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aj výziev je v Jesenskom neúrekom, ale sme presvedčení, že
spoločne s Vami, s obyvateľmi
obce sa dajú riešiť a takisto aj
rozvíjať našu obec. Predstavil som
Vám aj zámery programu na tento
rok ako aj na ďalšie roky vo volebnom období 2014-2018, a ďakujem
za dôveru, ktorú som od Vás dostal. Každého prizývam, aby sme
spoločným úsilím rozvíjali život v
našej obci ako aj riešili každodenné
problémy.

Vážení občania
Hlásim sa Vám na stránkach našich
novín, ktoré už deviaty rok informujú o živote Jesenčanov, našich
aktivitách, o samospráve obce.
V decembri 2014 sa začalo volebné obdobie 2014-2018. Ani sme sa
nenazdali spoločne s novými
členmi zastupiteľstva, máme za
sebou I. polrok činnosti. Noví
členovia zastupiteľstva aktívne
pristúpili k práci v orgánoch našej
samosprávy. Nemohli sme zaháľať,
ešte v decembri sme mali hneď 2
zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby sme mohli naštartovať
rok 2015 so schváleným rozpočtom. Vytvorili sme nové komisie a
každý nový poslanec mohol začať
pracovať spoločne so starostom,
obecným úradom ako aj s ďalšími
inštitúciami v obci. Problémov ako

Preto niekoľko aktivít a myšlienok
podľa programu by som chcel
uviesť pre Vás, na ktorých pracujeme už teraz a čaká nás náročný
proces od plánovania, prípravy
projektových dokumentácií, žiadostí o finančné zdroje, realizáciu
až po hodnotenie.
Program 1 – „Vzdelávanie a podpora športových, kultúrnych a
spoločenských aktivít s orientáciou na deti, mládež, mladé rodiny a
seniorov
Program 2 – „ Rozvoj sociálnych
služieb a riešenie marginalizovaných rómskych komunít “
Program 3 – „ Zabezpečenie bezpečnosti a poriadku v obci“
Program 2 – „Podpora hospodárskych aktivít a podnikania v obci
ako aj v širšom vidieckom regióne,
podľa zásad: integrovať, spolupracovať a umožňovať“
Program 3 –„Zdravá a čistá obec
Jesenské, ochrana
životného

prostredia a zazeleňovanie“
Program 4 – „Znižovanie energetickej náročnosti a rekonštrukcia
budov v majetku obce
Program 5 – „Podpora rozvoja a
kultúry bývania“
Všetky naše programy sú rozkúskované do konkrétnych aktivít a
projektov a dôležitou súčasťou
každého kroku je aj začlenenie do
rozpočtu obce Jesenské, aby sme
mali zdroje na ich realizáciu. Konkrétne projekty môžete priebežne
sledovať, lebo každý mesiac ich
rieši Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom a kontroluje ich priebeh.
Zaťažkávacie skúšky nové zastupiteľstvo malo hneď od januára, lebo
sme reagovali hneď na tri výzvy, a
to: Rozvoj MŠ, žiadosť o dotáciu
na prístavbu dvoch tried k MŠ.
Zdroje boli obmedzené a zo 430
žiadostí z SR bolo podporených
120.
V tomto volebnom období dôležitým plánom bude aj realizácia
kamerového systému pre zvýšenie
bezpečnosti, k čomu sme už vypracovali a už aj schválili na ďalšie
obdobie „ Aktualizáciu dopravného
značenia v celej obci“. Pracujeme
aj na modernizácii
verejného
osvetlenia na všetkých uliciach a
miestnych častiach v obci. Riešime
úspešný malý projekt na rozvoj
detského ihriska v Materskej škole.
Pre bezpečnosť premávky pripravujeme aj projekt obnovy komunikácií najmä na lokalitu Cifra aj s

mostom cez potok Gortva.
Pre sociálne slabé vrstvy sme
urobili kroky na prípravu projektovej dokumentácie na 9 sociálnych bytov a obnovu komunitného
centra na Družstevnej ulici. V
druhom polroku vypracujeme
projekt na stavebné povolenie a
požiadame o dotáciu štátny fond
rozvoja bývania pre rok 2016. V
novej zostave poslancov sme
pripravili aj XIII. Deň obce, aby sme
prispeli ku kultúre života v našej
obci. Aktivít je neúrekom v sociálno-ekonomickej oblasti, ale aj v
oblasti ochrany prírody a skrášlenia životného prostredia v obci, čo
mozaikovo prinášajú aj naše noviny pre Vás a spolu s Vami – pre
Jesenčanov.
Je dôležité, aby sme tieto štyri roky
tvorivo využili a čo najviac prispeli
k rozvoju, kvalite a ku kultúre
života v našej obci. Preto žiadam
všetkých poslancov OZ ako aj
obyvateľov o aktívnu spoluprácu,
prajem dobré rozhodnutia v rámci
zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ale aj dôslednú kontrolu pri riadení
a napĺňaní našich predsavzatí.

S pozdravom, Mgr. Gabriel Mihályi
– starosta obce Jesenské

2.
Deň učiteľov
26. marca 2015 Obecný úrad v spolupráci s MKS pripravili
posedenie pre pedagógov miestnych škôl, aby spoločne oslávili
Deň učiteľov. Túto slávnosť otvoril p. starosta, Mgr. Gabriel
Mihályi milým príhovorom, kde sa im poďakoval za ich
celoročnú prácu. V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ, ZŠ
Viktora Szombatyho s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ
a ZUŠ. Po programe boli všetkým školám odovzdané ďakovné
plakety, ktorými sme im chceli poďakovať za rozvoj osobnosti
mladej generácie.

Deň Rómov a ochutnávka
tradičných rómskych jedál
Dňa 25.04.2015 sa v našej obci konal Deň Rómov, ktorý
oraganizovalo Komunitné centrum v spolupráci s MKS.
Podujatie bolo spojené s ochutnávkou rómskych špecialít.
Pozvanie na akciu prijali obce Gortva, Širkovce a Šimonovce.
Každá obec sa musela predstaviť rómskym jedlom, ktoré je
tradičné v ich obci.
O program sa postarali menšie deti, ktoré predviedli rómsky
tanec a mladí tínedžeri ukázali svoj talent v moderných
a rómskych tancoch, ktoré s nimi nacvičila pani Iveta Cibuľová.
Za pomoc jej aj touto cestou ďakujeme. Báseň zarecitovali
Vojtech Balog a Eva Oláhová. Počas celého podujatia sa
o príjemnú atmosféru postarali muzikanti Berkiovci z Hostíc,
ktorí predviedli svoje umenie v rôznych hudobných žánroch.
Počas
programu prebiehala ochutnávka. Porotu tvorili
starostovia pozvaných obcí, príslušníci Policajného zboru
Jesenské a poradkyňa pre rómsku komunitu. Po programe sa
pristúpilo k vyhodnoteniu najlepšieho jedla.
Cenu za najlepšiu polievku si odniesli kuchárky zo Širkoviec,
cenu za najlepší bodak (cigánsky chlieb) dostali hostia z Gortvy a
najlepší hlavný chod uvarili kuchárky zo Šimonoviec.
Všetkým majstrom kuchárom k úspechu aj touto cestou srdečne
gratulujeme.
Oslavy pokračovali večer rómskou zábavou.

Blší trh
28. marca2015 MKS Jesenské po prvý raz organizovalo Blší trh.
Veľký záujem bol o predaj použitých vecí, čo potvrdil aj počet
dopredu nahlásených predajcov, ktorí prišli nielen z našej obce,
ale aj z okolitých dedín, ale boli aj takí, ktorí docestovali až
z Tornale. Táto akcia nebola len o predaji, ale aj o výmennom
obchode, po prípade o darovaní.
Organizátorky Hravého domu ako sprievodný program,
pripravili tvorivú dielňu, kde hlavnou témou bola Veľká noc.
Veľká vďaka patrí aj našej sponzorke, podnikateľke Zuzane
Csobovej, ktorá prispela na reklamu tejto akcie. Kvôli veľkému
záujmu s istotou vieme vyhlásiť, že v budúcnosti blší trh určite
zopakujeme a chceli by sme ho organizovať pravidelne.

