JESENSKÉ

21 VYDANIE

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA
Júl - December 2017

December 2017

Vydal: Starosta &Obecný úrad

Jesenské - Sobotská 10, 980 02

rozsiahlej prestavbe priestorov,
výmeny a modernizácie kúrenia
teplovzdušnými kotlami, komplexnou sústavou radiátorov, výmenu
okien a dverí na plastové (v hodnote
viac ako 110 000.-EUR), v tomto
roku sa nám podarilo obnoviť
a zatepliť celú fasádu. Nielen funkčnosť a celkový výzor ľudovej školy
sa zlepšilo, ale aj energeticky má už
lepšiu kondíciu. Tento rok celková
investícia presiahla 32 000.- EUR
z čoho Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu nám dalo 20000.EUR. Dôležitou ďalšou etapou bude
výmena a rekonštrukcia strechy
a vytvorenie nových učební pod
strechou a z bývalých priestorov
garáží a dielne. Na tento účel sme
v tomto roku odovzdali ďalší európsky projekt a NFP pod názvom
„Moderné metódy výučby v ZŠ
Jesenské“, ktorý je v súčasnosti
v rámci
hodnotiaceho
procesu.
V súčasnosti riešime statický posudok na Základnú školu ul. Mieru
a možnosť prístavby pre ďalšie
triedy v ZŠ VSZ na ul. Mieru.
S pracovníkmi KomPaS s.r.o. a so
správou budov priebežne riešime
počas roka (každý rok) rôzne situácie a rekonštrukcie, na našich budovách z rozpočtu obce.
Oveľa radostnejšie je, keď tvoríme
niečo
nové,
skvalitňujeme
a obnovujeme priestory ako je aj
staré tenisové ihrisko, kde sa nám
podarilo svojpomocne z vlastných
zdrojov obce
(8000.- EUR)
s našou firmou KomPaS, s.r.o., a zo
získaných zdrojov Slovenského
futbalového zväzu (17000.- EUR)
vybudovať multifunkčné ihrisko v
Jesenskom.
Dokončili
sme
a odovzdali sme do užívania
v októbri 2017.
Deti z MŠ a ZŠ boli aktívnou súčasťou ďalších dvoch projektov, ktoré
sme dokončili v tomto polroku.
Jeden sa týka praktickej dopravnej
výchovy detí z MŠ s orientáciou aj
na bezpečnosť cestnej premávky na
miestnych komunikáciách v obci.
Umiestnili sme podľa „Pasportu
dopravných značiek“ nové dopravné
značky. Projekt podporil Banskobystrický samosprávny kraj a obec

Jesenské – „Lepšie a bezpečne na
komunikáciách v obci Jesenské za
účasti detí“. Investovali sme viac
ako 3 tis. EUR. Druhý projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne pod názvom „Okrasná zeleň –
ozdoba obce Jesenské“, kde sme
upravili a vyčistili verejné priestranstvá, vysadili nové kríky a okrasnú
zeleň za účasti detí s rozpočtom
skoro 4000.- EUR.
Prvé vystúpenie Detského folklórneho súboru Boglárka v roku 2002
po 15 rokoch sme oslávili vďaka
podpore ÚV SR a obce s názvom
„Tancujeme pre radosť“ . Veľkolepá akcia za účasti partnerských
detských folklórnych súborov sa
konala koncom novembra.
Druhý polrok priniesol aj dokončenie a odovzdanie do užívania nového kamerového systému, ktorý sme
mohli vybudovať vďaka dotácii
10 000.- EUR Ministerstva vnútra
SR a 20% spolufinancovania obce.
15 kamier v HD kvalite dohliada na
bezpečnosť a poriadok v centrálnej
zóne obce. Táto
oblasť od
1.12.2017 sa rozširuje aj s aktívnou
prácou, lebo môžem s radosťou
oznámiť aj úspech nášho ďalšieho
projektu (s podporou ŠF EÚ a štátu)
pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku
v našej obci v rámci projektu „Podpora komplexného poskytovania
miestnej
poriadkovej
služby
v obciach s prítomnosťou MRK“.
Už aj v súčasnosti môžete vidieť
prácu 6 zamestnancov, ktorí budú
zabezpečovať hliadkovanie pre
kontrolu bezpečnosti, poriadku
a ochrany životného prostredia
v našej obci 36 mesiacov na plný
pracovný úväzok - 5% spolufinancovanie obce podľa cieľov projektu.
Dôležitou súčasťou obce ako aj
regiónu je aj spolupráca obcí, podnikateľov a občanov. V tomto roku
sa nám podarilo v tejto oblasti po
dlhoročnom úsilí získať dva projekty. Žiadosť a stratégia CLLD MAS
CEROVINA t.z. „Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou pre
udelenie Štatútu miestnej akčnej
skupiny“ bola úspešná. Medzi 121
MAS, 87 schválili stratégie. Do
nášho regiónu môžeme čerpať

v ďalšom 5 ročnom období prostredníctvom
prípravy rôznych
projektov obcí a podnikateľov (v
partnerstve) v súlade so Stratégiou
CLLD 3,053 mil. EUR plus spolufinancovanie – spolu viac ako 4,0 mil.
EUR.. Jedná sa o veľký projekt
podľa princípov LEADER pre rozvoj nášho vidieckeho územia, ktorá
sa skladá z 28 obcí, zvýšenie zamestnanosti a aktivít v našom regióne, o ktorý sme sa uchádzali už
trikrát od roku 2015 (v programovom období 2007-2013 sme podali
tiež, neboli sme úspešní). Viac
informácií
získate
na
www.mascerovina.sk.

21. vydanie

Vážení občania
Pred vydaním našich novín sme sa konečne mohli zastaviť
a aj trošku vychutnať už predvianočnú atmosféru na 5. ročníku
„Vianočných trhov Jesenské“,
ktoré sa konali 14.12.2017. Cieľom
bolo, aby naša samospráva urobila
radosť pre vás pre našich občanov,
podnikateľov, deti a mládež a pre
všetkých návštevníkov. Krásnu
atmosféru s vianočným programom
nám
všetkým
priniesli
deti
a pedagógovia z materskej školy,
základných škôl (slovenskej aj
maďarskej) a základnej umeleckej
školy. Zároveň pomáhali spestriť aj
vianočné trhy s vlastnými ručnými
prácami popri rôznych dobrých
a chutných produktov a darčekov na
Vianoce, ktoré bolo doplnené aj
s chutným občerstvením, o ktorú sa
postarali zamestnanci úradu, MKS
a KomPaS, s.r.o.
Zriedkakedy má čas každý
z nás na hodnotenie toho čo počas
roka robil, málokedy rozprávame
o tom čo sa nám podarilo a čo nás
ešte čaká vyriešiť do konca roka
a hlavne budúci rok. Naša obec by
chcela prispieť pre Vás sumarizáciou rôznych aktivít a projektov
v druhom polroku 2017, lebo máme
čo bilancovať.
Pre
vzdelávanie,
športový
a kultúrny rozvoj našich detí sme
v roku 2017 dokončili niekoľko
projektov. Po dlhom očakávaní (4x
opakovaná žiadosť t.j. 4 roky každý
rok) obec Jesenské získalo ďalšie
investičné zdroje do zateplenia
Základnej školy ľudovej na ul.
Školskej. Po minuloročnej (2016)

Druhým projektom je modernizácia
riadenia spoločnej úradovne obce
Jesenské, ktorá je súčasťou väčšieho
projektu pre okres Rimavská Sobota, kde 4 úradovne by sme mali
budovať v rámci Združenia miest
a obcí Gemera a Malohontu. Centrá
integrovaných verejných služieb
v spádových obciach – 4 spoločné
úradovne (Obec Jesenské, Mesto
Hnúšťa, Mesto Rimavská Sobota,
obec Bátka). Financovanie bude
zabezpečené z Akčného plánu pre
okres Rimavská Sobota – ÚV SR.
Veľké úsilie sme vynaložili na dokončenie a skvalitnenie
poľných ciest, komunikáciu a most
smerom na osadu Cifra, budovanie
chodníku (1.etapa) smerom na Aduš,
ako aj na vybudovanie komunikácie
v miestnom cintoríne. V týchto
prácach máme záujem naďalej
pokračovať po zime. Aktivít bolo
veľa – ako aj v úvode uvádzam,
málo času venujeme na to aby sme
sa aj tešili z vytvorených hodnôt.
Možno aj preto lebo aj problémov
pri
administrácii,
riadení
a financovaní pri rôznych projektov
je neúrekom.
V závere roka Vám prajem šťastné a veselé Vianoce a úspešný
nový rok 2018 v zdraví a v šťastí.
Ďakujem
za
spoluprácu
a podporu všetkých našich aktivít
počas celého roka.
S pozdravom, Mgr. Gabriel Mihályi
– starosta obce Jesenské

