístky na tombolu
a šťastní výhercovia si prevzali
pamiatkové darčeky. Toto podujatie sa líšilo od ostatných tým, že
sami seniori si pripravili program,

čo sa každému páčil. Výborný guláš uvaril Štefan Éli. Výdavky na
tento deň sponzorovali O. Kisantal, J. Mihályi a samotný výbor,
za čo im ďakujeme. Guláš párty
sa zúčastnilo 47 členov a prednosta obecného úradu. Vestibul

kultúrneho domu sa ozýval od
pekných pesničiek, ktoré rozveselili všetkých prítomných. Vo večerných hodinách každý spokojne odchádzal domov.

Jesenný športový deň ŤZP
9.11. 2016 sa už tradične konal
jesenný športový deň ŤZP
v miestnom kultúrnom dome.
Naši seniori sa na tejto milej akcii
zúčastnili v hojnom počte. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Tí
športovo najzdatnejší boli odmenení peknými upomienkovými
darčekmi. Prvenstvo získala Júlia

Barcziová so 600 bodmi, druhú
priečku obsadil Ladislav Bartha
taktiež so 600 bodmi, tretie Ondrej Hriň s 590, štvrté Eva Melicherová s 515 , piate Mária Pádárová s 505 a šieste miesto Anna
Hanzlíková s 495 bodmi. Na spestrenie a pobavenie celej akcie sa
predávala tombola. Zúčastnení

s napätím sledovali, či bude vylosované ich číslo. Šťastlivci sa potešili pekným cenám. Po týchto
milých aktivitách sa seniori
a hostia občerstvili dobrým guľášom z dielne Petra Vinczeho. Na
akcii nechýbali ani pán starosta
obce Mgr. Gabriel Mihályi

a prednosta úradu Ing. Tibor Borbás, ktorí krátkym príhovorom
popriali zúčastneným veľa zdaru
pri športových výkonoch a zaželali im ešte veľa takýchto vydarených podujatí.

PERNÍČKY NA VIANOCE
750 g hladká múka, 350 g práškový cukor, 4 ks vajce, 125 g maslo, 5 PL med, 1 KL, sóda bikarbóna,
1 ks korenie na perníčky, 1 ks, vajce na potretie medovníčkov
POSTUP
Múku, práškový cukor, sódu bikarbónu, korenie na perníčky preosejeme cez sitko. Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a necháme
aspoň 24 hodín v chladničke odstáť. Ja si cesto vždy večer vytiahnem a nechám ho, aby malo izbovú teplotu, potom si ho ešte dobre spracujem. Vyvaľkám cesto na 0,5 cm. Vykrojím ľubovoľnými formičkami uložím na plech s papierom a pečiem pri 180°C.
Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem rozšľahaným vajíčkom. Alebo ak chcete medovníčky ozdobovať bielkovou polevou, použijem na
potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody, a bielok vyšľahám so 150 g práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a trochu citrónovej
šťavy. Medovníčky mám uložené v dóze a sú stále mäkké ako čerstvo upečené.

9.
4. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“
Dňa 7. mája 2016 sa na strelnici
v Jesenskom už po štvrtýkrát stretli
strelci z domovského klubu ako aj

ďalších streleckých klubov z okresu
Rimavská Sobota, aby si zmerali
svoje sily, zručnosti a kvality na
streleckej súťaži pre krátku zbraň o
„Pohár starostu obce Jesenské“.
Súťaž bola pripravená v spolupráci
starostu obce Jesenské Mgr. Gabriela
Mihályiho a Streleckého klubu
TRITON. O trofeje určené pre tých
najlepších zabojovalo 31 strelcov,
čím bola prekonaná aj vlaňajšia
rekordná účasť.
Ráno na strelnici nás
privítalo krásne jarné počasie,

slniečko sa usmievalo a vedeli sme,
že dobrú náladu nám nič nemôže
prekaziť.

Starosta
obce
Jesenské
a Predstavenstvo SK TRITON
privítali všetkých prítomných, ktorí
nás poctili svojou účasťou - strelcov,
hostí aj fanúšikov a slávnostne sme
odštartovali 4. ročník streleckej
súťaže o „Pohár starostu obce
Jesenské“.
Strelci si zmerali svoje kvality
v streľbe z krátkych zbraní v troch
náročných parkúroch a už tradične aj
v rozstrele o putovný pohár pre
najrýchlejšieho strelca. Napriek
tomu, že sa celá súťaž niesla

