JESENSKÉ

INFORMAČNÝ MATERIÁL

24 VYDANIE

JESENČANIA
Január – Jún 2019

24. vydanie

Vážení občania!
Keď prichádza leto pre naše
deti je to záver školského
roka 2018/2019 a pre našu
miestnu samosprávu je čas na
polročné bilancovanie činnosti a života v obci. Po komunálnych voľbách v novembri
2018 sme v marci zvolili našu
prvú prezidentku a v máji
našich zástupcov do Európskeho parlamentu. Zdá sa
nám, že veľká politika sa robí
ďaleko od nás, ale výnimka
potvrdzuje pravidlo. Najväčší
ústavní činitelia – ministri,
vysokí štátni úradníci na čele
s naším súčasným premiérom
Petrom Pellegrínim zavítali aj
do našej obce na 141. výjazdové zasadnutie Vlády SR
dňa 13.2.2019. Cieľom zasadnutia bolo;
priebežne
informovať o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu
Rimavská Sobota, - schválenie uvoľnenia finančných
prostriedkov v sume jeden
milión eur pre okres, ako aj
stretnutie so starostami okresu.
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Plány ktoré sme si zadefinovali na toto volebné obdobie,
výjazdové zasadnutie Vlády
SR
podporilo niektoré
z týchto aktivít.
Tri naše
projekty financujeme práve
z dotačných zdrojov, ktoré
našej obci pridelili. Rekonštrukciu strechy na Základnej
škole, ul. Mieru, pokračovanie rekonštrukcie interiéru
telocvične (vrátane vnútornej
izolácie) a priamo pridelené
prostriedky od premiéra Petra
Pellegríniho na rekonštrukciu
interiéru (pódia) v MKS kde
Vláda SR mala 141. výjazdové zasadnutie. Celkovo sa
jedná o dotáciu 46 tis. EUR.
Schválený máme aj pilotný
projekt na rozvoj služieb spoločnej úradovne, ktorý bol
podporený
z regionálneho
príspevku (57 tis. EUR)
z Akčného plánu RS. Cieľom
je vytvoriť integrované centrum verejných služieb na
našom obecnom úrade so
službami pre celý región pod
záštitou spoločného úradu.
Máme rozpracované verejné
obstarávanie na nákup nábytku,
zariadení,
služieb
a úpravu interiéru. Plánované
dokončenie je do decembra
2019.
V súčasnosti už beží verejné
obstarávanie na prístavbu
materskej školy s cieľom
rozšírenia kapacity o dve
triedy – prístavba. Podobne
pracujeme aj na projektoch
integrované zdravotné centrum, sociálne služby a rekonštrukcii a zateplenia po-
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žiarnej zbrojnice. Verejné
obstarávanie sme pripravili
a dokončili na úpravu chodníkov pomocou asfaltovania
v niektorých častiach obce.
Ďalším projektom by bolo
rozšírenie
kapacity
a budovanie inkluzívnej výchovy na Základnej škole
VSZ s vyučovacím jazykom
maďarským.
Pripravujeme
verejné obstarávanie pre realizáciu po dokončení prípravy
projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie.
Ďalšie investičné aktivity
smerovali
do
opravy
a rekonštrukcie striech na
materskej škole (vrátane vymaľovania priestorov po zatekaní) a základnej školy –
na ul. Školskej.
Na podporu bývania pripravujeme dve aktivity 8 + 4
bytové jednotky na prestupové a sociálne bývanie, kde sú
už pripravené projektové
dokumentácie. Podobne podporujeme prípravu stavebných pozemkov pre individuálne a skupinové bývanie.
V tejto oblasti nás teší že
v tomto roku sme už predali
ďalšie 3 stavebné pozemky
pre výstavbu rodinných domov pre mladé rodiny.
Očakávanie po hĺbkových
kontrolách projektov pustenie
aj rekonštrukcie resp. komplexné zníženie energetickej
náročnosti
multifunkčnej
budovy
(administratíva
a kultúrne stredisko obce)
v centre obce Jesenské.

V programe zdravá a čistá
obec Jesenské, sa uberáme
niekoľkými smermi, malé
úspešné projekty na zvyšovanie separácie odpadu v škôlke
a na základných školách prostredníctvom učenia detí, na
úspešný projekt likvidácie
nelegálnej skládky v časti
obce Dobra, na občianske
aktivity na udržanie zdravej
a čistej obce, na informovanie
verejnosti a pod. Dôležité sú
naše očakávania k projektu
vybudovania zberného dvora
v obci. V súčasnosti čakáme
vyhodnotenie, či získame
alebo nezískame financovanie
z Európskych zdrojov.
Podľa nášho sloganu „ Zapojte sa do spoločného budovania rozvoja obce a regiónu
v novom volebnom období
2018-2022.“ sa snažím aktívne pracovať ako starosta ale
aj so zamestnancami obce aj
pre región a rozvoj vidieka
v MAS Cerovina, Združení
miest
a obcí
Gemera
a Malohontu, Združenia miest
a obcí Slovenska.
Dôležitou súčasťou našich
služieb je aj činnosť KomPaS, s,.r.o., kde sa snažíme
rozširovať
naše
služby
a zlepšovať
materiálnotechnickú základňu. V tomto
roku sme zakúpili aj 8 miestne vozidlo Citroen, ktorým
podporíme aj sociálne služby
najmä aktivity pre dôchodcov, deti a mládež.
Prajem Vám krásne leto.
S úctou
Váš starosta. Mgr. Gabriel
Mihályi

2.

6/2019
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jesenskom

Dňa 10.07.2018 bola podpísaná zmluva o dielo na
zateplenie budovy obecného úradu s firmou EXEN,
s.r.o. zastúpenej Ing. Attilom Pálom a Obcou Jesenské zastúpenej Mgr. Gab-

rielom Mihályim starostom
obce. Jednalo sa o zateplenie obvodových stien a fasády budovy, výmenu
okien a exteriérových dverí
okrem hlavného vchodu.
Realizáciou projektu sa do-

siahlo zníženie nákladov na
kúrenie. Náklady na dielo
činili 123 078,74 Eur,
z toho objednávateľ prispel sumou 13 078,74 Eur,
110 000 Eur bolo z Enviromentálneho fondu.

Odovzdanie budovy sa uskutočnilo 15.02.2019 za
prítomnosti Ministra životného prostredia Ing. Lászlá
Sólymosa.
Autor: Eva Melicherová

Cyklistické preteky Jarná cena 2019
trať za 2:09 hodiny. Za ním skončil
jeho tímový kolega
Stanislav Béreš a tretí
stupeň pretekárskeho
Olympu obsadil Tomáš Nagy z klubu Osmoscycling. Na štart
sa celkovo postavilo
73 pretekárov. Nižší
počet súťažiacich má
zrejme na svedomí
nie ideálne počasie.
Nedeľa, 5. mája 2019
patrila v obci Jesenské
cyklistike. Konala sa tu
totiž
cyklistická súťaž Jarná cena 2019 pre
vážnejších športovcov
ako aj šprint na bicykli
pre deti a ich rodičov pod
názvom "Roztočme vidiek s deťmi"Trať Jarnej
ceny 2019, ktorá mala

dĺžku 90 km, previedla
súťažiacich južnou stranou regiónu Gemer-Malohont a teda aj Cerovou vrchovinou. Cyklistov neodradilo ani daždivé a veterné počasie,
aby vytvorili traťový rekord. Najrýchlejší pretekár Štefan Nôta (CK
Spartak Tlmače) zdolal

