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Vážení občania
Rýchlo sa blíži záver roka, vianočné
sviatky, Silvester 2015 a ani sa
nenazdáme a už rok máme zas za
sebou. Takže môžem bilancovať aj
druhý polrok aj prostredníctvom
obecných novín Jesenčania. V
mesiaci jún a júl sa realizovali
najväčšie plánované podujatia
našej samosprávy za účasti
škôl, obyvateľov obce, ale aj širšieho okolia. Letné mesiace boli veľmi
aktívne; - oslávili sme 50. Výročie
založenia Základnej umeleckej
školy v Jesenskom, ZŠ začala budovať novú tradíciu v oblasti atletiky
t.j. „ Beh Janka Jesenského“, aktivizovali sme partnerské obce
s cieľom prípravy nášho okolia na
nové možnosti v oblasti rozvoja
vidieka MAS Cerovina (v období
2014-2020, Program rozvoja vidieka a Leader). Pripravili sme svetelno-technickú štúdiu pre celú obec,
pre budúcu optimalizáciu verejného osvetlenia na všetkých uliciach
obce. Mali sme spoločné slávnostné zastupiteľstvo obecných zastupiteľstiev
v partnerskom
meste
Pétervására za účasti vedenia
mesta, riaditeľov inštitúcií a našich
poslancov z Jesenského, s cieľom
aby sme prehlbovali a pripravili
spoluprácu aj na súčasné volebné
obdobie
v rámci
cezhraničnej
spolupráce
Slovensko-Maďarsko
2014-2020. Naše úsilie a aktivita
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poslancov, MKS a zainteresovaných
inštitúcií už tradične priniesla svoje
ovocie vo forme pestrého, kultúrno-spoločenského stretnutia na
XIII. Dni obce Jesenské dňa
11.7.2015. Aktivity a reprezentácia
obce Jesenské sa sústreďujú nielen
na naše potreby, ale ako druhá
najväčšia obec v okrese, podporuje
snahu v oblasti rozvoja na mikroregionálnej úrovni, širšieho okolia,
ako aj združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a ZMOS, štátnych inštitúcií a Vlády SR s cieľom
podporovať snahy všetkých, ktorí
sa chcú pričiniť o zastavenie sociálno-ekonomického úpadku nášho
regiónu resp. okresu Rimavská
Sobota a pomáhajú v rozvoji a aj
znižovaní nezamestnanosti.
Obec sa aktívne zapája do
všetkých oblastí života, ktoré sa
orientujú na služby občanov aj
v oblasti elektronizácie služieb
verejnej správy, úradu ako aj matriky v Jesenskom. Na našej web
stránke (www.jesenske.sk) máme
pre našich obyvateľov otvorený
nový elektronický mapový portál
(geosense-geoportál).
Postupne
v roku 2016 budú sprístupnené
ďalšie služby DCOM (datové centrum obcí a miest) o ktorých Vás
postupne budeme informovať do
ktorého sa zapojilo viac ako 1500
miest a obcí, IOM (integrované
obslužné
miesto),
ktoré
v podmienkach obecného úradu
Jesenské zjednoduší riešenia bežných životných situácií občana.
Poslaním IOM je sprostredkovať
občanovi asistované elektronické
služby verejnej správy (ďalej "eslužby VS"), tým šetriť jeho čas a
peniaze. (napr. budú dostupné listy
vlastníctva, výpisy registra trestov
a pod.). Podarilo sa nám pretransformovať aj televízny káblový
rozvod v spolupráci s firmou RSNET, ktorá investovala do modernizácie, káblového rozvodu (TV
programov) a
optickej siete
pre rozšírenie prístupu rýchleho
Internetu pre našich obyvateľov
podľa záujmu o tieto služby.
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Ako roky ubiehajú postupne aj verejné budovy musíme
obnovovať v súvislosti so šetrením
energií, preto postupne auditujeme
naše budovy z pohľadu kúrenia
a zateplenia, s cieľom pripraviť
etapovite
ich
rekonštrukciu
a energetické zefektívnenie v tejto
oblasti.
Dôležitý medzník sme
dosiahli aj v oblasti odvádzania
splaškových vôd, lebo v tomto
polroku v letných mesiacoch už
každá verejná budova obce bola
napojená na verejnú kanalizačnú
sieť. Posledná správa o ukončení
bude odovzdaná pre riadiaci orgán
v januári 2016. Občania mali možnosť sa napojiť tiež a prispieť k
ochrane
životného
prostredia
a povrchových vôd v našom regióne. V tejto oblasti nás čaká aj
riešenie
rozšírenia
produkcie,
skladovania, vyvážania hnojavice
z firmy Pigagro s.r.o. v roku 2016.
Nezískali
sme
financie
z Envirofondu na likvidáciu čiernych skládok. Žiadam obyvateľov
aby nevytvárali nelegálne skládky
v našom katastri a zamedzili aj
vlastnou iniciatívou aby nevytvárali takéto skládky aj obyvatelia
z iných obcí u nás. V oblasti odpadového hospodárstva sa pripravujeme na zmeny, podľa zákona
o odpadoch, ktoré nás očakávajú
v roku 2016.
Krok za krokom sa snažíme modernizovať infraštruktúru
a materiálno-technické vybavenie
obce. Pričom nezabúdame ani na
havarijný stav v ľudovej škole
Jesenské na ul. Školskej. Aj
v tomto polroku sa nám podarilo za
účasti rodičov detí vybudovať
z projektových zdrojov BBSK
a obce nové konštrukcie na detskom ihrisku v materskej škôlke.
Obnova pripravovaného múzea
„Strážny dom“ 1.etapa sa tiež
dokončila na ul. 1. Mája. Cez
elektronické trhovisko naša firma
KomPaS s.r.o. (100% majetková
účasť obce) obstarala a zakúpila
nový traktor Zetor Proxima, aby
sme so službami podporovali na-

šich obyvateľov a aktivity celej
samosprávy aj bližšieho okolia.
Ako sme aj avizovali, na
konci roka už sú pripravené pre
stavebné povolenie 3 projekty –
rekonštrukcia verejného osvetlenia,
vybudovanie spoločných zariadení
a opatrení – cieľom je prispieť
k zlepšeniu miestnych komunikácií
v extraviláne obce, nájomné byty 5
b.j. nadstavba na ul. Družstevnej.
Realizácia týchto projektov bude
záležať na získaní
finančných
zdrojov na ich realizáciu t.j. byť
úspešný aj v projektoch EU, ktoré
sa snažíme taktiež sledovať
a odovzdali sme žiadosti na ich
získanie.
Chcem sa na záver tohto
roka poďakovať za dobrú spoluprácu všetkým občanom, poslancom OZ, pracovníkom obce, škôl ,
školských zariadení, nezamestnaným, ktorých zamestnáva obec
v rámci aktivačných prác, ktorí
svojou prácou akokoľvek podporujú rôzne aktivity a podujatia na
území obce a zúčastňujú sa na
aktivitách celej našej samosprávy.
Obzvlášť ďakujem tým občanom,
ktorí sa starajú o svoje domy, byty,
záhrady ako aj o verejné priestranstvá, za udržiavanie poriadku
a celkového vzhľadu našej obce.
Naša obec je vizitka všetkých nás
obyvateľov, preto som vďačný za
to, že ju chceme spoločne skrášliť
a udržiavať. V tom Novom roku to
bude ďalšia naša výzva na zlepšovanie imidžu našej obce. Ďakujem
aj za Vaše názory ako zlepšiť náš
každodenný život tu v Jesenskom.
Prajem Vám do Nového roka 2016
pevné zdravie, prajem aby ste
vedeli zrealizovať všetky vaše
ciele, aby ste boli šťastný celý rok
a aby ste boli úspešný tak
v osobnom ako aj v pracovnom
živote.
S pozdravom, Mgr. Gabriel Mihályi
– starosta obce Jesenské

2.
XIII. deň obce Jesenské
Tohtoročný deň obce sa konal
11. júla 2015. Pekné počasie nám
vydržalo a tak si návštevníci mali
možnosť tento deň, bohatý na
kultúrne a športové podujatia
ako i rôzne atrakcie, plne vychutnať. Z kultúrnych podujatí to boli
vystúpenia ZUŠ, MŠ, ZŠ , ZŠsVJM,
FS Boglárka a Citarový súbor
z Gemerského Jablonca v dopoludňajších hodinách. Popoludňajší kultúrny program sa niesol
v znamení zábavy a to pri vystúpení umelcov hudobno-zábavného programu z Košického divadla Thália ako i vystúpenia
hostí večera Dušana Grúňa,
Božanky a Martina Jakubca.