2.
15. Deň obce Jesenské

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň
Deň obce. Tento rok to vyšlo na sobotu ôsmeho júla.
Zmena oproti predchádzajúcich rokov bola v tom, že
tento rok sa slávnostné
otvorenie konalo o 13-tej
hodine na detskom ihrisku.
Deň obce otvoril starosta
obce Mgr. Gabriel Mihályi.
Celým programom nás
sprevádzali moderátorky

Mgr.
Andrea
Szekfű
a Aneta Cvachová z Rimavskej Soboty.
Do kultúrneho programu
prispeli Základná škola Jesenské, Základná škola
Viktora Szombathyho, Základná umelecká škola,
naši najmenší žiačikovia
z Materskej školy a folklórny súbor Boglárka.
Svoje umenie predviedli

i tanečníčky Latinskoamerických tancov, interaktívne divadlo pre
deti Snehulienka. Nemenej
zaujímavé
bolo vystúpenie skupiny Ringató, kde bola
prezentovaná výchova
k hudbe od narodenia
dieťaťa do troch rokov
pod názvom Vezmi do
lona kolíš a spievaj.
Prekvapením bolo vystúpenie finalistov Superstár 2015 Veroniky
Danišovej a Pavla Kovaličeka. Na svoje si
prišli i priaznivci popu
keď im do taktu zahrala
skupina Desperado. Celý
kultúrny program ukončilo
vystúpenie hudobnej skupiny Póker.
K celodenným
aktivitám
bola zaradená výstava
exotických plazov, pre
dámy líčenie a pre detičky
detské atrakcie, nafukovací
hrad, trampolína, trblietavé
tetovanie, tvorivé dielne
pre deti so školami, Racing

simulátor a jazda na koňoch.
Milovníci športu si prišli na
svoje v športovom areáli
kde už od 9-tej hodiny prebiehali zápasy mužstiev :
FK Jesenské, FK Gemerská Hôrka, FTC Fiľakovo,
MFK Tornaľa a mužstvo
starých pánov z Jesenského. Na prvom mieste sa
umiestnilo MFK Tornaľa,
na druhom FK Jesenské,
tretie bolo FTC Fiľakovo
a štvrté FK Gemerská
Hôrka. Predstavili sa aj
hráči U-10-12, ktorí proti rovesníkom z Tornale uhrali
nerozhodný výsledok 0:0.
O občerstvenie sa postarali
pracovníci obce a miestni
podnikatelia. Pochutnať sa
dalo na guľáši z diviny od
miestnych
poľovníkov,
bravčovom,
fazuľovom
a držkovom guľáši, pečených jaterniciach a klobáskach, varenej kukurici.
Detičky si pochutnali na
cukrovej vate a zmrzline.
Autor Eva Melicherová

Európsky týždeň športu v Jesenskom
Dňa 23. septembra 2017
Obec Jesenské sa stala súčasťou Európskeho týždňa
športu. Na tejto športovej
udalosti sa zúčastnilo 69
ľudí. Z toho 30 detí do 18
rokov a 39 dospelých do
70 rokov. Kvôli daždivému
počasiu sme museli pristúpiť k plánu B a tak sme zostali v telocvični. Okrem
aerobiku a Zumby tu boli
pripravené rôzne športové
aktivity ako aj šikovnostné
hry. Mladí či starší, cvičili
sme spolu, robili kotrmelce,
skákali cez kozu či hádzali
na kôš. Každý sa zapojil do
nejakej aktivity a bolo nám
jedno koľko máme rokov.
Okolo 16.00 hodiny sa však

počasie umúdrilo a väčšina
zo zúčastnených sa rozhodlo, že nevynecháme ani
bicyklonie. Tak každý odišiel domov pre svojho
dvojkolesového
priateľa
a spoločne sme vyrazili na
štvorkilometrovú túru okolo
Jesenského. Po návrate k
telocvični nás už čakala
sladká odmena v podobe
lekvárových šišiek a vynikajúceho gulášu. Záujem
o takéto športové aktivity
nás priviedol k rozhodnutiu, že sa pokúsime štvrťročne organizovať podobné aktivity a nielen
kvôli športovaniu ale aj
preto, lebo šport spája ľudí,

vznikajú pri ňom priateľstvá
a otvorené súdržne spoločenstvá. Vďaka nemu sa
navzájom
spoznávame,

nachádzame
spoločné
témy a lepšie si rozumieme.
Autor Andrea Kureková

3.
„ Okrasná zeleň – ozdoba obce Jesenské“

Obec Jesenské zrealizovala Európsky projekt na
rekonštrukciu centra obce
Jesenské ešte v roku 2011.
V súčasnosti je záujem
zvýšiť
prostredníctvom
zrealizovaného
projektu
podiel zelene a okrasných
rastlín v súlade s Generelom zelene obce Jesenské,
ktorý bol spracovaný za
týmto účelom ešte v r.2008.
Projekt predstavuje 1.
etapu skrášlenia prostredia, lebo sme presvedčení,
že udržiavané a zelené
prostredie má pozitívny
vplyv na obyvateľov ako aj
návštevníkov obce. Druhotným cieľom je výchova
pracovníkov a občanov na
trvalé udržiavanie a skrášlenie zelene, verejných
priestranstiev respektívne
celej obce.
Hlavným cieľom projektu
bolo plánovanie a implementácia skrášlenia a výsadby ozdobnej zelene a
kvetov na vybratých verejných plochách v centre
obce. Príprava návrhov na
úpravu plôch a identifikácia
vhodných rastlín a odbornej metodiky a postupov na
výsadbu zelene, kvetov a
stromov v obci. Rozvoj a
spolupráca odborníkov na
verejnú zeleň, pracovníkov
obce, občanov a detí pri

príprave plôch na zazeleňovanie, nákup a výsadba
rastlín podľa cieľov projektu. Vďaka projektu naštartovanie odbornej a trvalej údržby verejnej zelene.
Obec spolupracovala na
projekte s Organizáciami:
Materská škola, Základná
škola na Ulici mieru a Základná škola Viktora Szombathyho. Bola zabezpečená účasť detí s cieľom
výchovného a vzdelávacieho pôsobenia o rozvoji a
starostlivosti o verejnú zeleň a skrášlenia verejných
priestranstiev Deti zo základných škôl sa aktívne
podieľali na príprave priestoru, úpravu zeminy a následne sadení rastlín. Aktivít sa zúčastnili najmä deti
z piatych, šiestych a siedmych ročníkov. Počas trvania projektu naše deti
mohli svoje predstavy o životnom prostredí a zelene
aj nakresliť, alebo namaľovať.
Pri prácach sa angažovali
aj niektorí naši občania,
hlavne z radov nezamestnaných, ktorí mali záujem
o starostlivosť o verejnú
zeleň a skrášlenie verejných priestranstiev. Odviedli najťažšiu prácu, lebo
celý terén vyčistili, navozili
úrodnú zem pre prípravu

výsadby. Počas realizácie
projektu využili odborné
poradenstvo
a nákup
okrasnej zelene, rastlín
a kvetov zo špecializovaného záhradníctva. Odborné konzultácie so záhradníkmi nám pomohli
naplánovať celú výsadbu
a pripraviť postupy na celkové skrášlenie vybratých
priestorov pre verejnú zeleň. Obec zo zdrojov projektu a vlastných zdrojov
nakúpila potrebné rastliny,
kríky a stromy a celkovo so
zainteresovanými deťmi a
aktívnymi občanmi sa nám
podarili obnoviť priestran-

projektu „ Okrasná zeleň –
ozdoba obce Jesenské“ Aj
touto cestou sa chceme poďakovať za získanú podporu, ktorá nám bola
schválená z Nadácie Slovenskej
sporiteľne.
Rozpočet
projektu:
SPOLU - Požadovaná
suma od Nadácie SLSP:
2 073,00 €.
Celkové
náklady
na
projekt: 3 753,00 €
Udržateľnosť projektu zabezpečí samotná obec z
vlastného rozpočtu a svoju
organizačnú štruktúru rozšíri aj o údržbu verejnej zelene.

stvá podľa našich predstáv.
Celkovú krásu a úpravu
môžeme pozorovať postupne, ako budú rastlinky
rásť. Veríme, že udržiavanie a starostlivosť o verejnú zeleň v našej obci
dokážeme spoločným úsilím tak, ako dokážu naši
obyvatelia skrášľovať aj
svoje predzáhradky pred
domami.
Obec Jesenské získala
podporu so svojim projektom od Nadácie Slovenskej sporiteľne na skrášlenie
obce
s rozvojom
okrasnej zelene v rámci

Ďakujeme za spoluprácu
na tomto projekte našim
odborníkom/dodávateľom
na verejnú zeleň, pedagógom, žiakom zo Základnej
školy Jesenské, Základnej
školy Viktora Szombathyho
s VJM, Materskej školy,
dobrovoľníkom z komunitného centra a pracovníkom
našej obecnej firmy KomPaS, s.r.o.