v priateľskej atmosfére a dobrej
nálade, v každom zostal dostatok
ctižiadosti dosiahnuť čo najlepší
výsledok a vyhrať jeden z krásnych
Pohárov, ktoré pripravil pán Starosta
a ako „silný motivačný prvok“
vystavil na obdiv už pred súťažou.
Každý účastník si mohol
doplniť stratenú energiu výborným
„babguľášom“, posedieť pri káve,
trochu si vydýchnuť a porozprávať
s priateľmi.
Súťaž
bola
veľmi
vyrovnaná, svoje kvality strelci
nezapreli, o čom svedčili aj veľmi
tesné výsledky. Všetkým bolo jasné,
že
získať trofeje
určené pre
najlepších, je každý rokom a každou
súťažou, ťažšie.
Ceny – poháre a medaily
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. Za 1. – zlaté miesto prevzal
Pohár víťaza a súčasne sa stal na
obdobie 1 roka aj držiteľom
Putovného pohára starostu obce
Jesenské,
určeného
pre
najrýchlejšieho strelca Streleckého
klubu TRITON Norbert Bogár,
striebornú priečku si vystrieľal
Gabriel Gáspár, a bronz Štefan

Varga. Medzi hosťami si cenné
trofeje vystrieľali –za 1. miesto Peter
Kasár, za 2. miesto
Pavol
Kapišovský a za 3. miesto Miroslav
Porubiak.
Oficiálnu časť nepochybne
vydareného podujatia ukončil pán
starosta poďakovaním všetkým
prítomným ako aj Streleckému klubu
TRITON
za
spoluorganizovanie
súťaže.
S úprimnou radosťou skonštatoval, že
až neuveriteľne rýchlo ubehli roky od
1. ročníka a nádej, že sa raz súťaž o
„Pohár starostu obce Jesenské“ stane
tradíciou, je realitou. Budúci 5. ročník
už bude jubilejným! Dodávame, že
v dlhovekosť súťaže sme vždy verili
a sme nesmierne šťastní, že naša
spoločná práca a vytýčené ciele
prinášajú zaslúžené ovocie !
Kto mal ešte energiu a chuť, mohol si
s priateľmi zastrieľať, alebo len tak
posedieť, porozprávať a oddychovať.
Opäť krásne zážitky, pohoda,
jednoducho skvelý a vydarený deň!
Aká škoda, že musíme čakať do 8.
mája 2017....

Predstavenstvo SK TRITON

Prečo je dôležité separovať komunálny odpad?
Na Slovensku zrecyklujeme a
zkompostujeme 13% komunálneho
odpadu, kým v Nemecku je to až
64%! Výsledky triedenia odpadu sa
prejavia najmä v množstve
komunálneho odpadu vo „veľkých“
smetných
nádobách,
ktoré
vyprázdňujú smetiari (potom majú
viac miesta v aute, nemusia ísť tak
často na skládku a šetria fosílne
palivá a pod.) a samozrejme aj na
množstve odpadu, ktoré sa potom
ukladá na skládky, kde sa odpad iba
hromadí a hromadí a hromadí... A
potom sa založí ďalšia skládka
(alebo sa komunálny odpad spaľuje,
ale to nie je žiadna výhra).
V neposlednom rade za odvoz
musíme aj zaplatiť. Čím menej
odpadu v smetných nádobách, tým
menšie náklady na ich odvoz.
V súčasnosti separovaný zber
odpadu je bez poplatkov!!!
V obci Jesenské je už roky zavedený
separovaný zber odpadu a z dôvodu

lepšej informovanosti obyvateľov
uvádzame čo a ako treba separovať:
Bio odpad
Tam patrí prakticky všetko
rastlinného pôvodu. Šupky zo
zeleniny a ovocia (citrusy v malom
množstve, ale šupky z banánov hej,
banány nie sú citrusy), kávové a
čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
zvyšky jedla (nemalo by tam ísť, ako
som už spomínal nič pokazené).
Ale do bio odpadu patria napríklad aj
konáre, trus malých zvierat,
zvädnuté kvety, nalámané záhradné
odpady a pod.
A čo robíme s bio odpadom?
Jednoducho povedané, dávame
ho na kompost.
Plasty
Medzi plasty patria – rôzne obaly,
sáčky, fólie, fľaše od čistiacich
prostriedkov, a pod. Ukladáme ich do
oranžových vriec a odvoz je
zabezpečený šesťkrát do roka. PET
fľaše zbierame osobitne – viď. nižšie.