Na detskom ihrisku a v jeho okolí
zasa upútala pozornosť prítom-

V okolí MKS si mali možnosť návštevníci pozrieť výstavu plazov,
kaskadérske ukážky ma motorke,
rokovú kapelu Mátrix, husárske
ukážky na koňoch a bola tu aj
možnosť jazdy na poníkoch.

ných výstava Husqvarna, výstava
krojov Matyó z Mezőkövesdu,
tvorivá dielňa, kreslenie portrétov, maľovanie na tvár, tvorivá
dielňa MŠ a ZŠsVJM, rôzne súťaže pre deti so ZŠ Jesenské ako

aj lukostreľba. Detičky mali možnosť vyšantiť sa na nafukovacej

a futbalovými zápasmi s mažoretkami. Futbaloví fanúšikovia si
prišli
na svoje pri zápasoch starých pánov, žiakov ZŠ Jesenské, ZŠsVJM,
prípravkármi 5-7 ročnými a 8-11
ročnými.
Nemenej zaujímavý bol aj stánok
Pigagra s.r.o., ktorý za symbolickú cenu predával mäsové výrobky a prasiatko v dražbe. Pozoruhodné je, že výťažok zo svojich
produktov daroval miestnej Materskej škole.

šmýkačke, trampolíne, na autíčkach a na ródeo býku.
Športový areál lákal návštevníkov do telocvične na laser arénu

O občerstvenie sa postarali pracovníci obecného úradu a KomPaS s.r.o. ako i miestny podnikatelia. Pochutnať sa dalo na guľášoch, bravčovom, baraňom a fazuľovom, na držkách, pečenej
klobáske, hurkách, kebabe, palacinkách, rybách, hranolkách,
hamburgeroch i varenej kukurici.

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradky
V tomto roku sme opäť mali vyhlásenú súťaž
o Najkrajší dvor a predzáhradku. Prihlásilo sa
do nej päť súťažiacich a to rodina Pavlová,
Csanková, Szekfűová, Balogová a Juhászová.
Spomedzi nich sme vybrali tri najkrajšie. Najkrajšia záhradka bola rodiny Szekfűovej na
Ulici orgovánová č. 537 a tak sa umiestnila na

prvom mieste. Ako druhá sa umiestnila záhradka rodiny Pavlovej na Ulici družstevnej
číslo 99. Tretie miesto si vybojovala záhradka
rodiny Balogovej na Ulici orgovánová č. 536
.Výhercov sme odmenili diplomami a malými
upomienkovými darčekmi, ktoré využijú pri
skrášľovaní svojich záhradiek. Aj touto cestou

im srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa
radosti pri práci a pohľade na ich očarujúce
záhradkárske umenie. Taktiež by sme chceli aj
touto formou vyzvať ostatných majiteľov záhradiek, aby neváhali a na budúci rok sa zapojili do našej milej súťaže.

Naše turistické potulky
Tento rok nám neprial na naše turistické potulky, nakoľko leto bolo veľmi horúce a začiatok jesene upršaný. Z tohto dôvodu sme absolvovali
len pár túr a to na Maginhrad vo Veľkých Teriakovciach, a v Jesenskom k jednému stromu. Musím však spomenúť, že toto leto sa našou obcou
prehnala víchrica a tá spôsobila, že jeden strom už nestojí. Pol stromu vyvrátilo pár dní pred 29.májom 2014 a druhú polku asi dva dni pred 20.
júlom 2015. Je to škoda, pretože pre našich miestnych obyvateľov bol akousi milou atrakciou. Vinu na jeho vyvrátení však nesú aj tí, ktorí
v bútľavom kmeni stromu nakládli oheň, čo ho oslabilo.

3.
Október, mesiac úcty k starším
Každoročne, v mesiaci október,
keď príroda naberá krásu jesene,
Obec Jesenské v spolupráci s
Miestnym kultúrnym strediskom
s úctou a radosťou pripravujú
túto slávnosť pre skôr narodených občanov. Ani tento rok to
nebolo inak. Dňa 28. októbra
2015 o 13. 00 hodine sa všetci seniori, ktorí prijali pozvanie na
túto slávnosť, mali možnosť potešiť sa bohatým kultúrnym programom. Náš pán starosta, Mgr.

Mihályi Gabriel, otvoril svojím
slávnostným príhovorom toto

popoludnie, kde privítal seniorov
a vzápätí predsedkyni Základnej
organizácie
ťažko
zdravotne postihnutých a predsedkyni
Základnej organizácie jednoty
dôchodcov poďakoval
za
obetavú a verejnoprospešnú prácu, ocenil

a odovzdal im ďakovné listy. Kultúrny
program
zabezpečili
žiaci základných škôl a materskej školy bohatým a pestrým
programom. Zamestnanci kultúrneho domu im pripravili chutné
občerstvenie a po príjemne strávenom popoludní, dúfajme spokojní, naplnení energiou odchádzali domov.

Úspešná zábavná - športová súťaž žiakov a detí o Pohár
starostu obce Jesenské

Keď zavíta október, tradične usporiadame Zábavnú-športovú súťaž o
Pohár starostu obce Jesenské. V
tomto roku 1. októbra sa konala súťaž pre deti MŠ a 2. októbra pre žiakov 1. stupňa ZŠ.Z materských škôl
obvodu Spoločného školského úradu
Jesenské sa zúčastnili nasledovné
päťčlenné družstvá: MŠ Blhovce, Dubovec, Gemerský Jablonec, Gortva,

Hodejov, Hostice, Šimonovce,
Širkovce a Rimavské Janovce.
Zo základných škôl obvodu
Spoločného školského úradu
sa zúčastnili
nasledovné
šesťčlenné
koedukované
družstvá ŠKD ZŠ: 1 . ZŠ s vjm
Blhovce, ZŠ s vjm Dubovec, ZŠ
a MŠ s vjm Gemerský Jablonec, ZŠ s vjm Gortva, ZŠ Hodejov, Jesenské, ZŠ Szombathyho s
vjm Jesenské, ZŠ s vjm Širkovce, ZŠ
Rimavské Janovce a ZŠ s vjm Rimavské Janovce Detičky MŠ nastúpili v
telocvični. Súťaž zahájil pán starosta
obce Mgr. Gabriel Mihályi, vedúca
SŠÚ Valéria Sebőková a riaditeľka MŠ
Jesenské Elena Sekelská. S pani učiteľkou G. Hajnovičovou sa deti veselo
rozcvičili. Potom sa dali do súťaženia.

Veselo a športovom duchu zvládli zaujímavé súťažné úlohy. Víťazom súťaže sa stali deti Materskej školy Jesenské.
Poradie umiestnených:
1.MŠ Jesenské
2. MŠ Gemerský Jablonec
3. MŠ Hodejov
Družstvá ZŠ nastúpili v telocvični
pod vedením pána učiteľa Mgr. Jána
Kuráka. Súťaž zahájil pán starosta
Mgr. Gabriel Mihályi, zablahoželal
súťažiacim veľa úspechov a čestné
súťaženie. V dobrej nálade prebiehali zaujímavé športové súťažné
úlohy. Víťazom súťaže sa stalo družstvo žiakov Základnej školy Gemerský Jablonec. Poradie umiestnených:

1. ZŠ Gemerský Jablonec
2.ZŠ Jesenské
3. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM
Jesenské
Po občerstvení pán starosta odovzdal Pohár starostu a zlaté medaily
žiakom ZŠ Gemerský Jablonec, žiakom ZŠ Jesenské strieborné medaily
a žiakom ZŠ V.Szombathyho s VJM
Jesenské bronzové medaily. Každé
družstvo si zaslúžene dostalo diplomy a pamätné listy, ako aj vecné
športové darčeky.
Zábavno-športová súťaž aj v tomto
roku bola verná názvu. Žiaci sa zábavnou formou venovali športovým
aktivitám, súťažili, zoznámili sa a zabávali sa.