4.
Tancujeme pre radosť

Dňa 25. novembra 2017 Detský
folklórny súbor Boglárka s programom pod názvom Tancujeme
pre radosť oslávila 15. výročie od
svojho prvého vystúpenia. Program okrem Boglárky spestrili folklórne súbory, s ktorými udržiavajú dlhoročné priateľské
vzťahy.
Pozvanie prijal Folklórny súbor
Szederinda, ktorý už tridsať rokov funguje pod vedením Ágnes
Balog z Egru. Sú našimi dlhoročnými priateľmi, neraz vystúpili aj
na Dni obce v Jesenskom. Pred
desiatimi – dvanástimi rokmi vedúci obidvoch súborov usporadúvali spoločné tábory v obci Pétervására, kde sa medzi tanečníkmi
vytvorili dodnes trvajúce priateľstvá. Detský folklórny súbor
Boglárka bol už viackrát účastníkom na Medzinárodnom folklórnom festivale Szederinda.
Szederinda obohatila náš program tancami z Kalocse, Rábaköz a zo Szatmáru, čím zožali
veľký úspech.

Z Rimavskej Soboty pricestovali
dva súbory: Folklórny súbor Kis
Gömör, pod vedením Katalin
Imre Mács. Deti z jej súboru zatancovali tanec z Bogyiszló.
Druhý súbor z Rimavskej Soboty
je folklórny súbor Új Gömör, ktorý
je jediný maďarský súbor dospelých tanečníkov v našom okrese.
Vedúcimi súboru sú Ferenc Topor a Judit Topor Pál. V ich skupine tancujú aj viacerí bývalí členovia Boglárky. Na tomto slávnostnom večeri vystúpili s moldavskými tancami a tancami
z Mezőségu.
Boglárka prekvapila obecenstvo
pätnásťročnou filmovou nahrávkou, kde sa mohli mnohí spoznať
ešte z čias detstva. Vtedy vystupujúce deti sú už v súčasnosti
dospelí ľudia, ale roky, ktoré strávili v Boglárke, v nich zanechali
hlboké stopy. Niektorým vzťah
k tancu a folklóru ovplyvnilo aj
voľbu povolenia, niektorí dodnes
tancujú v nejakom súbore, ale
vzťah ku tradíciám zostal v srdci

každého. Dnešná zostava súboru
pozostáva zo 7 – 13 ročných žiakov, ktorí sa predstavili troma
tancami: magyarbődi, somogyi,
medvesalji a humorný verbunk.
Choreografiu tancov pripravila
pani učiteľka Mgr. Gyöngyi Veréb.
Do tanca hrala hudobná skupina
Dobroda zo Salgótarjánu, ktorej
primášom je János Gerencsén
ml., ktorý v roku 2017 dostal ocenenie Junior Prima. Kultúrny dom
plný divákov aj vďaka týmto hudobníkom zažil úžasný program.
Na záver Mgr. Gabriel Mihályi,
starosta obce Jesenské, odovzdal všetkým vystupujúcim, ako
aj bývalým členom Boglárky, pamätné listy. Po vystúpení sa hľadisko zmenilo na tanečný parket,
kde pod vedením pani Ágnes Balog sa začala tanečná zábava,
kde všetci zúčastnení tancovali
až do polnoci.
Starosta obce Jesenské
a Obecný úrad v Jesenskom aj touto cestou

ďakuje všetkým účinkujúcim za
nezabudnuteľný zážitok, ale v prvom rade ďakujeme všetkým členom Boglárky, že za tie roky rozniesli o nás chýry nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku
a v Rumunsku.
Poďakovane
patrí aj manželom Verébovcom,
ktorí neľutovali svoje sily a čas,
aby sa deti naučili ľudovým tancom, pochopili dôležitosť utužovania tradícií a milovali svoju
rodnú zem. Nadovšetko chceme
poďakovať Gyöngyi Veréb, ktorá
v súčasnosti už sama organizuje
a vedie Boglárku s nemíňajúcou
sa vášňou a trpezlivosťou a učí
súčasnú generáciu k láske a
kráse ľudových tancov.
Program sa uskutočnil za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín 2017 a Obce
Jesenské.

5.
Kamerový systém v Jesenskom
Dlhodobým zámerom obce
Jesenské bolo vybudovanie
kamerového systému v našej
obci. Takáto požiadavka bola
vznesená aj na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, na
ktorom správu o stave bezpečnostnej situácii v obci Jesenské predkladal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR
v Jesenskom. Do roku 2017
však Ministerstvo vnútra SR
vypísalo výzvy na predkladanie projektov spravidla pre
obce do 2000 obyvateľov.
V roku 2017 sme sa dočkali aj
my na schválenie projektu
„Kamerový systém v obci Jesenské“ a na základe schváleného projektu sme mohli začať s vybudovaním celkom 15
kamier.

Montážne a inštalačné práce
sa začínali v mesiaci október
a vykonávala ich firma so Sušian, ktorá začiatkom decembra už aj dokončila realizáciu
celého projektu a od tej doby
sú kamery plne funkčné a sú
v prevádzke nepretržite dvadsaťštyri hodín denne. Zároveň
kamerový systém je vybudovaný tak, aby všetky zábery
z kamier boli natrvalo uložené
na pevnom disku a v prípade
potreby aj použité pre potreby
obecného úradu, policajného
zboru, prípadne iných orgánov.
Prvoradým cieľom vybudovania kamerového systému je
komplexná ochrana života,
zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako

aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických
osôb na území obce. Taktiež
nemenej dôležitá je aj komplexná ochrana obyvateľov
a majetku a sťaženie páchateľom spáchať protiprávne konanie na území obce.
Kamerový systém bol vybudovaný za viac ako trinásťtisíc
eur, pričom na spolufinancovaní sa podieľalo Ministerstvo vnútra SR sumou cca. desaťtisíc eur a obec tritisíc eur.
Vybudovanie
kamerového
systému v počte 15 kamier
však je len začiatok, pretože
obec plánuje v tom pokračovať a v ďalšom kole máme

v pláne sa uchádzať o finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému
o ďalších štrnásť kamier,
s ktorými by sme vedeli zabezpečiť aj monitorovanie takých miest, na ktorých sú,
alebo môžu byť nelegálne uložené odpady z domácností,
stavebný odpad, pneumatiky
a pod. Bohužiaľ musíme konštatovať, že stále sú medzi
nami aj takí občania, ktorým
je ľahostajné naše životné
prostredie a rozhadzujú a ukladajú odpad aj tam, kde ten
nepatrí a aby sme mohli
účinne zakročiť musíme prijať aj takéto opatrenia

Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.
Po prácach v prvom polroku
obecná firma KomPaS,s.r.o. pokračovala vo svojich aktivitách.
Dokončila podklad na multifunkčnom ihrisku vyrovnaním a povalcovaním povrchu. Zdemontovali staré pletivo z konštrukcie
oplotenia, túto natreli a namontovali nové pletivo.
Ďalšou úlohou bolo podľa vypracovaného projektu zabetónovanie stĺpov pre chýbajúce dopravné značky a následne ich

osadenie. Tieto práce sa prevádzali na uliciach Záhradná, Orgovánová, Jazmínová, Poľná, Ružová a Agátová.Pracovníci KomPaS, s.r.o. pokračovali prácami v
cintoríne. Ťahali vodovod od
domu smútku vedľa cesty smerom k východu pri parkovisku
pred zdravotným strediskom.
Osadili tu tri nové vodovodné
ventily, ktoré si návštevníci cintorína veľmi pochvaľujú. Ďalšia
práca bola odvodnenie okolia

domu smútku od dažďovej vody.
Po tomto prišla na rad cesta
v cintoríne. Mini bágrom vyrovnali povrch starej cesty, po stranách pokládli obrubníky a vysypali ju šotolinou. Týmto je cesta
pripravená na asfaltovanie. Následne previedli terénne úpravy,
natreli cintorínsky kontajner a natiahli tieniacu sieť na oplotenie,
čím sa prispelo k intimite pietneho miesta. Tieto práce boli do-

končené do sviatku Všetkých
svätých.
Ďalšou dlho očakávanou stavbou
bolo vybudovanie chodníka na
Aduš pustatinu od konca ulice 1.
mája až po Bechera. Prevádzali
tu terénne a výkopové práce,
vkladanie obrubníkov a samotné
položenie zámkovej dlažby. Konečná fáza bola úprava terénu.
Chodník je v dĺžke 320 metrov.

6.
Deň úcty k starším
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, prichádza
pomaly a nenápadne a nikto
sa jej nevyhne. Všetci raz
predsa budeme starí. Bolo by
teda nedôstojné, aby sme na
túto úctu k šedinám zabúdali.
Dňa 18. Októbra 2017, Obec
Jesenské uctila svjich skôr narodených s malou oslavou.
Ako každý rok, aj v tomto roku

v spolupráci s miestnymi školami sme im pripravili kultúrny
program. Vystúpili žiaci zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Viktora
Szombathyho, deti z Materskej školy, folklórne súbory
Boglárka a Lipka, ktorá pôsobí pri Základnej škole v Jesenskom. Po programe pri pohostení s občerstvením sa
mali možnosť
porozprávať

s pánom starostom Mgr. Gabrielom Mihályim.
Najdôležitejšie pri tejto oslave
je, že naši starší občania sa
odreagujú od ich každodenných starostí, aby sa troška
porozprávali so svojimi rovesníkmi a kamarátmi, a samozrejme, aby sa necítili zbytoční. Veď oni sú naši predko-

via, ktorí nás naučili prekonávať každodenne starosti, postarali sa o nádherné chvíle,
ktorými nám skrášlili detstvo, a
v tých najťažších chvíľach vedeli poradiť. Vážme si poklad,
ktorý máme doma, menom
starí rodičia! Autor Andrea Kureková

Denný letný tábor
Zakladateľka detského tanečného súboru Boglárka Perla
Verébová a jej dcéra Veréb
Gyöngyi
zorganizovali
v dňoch 7.-11.8.2017 už tretí
letný tábor. Prihlásilo sa 16
detí. Boli zo súboru, ale i mimo
neho. Tento tábor bol za veľmi
prijateľnú cenu len 25/30 Eur
za jedno dieťa na celý týždeň.Deň mali rozdelený na dopoludňajšie a popoludňajšie
aktivity. Dopoludnia sa venovali nacvičovaniu ľudových
a pohybových hier a tancovaniu, vo veľkej sále kultúrneho
domu. Popoludňajšiu siestu
využívali na ručné práce. Robili rôzne náramky z koráliek,

plietli jednoduché výrobky
z papiera, zhotovovali vý
robky z látky, batikovali tašky
a kreslili. Všetky výrobky si nechali na pamiatku. Po tomto
sedavom zamestnaní o tretej
hodine sa presunuli na blízke
detské ihrisko, kde sa venovali
rôznym pohybovým aktivitám,
ľudovej pohybovej hre. Počas
týchto piatich dníchodili na
obedy do reštaurácie Nostalgia. V posledný deň v piatok,
mali prekvapenie od majiteľky
Baby pizzérie, ktorá im zasponzorovala pizzu. Taktiež
by sme sa chceli poďakovať

starostovi obce, ktorý im finančne prispel na časť materiálu potrebného k ručným

prácam a pozval ich na jednu
veľkú zmrzlinu.

Autor Eva Melichewrová

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku
Stalo sa u nás dobrou tradíciou každoročne vyhlásiť súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku a tak inšpirovať našich
občanov pri skrášľovaní svojich dvorov a tým aj celej našej
obce. Tento rok sa nám do súťaže prihlásila pani Margita
Feledyová z Ulice mieru č.

237 a pán Ján Bariak z Ulice
novej 646 so svojou chatkou
na Barta pustatine.
Prvé miesto získal pán Ján
Bariak a druhé pani Margita
Feledyová, ktorá sa tejto súťaže zúčastnila už druhý krát.

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme im ešte mnoho
síl v plnom zdraví pri svojej
kvetinkovej záľube, ako ocenenie ich práce sme im odovzdali diplom a malú pozornosť, ktorú využijú pri skrášľovaní svojich záhradiek.

Milí spoluobčania, budeme
radi, ak sa do našej súťaže zapojíte ešte vo väčšom počte
a svojou mravenčou prácou
prispejete
k spríjemneniu
nášho okolia. Autor Eva Melicherová

7.
Bohatý život Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom
maďarským v Jesenskom od začiatku školského roka 2017/2018
Naša škola každoročne
organizuje množstvo akcií,
podujatí, aktivít a taktiež
súťaží, kde môžu žiaci
uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole, že jej snaha
niečo ich naučiť nebola
zbytočná.
Školský rok sme už tradične otvorili so slávnostným programom, kde po
kultúrnom programe naši
deviataci uvítali prváčikov
s jedným kvietkom. S veľkou úctou a pekným kultúrnym programom sme si pripomenuli 6. október výročie popravy „ aradských
mučeníkov“.
Pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším obec pripravila pre svojich seniorov príjemné
posedenie
a kultúrno-spoločenský
program, v ktorom vystúpili
aj
naši
žiaci.
„Pohyb nám dáva radosť
a slobodu„ – vyjadrili sa
naši žiaci, ktorí bojovali za
pohár starostu obce Jesenské. Svoje sily si vyskúšalo 12 tímov z okolitých dedín.
Pre terajších deviatakov
usporiadali
Burzu škôl
v Rimavskej Sobote, na
ktorej
mohli
naši
žiaci dostať informácie
o
stredných školách.
S cieľom ochrany človeka
a prírody sme usporiadali
terénne cvičenie, kde si
žiaci mohli vypočuť zdravotnícku
prednášku
a mohli riešiť aj úlohy súvisiace s dopravou, výchovou a civilnou ochranou.
Dňa 24. októbra predme-

tová komisia geografie
a biológie
zorganizovala
pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka exkurziu
do Ochtinskej aragonitovej
jaskyne. Domov sa vrátili
síce unavení, ale plní nových poznatkov a zážitkov.
Zúčastnili sme sa aj na
Regionálnom dni pre študentov, ktorý každý rok
zorganizuje Reformované
Gymnázium
Mihálya
Tompu v Rimavskej Sobote.

6. novembra v prednese
poézie a prózy v slovenskej reči „Dobré slovo“ vynikali žiačky z 4.A triedy
a dievčatá zo 7.A, ktoré pre
našu veľkú radosť získali I.
aj II. miesto. V ten deň sa
ani ostatné žiačky nehanbili predviesť a ukázať, ako
vedia krásne recitovať po
slovensky. Čaká na nich
ešte reprezentovanie našej školy na okresnom kole
v Bátke.
V tomto roku 22. novembra
už prebiehalo Testovanie
5-2017 z predmetov mate-

dzi tým sa menší žiaci zaoberali témou „vody“, ktorí
boli na všetko zvedaví.
Nedali sa zahanbiť o trochu skúsenejší z anglického jazyka v Olympiáde
v anglickom jazyku, ktorú
sme usporiadali 30. novembra.
Najšikovnejší
budú našu školu reprezentovať v okresnom kole v Rimavskej Sobote.
1.december
bol venovaný tradíciám, ktoré pestovali naši predkovia. Ponúkali sme zo svojho bohatého repertoáru piesne a
tance spojené so zaujímavými zvykmi a obyčajmi
z nášho regiónu.
Divadelné predstavenia
nám spestrili kultúrny život. Na predstavení sme
sa mohli stretnúť s osobami ľudovej rozprávky.