Na vloženej súťaži "Roztočme
vidiek
s
deťmi", ktorú organizovali Miestna akčná skupina Cerovina v spolupráci s Cyklistickým klubom Rimavská Sobota a
Obcou Jesenské sa zúčastnilo 44 súťažiacich v
disciplíne šprint na bicykli na 300 m.
Autor:Anna Feledyová
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Deň zbierania smetí v Jesenskom

Oznamujeme Váženým občanom, že 11.mája 2019 sa
uskutočnil deň zbierania
smetí na území obce Jesenské s podporou miestnej
samosprávy a niektorých
miestnych
podnikateľov.
Ráno o 9-tej hodine bol zraz
pred futbalovým štadiónom. Prítomní sa rozdelili do
skupín, ktoré na vopred

naplánovaných trasách pozbierali smeti. Po dobre
odvedenej práci, o 13-tej
hodine dorazila aj posledná skupina pred futbalový štadión, čím sa
uzavrela časť tvrdej
práce, a mohla nasledovať zaslúžená zábava.
Unavených brigádnikov

čakal chutný guláš a iné občerstvenie. Po najedení pokračovala diskusia v dobrom spoločenstve, deti si vyskúšali lukostreľbu a zahrali
si futbal. Účastníci a organizátori sa zhodli v tom, že
celý deň prešiel v dobrej nálade a v rodinnej atmosfére,
predsa sme boli aj smutní,
že niektorí obyvatelia si verejné plochy mýlia so smetiskom. O tom svedčí aj tých
skoro 2 m3 smetí,

ktoré sme pozbierali za necelé tri hodiny.
Dobrú náladu umocnilo vedomie, že sa nám podarilo
hravým spôsobom naučiť
prítomné detí láske k prírode a k ochrane okolia. Organizátori v mene obyvateľov obce ďakujú za prácu zúčastnených. Dúfame, že sa
týmto podarilo vytvoriť tradíciu
v živote
obce
Autor: Peter Varga

Triedený zber
Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri
ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z.) Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí triedia
príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný
triediť zo zákona.
Separovaný zber bol začatý v našej obci v roku
2007. Tento zber sa v našej obci vykonáva formou
vriec, ktoré sa zbierajú
v stanovené dni.
Na zber PET fliaš sa používajú žlté vrecia, do nich sa
vhadzujú výlučne neznečistené PET fľaše.
Do oranžových vriec sa
zbierajú zmiešané plasty

a vhadzujú sa do nich fólie,
igelitové obaly, plastové
fľaše, prepravky, plastové
stoličky, fľaše od aviváže,
čistiacich
prostriedkov
a drogérie.
Sklo sa zbiera do zelených
vriec a vhadzujú sa sem
prázdne sklenené fľaše a
rozbité tabuľové sklo.
Kovový odpad sa zbiera do
červených vriec, kde sa dávajú konzervy bez zvyškov
jedla, plechovky od alko
a nealko nápojov, ktoré sa
zlisujú. Zbierajú sa aj kompozitné obaly VKM (tetrapak), kde sú zahrnuté čisté
nápojové obaly od džúsu,
mlieka, smotany a vína.
V elektro odpade sa zbierajú s pred domov biela

a čierna technika, spínače,
počítače, televízory hi-fi
technika. Tento odpad
musí byť v celku aj s elektronickými časťami.
Do modrých vriec sa zbiera
papier ako noviny, časopisy a kartón.
Novela zákona o poplatkoch za odpad hovorí, že
čím viac budeme recyklovať tým menej zaplatíme.
Z toho vyplýva čím viacej
budeme separovať tým
menej bude komunálneho
odpadu a tým menej aj
zaplatíme. Účelom nového
zákona je znevýhodnenie
skládkovania
odpadov
a vytvorenie motivácie pre
triedený zber. Triedený
zber je veľmi dôležitý pre

životné prostredie, vzhľad
našej obce, ale už má dopad aj na našu peňaženku.
Je veľmi dôležité, aby sa
každý jeden z nás postavil
k tomuto problému zodpovedne a uvedomil si dôležitosť separácie odpadu.
Chceme predsa zanechať
pre naše deti a vnúčatá
našu prekrásnu prírodu
bez skládok odpadu, čo má
obrovský vplyv aj na životné prostredie. Problematiku o odpadoch, dôležitosti separácie odpadu sa
snažíme dostať do povedomia ľudí, ale už i tých našich najmenších v materských škôlkach a školách
formou rôznych prednášok.
Autor :Eva Melicherová
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Miestna akčná skupina
Cerovina,
občianske
združenie so sídlom
v Jesenskom je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré
pôsobí na území 28 obcí
Cerovej
vrchoviny. Spája rôznych ľudí
a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými
silami sa chcú podieľať
na jeho rozvoji.
Cieľom stratégie MAS
Cerovina je prispieť
k zlepšeniu kvality života občanov dobudovaním technickej infraštruktúry,
vytvorením
nových pracovných príležitostí pre obyvateľov,
podporiť podnikateľské
aktivity, zvoliť vhodnú
a intenzívnu propagáciu
svojho potenciálu a danosti územia, a hlavne sa
zamerať na podporu konkrétnych
produktoch
cestovného ruchu.
Cieľom združenia je dosiahnuť
vyvážený
územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký re-
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gión, ktorý bude atraktívny pre všetkých jeho
obyvateľov.
MAS Cerovina združuje
63 členov.
Z toho 28 obcí, ktoré zastupujú verejný sektor, 26 súkromných organizácií, ktoré zastupujú podnikateľský sektor a 9 zástupcov občianskeho sektora.
Jednou z prvých aktivít
združenia smerujúcich
k posilneniu komunity
na území Cerovej vrchoviny bola cyklistická súťaž „Roztočme vidiek
s deťmi“, na ktorej sa
dňa 5.5.2019 zúčastnilo
44 súťažiacich v disciplíne šprint na bicykli
do 300 metrov. Súťaž organizovali MAS Cerovina v spolupráci s obcou Jesenské a CK Rimavská Sobota v rámci
cyklistickej
súťaže
„Jarná cena 2019 v Jesenskom“.
Ďalšou úlohou združenia
MAS Cerovina je podpora miestnych výrobcov
a remeselníkov
v rámci regionálneho
z

WWW.MASCEROVINA.SK
značenia Gemer – Malohont, cieľom čoho je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov. Ideálnymi žiadateľmi o udelenie tejto
značky sú remeselníci,
súkromne hospodáriaci
roľníci,
živnostníci
a firmy so sídlom alebo
prevádzkou
v regióne
Gemer-Malohont.
Na
území MAS Cerovina regionálnu značku vlastnia
už traja producenti.

ideálnou príležitosťou
pre rozvoj spolupráce
nielen medzi výrobcami,
ale aj jednotlivými časťami regiónu GemerMalohont. . Koordinátorom regionálneho značenia je MAS MALOHONT , ktorá v súčasnosti spolupracuje s piatimi Miestnymi akčnými
skupinami
z regiónu,
medzi nimi aj s MAS Cerovina .

