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Vážení občania
Srdečne Vás pozdravujem už
v tomto krásnom letnom období, keď Vás chceme informovať
o aktivitách našej samosprávy
a o živote nás - Jesenčanov v I.
polroku 2017.
Tento rok sa nám začal v plnom
očakávaní, lebo plány a minuloročné projekty, ktoré sme pripravili v prípade úspechu máme
záujem aj realizovať.
Môžete si všímať, že sa snažíme
vždy prispieť k skvalitneniu
údržby a rozvoji našej obecnej
infraštruktúry
ako
aj
k prehlbovaniu spolupráci medzi našimi školami ako aj obcami v regióne. Dôležitým krokom
bolo
pripraviť
zázemie
v multifunkčnej budove (s kultúrnym domom) pre fungovanie našej obce a odovzdanie
žiadosti a stratégie CLLD MAS
CEROVINA t.z. „ Stratégie
miestneho rozvoja vedené komunitou pre udelenie Štatútu
miestnej akčnej skupiny“ Jedná
sa o veľký projekt pre územie
28 obcí na 5 rokov v celkovej
výške 4,0 mil. EUR pre rozvoj
našich obcí, zvýšenie zamestnanosti a aktivít v našom regióne o ktorý sa už uchádzame
tretí krát. Čo to znamenalo
pripraviť zázemie pre budúc-
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nosť z pohľadu obce Jesenské?
Znova sme investovali zdroje vo
výške 23 tis. EUR do obnovy
sociálnych zariadení, úpravy
priestorov, technických zariadení a hlavne dlhodobo pripravovaný
energetický
a modernizačný projekt bol
odovzdaný spolu so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok. Ak by projekt získal finančnú podporu z Európskych zdrojov, dôstojne by sme vedeli
obnoviť a upraviť kultúrny dom,
ktorý už bol postavený pred
viac ako 60. rokmi na multifunkčnú
budovu
a administratívne centrum obce
Jesenské a MAS Cerovina. Budem Vás priebežne informovať
o tomto dôležitom projekte. Je
nám potešením, že postupným
skvalitňovaním naši občania
a školy čím ďalej tým viac využívajú aj pre svoje potreby priestory najväčšej budovy našej
obce, ktorá má ambície sa stať
multifunkčným objektom regionálneho významu.
Keď sa porozhliadnete po obci,
môžete pozorovať aj rozvoj
a postupnú
rekonštrukciu
miestnych komunikácií. Cieľom
je aby sme uľahčili miestnu
dopravu, prepravu ako aj pohodlnú komunikáciu našich občanov ako aj návštevníkov našej
obce z vlastných zdrojov obce
ako aj zo zdrojov ŠF EÚ
v celkovej výške viac ako 1,2
mil. EUR. Preto sme začali
s vyasfaltovaním
a úpravou
najfrekventovanejších
častí
našej obce – pri zdravotnom
stredisku ako aj pri športovokultúrnom areály a s ulicou
Poľnou. Pre potešenie nielen
poľnohospodárov, ale aj na
rekreačné používanie obyvate-
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ľov pripravujeme kolaudáciu
poľných ciest cca 2,8 km
a zrekonštruovaného mosta cez
potok Gortva smerom na
miestnu časť Cifra v extraviláne
obce, ktoré realizujeme taktiež
z Európskych
zdrojov
z Programu rozvoja vidieka
2014-2017
pod názvom
„
Spoločné
zariadenia
a opatrenia v obci Jesenské“
Po
dlhoročných
snahách
s radosťou oznamujem aj budovanie kamerového systému,
lebo nám odsúhlasili dotáciu na
MV SR vo výške 10 tis. EUR.
S celkovým rozpočtom 13 tis.
EUR vybudujeme v druhom
polroku systém s 15 kamerami.
K tomuto projektu prispeje aj
ďalší malý projekt na výmenu
dopravných značiek v obci Jesenské, ktoré podporilo BBSK
pod názvom: Lepšie a bezpečne
na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí. Investujeme
viac ako 3 tis. EUR.
Ďalšími aktivitami sú rozvoj
športovej a vzdelávacej infraštruktúry. Začali sme aj
z vlastných zdrojov obce, ale
sme podali aj žiadosti na získanie finančnej podpory. Jedná sa
o vybudovanie multifunkčného
ihriska, polytechnickej učebni
v ZŠ ako aj pokračovanie obnovy t.z. Ľudovej školy, vrátane
odstraňovania
havarijného
stavu na ul. Školskej. Celkovo
plánujeme investovať do 200
tis. EUR.
Dôležitým krokom v tejto oblasti je aj projekt na rozvoj materskej školy, kde v týchto dňoch
pripravujeme odovzdanie NFP
na získanie zdrojov na prístavbu
MŠ a rozšírenie kapacity o 25
detí. V prvom kole sme boli

úspešný preto sme investovali
do realizačného projektu.
Popri týchto aktivitách pripravujeme ďalej projekty na rozvoj
komunitnej práce pre marginalizované skupiny a to vytvárame
a vytvorili sme niekoľko pracovných príležitostí, odovzdali sme
žiadosť na 3 roky pre t.z. miestne občianske poriadkové služby
– rómske hliadky.
Máme veľa aktivít investičného
charakteru, ale nezabúdame ani
na športovo kultúrny život
v našej obci. Futbalové súťaže,
turnaje, cyklistické preteky
medzinárodného
významu,
kultúrne vystúpenia detí, športové súťaže detí MŠ, ZŠ o pohár
starostu obce, Beh Janka Jesenského v spolupráci s ZŠ, strelecké súťaže a rôzne kultúrnespoločenské aktivity aj s našimi
dôchodcami
prispievajú
k pestrejšiemu života našej
obce. Tento rok už organizujeme aj tradičný XV. Deň obce
Jesenské.
Dúfam, že do konca roka mnoho aj z hore uvedených aktivít
dokončíme a rozbehneme nové, aby sme spoločným úsilím
prispeli k zlepšeniu života našich obyvateľov a návštevníkov
našej obce. Prajem Vám veľa
úspechov a krásne letné obdobie, pre naše deti a učiteľov aj
pohodové letné prázdniny aby
mohli vykročiť do nového ŠR
2017-2018
oddýchnutý
a s plným elánom.
S pozdravom,
Mgr. Gabriel Mihályi – starosta
obce Jesenské

2.
Multifunkčné ihrisko
Po dlhej a tuhej zime sa naši pracovníci KomPaS s.r.o. a zamestnanci obce pustili do prestavby
bývalého tenisového kurtu na
multifunkčné ihrisko. Prevádzali
tu výkopové práce, kde odstraňovali antuku až do hĺbky 30 cm,
po vymeraní osádzali a zabetónovali obrubníky. Po týchto prí-

pravných prácach navážali makadám a šotolinu. Prepravu materiálu
zabezpečil
bezplatne
miestny podnikateľ Alexander
Agócs. Tieto práce trvali skoro
mesiac.
Takto upravené multifunkčné
ihrisko je pripravené na osadenie
umelého trávnika. Bol podaný
projekt na Slovenský futbalový

zväz a v prípade jeho
schválenia dokončenie
sa uskutoční z tohto
projektu. Ihrisko sa
bude dať využiť na
športy ako sú futbal,
tenis, nohejbal, volejbal, hádzaná a v zime
tak ako do teraz na
zimné klzisko.