Organizácia Csemadoku
v Rimavskej Seči usporiadala rozprávkové predpoludnie. Podujatie bolo obohatené pestrými rozprávkami, napokon aj naša úspešná bábkarská skupina „
Meseláda“ ukázala svoje
čaro so svojim vystúpením.
V Rimavskej Sobote v
dňoch 24-25-26. novembra
sa zorganizovala slávnostná konferencia k výročiu narodenia maďarského
básnika Mihálya Tompu.
Naši pedagógovia mohli
získať cenné a užitočné vedomosti z oblasti literatúry,
histórie a oblasti kultúry.

matika a maďarský jazyk.
V ten
deň sa menší
žiaci zúčastnili na športovom dni. Obecná športová
hala sa zaplnila deťmi prvého stupňa. Na výber mali
hneď z niekoľkých športových disciplín. Vládla tu
dobrá nálada a spokojnosť
pedagógov.
Týždeň vedy a techniky
sa snažil popularizovať
vedu a techniku a povzbudiť žiakov záujem o vedné
disciplíny.
Vyvrcholením
tohto projektového týždňa
bolo stretnutie s hosťami,
ktorí nám tento novembrový deň spestrili prednáškami a ukážkami zo
sveta vedy a techniky. Me-

Naše aktivity sa neskončia ani na konci posledného mesiaca tohto roku.
Chystáme sa na Vianoce
so sviatočným programom
a s Betlehemom. K vianočnej atmosfére prispeje aj
dojímavá divadelná scéna,
ktorú prednesú žiaci našej
školy na „Slávnostnom vianočnom koncerte“. Už niekoľko rokov je v našej
obci usporiadaný vianočný
trh, ktorý nám umožní
ukázať zručnosti žiakov
cez ich vyrobené produkty.
V tomto roku naša škola
zase našla odvahu ukázať svoje skúsenosti a výsledky a nájde aj v budúcnosti odvahu skúsiť niečo
nové.
A. Szekfűová

8.
Aktivity Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom v I. polroku šk. roka
2017/2018

Žiaci druhého stupňa našej
školy sa dňa 14. 9. 2017 zúčastnili exkurzie na Šomošku, kde
sa mali možnosť oboznámiť
s prírodno-historickou
pamiatkou, ktorá je známym európskym unikátom. Taktiež
v septembri, a to 26. a 27.
žiaci 1.stupňa navštívili Dopravné ihrisko v Hnúšti. Mohli
si preskúšať vedomostí o dopravných značkách a výbave
cyklistu a tiež si vyskúšať
cestnú premávku „naživo“ na bicykloch. V septembri pripravila ŠKD pasovanie prvákov. Podmienkou pasovania
bolo absolvovať niekoľko disciplín, kde si žiaci mohli overiť
svoje športové zdatnosti
a schopnosti navzájom spolupracovať. Za odmenu dostali
tzv. „pasovacie dekréty“. Aj
v tomto školskom roku nás
sprevádzajú už tradične zaužívané „farebné dni“, počas ktorých sa učitelia a žiaci obliekajú do typických farieb a riešia rôzne úlohy spojené s témou, ktorá je typická pre daný
deň. V 1. polroku sme absolvovali „Žltý deň“ v rámci ktorého žiaci pripravovali zdravé
nátierky a „Biely deň“ nás ešte
len čaká 6. decembra a bude
sa niesť v štýle zimnej výzdoby
školy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
sme 23. októbra zorganizovali
projektový deň na tému: „Deň
s Milanom Rastislavom Štefánikom“, do ktorého sa zapojili

žiaci, učitelia, rodičia žiakov,
ale aj široká verejnosť. V prvom bloku si žiaci pripravili
plagáty a anketu o tejto osobnosti. V druhom zas vyrábali
z hliny rôzne predmety týkajúce sa M. R. Štefánika / malú
bustu, lietadlo, planéty, mohylu a iné/. V ďalšej časti projektového dňa sa žiaci presunuli pred kultúrny dom v obci,
kde nasledovala prezentácia
jednotlivých plagátov a tém.
Po prezentácii nasledoval
krátky kvíz. Žiaci si pripravili
anketu a vybrali sa medzi verejnosť. Podujatie bolo ukončené vytvorením iniciálok
mena M. R. Štefánika, a to zo
žiakov a učiteľov v oblečení
farieb našej štátnej vlajky.
Žiaci štvrtého ročníka sa aj
tento rok zúčastnili športovej
súťaže „ O pohár starostu“,
kde sa z 13 družstiev umiestnili na 3. mieste. Každoročne

si pripomíname „Úctu k starším“. Aj v tomto školskom
roku žiaci 1. stupňa pripravili
krátky program, darček a pohostenie pre svojich starých
rodičov v DK. Stalo sa tradíciou, že v októbri sa v Jesenskom koná festival tanca,
hudby a spevu „Život v pohybe“. 26 októbra sa v DK konal už 7. ročník tohto festivalu, ktorý je zastrešovaný
Úradom vlády SR. Účinkujúci,
medzi ktorými nechýbali naši
žiaci špeciálnych tried, prezentovali svoj talent a odmenení boli potleskom. Nálada
bola vynikajúca a vystúpenia

rok, aj súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvicu a celé vyučovanie v doobedňajších hodinách
prebiehalo v tomto duchu.
V ŠKD mali žiaci diskotéku
a súťažili vo vytvorení múmie
zo spolužiaka pomocou toaletného papiera. Po „strašidelnom“ pohostení sa spolu
s pedagógmi vybrali na lampiónový sprievod, na ktorom
si vyzbierali kopec sladkostí.
Domov odchádzali plní zážitkov a dobrej nálady. Zimnú atmosféru nám spríjemní okrem
súťaže o najkrajšieho snehuliaka aj návšteva Mikuláša
u žiakov 1. stupňa, a tak ako

na pódiu často sprevádzal tanec a spev aj v hľadisku. Už teraz sa tešíme na 8. ročník. 27.
októbra zažili žiaci našej školy
už tradične hallowensky deň
plný prekvapení, strašenia,
tanca a rôznych dobrôt. Predchádzala mu, tak ako každý

každý rok príprava vianočnej
akadémie, kde sa naši žiaci
predstavia s krásnym kultúrnym programom. Počas celého 1. polroka sme sa zapájali
do rôznych predmetových
olympiád a súťaží. Najúspešnejší sme boli v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“, kde získala
v okresnom kole 3.miesto
žiačka 7.ročníka Janka Auxtová a 1.miesto žiačka 6.ročníka Simonka Makóová, ktorá
postúpila do celoštátneho
kola, a v prednese rozprávky
„Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas“, kde naši žiaci Adam
Gombala a Daniela Šinková
obsadili v celoštátnom kole,
každý vo svojej kategórii,
krásne 2. a 3. miesto.

9.
Jesenné aktivity v materskej škole
Jeseň je tu a náš zrak teší
pestrými farbami.
V októbri sme organizovali
v materskej škole Deň tekvičkových lampiónov –
tvorivú
dielňu s
rodičmi. Vyrezávanie tekvice
sa stalo obľúbenou aktivitou našich detí, na ktorú sa
tešia každý rok. Deti si nachystali na tento deň tekvičky rozmanitých tvarov,
veľkostí a farieb. Rodičia
hľadali inšpirácie, ako nápadito a netradične vyrezať

tekvice.
Hotové práce nám zdobili
školský dvor pri hlavnej
bráne. Deti boli veľmi hrdé
na svoje výtvory.
Medzi naše obľúbené akcie
patria besiedky pre starých rodičov. Aj tento rok
sme ich pozvali medzi nás
pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Deti s pani učiteľkami pripravili pekný kultúrny program – zatancovali, zaspievali a zarecitovali. Do tanca pozvali aj

starých rodičov. Nakoniec
im odovzdali milé darčeky
ktoré pre nich s láskou zhotovili. Pripravili pre nich aj
malé občerstvenie pri ktorom sa porozprávali, pospomínali. Domov odchádzali so svojimi vnúčatami
s úsmevom na tvári.
Dňa 24.10.2017 sa uskutočnilo v MŠ divadelné
predstavenie, ktoré potešilo všetkých škôlkárov.
Deti sa s radosťou zapojili
do predstavenia ako malí

hudobníci, spievali , tancovali a hrali na hudobných
nástrojoch.
Tradične každý rok si organizujeme v materskej škole
aj Deň jabĺčka – súťaž
o najkrajšie jabĺčko. Čítali
sme si o jabĺčkach rozprávky, básničky, naučili
sme sa o jabĺčku pesničku
a pani kuchárky nám pripravili chutnú dobrotu – pečené jabĺčko.
Autor Alžbeta Mihályiová