Slávnosť kladenia vencov pri
pamätníku padlých hrdinov
Dnes 8. mája 2015 si pripomíname 70. výročie ukončenia II.
svetovej vojny aj u nás v našej obci. Pripomíname si porážku
nacizmu a oficiálny koniec tohto najničivejšieho, najkrutejšieho
a najstrašnejšieho
konfliktu
v dejinách
ľudstva.
Malou slávnosťou chceme poďakovať v mene všetkých
obyvateľov obce za našu slobodu všetkým hrdinom, ktorí tu
bojovali
a padli.
Stojíme pri pamätníku padlých hrdinov bývalej Červenej
armády, ktorí nás oslobodili od fašizmu a priniesli nám slobodu
do Jesenského ešte v decembri 1944. Už 24. decembra
obyvatelia obce nemuseli počúvať zvuk zbraní, ale na západ od
nás boli ešte urputné boje s veľkými stratami na ľudských
životoch a všade, kde prešla fronta v mnohých mestách
a obciach zostala aj veľká skaza. Našťastie, čo veľmi veľa miest
a obcí do kroník nemohli napísať, obec Jesenské prechod fronty
prežila bez väčších strát na majetku a z civilného obyvateľstva
nezahynul
nikto.
Aj keď žijeme v dobe mieru, vidíme, že tomu všade tak nie je.
Preto by sme nemali zabúdať na históriu a mali by sme sa z nej
poučiť. Nezabudnime na zverstvá nacizmu a fašizmu, na milióny
padlých
vojakov
a civilistov
v II.
svetovej
vojne.
Preto tu dnes stojíme a vzdávame hold a poctu hrdinom II.
svetovej vojny a máme na zreteli, že aj v dnešnej dobe rôzne
ideológie a záujmy
zapríčiňujú vojny a utrpenie ľudí.
Položením vencov k pamätníku padlých hrdinov bývalej
Červenej armády vzdávame česť hrdinom a nezabúdajme na to,
že za každým vojakom bola smútiaca mama, možno dieťa, žena
a celá jeho rodina. Na záver našej malej slávnosti sme si
vypočuli ruskú pieseň „Vstavaj strana ogrómnaja“

3.
Leto, čas pútí
Leto, prázdniny, to je
čas dovoleniek, oddychu, načerpania nových fyzických síl.
Veď neraz sme vyťažení
a nemáme čas pre svoju rodinu,
priateľov či samých seba. Aj
napriek finančným problémom
si ľudia nájdu čas a peniaze na
dovolenku,
na čas trávený
s ľuďmi, ktorých majú radi,
s ktorými sa cítia dobre. Niektorí idú k moru, iní do hôr a iní
len na záhradku či do lesa.
Každý podľa toho, na čo mu
peňaženka stačí. Dôležitá nie je
ani tak destinácia, ako čas
trávený spolu.
Leto je však aj obdobie odpustových slávností.
Samozrejme, že máme odpusty
skoro počas celého roka, ale
leto je časom pútí. Aj v našej
diecéze máme minimálne dve
pútne miesta, ktoré majú celodiecézny charakter aj keď sa
nepodobajú svojou veľkosťou
na Levoču či Staré Hory. Sú to
Bôrka a Uhorná. Aj nás v našej
jesenskej farnosti čaká naša
farská
odpustová
slávnosť
Navštívenia
Panny
Márie

v nedeľu 5. júla 2015, ktorá by
mala byť dňom vďaky Bohu za
ochranu nás všetkých, ktorí tu
žijeme.
Tí, ktorí putujú do cudzej zeme sa môžu vrátiť domov. Tí, ktorí putujú v tele
a majú pred sebou vidinu nebeských vecí, smú vstúpiť do
kráľovstva večnosti bránou
smrti. Metaforicky sa pozemský
život označuje ako púť či dočasný pobyt. Izraeliti vedení
Mojžišom putovali štyridsať
rokov do zasľúbenej zeme. Bola
to cesta neľahká, ale neputovali
sami, sprevádzal ich Boh
a staral sa o nich. Práve na tejto
púti púšťou zakúšali Jeho dobrotu, starostlivosť ale aj napriek
tomu mu boli neraz neverní.
Boh
ich
skúšal,
viedol
a formoval.
Aj mi prechádzame
púťou svojho života vedení
Bohom v ústrety večnosti. Aj
nás si Pán formuje, stará sa
o nás, vedie nás. Ísť na púť,
znamená prekonať svoju pohodlnosť, teplo domova a vydať sa
pešo či autobusom alebo autom

na miesta, kde nás pozýva sám
Boh, aby sme počúvali Jeho
slovo, modlili sa, započúvali sa,
zastavili sa a vzájomne sa povzbudili vo viere. Často čítame
vo Svätom písme ako za Pánom
Ježišom
prichádzali
veľké
zástupy ľudí, aby ho počúvali.
Boli hladní a smädní po Božom
slove. Mňa osobne fascinuje na
našich púťach neraz to množstvo modliacich sa ľudí. Pohýna
sa mi srdce šťastím, keď vidím
ako pútnici kráčajúc k pútnemu
miestu v procesii, pričom ich
vedie muž modliaci sa ruženec.
Je to pre mňa osobne neopísateľný zážitok. Naša viera nie je
založená na zážitkoch, ale práve
na púti môžeme vidieť mladých
či starých modliacich sa ľudí.
Šťastné tváre z ktorých žiari
radosť a pokoj. Tam môžeme
zažiť to spoločenstvo Cirkvi
a povzbudiť sa na ňom.
Prežime aj toto leto
nielen v snahe načerpať fyzických síl, ale hlavne snažme sa
o načerpanie duchovných síl.
Pán Ježiš neustále klope na naše
srdcia a je len na nás či mu ich

otvoríme, aby ich mohol naplniť sebou samým. Nech nás
neodrádza zlé počasie, či veľká
horúčava,
veď za Kristom
prichádzalo veľké množstvo
ľudí, aby ho počúvalo. Keď
neraz vidíme vo svojich rodinách veľa biedy, utrpenia,
nenávisti, nesnažme sa riešiť
všetko sami. Odovzdajme tieto
svoje starosti Bohu. Pozvime ho
do svojho života, svojich vzťahov, manželstiev, priateľstiev.
On posvätil lásku muža a ženy
a povýšil ju na sviatosť. On
z toho čo je ľudské robí Božské.
On všetkému ľudskému dáva
úplne nový rozmer. On klope na
naše srdce a mi nepočujeme.
Keď sa vizionári pýtali Panny
Márie prečo je taká krásna,
odpovedala: „Lebo veľmi milujem.“
Snažme sa byť krásnymi ľuďmi, ktorých krása nie
je výsledkom plastickej chirurgie či kozmetiky ale milujúceho
srdca.

FESTIVAL SLNIEČKO NAPOCSKA
Spoločný školský úrad v Jesenskom zorganizoval 26.5. 2015 pre
materské školy z obvodu siedmy ročník festivalu Slniečko.
Zúčastnené deti a pani učiteľky aj tento rok úspešne prezentovali
svoju tvorivosť, šikovnosť a talent. Predstavili sa materské školy z
Jesenského, Gemerského Jablonca, Hostíc, Širkoviec, Tácht, Gortvy
a z Rimavských
Janoviec.
Piesne, básne a pestré tance, z ktorých deti uvili krásnu kyticu,
potešili divákov a skrášlili tento májový deň v Jesenskom.
Záštitu nad festivalom mal pán starosta z Jesenského Mgr. Gabriel
Mihályi. Festival finančne podporili starostovia obcí zúčastnených
materských
škôl.
Teší nás, že sa nám opäť úspešne podarilo pripraviť takúto krásnu
spoločenskú akciu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a samotnej akcii. No najkrajšou odmenou pre organizátorov boli rozžiarené, šťastné očká detí. Tešíme sa už na ôsmy ročník
festivalu, ktorý sa bude konať v máji na budúci rok.

Výlet MŠ
Na koniec školského roka sme si v našej materskej škole
naplánovali výlet do Bojníc. Navštívili sme rozprávkový
zámok, v ktorom nám zahrali úžasné predstavenia – štyri
známe ľudové rozprávky. Páčila sa nám aj zoologická záhrada, v ktorej deti obdivovali zvieratká. Výlet sa nám vydaril a
domov sme odchádzali plní dojmov.