Rozšírenie a oprava parkovísk
Parkovisko pri zdravotnom stredisku
a telocvični
ako
všetci dobre vieme
potrebovalo bezodkladnú opravu. Zamestnanci KomPaS
s.r.o.
a zamestnanci obce sa podieľali aj na tomto
veľmi potrebnom

projekte. Zabezpečili prípravu
pod asfaltovanie pri zdravotnom
stredisku a pri telocvični. Najskôr
museli odstrániť starý asfalt pomocou UNC stroja. Vybrali staré
a vykopali ryhy pod nové obrubníky, ktoré aj zabetónovali. Ďalej
poopravovali šachty na dažďovú
kanalizáciu. Vypílili stromy, a konáre, ktoré znemožňovali prevádzanie prác. Potom už mohla nastúpiť firma Inžinierske stavby

Košice, ktorá zabezpečila asfaltovanie. Takéto prípravné práce
pod asfaltovanie prevádzali ešte
aj na parkovisku oproti Obecnému úradu. Po asfaltovaní ešte
rozmerali a vyznačili čiary na parkovacie miesta, nakoľko sa tu
parkovalo krížom krážom. Po
týchto prácach sa ešte sami zamestnanci pustili na asfaltovanie
výtlkov po zime v celej obci.

Obnova domu smútku
Keďže už od postavenie domu smútku uplynulo pekných pár rokov, aj toto pietne
miesto si zaslúžilo obnovu. V mesiaci jún sa zamestnanci obce a KomPaS s.r.o.
pustili do nevyhnutných prác. Obnovili náter fasády a náter prístreška pred
domom smútku. Nevynechali ani lavičky ktoré sa tu nachádzajú.

Práce v Materskej škole
Keďže bezpečnosť našich najmenších je na prvom mieste, nezabudlo sa ani
na Materskú školu. Detičky tu majú rôzne preliezky ktoré radi využívajú,
preto bolo potrebné aj zabezpečenie ich okolia, aby bolo bezpečné. Naši zamestnanci tu vykopali jamy pod obrubníky ktoré osadili zabetónovaním
a celé priestranstvo vysypali jemným štrkom

Oprava chodníkov a iné práce
V mesiaci máj, keď už počasie dovoľovalo aj práce na chodníkoch,
tieto poopravovali na Ulici mieru.
Keďže je jar už v plnom prúde pozornosť si vyžadujú aj naše verejné priestranstvá, ktoré sa pravidelne vykášajú a tiež každý rok
postrekujú proti burine chodníky
a parkoviská. Pracovníci KomPaSs.r.o. a obecní zamestnanci

prevádzajú aj iné práce, ktoré
nie sú viditeľné pre ľudí. Tak napríklad opravili ponorku pre Komunitné centrum, ponorku na
polievanie ihriska a v zime robia
údržbu na stroje ako sú auto,
traktor, UNC a kosačky. Popri
tomto ešte v zime v obci odstraňujú sneh, ktorého tohto roku
bolo neúrekom. V tomto roku

obec kúpila aj plošinu na opravu
verejného osvetlenia, rozhlasu
a na spiľovanie konárov., ktorú
zamestnanci využívajú aj pri prácach v iných obciach. Občania
obce aj v tomto roku hojne využívali služby KomPaS s.r.o. a to
najmä pri jarných prácach: oranie, výrub stromov a kríkov, odvoz materiálu traktorom alebo

multikárov, naloženie UNC, kosenie trávy a pod. Aj touto cestou
chceme občanom ponúknuť
služby obecnej firmy, ktorá za výhodné podmienky poskytuje
rôzne služby a vykonáva práce
podľa požiadaviek občanov. Zoznam služieb a prác aj s cenou nájdete na internetovej stránke
obce Jesenské: www.jesenske.sk

3.
Cyklistické preteky v Jesenskom
Gabrielovi Mihályimu za
ústretovosť a pomoc pri
zorganizovaní
pretekov.
Starosta zároveň pre rimava.sk uviedol: „Z našej
strany to bolo pre nás potešením, že preteky sa presunuli sem do Jesenského.
Vždy sa tešíme, keď môžeme organizovať takéto
medzinárodné súťaže,“
Oficiálne výsledky jarnej
ceny si nájdete na :
Dňa 7. mája tohto roka
o 10.45 hod sa v Jesenskom pred miestnym kultúrnym strediskom odštartoval už tretí ročník cyklistických pretekov „Jarná
cena“. Trať merala 103,7
kilometrov a najlepší pretekári ju absolvovali za dve
a pol hodiny. Na trať sa vydalo 123 pretekárov zo Slovenska, Česka, Maďarska,
Rakúska či Veľkej Británie

a všetci prišli do cieľa po
svojich. Jazdci prešli južnou časťou regiónu cez
obce Martinová, Dubovec,
Jestice, Hajnáčka, Fiľakovo a Buzitka. Cez Rimavskú Sobotu trať iba
prechádzala a cieľ bol tiež
v Jesenskom.

http://www.sportsofttiming.sk/OfficialResults/2017/20170507_jarnacena2017.pdf?201705.19.
08.24
Atmosféru zo štartu Jarnej
ceny v obci Jesenské si
prostredníctvom online záznamu môžete pozrieť na:
https://www.facebook
.com/Rimava.sk/videos/10155213706489857
/

Organizátori
po
pretekoch poďakovali starostovi obce Jesenské Mgr.

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Medzinárodný deň Rómov je
oslavou rómskej kultúry a jej
vplyvov na oblasti hudby,
divadla, literatúry a tanca
európskej kultúry. Pri tejto
príležitosti sa konajú rôzne
kultúrne podujatia.

Na počesť tohto dňa sme
v našej obci zorganizovali
Deň
Rómov
spojený
s ochutnávkou
tradičných
rómskych jedál. Dátum sme
vytýčili na 06.04.2017.
Na túto udalosť sme pozvali
predstaviteľov z okolitých
obcí, ako Širkovce, Pavlovce,
Šimonovce a Gortva. Tímy
mali za úlohu navariť
zemiakovú polievku na kyslo,
perkelt
a upiecť
bodak,
následne
ich esteticky
naservírovať.
Počas
kultúrneho

programu ukázali svoj talent v
tanci menšie aj väčšie deti
s rómskym aj moderným
tancom. Touto cestou by sme
chceli
poďakovať
pani
Gabriele Cibuľovej, ktorá
obetovala svoj voľný čas
a pomáhala
deťom
pri
nacvičovaní programu. Pri
recitovaní básni predviedli
svoje schopnosti Vojtech
Balog a Dániel Balog. O
príjemnú atmosféru sa nám
postarali bratia Szitaiovci zo
Širkoviec, ktorí nám troška
zahrali z každého hudobného

žánru. Cez program porota
mala za úlohu ochutnať jedlá
a po vystúpeniach ich
vyhodnotila nasledovne:
Cenu za najlepšiu polievku a
hlavné jedlo si odniesli
kuchárky zo Šimonoviec a za
najlepší bodak (cigánsky
chlieb)
bol
odovzdaný
diplom obci Pavlovce.
Každému
tímu
srdečne
gratulujeme, a dúfame že sa
stretneme o rok.