Projekt – Lepšie a bezpečne na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí
Obec Jesenské a Materská škola Jesenské získala dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „Lepšie a bezpečne
na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí“.
Projekt so svojimi aktivitami podporuje rozvoj vedomosti
detí v rámci dopravnej výchovy a upriami pozornosť detí
na bezpečnosť v rôznych dopravných situáciách.
Do projektu bola zapojená materská škola a základné
školy s VJS a VJM – 1. a 2. ročník, miestna samospráva, pedagogický zamestnanci a aktívni obyvatelia
obce od plánovania až po realizáciu projektu. V rámci projektu sme:
- rozvíjali vedomosti detí o bezpečnosti na cestách
a o dôležitosti zvislých a vodorovných dopravných značiek umiestnených priamo v obci Jesenské
- upriamili sme pozornosť detí na každodenné životné situácie s ktorými sa môžu bežne stretávať

-

- ako chodec, cyklista, alebo ako spolujazdec,
upriamili sme pozornosť aj na to, aké je dôležité
„byť viditeľný“ ako chodca a cyklista na komunikáciách
organizovali súťaž v kreslení na tematiku v oblasti
dopravy a dopravnej výchovy
aktívnym prístupom sme skvalitnili vzdelávanie
detí pri osadení nových dopravných značiek - deti
získali nové zručnosti pri obnove a osadení dopravných značení na území obce Jesenské, ktoré
je aj v súlade so schváleným „Pasportom dopravných značiek obce Jesenské“

10.
Zábavno- športová súťaž o Pohár starostu obce Jesenské-2017

Spoločný školský úrad v Jektorá má už svoje miesto v žisenskom už po 11-krát uspovote našich najmenších detí.
riadal zábavno-športovú súťaž
Vďaka nadšeniu vedúcej školo Pohár starostu obce Jesenského úradu Valérii Sebőkovej
ské . Je to už pekná tradícia,
a učiteliek MŠ a ZŠ, je každý
1. ZŠ Szombathyho Jesenské - Szombathy V. AI Feled
2. ZŠ Jesenské
3. ZŠ Dubovec - Dobócai AI
4. ZŠ Širkovce - Serkei AI
5. ZŠ Hostice - Gesztetei AI
6. ZŠ Tachty - Tajti AI
7. ZŠ Gemerský Jablonec - Almágyi AI
8. ZŠ Hajnáčka - Ajnácskoi AI
9. ZŠ Blhovce - Balogfalai AI
10. ZŠ Hodejov - Várgedei AI
11. ZŠ Gortva - Gortvakisfaludi AI
12. ZŠ Rimavské Janovce
13. ZŠ Rimavské Janovce - Rimajánosi AI
Družstvá boli 5 členné koedukované z MŠ ( miešané skupiny
aj
vekovo)
Naši športovci sa cítili dobre,
bojovali vytrvalo a čestne. Medzi súťažnými disciplínami

patrili aj hod do cieľa, štafetový a prekážkový beh, športové hry, vytrvalostné cviky,
skok do diaľky z miesta, zbieranie rozhodených loptičiek.
Žiaci zo Základnej školy z Gemerského Jablonca a škôlkari

rok usporiadané toto zábavnošportové podujatie. Napriek
tomu že metodička ŠÚ je na
dlhodobej práceneschopnosti,
jej tím s nadšencami spolu jej
pomocou a podporou vytvorili
na obidva dni príjemnú atmosféru
a veselé
súťaženie.Športová súťaž o Pohár
starostu obce Jesenské sa uskutočnila 10. októbra pre žiakov 1. stupňa základných škôl
a 11. októbra pre deti materských škôl školského regiónu.
Obidva dni bolo rušno, veselo
v telocvični v Jesenskom. Pán
starosta Mgr. Gabriel Mihályi
a prednosta obecného úradu
Ing. Tibor Borbás na zahájení
privítali družstvá žiakov a detí,
zaželali súťažiacim veľa úspe-

chov, dobrú zábavu a rozvíjanie myšlienky spolupatričnosti.Veľké poďakovanie patrí
pánovi učiteľovi a pani riaditeľkám a učiteľkám MŠ: Mgr. Jánovi Kurákovi , Elene Sekelskej, Bc.Gabriele Hajnovičovej a Andrei Panáčekovej za
pripravenie a vedenie súťažných disciplín a úloh.Naši žiaci
a škôlkari z regiónu zabojovali, porovnávali svoje sily
a športové
schopnosti
a s chuťou si zašportovali.Ceníme si aj prácu kolegov, že
pripravili a odprevadili svojich
žiakov a škôlkarov na súťaž.
Uvedomujeme si, že súťaže
bez súperov sú úplne zbytočné.
Do súťaže pre 1. stupeň ZŠ sa
prihlásilo 13 družstiev:

Družstvá boli 6 členné koedukované z I. stupňa ZŠ
Do súťaže pre 1. MŠ sa prihlásilo 7 družstiev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MŠ Jesenské
MŠ- Óvoda Hodejov
ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec- Alapiskola és Óvoda
Almágy
ZŠ s MŠ Hostice- Alapiskola és Óvoda Gesztete
MŠ s VJM Širkovce- Óvoda Serke
MŠ s VJM Gortva- Óvoda Gortva
MŠ s VJM Blhovce- Óvoda Balogfa

z MŠ Širkovce získali pohár
starostu a diplom pre víťazov
s medailami pre víťazov. Ani
ostatní súťažiaci neodchádzali
s prázdnymi rukami. Po občerstvení a vyhodnotení všetci
dostali pamätné listy a bohaté

športové
darčekové
balíčky.Gratulujeme víťazom ale
aj
ostaným
súťažiacim!
Katarína Bódiová /Zastupujúca metodička/

Biela pastelka- únia nevidiacich
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už po 16. raz
so súhlasom Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
zorganizovala celoslovenskú
zbierku Biela pastelka.
V piatok 22. a sobotu 23. septembra 2017 sa ulice viac, než
300 miest a obcí zabeleli pastelkami. Záujemcom ich ponúkali dobrovoľníci v bielych tričkách s logom Bielej pastelky, s
nápisom (aj v Braillovom
písme) a s pokladničkou v rukách. Zdanlivo dva obyčajné
dni, neboli vôbec obyčajné

a to minimálne preto, lebo
každý, kto si od dobrovoľníkov
kúpil malú spinku v tvare bielej
pastelky, pomohol nevidiacim
a slabozrakým urobiť krok na
stupeň víťazov. Každá zakúpená biela pastelka znamená
vstup do samostatného a plnohodnotného života. Do života, kde sa stráca obava pustiť sa do ulíc s bielou palicou,
do života, kde miznú obavy
z varenia, prania, žehlenia, do
života, v ktorom sa Braillove
bodky poslušne zoskupujú do
písmen, slov a viet, písanie

mailov či SMS sa stáva rutinou.
Štedrosť darov v obci Jesenské priniesla Únii nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska
122,98€.
Celkový
výnos
z hlavných zbierkových dní je
141 798,16 €, čo je oproti vlaňajšiemu výnosu nárast o 29
418,49 €. "
Biela pastelka potrvá do
31.12.2017. Podporiť aktivity
pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na
účet verejnej zbierky SK23
1111 0000 0014 3025 8006

alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo
vybraných inštitúciách (školy,
úrady, firmy a pod.), zaslaním
SMS na číslo 820 v hodnote 2
€ v sieti všetkých mobilných
operátorov
alebo
on-line
na webe
www.bielapastelka.sk.
Za akúkoľvek podporu
v hlavné zbierkové dni ale
i nasledujúce dni ďakujeme.
Renata Oláhová
Krajské stredisko a Krajská
rada ÚNSS Banská Bystrica