Rastislav Polák

4.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktivity ZŠ v mesiacoch november - jún školského roka 2014/2015
V 2. polroku školského roku
2014/2015 pokračujú aktivity
v rámci rozbehnutého dvojročného projektu „ Moderná škola
pre život“.
S prvým polrokom sa naši žiaci
z prvého stupňa rozlúčili „Fašiangovým karnevalom“.
9. marca žiaci špeciálnej triedy
I. a II. stupňa navštívili knižnicu
Mateja Hrebendu v Rimavskej
Sobote. Cieľom návštevy bola
beseda na tému
„Trinásta
komnata“ pri príležitosti Marca
– mesiaca kníh.
Dňa 16.marca 2015
sme sa zúčastnili „Vyhodnotenia a ocenenia víťazných prác
súťaže v tvorbe komiksu“ v ZŠ
P.Dobšinského v Rim. Sobote.
Z našej školy boli ocenení traja
žiaci a to v: I. kategórii:
2.miesto – Zsolt Szekér a Ema
Slováková 4.ročník, II. kategórii: 3.miesto – Kristína Nagyová
6.ročník.
Deň
s rozprávkou
sa
uskutočnil 16. marca ako pripomenutie výročia narodenia
velikána slovenskej rozprávky
Pavla Emanuela Dobšinského.
Dňa 16. a 17. marca prebehli
okresné kolá matematickej
súťaže Pytagoriáda. V prvej
desiatke súťažiacich sa umiestnili naši žiaci Adam Gombala
a Simonka Makóová 3.ročník.
Dňa 21. marca 2015 sme sa
zúčastnili
okresného
kola
v prednese rozprávky pod názvom Rozprávkové vretienko
v CVČ Relax v Rim. Sobote.
Adam Gombala, 3. roč. získal
2. miesto vo svojej kategórii
a Ľubomír Auxt, 9. roč.
1. miesto v 2.kategórii. Obaja
žiaci postúpili na krajské kolo
v Banskej
Bystrici.
27. marca sa naši žiaci deviateho ročníka zapojili do dobrovoľnej zbierky pri príležitosti
dňa boja proti rakovine pod
názvom „ Deň narcisov „. Žiaci
našej školy sa aktívne zapájajú
do tejto akcie už šiesty rok.
Výsledkom
ich snahy bola
vyzbieraná suma 216 €.
Dňa 31. marca 2015 sa
v Banskej Bystrici
konalo
krajské kolo v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko.
Zúčastnili sa ho Ľubomír Auxt,
žiak 9. ročníka Adam Gombala, žiak 3. ročníka. Reprezentovali našu školu a zároveň aj
okres Rimavská Sobota. Ľubomír Auxt v 2. kategórii si

vybojoval krásne 1. miesto
s postupom na celoslovenské
kolo.
Dňa 9. apríla
2015 sa
v Rimavskej Sobote uskutočnilo
okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E „ Poznaj
a chráň „. Našu školu školu
úspešne reprezentovala Petra
Marcineková zo 6.ročníka,
ktorá sa umiestnila na 7. mieste.
Dňa 23. apríla 2015 sa žiaci 3. –
5. ročníka sa na záver tematického celku
„Rozprávka “
zúčastnili tematickej exkurzie
„Po stopách P.E. Dobšinského“
do Drienčan, posledného pôsobiska významného slovenského
folkloristu, evanjelického kňaza
a zberateľa slovenských ľudových rozprávok Pavla Emanuela
Dobšinského.
25. apríla 2015 sa v Bratislave
konalo celoslovenské kolo
Rozprávkového vretienka. Táto
súťaž nie je len na úrovni Slovenska, má prívlastok medzinárodná súťaž v prednese rozprávky. Ľubomír Auxt, žiak 9.
ročníka súťažil v 2. kategórii.
Získal diplom za pozoruhodný
výkon.
13 . mája 2015 sa v Revúcej
konalo regionálne kolo súťaže
v rétorike Štúrov Zvolen. Našu
školu reprezentovala Vanesa
Ľuptáková, žiačka 8. ročníka.
Vanese sa darilo dobre. Vo
svojej kategórii obsadila pekné
3. miesto. Tejto súťaže sa naša
škola
zúčastnila
prvýkrát.
V priebehu mesiacov apríl a
máj sa naša škola zapojili do V.
ročníka „Veľkej pravekej súťaže“ pre základné školy. Naši
žiaci sa tradične zapojili do
súťaže s kresbami a umeleckým
stvárnením praveku, ktoré sú
ozdobou chodieb našej školy
a ukážkou šikovnosti a fantázie
našich žiakov.
Dňa 27. mája 2015 sa vo Vyšnom Skálniku konalo regionálne kolo v prednese štúrovskej
poézie . Tento rok bolo zvlášť
významné, pretože sa konalo
v Roku Ľudovíta Štúra. Našu
školu reprezentovali Veronika
Kobolová
zo
6.ročníka
a Ľubomír Auxt z 9. ročníka. .
Veronika v 1. kategórii obsadila 1. miesto, keď predniesla
Husiarku od Jána Bottu.
V 2. kategórii Ľubko vybojoval
3.
miesto.
29. mája 2015 sa v rámci Dní
mesta Hnúšte konala regionálna

prehliadka
vlastnej
tvorby
žiakov. Našu školu reprezentovali žiačky 8. ročníka Andrea
Gibalová a Diana Berkyová,
ktoré s písaním vlastnej tvorby
už majú svoje skúsenosti. Práce
hodnotila pani spisovateľka
Marta Hlušíková. Medzi ocenených žiakov sa dostala aj
Andrea Gibalová so svojou
poviedkou
„Terapia“, keď
obsadila pekné 3. miesto.
V máji sme sa zúčastnili speváckej súťaže Slávik 2015. Žiak
2. ročníka -Martinko Tóth sa
umiestnil na 3. mieste okresného
kola.
Deň detí oslávili deti našej
školy v predstihu, dňa 29. mája
návštevou divadla s rozprávkou
o Guliverovi, potom boli na
programe rôzne športové aktivity.
10. júna sa v obci Dubovec
konal festival školských klubov
detí - Detský úsmev. Našu
školu na tomto festivale reprezentovali členovia folklórneho
súboru Lipka pri ZŠ Jesenské,
ktorí
sa
predstavili
s nacvičeným ľudovým tancom
„Po nábreží koník beží“.
Žiaci 2., 3., a 4 ročníka sa každoročne prihlasujú do matematickej súťaže – MAKSÍK. Žiaci
riešia matematické úlohy celoročne v 5. kolách. Tento školský rok sa prihlásilo 7 žiakov
z 2.ročníka, 1 žiak z 3.ročníka
a 1 žiak zo 4 .ročníka. Najlepšia
riešiteľka matematickej súťaže
je
Karolína
Čavnická
z 2.ročníka , ktorá sa umiestnila
na 1.-210. mieste, získala diplom, puzzle, logickú hru. Ostatní riešitelia získali diplomy.
V II. polroku sme sa zúčastnili
aj mnohých športových súťaží.
V januári to bol basketbalový
turnaj – obvodné kolo chlapcov,
kde sme sa umiestnili na 4.
mieste. Marec sa niesol
v znamení zimného viacboja
všestrannosti – okresné kolo,
kde sa naši žiaci umiestnili na 8.
mieste. Dievčatá zaujal turnaj
v hádzanej, kde v apríli obsadili
v okresnom kole 3. miesto.
V júni sme sa zúčastnili letného
viacboja všestrannosti.
16. júna naša škola
v spolupráci s Obecným úradom v Jesenskom usporiadala
1. ročník podujatia „ Beh
Janka
Jesenského“.
K tomuto kroku nás viedol

záujem získať pomenovanie
školy podľa tohto významného slovenského spisovateľa,
po ktorom je pomenovaná aj
naša obec.
Behu sa zúčastnili
„ mladí i starí“. Účastníci boli
zaradení do kategórií podľa
veku, tomu bola prispôsobená
i dĺžka trate. Behu sa zúčastnilo
pomerne dosť súťažiacich (86).
V kategórii detí od 6 rokov do
10 sa na 1. mieste umiestnil
Marco Zagyi z našej školy.
V kategórii dievčat od 10 do 15
rokov vyhrala Michelle Megelová zo ZŠ Š. M.Daxnera
v Rim. Sobote. V tej istej kategórii chlapcov zvíťazil Denis
Dudek
z rovnakej
školy.
V kategórii dorast dievčatá
vyhrala Daniela Bődová z našej
školy. Medzi chlapcami zvíťazil
Richard Halász zo Združenej
strednej školy na Okružnej ulici
v Rimavskej Sobote.
V kategórii žien od 18 do 35
rokov zvíťazila Alena Bődová
ml. z Jesenského.
Víťazom medzi mužmi sa stal
Róbert Belányi zo Združenej
strednej školy na Okružnej ulici
v Rimavskej Sobote. Všetkých
nás veľmi potešilo, že sa bežať
odhodlali aj muži a ženy vo
veku 35 až 50 rokov. Víťazkou
sa stala Andrea Patakiová z
Jesenského a z mužov Ivan
Bábel z Odessy (Rusko), pôvodom z Jesenského. Veľkej
popularite sa tešili súťažiaci
v kategórii deti do 6 rokov
s rodičom. Víťazmi sa stali
Chiara Kureková so svojím
oteckom.
Organizátori, súťažiaci aj ostatní účastníci sa tešili zo zdarného
priebehu.
K tomu
prispela
spolupráca s obecným úradom
a ich finančná podpora, za ktorú
ďakujeme. Poďakovanie patrí aj
sponzorom: Kompas s.r.o Jesenské a reštaurácii Nostalgia
v Jesenskom.
Ďakujeme aj
hosťom, ktorí prišli medzi nás,
či už podporiť súťažiacich
a organizátorov pre dobrú vec.
1. ročník Behu Janka Jesenského máme za sebou. Neostáva
nám, len tešiť sa na ten ďalší
a naďalej vyvíjať nové aktivity,
ktoré nám prinesú pomenovanie
školy na Základná škola Janka
Jesenského.