Zbierka Biela pastelka
Zbierka Biela pastelka 2017,
je určená na pomoc ľuďom
s ťažkým zrakovým postihnutím. Zbierku organizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska od roku 2002. Aj
vďaka jej výťažku môžeme
nevidiacim
a slabozrakým

klientom poskytovať bezplatne sociálne služby a pomôcť im tak zaradiť sa do bežného života. Verejná zbierka
Biela pastelka 2017 sa riadi
zákonom č. 162/2014 Z. z. o
verejných zbierkach, jej
hlavné dni pripadajú na piatok

22. a sobotu 23. septembra.
Počas týchto dní sa ulice viac
než 250 miest a obcí zaplnia
dobrovoľníkmi, ktorí budú do
pokladničiek zbierať príspevky od podporovateľov.
Biela pastelka je nezávislými
odborníkmi z tretieho sektora

hodnotená ako jedna z najdôveryhodnejších a najlepšie organizovaných verejných zbierok na Slovensku. Hodnotenie
je zverejnené na www.verejnezbierky.sk

4.
Detský úsmev
Dňa 7. júna 2017 zorganizoval Spoločný školský úrad Jesenské v spolupráci so Základnou školou na Ulici mieru
154 v Jesenskom a Základnou
školou Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom ma-

ďarským 8. ročník festivalu

školských klubov detí „Detský úsmev“. Podujatia sa zúčastnili školské kluby detí
z celého regiónu
a nadšenému publiku predviedli
tance, spevy, prednesy poézie
a prózy, rôzne dramatizácie či
etudy, ktoré si „malí
umelci“ pripravili
pod vedením skúsených pedagógov. Aj
deti školského klubu
Základnej školy na
Ulici mieru 154
v Jesenskom
sa
predviedli temperamentnými ľudovými
a rómskymi tancami
a prispeli k dobrej

nálade, ktorá sa
pretavila do úsmevov
nielen
detí, ale aj všetkých dospelých.
Domov si účastníci
odnášali
okrem zaujímavých ocenení aj
dobrú
náladu
z príjemne stráveného dopoludnia. Veľká
vďaka patrí nielen organizátorom, deťom a pedagógom,
ale taktiež všetkým sponzorom a všetkým tím, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii celého podujatia. Veríme, že o rok sa opäť

stretneme pri príležitosti
ďalšieho ročníka a necháme
sa opäť očariť „Detským úsmevom“

Beh Janka Jesenského

V posledný májový deň obec
Jesenské žila behom. Konal
sa druhý ročník Behu Janka
Jesenského. Organizátorom
podujatia bola Základná škola
na Ulici mieru 154 v Jesenskom v spolupráci s Obecným
úradom Jesenské. Prvý ročník
sa konal pred dvomi rokmi,
keď sa vedenie školy rozhodlo žiadať o prepožičanie
čestného názvu podľa známeho slovenského prozaika
Janka Jesenského. Na podujatie sa prihlásilo 86 bežcov do
takmer všetkých kategórií.
Každej kategórii podľa veku
bola prispôsobená aj dĺžka
trate. Behali starší, mladší aj
najmenší škôlkari. V kategórii deti do 6 rokov ( 250 m)

zvíťazil
Ábel Tóth.
V kategórii deti od
6 rokov do
10 rokov
zvíťazil
Adam Budai. Ďalší
chlapec,
Roland
Borbáš, sa
stal víťazom v kategórii
chlapci od 10 rokov do 15 rokov. V tejto kategórii dievčat
zvíťazila Natália Gažiová.
Ďalšie kategórie už boli menej
obsadené. Napriek tomu v kategórii dievčatá od 15 rokov

kategórii dorast chlapci prvý
do cieľa dobehol Andrej Bodor. V kategóriách tých „
skôr narodených“ t.j. ženy od
18 rokov do 35 rokov zvíťazila Alenka Bödövá ml. z domácej základnej školy. U mužov zvíťazil Martin Páterko.
Ženy vekovej kategórie od 35
do 50 rokov nemali zastúpenie. Určite k tomu prispelo aj
aktuálne počasie, keďže ručička teplomera sa vyšplhala
nad 30˚C. Chlapi sa nedali
zahanbiť a víťazom tejto kategórie sa stal Csaba Singlár
z Jesenského.
O kultúrne
spestrenie podujatia sa postaral
folklórny
súbor

do 18 rokov zvíťazila Anna
Kureková. V tej istej vekovej

Lipka, o žalúdky bežcov
a povzbudzujúcich páni - Éli

a Kuna vynikajúcim guľášom
a p. Vincze a p. Szókovácsová
spozorovaním občerstvenia.
V ponuke bola aj vynikajúca
kapustnica a sladké a slané
dobroty, o ktoré sa postarali
zamestnanci školy. Všetkým
víťazom gratulujeme a všetkým sponzorom a dobrodincom, ako aj všetkým účastníkom a tým, ktorí prišli súťažiacich povzbudiť, touto cestou srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník
„Behu Janka Jesenského“,
ktorý je naplánovaný na máj
2019.

5.
5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

V roku 2012 sme uverejňovali
náš prvý článok o Streleckom
klube TRITON a strelnici v Jesenskom. Od tej doby ubehlo úctyhodných 5 rokov aktívneho
športovo – streleckého života
a zažili sme desiatky krásnych
a úspešných súťaží a môžeme
hrdo povedať, že už máme svoje
dobré meno v tomto športe a
niečo znamenáme, aj na nadregiónálnej úrovni.
Vďaka za to nesporne patrí aj pánovi starostovi obce Jesenské
Mgr. Gabrielovi Mihályimu,
ktorý umožnil, ako sám hovorí
„nadšencom“ prejaviť svoju vôľu
a ochotu pri založení klubu, budovaní strelnice a podporuje nás
v ďalšej aktívnej činnosti, ktorá
jemu, obci a samozrejme aj nám
robí len dobré meno.
V spolupráci pána starostu a streleckého klubu sme pripravovali
a 6. mája 2017 „odstrieľali“ už
jubilejný - 5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“. Od skorého rána, aj keď
bolo práce vyše hlavy, sme mali
všetci dobrú náladu a dúfali sme

v krásny - počasím aj zážitkami,
súťažný deň.
„Pohár starostu“ je vyhľadávanou
a obľúbenou
súťažou,
o ktorú je v medzi strelcami
veľký záujem. Po všetky predchádzajúce roky patrila k najviac
obsadzovaným a dúfali sme, že
toho roku padne aj „rekord“.
Stalo sa, účasť 34 strelcov bola
najvyššou v jej histórii.
Okrem súťažiacich z „materského klubu“ sa súťaže zúčastnili
aj strelci zo streleckých klubov
Magnum Rimavská Sobota,
Comars Rimavská Sobota, Arsenal SC Rimavská Sobota, Bagira
Včelince a niekoľkí nezaradení
ako aj nemálo fanúšikov, kamarátov, príbuzných.
Strelci si zmerali svoje kvality –
taktiku, presnosť, silu a rýchlosť
a samozrejme skúšali aj šťastie,
v streľbe z krátkych zbraní v
troch parkúroch a už tradične aj
v rozstrele o trofej najrýchlejšieho strelca. Napriek tomu, že sa
celá súťaž niesla v priateľskej atmosfére a dobrej nálade, zdravá
rivalita nechýbala, veď o cenné

trofeje bolo treba skutočne zabojovať.
Každý účastník si mohol po odstrieľaní parkúrov doplniť stratenú energiu výborným
guľášom, posedieť pri káve, trochu si vydýchnuť, porozprávať sa
a pripraviť na rozstrel.
Z výsledkov súťaže bolo všetkým
jasné, že získať poháre určené pre
najlepších z najlepších, vôbec nie
je jednoduché. Rozdiely medzi
výkonmi strelcov boli veľmi
malé, čo svedčí o ich zvyšujúcej
sa kvalite. V mnohých prípadoch
o tom či niekto bude 1. alebo 2.,
3. či 7., rozhodol len rozdiel niekoľko „desatín“. Každopádne je
to poučné a pre väčšinu strelcov
motivujúce. Avšak čísla hovorili
sami za seba, a aj nekompromisne rozhodli. Diplomy a ceny
pre najlepších odovzdal pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi, ktorý
všetkým strelcom zagratuloval
k dosiahnutým výsledkom a do
budúcna im poprial veľa osobných aj streleckých úspechov.
V celkovom hodnotení si zlato
vystrieľal Miroslav ORAVEC
(Arsenal SC), striebro Gabriel
GÁSPÁR a bronz Erik TOLDY
(obaja SK TRITON). V kategórii
senior si zlato vyslúžil Attila
KOVÁČ, striebro Emil CIRBUS
a bronz
Igor OLŠIAK
(všetci SK TRITON) a v kategórii super senior,
ktorých
bolo
z celkového
počtu 34 strelcov
až 6, čo je jednoznačne aj na celoslovenskej úrovni