ŽIVOT V POHYBE – festival hudby, spevu a tanca
27. októbra 2015 sa v Kultúrnom
dome v Jesenskom konal už V. ročník
festivalu. Jeho hlavným organizátorom je Gemersko – malohontské
osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.
Cieľom projektu je vyhľadávanie a
podpora talentovaných rómskych
detí, vzájomný kontakt a výmena
skúseností medzi účinkujúcimi, pedagógmi, aktívna účasť cieľovej skupiny
na programe, ktorý sa snaží i integrovať ich do spoločnosti, zvýšenie záujmu rómskych detí o kultúru a umenie, uľahčenie prístupu tejto skupiny
obyvateľstva k živej kultúre, prispieť

k zlepšeniu vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou prostredníctvom prezentácie
rómskej kultúry. Projektom chceme
podnietiť záujem rómskej, ale aj nerómskej mládeže o svoje kultúrne
tradície a predstaviť novú hudobnú i
slovesnú tvorbu, ktorá z tejto tradície
vychádza, ukázať bohatstvo a pestrosť rómskej kultúry a tradícií, ktoré
sú súčasťou slovenskej i celosvetovej
kultúry.
Festivalu sa zúčastňujú žiaci základných škôl, špeciálnych základných
škôl, deti z reedukačného centra.
Tohto roku sa nám predstavilo 96

detí zo škôl z celého regiónu Gemer –
Malohont a predviedli nám svoje nadanie v hudbe, speve, tanci, ale aj v
hraní na rôznych hudobných nástrojoch.
Na projekt máme pozitívne ohlasy aj
zo strany pedagogických pracovníkov a
asistentov, pretože v
sebe zahŕňa aj priestor na vytváranie aktivít zmysluplného
trávenia
voľného
času detí a mládeže a
tak ich chráni pred
negatívnymi sociálnopatologickými

vplyvmi spoločnosti. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu
vlády SR, podprogram KNM754/2015/1.3 Zdroj: GMOS Rim.Sobota

4.
Aktivity ZŠ v mesiacoch september – december školského roka
2015/2016
Dňa 10. septembra 2015 sa žiaci
5. ročníka zúčastnili Informatívnej výchovy v Knižnici Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote.
Pracovníčka detského oddelenia
im podala krátku informáciu
o úlohách a poslaní knižnice.
V priebehu školského roka sa zapájame do rôznych charitatívnych zbierok, tak je tomu aj tento
rok 25. septembra sme sa zapojili
do zbierky „ Biela pastelka“ , aby
sme pomohli našim nevidiacim
spoluobčanom.
Pri príležitosti „Mesiaca
úcty k starším“ vystúpil folklórny
súbor Lipka. Vystúpenia sa zúčastnilo 14 detí, ktoré predviedli tanec na ľudovú pieseň Letela lastovička, letela. Slovensko má
ďalšieho profesionálneho cyklistu v kontinentálnej sfére.“Je to
vážne nádherný pocit, keď si
splníte svoj sen a vaše ciele sa napĺňajú. Tvrdo som si za tým šiel a
stále som veril, že sa mi to raz podarí a budem profesionálnym
športovcom,” aj tieto slová vyslovil Kamil Juhaniak na besede
v ŠKD v ZŠ v Jesenskom 23. septembra. Začiatkom októbra absolvovali žiaci prvého stupňa
návštevu dopravného ihriska
v Hnúšti. Cieľom bolo preskúšanie vedomostí o dopravných
značkách a výbave cyklistu, možnosť vyskúšať si cestnú premávku naživo - na bicykloch

2. októbra sa naši žiaci zúčastnili
Pohára starostu obce Jesenské,
kde obsadili žiaci 4. ročníka v súťaži družstiev 2. miesto. 13. októbra sme sa zúčastnili Cezpoľného behu v Rim. Sobote.
6. októbra 2015 sa uskutočnilo
školské kolo v prednese slovenskej rozprávky. Zúčastnilo sa ho
18 žiakov. Do regionálneho kola
postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili
na 1. mieste v každej kategórii.
Regionálne kolo sa konalo 20. októbra v Drienčanoch a školu reprezentovali žiaci: Simona Makóová, Janka Auxtová a Veronika
Kobolová. Janka Auxtová sa prebojovala do celoslovenského ,
kde reprezentovala nielen školu
ale i okres.
27. októbra sme mali na škole
Žltý deň. Žiaci u učitelia boli oblečení v žltom, v triedach robili
ovocné misy z ovocia i zeleniny
a za svoje výtvory zbierali
body.27. októbra sa 12 členov
našej tanečnej skupiny –Romale
čajore zúčastnilo na výročnom
piatom tanečnom festivale : „Život v pohybe“. Za svoje temperamentné vystúpenie bolo odmenené potleskom. Dňa 28. októbra
zažili žiaci našej školy už tradične
hallowenský deň plný prekvapení, strašenia, tanca a rôznych

dobrôt. V školskom klube detí vyrezávali pekné tekvice, pripravovali si masky a ochutnávali strašidelné dobroty. V tento deň sa
žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie
vo Fiľakove. Našim cieľom bol
hrad, kde nás čakalo vystúpenie
člena skupiny historických bojových umení. Každoročne sa žiaci
našej školy zúčastňujú súťaže
v prednese slovenskej prózy
Timravina studnička. V okresnom kole, ktoré sa konalo v Rimavskej Sobote 4. novembra
2015, nás reprezentovali žiaci:
Adam Gombala, Janka Auxtová
a Kristína Nagyová. Janka Auxtová získala Cenu poroty.10. novembra 2015 vybratí žiaci z 5. až
9. ročníka zúčastnili podujatia
v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote pod názvom
„Povedala knižka knižke“. Podujatia sa zúčastnili niektorí slovenskí detskí spisovatelia. Počas našej prítomnosti žiaci besedovali
s pánom spisovateľom Romanom Jobasom. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa spolu so žiakmi 9. ročníka
zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže Bobor. V dvoch
kategóriách – Benjamíni a Kadeti
si precvičili úlohy z informatiky
i logiky a získali pekné umiestnenie v rámci celého Slovenska.
Žiaci 6. až 9. ročníka sa zúčastnili

druhého ročníka Multipiády – súťaže v násobení, ktorá sa konala
dňa 16. novembra. Na prvých
troch miestach sa umiestnili žiaci
9. ročníka – S. Gembický, A. Bérešová, K. Singlárová. V celoslovenskej súťaži populárnej piesne
POP 2015 Banská Bystrica sa 20.
novembra zúčastnila vo finále
naša žiačka 5.A ročníka - Janka
Auxtová.V týždni od 23. do 27.
novembra prebiehala v rámci celej školy prevenčná aktivita na
tému: „Látkové a nelátkové závislosti
a sociálno-patologické
javy s nimi spojené“.December
sme privítali Bielym dňom. Navštívil nás Mikuláša i čert, ktorý
však so sebou nikoho nezobral,
keďže všetky deti boli celý rok
dobré. Triedy sa zmenili na malé
zimné kráľovstvá Dňa 11. decembra sa zúčastníme na Vianočných
trhoch obce Jesenské, kde budeme predávať výrobky našich
žiakov. V rovnaký deň vystúpia
naši žiaci z folklórneho súboru
Lipka II. s pásmom vianočných
piesní a vinšovačiek na Vianočnom programe obce Jesenské.
17. decembra sa uskutoční vianočný program našej školy - Vianočná akadémia. Súbor piesní,
tancov, veršov a scénkami s vianočným námetom.