5.
Zo života ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským
v Jesenskom v II. polroku školského roka 2014/2015
V týchto dňoch
už žiaci
a pedagógovia
využívajú
všetky sily na to, aby dosiahli
čo najlepšie výsledky vo
svojej práci. Doťahujú posledné resty a hodnotia práve skončený školský rok. Aký bol?
Určite náročný, ale vynikajúce
výsledky našich žiakov len
potvrdili, že naša škola má
dobrý kredit.
Jedným z cieľov 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. Vo februári
prebiehala školská recitačná
súťaž. Súťaže sa zúčastnili
recitátori nižších a vyšších
ročníkov. Porota si vypočula
všetkých a vybrala z nich tých
najúspešnejších – desiatich
žiakov, ktorí sa v marci predstavili na okresnom kole
recitátorov Mihálya Tompu
v Rimavskej Sobote.
„Čítať je dobré“ – literárna
súťaž je veľkým ohlasom u
našich
žiakov. Našu školu
reprezentovali
3 skupiny
žiakov, no a svedomitá spoločná práca šiestakov, ôsmakov
a siedmakov
priniesla svoje
ovocie, lebo získali 2., 5.
a 6.miesto.
Na súťaži ,,Poznaj slovenskú
reč“ sa zúčastnili zo školy aj
žiaci I. a II. stupňa, a žiačka
Jenifer Molnárová nám priniesla 4. miesto zo strieborného pásma.
15. marca sme si pripomenuli
náš národný sviatok „ Boj za
slobodu v revolučných rokoch
1848-49“ , uctili sme si ho
pekným kultúrnym programom.

Marec sa začal testovaním
deviatakov, tzv. monitorom,
ktorý úspešne zvládli.
V tomto roku tzv. „projektový deň“ organizovali v Gemeri,
v rámci čoho žiaci kráčali po
stopách zvestí dávnej minulosti. Siedmaci, šiestaci a piataci
ukázali všetkým, ako sa niekedy liečilo medzi ľuďmi.
1.júna sme usporiadali „ Deň
Viktora Szombathyho“, na
ktorom žiaci mohli súťažiť
v rôznych súťažiach, ako literárno-vlastivednej, výtvarnej,
športovej a remeselníckej.
Sme hrdí na literárno - dejepisnú súťaž „Letí báj z hradu
na hrad“. Súťažiaci mali vzrušujúcu súťaž o dielach Viktora
Szombathyho. Žiaci sa zhromaždili do šiestich tímov, popri
náročnejších úlohách sa mohli
stretnúť aj s hravými úlohami.
Začiatkom júna bol usporiadaný festival družín „Detský
úsmev“, na ktorom sa zúčastnili
žiaci našej
školy
v hojnom počte.
Začiatok fašiangového obdobia
zaznamenali aj žiaci našej
školy. V piatok 8. februára
v miestnom kultúrnom dome
prebiehal maškarný ples.
Na našej škole rastie záujem
o rozprávanie rozprávok. Už
šiestykrát usporiadajú celoštátnu súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho, kam sa dostali aj naši
žiaci. Najúspešnejšími Pekným
boli
Jenifer Molnárová, Mark Antal, Jenifer Cibuľová, Beata
Fiľová.
Prvá májová nedeľa patrí
všetkým
mamičkám. Žiaci
každý rok poďakujú svojím
matkám za starostlivosť a lásku
pekným kultúrnym programom.

V živote nastávajú chvíle,
ktoré nás nútia obzrieť sa späť
do minulosti
a
uvažujeme o dosiahnutých
výsledkoch. Teraz je čas, keď
sa pozrieme späť do blízkej
minulosti, keď sa na našej škole
už druhý krát konal Jarný
umelecký festival a práve na
festivale s dosiahnutými krásnymi výsledkami sme spomínali na 50. výročie založenia
ZUŠ v Jesenskom.
Pol storočie nie je krátky čas.
Kde sa škola dostala? Kam

smeruje, či napĺňa svoje poslanie? A za akých podmienok?
Poslaním umeleckej školy je
vzbudenie záujmu mladej generácie z okolia o umenie, učiť sa
spoznávať krásu, ktorá osvieži,
naplní rovnako citovú ako aj
rozumovú
stránku
života.
V tomto duchu vpisujeme do
sŕdc našich žiakov umenie
v troch odboroch, aby sme pred
nimi odhalili tento čarovný svet.
Nie je prítomnosť bez minulosti, preto v mene mojom ako aj
v mene súčasného pedagogic-

Posledný mesiac sme otvorili
s úspechom našou pýchou,
bábkovou skupinou „Meseláda“. Po úspešnom vystúpení
v Tornali sa dostali na „ Podunajskú
jar“
do Dunajskej
Stredy. Ich predstavenie donieslo tak veľmi vytúžené miesto
v zlatom pásme.
Každý rok sa zapojíme do
zdravotníckej
súťaže, ktorá
prebieha po slovensky a bola
pre žiačky II. stupňa veľkou
výzvou. Sme hrdí na ne,
pretože získali IV. miesto.
Žiaci 6. a 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku,
kde sa naučili plávať, alebo si
zdokonalili svoje
plavecké
schopnosti.
Naši futbalisti sa zúčastnili na
futbalovom
turnaji
v Rimavskej Sobote. Hrali aj
žiaci
z
I. a II. stupňa,
a dobrým zápasom prispeli
k tomu, aby získali aj dobré
miesta na obvodnom kole.
Zorganizovali
sme
zber
papiera, do tejto činnosti sa
zapojili takmer všetky triedy.
Usilovní
žiaci
nazbierali
približne 4000 kg papiera.
Každý rok sa zúčastníme aj
na súťaži „Baby program“, kde
ôsmačky overujú svoje teoretické a praktické vedomosti.
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
„Klokan“ sa 17-ti stali úspešnými riešiteľmi .
Zo žiakov, ktorí sa hlásili na
súťaž
Pytagoriáda,
15-ti sa dostali aj do
krajského kola.

Tí žiaci, ktorí preferujú
kreslenie, mohli svoju kreativitu rozvíjať v rôznych súťažiach. Zapojili
sme sa do
výtvarných
súťaží: „Vesmír
očami detí“ - 2.miesto získala
Vivien Kuszová
a 1.miesto
Karolína Bódová,
FIKIV /
súťaž na škole Istvána Ferenchyho/ - pochvalné uznania
dostali:
Piroška
Oláhová
a Jenifer Gatyásová . Pre našich
žiakov bola veľmi zaujímavá
výtvarná súťaž „Dobrovoľná
požiarna ochrana SR“, ich
dôkazom boli výsledky, a to
nasledovné: 3.miesto získal
Kristián Danyi. Pod názvom
„Európa v škole“ bola uskutočnená
súťaž, kde
Erika
Barianová získala 1.miesto.
Zorganizovali sme výstavu
Júliusa Punku , ktorá je vlastne aj súťaž v dvoch kategóriach
pre našich žiakov a pre
žiakov z okolitých škôl. Ďalšie výtvarné súťaže, na ktorých sme sa zúčastnili: „Hodejovská
paleta“
a „Vojaci
očami detí“.
Koniec školského roka je aj
rozlúčkou
deviatakov
a slávnostný zápis do „ Knihy
cti“, kde sa zapisujú mená
žiakov s vynikajúcimi výsledkami.
Kvalitnú prácu odviedli pedagógovia aj v oblasti mimoškolských aktivít a záujmového
vzdelávania. Z nich treba spomenúť najmä zapojenie sa do
projektov a aktivít. Všetky naše
aktivity
smerujú
k skvalitňovaniu
práce
a prinášajú žiakom potešenie
a radosť z príjemne prežitých
chvíľ.
/Mgr. Andrea Szekfűová/