rarita, si zlato mohol domov odniesť Ondrej CSALA, striebro
Károly SIMKÓ (obaja SK TRITON) a bronz Zoltán GÁL
(Comars). Putovný pohár starostu obce Jesenské, určený pre
najrýchlejšieho strelca Streleckého klubu TRITON, bude celý
jeden rok hrdo zdobiť trofejovú
policu Erika TOLDYHO.
Oficiálnu časť tohto vydareného
podujatia ukončil pán starosta s
úprimným poďakovaním všetkým prítomným, ktorí jej svojou
účasťou vyjadrili poctu – strelcom, hosťom, divákom ako aj
Streleckému klubu TRITON za
spoluorganizovanie. Po 5. ročníku
nemáme
pochybnosti
o tom, že súťaž o „Pohár starostu
obce Jesenské“ sa stal tradíciou,
v ktorú sme tak všetci dúfali a robili všetko pre to, aby nám mnohé
obce a mestá mohli, v tom dobrom slova zmysle, len závidieť.
Plný krásnych zážitkov z bezchybného dňa sme sa rozchádzali
až neskoro, už teraz sa tešiac na
niektorú májovú sobotu 2018 –
deň konania 6. ročníka súťaže o
„Pohár starostu obce Jesenské“ !
Predstavenstvo SK TRITON

Rekonštrukcia toaliet
Začiatkom marca v roku 2017 sa
aj budovu miestneho kultúrneho
strediska dočkala obnova záchodov s predsienkami na 1. poschodí. Ako je všeobecne známe,
Kultúrny dom v obci Jesenské bol
vybudovaný a daný do užívania
pre verejnosť na uskutočňovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí na začiatku šesťdesiatych
rokov
minulého storočia.
Na základe rozhodnutia a odsúhlasenia nákladov obce Jesenské

boli vyčlenené finančné prostriedky na obnovu hygienických
priestorov a následne boli zahájené rekonštrukčné práce. Boli
oslovené firmy Stavina s.r.o. so
sídlom Jesenské a obecná firma
KomPas
s.r.o.
Jesenské.
Firma KomPas s.r.o. vykonala demontážne práce doteraz existujúcich priestorov, ktoré boli vybudované podľa starých predpisov v čase výstavby kultúrneho
domu.Dodávateľmi stavebného

a sanitačného materiálu boli
firmy Bartex Jesenské a Primax
Rimavská Sobota. Rekonštrukčné
práce vykonávané firmou Stavina
s.r.o. prebehli plynule a bez
akýchkoľvek nedostatkov. Priestory záchodov boli ukončené
a dané do prevádzky v apríli
2017. Rekonštrukcia bola potrebná už aj z toho dôvodu, že
v Miestnom kultúrnom stredisku
prebiehajú kultúrne a spoločenské akcie mnohokrát s vysokou

návštevnosťou a pôvodný stav už
bol pomerne nevyhovujúci.
V súčasnej dobe táto časť v budove je na štandardnej úrovni
a môžeme povedať, že je okrem
iných miestností a častí kultúrneho strediska jej pýchou.

6.
Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku školského roka 2016/2017
Uplynulé obdobie v II. polroku
v živote v ZŠ s Vjm Viktora Szombathyho bolo charakterizované
naplňovaním úloh výchovno –
vzdelávacieho
procesu.
Jedným cieľom našej školy je
pestovanie a chránenie materinského jazyka. Práve preto
sme sa zúčastnili zopár súťaží,
ktoré posilnili u našich žiakov
úctu a lásku k maďarskému jazyku. Na našej škole sa usporiadala recitačná súťaž v maďarskej
reči, a do semifinále sa dostali
žiačky zo siedmeho ročníka. K.
Zagyiová a Ch. Ruszóová sa dostala až na pódium krajského
kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya
Tompu.
Na našej škole rastie záujem
o rozprávanie rozprávok. Už ôsmykrát usporiadali celoštátnu
súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho, kde D.
Bobáľ sa umiestnil v zlatom
pásme, Ch. Ruszóová, M. Nagy,
M. Singlár, E. Zagyiová sa umiestnili v striebornom
pásme.
15. marca sme si pripomenuli
náš národný sviatok „ Boj za slobodu v revolučných rokoch
1848-49“ , uctili sme si ho pekným kultúrnym programom.
Na súťaži ,,Poznaj slovenskú reč“
sa zúčastnili zo školy aj žiaci I.
a II. stupňa, a naše žiačky, B. Fejesová a A. Vargová nám priniesli pekné miesta z krajského
kola. Dokonca, naša tretiačka Bíborka Fejesová sa dostala aj na
celoštátnu súťaž a umiestnila sa
v striebornom
páse.
Na krajskom kole „ Pekná maďarská reč“ sme znova dokázali naše
schopnosti. Naše očakávanie sa
splnilo, keď Máté Nagy sa umiestnil
v bronzovom
pásme.
Zväz maďarských učiteľov na Slovensku už 10. krát usporiadal
projektový deň, pod názvom „
Básnici, ktorí žijú s nami“. Prednáška našim siedmakom a šiestakom bola o priateľstve troch veľkých osôb. Redakcia časopisu

Katedra uzavrela literárnu – dopisovaciu súťaž, ktorá bola veľkým ohlasom u našich žiakov.
Našu školu reprezentovali ôsmaci, no a svedomitá spoločná
práca priniesla svoje ovocie,
lebo na medzinárodnej úrovni
získali
7
.miesto.
Zvykli sme si, že každý rok sa zapojíme so žiakmi skoro z každého
ročníka do dopisovacej súťaže
anglického jazyka English Star.
Anglická olympiáda bola tiež úspešnou akciou našej školy, našu
školu reprezentovali na okresnom kole žiaci: Cs. Zagyi a Ch.
Ruszóová. Marec sa nám začínal

mohli sme im ukázať naše prostredie a okolie, kde prebieha
každodenné vyučovanie. Tí žiaci,
ktorí preferujú kreslenie, mohli
svoju kreativitu rozvíjať v rôznych súťažiach. Zapojili sme sa
do výtvarných súťaží: „Vesmír
očami detí“ - 1.miesto získala
M. Lakatoš, FIKIV / súťaž na
škole Istvána Ferenchyho/ 1.miesto získala K. Zagyiová. Pre
našich žiakov boli veľmi zaujímavé výtvarné súťaže: “Bocian,
Najkrajšia protidrogová nástenka, Marťankovia, Záchrana
osôb z výšok, Farebný svet, Ego
versus eko“. Pod názvom „Fa-

s testovaním deviatakov, tzv.
Monitorom, ktorý aj úspešne
zvládli. Unavujúci februárový
mesiac sa skončil zábavou na
maškarnom plese, kde si žiaci I.
stupňa obliekli vtipné a zaujímavé maškary. Žiaci s dobrým logickým myslením dokázali svoju
spôsobilosť na súťažiach z matematiky. S pekným počtom sa zapojili do matematických súťaží
„Klokan“, „Ilona Zrínyi“ a „ Pytagoriáda“. Na súťaži „Pytagoriáda“ vynikli žiaci D. Barta svijim
2. miestom a M. Singlár s 1. miestom. Na súťaži „Klokan“ boli vynikajúci nasledujúci žiaci: D.
Barta, M. Miskeiová zo 4. ročníka, B. Tóth a M. Singlár z 3. ročníka. Privítali sme žiakov a pedagógov z rôznych základných škôl
z Maďarska. Bolo nám potešením, že vybrali našu školu, a