PET fľaše
PET fľaše sa zbierajú oddelene od
plastov aj s vrchnákmi, prípadne
obalmi a vždy stlačené, aby
zbytočne nerástol objem. Ukladáme
ich do žltých vriec a odvoz je
zabezpečený tiež šesťkrát do roka.
Kovy
Ďalším materiálom, ktorý triedime sú
kovy. Väčšinou sa kovy vyskytujú
skôr sporadicky, ale jeden kov sa
vyskytuje v domácom odpade
pravidelne: hliník. Do hliníku patria
víčka z jogurtov a iných potravín,
obaly z čokolád a rôzne fólie a
niektoré plechovice. Kovy je
potrebné odovzdať na dvor za
miestnym kultúrnym domom.
Papier
Patria sem noviny, časopisy
a kartón. Papier triedime, podobne
ako plasty, zmiešaný a nemusí byť
úplne čistý. Napriek rôznym
predsudkom,
sa
práve
z
recyklovaného papiera vyrábajú tie

najkvalitnejšie a najekologickejšie
výrobky. Separovaný zber sa
vykonáva dvakrát do roka a stačí ho
vyložiť v deň zberu pred domom.
Sklo
Patria sem prázdne sklenené fľaše,
rozbité tabuľové sklo a pod. V obci
sú rozmiestnené zelené kontajnery
a do tých môže každý uložiť sklo.
Separovaný zber sa vykonáva trikrát
do roka.
Elektronický odpad
Patria tam biela a čierna technika,
televízory, počítače a pod.
Nezbierajú sa plynové spotrebiče.
Separovaný zber sa vykonáva
dvakrát do roka a dávame ich na
miesto určené obcou, spravidla na
dvor za miestnym kultúrnym
domom.
Zdroj: http://matejsykora.blog.sme.sk
http://www.fura.sk

10.
Jesenné aktivity v MŠ

Spoločný školský úrad v Jesenskom, každoročne organizuje zábavno-športovú súťaž o pohár
starostu obce Jesenské pre materské školy. Nebolo to inak ani

tento rok. Na túto akciu
prišlo celkovo 7 materských škôl: Širkovce, Šimonovce, Hodejov, Gortva, Hostice, Gemerský
Jablonec
a Jesenské.
Päťčlenné družstvo našich športovcov sa usilovne pripravovalo na túto akciu.
Deti prežili pekný športový deň a
získali 1. miesto v súťaži o pohár
starostu obce Jesenské - Gratulujeme im.

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

nakoniec rozsvietili a vystavili pri
bráne materskej školy. Ďakujeme rodičom že sa zúčastnili na
tejto akcii, že prispeli k našej
snahe spestriť život detí v materskej škole.

Návšteva hvezdárne
Tohtoročná exkurzia našej mater-

slnečnú pec“ a pozorovať slnečné

skej školy určite zostane pre všet-

škvrny cez ďalekohľad. Následne

kých jej účastníkov príjemnou

deti odsledovali malú prezentáciu

spomienkou. Exkurzia sa uskutoč-

o vesmíre. Čas však plynul ďalej,

nila 5.4.2016 a tentoraz sme si

a tak sme sa pomaličky museli

ako cieľovú stanicu zvolili Hvezdá-

rozlúčiť. Deti z MŠ sa vrátili domov

reň v Rimavskej Sobote. Keďže sl-

so skvelými a nezabudnuteľnými

niečko statočne svietilo, detičky si

zážitkami z exkurzie.

mohli prezrieť v „plnej prevádzke

Pojekt - Kráčajme dobou, II.etapa – detské ihrisko pre pohyb detí v MŠ
Obec Jesenské a Materská škola

skom dvore MŠ. Nové konštruk-

V novom

Jesenské získala dotáciu z vlast-

cie certifikovaného detského ihri-

skom roku sme

ných príjmov BBSK na projekt

ska sú vyrobené z dreva. Sú to

v rámci

Kráčajme dobou, II.etapa –

rôzne typy hracích zostáv – deti si

naštartovali

detské ihrisko pre pohyb detí

tu nájdu šmýkačky, preliezačky,

športový

v MŠ, ktorý priamo nadväzuje na

vežu, hojdačky a aj lezeckú stenu.

lový krúžok, do

projekt realizovaný v roku 2015.

Do projektu sme zapojili miestnu

ktorého sa prihlá-

Projekt so svojimi aktivitami

samosprávu, zamestnancov MŠ,

silo 9 detí. Malí

podporuje dobudovanie a zmo-

škôlkarov a ich rodičov, ktorí

športovci budú mať možnosť na-

priestor pre ich zdravý telesný

dernizovanie detského ihriska

nám pomáhali dňa 17.9.2016 po-

cvičovať futbal na novom futba-

rozvoj

v obci Jesenské, ktoré prispeje

skladať konštrukcie.

lovom ihrisku na školskom dvore

a výstupy projektu dokazujú, že

k ďalšiemu rozvoju pohybu detí

Touto cestou sa chceme poďako-

MŠ.