Vážení čitatelia!
kého zboru vzdávam hold
a úctu zakladateľom školy, ktorí
položili základy tejto inštitúcie
niekedy v septembri roku 1965
a začali vyučovať
v budove
Domu kultúry. Na začiatku len
v hudobnom odbore, no prelom
2. tisícročia nás nútil k tomu,
aby sme otvárali ďalšie umelecké odbory a to výtvarný
a literárno-dramatický. Všetky
tieto odbory prezentovali svoje
vedomosti získané na škole a s
krásnymi vznešenými okamihmi potešili na Jarnom umelec-

kom festivale, na Fest Koncerte milých poslucháčov, milovníkov umenia a tých, ktorí sa
podieľali na tom, že v dnešnej
budove ZUŠ na ulici Mieru 229
môžeme v peknom rodinnom
prostredí vyučovať a učiť sa.
„Umenie je najvýsostnejším
poslaním ľudstva, lebo je
takou činnosťou myslenia,
ktoré sa usiluje svet pochopiť
a priblížiť ho aj iným.“
/ Radim /
Babúsová Ildikó

6.
Uzneseniezo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jesenské, zo dňa 21.05.2015
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od posledného zasadnutia OZ 23.04.2015
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ schvaľuje záverečný účet Obce Jesenské za rok 2014 bez výhrad.
b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Jesenské za rok 2014 a výročnú správu
za rok 2014
c/ schvaľuje použitie prebytku v sume 31.199,50 €, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie plán rozvojových a investičných aktivít na rok 2015.
- Verejné osvetlenie
- Kamerový systém
- Multifunkčné ihrisko
- Likvidácia čiernych skládok
- Web stránka, infokanál
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie 1. návrh programu XIII. Dňa obce Jesenské.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje použitie rezervného fondu s sume 8000 € na zvýšenie základného imania firmy
Kompas s.r.o.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi

7.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje Sponzorský príspevok 200 € pre športového strelca Mgr. Tibor Figei, ktorý sa
v dňoch 16 až 27. 6.2015 zúčastní Majstrovstiev Európy v puške v organizácii IPSC v Egri, Maďarskej republike.
Hlasovanie:
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 56/2015
Obecné
Za :
8
Jednohlasne
zastupiteľst
Proti :
vo
Zdržal sa :
v Jesensko
Neprítomní :
m súhlasí
s čistením odpadových vôd obce Širkovce po odbornom posúdení projektantov, ktorý pre obce Širkovce pripravuje projektovú
dokumentáciu a vypracovaním koncepcie navýšenia ČOV Jesenské, ak voľná kapacita po napojení všetkých producentov
odpadových vôd z obci Jesenské a Širkovce nebude postačovať.
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) že, boli doručené ponuky na uzavretie zmluvy na priamy predaj majetku obce
b) že nasledovné predložené ponuky spĺňajú podmienky priameho predaja (podľa dátumu prijatia):
1.) 21.5.2015
meno Ing. Kisantal Karol, nar, 01.07.1956
1.) 21.5.2015
meno Peter Vincze, nar, 23.05.1975
2. s c h v a ľ u j e
a) nasledovné poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce Jesenské (v súlade s Podmienkami
priameho predaja majetku obce):
č. 1./ Ing. Kisantal Karol
č. 1./ Vincze Peter
b) priamy predaj majetku a právny úkon – prevod majetku obce Jesenské podľa návrhu kúpnej zmluvy za
cenu podľa doručenej ponuky a to
KN C 139/3 celkovej výmere 999m2 cena za 90m2 445,- € slovom
(štyristoštyridsaťpäť eur)
KN C 9/1 v celkovej výmere 3994m2 cena za 25m2 123,75 € slovom (Stodvadsaťtri eur sedemdesiatpäť
centov)
Parcelné čísla budú doplnené po vyhotovení geometrického plánu.
na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade s Podmienkami priameho predaja
majetku obce a to pre
Ing. Karol Kisantal, rod Kisantal, nar. 01.07.1956, bytom Gemerček 15,
980 31 Hodejov.
Vincze Peter, rod Vincze, nar. 23.05.1975, bytom Janka Jesenského č. 525, 980 02 Jesenské.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že kupujúci nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až f) a ani blízkou osobou osôb
uvedených v písmenách a) až f) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3. 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 kúpnu zmluvu na webovej stránke obce/ resp.
v Obchodnom vestníku
Hlasovanie:
Za :
8
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 21.05.2015
Mgr. Gabriel Mihályi

8.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“
V tak významný deň, akým bol
8. máj 2015, kedy prebiehali
oslavy 70. výročia ukončenia 2.
svetovej vojny, sme mali na
strelnici od skorého rána plné
ruky
práce.
V spolupráci
starostu obce Jesenské
Mgr.
Gabriela
Mihályiho
a Streleckého klubu TRITON
sme pripravovali 3. ročník
streleckej súťaže o „Pohár
starostu
obce
Jesenské“.
Počasie nám prialo, nemuseli
sme mať obavy o pár kvapiek
dažďa, lejak či silný vietor ako
po minulé roky. Vyzeralo to
bezchybne od začiatku a dúfali
sme, že tak dopadne aj celý
súťažný deň.
„Pohár starostu“ je
vyhľadávanou
a obľúbenou
súťažou, o ktorú je medzi
strelcami veľký záujem. Po
ostatné roky patrila k najviac
obsadzovaným a dúfali sme,
že tomu nebude inak ani tento
rok. Stalo sa, účasť 30 strelcov
prekonala vlaňajší rekord.
Po
slávnostnom
otvorení súťaže, ktorej sa okrem
strelcov z domovského klubu
zúčastnili
aj
strelci
zo
streleckých klubov Magnum
Rimavská Sobota, Comars
Rimavská Sobota a Bagira
Včelince,
pán
starosta
a predstavenstvo SK TRITON
privítalo aj hostí, ktorí nás
poctili svojou účasťou – členov
obecného zastupiteľstva obce
Jesenské,
starostov
obcí
z okresu Rimavská Sobota
a nemálo fanúšikov, kamarátov,
príbuzných.

Strelci si zmerali
svoje kvality a „testovali
šťastenu“ 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.

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. Ceny pre najlepších

Rokmi
praxe
a
tvrdým
tréningom pribúdajú strelci na
ktorých
je
potrebné
sa
„doťahovať“. Nikto nedostane
nič zadarmo...
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

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
Norbert
BOGÁR
(SK
TRITON), striebro Emil RÉTI
(ŠSZ Magnum), bronz Gabriel
GÁSPÁR
(SK
TRITON).
V kategórii senior, ktorých bolo
z celkového počtu 30 strelcov
až 10, si zlato vyslúžil Emil
RÉTI (ŠSZ Magnum), striebro

Emil CIRBUS (SK TRITON)
a bronz Róbert BOROŠ
(SK Comars). Pán starosta
ocenil za 12. miesto aj jedinú
ženu v súťaži Annamáriu
CSALOVÚ (SK TRITON).
Putovný pohár starostu obce
Jesenské,
určený
pre
najrýchlejšieho
strelca
Streleckého klubu TRITON,
bude celý jeden rok hrdo zdobiť
trofejovú policu
Attilu KOVÁČA.
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 3.
ročníku právom mohol vyjadriť
svoje presvedčenie, že súťaž o
„Pohár starostu obce Jesenské“
sa stáva tradíciou o dlhovekosti
ktorej nemá pochýb. My len
dodávame, že v to veríme tiež,
budeme sa na ne vždy tešiť
a urobíme všetko preto, aby
nám mnohé obce a mestá mohli,
v tom dobrom slova zmysle, len
závidieť.
Rozchádzali sme sa len neradi,
plní
krásnych
zážitkov
z bezchybného dňa. Brána
strelnice sa zatvárala až
v neskorých večerných hodinách.
Už aby bol 8. máj 2016
– očakávaný deň 4. ročníka
streleckej súťaže o „Pohár
starostu
obce
Jesenské“!
Predstavenstvo SK TRITON

Vynášanie Moreny

Jeden z najcharakteristickejších zvykov
na jar je vynášanie Moreny.
Zachoval sa aj v našej obci a to vďaka
pedagógom a žiakom zo Základnej

školy na Ulici mieru. Koná sa dva
týždne pred Veľkou nocou, koncom
zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať
s chladným počasím a privolať teplé
slnečné lúče.
Žiaci niesli Morenu, ktorá mala podobu
slamenej
figuríny
oblečenú
do
ženských šiat, cez dedinu k rieke
Rimava, kde ju zapálili a hodili do
studenej vody. Ich sprievod bol
sprevádzaný spevom, ktorý oslavoval
príchod jari.
Morena symbolizovala zimu, preto ak
ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju
utopiť
v potoku,
alebo
upáliť.
Najčastejším vynášaním Moreny je

smrtná nedeľa, pôstna nedeľa, dva
týždne pred Veľkou nocou.