Čo pre mňa znamená hudba a hudobná škola?
Čo pre mňa znamená hudba
a hudobná škola? Hudba je prítomná v živote každého z nás.
Často ako zvuková kulisa, ako
prostriedok zábavy, sú však prípady keď práve hudba nás vie ukľudniť, alebo zlepšiť našu náladu.
Hudba spája ľudí, myslím napríklad na skupiny rockerov, príp.
fanatikov iných hudobných žánrov. Od počúvania hudby je len
jedno lepšie: vytvárať hudbu,
hrať na hudobnom nástroji. Nie
je krajší pocit ako keď prstami,
alebo svojim dychom človek vylúdi tón, neskôr melódiu a napokon celé hudobné dielo. Nie je
však jedno ako človek používa

svoj hudobný nástroj a veru nezaškodí poznať aj noty. Spomínané vedomosti a zručnosti vie
najľahšie odovzdať hudobná
škola, ktorá popri tom, že naučí
základné hudobné poznatky
a hru na vybranom hudobnom
nástroji sprotredkúva aj veľa
iných kladov. Napríklad koncerty,
ktoré pomáhajú žiakom, aby si
zvykli na hru pred obecenstvom
a aby neskôr bez problémov dokázali vystupovať pred verejnosťou väčšieho-menšieho rozsahu.
Základná umelecká škola v Jesenskom už dlhé roky vyučuje
deti nástrojovej hre, ale aj kresleniu a herectve. Ja sa učím hru

na klavíri a už siedmy rok navštevujem túto inštitúciu. Rodinný
charakter a atmosféra tejto školy
sa mi vždy páčila. Na teoretických hodinách sa zaujímavými
a hravými spôsobmi učíme nové
veci, nie podľa zaužívaného poriadku, ako na základnej škole.
Na klavírnych hodinách sa naučím nielen hrať z nôt, ale snažím
sa pochopiť a odovzdať študovanú skladbu. Síce neplánujem,
že sa v budúcnosti budem zaoberať s hudbou ako s mojim povolaním, ale tu získané vedomosti a zručnosti určite využijem, lebo som sa naučila, aká dôležitá je v živote človeka hudba

a koľko má výhod. Keď mám zlú
náladu, som nervózna stačí si
sadnúť ku klavíru, zahrať si moju
obľúbenú skladbu a aj keď sa
moje problémy tým nevyriešia, ja
sa trochu ukľudním a nadobudnem lepšiu náladu. Každému doporučujem štúdium na hudobnej
škole. Hudba je dobrá vec, ale
vedieť ju vytvárať je ešte lepšie.

Kristína Sesztáková

5.
Bohatý život Základnej školy Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom maďarským v Jesenskom od začiatku
školského
roka 2015/2016

Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo.
Práve škola je miestom, kde
získavame vedomosti, učíme sa písať
prvé písmenká a počítať prvé
príklady. Dnes nám však okrem
základného vzdelania ponúka oveľa
viac.
Podporujeme
výučbu
materinského
jazyka,
cudzích
jazykov, šport, ochranu životného
prostredia a mnoho iných aktivít.
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 spomenuli 6.
októbra 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.
Pre terajších deviatakov usporiadali
Burzu škôl v Rimavskej Sobote, na
ktorej aj naši žiaci mohli dostávať
informácie o stredných školách.
S cieľom ochrany človeka
sme usporiadali terénne
kde si žiaci
mohli
zdravotnícku prednášku
riešiť
aj
úlohy

a prírody
cvičenie,
vypočuť
a mohli
súvisiace

s dopravou,
ochranou.

výchovou a civilnou

Zväz maďarských pedagógov na
Slovensku so sídlom v Rimavskej
Sobote oslávil svoje 25. výročie. Na
podujatí sa zúčastnili a vystúpili
s prezentáciou naši žiaci a učitelia.
Dňa
23.októbra
predmetová
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. Naša
účasť bola úspešná, pretože našim
ôsmakom sa podarilo umiestniť na 2.
mieste.

slovo“ vynikali žiačky Virág Lilla
Molnárová z 2.A triedy a Jenifer
Molnárová z 9.A, ktoré pre našu
veľkú radosť získali III. miesto.
Jenifer
Molnárová
bude
reprezentovať našu školu v marci v
krajskom kole v Tornali. V ten deň sa
ani ostatné
žiačky
nehanbili
predviesť a ukázať, ako vedia krásne
recitovať po slovensky. Testovanie 52015 sa uskutočnilo 25. novembra
2015. Naša škola patrí medzi 200
certifikačných základných škôl, kde sa
domáce a medzinárodné merania
uskutočnia formou E - testov. Byť
certifikačnou školou je pre danú školu
prestíž, takáto škola musí totiž spĺňať
určité technické aj organižačné
požiadavky. Na našej
škole sa
uskutočnilo aj
testovanie troch
významných medzinárodných štúdií
PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) - Pokrok
v medzinárodnej úrovni čitateľskej
gramotnosti a TIMSS ( Trends in
International
Mathematics
and
Science
Study)
Trendy
v medzinárodnej štúdii matematiky
a prírodovedy a PISA (Programme
for
International
Student
Assessment), čo je medzinárodná
štúdia
OECD
zameraná
na
hodnotenie výsledkov vzdelávania
15-ročných žiakov.
V testovaní
PIRLS naša škola bola jediná v
okrese, ktorá
bola
vybratá

hala sa zaplnila deťmi prvého stupňa.
Na výber mali hneď z niekoľkých
športových disciplín. Prevládala
dobrá
nálada
a spokojnosť
pedagógov.

k testovaniu. Je to pre nás výzvou,
aby sme splnili všetky kritériá aj pre
budúcnosť.

V tomto roku naša škola zase
našla
odvahu
ukázať svoje
skúsenosti a výsledky a nájde aj
v budúcnosti odvahu skúsiť niečo
nové.

Deň vedy a techniky sa snažil
popularizovať vedu a techniku a
povzbudiť žiakov záujem o vedné
disciplíny. Tento novembrový deň sa
žiaci cítili výborne a odniesli si
zaujímavé vedomosti.
Nedali
sa zahanbiť o trochu
skúsenejší deviataci v anglickej súťaži
- „English One“ , ktorú absolvovali
on-line.
Divadelné
predstavenia
nám
spestrili kultúrny
život.
Počas
predstavení sme sa mohli stretnúť
aj s dvoma rozprávkami.
Naše aktivity sa neskončia ani na
konci posledného mesiaca tohto
roku. Chystáme sa na Vianoce so
sviatočnými
programami
a s Betlehemom.
K vianočnej
atmosfére sa pripája aj dojímavá
divadelná scéna, ktorú prednesú žiaci
našej školy na „Slávnostnom
vianočnom koncerte“. Už druhý rok
je
v našej
obci usporiadaný
vianočný trh, ktorý nám umožní
ukázať zručnosti žiakov cez ich
vyrobené produkty.

Organizácia Csemadoku v Bátke
usporiadala
rozprávkové
predpoludnie.
Podujatie
bolo
obohatené s pestrými rozprávkami,
napokon aj naša úspešná bábkarská
skupina „ Meseláda“ ukázala svoje
čary so svojim vystúpením.
Vo Veľkých Kapušanoch dňa 21.
novembra
sa
zorganizovala
slávnostná konferencia k výročiu
narodenia maďarského
básnika
Ferenca
Kölcseyho.
Naši
pedagógovia mohli získať cenné
a užitočné vedomosti.
24. novembra v prednese poézie
a prózy v slovenskej reči „Dobré