šiangy v Malohonte“ bola uskutočnená
súťaž, kde Ch.
Ruszóová získala 3. miesto. Zorganizovali sme výstavu Júliusa
Punku , ktorá je vlastne aj súťaž
v dvoch kategóriách pre našich
žiakov a pre žiakov z okolitých
škôl. Jeden májový piatok bol venovaný
všetkým mamičkám.
Naša ZŠ zorganizovala pekné
podujatie, na ktorom sa prezentovali aj žiaci našej školy zaujímavým kultúrnym programom. Veríme, že program oslovil všetky
prítomné mamičky. Zápis do I.
ročníka - v tento veľký deň preukázali predškoláci svoje vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní pracovných listov, prednese
básničiek a veľmi pekne zodpovedali na zvedavé otázky pani
učiteľky. Ako poďakovanie si od
nás odniesli malý darček. Tešíme

sa na vás v septembri!24.4. 30.4. Týždeň venovaný pamiatke
J. Aranyovi - škola sa zapojila do
tohto projektu s cieľom zdokonaľovať literárne poznatky o spisovateľovi. Žiaci čítali alebo kreslili podľa vlastného výberu a popritom plnili zadané úlohy.5.
júna sme usporiadali „ Deň Viktora Szombathyho“, na ktorom
mohli žiaci súťažiť v rôzych súťažiach, ako literárno-vlastivednej,
výtvarnej, športovej a na remeselníckej . Začiatkom júna bol
usporiadaný festival družín
„Detský úsmev“, na ktorom sa
zúčastnili žiaci z našej školy
v hojnom počte. Menší žiaci
sa zúčastnili na športovom dni.
Obecná športová hala sa zaplnila
deťmi prvého stupňa. Na výber
mali hneď z niekoľkých športových disciplín. Vládla tu dobrá
nálada a spokojnosť pedagógov.
Žiaci 6. ročníka a 3. ročníka sa
zúčastnili plaveckého výcviku,
kde sa deti naučili plávať, a iní
zase si zdokonalili svoje plavecké schopnosti. Pre ôsmakov
prišiel aj očakávaný venček. Posledný mesiac sme otvorili s úspechom, našou pýchou bábkovej
skupiny „Meseláda“. Po úspešnom vystúpení v Tornali sa dostali na „ Podunajskú jar „ do Dunajskej Stredy. Ich predstavenie
donieslo tak veľmi vytúžené
miesto v striebornom pásme. Jeden júnový piatok sme venovali
finančnej gramotnosti. Plnili sme
s deťmi zaujímavé úlohy, oboznámili sme sa s funkciou peňazí,
hospodárením, ich využitím
a pod. V tomto školskom roku
bol zrealizovaná tzv. Škola v prírode pre žiakov z nižšieho
stupňa v Krokave. Podľa referátov detí – pobyt bol príjemný.
Všetky naše aktivity smerujú
k skvalitňovaniu práce a prinášajú žiakom potešenie a radosť
z príjemne
prežitých
chvíľ.
/Mgr. Andrea Szekfűová/

7.
Aktivity Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom
Projekty školy

Dňa 26. 9. 2016 spoločenskovedná PK organizovala podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa
si celý týždeň pripravovali
prezentácie o krajinách EU
spojené s ochutnávkou typických jedál, spevom a tancom.
V máji pripravila prírodovedná PK pre žiakov II.
stupňa projekt zameraný na
rozvoj finančnej gramotnosti
pod názvom Deň mlieka. Našou už tradičnou akciou je
Beh Janka Jesenského, ktorý
tento rok poctili svojou účasťou športoví nadšenci z celého regiónu.
Divadelné predstavenia
Žiaci sa v tomto školskom
roku zúčastnili rôznych divadelných predstavení, muzikálov, výchovných koncertov
a dokonca mali možnosť vidieť aj 3D premietanie v tzv.
sférickom kine o podmorskom svete a vesmíre.
Festivaly, akadémie a iné vystúpenia
Žiaci špeciálnych tried sa zúčastnili VI. ročníka festivalu
tanca, hudby a spevu Život
v pohybe. V decembri sme
opäť organizovali vianočnú
akadémiu a 7. júna sme
v spolupráci so Základnou
školou Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom maďarským, pod taktovkou Spoločného školského úradu v Jesenskom organizovali festival
školských klubov detí Detský
úsmev a 27. júna sa žiaci

predstavili svojimi
ročníkovými prácami na koncoročnej akadémii.
Charitatívne
zbierky
Zapojili sme sa do
viacerých charitatívnych zbierok:
Deň narcisov pre
Ligu proti rakovine, Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenka,
Deň slnečníc pre
Medzinárodnú federáciu sklerózy multiplex
a zbierku sladkostí pre nadáciu Úsmev ako dar.
Farebné dni
V priebehu školského roka

Auxtová. V prednese pôvodnej slovenskej prózy
„Timravina studnička“
sa
v okresnom kole
umiestnila na 2. mieste
žiačka 5. ročníka Simonka Makóová. Na súťaži v prednese povesti
„Šaliansky Maťko“ obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola
opäť žiačka 5. ročníka Simonka Makóová a na súťaži
Hviezdoslavov Kubín
sa
v regionálnom kole umiestnilo
päť našich žiakov.
V prednese poézie na
2.
mieste Adamko Gombala, na
3. mieste Simonka Makóová,
v prednese prózy na 2. mieste
Janka Auxtová, na 3. mieste
Jarko Jamnický a Kristínka

sme už tradične organizovali
tzv. „farebné dni“, počas ktorých sa učitelia a žiaci obliekajú do typických farieb a riešia rôzne úlohy spojené s témou, ktorá je typická pre daný
deň. Konkrétne išlo o Žltý
deň – príprava ovocných a zeleninových mís a nátierok,
Biely deň – súťaž v zimnej
výzdobe školy, Zelený deň –
Deň Zeme, Modrý deň - Deň
vody, Červený deň – Deň sv.
Valentína.
Predmetové súťaže a olympiády
V prednese rozprávky „Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý
vlas“ v okresnom kole získala
1. miesto žiačka 8. ročníka
Kristínka
Nagyová.
a 3.
miesto žiačka 6. ročníka Janka

Nagyová. Zapojili sme sa aj
do súťaže v tvorbe komiksu
Dobšinského rozprávkový
svet, kde žiačka Janka Auxtová obsadila 2. miesto v regionálnom kole. Zúčastnili sme
sa viacerých športových súťaží: v cezpoľnom behu, vo
viacboji všestrannosti, ale aj
vo futbale „O pohár starostu“, kde sa naši žiaci 4.A
triedy umiestnili na 1. mieste.
Ďalej sme sa zúčastnili
biologickej olympiády,
pytagoriády, zemepisnej olympiády, kde žiak
5. ročníka Adamko Gombala obsadil druhé miesto,
okresnej súťaže v speve
ľudových piesní Slávik
Slovenska, olympiády
z anglického jazyka, súťaže v rétorike Štúrov

Zvolen, viacerých literárnych
súťaží vo vlastnej tvorbe,
napr. Zlatá krajina a rôznych výtvarných súťaží, na
ktorých naše žiačky Cyntia
Pelleová a Lucka Kisantalová
obsadili popredné miesta.
Exkurzie a výlety a ostatné
akcie
V septembri navštívili žiaci
3. a 4. ročníka Dopravné
ihrisko v Hnúšti. V novembri
sme opäť organizovali v ŠKD
Halloween a v decembri navštívil žiakov 1. stupňa Mikuláš. Na Jar sme vynášali Morenu a zabávali sme sa na
Karnevale. 13. a 15. júna sa
žiaci zúčastnili školských výletov. Žiaci 1. stupňa navštívili ZOO v Bojniciach a žiaci
II. stupňa technické múzeum
Atlantis v Leviciach. Žiaci I.
stupňa boli v I. polroku v
Knižnici Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote a žiaci
špeciálnych tried v Ekorelaxe.
Prostredníctvom exkurzie sa žiaci II. stupňa vydali po stopách Pavla Dobšinského aj do Drienčan. Na začiatku a tiež na konci roka
sme organizovali pre žiakov I.
stupňa didaktické hry v prírode a pre žiakov II. stupňa
účelové cvičenie. Športovým
aktivitám sa žiaci venovali
okrem iného aj v rámci Dňa
detí.