9.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Z denníka účastníka 2. svetovej vojny vojaka Ondreja Parobeka.
Motto:
Rozpomienka
niekedy až budem žiť!
23. decembra boli obyvatelia
našej
obce
Feledince
(Jesenské)
na
úsvite
zobudení rachotom pušiek
a guľometov.
Prestrelky
medzi vojakmi Červenej
armády
a nemeckými
vojakmi trvali celý deň,
definitívne naša obec bola
oslobodená 24. decembra
1944,
kedy
streľba
popoludní utíchla.
To však nebol definitívny
koniec vojny, bolo treba
vyhnať
Nemcov
i z okolitých častí našej
republiky, čo je podchytené
v denníku vojaka Ondreja
Parobeka z Jesenského,
ktorý popisuje ďalší priebeh
oslobodenia
Československa, ktorý on
zažil.
Jeho putovanie za slobodou
sa začalo 5. apríla 1945,
kedy okrem neho opustili
svoje rodiny vojaci Martin
Korim, Ondrej Ulický, Ján
Parobek, Martin Čomaj,
Ondrej Kurek zo Sigetu,
Dudek z Gerňova.
Dva dni pochodovali pešo
cez Hnúšťu a Tisovec, na
tretí deň sa dostali pod
Červenú skalu. Padal hustý
sneh, v jednej pajte zabili
míny 5 vojakov, ktorí sa
chceli ukryť pred dažďom.
V ceste pokračovali cez
Telgárt, 2/3 obce boli
vypálené a v jednom dome
sa tlačili 3, 4 rodiny.
Z Telgártu cez vrchy prešli
do
Vernára,
kde
ich
obyvatelia
prenocovali.
Ráno sa vybrali pešo až do
kasární v Poprade, kde ich
čakali prične, holé dosky na
spanie. Takto 9.4. začali ako
nováčikovia, budíček ráno
o piatej, strihanie, kúpanie
a prideľovanie
uniforiem.
V ďalšej časti príbehov
budeme vyberať udalosti
podľa rozprávanie denníka,
i keď v skrátenej verzii.
17.4. sme sa v správach
dozvedeli, že Američania

a Angličania
prekročili
československé hranice.
20.4. Po raňajšom nástupe
mladší vojaci odišli pešo na
front do Vrútok, starších
naložili na autá
22.4. Ráno sme dostali
plášte do dažďa a bol nám
pridelený jeden vojak ako
spojka, ktorý nás viedol na
vrch Mincol pri Vrútkach.
Tam bola snehová fujavica
a asi 2 metrový sneh. Stretli
sme
sa
s Ondrejom
Matúškom,
ktorý
bol
automatčík v 4. brigáde.
Cestou sme videli mnoho
mŕtvych Nemcov a našich
vojakov, stretávali sme
ranených, ktorých odnášali
na
ošetrovňu.
V kameňolome
nad
Strečnom boli silné boje,
museli sme sa stiahnuť.
Cestou na nás strieľali
Nemci, v zákopoch sme
strávili
studenú
noc
s dažďom
a snehom.
Ranených bolo 5 vojakov
a asi 20 mŕtvych.
26.4. sa bojovalo okolo
Strečna, ale začali tam útočiť
aj Rusi a Nemci sa dali na
ústup, pričom zničili most
cez Váh a rozbili cestu.
Zbytok Nemcov sa chcel
zachrániť
pred
Rusmi,
skúšali preplávať Váh, kde
sa mnohí utopili.
27.4.
ráno
bolo
pod
Strečnom plno kriku a plaču
ľudí, pretože Nemci na
ústupe rabovali. Vojaci
a civili stavali pontónový
most pod paľbou Nemcov.
V noci Nemci na železnici
zničili mosty, v susednej
dedine ešte horelo, čo Nemci
zapálili na ústupe.
29.4. Boje trvali ďalej,
Nemci sa urputne bránili.
Strieľali po nás ja som
ochorel a musel som ísť na
ošetrovňu, potom som spal
v jednom
dome
vo
Višňovom. Môj oddiel zatiaľ
odišiel preto som sa vybral
za ním, podarilo sa mi
stopnúť jedno auto, ktoré ma
zobralo do Žiliny.

2.5. Začali sme sa presúvať
k moravským hraniciam, kde
sme
stretli
partizánov
„Suvorovcov“
medzi
ktorými boli aj Nemci
a Maďari, ako aj Visnyai z
Hodejova. Na druhý deň
sme prišli do Veľkých
Karlovíc, kde nás ľudia
čakali s chlebom a ubytovali
nás na píle, kde predtým boli
Nemci.
4.5. Na našej ceste sme došli
do Karolinej Huty, kde sme
stretli veľa krajanov od
Zvolena, Málinca, Utekáča,
Šoltýsky, ktorí pracovali
v továrni na sklo. Navarili
nám
guľáš
v kuchyni
továrne. V noci sme sa
dostali až za Vsetín , pochod
bol taký ťažký, že chlapi už
nevládali ani ísť.
5.5. sme postupovali na Zlín,
v jednej dedine sme od
obchodníka dostali aj 3
metráky
cukru,
stravu
a chlieb.
7.5. sme postupovali za
Nemcami smerom na Brest,
kde ešte ostali hniezda
odporu. Sotva sme prešli 50100 metrov, už sme sa
dostali do paľby, zaľahli sme
vedľa železnice, guľky iba
tak fŕkali po skalách okolo
nás. Z našich padli dvaja
a boli asi siedmi zranení,
medzi nami aj Martin
Korim, ktorý bol neďaleko
mňa.
Nemci
útočili
mínometmi i tankami. Pre
dym a prach nebolo vidieť.
Útok 4. prápora vyhnal
Nemcov z dediny, na ústupe
rozstrieľali a podpálili domy,
ktoré horeli celú noc, pretože
obyvatelia ušli.
8.5. Dozvedeli sme sa, že
Nemci budú kapitulovať.
Z lietadla zhadzovali letáky,
ktoré
vyzývali
ľudí
Československa k boju proti
nepriateľom
a vyzývali
Nemcov, aby sa vzdali.
Pri Přerove boli ohromné
boje, bol strašný hluk,
lietadlá
bombardovali
ustupujúce vojsko. Prešli
sme cez Hulín, kde bojovali

Rumuni. Cez Kromeříž sme
sa dostali do Kojetína, kde
sme
zostali
nocovať
u jedného gazdu, u ktorého
bol aj ruský dôstojník, ktorý
mal
rádio.
O polnoci
vyhlásila Moskva koniec
vojny, dôstojník vybehol
von a spolu sme strieľali na
oslavu konca vojny.
9.5. Pokračovali sme v ceste
do Prahy, jedla bolo stále
menej a únava z pochodu sa
stupňovala. Cestou sme
videli množstvo nemeckého
výzbroja a výstroja, autá,
tanky, vozy, a na lúkach sa
páslo mnoho koní, ktoré
zanechali Nemci. Vozy
a kone sme dali do poriadku
a ďalej sme sa už viezli.
Stretávali sme zajatých
Nemcov, ktorých viedli
Rusi, ako i Maďarov, ktorí
sa už vracali domov.
13.5. Dostali sme sa pred
Prahu na nejakých 12-15
kilometrov. Tam sme zostali
a starali sa o kone, vymieňali
nám uniformy, že pôjdeme
do Prahy na defilé. Konečne
17.5. v noci sme dorazili do
Prahy. Našli sme tu veľkú
biedu, civili chodili za nami
či nemáme niečo na jedenie,
boli by platili čímkoľvek.
Keď uhynuli kone, hneď
boli rozobrané, taká bola
hladová Praha.
23.5. Pred večerou spisovali
pozdravy domov, že pošlú
rodinám v rádiu, neviem či
to počuli.
28.5. V Prahe defilé na
oslavu narodenín prezidenta
Beneša za účasti vojsk
Ameriky, Anglicka, Rusov
a našich.
Denník je písaný až do
30.6.1945, kedy sa ešte stále
nachádzali naši vojaci na
území Čiech a Moravy,
starali sa o kone, cestou
pomáhali za jedlo u rôznych
gazdov, ktorým ponechali
i kone. Pri slovenských
hraniciach denník končí.
Sú to spomienky, aké by
sme si neželali už nikdy viac
zažiť !