V ten sa deň menší žiaci zúčastnili
na športovom dni. Obecná športová

6.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Jesenského zo dňa 22.10.2015
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
Jesenské od posledného zasadnutia OZ 24.09.2015
zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za :
9
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
-

a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného

Jednohlasne

V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1.s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce
Jesenské pod č. 79/2015 zo dňa 24.09.2015.
predaj a prevod majetku obce Jesenské a návrh kúpnej zmluvy:
predmetom kúpy a prevodu vlastníctva je nehnuteľnosť, vedená Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jesenské na
liste vlastníctva č. 1, pod B1 v podiele 1/1, t. j. v celosti, a to pozemok E KN 753/1 – orná pôda o výmere 172 m2.
V prospech kupujúceho:
PaedDr. Beata Visnyaiová, rodená Končeková,
narodená: 28.04.1969, trvale bytom: Školská 250/6, 980 02 Jesenské, Slovenská republika
za kúpnu cenu 2,32 €/m2 , spolu 399,04 € slovom (tristodeväťdesiatdeväť eur štyri centov)
2.p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia
a zverejnil zmluvu o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom dáva za úlohu komisii životného prostredia aby do 19.11. 2015 pripravila návrhy VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.b o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe
usmernenia, vypracovaného Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
schvaľuje žiadosť Základnej školy Jesenské, Ulica mieru 154 zapožičanie názvu školy „Základná škola Janka Jesenského„ a to bez pripomienok.
poveruje p. Sebőkovú, p. Juhászovú a p. Mgr. Vontorčíkovú vykonať všetky predpísané kroky, na základe ktorých Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
zapožičia Základnej škole čestný názov „Základná škola Janka Jesenského“
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské súhlasí s časovým harmonogramom predpokladanej realizácie aktivít a projektu – ZŠ Jesenské. Plánovaný termín realizácie
aktivít :
1 Implementácia a koordinácia projektu
2 Príprava podkladov k riešeniu priestorových problémov - vedľajšia budova
3 Zainteresovanie nájomníkov, komunikácia, odovzdanie priestorov bytu
4 Príprava a realizácia stretnutí a proj. prác s projektantmi (všetky aktivity)
5 Dodatok k PD Ľudová škola, zmena účelu - byty na triedu pre 1. roč.
5 Príprava PD a realizácia rekonštrukcie vedľajšej budovy - "Dielne"
6 Opakované podanie žiadosti na havarijný stav
8.Riešenie zefektívnenia kúrenia ZŠ Jesenské, energetické úspory
9 Realizácia rekonštrukčných prác I. alt. všetko, II. alt. čiast.
10 Oprava strechy - výmena krytiny ZŠ Jesenské
11 Hodnotenie projektov a prác
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
-

7.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Jesenského zo dňa 22.10.2015
Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské dáva za úlohu sociálnej komisii vypracovať koncepciu na prijatie sociálnych
opatrení obce pre marginalizované skupiny obyvateľov, najmä z radu Rómov do januára 2016 v ktorom sa zadefinujú
kritéria sociálnej pomoci, zásady, aktivity.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :

9
-

Jednohlasne

V Jesenskom, dňa 22.10.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok CKN 9/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 107
m2, zameraný geometrickým plánom č. 40611442-27/2015, zhotoveným súkromným geodetom Pavlom Gaberom z
Fiľakova, nachádzajúci sa v katastrálnom území Jesenské, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastníctvo pod B1,
vlastník – Obec Jesenské, Sobotská 10, Jesenské, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti, vytvorený z pôvodnej parcely C
KN 9/1, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3994 m2, je svojou výmerou (CKN 9/6 – 107m2) málo
významný majetok obce,
b) že táto nehnuteľnosť je svojou polohou a výmerou nevhodná k priamemu predaju,
c) že v súčasnej dobe je obcou málo využívaná,
d) že k predmetnej nehnuteľnosti je možný prístup z areálu kultúrneho domu a telocvične, ktorý je však v neskorých
hodinách verejnosti neprístupný, a je uzatváraný, alebo z pozemku žiadateľa, t. j. iný budúci vlastník by mal
k nehnuteľnosti obmedzený prístup,
d) že žiadateľ o odpredaj pozemku tento chce použiť na rozšírenie ihriska pre deti, ktoré bude slúžiť na podnikanie
a bude prístupné verejnosti,
e) že úpravou nehnuteľnosti, na ktorú sa žiadateľ zaviazal, dôjde k zlepšeniu vzhľadu verejného priestranstva.
2. r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Jesenské prípady hodné osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku CKN 9/6, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 107 m2, zameranom geometrickým plánom č. 40611442-27/2015, vedenom Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jesenské, ako parcela C KN 9/1, vlastníctvo na
základe listu vlastníctva číslo 1, pod B1 v podiele 1/1 budú nasledovné:
- Predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 4,95 €/m 2 plochy, t. j. spolu 529,65 € slovom
(päťstodvadsaťdeväť eur 65 centov).
- náklady vkladu zápisu do katastrálneho operátu bude znášať kupujúci.
3. p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora uvedeného majetku
obce Jesenské
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :

V Jesenskom, dňa 22.10.2015

9
-

Jednohlasne

Mgr. Gabriel Mihályi

8.

Jeseň v materskej škole
V jedno októbrové popoludnie bolo v našej Materskej škole rušno. „Čo sa to chystá?“ Pani Jeseň bohatá, nás aj tento rok obdarovala všelijakými krásnymi plodmi, medzi nimi aj tekvicami. „Bola by to veľká škoda, keby sme ich nevyužili ,“ povedali si deti s
pani učiteľkami. A bolo rozhodnuté. Zorganizovali sme „Tekvičkovú tvorivú dielňu,“ na ktorú sme pozvali aj rodičov. Počasie nám
prijalo, preto sme akciu zorganizovali na školskom dvore. Nechýbalo ani občerstvenie z ovocia a pani kuchárky nám upiekli aj
chutnú tekvicu. Každý sa snažil zhotoviť čo najkrajší tekvicový lampášik, či rozprávkovú bytosť. Nakoniec sme si naše výtvory vystavili na školskom dvore a ešte niekoľko dní sme ich obdivovali.
Už sa stáva u nás tradíciou, že v októbri pozývame starých rodičov do materskej školy medzi deti. Je to milá akcia ktorá poteší
ich srdcia. Pripravili sme pre nich kultúrny program – zaspievali sme, zarecitovali a deti im odovzdali milé darčeky, ktoré pre nich s
láskou zhotovili. Zahrali sa spolu – zhotovovali z prírodnín rôzne ozdoby. Pani učiteľky s deťmi pripravili aj malé občerstvenie pri
ktorom sa porozprávali, pospomínali. Domov odchádzali so svojimi vnúčatami s úsmevom na tvári.
V novembri sme mali Deň jabĺčka. Spievali sme o jabĺčku, recitovali básničky a čítali si rozprávky. Súčasťou dňa bola aj súťaž
o najkrajšie jabĺčko, ktoré si deti priniesli z domu. V jednotlivých triedach sme pripravili výstavu jabĺčok a deti hlasovaním vybrali to
najkrajšie. Sladké, voňavé, šťavnaté – také boli naše jabĺčka. A nakoniec to najlepšie – pripravili sme si jablkové hody.
V novembri sme pre deti objednali divadelné predstavenie. Keď prišli milí hostia, deti ich privítali potleskom. Rozprávkový
príbeh bol prispôsobený veku detí, bol podaný vtipne a veselo. Celou škôlkou sa ozýval hlasitý smiech. Herci sa po predstavení s
deťmi porozprávali a poukazovali im rekvizity. Nakoniec sa spolu ešte odfotili. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a účinkujúcich
odmenili veľkým potleskom.

V skratke
V roku 2015 zamestnanci našej obecnej firmy KomPaS, s.r.o. a aktivační pracovníci opravovali cestu na Cifra pustatinu a na Ivanovo, prevádzali pripájanie kanalizačných prípojok k obecným budovám ako i k súkromným domom a opravovali strážny domček, kde bývali Lipovci, ktorý by mal slúžiť ako múzeum.
V decembri v našej obci chodil Mikuláš a dňa 11.decembra boli už po tretí krát pripravené pre milovníkov nakupovania na trhoch, Vianočné trhy.