Regionálne
značenie
miestnych produktov je
r
e

wwwww.produkty.gemer-malohont.sk
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Čriepky spomienok bývalého učiteľa Juraja Dubeckého v Jesenskom
spojenie školy s rodinou, riešili študijné a výchovné problémy k spokojnosti obidvoch
strán. Hrejivá atmosféra
týchto stretnutí s rodičmi
ostala vo mne na trvalo. Hneď
v októbri 1949 ma školský inšpektorát vyslal na školenie
inštruktorov a rozhodcov tzv.
Tyršovho odznaku zdatnosti,
a prikázal vyškoliť si
Plávam vo vodách staroby
a postupne ulamujem z pecňa
svojich spomienok na detstvo,
mladosť, na roky štúdia, na
úspechy i nezdary a nenaplnené sny. Spomínam aj na
môj prvý vstup na pôdu Jesenského.
Bol september 1949. Tiché južanské mestečko na obnovenej hranici medzi Maďarskom
a Československom sa kúpalo
v slnečnom dni. Kam sa pohnúť, koho osloviť, keď som
reči náhodných chodcov nerozumel , keď bolo po poludní
a úradníci už boli pozatvárali
úrady a venovali sa rodinám.
Náhoda chcela, že som sa ocitol v dome bývalého správcu
školy a ten mal pre dezorientovaného mladého kolegu pochopenie. Poskytol mi prístrešie, pohostil, dokonca zapriahol koníka do bričky a zaviezol ma do svojej vinice,
ukázal pálenicu a poradil na
koho sa obrátiť.
Na druhý deň mi miestny národný výbor z moci úradu pridelil ubytovanie v dome
miestneho roľníka, kde už býval pracovník miestnej pošty
Karol Sobiensky. Rodinu domácich tvorili tri osoby: staršia asi 70 ročná pani, jej bezdetná nevesta a syn. Budem
sa u nich okrem bývania aj
stravovať a preto im odovzdávať stravovacie lístky, tzv.
body, pravidelne mesačne
platiť nájomné. V zime sa
v pridelenej izbe kúriť ne-

bude, lebo tam nie je pec ani
komín. Zohrejeme sa pod perinou veď v Jesenskom nebývajú tuhé zimy. Tak som začal
svoj aktívny , profesijný život
učiteľa, vychovávateľa a kultúrno osvetového pracovníka.
Po vojnovej hrmavici sa nový
štát začal dôslednejšie starať
o narušené zdravie mladej generácie. Spomínam si, že
hlavy všetkých chlapcov nariadili ostrihať dohola. Na vyučovanie sme si niekoľko mesiacov po vojne nosili malé lyžičky a cez veľkú prestávku
sme museli prehltnúť dávku
rybieho oleja ( D vitamínu).
Neskôr to boli želatínové guličky s kvapkou oleja, čo už
bolo pre nás znesiteľnejšie.
Neskoršie boli vo všetkých typoch škôl zavedené tzv. mesačné pochodové cvičenia.
Raz mesačne sme pod dohľadom učiteľov absolvovali pochod bez záťaže do desať kilometrov. Rád si na tieto pochodové cvičenia spomínam
už aj ako učiteľ na Strednej
škole v Jesenskom. Pochodovali sme do okolitých obcí,
Širkoviec, Darny, Gortvy, Šimonoviec. V záhradách ,
alebo triedach miestnych škôl
pripravili rodičia našich žiakov veľkolepé pohostenie:
hydinový vývar, perkelt, pečenú, alebo vyprážanú hydinu, ovocie a množstvo koláčov. Učiteľskému zboru sa
ušiel aj pohár vína. Počas
týchto podujatí sa utužovalo

ďalších pomocníkov a organizovať v celom vtedajšom
Jesenskom okrese športové
súťaže. Podľa dosiahnutých
športových výsledkov sme
žiakom odovzdávali bronzové, strieborné alebo zlaté
odznaky zdatnosti. Spomínam
si, že na mnohých súťažných
podujatiach sa zúčastňovali aj
rodičia a starší súrodenci súťažiacich žiakov, ako aj na nefalšovanú radosť víťazov jednotlivých športových disciplín.
Chcel by som vám ešte pár
slovami priblížiť aj lístkový
potravinový systém. Málo sa
dnes o ňom hovorí , mladšie
generácie o ňom nič nevedia
a starším generáciám na spomienku. Obyvateľstvo po
vojne v mestách a priemyselnejších regiónoch trpelo hladom.
Aké-také riešenie vláda našla
zavedením lístkového systému predovšetkým na potraviny, neskôr aj na textilný
a ostatný priemyselný tovar.
Miestne a okresné národné
výbory už koncom roka 1945
vydávali občanom prídelové
lístky tzv. body. Boli to potravinové poukážky s predtlačenými váhami jednotlivých potravín, odstupňované podľa
veku a sociálnej skupiny obyvateľstva. Štátne orgány prispôsobovali prídel rôznymi
úpravami, napr. uprednostňovali deti, ťažko pracujúcich,
chorých a naopak niektoré
skupiny boli z nároku na prí-

del vylúčené( najmä súkromne hospodáriaci roľníci.
Z prideleného množstva bodov potom pri nákupe obchodník odstrihol príslušný
počet bodov.
Týmto spôsobom si moji rodičia zabezpečili body na nákup
plátna na obliečky na periny,
pod ktorou som spával v Jesenskom. V tomto období sme
mali aj svadbu a bol problém
s pohostením a aj to, že v tom
čase som už pôsobil ako učiteľ
na Pohroní a moja snúbenica
Božka ešte učila v Jesenskom.
Východisko bolo kúpiť potraviny na čiernom trhu. Božka
sa dohovorila s gazdom na
pustatine Ivanovo o predaji
prasaťa. Zabiť prasa nebolo
jednoduché, bolo treba vybaviť povolenie. Z prasaťa sa
sťahovala koža tzv. krupón
a ten sa odovzdával na patričnom úradnom mieste, preto
zabíjačky neohlasovali, zabíjali na čierno. Gazda nám
prasa predal, zabil, pomohol
s očistením a odvezením na
železničnú stanicu v Jesenskom. Prevoz na Staré Hory,
miesto našej svadby sme museli utajiť a tak sme do prepravných listov napísali, že sa
sťahujeme a prepravujeme si
knižky. Celý čas sme boli
v strachu z porušovanie vtedy
platných právnych noriem.
Svadba sa vydarila a naše
manželstvo trvalo takmer
60rokov. Regulovaný lístkový
systém bol zrušený v roku
1953 v súvislosti s peňažnou
reformou, ktorá sa dnes považuje za jedno z veľkých omylov vtedajšej vládnej moci.
Na moje pôsobenie v Jesenskom ako aj na svojich domácich aj po rokoch rád spomínam.
Juraj Dubecký, bývalý
učiteľ v Jesenskom
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Čím budem, keď vyrastiem
V rámci tematického týždňa „Povolania“ sme
v našej materskej škole
dňa 21.1.2019 privítali mamičky pani Némethovú
a pani Dóšovú, ktoré pracujú v Rimavskosobotskej

nemocnici ako zdravotné
sestry. Deťom porozprávali
o svojej práci, ako sa starajú o chorých. Na tento
deň sa mamičky pekne pripravili, obliekli si pracovné
oblečenie, ktoré nosia

a pripravili nám rôzne situácie zo života, napríklad:
ako treba ošetriť ranu a popáleninu, ako obviazať zlomeninu, odmerali deťom
tlak, ako dať prvú pomoc
pri úrazoch a hlavne koho

majú
deti
informovať.
Sme vďačné, že nás navštívili a oboznámili deti
o náplni práce zdravotnej
sestry.