11.
Poznávací a oddychový zájazd seniorov
Seniori Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 savyberú autobusom na obhliadku
obnovenej Synagógy do Lučenca.Synagóga bola budova
cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova
bola počas druhej svetovej
vojny na viacerých miestach
rozstrieľaná
a veľmi
zničená.Do roku 2013 patrila
Kobra, s.r.o. ktorá ju úradne
previedla organizácii LUKUS
( lučenské kultúrne stredisko).
Pre malý počet židovských ob-

čanov v Lučenci a v okolí sa
v budove židovské obrady
nekonajú. Teraz slúži ako
krásna pamiatková budova
na obhliadku pre verejnosť.
V roku 2016 bolo v synagóge
výjazdové rokovanie vlády.
Po obhliadke synagógy pokračovali naši seniori k vode,
do termálnych kúpeľov Rapovce, kde sme si troška zregenerovali
opotrebované
kosti a kĺby. Domov sme sa
vracali s peknými zážitkami.
Margita Feledyová

Vážení občania – čitatelia

Zdá sa mi, že tomu je iba pár
mesiacov, keď som vás informovala o činnosti Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom za I. pol rok,
no pomaly ukončíme rok
a zase Vám mám čo napísať.
Letné aktivity sme začali v mesiaci jún. Rýchlikom sme sa
vybrali na poznávací zájazd
do
druhého
najväčšieho
mesta republiky do Košíc.
Hlavné námestie, Dóm Svätej
Alžbety, fontána s hudbou, socha spisovateľa Šándora Má

rayho, konzumácia kávy, čaju
v krásnej záhradnej besiedke
bolo pútavé pre všetkých.
Škoda, že nás bolo iba desať.
Tak ako žiaci v školách majú
letné prázdniny, aj seniori si
užili júl a august medzi iným
na rehabilitáciu už opotrebovaných kostí a vybrali sme sa
autobusom do termálnych liečivých kúpeľov a to: v júli 2017
do Egru, kde sme popri kúpaní
navštívili chýrny hrad, baziliku
a iné historické miesta. Začiatkom augusta sme sa rozhodli,

že nemôžeme nechať bez
povšimnutia kúpalisko pri
našom okresnom meste
a to kúpalisko Kurinec-Zelená voda. Z Rimavskej Soboty sme išli rozprávkovým
vláčikom priamo na pláž.
Boli sme milo prekvapení,
keď sme uvideli nový bazén s čistučkou vodou
a ešte viac, keď sme sa
okúpali v 30 stupňovej
vode. Čistota okolia, jedlá
a ich obsluha si zaslúži jednotku.Ďalej v auguste cieľové miesto autobusovým
zájazdom bol Mezőkövesdkúpele Zsór a termálne kúpalisko Bogács, kde sme okrem
kúpania
ochutnali tradičné
maďarské jedlá a výborné
vínko. V dobrej nálade a spevom sme sa vracali domov.
V septembri sme sa tiež autobusom vybrali do kúpeľov
Bükkszék, kde popri kúpaní
a cvičení vo vode sme mohli
využiť aj parný kúpeľ. Po odpočinku a dobrom oddychu
sme sa šťastne vrátili do svojich domovov.

V mesiaci november Výbor
základnej organizácie mieni
navštíviť ešte raz termálne kúpele Bükkszék, aby sme nadobudli sily do práce v novom
roku.
Pred nami stojí ešte organizovanie tradičného Vianočného
stretnutia, na ktoré členovia
veľmi čakajú. Na tomto spoločnom posedení prežívame
atmosféru vianočných sviatkov a myslíme už na Nový
rok. Nevieme však, čo nám
donesie, ale dúfame, že radosť a dobré zdravie, aby sme
sa mohli ešte mnohokrát stretnúť na akciách tejto organizácie.
Každému ďakujem za účasť
na našich podujatiach, za
sponzorovanie na jednotlivých akciách, obecnému
úradu za finančnú podporu.
Prajem každému členovi radostné a pokojné Vianoce
a šťastný Nový rok 2018.
Margita Feledyová-predseda
organizácie

Aktivity ZO ŤZP
Tohtoročné horúce dni vylákali členov našej organizácie na letné podujatia,
ktoré pokračovali až do neskorej jesene.
Prvé naše tohtoročné kúpanie sa uskutočnilo autobusovým zájazdom do nám
všetkým dobre známeho
kúpaliska
Bükkszék.

V septembri sme mali naplánovaný vlakový zájazd na
salaš Zbojská, ktorý sa žiaľ
nekonal z dôvodu nepriaznivého počasia, pršalo.
27. septembra zorganizovalo Krajské centrum štvordňový zájazd do kúpeľov
v Piešťanoch. Zúčastnili sa
ho dve naše členky. V programe
bola
návšteva

mesta so sprievodkyňou,
ktorá
nás
oboznámila
s jeho históriou a tri procedúry, dve elektroliečby
a jedna masáž. Na šestnásty november sme si pripravili Jesenný športový
deň a na pätnásteho decembra Vianočné posedenie, ktorým ukončíme našu
tohtoročnú činnosť.

Ďakujeme všetkým našim členom za účasť na
podujatiach, Obecnému
úradu za finančnú pomoc
a všetkým želáme prekrásne Vianoce v kruhu
svojich blízkych ako
i šťastný Nový rok 2018
Eva Melicherová, členka
ZO ŤZP

12.
Futbalový klub Jesenské
Futbalový klub Jesenské (FK Jesenské) do súťažného
ročníka 2017/2018 vyštartoval s novými cieľmi: bezproblémovo sa udržať v V. lige a so žiakmi začať súťaž v III.
lige. Vedenie FK aj so starostom obce sa snažili zabezpečiť také podmienky, aby všetky mužstvá FK mohli úspešne
reprezentovať futbalový klub a obec.

zaslúžia si veľkú pochvalu, pretože v polovici súťaži zo štrnástich mužstiev sú na ôsmom mieste. Trénerom mladších žiakov je Csaba Singlár, ktorý je zároveň aj manažérom
klubu.

Starší žiaci U-15

Prípravka
V mesiaci september sa začal tréningový proces prípraviek v dvoch skupinách. V prvej skupine sú zaradené deti
z materskej školy a v mesiacoch september a október
mali tréningy na novovytvorenom malom futbalovom ihrisku priamo v priestoroch materskej školy. Deti majú tréningy raz za týždeň a veľkým potešením pre trénerov je,
že počet detí sa pohybuje okolo pätnásť, čo značí veľký
záujem o futbal. V druhej skupine sú zaradené deti z prvej
a druhej triedy základných škôl a od septembra absolvujú
tréningy dvakrát do týždňa. Nie menej radostné je, že aj
u týchto detí je zvýšený záujem o tréningy a počet trénujúcich detí je okolo desať. Našim cieľom je tieto deti postupne zapojiť do tréningového procesu mladších žiakov
(U-13), preto niektoré deti z tejto skupiny sme už zaradili
do kádra U-10 na okresnom turnaji prípraviek, ktorý sa uskutočnil v Jesenskom dňa 4. novembra 2017.

Mladší žiaci U-13
Po rozhodnutí vedenia FK mužstvo žiakov sme prihlásili
do III. ligy skupiny C a tým sme umožnili aj mladším žiakom (U-13) aj starším žiakom (U-15) zúčastniť sa majstrovských zápasov. S tréningami sme začínali hneď začiatkom augusta, nakoľko prvé zápasy sme absolvovali už
koncom mesiaca a to hneď vo veľkom tempe: hralo sa sobota – streda – sobota. Na začiatku sme mali obavy, že
ako budú naši mladí futbalisti znášať také zaťaženie a ako
sa vysporiadajú s prípadnými prehrami a ťažkými súpermi. Išli sme do veľkého neznáma, nepoznali sme III.
ligu, nepoznali sme súperov, ale o to väčšia bola naša radosť, keď sme v prvých troch zápasoch získali deväť bodov a skóre 40:10. Časom samozrejme prišli aj prehry, ale
môžeme konštatovať, že chlapci nesklamali, skôr naopak