sa nám podarilo úspešne zrealizo-

v materskej škole a ich vzťahu

vať rodičom: pánovi Béresovi,

Projekt bol realizovaný s finanč-

vať aktivity. Úsmevy našich škôl-

k športu. V rámci projektu sa

Pálovi, Kurekovi, Vilhanovi, Fol-

nou podporou BBSK a Obce Je-

karov sú toho dôkazom.

nám

kovi, Auxtovi, Klamovi a Balo-

senské. Naším cieľom bolo rozví-

Projektová manažérka: Alžbeta

govi.

jať pohyb detí a vytvoriť pre nich

Mihályiová

podarilo

zmodernizovať

a rozšíriť detské ihrisko na škol-

školprojektu
aj
futba-

a výchovu.

Výsledky

11.
XIV. Deň obce
Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok
to vyšlo na deviateho júla.
Počasie sa nám vydarilo a tak sa
návštevníci mohli do sýtosti pokochať rôznymi programami.
Slávnostné
otvorenie
bolo
v Miestnom kultúrnom dome
o 10-tej hodine, ktoré otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi.
Potom nás kultúrnym programom sprevádzali moderátorky
Andrejka Szekfűa Kristínka Borbášová. Základná škola Jesenské
sa predstavila folklórnym súborom Lipka, ZŠ Viktora Szombathyho bábkarským vystúpením Meseláda, Základná umelecká škola nám predstavila svojich virtuózov hrou na klavíry
a manželia Verébovci sa prezen
tovali
folklórnym
súborom

Boglárka. V neposlednom rade
nám svoje umenie predviedol aj
detský spevácky súbor z Kokavy
Čercheňora. Veľmi milou vložkou

K celodenným aktivitám bola zaradená výstava veteránov, výstava kresieb miestnych škôl
s environmentálnou tematikou,

jazda na býkovi, lukostreľba, maľovanie na tvár, jazdy na koňoch,
bábkové divadlo so slovenským
predstavením Martinka v ríši rozprávok a maďarským predstavením Katkine výmysly. V telocvični
bola zase laser aréna.
Milovníci športu si prišli na svoje
v športovom areáli, kde hrali futbal okrem domácich,mužstvá
z Hajnáčky, Rimavskej Soboty
a Fiľakova. Na spestrenie atmosféry tu bola pripravená aj súťaž
v pití piva o pohár starostu obce.

kultúrneho programu bolo vystúpenie materskej školy Jesenské a
veľkú pozornosť si získal Komorný folklórny súbor Szőttes
a folklórny súbor Háj.

ukážky kováčskych prác a rezba
motorovou pílou.
Pre detičky boli pripravené rôzne
atrakcie ako nafukovacie hračky,

Nezabudlo sa ani na občerstvenie. Pochutnať sa dalo na guľáši
z diviny od miestnych poľovníkov, na bravčovom a fazuľovom
guľáši, či rybách, varenej kukurici, pre detičky sa predávala cukrová vata a zmrzlina.

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku
V tomto roku sme
opäť mali vyhlásenú
súťaž o Najkrajší
dvor
a
predzáhradku. Prihlásila sa
do nej len jedna súťažiaca a to pani
Marta
Strapková
z Ulice družstevnej

č.99 a tak získala prvé miesto.
Výherkyňu sme odmenili diplomom a malým upomienkovým darčekom, ktorý využije
pri skrášľovaní svojej záhradky. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a želáme
ešte veľa radosti pri práci a pohľade na jej očarujúce záhradkárske umenie.

Aj touto formou vyzývame ostatných majiteľov záhradiek,
aby neváhali a na budúci rok
sa zapojili do našej milej súťaže a svojou mravenčou prácou prispeli k skrášľovaniu našej obce.

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál
Dňa
08.04.2016
sme
zorganizovali
deň
Rómov
spojený s ochutnávkou jedál.
Naše pozvanie prijali obce Drňa,
Širkovce,
Pavlovce
a
Šimonovce. Z každej obce museli
doniesť jedlo, ktoré je u nich
tradičné. O program sa postarali,
menšie deti s rómskym tancom,
tínedžeri ukázali svoj talent v
modernom a rómskom
tanci,
ktorý s nimi nacvičila Gabriela
Cibuľová, ktorej aj touto cestou
ďakujeme za pomoc. Básne

zarecitovali Vojtech Balog a Eva
Oláhová. Z obce Drňa ukázali
svoj talent deti v tanci a recitácii.
O príjemnú atmosféru sa
postarala skupina Dönci Trio,
ktorá zahrala niečo z každého
žánru.
Počas
programu
prebiehala ochutnávka, a po
programe vyhodnotila porota
pripravené jedlá.
Cenu za najlepšiu polievku si
odniesli kuchárky z Drne, za
najlepší bodak (cigánsky chlieb)
získala ocenenie Drňa a najlepší

hlavný chod
uvarili
kuchárky zo
Šimonoviec.
Každému tímu
srdečne
gratulujeme, a
dúfame že sa
opäť stretneme
o rok.