Fašiangy v materskej škole
Tradíciou býva, že každý
rok vo februári v našej materskej škole oslávime Fašiangy, ktoré sú plné zábavy, smiechu a radosti.
Naši malí škôlkari sa nevedia dočkať, kedy si môžu
obliecť svoje obľúbené

masky, každé dievčatko by
chcelo byť princeznou
a chlapci majú zase svojich
vysnívaných super hrdinov.
Karneval v našej škôlke
sme mali už od rána, deti
prichádzali
v maskách
a trieda sa premenila

na rozprávkovú krajinu. Pripravovali papierové masky,
mali súťaživé hry, tombolu
a zabávali sa. V popoludňajších hodinách prichádzali aj rodičia a spolu
s deťmi mali rôzne aktivity.
Odmenu si zaslúžila každá

maska
a v súťaživých
hrách bola odmena pre
každého.
Bol to deň plný radosti
a zábavy. Preto si fašiangové tradície budeme zachovávať aj naďalej.

Veľkonočná tvorivá dielňa
K veľkonočným sviatkom
neodmysliteľne patria veľkonočné vajíčka, ktoré
predstavujú symbol zrodu
života a počas sviatkov sa
stali jarnou dekoráciou a
skrášľujú naše príbytky.
Najvýznamnejší kresťanský sviatok je i oslavou pre-

búdzajúcej sa prírody s vítaním jari, kedy si pripomíname rôzne ľudové zvyky a
obyčaje, z ktorých sa
mnohé zachovali dodnes.
Pred blížiacimi sa veľkonočnými
sviatkami dňa
11.4.2019 sa uskutočnila
v Materskej škole v Jesen-

skom tradičná veľkonočná
tvorivá dielňa pre deti a rodičov. Počas dielne deti za
pomoci svojich rodičov
maľovali kraslice a tvorili
z plastových vrchnáčikov
veľkonočné vajíčko a zajačika. Rodičia i deti boli
veľmi kreatívni a ich ča-

Deň matiek v Materskej škole
S príchodom jari prišiel
deň v roku venovaný všetkým mamám a ženám. To
najkrajšie, čarovné slovo,
ktoré vieme vysloviť ešte
prv než vieme chodiť. To
slovo je MAMA, ktorá nám
dala to najcennejšie – život.
Prívlastky pracovitá, starostlivá, trpezlivá, láskavá,
milujúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale
všetkým ženám.
Pri príležitosti k tomuto
krásnemu
sviatku naši

malí škôlkari pripravili
pre mamičky
kultúrny program,
prednášali básne,
spievali piesne a
potešili
mamičky
tančekom.
Za
vďaku, obetavosť
a láskavosť obdarili
ich vlastnoručne vyrobeným darčekom
a pripravili malé pohostenie. Pri odchode zo škôlky
mali všetci krásny,
príjemný zážitok.

rovné výrobky teraz skrášľujú našu materskú školu.
Kolektív materskej školy
želá všetkým deťom, rodičom a priateľom materskej
školy veselé Veľkonočné
sviatky!
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Školský rok sa pomaly
blíži k svojmu záveru
a my s hrdosťou konštatujeme, že aj druhý polrok v našej škole bol bohatý na množstvo aktivít
a podujatí, ktoré sme organizovali so žiakmi
a v spolupráci s inštitúciami z celého okresu.
Marec - mesiac kníh sme
oslávili viacerými aktivitami: Žiaci zo špeciálnej
triedy objavovali „záhady“ ukryté v knižkách,
či riešili čitateľský oriešok „Pendechos“. Vybrali sme sa aj do Knižnice M. Hrebendu, kde
sa žiaci zúčastnili interaktívnej hodiny o reáliách Gemer-Malohontu
a zároveň boli na prezentácii knihy „Slovensko –
krajina plná tajomstiev“.
Gemerko-malohontské
múzeum pre nás pripravilo interaktívne prehliadky pod názvom
„Kronikári“. Na pôde
školy sme pripravili prvý
ročník Burzy kníh. Žiaci
mohli nosiť svoje staršie
už nečítané knihy a na
burze si ich vymeniť za
iné. Klub športového

šermu nás potešil svojim
šermiarsko-divadelným
predstavením na dvore
školy. Žiacky parlament
si pri príležitosti osláv
Dňa učiteľov pripravil
vyučovacie hodiny žiakov – učitelia sa na jeden
deň stali žiakmi a žiaci
učiteľmi. Žiaci prvého
stupňa sa v apríli vybrali
do Hvezdárne v Rim. Sobote, kde pozorovali nebeské objekty a navštívili astropark. Folklórny
súbor Lipka sa rozlúčil
s pani zimou vynášaním
Moreny.
Naši najstarší žiaci z 9.
ročníka absolvovali 3.
apríla testovanie T9 s úspešnosťou na úrovni slovenského priemeru. Naša
škola sa už tradične zapojila do zbierok Deň
narcisov na pomoc
ľuďom trpiacim na rakovinu a Deň slnečníc pre
ľudí so sklerózoumultiplex.
Pri príležitosti
Dňa
Zeme sme 24. apríla pripravili rôzne aktivity:
zber papiera v obci, zber
odpadkov, sadenie kvetov, úprava okolia školy

a rôzne vzdelávacie aktivity. Žiaci sa úspešne zapájali do mnohých súťaží. Na krajskom kole
recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ nás
v apríli reprezentovala
žiačka 7.A Simonka Makóová a získala cenu poroty. V prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov
Kubín sme mali 3 úspešných recitátorov na druhých miestach v okresnom kole: Patrik Becher,
Janka Auxtová a Daniela
Šinková. Danielke sa podarilo vyhrať aj 1.miesto
v regionálnom kole a zúčastniť sa krajského kola
v Banskej Bystrici. Darilo sa nám aj vo výtvarných súťažiach. Lucka
Kisantalová
získala
3.miesto v celoštátnom
kole a Cyntia Pelleová
takisto 3 miesto v regionálnom kole súťaže
Ochranárik nč. 112.
Lucka bola úspešná aj
v súťaži
„Štefánikove
cesty za poznaním“ kde
získala cenu
primátorky
mesta Lučenec. Jún sa už
tradične začína
oslavou Dňa
detí a ten si
deti užili naozaj
interaktívne. Najprv
si pozreli a vyskúšali rôzne
fyzikálno-chemické pokusy
realizované
občianskym
združením

Spoznaj vedu. Potom
mali v telocvični pripravené rôzne súťažnošportové
stanovištia.
Žiaci 1.-6. ročníka si
užili Školu v prírode
v nádhernom prostredí
zariadenia Zlatá Idka pri
Košiciach.
Lesnícke
združenie
pripravilo
v polovici júna v obore
na Teplom vrchu celodenné podujatie známe
ako „Vetvička“. Na záver školského roka nás
okrem školských výletov
na Modrý Kameň, do
Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice čaká ešte
účelové cvičenie, hry
v prírode a Deň gastronómie, ktorý organizuje
Žiacky parlament. Bodkou za našimi aktivitami
bude Koncoročná akadémia vytvorená z prezentácií našich žiakov spojená so súťažou v skladaní Rubikovej kocky.
Srdečne Vás pozývame
26.6. do Domu kultúry
od 9:30 hod.
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Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom
v II. polroku školského roka 2018/2019