9.
200. výročie narodenia Ľudovíta

V roku 2015 uplynie dvesto
rokov od narodenia jednej
z najvýznamnejších
osobností
moderných dejín slovenského
národa – Ľudovíta Štúra. Toto
okrúhle výročie je mimoriadnou
príležitosťou na pripomenutie si
jeho pozoruhodného života
a diela nielen na regionálnej
a celoslovenskej úrovni, ale aj
s presahom
do
zahraničia,
predovšetkým na území tých
štátov, ktoré sa spájajú s jeho
životom,
a v komunitách
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ľudovít Štúr sa narodil 28.
Októbra 1815 v Uhrovci.Od roku
1828 pokračoval v štúdiách na
nižšom evanjelickom gymnáziu
v Rábe (dnešný Gyor). Usilovnosť
a bystrosť nadaného žiaka si
všimol najmä profesor Petz,
ktorý orientoval svojich žiakov aj
na diela slovanských autorov
a prebudil tak u mladého Štúra
záujem o svet Slovanstva. Po
absolvovaní dvoch ročníkov
v Rábe sa Ľ. Štúr zapísal na
evanjelické lýceum do Bratislavy.
Po príchode do Bratislavy
Ľudovít navštevoval prednášky
prof. Juraja Palkoviča na Katedre

reči
a literatúry
československej,
na
ktorej
sa
prednášalo v biblickej češtine,
keďže táto bola už tri storočia
jazykom
slovenských
evanjelických vzdelancov. V roku
1829 založili študenti Spoločnosť
česko-slovenskú, kde medzi
hlavné úlohy patrilo aktívne sa
vzdelávať v rodnej reči, cvičiť sa
v gramatike, písať literárne práce
a študovať dejiny slovanských
národov. Štúr bol aktívnym
a svedomitým
študentom
a v štúdiu si zvlášť obľúbil
dejepis, čítal antických autorov,
zaujímal sa o estetiku a dejiny
umenia. Jednou z významných
aktivít Spoločnosti bola národná
slávnosť na Devíne 24. apríla
1836. Na Devíne spomenul Štúr
vo svojom príhovore históriu
Veľkej Moravy a po odznení
básní a piesní si účastníci výletu
zvolili k svojmu menu druhé,
slovanské meno, ktoré mali
verejne používať. Štúr si pridal
meno Velislav.
V roku 1838 sa 24-ročný
Ľudovít zapísal na univerzitu do
Halle,
ktorú
navštevovali
evanjelickí vzdelanci a získavali
tu vzdelanie najmä z teológie,
filozofie, histórie a lingvistiky.
Štúr sa počas dvojročného štúdia
obšírnejšie
oboznámil
s Heglovou
a Herderovou
filozofiou, ktorých koncepcia
dejín ho sprevádzala v celom
jeho
filozoficko-historickom
svetonázore.

Po príchode z Nemecka sa
Štúr v prvom rade usiloval opäť
získať
miesto
námestníka
profesora Palkoviča na Katedre
reči
a literatúry
československej. Začiatkom roka 1843
oboznámil
Ľudovít
svojich
blízkych priateľov s myšlienkou
spojiť katolícky aj evanjelický
prúd
Slovákov
na
báze
jednotného spisovného jazyka.
Za základ vybral stredoslovenské
nárečie
najmä
pre
jeho
rozšírenosť,
pôvodnosť
a zrozumiteľnosť. Zjednotenie
Slovákov sa malo uskutočniť
prostredníctvom všeslovenského
nadkonfesionálneho
spolku
Tatrín. 11. júla 1843 sa Štúr,
Hurban a Hodža stretli na
Hurbanovej fare v Hlbokom, kde
sa dohodli na postupe pri
zavedení slovenčiny do praxe.
V roku 1846 vydal Štúr spis
Nárečie slovenské alebo potreba
písania v tomto nárečí, v ktorom
obhajoval nevyhnutnosť nového
spisovného jazyka a v tom istom
roku vyšlo jeho jazykovedné
dielo Náuka reči slovenskej,
obsahujúce
zásady
novej
gramatiky. Rok 1851 otvoril sériu
osobných tragédií Ľ. Štúra,
pretože v januári mu zomrel brat
Karol (kňaz a učiteľ v Modre)
a o pol roka neskôr jeho otec.
V roku 1853 zomrela vo Viedni
jeho duchovná priateľka Adela
Ostrolúcka a v Trenčíne jeho
matka. V tomto období končí aj
Štúrova
životná
púť.
Na
poľovačke v decembri 1855 sa

Štúra
pri pokuse o preskočenie potoka
neďaleko Modry nešťastne
postrelil. Zomrel 12. januára
1856
v Modre
ako
štyridsaťročný. Vzhľadom na
význam osobnosti Ľudovíta Štúra
a jeho
neoceniteľný
prínos
k formovaniu
slovenského
národa
ak
moderným
slovenským
dejinám
bolo
v Roku Ľudovíta Štúra 2015
podporené
organizovanie
celoslovenských a regionálnych
podujatí,
ako
aj
akcií
s medzinárodným prvkom, ktoré
boli určené odbornej i laickej
verejnosti, s osobitným akcentom
na mladú generáciu. Vedecké,
edičné, výstavné, kultúrnospoločenské,
popularizačné
a ďalšie iniciatívy pripomínali,
že Ľudovít Štúr bol mimoriadne
aktívnou
vedúcou
a mnohorozmernou osobnosťou
slovenských dejín v prelomových
časoch slovenského národného
obrodenia,
vynikal
ako
jazykovedec
a kodifikátor
slovenskej
spisovnej
reči,
publicista
a zakladateľ
slovenskej národnej žurnalistiky,
bol vynikajúcim pedagógom
a vodcom generácie nazývanej
štúrovci,
bojovníkom
proti
národnému a sociálnemu útlaku
a za práva poddaného ľudu
v duchu humanity a tolerancie a
európsky
orientovaným
vzdelancom
a reprezentantom
slovanskej
spolupráce
a vzájomnosti. Na jeho počesť sa
vydala príležitostná poštová
známka
ako
aj
pamätná
zberateľská minca.

135.výročie narodenia generála M. R. Štefánika
Osobnosť
generála
Milana
Rastislava Štefánika si v sobotu
25. júla pred jeho rodným
domom v Košariskách počas
spomienkového zhromaždenia
pripomenuli politici, ozbrojené
sily
i
široká
verejnosť.
Spomienkové podujatie pri
príležitosti
135.
výročia
narodenia M. R. Štefánika
pritiahlo do jeho rodnej obce
desiatky návštevníkov z okolitých
miest a obcí. Za prítomnosti
Čestnej stráže OS SR a Vojenskej
hudby OS SR veniec k buste

velikána našich dejín položili,
predstavitelia
prezidentskej
kancelárie, Ozbrojených síl SR,
štátnej správy, samosprávy,
cirkví, rôznych spolkov ako aj
delegácia
z francúzskeho
partnerského mesta Paulhan.
V príhovoroch spomínali hostia
na Štefánika nielen ako na
vynikajúceho
astronóma,
vojenského letca, stratéga a
diplomata podieľajúceho sa na
vzniku Československého štátu,
ale aj prostého človeka, ktorý
vedel svojou otvorenosťou

a úprimnosťou nadchnúť,
povzbudiť a presvedčiť. Traduje
sa, že francúzskym a talianskym
generálom často hovoril, že po
vojne
generálske
hviezdy
obetuje svetu hviezd na oblohe,
ktoré boli jeho prioritou.
Záver spomienkovej slávnosti
vyvrcholil tónmi
hymnickej
piesne Kto za pravdu horí
v podaní Vojenskej hudby OS SR
pod vedením majora Borisa
Hokinu.