12.
Výročná členská schôdza zákl. organizácie Jednoty dôchodcov

Vedenie Zákl.organizácie Jednoty dôchodcov už veľmi čakalo ukončenie
zimných mesiacov, aby mohlo začať

svoju
činnosť
a to organizovať výročnú
členskú
schôdzu,
ktorá sa
konala
7. marca
2016 v reštaurácii Nostalgia. Na slávnostnej schôdzi bolo prítomných 59
členov. Úroveň schôdzi zvýšil aj

krásny kultúrny program žiakov Základných škôl, básne a krásny spev od
samotných prítomných seniorov.
Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová.
Po privítaní členky výboru oboznámili
prítomných s činnosťou organizácie
za rok 2015 a s finančnou správou.
Pozdravili sme aj jubilantov pri ich okrúhlom výročí a na znak úcty sme im
odovzdali
malé
darčeky.
Predsedkyňa oboznámila členov
s plánom aktivít na rok 2016. Vyhodnocovacia schôdza bola spojená
s predajom lístkov na tombolu, kde

boli vyžrebovaní šťastní výhercovia.
Na tejto schôdzi bol prítomný aj starosta obce pán Mgr. Gabriel Mihályi,
ktorý v diskusii vyjadril spokojnosť
s činnosťou
organizácie.
Výdavky za Výročnú členskú schôdzu
boli hradené čiastočne z dotácie od
obecného úradu. S radosťou konštatujeme, že členská základňa ZO-JD
z roka na rok rastie. To znamená, že
v organizácii sa spolu cítime dobre.
K splneniu vytýčených úloh v roku
2016 každému prajem veľa dobrého
zdravia.
Margita Feledyová-predseda

Výročná členská schôdza ZŤP
Úvodnou tohtoročnou akciou Základnej organizácie ZŤP bola výročná
členská schôdza. Uskutočnila sa 17.
marca 2016 v reštaurácii Nostalgia
a zúčastnilo sa jej 43 členov. Schôdzu
zahájil podpredseda Ondrej Hriň,
ktorý privítal všetkých prítomných
členov a hosťa starostu obce Mgr,
Gabriela Mihályiho a predniesol program schôdze. Predsedníčka Eva
Medveďová predniesla program činnosti za rok 2015, Božena Mojžišová
predniesla plán práce na rok 2016
ako aj finančnú správu. Naplánované
sú nasledujúce akcie: návšteva termálneho kúpaliska Bukkszék, Podhájská, Demjén, Tiszaujváros a Eger.
K ďalším aktivitám patrí návšteva Domice, Starej Ľubovne, Betliara, Košického dómu, Szilvásváradu a Zbojskej,

ďalej usporiadanie športového dňa,
letnej guľáš párty a na koniec roka je
naplánovaná Mikulášska párty. Marika Kminiaková predniesla návrh na
členov výboru, ktorí boli schválení
jednohlasne. Viktor Varga predniesol
návrh na uznesenie. Po oficiálnej
časti sa pristúpilo ku gratulácii jubilantov, ktorým sme zagratulovali
a odovzdali malé upomienkové darčeky. Tohto roku si pripomíname 30.
výročie založenia organizácie a pri
tejto príležitosti dostali už len dvaja
zakladajúci členovia a to Júlia Barcziová a Božena Mojžišová diplomy
a malý darček za ich tridsaťročnú
prácu v organizácii. Po tejto milej
udalosti sa na pobavenie predávala
a ťahala tombola. Schôdzu sme ukončili obedom

Činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov za
rok 2016

Faktúru za autobus hradil Obecný
úrad z dotácie pre organizáciu, za čo
ďakujeme.
Margita Feledyová predseda organizácie

S príchodom Jari sa začala činnosť aj
v základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Jesenskom. V mesiaci apríli sme zahájili klubovú činnosť a 15
mája 2016 zorganizovali zájazd do
baníckeho mesta Rožňava.
Po obhliadke krásne vybudovaného
námestia, cenného baníckeho múzea,
sme si pozreli Františkánsky kostol
rehoľníkov s krásnou, podivuhodnou
katedrálou. Po zapnutí organu nás
jeho hudba duchom odviedla do
krásnej koncertnej miestnosti, kde
bola všade len hudba a my.
Po dobrom obede v reštaurácii „Tri
ruže“, sme sa vybrali do Betliarskeho
kaštieľa, ktorý bol sídlom pokolenia
Andrašiovcov a v ktorom sa nachádza aj historická knižnica.
Kaštieľ je postavený v 56 hektárovom parku, ktorý patrí medzi najcennejšie na Slovensku.
Môžeme povedať, že tento kultúrny
zájazd maximálne splnil svoj účel
a každý sa spokojne vrátil domov.
Zájazdu sa zúčastnilo 19 členov.