8.
Festival Slniečko
Naša materská škola
dňa 24.5.2017 zorganizovala 9. ročník festivalu Slniečko pre okolité materské školy.
Konal sa pod záštitou
Obecného úradu Jesenské. Festival slávnostne
otvoril starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel

Mihályi. Potešilo nás, že sme
mohli medzi nami privítať aj
hostí z Maďarska z MŠ Váraszó. Na festivale sa predviedli materské školy z:
Tácht, Hodejova, Hostíc, Blhoviec a z Jesenského. Zúčastnené deti a pani učiteľky aj
tento rok presvedčili divákov,
že deťom a pani učiteľkám z

materských škôl nechýba tvorivosť a talent. Zatancovali
ľudové i moderné tance,
mohli sme vypočuť peknú
básničku a deti z Hodejova
nám predviedli rozprávku
o Marienke a Jankovi. Tešíme
sa na jubilejný 10. ročník
o rok zase v Jesenskom.

Veľká noc v MŠ

.

Krásne jarné dni prebúdzajú
všetky naše zmysly, plnými
dúškami si vychutnávame
rozkvitnutú prírodu. Farby a
vône prezrádzajú, že sa blížia
sviatky Veľkej noci. A s nimi
prichádza do nášho života radosť a veselosť. Veľkonočné
sviatky sú predovšetkým
sviatkami rodiny a priateľských stretnutí. Z tradícií sa

tešia deti aj dospelí. Aj v materskej škole sme si pripomenuli veľkonočné tradície a
zvyky. Naučili sme sa veľkonočné básničky, pesničky a
hry. Usporiadali sme tvorivú
dielňu, na ktorú sme pozvali
aj rodičov. V príjemnej atmosfére sme maľovali vajíčka,
zdobili veľkonočný venček a
vyrábali rôzne ozdoby. Akciu
deti spestrili spevom, tancami
a prednesom veľkonočných

kolied. Bolo to milé stretnutie
s ktorého mali radosť všetci
zúčastnený.
Aj
touto
cestou ďakujeme rodičom, že sa
zúčastnili
akcie a tak
prispeli k
navodeniu

predveľkonočnej atmosféry v
materskej škole.

Deň matiek
Mesiac máj bol bohatý na programy a aktivity. Naša materská škola na Deň matiek
usporiadala netradičný program pre mamičky – výlet s
deťmi do Mojína. Najprv deti

predviedli program plný básničiek a pesničiek pre svoje
mamičky a potom nasledovali
rôzne súťaže. Mamičky vyskúšali lukostreľbu a deti súťažili

v športových disciplínach. Na
záver nám hostitelia predviedli zaujímavý program sokoliarske
predvádzanie
voľne lietajúcich dravcov.

Náš spoločný výlet si pochvaľovali deti i mamičky. Teší
nás, že sa nám podarilo netradične osláviť deň matiek
a urobiť mamičkám radosť.

Deň detí
Na DEŇ DETÍ sme pozvali
do materskej školy umelcov.
Na školskom dvore sa konalo
divadelné predstavenie – herci
nám predviedli známu rozprávku o „Mačičke a o psíkovi“.
Na dvore materskej školy sme
postavili indiánske stany pre
všetky triedy, kde pani učiteľky krátko oboznámili deti o
tom, ako žijú, prípadne ako
žili kedysi Indiáni v Amerike.

Následne sa deti zúčastnili
športových súťaží: hod do
cieľa, beh, udržanie rovnováhy, loptové a iné zaujímavé
súťaže, podľa družstiev. Na
záver deti za úspech v súťažiach a za šikovnosť dostali
darčeky a sladké potešenie.
Veríme, že dobrá nálada a
pekné spomienky budú ešte
dlho pretrvávať v detských srdiečkach.

9.
Šikovné ruky nadanej umelkyne
Medzi svojimi priateľmi na sociálnej sieti mám aj našu bývalú spoluobčianku Evku Ševčovičovú rodenú Melišíkovú. Na jej stránke
som objavila pár fotiek tôrt ozdobených pekným motívom so sušeného snehu a pekný maľovaný
obraz. Nedalo mi, nepochváliť ju
a tak som sa s ňou spojila a dozvedela sa o jej veľkej záľube
a talente v maľovaní obrazov.
Naša Evka mala šikovné ručičky
už od malička, kreslila kde sa len
dalo, na papier, na steny, to boli
jej prvé detské kresbičky. V škole
robila kronikárku, kde maľovala
pekné obrázky, vynikala aj na hodinách výtvarného umenia. Tu
maľovala vodovými farbami. Jej
veľkou túžbou bolo dostať sa na
umeleckú školu. Žiaľ ako to
v tých časoch bývalo, nedostala
prihlášku na umeleckú školu,
pretože bola veriaca a chodila do
kostola. Bolo to pre ňu veľkým
sklamaním, nakoľko aj jej pani

učiteľka Sičínová ju v tom podporovala, s tým, že sa tam určite dostane. Po tomto sklamaní si napokon podala prihlášku na SOU
služieb a dostala sa na internát.
No ani tu sa neprestala venovať
svojej veľkej vášni a maľovala čo
sa dalo pre seba, pre svoje spolužiačky a kamarátky. Nakoľko pochádzala so štyroch detí, nemohla si dovoliť olejové farby tak
maľovala farbičkami a ceruzkami.
V určitej etape jej života táto jej
veľká záľuba ustúpila do úzadia,
pretože sa vydala, prišli deti

Zuzka a Peťo, stavba domu
a zmena systému a tým aj nové
starosti o prácu a ako rodina museli začať rôzne aktivity, aby uživili
rodinu.
Znova maľovať začala až v období rokov 2005, kedy začala pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka. Nebolo to jednoduché,
k prvej rodine nastúpila s malou
dušičkou a veľkým strachom. Po
Nemecky sa síce učila, ale ich dialektu vôbec nerozumela. Mala
však šťastie a hoci jej rodina bola
prísna , ale v podstate dobrá, naučila sa tam variť rôzne rakúske
jedlá a dostala dobrý základ pre
svoju novú prácu. Tu však nemaľovala musela za zabehnúť a zdokonaliť v jazyku a taktiež jej prvé
peniaze išli výlučne na chod rodiny, nakoľko jej manžel Edo nepracoval, lebo bol operovaný na
chrbticu a za prácu v našom okolí
bola a je núdza. Maľovať začala
až o dva roky neskôr a to akvare-

lom na papier. Neskoršie si už
mohla kúpiť aj dosť finančne nákladné olejové farby a jej prvá
maľba bolo zátišie prírody a obraz bol maľovaný na starom
plátne od jej maminky. Maľovať
olejovými farbami nebolo jednoduché, musela sa sama ako samouk naučiť ich riediť olejom
a terpentínom. Niekedy sa jej to
i zrazilo, ale ani to ju neodradilo
a skúšala
a skúšala
ďalej.
Neskoršie keď opatrovala jedného deduška, ktorý mal rád
umenie sa maľovaniu venovala
naplno. Venovala mu všetko svoj