10.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zo života Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch, aj v tomto roku 2015
činnosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov sa
začala výročnou členskou
schôdzou, ktorá sa konala
25.
februára
2015
v reštaurácii Nostalgia.
Dôchodcovia sa tešili, že sa
po dlhom zimnom oddychu
mohli znova stretnúť. Stretnutie ešte viac rozveselilo
hudobné vystúpenie pedagógov a žiakov Základnej
umeleckej školy. Na schôdzi
členovia volili nový 8 členný
výbor a 2 člennú revíznu
komisiu na roky 2015 –

2018. Predsedom Základnej
organizácie bola znovu zvolená p. Margita Feleldyová,
ktorá zahájila a viedla schôdzu. Informovala prítomných o činnosti základnej
organizácie za rok 2014
a projektmi na rok 2015.
Organizácia k 1.1.2014 mala
69 členov, z ktorých na
výročnej členskej schôdzi
bolo prítomných 54. Schôdzi
sa zúčastnil i starosta obce
Mgr. Gabriel Mihályi, ktorý
vyslovil radosť z vysokého
počtu prítomných a zaželal
všetkým mnoho zdravia.
Predseda organizácie ŤZP p.

Tak ako sa na jar prebúdza
príroda, tak sa začínajú prebúdzať aj aktivity nás ľudí.
Nie je to inak ani s našou
Základnou
organizáciou
ŤZP. Jej prvou aktivitou
v tomto roku bola Výročná
členská schôdza. Konala sa
12. marca 2015 v reštaurácii
Nostalgia.
V úvode pán predseda Štefan Gabmayer privítal všetkých
prítomných
a predstavil nám novú predsedníčku Okresnej organizácie ŤZP pani Martu Henczovú. Potom odovzdal slovo
podpredsedovi pánovi Ondrejovi Hriňovi, ktorý viedol
celú schôdzu. Pani Božena
Mojžišová prečítala správu
o stave pokladne organizácie

a oboznámila prítomných so
zrealizovanými aktivitami

sledovné akcie : zájazd na
kúpalisko Bükkszék a Eger

v minulom
roku
a predostrela plán činnosti
na rok 2015. V tomto roku
by sa mali zrealizovať na-

Maďarsko, ďalej návšteva
kúpaliska
v Rapovciach
a v Rimavskej Sobote, vlakový zájazd na kolibu Zboj-

Štefan Gabmayer poďakoval
organizácii za dobrú spoluprácu a účasť na letných
aktivitách. Po prednesených
správach nasledoval najkrajší bod programu a to pozdravenie jubilantov, ktorých bolo pätnásť. Ku gratulácii im boli odovzdané aj
malé spomienkové darčeky.
Členovia boli oboznámení
s plánom aktivít na rok
2015, ako napr. športový
deň, zájazdy, jesenné guľáš
party a iné, ktoré by sa
nedali uskutočniť bez pomoci obecného úradu, za

čo všetkým funkcionárom
srdečne ďakujeme.
Po skonzumovaní dobrého
obeda a sladkostí každý
spokojne odchádzal domov.
Zároveň každej členke za
vykonanú prácu v prospech
výročnej členskej schôdze
ďakujem. Taktiež ďakujem
všetkým tým, ktorí darčekmi, sladkosťami a liehovým
nápojom sponzorovali túto
schôdzu.

Margita Feledyová predseda ZOJDS

Výročná členská schôdza ZO ŤZP
ská
a prehliadka
tunela
v Slavošovciach. V máji je
na programe športový deň,
v jeseň posedenie pri guľáši
a na záver roka posedenie pri
predvianočnej
kapustnici.
Po nej sa ujal slova pán
Viktor Varga a prečítal revíznu správu.
Po úvodných správach sa
pristúpilo ku gratulácii našim jubilantom a predávaní
tomboly. Celá akcia vyvrcholila diskusiou. Po nej sa
podával chutný neskorý
obed a vlastnoručne napečené zákusky šikovnými rukami členiek organizácie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brigáda seniorov
Športový deň
Stalo sa už dobrým zvykom, že
Na tomto stretnutí sa predávala
Po príhovore predsedkyne
dôchodcov

naši seniori každoročne organizujú brigádu zameranú na
skrášlenie okolia kostolov.
Tohto roku sa tak stalo 25.
apríla 2015. Zúčastnilo sa jej
14 seniorov, ktorých privítal na
fare náš miestny pán farár
ThDr. Rastislav Polák PhD.
Po rozdelení prác sa s vervou
pustili do práce. Ženy si zobrali
na starosť kvetinové záhony
a muži
sa
popasovali
s orezávaním a vytínaním kríkov. Po dobre vykonanej práci
si oddýchli pri občerstvení
od pána farára.
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Jesenskom v roku

2015 svoju činnosť začala
tradičným športovým dňom,
ktorý sa uskutočnil dňa
4.6.2015 a areáli kultúrneho
domu. Tomuto podujatiu sa
členovia organizácie veľmi
tešili, čo sa odzrkadlilo aj
v účasti, nakoľko bolo prítomných 46 členov. Športový deň
zahájil pán Gabmayer a pani
Feledyová k čomu sa pripojil aj
pozvaný pán Gabriel Mihályi
starosta obce a každému zaželal
príjemný a pekný deň.
Dôchodcovia si pomerali sily
v rôznych športových disciplinách. Najviac bodov získal pán
Mojžiš a tým sa stal víťazom.

aj tombola, kde boli vyžrebované malé darčekové predmety.
Víťazom prvej ceny bol pán
Hanák. Po vyčerpaní všetkých
bodov programu sa skonzumoval dobrý guľáš, čo pripravil
pán Peter Vincze. Každý spokojne odišiel domov. Ďakujeme
OcÚ v Jesenskom za financovanie tohto podujatia a členkám
za pomoc pri organizovaní
a servírovaní.
M. Feladyová
predsedkyňa organizácia

––––––––––––––––
Športový deň

ŤZP

Športový deň ŤZP sa uskutočnil 10. júna 2015 v MKS.

Eve Medveďovej sa slova
ujal aj hosť pán starosta
Gabriel Mihályi.
Na akcii sa zúčastnilo 30
oduševnených záujemcov,
ktorí sa popasovali v 5 športových disciplínach. Cenu si
odniesli : 1. cenu Pádarová
Mária, druhú Kováčová
Eržika a tretiu Jamnický Ján.
Pri tejto príležitosti sa predávala aj tombola, kde šťastlivci vyhrali zaujímavé ceny.
Na záver akcie bol pripravený chutný guľáš od Petra
Vinczeho.

11.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medzinárodný futbalový turnaj In Memoriál Ing. Július Varga

3.
ročník
medzinárodného
futbalového zápasu dorastencov
In Memoriál Ing. Július Varga
sa konal 18. januára v miestnej
telocvični.

Zúčastnilo sa ho 6
mužstiev z toho 2
mužstvá
z Maďarska:
Nyékladháza a Mályi
a4
domáce:
Jesenské, Tornaľa,
Rimavská
Sobota
a Fiľakovo.
Turnaj
otvoril
manager
klubu
Csaba
Singlár
a prítomní si uctili
pamiatku zosnulého minútou
ticha. Turnaja sa zúčastnili aj
synovia zosnulého Ing. Júliusa
Vargu †

Samotné zápasy začali o 9,00
hodine a trvali do 15,00 hodiny.
Bolo odohratých 15 zápasov
systémom každý s každým.
Z víťazstva sa tešili domáci
hráči z Jesenského, ktorí nenašli
premožiteľa, keď štyrikrát
vyhrali a raz remizovali. Hráči
aj touto formou potvrdili, že
dokážu vyhrať aj so silnejším
súperom.
Ceny súťažiacim odovzdal
starosta obce Mgr. Gabriel
Mihályi, predseda klubu Tomáš
Tóth a synovia Ing. Júliusa
Vargu † Csaba
a Peter
Vargovci.