Športový deň Jednoty dôchodcov
Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom netrpezlivo čakali šiesty jún 2016, kedy
sa mohli zúčastniť tradičného Športového dňa. Stretnutie bolo vo veľkej sále kultúrneho domu o 10,00
hod. Po konzumácii rannej kávy, čaju
a zaspievaní slovenských a maďarských piesní sa zapojili do rôznych
športových disciplín. , samozrejme
pripravených pre seniorov. Mali aj
možnosť získať pekné darčeky zakúpením lístkov na tombolu.
V športových disciplínach najviac bodov získal a obsadil za ne prvé
miesto p. Zoltán Somogy. Prvú cenu
z tomboly si odniesol p. Ladislav
Feledy.
Po vyčerpaní všetkých bodov športového dňa sa spoločne skonzumoval

výborný guľáš varený p. Petrom Vinczem. Športového dňa sa zúčastnil aj
starosta obce Mgr.Gabriel Mihályi.
Výdavky na toto podujatie boli hradené z dotácie od obecného úradu.
Aj touto cestou ďakujeme obecnému úradu a všetkým darcom, ktorí
prispeli, sladkosťami, vecnými darmi
a občerstvením na túto akciu.

Športový deň ŤZP
V prvom polroku každého roka sa už
tradične koná športový deň v Základnej organizácii ŤZP. Tak tomu bolo aj
toho roku a to 27.mája. Naši športovci sa zišli v MKS, kde si popasovali
sily v piatich športových disciplínach.
Tí najlepší boli odmenení malou pozornosťou. Prvé miesto obhájil Viktor Varga, druhé Štefan Szolnoky
a tretie Elemér Mako. Na spestrenie
sa na akcii predávala aj tombola,
kde bolo vylosovaných 10 cien. Po
ukončení sme si pochutnali na vynikajúcom guľáši ktorý uvarila Eržika
Kováčová, za čo jej patrí srdečná
vďaka.

Výlet do jaskyne Domica

ŤZP
Po začiatočných akciách organizácie
sa uskutočnil aj prvý tohtoročný výlet organizácie a to do jaskyne Domica, dňa 8.6. 2016. Bol to vlakový
zájazd. Do Plešivca sa šlo vlakom
a z Plešivca do Domice autobusom.
Zúčastnilo sa ho 9 členov . Domica
je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský
kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta
najmä vzácnymi archeologickými
nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského
krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Jaskyňou preteká
podzemná riečka Styx, po ktorej sme
sa preplavili. Prehliadková plavba na
loďkách je dlhá 150 m. Mnohí si pamätajú Domicu so školských čias,
ale teraz je to už celkom iné. Tento
zájazd sa nám vydaril a spokojní sme
sa vrátili domov.

13.
Starí páni, memoriál Júliusa Nôtu
V sobotu 20.2.2016 sa v telocvični v Jesenskom uskutočnil
siedmy ročník halového turnaja
„STARÍ PÁNI“ memoriál Júliusa
Nôtu. Organizátormi turnaja boli
Obec Jesenské a FK Jesenské. Zúčastnilo sa ho šesť mužstiev ( Stavina – Jesenské,Casablanca – Jesenské, Rimavské Janovce, ŠKP –
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota 1, MŠK Rimavská Sobota) .
Každý zápas trval 20 minút
a hralo sa so systémom každý
s každým. Turnaj otvoril starosta
Rimavských Janoviec pán Stani
slav Krahulec a privítal hráčov
a najbližšiu rodinu zosnulého.

Ceny odovzdal Július Nôta mladší
spolu s prezidentom FK Jesenské
Tomášom Tóthom.
KONEČNÁ TABUĽKA:
1.ŠKP R.Sobota
22:6
13
2.MŠK R.Sobota 16:12
12
3.Stavina
17:15
9
4.Casablanca
13:15
7
5.Rim.Janovce
10:18
1
6.R.Sobota 1
9:21
1
Najlepší strelec: Roman Uhrin –
ŠKP R.Sobota 10 gólov.
Najlepší brankár:Gabriel László –
Casablanca