osobný
voľný čas.
On jej aj
radil
a podporoval ju
v maľovaní. Tu
predala
svoje
prvé obrazy. Maľovala susedke do nového domu
na zákazku. Bol to obraz podľa
predlohy z americkej štvrte, slnečnice a do kuchyne tri obrázky
s kuchynským motívom a typickým ich ornamentom z keramiky.
Toto všetko bolo maľované olejom. Boli to jej prvé veľké úspechy z čoho mala obrovskú radosť.
V ďalšej rodine pri 98 ročnej babičke sa mohla svojmu maľovanie taktiež naplno venovať.
Babka ju v tomto podporovala
a namaľovala aj za jej asistencie
obraz domček s kozičkou, sliepkami a psíkom s mačičkou. Tu
dostala veľkú výzvu od farára,
ktorý chodil k babke, aby namaľovala Ježiša. Tento obraz si kúpila jedna zdravotná sestra, ktorá
sa pri ňom modlila aj so svojimi
priateľmi a jedna z nich prejavila
záujem a tak jej naša Evka namaľovala ešte jeden obraz Ježiša,
len s iným pozadím. Babka jej tak
veľmi fandila a podporovala ju
pri maľovaní, že jej umožnila
spraviť si vo Viedni prvú výstavu
obrazov. Výstava mala úspech
a naša maliarka samouk tu predala šesť obrazov. Druhú výstavu
mala v Hornom Rakúsku, kde
predala
štyri
obrazy.
A keďže
naša
Evka, je
naozaj
veľmi
dobrý
človek
s dobrým
srdiečkom
tak popri
svojich

výstavách a predaji obrazov zorganizovala vianočnú súťaž s tým,
že výherca dostane obraz podľa
vlastného výberu. Jej túžbou je
výstava u nás na Kurinci, na kúpalisku, aby sa ľudia popri oddychu a relaxovaní mohli pokochať
aj
umením.
Doma na maľovanie popri rodine, rodinnom dome a záhradke
nemá čas a tak maľuje vo svojom
voľnom čase pri tiež náročnej
práci opatrovateľky a zatiaľ ako
sama hovorí mala šťastie na dobrých ľudí a tak si už vodiči ktorý ju
vozia do práce zvykli na to, že
stále chodí so svojím čiernym
kufríkom plným farieb, riedidiel, plátna a štetcov.
Prípadný záujemcovia si môžu
pozrieť jej práce na Facebooku
na jej stránke: Eva Ševčovičová
Umelec, kde ju môžu kontaktovať. Aj ja som si už vyhliadla jeden nádherný obraz tulipánov
s kvapkami rosy. Na záver by som
chcela našej Evke, zaželať veľa
úspechov a radosti pri jej plnení
si dávneho sna, veľa pekných ťahov štetcom, aby aj naďalej rozdávala radosť a krásu s jej s láskou maľovanými obrazmi.

10.
Jubilejná výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Výročná členská schôdza Základnej organizácie v Jesenskom sa
konala 6. marca 2017 v reštaurácii Nostalgia. Prečo je jubilejná?
No za to, lebo v tomto roku oslavuje organizácia 25. výročie založenia. Zo zakladateľov ešte žijú
a pracujú
v organizácii
dve
členky. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil starosta obce
Mgr. Gabriel Mihályi. Prvý krát
sme mohli privítať na členskej
schôdzi predsedu nadriadeného
orgánu Mgr. Jozefa Reizingera,
ktorý vysoko hodnotil činnosť
tejto organizácie, čo vyjadril aj
odovzdaním ďakovného listu.
Schôdze sa zúčastnilo 58 členov.
Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita
Feledyová.

Po privítaní a prednesení kultúrneho programu, čo pripravili
sami seniori sa pristúpilo k prečítaniu správy o činnosti za rok
2016, a správy o hospodárení.
Vzhľadom k tomu, že sa blížil 8.

nezabudlo sa ani na pozdravenie
členiek organizácie.
Ďakovné slová a pekné darčeky
boli odovzdané aj 22 jubilantom,
ktorí oslavovali okrúhle narodenie svojho života.

marec Medzinárodný deň žien,

Predsedníčka oboznámila členov
aj s plánom aktivít na rok 2017.

Predávali sa aj lístky na tombolu
a po vyžrebovaní, šťastní výhercovia prevzali pekné darčeky. Výbor organizácie za dlhodobú
a obetavú prácu v organizácii
odovzdal ďakovný list pani Irene
Garaiovej. Výročná členská schôdza sa skončila skonzumovaním
chutného obeda. Náklady na
túto akciu boli hradené z dotácie
Obecného úradu a z vlastných
zdrojov. S radosťou konštatujeme, že členská základňa oproti
roku 2016 sa zvýšila o 12 členov,
čo znamená, že sa v organizácii
cítime dobre. Do roku 2017 prajem všetkým členom veľa dobrého zdravia k plneniu vytýčených
aktivít
Margita Feledyová - predsedkyňa organizácie

Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých
Výročná členská schôdza ZO SZTP
prebehla 27.marca 2017 v znamení volieb. Voľby sa konali po
odvolaní výboru predsedníčkou
Okresného centra Rimavská Sobota pani Martou Hencovou.
Toto sa udialo na základe listu
pána Viktora Vargu, ktorý podal
na Krajské centrum (KC) ako i na
Republikové centrum (RC). Mal
výhrady proti práci výboru. Na
základe tohto nás navštívili pracovníci KC zo Zvolena a pracovníci RC z Bratislavy.
Novozvolený výbor bude pracovať v tomto zložení: Eva Medveďová, Božena Mojžišová, Ondrej
Hriň, Alžbeta Kováčová a Mária

Csanková. Ďalej sa prejednal plán
práce na rok 2017 a zhodnotil sa
rok 2016. Všetky tieto aktivity by

sa nemohli uskutočniť bez finančnej podpory obce, za čo srdečne ďakujeme predstavenstvu

ako i pánovi starostovi Mgr. Gabrielovi Mihályimu. Plánované aktivity na rok 2017 sú: dva športové dni, zájazd do Tiszaujvárosa
a Rapoviec, vlakový zájazd na
Zbojská a chceli by sme navštíviť
Gaštanové dni vo Veľkom Krtíši
a na koniec roka Vianočné posedenie. Po oficiálnej časti sme zagratulovali a odovzdali malé darčeky našim trinástim jubilantom.
V diskusných príspevkoch pracovníkov RC, KC ako i pána starostu, sme boli povzbudení do
ďalšej práce s prísľubom odbornej pomoci pri našej činnosti.
Schôdzu sme ukončili pozdným

obedom.

Športový deň seniorov-Jednota dôchodcov
Po dlhej zime opäť privítali jar
a tak začali činnosť aj seniori základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Prvého júna presne na
deň detí výbor zorganizoval už
tradičný športový deň v kultúrnom dome. Seniori sa zapojili do

rôznych športových disciplín. Boli
takí, ktorí šikovnosťou získali
toľko bodov, že sa umiestnili na
prvom, druhom a treťom mieste.
Boli to Imrich Hanák, František
Rohályi a Ladislav Feledy. Športový deň spestrili aj scénky, ktoré

predniesli členovia organizácie.
Predávala sa aj tombola, kde si
šťastný výhercovia odniesli domov cenné výhry. Športového
dňa sa zúčastnil aj prednosta
obecného úradu Ing. Tibor Bor-

báš. Po konzumácii dobrého guľáša a sladkostí, každý spojne šiel
domov. Ďakujem všetkým tým,
ktorí na akciu prispeli sladkosťami, občerstvením a surovinami
pri varení guľáša.
Margita
Feledyová-predseda organizácie

Športový deň invalidov
Tohtoročná sezóna sa začala
výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom,
ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia
v hojnom počte. Podujatie sa

začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy.
Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval
Štefan Solnoky, ako najlepší

športovec, druhé miesto
sa ušlo Venczúgovej Márii a
tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa
predávala aj tombola, bolo
v nej 10 cien od sponzorov za

čo im veľmi pekne ďakujeme.
Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík.
Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta.