Dobré výsledky našej školy aj
naďalej povzbudzovali žiakov
a pedagógov, ktorí si ani neoddýchli a už sa pustili do nových úloh. A ako vieme, dobrá
práca prinesie svoje ovocie,
tak aj my sa môžeme pýšiť
mnohými výsledkami. Najväčšou pýchou našej školy je bábková skupina „ Meseláda“. Po
úspešnom vystúpení v Tornali
sa dostali na „ Podunajskú jar
„ do Dunajskej Stredy. Ich
predstavenie „Do neba rastúci
strom“ donieslo najväčšie ocenenie v diamantovom pásme.
Sú vítaní na festivaloch a na
podujatiach.
Z festivalu
„Kezemben a kobakom“ nás
potešili zlatým ocenením. Už
dlhé roky nám dávajú na vedomie, že bábkarská tvorba je
nielen vážne spoznávanie a
hlbokomyseľná tvorba, ale aj
hra a osobitý spôsob radosti
zo života a stretnutia ľudí.
V II. polroku sme rozhýbali jazykové a literárne súťaže.
Zapojili sme sa do anglickej,
slovenskej a maďarskej. Na
súťaži ,,Poznaj slovenskú reč“
sa zúčastnili zo školy aj žiaci I.
a II. stupňa, a naša štvrtáčka
Natália Horváthová nám priniesla už dlho očakávané 3.
miesto a tak aj postup do krajského
kola. Na anglickej
olympiáde sa zúčastnili Letícia
Bobálová a Chiara Ruszóová.
Obidve súťažiace žiačky úspešne reprezentovali školu v
tejto súťaži a veľmi dobre
zvládli aj náročnejšie úlohy.
Naši žiaci úspešne zvládli aj
testy z celoštátnej súťaže „
English One“ a ENGLISH
STAR, ktorá je medzinárodná
súťaž v anglickom jazyku pre
žiakov základných škôl. 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
odniesla Bíborka Fejesová na
celoštátnu recitačnú súťaž
Mihálya Tompu a vrátila sa

so strieborným
pásmom.
Naša
všestranná
žiačka
Chiara Ruszóová nás potešila
s umiestnením v striebornovom pásme. Z menších žiakov prváčik Máté Péter Varga
sa ukázal najšikovnejším v
okresnom kole, ale napokon štvrtáčka Emma Zagyiová sa umiestnila v striebornom pásme. V prednese rozprávky Arnolda Ipolyiho v celoštátnom kole vynikali Máté
Péter Varga v bronzovom
pásme,
Agneša Mátéová
a Chiara Ruszóová v zlatom
pásme.
Od januára prebiehali olympiády z chémie. Na súťaž sa
pripravovali traja žiaci, napokon jedna žiačka - Chiara
Ruszóová bola úspešná.
Unavujúci februárový mesiac
sa skončil so zábavou na maškarnom plese, kde si žiaci z I.
stupňa obliekli vtipné a zaujímavé masky. Marec začal
s testovaním deviatakov, tzv.
Monitorom, ktorý úspešne
zvládli. 15. marca sme si pripomenuli náš národný sviatok „ Boj za slobodu v revolučných rokoch 1848-49“ , uctili
sme si ho pekným kultúrnym
programom. Aj v tomto školskom roku bol zrealizovaný pre siedmakov lyžiarsky výcvik na Kokave.
Žiaci sa tu naučili lyžovať
alebo sa zdokonalili počas
10 výučbových hodín v základných technikách lyžovania. Žiaci 6. a 3. ročníka sa
zúčastnili
plaveckého výcviku, kde sa naučili plávať,
a iní si zase zdokonalili svoje
plavecké schopnosti.
Žiaci s dobrým logickým
myslením dokázali svoju spôsobilosť na súťažiach z matematiky. S pekným počtom sa
zapojili do matematických súťaží „Ilona Zrínyi“, „Klokan“ a „
Pytagoriáda“. V „ Klokane“ sa
z každého ročníka zúčastnili
dvaja žiaci, ale najúspešnejší
boli prváčikovia - Oliver Pelle
a Bence Singlár, z väčších
žiakov Daniel Barta, Máté Singlár a Nikoleta Bodnárová.
Výborné výtvarné súťaže sa
taktiež stretávajú s veľkým

ohlasom
u žiakov. Zapojili
sme sa do výtvarných súťaží:
„Romano Dživipen“ a „Moja
naj rozprávočka“. Pod názvom „Fašiangy na Gemeri a
v Malohonte“ bola uskutočnená súťaž, kde Dominika
Danyiová získala 1. miesto.
Na pamiatku 74. výročia oslobodenia Rimavskej Soboty
bola vyhlásená súťaž, v ktorej
Chiara Ruszóová so svojou
prácou získala 1.miesto. Zorganizovali sme výstavu Júliusa Punku , ktorá prebieha
v dvoch kategóriách - pre našich žiakov a pre žiakov z
okolitých škôl. Prvá májová
nedeľa bola na našej škole venovaná mamičkám. Žiaci
každý rok poďakujú svojím
matkám
za
starostlivosť
a lásku pekným kultúrnym
programom. 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 v troch
vekových kategóriách, ale Bíborka
Fejesová
a Daniel
Barta sa dostali aj do celoštátneho kola. Žiaci svojou prítomnosťou a šikovnosťou
v cudzom prostredí presvedčili každého, že rúnové písmo
je po stáročiach ešte stále
transparentné.Naša
škola
nosí meno spisovateľa, prekladateľa a skauta Viktora
Szombathyho. Na jeho pamiatku každý rok zorganizujeme Deň Viktora Szombathyho. Tento deň bol výnimočný aj preto, lebo sme boli
svedkom inaugurácií socha

Viktora Szombathyho. Zároveň je to aj Deň detí, kde sa
žiaci mohli zúčastniť na rôznych aktivitách.Skupina žiakov sa zúčastnila aj na projekte, ktorý bol usporiadaný
v Rim.Sobote. “ Ukážeme,
oplatí sa! “ - projektový deň je
veľký festival talentovaných
žiakov, ktorí sa zaoberajú výskumom regionálnych hodnôt
Gemera a Novohradu. Pobyt v
škole v prírode je plánovaný,
zámerný a cieľavedomý pobyt
detí v prírode, ktorý trval týždeň pre našich najmenších.
V každom školskom roku
máme projektové dni v rámci
vyučovania
i popoludňajšej
činnosti. Vo februári sa uskutočnil projekt pod názvom
„Týždeň vedomej životosprávy“. Cieľom tohto projektu
bolo upriamiť pozornosť žiakov na správnu životosprávu.
V apríli pri príležitosti Dňa
Zeme sme zorganizovali „Týždeň Zeme“. Jeho cieľom bolo
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré
nám poskytuje Zem. Na I.
stupni sa uskutočnil projekt „
Deň ľudovej rozprávky“, ktorý
nám priniesol mnoho zábavy,
tvorivosti a spoločných chvíľ
strávených
pri
čítaní.
Koniec školského roka je aj
rozlúčkou deviatakov a slávnostný zápis do „ Knihy cti“,
kde sa zapisujú mená žiakov
s vynikajúcimi výsledkami. Po
takýchto výsledkov sa môžem
oprávnene vyjadriť, že aj tento
školský rok bol bohatý a úspešný.
/A.Szekfűová/
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Základná Umelecká škola Jesenské
Pódium
Mladých
Umelcov 2019
Pódium Mladých Umelcov
2019 v hre na keyborde
05.04.2019 uzatvorilo umeleckú šnúru súťaží regiónov
Novohradu, Gemera, Malohontu a Hontu. Organizátorom
bola ZUŠ Tisovec v prekrásnej
budove, hodnej umeleckého
diania. Súťaže sa zúčastnilo
desať ZUŠ s nadanými žiakmi.
Repertoár bol zostavený vždy
zo skladieb troch slohových
období, zahrňujúc 16.,18.a
20.-21.storočie.V tretej kategórii Karolina Čavnická svojou interpretáciou obhájila
strieborné pásmo. V druhej
kategórií Tomáš Višnyai dostal
čestné
uznanie.