10.
Aktivity Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom za II. polrok 2015
Tak ako si školy a organizácie
patriace pod Obecný úrad vytýčia pred seba dosiahnuť dobré
výsledky a umiestniť sa na najlepšom mieste, tak aj Základná
organizácia Jednoty dôchodcov
pristúpila k realizácii prijatých aktivít výročnou členskou schôdzou. V júli 2015 zorganizovala
autobusový zájazd do Maďarských kúpeľov Eger. O tento zájazd bol veľký záujem, čo sa odzrkadlilo aj v účasti, nakoľko autobus naplnili členovia a ich rodinný príslušníci v počte 48 osôb.
Novovybudované bazény s termálnou vodou a welnes centrum
vyhoveli aj najnáročnejším požiadavkám. Pri kúpaní sa našiel čas
aj k nahliadnutiu mesta a chýrneho hradu. Po dobrom kúpaní

a získaní pekných zážitkov vo večerných hodinách sme sa so spevom vrátili domov.
Organizácia sa zapojila aj do
osláv „Dňa obce“ a to vďaka za
poskytnutú finančnú pomoc k realizácii vytýčených úloh. Členky
výboru napiekli množstvo palaciniek, ktoré skonzumovali hostia
a ponúkli sa aj občanom zúčastnených sa na oslavách za symbolickú cenu.
Júlový zájazd sa účastníkom tak
zapáčil, že na želanie členov sa
zorganizoval znova do Egru. Dopravu zabezpečil pán Pelle Tibor
s luxusným a perfektne vybaveným autobusom. Počas kúpania
sa ochutnali aj maďarské špeciality, ale hlavne egerské vína a po
príjemnom dni na pláži sme sa

v bezpečí vrátili domov. Zájazdu
sa zúčastnilo 41 osôb.
Začiatkom októbra vedenie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov zorganizoval jubilejnú
jesennú guľáš párty v areáli kultúrneho domu. Prečo bola jubilejná ? Lebo sa v nej oslávilo 25.
výročie vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska.
V našej organizácii pracujú ešte
členky, ktoré boli zakladateľmi
tejto organizácie, ako napr. pani
Medeová, Feledyová Mihályiová
M., a Tormová. Popri poďakovaní za dlhoročnú činnosť menované obdržali ďakovný list a kvietok. Predsedkyňa organizácie podrobne informovala prítomných
o činnosti bývalých kluboch dô-

chodcov z ktorých vznikali základné organizácie Jednoty dôchodcov. Po voľnej debate a rozhovore sa skonzumoval dobrý
guľáš a zákusky. Aj touto cestou
sa vyslovuje vďaka sponzorom,
ktorí zabezpečili pitie a sladkosti
na túto významnú akciu.
Ku všetkým akciám finančne pri
spel Obecný úrad, začo veľmi
ďakujeme.
M.Feledyová
Predseda ZO JOS

Činnosť Základnej organizácie ŤZP v Jesenskom v roku 2015
Prvá akcia ZO ŤZP tohto roku
bola výročná členská schôdza,
ktorá sa konala v reštaurácii Nostalgia dňa 12. marca 2015. Považujeme za dôležité, aby sme spomenuli, že na tomto zasadnutí
bol schválený plán činnosti na
rok 2015 s pripomienkou, že v
nasledujúcich mesiacoch sa
môže
ešte
zmeniť.
V mesiaci máj nastala zmena v živote našej organizácie. Dňa 22.
mája sa miesto Štefana Gabmayera stala predsedníčkou Eva
Medveďová a pokladníkom Viktor Varga.

24. júna 2015 sme zorganizovali
autobusový zájazd do termálnych kúpeľov Bükkszék a
12.08.2015 sme navštívili termálne kúpele v Tiszaújvárosi.
Dňa 31. augusta 2015 sme vlakom navštívili zoologickú záhradu v Košiciach kde pre členov
organizácie boli zabezpečené
bezplatné
vstupenky.
Naším ďalším podujatím bolo
stretnutie dôchodcov na Zbojskej
a to 10.septembra 2015. Zúčastnili sa ho dôchodcovia z Banskej
Bystrice a Brezna s počtom 360
účastníkov. Naši členovia sa zúčastnili aj na otváracom ceremoniáli, ktorý bol s hudbou. Po
ňom boli pohostení výborným
guľášom. Vo voľnom programe
sa naši členovia vybrali na kratšiu pešiu túru do krásneho okolia. Je škoda, že tak nádherného
podujatia sa zúčastnilo len 8 našich
členov.
Ďalším naším podujatím bol
opäť autobusový zájazd tento-

krát do termálnych kúpeľov Demjén. 29. septembra 2015. Po
návšteve kúpaliska sme navštívili
preslávené vinárske údolie Szépasszony völgy, kde sme sa dobre zabavili pri ochutnávaní vychýreného maďarského vínka.
Vedenie organizácie sa prvýkrát
rozhodlo usporiadať jesenný
športový deň a guláš párty. Organizovania podujatia sa ujal Viktor Varga. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 15. októbra za
účasti
34
členov.
Športový deň otvorila predsedníčka Eva Medveďová, a bola prítomná aj okresná predsedníčka
Marta Henczová. V športovej súťaži získala prvú cenu Andrea Patakiová, druhú pán Szolnoky
a tretiu Eva Melicherová . Po vylosovaní 12 tombolových cien
sme skonzumovali guláš, čo pripravili Viktor Varga a Tibor Orosz.
Členovia výboru sa chcú aj touto
cestou poďakovať všetkým ktorí

prispeli svojimi darmi ako sú zákusky a nápoje pre spríjemnenie
tohto vydareného podujatia.
Naše letné aktivity sme uzavreli
ešte jedným jesenným výletom
do
termálnych
kúpeľov
Bükkkszék a to 4. novembra.
Rok 2015 uzavrieme popoludním na slávnostnom stretnutí
s vianočnou atmosférou aj s
hudbou v reštaurácii Nostalgia.
A to
17.
decembra.
Na záver vedenie organizácie
vyjadruje poďakovanie za finančnú podporu, ktorú dostalo
od starostu Mgr. Gabriela Mihályiho starostu Obecného úradu
Jesenské
Pozitívne rozmýšľajúc sa pozrime
späť do roku 2015 a môžeme
konštatovať, že naša organizácia
má za sebou úspešný a rušný rok.
V mene vedenia Základnej organizácie ŤZP Vám všetkým prajeme veľa zdravia a sily v nastávajúcom roku 2016.

11.
Zimný halový turnaj Jesenské 2015/2016
Zimný halový turnaj Jesenské 2015/2016 sa začal hrať 27.11.2015 a skončí sa 23.01.2016. Hrá sa v piatok, len 5. a 8.
kolo v stredu, 6.a 7. kolo v nedeľu a 11. kolo v sobotu. Zúčastní sa ho 12 mužstiev. Sú to mužstvá : Zigo, Rimatex,
Tacabroteam, Hodejov, Borussia, Draci, AS Koma, GasKo, Casablanca, Via Nova ŠK Blhovce, G.Jablonec a Tophause.

Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016
Vedenie FK Jesenské :
Predseda:
Tomáš
Tóth
Podpredseda:Gabriel Mihályi
Mgr.
Manager klubu:Csaba Singlár
Členovia: Ladislav Figei, Szabolcs Figei, Attila Pál, Oskár
Kókai, Frqantišek Fábian, Karol Kisantal, Tomáš Éli, Ladislav Hajdú, Ladislav Bálint
Sponzori FK: Obec Jesenské,
KomPaS s.r.o., Gasko, Bar-

Kudlík a René Prečuch).
Z tohto dôvodu sme museli
budovať nové mužstvo. Na
prípravu sme nemali veľa
času, ale začiatok bol sľubný.
Prvý krát sme sa prihlásili do
Slovenského pohára. Historický zápas sme odohrali
doma so štvorligovým mužstvom MFK Spartak Hriňová.
Zápas skončil 4:2 v náš prospech a tak sme postúpili do
druhého kola.

nezvládli ani psychicky, dvaja
hráči
boli
podľa
videozáznamu vylúčení. Zsolt
Múčik dostal stop 6 zápasov
a Milan Farkaš 4. Posledné
dva kolá sme vyhrali a skončili
sme na ôsmom mieste.
Teraz ako ukážku si pozrieme
zostavu 1-ho a posledného
zápasu. (Družstevník Kráľ :
Michálek, Szabó, Zagyi, Domík, Čiešok, Hank Dominik,
Pinter, Frakaš Lakatoš Dávid,

Ligu sme začali doma s Kráľom 2:0. V druhom kole sme
hrali v Hajnáčke a zápas sme
vyhrali 5:1, doma s Hnúšťou
2:0 a potom tri prehry za sebou. Ani domáci dvojzápas
sme nezvládli, remizovali sme
s Čebovcami 4:4 a s Olovármi
1:1. Zápas s Čebovcami sme