Lás, Peter Izrael, Roman Kočiš,
Dušan Sarvaš, Tibor Albert, Roman
Uhrin, František Iványi
MŠK R.Sobota – Roman Ciprus,
František Ternóczky, Tibor Tóth,
Tomáš Kočiš, Jozef Pisár, Ondrej
Václavík, Juraj Csarnakovics, Ladislav Klement, Tibor Farkaš, Jozef Slovák, Milomir Sivčevič Sta

Mužstvá nastúpili v nasledovnom
zložení
ŠKP R.Sobota – Robert Vilček, Ján

vina – Martin Rydzoň, Radomír
Rydzoň, Milan Kurek, Milan Odler, Miroslav Pidík, Peter Repka
František Goceliak, Zdenek Šťavina, Roman Darči, Milan Slovák
Casablanca – Gabriel László, Marek Valkučák, Ján Budai, Csaba
Singlár, Ladislav Šťavina, Jozef
Šuhajda, Ondrej Csank, Karol
Kisantal Rim.Janovce – Zoltán
Csízi, Štefan Uhrin, Zoltán Vincze,
Endre Vincze, Gabriel Tóth, Štefan Páleš Ľubomír Zvoda, Csaba
Szendrei R.Sobota 1 – Tomáš
Máté, Zoltán Šereš, Jozef Albert,
Štefan Fodor, Erik Váradi, Robert
Farkaš, Attila Bari

Zimný halový turnaj vo futbale
Stalo sa už dobrou tradíciou, že v
telocvični v Jesenskom sa každoročne usporadúva „Zimný halový
turnaj vo futbale“. Začiatok turnaja bol koncom roka 2015 a koniec v januári 2016. Zúčastnilo sa
ho 12 mužstiev, ktorý hrali systémom každý s každým. Hralo sa
každý piatok vo večerných hodinách. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 23.1.2016 v MKS.
Konečná tabuľka:
1.
2.
3.
4.
5.

Rimatex
GasKo
Casablanca
Tophouse
Zigo

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

G.Jablonec
Draci
Borussia
AS Koma
Tacabroteam
Hodejov
Blhovce
Najlepší strelci po 11.kole:

1.Farkaš Milan (Zigo) 40 gólov
2. Pál Dávid (AS Koma) 31 gólov
3. Szabó Tomáš (Tophouse)28 g.
4.Uhrin Roman(Rimatex)27 g.
5.Dušan Laššák(Draci)23 gólovNajlepší brankár turnaja Michálek Michal (GasKo)

Medzinárodný halový turnaj U 19 „Memoriál Júliusa Vargu“
4. ročník
medzinárodného
futbalového zápasu dorastencov
In Memoriam Ing.
Július
Varga sa
konal 27.
februára
v miestnej telocvični. Zúčastnili sa ho 4 mužstvá

z toho jedno mužstvo z Maďarska: Mályi a 3 domáce: Jesenské
A, Jesenské B a Rimavská Sobota. Turnaj otvoril prezident
klubu Tomáš Tóth a prítomní si
uctili pamiatku zosnulého minútou ticha. Turnaja sa zúčastnili aj synovia Ing. Júliusa Vargu
† Bolo odohratých 6 zápasov. Z víťazstva sa tešili domáci
hráči Jesenské A. Ceny súťažiacim odovzdali synovia zosnulého
Csaba a Peter Vargovci. Pre
účastníkov turnaja bola pripravená kapustnica.

VÝSLEDKY:
Jesenské B – Mályi
4:5
Jesenské A – R.Sobota
9:3
Jesenské B – Jesenské A 2:13
R.Sobota – Mályi
1:2
Jesenské B – R.Sobota 3:4
Jesenské A – Mályi
13:2
TABUĽKA:
1. Jesenské A
9 bodov
2. Mályi (MR)
6 bodov
3. R.Sobota
3 body
4. Jesenské B
0 bodov
Najlepší strelec turnaja – Belányi
Róbert (Jesenské A) 15 gólov
Najlepší brankár turnaja – Horváth Péter (Mályi)

14.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Vitajte do života: V najkrajší žitia deň
mladosti rozkvetu beriete do ruky života
štafetu. Uvite hniezdočko pre seba, pre deti,
nech vám ho lásky lúč hlboko presvieti“.
Júlia Grulyová 10.12.2015
Kristian Bari 22.12.2015
Liliana Kaločaiová 09.01.2016
Rebeka Borsosová 13.01.2016
Ronald Bari 14.01.2016
Zsolt Lajka 13.03.2016
Klaudia Balogová 20.03.2016
Alex Bari 02.04.2016
Valentína Kuklová 16.04.2016
Michaela Hrabovská 14.10.2015
Dávid Danyi 11.04.2016
Lívia Horváthová 11.05.2016
Lilien Pálová 28.07.2016
Adam Ladis Baláž 11.08.2016
Zuzana Cibuľová 06.09.2016
Imrece Baláž 26.08.2016
Katalin Horváthová 16.03.2016