Nábor Rimavská Seč
Dňa 08.04.2019 sme sa zúčastnili na nábore v ZŠ- Rimavská Seč. Našou hlavnou
víziou bolo získať talentované
deti na alokovanom pracovisku ZUŠ – Rimavská Seč,
v odbore na dychové nástroje,
ako sú hra na klarinete, saxofóne a zobcovej sopránovej
flaute. Privítali nás s veľkou
radosťou. Boli tam rodičia s
deťmi a učiteľky ZŠ. Urobili
sme prezentáciu z päťdesiat
ročnej existencii našej školy,
potom sme sa rozprávali o his-

tórií klarinetu a saxofónu zároveň sme im pripravili hudobný
koncert. Mali radosť z celého
programu, poďakovali sa
nám za umelecký zážitok, rodičia nám prišli povedať že
majú záujem a chcú v novom
školskom roku prihlásiť svoje
deti do našej ZUŠ- Jesenské.

Levický hudobný festival
Na piatom ročníku hudobnej
súťažnej prehliadky sa prvýkrát zúčastnili aj žiaci našej
ZUŠ Jesenské v kategórií komornej hudby do 19 rokov. Vekový rozdiel interpretov bol
veľmi veľký. Naši žiaci vnímali
s obdivom virtuóznu hru skvelých akordeónistov dokonca
na elektroakustických nástrojoch. Repertoár musel obsahovať skladby výberu baroka,
klasicizmu, romantizmu a
hudby 20.a.21.st. Predsedom
poroty bol Mgr. Art. Roland
Cucor, ktorý vyzdvihol hlavne
muzikalitu a záujem žiakov
venovať sa hudbe. Komorné
trio z Jesenského podalo
veľmi muzikálne výkony v
krásnej Synagóge s vynikajúcou akustikou. Komorné trio:
Tibor Dávid /akordeón, Patrícia Berkiová /klavír, Agneša
Mateová/ keyboard získali
bronzové pásmo. Odmenení
boli diplomom, knižnou publi-

káciou, darčekmi a cyklomapou z ich regiónu. I keď počasie neprialo, svoje dojmy si
spolu s učiteľkou vy -rozprávali pri horúcej čokoláde.
Hudba opäť spojila žiakov
ZUŠ z rôznych častí Slovenska, kde naši žiaci reprezentovali svoju školu i obec Jesenské.

Prijímacie talentové
skúšky v ZUŠ Jesenské
sa konali dňa 20. a
21.05.2019 zúčastnilo sa ich
21 detí v odbore hudba hra na
dychové nástroje, hra na akordeóne, hra na husle, hra na
klavíri. Na budúci školský rok plánujeme rozšíriť výučbu na hudobných nástrojov ako sú
hra na klarinet, saxofón, zobcová flauta ,
hra na husle, a hra na
akordeóne.

znel „RODINNÝ KONCERT“,
v ktorom účinkovali rodičia,
súrodenci i iní členovia rodiny.
Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá,
triá, kvartetá rôznych evergreenov, piesní ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej
hudby. Účinkujúci prišli krásne
tímovo oblečení a pekne nacvičení. Koncertná sála bola
plná až do konca. Po koncerte
sa uskutočnila „koláčová“
párty s občerstvením pre deti,
rodičov a učiteľov. V neformálnych rozhovoroch sa rozoberali dojmy z koncertu, kde zazneli slová vďaky a radosti.
Roland Horváth riaditeľ ZUŠ

RODINNÝ KONCERT A „KOLÁČOVÁ PÁRTY“
NA ZUŠ V JESENSKOM
Deň 29. máj 2019 bol
výnimočný pre nás
všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ od-

DHZO Jesenské
Hlavným cieľom
DHZO
Jesenské je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo
a chrániť život a majetok občanov
na
území
obce.
Najmä: likvidácia malých požiarov, pomoc pri povodniach,
technické zásahy a asistencia
členom HaZZ pri likvidácii
veľkých
požiarov.
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Jesenské je hasičská jednotka
zriadená obcou Jesenské, ktorej činnosť sa riadi zákonom č.

314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi, zákon č. 315/2001 Z.
z. o Hasičskom a záchrannom
zbore, vyhláškou Ministerstva
vnútra č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhláškou
Ministerstva vnútra č. 611/2006
Z. z. o hasičských jednotkách.
Od roku 2017 je DHZO Jesenské zaradený Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej
Bystrici v zmysle "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov do kategórie C".
Zbor disponuje aj materiálnym a

technickým vybavením a to rôznymi druhmi čerpadiel a protipovodňovým vozíkom. Zbor má
momentálne 20 aktívnych členov
(mužov), ktorí sa pravidelne zúčastňujú na výročných schôdzach DHZO,
školeniach, odborných prípravách,
výcvikoch a rôznych
previerkach pripravenosti.
V blízkej budúcnosti plánujeme zriadiť aj

ženský tím a získavať čím viac
členov do DHZO Jesenské.
Autor: Ing. Michal Kováč

10.

6/2019
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Jesenskom

Činnosť základnej organizácie
sa začala vo februári 2019
s prípravou Výročnej členskej
schôdze, ktorá sa konala 5.
marca 2019 v miestnom kultúrnom dome. Výročnú schôdzu zahájila a viedla predsedníčka organizácie Margita
Feledyová. Schôdzi sa zúčastnili aj Ing. Tibor Borbáš prednosta obecného úradu a Ing.
Zoltán Feledy zamestnanec
obecného
úradu.
V roku 2018 základná organizácia mala 84 členov z toho
ôsmi členovia sú zo susedných obcí Hodejov, Gortva
a Čierny potok. Na výročnej
členskej schôdzi boli odovzdané „Ďakovné listy“ tým
členom ktorí sú verní organizácii vyše 25 rokov. Boli to p.
Pólosová Marta. Speváková
Juliana a Spevák Gejza, p.
František Rohály, Rohályiová

Soňa a Gabmayer Štefan.
Obdržali vyznamenania „za
dobrovoľnícku činnosť“ pomoc
a spoluprácu v prospech rozvoja Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov.
V roku 2018 Základná organizácia Jednoty dôchodcov
v Jesenskom vykázala bohatú
činnosť. Zorganizovali sme
športový deň, dva zájazdy do
liečivých kúpeľov Zsór, dva do

termálnych kúpeľov Eger,
dvakrát sme boli v liečivých
kúpeľoch Bukszék na vlastné
náklady, úlohou organizácie
boli len organizačné práce.
V mesiaci október sme zorganizovali „Jesenné stretnutie“
na ktorom sme skonzumovali
dobrú
plnenú
kapustu
a zdravé ovocie z našich záhrad.
Posledná akcia bola v reštau-

rácii Nostalgia „Vianočné
stretnutie“ na ktorom sme si
pripomenuli dávnejšie zvyky
Vianoc. Po odspievaní krásnych vianočných piesní a po
dobrej večery sme išli spokojní
domov. Pár vetami by som
Vás vážení občania informovala o pláne aktivít na rok
2019. Chceme organizovať už
tradičný športový deň, poznávací zájazd do Banskej Štiavnice, deň matiek, autobusový
zájazd do termálnych liečivých
kúpeľov.
Touto cestou vyslovujem poďakovanie Obecnému úradu
za finančnú podporu a členom
za dobrú účasť na akciách.
Prajem každému dobré zdravie a ešte veľa spoločných
stretnutí.
Margita Feledyová-predseda
ZO JD

Výročná členská schôdza ŤZP

Výročná členská schôdza ŤZP
sa
tohto
roku
konala
26.3.2019 v MKS.
Schôdzu zahájil a viedol pán
Ondrej Hriň, ktorý
privítal
všetkých prítomných medzi

nimi aj hostí pani predsedníčku okresnej organizácie
Martu Henczovú a pána starostu Gabriela Mihályiho a
oboznámil prítomných s programom
schôdze.