Starší žiaci taktiež začali s tréningami začiatkom augusta
a do začiatku súťaže III. ligy došlo k značnému pohybu
hráčov. Hráčsky káder sa postupne dopĺňal a ustálený
stav nastal až v polovici septembra 2017. Aj výsledky boli
adekvátne tomuto stavu: na začiatku boli aj kruté prehry,
ale chlapci si postupne zvykali na tempo a na systém hry
a v druhej časti súťaže začali zbierať aj body. I keď mužstvo momentálne je na poslednom, štrnástom mieste so
šiestimi bodmi, ale je predpoklad, že absolvovaním tvrdej
prípravy na jar môžu postúpiť vyššie. Zároveň treba podotknúť aj tú skutočnosť, že v našom mužstve hrajú žiaci od
dvanásť do pätnásť rokov, pričom u súperov sa nie raz
stalo, že všetci hráči mali štrnásť alebo pätnásť rokov.
Z mužstva na budúci rok prestúpia do dorastu (U-19) len
dvaja hráči, ostatní môžu hrať aj ďalšiu sezónu v tomto
zložení, resp. doplníme káder z mužstva mladších žiakov.
Trénerom mužstva starších žiakov je Norbert Czene, ktorý
je zároveň aj hráčom mužstva dospelých.
Zároveň aj touto cestou chceme poďakovať starostovi
obce, ktorý aj nad rámec pridelenej dotácie, zabezpečil
uhradenie výdavkov na cestovanie žiakov a taktiež dopravcovi pánovi Tiborovi Pellemu, ktorý nás vozil na jednotlivé zápasy a zároveň nám jednu cestu aj zasponzoroval – tú najdlhšiu do Dudiniec. Ale hlavne a v prvom rade
patrí veľká vďaka rodičom a starým rodičom, ktorí nosili
svoje deti, vnúčatá na tréningy a aj na zápasy a to nielen
na domáce ale aj na vonkajšie. Zároveň im ďakujeme aj
za povzbudzovanie počas zápasov. Aj v ťažkých chvíľach
stáli pri mužstve a hlasným povzbudzovaním dávali našim
mladým hráčom ďalšiu silu do zápasu.

13.
Dorast (U-19)

Dorastenci pod vedením Alexandra Berkyho začali sezónu 2017/2018 v IV. lige – skupina D, dvoma prehrami
a jednou remízou, pričom na niektorých zápasoch káder
nebol kompletný, chýbal dostatočný počet hráčov. Postupne však mužstvo bolo doplnené, prišli noví hráči a zloženie mužstva sa zastabilizovalo, čo prinieslo aj úspech:
hráči začali zápasy vyhrávať a na konci jesene stoja na
piatom mieste. Našim želaním je, aby káder bol každý rok
doplnený o hráčov z mužstva starších žiakov, aby bol zabezpečený ich ďalší futbalový rast a zároveň, aby v doraste vyrastali hráči, ktorí následne získajú pevné miesto
aj v kádri dospelých.

Mužstvo dospelých
Dospelí prípravu na jesennú časť V. ligy skupiny D začali
začiatkom júla a prvé prípravné zápasy odohrali v rámci
turnaja na deň obce –
8.7.2017. Na tomto turnaji
naši hráči v tvrdej konkurencii obsadili pekné druhé
miesto. FK sa prihlásil aj do
súťaži Slovenského pohára,
kde v prvom kole sme mali
za súpera FK Mesta Tornaľa. Po vyrovnanom zápase sme prehrali tesne 1:0
a do ďalšieho kola postúpil
súper. V mesiaci júl sme
odohrali ešte množstvo prípravných zápasov, pretože
na 6. augusta už bolo naplánované prvé kolo jesennej
časti. V mesiacoch august
a september výkony hráčov
boli kolísavé, slabšie chvíle
striedali lepšie a mužstvo sa
pohybovalo okolo ôsmeho
miesta. Záver už bol lepší:
v októbri sme prehrali už len

v jednom zápase (i keď to bol práve domáci zápas proti TJ
Santrio Láza) a na konci jesennej časti sme získali celkom
dvadsaťjeden bodov, čím v súťaži prezimujeme na peknom šiestom mieste. Snahou vedenia FK je udržať mužstvo v tomto zložení a vybudovať silný tím, ktorý v ďalších
rokoch môže zabojovať aj o popredné miesta v piatej lige.
Trénerom mužstva je Csaba Tóth.
Na záver vedenie FK chce poďakovať starostovi obce za
finančné zabezpečenie bezproblémového chodu klubu,
svojim sponzorom za sponzorské dary, či už materiálne
alebo peňažné, všetkým hráčom za odvedený výkon a v
neposlednom rade svojim fanúšikom, ktorí v hojnom počte
navštevovali domáce zápasy a povzbudzovali mužstvá FK
Jesenské. Všetkým želáme príjemné prežitie vianočných
sviatkov, malým futbalistom, aby si pod stromčekom našli
možno aj futbalovú loptu, alebo vysnívané kopačky, prípadne dres. Do nového roka prajeme všetkým našim
priaznivcom veľa zdravia, šťastia, aby neprestávali byť našim verným fanúšikom a aj v roku 2018 hlasno povzbudzovali či už dospelých, dorast alebo žiakov. JESENSKÉ
DO TOHO!

Káder dospelých:
horný rad zľava: Daniel Varga, Dávid Szekfű, Denis Hank,
Krisztián Kókai, Karol Árvay, Adrián Bial, Tomáš Szabó,
Lukáš Hruška, Juraj Lipták, Zsolt Múčik.
dolný rad zľava: Mátyás Šťavina, Michal Michálek, Norbert
Czene, Patrik Bitala, Alexander Mihályi, Norbert Nagy, Dávid Bodnár, Martin Pinter, Olivér Andráši.
Chýbajú: Gabriel Balajthy, Gergely Jónás, Štefan Szabó
a tréner Csaba Tóth.

14.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte do života: „Život je plameň
, ktorý neustále spaľuje , ale ktorý
sa vždy znovu zrodí, keď sa narodí
dieťa.“
Angelo Lakatoš
Amanda Cibuľová
Lívia Farkašová
Izabella Agócsová
Sofia Gáborová
Dominika Cibuľová
Dominik Bari
Attila Varga
Eugen Ruszó
Ľudovít Várady
Manželstvo uzavreli“. Ľúbiť a byť
ľúbený je ako cítiť slnko z oboch
strán. Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.
Peter Parobek a Anna Kristína
Váradiová
Životné jubileum oslávili: „Nech
vám stále slnko svieti v oknách
vášho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie, nech Vám
šťastie, zdravie, láska, nablízku
vždy zostane!“
60 narodeniny:
Zoltán Kisantal
Ladislav Babík
Alžbeta Balogová
Ernest Dani
Štefan Mede
Mária Vencúgová

JESENSKÉ
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INFO CENTRUM
Stránkové dni
Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

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

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

Mária Šušányiová
Mária Berkiová
Elena Rúgová

Vojtech Ziman
Milena Stehlíková
Ján Spodniak
Marta Hanáková
Jozef Petrinec
Ladislav Farkaš
Elena Sekelská
65. narodeniny:
Jozef Bálint
Klára Fabianová
Agnesa Mišuráková
Katarína Mihályiová
Mária Csanková
Helena Brozmanová
Juliana Grígerová
Júlia Petruszová
Marta Kureková
Štefan Berki
Erika Lászlová
Viera Šajkátová
70 narodeniny:
Júlia Borbášová
Zlatica Hrčkoívá Ing.
Milan Tuček
Ladislav Feledy
Viktor Čonka
Margita Tóthová
Marta Balázsová
Viktor Varga
Zuzana Berkiová
Margita Pálová
75.narodeniny:
Pavel Berki
Alžbeta Mihályiová
Albína Bernáthová
Alžbeta Trifontiová
Ľudovít Kováč

INFORMAČNÝ MATERIÁL
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80.narodeniny:
Eva Drdolová
Irma Csanková
Barbora Fodorová
85.narodeniny:
Ján Albert
Mária Motošková
Anna Petrincová
Helena Liszkaiová
90.narodeniny:
Alžbeta Agócsová
Navždy nás opustili: „Osud je
občas veľmi krutý, nevráti čo raz
vzal... Zostanú iba spomienky a v
srdci veľký žiaľ“Česť ich pamiatke. †
Marta Bariová 68
Emília Moravčíková 99
Júlia Magová 94
Ferdinand Mihályi 80
Mária Šerešová 79
Ján Drdoľ 77
Martin Vilhan 80
Ján Vilhan 52
Júlia Bariová 100
Alexander Berki 33
Štefan Gríger 72
Mária Bariová 65
Vojtech Radioč 87
Mária Mihályiová 83
Margita Mihályiová 96
Rozália Trifontiová 74
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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