Manželstvo uzavreli: „Skvelé manželstvo nie je keď sa dá dokopy dokonalá
dvojica. Skvelým manželstvom je ak sa
nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich
rozdielov“.
Anita Ujpálová a Ziltán Šálek 08.022016
Judita Nagyová a Mário Dóša 26.02.2016
Dana Lacíková a Emil Sojka 14.05.2016
Erzsébet Ziman a Károly Rudolf Toldi
21.05.2016
Ažbeta Stieranková a Ladislav Farkaš
04.06.2016
Erika Petrincová a Vojtechx Zsóri 16.06.2016
Dagmar Horváthová a Róbert Rafael 10.08.2016
Gyöngy Lakatošová a Róbert Sárközi10.08.2016
Orsolya Borbás a György Máté 27.08.2016
Ing. Beáta Ádámová a Gabriel Czene 17.09.2016
Silvia Nagyová a Ladislav Ondrejčák 01.10.2016

Životné jubileum oslávili: „Každý
deň má mnoho krás, nájsť vôňu kvetov,
lúče slnka i nájsť si pre niekoho čas. Blahoželať v deň sviatočný človeku blízkemu
skrýva však v sebe lásku, úprimnosť i srdca
jas“.
60 narodeniny:
Vilhanová Mária
Mária Bojtošová
Emil Sojka
Ján Borsos
Jozef Motoška
Štefan Kurek
Tibor Gáka
Marta Pólošová

Eva Köbölová
Irena Pelleová
Pavel Kurek
Elvíra Radicsová
Anna Panáčeková
Koloman Szitai
Terézia Vinczeová
Zuzana Csobová
Ľudovít Rácz
Mária Šándorová
Elena Bikkešová
Jozef Szekfu
Irena Šárköziová
Edita Farkašová
Irena Köbölová
Jozef Matuška
Gejza Bari
Magdaléna Bálintová
Ján Kováčik
Margita Sekfuová
Ladislav Gaál
Klára Gallová
František Fabian
Edita Csonková
Milan Trebuľa
František Rohály
Margita Oláhová
Jozef Kminiak
Katarína Fodorová
Ferdinand Csizik
Eva Jamnická
Elemír László
Irena Kalocsaiová
Július Mihályi
Aranka Györgyová
Ľudovít Szabó
Mária Danyiová
Irena Bartová
Ján Panáček
Ladislav Mlynarčík
Alžbeta Balogová
Eva Purdeková
Magdaléna Együdová
Ján Parobek

80.narodeniny:

Ladislav Bernáth
Margita Gyuréková
Mária Albertová
Mária Potocká
Emília Juhaniaková
Júlia Paprčková
Marta Pólošová
Margita Rúgová
Margita Vargová

85narodeniny:
Tibor Balogh
Ružena Križová
Alžbeta Bolykiová
Emília Spodniaková
Jolana Szaniszlová

90narodeniny:
Jolana Babečková
Klára Mihályiová
Jolana Jakabová

95narodeniny:

Margita Mihályiová

Navždy nás opustili“ „Smrť je len
ďalšia cesta, ktorou musíme ísť“.“Česť ich
pamiatke. †

70 narodeniny:

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

Utorok:
nestránkový deň
JESENSKÉ
MATERIÁL
Streda: 7,3018.VYDANIE
– 11,30
12,30INFORMAČNÝ
– 17,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
Piatok: 7,30 - 12,00 nestránkové hodiny

JESENČANIA

Helena Agócs-Kissová
Ondrej Števko
Daniel Mihályi
Jolana Botošová
Štefan Gabmayer
Margita Bálintová
Mária Kminiaková
Elena Kováčová
Emil Kurek
Štefan Mihályi
Elena Paprčková

Juliana Mihályiová
Štefan Feledy
Etela Kaličiaková
Koloman Balog
Júlia Vilhanová
Jolana Šajátová
Helena Hanková
Ján Bariak
László Együd
Anna Hanzlíková
Božena Mojžišová

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

Michal Šaját

75.narodeniny:

65. narodeniny:

INFO CENTRUM
Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

12/2016

Irena Garajová r. Sörösová
Anna Beňová
Ernest Szabó
Štefan Petrus
Ján Bikkeš
Mária Vilhanová r. Školníková
Priška Szabová
Helena Ivaniková
Mária Grígerová
Gabriel Mihályi
Blažej Vencúg
Marian Kuna
Róbert Sendrei
Albína Maruškinová
Jolana Medeová
Zoltán Csank

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
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