Pani predsedníčka Eva Medveďová prečítala správu o činnosti v roku 2018, pani Božena Mojžišová správu o
stave členov, kde k 1.1.2019
je 52 členov a schôdze sa zúčastnilo 33 členov, ďalej prečítala plán práce na rok 2019. V
tomto roku sú naplánované
aktivity: máj športový deň, jún
kúpalisko Dolná Strehová, júl
návšteva synagógy v Lučenci
spojené s kúpaním na termálnom kúpalisku v Rapovciach,
august návšteva Šomošky,
september Zbojská, október
slivkové dni Veľké Teria kovce, november druhý športový deň a december Vianočné
posedenie.
Ďalším bodom programu bolo

pozdravenie dvanástich jubilantov a odovzdanie im malej
pozornosti. Po tomto milom
akte prišla na rad diskusia.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli vynikajúcimi sladkosťami ako i slaným pečivom
na našu schôdzu. Veľké ďakujem patrí aj pánovi starostovi
Mgr. Gabrielovi Mihályimu za
finančnú pomoc, bez ktorej by
naša organizácia nemohla organizovať tieto skvelé podujatia. Schôdzu sme ukončili
chutným obedom z reštaurácie Ascona.
Autor Eva Melicherová

„Mamička“
Ona boží tvor, ktorý bol vždy
a všade na pomoci. Pod týmto
heslom usporiadala Základná
organizácia Jednoty dôchodcov v Jesenskom dňa 13.
mája 2019 prvú oslavu z príležitosti „Dňa matiek“. Po slávnostnom privítaní prítomní s
piesňou vyslovili lásku a úctu
mamičkám. Za tým nasledovalo vystúpenie žiačok z
oboch základných škôl s pek-

ným kultúrnym programom.
Každá oslávenkyňa, matka
obdržala malú pozornosť, čokoládku. Predávali sa i lístky
na tombolu a šťastní výhercovia si prevzali pekné a praktické darčeky. Po vyčerpaní
programu sa skonzumovalo
občerstvenie a chutný obed.
Nasledovala voľná zábava,
po ktorej všetci odchádzali domov spokojní a šťastní. Ma-

mičky oslávenkyne sa veľmi
tešili, že okrem najbližších si
na nich spomenula aj naša organizácia. Ďakujeme každej
za účasť a prajeme im ešte
veľa dobrého zdravia. Onedlho za oslavou Dňa matiek
dňa 28.05.2019 sme zorganizovali autobusový zájazd do
maďarských kúpeľov Tiszaujváros. Liečivé kúpele a wellness sú druhým najväčším

miestom oddychu v Maďarsku. Využili sme rôzne liečivé
bazény, poprechádzali sme sa
v krásnom parku a vychutnali
si dobré jedlá. Oslobodení od
bolesti a starostí sme sa so
spevom vracali domov. Vedenie organizácie sa už pripravuje na športový deň a zájazd
do
Banskej
Štiavnice.
Predseda organizácie JD
Margita Feledyová
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FESTIVAL SLNIEČKO - NAPOCSKA
V poradí už 11. ročník festivalu SLNIEČKO – NAPOCSKA je príležitosťou
pre nás všetkých opäť si
uvedomiť koľko šikovných
detí máme v regióne. Bolo
nám cťou, že ten deň sme
mohli stráviť spolu s našimi
hosťami – s materskými
školami patriace pod spoločný školský úrad Jesenské. Festival Slniečko dáva
možnosť deťom odprezentovať na verejnosti svoj talent a nadanie. Talentu a
nadania má každé dieťa
veľa a samozrejme v rôz-

nych stupňoch a kombináciách. Učiteľky v materských a na základných
školách robia všetko preto,
aby ten „drahokam“ odhalili. Veľmi nás potešilo, že
tohto roku sa prihlásilo až
10 materských škôl. Naše
pozvanie prijali pani učiteľky a deti z Tácht, Gemerského Jablonca, Hostíc,
Gemerských
Dechtárov,
Gortvy, Širkoviec, Hodejova, Dubovca, Jesenského a aj z Bátky. 11. ročník festivalu Slniečko sme
strávili spolu v priateľskom

duchu s príjemnou náladou. Dúfame, že všetci boli
spokojní a stretneme sa

opäť o rok v našej obci Jesenské.
Autor: Alžbeta Mihályiová

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 13.4.2019 Obecný
úrad a KC organizovalideň
Rómov pre deti, formou

športového dňa v miestnej
telocvični,
ktorý
slávnostneotvoril pán starosta

Gabriel Mihályi.Na podujatí
sa zúčastnilo viac ako 90
detí, od troch až do pätnásť
rokov. Pre deti boli pripravené rôzne hry celkom 12
staníc, vhodné ich veku
.Hry boli rozdelené do
dvoch vekových skupín
,v ktorých deti mohli ukázať
svoje schopnosti ako šikovnosť, trpezlivosť, nápaditosť. Boli tu hry v ktorých
deti spolu s rodičmi museli
prekonať danú trasu. Boli

sme prekvapení že aj pätnásť ročné deti si užívali
každú hru. Pre každé dieťa
bolo pripravené občerstvenie a darček vo forme sladkosti. Po skončení, odchádzalo každé dieťa plné zážitkov, šťastné a unavené.
Sme veľmi radi, že sme
mohli zorganizovať tento
deň a ďakujeme každému
kto nám svojou prácou pomohol.
Autor:
Margita
Hroncová

Festival Detský úsmev- Gyermekmosoly v Jesenskom
Poslaním školských klubov je
vytvoriť podmienky na samostatnú prípravu na vyučovanie, podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov, rozvíjať kreativitu a podporovať
ich v realizácii mimoškolských
činností, ktoré ich zaujímajú.
Na základe týchto princípov
vznikla myšlienka už pred 10
rokmi usporiadať v našom
školskom obvode festival žiakov školských klubov pod názvom Detský úsmev- Gyermekmosoly.
V tomto roku 11. júna sme
usporiadali
tento festival
spolu
s vychovávateľkami
miestnych základných škôl a s

pracovníčkami
kultúrneho
domu. Prihlásili sa školské
kluby pri základných školách
z okolitých obcí: z Tácht,
z Gemerského
Jablonca,
z Hajnáčky, z Blhoviec, z Gortvy, z Dubovca , zo Širkoviec ,
z Jesenského zo základnej
školy ako aj zo základnej školy
Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským.
Náš festival zahájil Ing. Tibor
Borbás prednosta obecného
úradu.
Mali sme možnosť vidieť tance
rôzneho typu: ľudové, moderné, rómske ale aj Retro tanec, tancovali aj so srdiečkami, s hula-hoop kruhmi a aj
s kvetmi.

Každá škola dostala krásne
darčeky, pamätné listy a občerstvenie. Na záver si ešte
mohli pozrieť výstavu
z
detských
výtvarných prác,
ktoré vo
vestibule
kultúrneho
domu pripravili vychovávateľky
z miestnych
školských
klubov.
Metdička spoločného úradu

Katarína Bódiová poďakovala
každej škole za účasť a vyhodnotila
festival.