Hank Denis, Prameň Dolná
Strehová: Michálek, Nagy,
Szabó, Singlár, Domík, Barta
Gabriel, Hank Denis, Pinter,
Andraši, Kókai, Šťavina )
Na jesennú sezónu nám nastúpilo 24 hráčov: Michal Michálek, Attila Dominik, Tomáš
Szabó, Norbert Nagy, Csaba

tex, Stavina, Exen, AG doprava, Pizzéria Babi, Casablanca bar, Pekáreň Mihályi,
Karol Kisantal, OK MIXKisantalová, Lamata, Nábytok Hajdú
Dospelí:
Od januára 2015 namiesto p.
Miroslava Kéryho prebral
mužstvo dospelých Milan
Špaček. Mužstvo bojovalo
o postup do IV. Ligy, no nakoniec sa to nepodarilo, lebo
mladé mužstvo nezvládlo kľúčovo dôležité zápasy ( Jesenské-Tornaľa 0:2, Hnúšťa-Jesenské 3:2, Cinobaňa-Jesenské 1:0). Hoci sme skončili na
peknom druhom mieste, pre
mužstvo to bolo sklamanie.
V júli nám odišli hráči zo základnej zostavy ( Róbert Juhász, Marek Drak, Marian

Mikulášska ZumbAerobic
7. decembra večer od 17.30
bol zorganizovaný v telocvični
Mikulášska
ZumbAerobic.
Cvičiteľka zumba - fitness
v Jesenskom Ildikó Nagyová

a cvičiteľka aerobicu Denisa
Rásiová sa postarali o dobrú
náladu striedavo hodinami
zumby a aerobicu. Zúčastne-

ných príjemne prekvapil Mikuláš malým darčekom. Ďakujú vám za
účasť a tešia sa na vás
aj nabudúce! 

Singlár, Oliver Andraši, Jakub
Čiešok, Dávid Barta, Gabriel
Barta, Dominik Hank, Denis
Hank, Milan Farkaš, Róbert
Bohó, Máťaš Šťavina, Dávid
Lakatoš, Csaba Lakatoš, Tibor
Buša, Lukáš Kuna, František
Petrócký, Attila Bálint, René
Zagyi, Kristián Kókai, Martin
Pinter a Zsolt Múčik.
Dorast:
Dorastenešcké mužstvo sa
zlúčilo s MFK Rimavská Sobota, takže tí hráči, ktorí chcú
hrať za dorast musia chodiť
do Rimavskej Soboty.
Žiaci:
Trénerom žiakov je Alexander
Berki. Mužstvo hrá okresnú
súťaž. Na jeseň odohrali 8 zápasov, z toho 7 vyhrali a 1 remizovali. Skóre je 78:4
Najlepší kanonieri mužstva :
Szilárd Csavnický 16, Erik Balog 11 a Sergio Rácz 11 gólov.
Káder: Balázs Bálint, Zoltán
Váradi, Roman Danyi, Erik Balog I.,Norbert Botoš, Ladislav
Ádam Szajkó, Sergio Rácz, Dezider Puška, Ivan Baláž, Szilárd Čavnický, Ján Bobál, Erik
Balog II., Dávid Horváth, Otto
Balog, Kristián Lakatoš, Tibor
Balog, Mário Oláh.
Na záver jesennej sezóny FK
Jesenské usporiadala
športovú zábavu.

12.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Vitajte do života: Dieťa sa narodí
s túžbou byť milované - a nikdy
z toho nevyrastie.

zdravie, nech Vám láska nikdy nezhrdzavie
60 narodeniny:
František Köböl
Ján Bikkeš
Mária Habodászová
Štefan Mlynarčík
Marta Visnyaiová
Katarína Šóterová
Magdaléna Katiová
Ladislava Šárközi
Helena Kureková
Irena Motošková
Ladislav Mogéc
Štefan Szabó
65. narodeniny:
Otto Bial
Ladislav Križo
Ján Jamnický
Helena Bialová
Kamila Križová
Jozef Hablák
Alena Csomorová
Júlia Thótová
Mikuláš Vincze
Marcela Tučeková
70 narodeniny:
Helena Szajková
75.narodeniny:
Irma Balogová
Elemér Szabó
Štefan Bálint

Danyi Zoltán 17.06.2015
Alexa Láziová 23.06.2015
Cynthia Molnárová 05.07.2015
Kristína Bariová 18.07.2015
Áron Vincze 23.07.2015
Lilien Ondrejšík 14.08.2015
Fanny Šerešová 06.09.2015
Veronika Kaločaiová 18.09.2015
Federika Bariová 23.09.2015
Ladislav Danyi 16.11.2015
Manželstvo uzavreli: Ak má byť

manželstvo vydarené, treba sa
zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej
istej osoby.
Edmund Šárközi a Lucia Šárköziová
08.07.2015
Štefan Bódi a Katarína Czipóová
07.11.2015
Peter Rácz a Katarína Radičová
14.11.2015
Ondrej Kaločai a Martina Páterková
02.12.2015

Životné jubileum oslávili: Prajeme Vám šťastie, prajeme Vám
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Ernest Szabó
Milan Ulický
Štefan Kaličiak
80.narodeniny:
Anna Petrincová
Margita Bencsöová
Alfréd Mihályi
Gejza Spevák
85narodeniny:
Vojtech Radič

Navždy nás opustili“ „Kto verí,
nikdy nie je sám - ani počas života,
ani počas smrti.“ “Česť ich pamiatke. †
Mária Kureková
Barnabáš Szekeres
Štefan Križo
Ján Matovič
Margita Juhaniaková
Helena Balogová
Júlia Grulyová
Mihályi Dezider
Imrich Gomboš
Štefan Vincze

Brémsky klát
¼l mlieka, 150g masla,70g cukru,500g polohr. múky,40g kvasníc,150g hrozienok,20g,citrónovej kôry,30g
mandlí
Do pohára pridajte teplé mlieko, čajovú lyžičku cukru,múky a kvasnice. Zamiešajte, prikryte utierkou a
postavte na teplé miesto. Medzičasom vymiešajte mäkké maslo do penista, nasekajte si mandle na menšie
časti a namočte hrozienka. Kvások pridať k maslu a zapracovať. Ďalej pridajte postupne cukor a polohrubú
múku, štipku soli,alebo dve. Vypracujte na hladké cesto, malo by sa odlepovať od prstov. Ak nie, pridajte
ešte trocha múky. Do cesta zapracujte citrónovú kôru, odkvapkané hrozienka a posekané mandle. Nezabudnite na podrvený kardamóm. Najlepšiu štruktúru má koláč, ak pri spracovávaní cesto prekladáte a roztláčate. Cesto roztlačíte na doske dlaňami, preložíte ho napol, otočíte a znovu roztlačíte. Tento postup zopakujte aspoň 8 krát. Výsledný koláč sa bude
trhať po vrstvách.Cesto opäť prikryte utierkou a nechajte kysnúť asi 20 minút. Potom si pomúčte dosku a z cesta vyvaľkajte dlhší
pás, hrubý asi na dva prsty. V strede pritlačte valček silnejšie. V tomto mieste preložte cesto po dĺžke. Vyložte plech papierom na
pečenie a preložte naň cesto. Vytvarujte ho do tvaru zahnutého rohlíka.. Vezmite menší nôž a po vonkajšom okraji urobte niekoľko zárezov.pripravený koláč môžete nechať ešte na pár minút odpočinúť a šup s ním do pece. Pečte asi hodinu pri 160°C,
najlepšie bez ventilátora. Nepotierať maslom ani necukrovať.

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
JESENSKÉ 18.VYDANIE INFORMAČNÝ MATERIÁL
Streda: 7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
Piatok: 7,30 - 12,00 nestránkové hodiny

JESENČANIA

Stránkové dni
Pondelok:
7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Utorok: 7,30 11,30
12,30 – 16,00
Streda: 7,30 – 11,30
12,30 – 16,00
Štvrtok:
7,30– 11,30
12,30 – 16,00

OBECNÝ ÚRAD
Stránkové dni
Pondelok: 7,30 – 11,30 12,30 – 16,00
Utorok:
nestránkový deň
Streda: 7,30 – 11,30 12,30 – 17,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
Piatok: 7,30 - 11,30 nestránkové hodiny
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