11.
Prvý priateľský zápas najmenších futbalist

FK Jesenské sa už dlhodobo
zaoberá nielen vytvorením
ideálnych podmienok pre mužov FK, ktorí momentálne
ukončili jarnú časť V. ligy, ale
aj výchovou mládeže, z ktorých v budúcnosti možno tiež
vyrastú hráči, akí boli niekedy
bratia Danyiovci alebo Eugen
Lakatos alias „Tatyó“.
A práve najmenšie deti prípravky (5-6-7 ročné deti) sa

zúčastnili dňa 23.2.2017 na
svojom prvom priateľskom
stretnutí proti prípravke U6
MŠK Rimavská Sobota v telocvični ZŠ Západ. I keď výsledok nebol až taký zaujímavý, ale treba uviesť, že naši
chlapci nesklamali dosiahli
veľmi pekný nerozhodný výsledok 3 : 3, keď góly za našich dali: húževnatý Ábel Tóth
a náš priebojný útočník Lukáš

Faragó, ktorý skóroval až dvakrát. Na prvom obrázku sú:
pevný obranca Róbert Szendrei a všade prítomný Máté
Péter Varga. Na druhom obrázku je náš najlepší brankár
Tomáš Singlár, ktorý počas
zápasu nie raz podržal mužstvo a na treťom obrázku je
celé mužstvo v zložení zľava:
Ábel Tóth, Máté Péter Varga,
Dominik Barta, Lukáš Faragó,

Tomáš Singlár, Zalán Vincze,
Bence Singlár a Róbert Szendrei.
Zároveň aj touto cestou
chceme poďakovať rodičom,
starým rodičom, ktorí svoj
voľný čas obetujú tomu, aby
nosili svoje deti na tréningy
a aj na tomto stretnutí povzbudzovali mužstvo.
Ing. Tibor Borbás

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ PRE DORASTENCOV
IN MEMORIAM ING. JÚLIUS VARGA
Dňa 25.2.2017 zo začiatkom
o 9.00 hod. sa uskutočnil 5.
ročník medzinárodného futbalového turnaja dorastencov in memoriam Ing. Július
Výsledky:
1.zápas
2.zápas
3.zápas
4.zápas
5.zápas
6.zápas

Mályi – Fiľakovo
Ónod– Jesenské
Jesenské –Mályi
Fiľakovo - Ónod
Jesenské – Fiľakovo
Mályi – Ónod

Varga.Turnaj bol už tradične
venovaný na počesť a spomienku na Júliusa Vargu,
ktorý dlhé roky sa venoval

2:2
2:5
3:4
10 : 2
5:6
10 : 1

Konečné umiestnenie:
1.miesto: Mályi (Maďarsko)
2.miesto: Fiľakovo
3.miesto: Jesenské
4.miesto: Ónod (Maďarsko)
Najlepší strelec:

Győrffi Péter z Mályi (Maďarsko)

Najlepší brankár: Szalina Gergő z Ónodu (Maďarsko)

mládežníckemu futbalu v Jesenskom. Na futbalový turnaj
sa prišli pozrieť aj synovia Júliusa Vargu, ktorí sa zároveň
zúčastnili aj pri odovzdávaní

cien. Na turnaji sa zúčastnili
mužstvá z Maďarska: Mályi
a Ónod, a zo Slovenska: Fiľakovo a Jesenské.

12.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

6/2017
Marta Výboštoková

Vitajte do života: V najkrajší žitia deň
mladosti rozkvetu beriete do ruky života
štafetu. Uvite hniezdočko pre seba, pre deti,
nech vám ho lásky lúč hlboko presvieti“.
Viliam Lázi 13.01.2017
Sabina Balogová 09.09.2016
Hana Albertová 10.02.2017
Bettina Vengrínová 09.03.2017
Luca Emese Varga 16.03.2017
Henrich Illéš 12.11.2016
Bence Mihály 02.04.2017
Nina Golianová 18.04.2017
Jasmin Kuklová 12.05.2017
Dorina Kiss 06.06.2017

Manželstvo uzavreli: „Skvelé manželstvo nie je keď sa dá dokopy dokonalá
dvojica. Skvelým manželstvom je ak sa
nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich
rozdielov“.
Gergely Tóth a Mária Šmírová 22.04.2017
Ján Stríček a Simona Ružinská 17,06.2017

Životné jubileum oslávili: „Každý
deň má mnoho krás, nájsť vôňu kvetov,
lúče slnka i nájsť si pre niekoho čas. Blahoželať v deň sviatočný človeku blízkemu
skrýva však v sebe lásku, úprimnosť i srdca
jas“.
60 narodeniny:
Arpád Csobó
Alexander Rúgó
Stanislava Slováková
Anna Bettešová
Attila Holek

Jozef Varga
Alžbeta Kocková
Irena Figeiová
Juliana Köbölová
Zoltán Feledy
Katarína Matušková
Attila Szelec
Alžbeta Barthová
ŠAtefan Czene
Ružena Šóterová
Ladislav Sárközi
Marta Strapková
Gejza Sóter
Štefan Albert

Beáta Strmeňová
Mária Mihályiová
Erika Visnyaiová
Irma Peniaková
Irma Mihályiová
Vilma Koósová

80.narodeniny:
Ferdinand Mihályi
Ladislav Rácz

85.narodeniny:
Verona Kureková
Irma Kisantalová
Ján Vilhan

65. narodeniny:
Tibor Köböl
Milan Stehlík
Ladislav Kocka
Kornélia Šrámková
Lenka Balogová
Zlata Rafaelová
Klára Danyiová
Elena Juhászová
Milan Juhaniek

90.narodeniny:
Priška Csíziková

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

70 narodeniny:
Gejza Bari
Mária Gečeová
Ladislav Obrtanec
Július Šrámek
Mária Herčková

75.narodeniny:

Štefan Garai
Magdaléna Patakiová
Ján Mojžiš
Katarína Éliová

Šarlota Kovácsová 87
Štefan Bálint 77
Lenka Sekerešová 78
Ján Maruškin 85
Július Pál 72
Aurélia Halajová 87
Irena Köbölová 66
Jolana Babečková 91
Irma Szabová 79
Verona Šťavinová 75
Július Tiffinger 85
Anna Kureková 77
Klára Bárdošová 79

Tvarohová strecha z Bebe keksov
INGREDIENCIE
práškový cukor 150 g, jemný tvaroh 500 g, tuzemský um 3 polievkové lyžice, hera 200 g, banán 3
ks, BeBe keksy tmavé 2 balíčky, BeBe keksy svetlé 2 balíčky
POSTUP
1.Vymiešame maslo s cukrom, tvarohom a ochutíme ho rumom. Na alobal naskladáme ako šachovnicu BeBe keksy (3 rady po 7 kusoch, striedame svetlú a tmavú farbu sušienok).
2.Potrieme polovicou tvarohového krému a zakryjeme znovu sušienkami poskladanými ako šachovnice, ale tentoraz na tmavú svetlú sušienku a obrátene.
3.Rozotrieme zvyšok krému a na prostrednú radu položíme olúpané banány vcelku. Vezmeme tento alobal a z oboch dlhších
strán priklopíme k sebe tak, že sa keksy navrchu spoja do strechy. Po zatuhnutí v chladničke polejeme múčnik čokoládovou
polevou a dáme znovu vychladiť. Potom už len strechu z BeBe keksov krájame.

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
MATERIÁL
Streda: 7,3020.VYDANIE
– 11,30
12,30INFORMAČNÝ
– 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

20. Vydanie – Jún 2017 • Vydal Starosta Gabriel Mihályi
Mgr. &Obecný úrad Jesenské•Kontakt: 047/5698 283,
5698422, 047/5811277, www.jesenske.sk, e-mail:
obec@jesenske.sk,
Infocentrum: e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Spracoval: Text a úprava Eva Melicherová, Valéria Sebőková
Preklad: Valéria Sebőková