Katarína Bódiová Metodička
spoločného školského úradu
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7. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Začiatok mája v dianí Streleckého klubu TRITON už
tradične patrí veľmi obľúbenej, strelcami vyhľadávanej
a úspešnej súťaži o Pohár
starostu obce Jesenské. Aj
toho roku bola pripravená
v spolupráci s pánom starostom Mgr. Gabrielom Mihályim a s hrdosťou môžeme vyhlásiť, že sa konal
už jej 7. ročník.
Dňa 04. mája 2019
sa na strelnici stretlo 30
strelcov z domovského
klubu ako aj hostí, fanúšikov a rodinných príslušníkov. Počasie bolo tak akurát, nálada výborná, súťaž
pestrá, fazuľový guľáš par
excellence, výsledky vyrovnané, očakávania veľké ...
Po privítaní všetkých účastníkov, ktorí nás

poctili svojou účasťou, pán
starosta slávnostne odštartoval streleckú súťaž pre
krátku zbraň.
Strelci si zmerali
svoje kvality - taktiku, presnosť, silu a rýchlosť v troch
parkúroch a už tradične aj
v rozstrele o trofej najrýchlejšieho strelca. Celá súťaž
sa niesla v priateľskej atmosfére, ale zdravá rivalita
nechýbala, veď o cenné
trofeje – poháre, ktoré sa
z roka na rok zväčšujú ,
bolo treba skutočne zabojovať. Roky praxe, skúseností a pravidelný tréning
prinášajú svoje výsledky –
pribúdajú strelci vysokej
kvality, na ktorých je radosť
pozerať !
Z výsledkov
súťaže bolo všetkým jasné,
že získať poháre určené

pre najlepších, vôbec nie je
jednoduché. Rozdiely vo
výkonoch medzi tými najlepšími strelcami sú minimálne a je potrebná aj
dávka šťastia, aby sa niekomu neušla práve, asi tá
najmenej obľúbená, „zemiaková“ priečka. Každopádne je každá skúsenosť
poučná a motivujúca. Dipodovzdal pán starosta Mgr.
Gabriel Mihályi, ktorý všetkým strelcom zagratuloval
k dosiahnutým výsledkom
a do budúcna im poprial
veľa zdravia, osobných aj

obce Jesenské, určený pre
najrýchlejšieho
strelca
Streleckého klubu TRITON, bude celý jeden rok
hrdo zdobiť trofejovú policu
Erika TOLDYHO.
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

streleckých
úspechov.
V celkovom hodnotení si
zlato vystrieľal Emil CIRBUS
(SK
TRITON),
striebro Zdeno DOLŇAN
(SWS Banská Bystrica)
a bronz Erik TOLDY (SK
TRITON). V kategórii senior si už druhé zlato vyslúžil Emil CIRBUS, druhé
striebro Zdeno DOLŇAN
a bronz Imrich JERIGA
(SK TRITON). V kategórii
super senior, ktorých bolo
až 5, čo je jednoznačne aj
na celoslovenskej úrovni
rarita, si zlato mohol domov odniesť
Ondrej
CSALA, striebro Károly
SIMKÓ a bronz Karol KÁROLY (všetci SK TRITON).
Putovný pohár starostu

raz súťaž o „Pohár starostu
obce Jesenské“ stane tradíciou, je realitou! Dodávame, že v dlhovekosť súťaže sme vždy verili a sme
nesmierne šťastní, že naša
spoločná práca a vytýčené
ciele prinášajú zaslúžené
ovocie. Pánovi starostovi
za to patrí veľké ĎAKUJEM!
Plný krásnych zážitkov nielen zo streleckého dňa ale
aj skvelého priateľského
posedenia sme sa rozchádzali až podvečer, už teraz
sa tešiac na prvú májovú
sobotu 2020 – deň konania
8. ročníka súťaže o „Pohár
starostu obce Jesenské“ !
Predstavenstvo SK TRITON
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Futbalový klub Jesenské

Futbalový klub Jesenské (FK Jesenské) má za sebou opäť úspešný ročník 2018/2019. V krátkosti uvedieme len výsledky jednotlivých mužstiev:
U-11

Súťaž ObFZ Rimavská Sobota:
Štvrté miesto

U – 15 – starší žiaci
III. Liga – skupina C
Výborné druhé miesto

Dospelí

U-13 – mladší žiaci
III.liga – skupina C
Siedme miesto

U – 19 - dorast
IV. Liga – skupina D
Vynikajúce prvé miesto a postup

Štvrté miesto

V.liga - skupina D,

Vedenie FK Jesenské ďakuje starostovi obce,
obecnému zastupiteľstvu a všetkým sponzorom za finančné a materiálne zabezpečenie
chodu klubu, všetkým hráčom za odvedený
výkon a v neposlednom rade svojim fanúšikom, ktorí v hojnom počte navštevovali nielen
domáce zápasy a povzbudzovali mužstvá FK
Jesenské.
JESENSKÉ DO TOHO!!!

14.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte do života: „Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa
úsmevom malého dieťatka. To nie
je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.“

Irena Feledyová
Július Tóth
Zoltán Kováč
Marta Borsosová
Aladár Botoš

Mário Farkaš
Tomáš Grulyo
Melody Lakatošová
Denisa Cibuľová
Nikolas Kalocsay
Miroslav Hukel
Olívia Murányiová
Denis Vencúg
Leonardo Lázi
Juanita Váradiová
Markus Balog
Andrej Baláž

65. narodeniny:

6/2019
Mikuláš Kminiak
František Balázs
Jozef Visnyai
Mária Bariová
80.narodeniny:

Manželstvo uzavreli: „Až nastane
ten slávnostný čas a zaznie svadobná melódia , Vaše sľuby splynú
v jeden hlas a je z nich dokonalá
harmónia.“ Blahoželáme.
Ladislav Varga a Eleonóra Bariová
13.03.2019
Životné jubileum oslávili:
„Je nám veľkým potešením,
želať Vám v deň narodenín,
zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti“
60 narodeniny:

24.VYDANIE

INFORMAČNÝ MATERIÁL

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

Rozália Stojková
Priška Tözsérová
Anna Dóšová
Vlasta Hanáková
Irena Magová
Gejza Oláh
Gajza Tóth
Gabriela Maronová
Anna Murányiová
Katarína Csabayová
Ernest Berki
Irena Garaiová

Elena Tormová
Zoltán Huszti
Magdaléna Szabová

JESENČANIA

Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

70 narodeniny:

75.narodeniny:

Mária Mikeová
Alexander Fodor
František Balázs
Mária Albertová

JESENSKÉ

Aladár Balog
Zoltán Mike
Terézia Bartová
Ladislav Vincze
Irena Botošová
Ema Gálová
Klára Habláková
Aladár Póloš
Ladislav Tóth
Helena Bodnárová
Helena Kisfaludiová
Mária Danyiová
Elena Csíziková

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

Viera Verešová
Magdaléna Šinglárová
Mária Dancsová
Irena Szitaiová
Karol Trifonti
85.narodeniny:
Mária Tormová
Barnabáš Ádam
Klára Felediová
Navždy nás opustili: „Aj slnko
zapadá ústupom do noci, kto raz
púť dokonal, nieto viac pomoci.“
Česť ich pamiatke. †
Katarína Fodorová 67
Marta Záborská 80
Ján Borsos 63
Gajza Bari 68
Štefan Mlynarčík Ing. 64
Ján Albert 87
Viktória Magová 35
Július Betteš 57
Helena Bálintová 83
Priška Csiziková 92
Magdaléna Holeková 85
Ladislav Mlynarčík 68
Mária Bartová 80
Fánia Radičová 81
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