Pre účastníkov turnaja bol
pripravený vynikajúci guľáš.
Poďakovanie
patrí
aj
sponzorom, ktorí pomohli tento
turnaj
uskutočniť:
obec
Jesenské,
Futbalový
klub
Jesenské, KomPaS s.r.o. a
Casablanca club Peter Vincze.
Konečná tabuľka turnaja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesenské
2. Nyékladháza (MR)
Tornaľa
MŠK Rimavská
Sobota
Mályi (MR)
Fiľakovo

Starí páni, memoriál Júliusa Nôtu
V sobotu
21.2.2015
sa
v telocvični
v Jesenskom
uskutočnil
šiesty
ročník
halového
turnaja
„STARÍ
PÁNI“ memoriál Júliusa Nôtu.
Organizátormi turnaja boli
Obec Jesenské a FK Jesenské.
Zúčastnilo sa ho šesť mužstiev (
Exen –Jesenské,Styavina –
Jesenské,
Mototechna/Casablanca
–
Jesenské, Rimavské Janovce,
Polícia – Rimavská Sobota,
Matej – Rimavská Sobota) .
Každý zápas trval 15 minút
a hralo sa so systémom každý
s každým.
Prezident
FK
Jesenské
Tomáš
Tóth

slávnostne

otvoril

turnaj

Stalo sa už dobrou tradíciou, že
v telocvični v Jesenskom sa
každoročne usporadúva „Zimný
halový turnaj vo futbale“.
Začiatok turnaja bol koncom
roka 2014 a koniec vo februári
2015. Zúčastnilo sa ho 13
mužstiev, ktoré hrali systémom
každý s každým. Hralo sa každý
piatok vo večerných hodinách.

Vyhodnotenie súťaže prebehlo
7. februára v MKS.
Konečná tabuľka :
1. Rimatex
2. Zigo
3. Casablanca
4. GasKO
5. Böviba
6. G.Jablonec
7.Stavmix 12

Sviatok
svätého
Valentína, ako deň zaľúbených
sa udomácnil už aj u nás a to
hlavne
u tých
mladších
ročníkov. Pri tejto príležitosti
cvičiteľka aerobicu Denisa
Rásiová zorganizovala u nás
v Jesenskom 15. februára 2015
Valentínsky fitness day.
O dobrú náladu a príjemné
cvičenie sa postarali aj pozvaní
hostia
–
kvalifikovaná
inštruktorka zumby Ildikó
Nagyová
z
Jesenského,

kvalifikovaný inštruktor zumby
Peter
Kalas
z Tornale
a kvalifikovaná
inštruktorka
JumpingFit
Dada
z Hot
Jumping Clubu z Rimavskej
Soboty.
Dnešný Valentínsky
fitness day si nedali ujsť najmä
mladšie
ročníky
skalných
cvičiteliek.
Mali
možnosť
prvýkrát
si
vyskúšať
v Jesenskom
cvičenie
na
špeciálnych trampolínach s
držiakom. Počas celej akcie

a privítal

hráčov

a najbližšiu

rodinu zosnulého. Minútou
ticha
si
účastníci
uctili
a pripomenuli skvelého človeka
a ich bývalého spoluhráča Julka
Nôtu.
Konečná tabuľka:
1. Rim.Janovce 12 bodov
2. Polícia 10 bodov
3. Mototechna 10 bodov
4. Matej 4 body
5. Stavina 4 body
6. Exen
2 body
Najlepším strelcom sa stal
Gabriel Tóth (Rim.Janovce)
a najlepším brankárom Robert
Vilček (Polícia).Ceny odovzdal
syn zosnulého Július Nôta ml.

Zimný halový turnaj vo futbale
8.Tacabroteam
9.Borussia
10.KomPaS
11.Hodejov
12.Draci
13.Šimonovce

Najlepší strelci: 1. Milan
Farkas (Zigo)41 gólov, 2.
Ladislav Šťavina

(Rimatex)34 gólov, 3.
Richard Lakatoš (Zigo) 31
gólov
Najlepší brankár : Rastislav
Koreň (Rimatex)

Valentínsky fitness day
v telocvični panovala príjemná
a veselá nálada. Boli pripravené
aj malé prekvapenia vo forme
tomboly
a bola
pripravená aj súťaž
na prístroji OTO
CHILI.
Víťazku
sme
odmenili
krásnym
darčekom. Taktiež
bolo zabezpečené
občerstvenie
na
dodržanie pitného

režimu. Ďakujeme všetkým za
účasť!

12.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Vitajte do života: Nadišla tá krásna

chvíľa, keď matka dieťa porodila. Vietor
odvial všetky chmary, zostal úsmev, radosť v
tvári.

veľa dobrých vecí, želáme Vám všetci.“
60 narodeniny:
Eva Balogová
Jozef Berki Ing.
Július Szitai
Jozef Zagy
Agáta Zimanová
Mária Váradiová
Eva Balogová
Ladislav Figei Ing.
65. narodeniny:
Šarolta Gálová
Elena Pančíková
Júlia Grulyová
Kosec Jiří
Marta Felediová
Štefan Brozman
70 narodeniny:
Ján Matovics
Jaroslava Hulinová
Elemír Radics
Július Pál
Štefan Gríger
Jozef Górász
Imrich Hanák
Jozef Bőd
Aladár Danyi
Magdaléna Ráczová
Helena Miklošková
75.narodeniny:
Mikuláš Somogyi
František Obrtanec
Pavel Pataki
Ján Drdol
Alžbeta Zelienková
Edita Bódiová

Cibuľa Gergely 25.11.2014
Bődová Miroslava 18.12.2014
Betteš Július Gabriel 02.02.2015
Horváth Stanislav 28.02.2015
Kmeť Tomáš 04.03.2015
Matuchová Anna 08.03.2015
Bikkeš Arnold 23.03.2015
Berki Kevin 04.04.2015
Folková Michaela 14.04.2015
Kovácsová Ildikó 13.05.2015

Manželstvo uzavreli: „Šťastné

manželstvo je najkrajší román.
Roland Szitai a Monika Kubelková
15.04.2015
Aladár Balog a Iveta Slneková
15.05.2015
Zoltán Bálint a Jana Rellová
16.05.2015
Marian Jánošík a Réka Kováčová
16.05.2015

Životné jubileum oslávili:

„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných
krokov,

6/ 2015
Anna Kureková
Margita Felediová
80.narodeniny:
Júlia Husztiová
Ladislava Hutáš
Štefan Szanyi
Jolana Medeová
Anna Vengrínová
Anna Beňová
Irena Mišuráková
Mária Jósvaiová
Zoltán Csank
85narodeniny:
Aurélia Halajová
Barnabáš Szekeres
Mária Medveďová
90 narodeniny
Priška Tomová

Navždy nás opustili“ „Osud je občas

veľmi krutý, nevráti čo raz vzal ....
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký
žiaľ....Česť ich pamiatke. †
Paňáz Jozef MUDr 84
Balážová Alžbeta 74
Telgarecová Jolana 69
Medveď Ján 85
Rácz Gejza 72
Balogová Irena 87
Parobeková Emília 84
Horváth Katalin 102

OVOCNÝ KOLÁČ
Rýchly kysnutý koláč bez kysnutia.
Budeme potrebovať 2 1/2 hrnčeka polohrubej múky, 1/2 hrnčeka letného mlieka, 1/2 hrnčeka kryštálového
cukru, 1/2 kocky droždia, 1 vajce, 1 kávová lyžička kypriaceho prášku, 1/4 kocky masla z 250 g, štipka
soli, ovocie podľa uváženia ja som použila slivky, ríbezle a marhule.
Mandľová mrvenička na posyp koláča. 2 PL hrubej múky, 6 PL zomletých mandlí, 4 PL masla a 1 balenie
vanilkového cukru. Papier na pečenie.
Postup: Do zohriateho mlieka pridáme droždie, 1 lyžičku cukru poprášime múkou a necháme vykysnúť kvások.
Do múky ( ja preosievam) vmiešame prášok do pečiva, cukor, vajce, štipku soli a vykysnutý kvások. Vypracujeme hladké
cesto. Cesto vyvaľkáme na papier na pečenie, premiestnime na plech. poukladáme ovocie, posypeme mandľovou mrveničkou
a dáme piecť do vopred predhriatej rúry na 170 C asi tak 40 min.

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

AUtorok:
ešte niečonestránkový
letné a rýchle
- Cuketový koláč
deň

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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